
 

 يم هد. حوراء حيدر ابرا 
 1984/7/14التولد الناصرية

 العنوان الدائم الناصرية االسكان الصناعي  
 12/2006/ 25تاريخ التعيين 

. و ماجستير  2006جامعة ذي قار سنة  -ية القانون لقانون ك بكالوريوس التحصيل الدراسي : 
 (قانون عام

  (القانون االداري ). و دكتوراه قانون عام  2013جامعة بابل   -ية القانون لك (القانون االداري 
 – جامعة بابل

 2021ية القانون لك
 2020 قبلى اللي مدرس تاريخ الحصول علمقب العللا

 يةلمالنشاطات الع
االمراض   هةية احكام قانون الصحة العامة العراقي في مواجلالمشاركة في ندوة مدى فاع-

 2019المستجدة 
 2021المشاركة في ندوة مدى قانونية قرار حل مجالس المحافظات في العراق  -
 2021المشاركة في ندوة اثر جائحة كورونا عمى االمن العام -
 يم المستمر ل وحدة التع2019محاضرة في ورشة المحاسبة االدارية في  -

 يم المستمر لوحدة التع2019محاضرة في ورشة التحقيق االداري مع الموظفين في   -
يم  لوحدة التع 2012محاضر في ورشة صياغة النظم والموائح القانونية والقرارات االدارية في  -

 المستمر 
ازمة االمن المائي محافظة ذي  (المجتمع العراق  حول ية تعالج مشكلة ف  ي ة علم  ي دراسة قانون   -
 ر قا

 2019س محافظة ذي قار لول مقدمة الى مج لانموذجا) مشاكل وح 



محافظة   يواقع االمن الوطن  ف  ) المجتمع العراق  حول  ية تعالج مشكلة ف  ي دراسة قانون ة علم   -

 ذي قار 

 .2020محافظة ذي قار  ية االمن الوطن  ف  ي ر  ي مشاكل وحلول مقدمة الى مد  

 2022علمية خاصة بتوعية الطلبة حول اثر المخدرات على طلبة الجامعات ندوة-

 2022ورشة حول اثر التلوث البيئي على الصحة العامة وحدة التعليم المستمر  -

 القيام ببعض االعمال التطوعية والزيارات-

 البحوث 

س  لون مج التنظيم القانوني لمقضاء االداري العراقي في ظل قانون التعديل الخامس لقان  -
 الدولة  

 2013 لسنة (17م)رق
 2005في دستور العراق لعام  هطة التنفيذية وامكانية االخذ ب لسلالتفويض التشريعي ل -
 تطور االستفتاء الشعبي في الدساتير العراقية  -

 دور الجزاءات االدارية في حماية االمن الدوائي -

 االساليب القانونية لحماية االمن الدوائي  -

 يلماالشراف الع
 ى بحوث تخرج لاالشراف ع -
 بة لى بعض الطلاالشراف التربوي ع -

 جان االمتحانية ولجان استالل رسائل الماجستير لالمشاركة في ال
 2022و   2019لعام ي لقسم القانون العام لمس العلعضو في المج  -
 

 


