
 

 الصوافاكرام فالح احمد  الدكتورة

 

 1999-1998شهادة البكالوريوس بالقانون      

 5/10/2003الحصول على شهادة الماجستير بالقانون     

 11/3/2018الحصول على شهادة الدكتوراه بالقانون     

 مدرس :العلمياللقب                 

 عام      العام: قانوناالختصاص                 

 قانون دستوري الدقيق:االختصاص                 

 16/12/2002 تعيين:تاريخ اول                 

 

 شغلتها:المهام االدارية التي 

 3/10/2004مسؤولة وحدة الشؤون العلمية في -1

 2003مسؤولة وحدة االعالم والعالقات الثقافية في -2

 16/3/2004ممثل نقابة المعلمين في -3

 2011/ 2008القانونية لسنة  مسؤولة الوحدة-4

 1/11/2009في مقرر فرع العالقات الدولية -5

 ولحد االن 2017/ 1/8من  في كلية العلوم السياسية مسؤولة الشعبة القانونية-6

 ولحد االن 9/2019 في معاون عميد كلية العلوم السياسية وكالة  -7

 

  :والشهادات التقديرية كتب الشكر والتقدير

/  28/6/2003في  د.عبدالجبار عبد مصطفى كلية العلوم السياسيةعميد من شكر وتقدير -1

  .جهود المبذولة خالل العام

جهود  / 22/7/2004د. طالل يونس الجليلي في  كلية العلوم السياسيةعميد من  وتقدير شكر-2

 .مبذولة خالل العام

/ جهود  15/1/2005في  الجليلي يونس د. طالل كلية العلوم السياسيةعميد من شكر وتقدير -3

 العام.المبذولة خالل 

/ مراقبة  21/9/2006في  الجليلي يونس د. طالل كلية العلوم السياسية عميدمن شكر وتقدير -4

  .امتحانية

مشاركة /  17/3/2009في  يونس د. مفيد ذنون كلية العلوم السياسيةعميد من تقديرية شهادة -5

  .في ندوة حصانة السكان المدنيين

 13/2/2011في  جيه د. ابي سعيد الديو الموصل جامعةمن رئيس شكر وتقدير -6

/ مشاركة في دورة  25/5/2010في  عميد كلية التمريض صبحي حسينمن شكر وتقدير -7

 .تعليم مستمر

/ لجنة  29/9/2009في  د. مفيد ذنون يونسكلية العلوم السككككياسككككية عميد من  شكككككر وتقدير-8

  .امتحانية

 / تعليم مستمر19/4/2010د. مفيد ذنون يونس في  كلية العلوم السياسيةعميد من  وتقدير شكر-9

  



 30/9/2010شكر وتقدير من عميد كلية العلوم السياسية د. مفيد ذنون يونس في -10

/ لجنة  3/11/2008في  مفيد ذنون يونسد.  كلية العلوم السياسيةعميد من  شكر وتقدير-11

  .امتحانية

  7/11/2010مفيد ذنون يونس في  .كلية العلوم السياسية دعميد من  وتقدير شكر-12

نسخ  8اهداء  / 9/10/2007في  البدوو د. أكرم محمود من عميد كلية الحقوقوتقدير  شكر-13

  .نسخة 27وموسوعة القوانين العراقية عدد 

 ./ مسابقة طالبية 14/5/2018في شكر وتقدير -14

  .المسابقة الطالبية االثرائية 5/2018شهادة تقديرية في -15

اللجنة التحضيرية للمسابقة العلمية عن مشاركة في اعمال  2018/ 5شهادة تقديرية في -16

  األولية.لطلبة الدراسات 

  6/6/2018في جامعة كركوك  كلية القانونمن  د. طلعت جيادمن شكر وتقدير -17

 إلقاء/  4/3/2018في  البدراني د. احمد فكاككلية العلوم السياسية عميد من  شكر وتقدير-18

  .محاضرات في برطلة

نشاط /  14/5/2018في  البدراني د. احمد فكاككلية العلوم السياسية عميد من  وتقدير شكر-19

 .مسابقة طالبية

 2018رئيس الجامعة للمشاركة في مؤتمر كلية الحقوق  منشهادة تقديرية -20

 

  :الدورات

  29/12/2008دورة تطويرية مفتوحة في كلية الحقوق في -1

الموظف الحقوقي في العقود التي فتوحككة في كليككة الحقوق بعنوان دور دورة تطويريككة م-2

 30/5/2010تبرمها دائرته في 

  18/10/2009دورة تطويرية مفتوحة في كلية الحقوق في -3

 10/9/2006دورة طرائق التدريس في -4

 في كلية الحقوق 29/10/2009دورات حقوق االنسان في -5

 28/12/2008في كلية الحقوق في دورة تطويرية -6

دورة تطويريككة متقككدمككة لحقوق االنسكككككككككان في المعهككد الوطني لحقوق االنسكككككككككان في -7

18/10/2011 

 8/6/2006دورة الحاسوب في -8

 19/8/2018دورة سالمة اللغة العربية -9

ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة برامج واسكككككككتراتيجيات في  )كيفتعليم مسكككككككتمر  دورة-10

 11/4/2018 االبداعي( فيير التفك

 28/2/2019الدورة التدريبية المتخصكككصكككة لبرنامج المدافعين عن حقوق االنسكككان في -11

 دورة المدافعين عن حقوق االنسان

 3/4/2018دورة تمكين المرأة في المجتمع الموصلي -12

 

 

 

 

 

 



 المؤلفة: الكتب

 لحق الملكية الخاصة الحماية الدستورية والقانونية 

 البحوث: 

  2005الوظيفة التشريعية في العراق دراسة في ضوء الدستور العراقي الدائم لعام -1

 المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية -2 

 في تغير خصائص الدساتير  وأثرهتعديل الدستور -3 

 االساس الفلسفي لمسؤولية عضو السلطة التشريعية -4 

 المسؤولية المدنية لعضو السلطة التشريعية -5 

 معوقات اعادة اعمار مدينة الموصل- 6

 دور الدولة في تعزيز التسامح واعمال العيش المشترك - 7

مقارنة دراسة دستورية  2005مسؤولية عضو السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة - 8

 دكتوراه  اطروحة

 

 المؤتمرات:

 المؤتمر العلمي االول كلية القانون والسياسة جامعة دهوك -1

مؤتمر االثككار القككانونيككة والمككاليككة المترتبككة على اعتبككار محككافظككة نينوى منكوبككة كليككة الحقوق -2

 2018-19جامعة الموصل 

التعايش واالندماج في  )اشككككككالياتالمؤتمر العلمي السكككككادس الدولي لكلية العلوم السكككككياسكككككية -3

 التحرير(الموصل بعد 

 أفضل(ضرورة ملحة للشعوب من اجل حياة  )السالمحضور مؤتمر اربيل الدولي بعنوان -4

 

 الندوات:

 5/10/2009المشاركة في ندوة العلوم السياسية الفساد وضرورات االصالح في -1

 فيالنزاعات المسككككلحة  إثر المشككككاركة في ندوة العلوم السككككياسككككية حصككككانة السكككككان المدنيين-2

17/3/2009 

ميز في مت أكاديميالمشاركة في ندوة كلية التربية االساسية رسائل الى التعليم من وجهة نظر -3

23/4/2008 

ناء والتفكيك في -4 ية الب لدولة في العراق بين جدل ية ا ياسككككككك ندوة العلوم السككككككك المشككككككككاركة في 

2/4/2012 

 المشاركة في ندوة العلوم السياسية اشكالية التعايش -5

 31/3/2019المشاركة في الندوة التعريفية لمنصة اريد في -6

بحث  27/3/2018المشاركة في ندوة العلوم السياسية رؤية مستقبلية لبناء السالم في العراق -7

 بعنوان اللغة الرسمية الوطنية ودورها في تعزيز السالم في العراق 

 المشاركة في ندوة العلوم السياسية حوكمة السلطة كمؤشر لقياس االداء الحكومي -8

البيئية واثارها في المنظور االسكككالمي  التحديات)االسكككاسكككية كلية التربية المشكككاركة في ندوة -9

  28/11/2018في ( رؤية اسالمية معاصرة


