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 بشعبيت 
 اٌغيذ سئيظ جبِعت اٌّٛصً

 االعخبر اٌذوخٛس

 قصي كوال الدين االحودي الوحترم

 ٚبإششاف

 اٌغيذ عّيذ وٍيت اٌحمٛق
 اٌذوخٛس اٌّغبعذ  االعخبر

 وسام نعوت ابراهين الوحترم
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أعبحزة اٌجبِعبث ٚاٌخبشاء ٚاٌّخخصْٛ ِٚشاوض 

اٌبحث اٌعٍّي ٚاٌّٙخّْٛ في اٌٛصاساث ٚاٌجٙبث 

 راث اٌعاللت داخً ٚخبسج اٌعشاق .
 

 

 

 

ِب صاٌج اصِت اٌغىٓ حشىً عبئبً ثميالً عٍى وب٘لً 

اٌّٛاطٓ اٌعشالي بغبب ضعف خطظ اٌّشبسيع االعلىبٔيت 

االِلش ، اٌخي ٌُ حٍب طّٛح آالف االعش اٌفميشة ٚاٌّخعففلت

اٌلللزف دفلللع اٌى يلللش ِلللٓ ٘لللزٖ االعلللش اٌلللى اٌخجلللبٚص عٍلللى 

اٌلى ِٕلبطك االساضي ٚاٌّبلبٔي اٌخببعلت ٌٍذٌٚلت ٚححٛيٍٙلب 

عشٛائيت يغىٕٙب أبط ٌُ يىٛٔٛا ِٓ علىبْ إٌّطملت فلي 

فيللٗ حطللبٚي عٍللى اٌمللبْٔٛ ٚ٘يبللت  ٚضللع . ٚرٌللهيللَٛ ِللب

اٌذٌٚللت، فمللذ خشبللج اٌعشللٛائيبث ِٕ للش اٌّللذْ اٌعشاليللت 

صبحج اٌخذِبث ِخٙبٌىت بفعً آالف اٌبيٛث اٌّخجبٚصة أٚ

ضلبفت اٌلى عٍى شلبىبث اٌّلبء ٚاٌّجلبسف ٚاٌىٙشبلبء، ببإ

اٌّٙلللللٓ اٌّغلللللخحذثت وٛعللللليٍت ٌٍخىغلللللب ِلللللٓ ق اخلللللخال

اٌعشٛائيبث في اٌّغبحبث اٌّمببٍت ٌبيٛحُٙ، حخلى  عبوٕي

صلللبحج بعلللا إٌّلللبطك ٚسػ عّلللً حعّٙلللب اٌفٛضلللى أ

 ٚحخىذط فيٙب إٌفبيبث.

ٚفللي اٌٛلللج اٌللزف ٔللو  اٌذعللخٛس اٌعشالللي فللي 

عٍللى وفبٌللت اٌذٌٚللت ٌىللً ِللٛاطٓ عشالللي حللك  30اٌّللبدة 

ِبلشساً ٌٍخجلبٚص عٍلى االساضلي  علذاٌغىٓ، اال أْ رٌله ال ي

اٌخي حصلب فلي طبيعلت اٌخخطليظ ٚإٌ لبَ ٚجّبٌيلت اٌّلذْ 

خـبصللـت  ،اٌـعـبٌللـُ ا٘خّللبَ ٛضللعأغـٍـبـٙللـب ِ شللىًٚاٌخللي ح

اٌخلللي ِٕٙلللب ٚاٌـغـيـبحـيلللـت ٚااللـخـصـبديلللـت ٚاٌشيبضللليت 

حٌٛٙللب حجللبٚصاث ِبع للشة ٚغيللش ِٕ ّللت حـعـىللـظ  خٍللكح

 .اٌـبـٍـذ صــٛسة غـيـش عـٍـيـّـت عـٓ ٚالــع

اٌبحلللث فلللي ِٛضلللٛي اٌعشلللٛائيبث ِلللٓ اٌجبٔلللب 

اٌملللبٔٛٔي ٚاٌغلللعي ٌٛجلللٛد اٌحٍلللٛي اٌمبٔٛٔيلللت إٌبجعلللت 

ٌضّبْ حك اٌّٛاطٓ في اٌغىٓ  اٌلزف وفٍلٗ ٌلٗ اٌذعلخٛس 

ي ٚ حّبيلللت اساضلللي ِّٚخٍىلللبث اٌذٌٚلللت ِلللٓ اٌخجلللبٚص ٘للل

اٌّؤحّش اٌعٍّي اٌذٌٚي اٌخبعع اٌزف عخميّٗ وٍيلت حبٚس ِ

حششيٓ في اٌشابع ٚاٌخبِظ ِٓ اٌحمٛق جبِعت اٌّٛصً  

))ٚاٌّٛعللَٛ  2020االٚي /
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المشرفة على  رئٌس اللجنة  د. وسام نعمت ابراهٌمأ.م.

 لمؤتمرا

 رئٌس اللجنة التحضٌرٌة قبس حسن عواد أ.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة تٌماء محمود فوزيأ.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة .زٌنة غانم العبٌديأ.د

 عباس فاضل سعٌد أ.م.د.

        قٌدار عبد القادر صالح أ.م.د.

 التحضٌرٌةعضو اللجنة 
 عضو اللجنة التحضٌرٌة

 نادٌة خٌر الدٌن عزٌز أ.م.د.

 خلف  رمضان محمد أ.م.د.

  عضو اللجنة التحضٌرٌة
 عضو اللجنة التحضٌرٌة

 عضو اللجنة التحضٌرٌة أ.م.د. طالل عبد حسٌن البدرانً

 محمد صدٌق محمد  أ.م.د.

 اجٌاد ثامر ناٌف الدلٌمً أ.م.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة
 عضو اللجنة التحضٌرٌة

 عضو اللجنة التحضٌرٌة أ.م.د. وسام توفٌق عبد هللا 

 عضو اللجنة التحضٌرٌة مهند ابراهٌم علً أ.م.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة أ.م.د. عبد العزٌز رمضان علً 

 بشرى خالد تركً أ.م.د.

 لقمان عثمان أحمد أ.م.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة
 عضو اللجنة التحضٌرٌة

  عضو اللجنة التحضٌرٌة رقٌب محمد جاسم أ.م.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة رواء ٌونس النجار م.د.

 عضو اللجنة التحضٌرٌة محمد ذنون  ٌونسم.د. 

 عضو اللجنة التحضٌرٌة زٌنب منذر جاسمم.د. 

 عضو اللجنة التحضٌرٌة حارث ادٌب ابراهٌمم.د. 

 التحضٌرٌةعضو اللجنة  م. د. فتحً محمد فتحً

       

االٌىخشٚٔي اٌبشيذ 
lawconference2020@gmail.com   

 

 

 

 ِٛلع اٌّؤحّش اٌعٍّي اٌذٌٚي اٌخبعع

 عٍى  اٌفيغبٛن

 

 

     الحقوق التاسع لكلٌة الدولً المؤتمر العلمً

 الموصلجامعة -/105664431001595
/ 

media.law@uomosul.edu.iq 

. 

https://www.facebook.com. 
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