
 

 
                      

 
 جامعة املثن                                                            كلية القانون          

 

 ذاتية السيرة ال

                         لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 

 

 حنان حسن مالح   االسم

 مدرس الحالية   العلميةرتبة ال
 القانون العام العلمي القسم   كلية القانون   \جامعة املثن  العمل مكان  

 القانون الدويل العام  التخصص الدقيق  القانون العام  التخصص العام 
 07802899765 الخلوي هاتف

 البريد االلكتروني 

Hananmalah@mu.edu.iq 

hanan.mallah.hh@gmail.com   

                                                                  

 

 

 الـعـلـمـيـة  المؤهالت
 

 تاريخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  الجامعةاسم  الدرجـة 

2006\7\30 القانون العام العراق  جامعة كربالء  بكالوريوس   

2017\6\22 القانون العام العراق  معهد العلمين للدراسات العليا ماجستير   

     دكتوراة 
 

 

 : الرتبة األكاديمية
 المانحة للرتبة الجهة  تاريخ الحصول على الرتبة  الرتبة االكاديمية 

 جامعة املثن  2017\6\22 مدرس مساعد 
 جامعة املثن  2020\11\22 مدرس  

   أستاذ مساعد  
   أستاذ  
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 : الخبرات العملية
 الفترة الزمنية  جهة العمل الوظيفة 

 الى  من 
 2009\12\31 2007\2\25 كلية العلوم  \جامعة المثنى  م. القانونية 

 2020\8\13 2009\12\31 رئاسة الجامعة \جامعة المثنى  القانونية  قسم معاون مدير 

 2022\3\15 2021\10\1 كلية القانون  \جامعة المثنى  مقرر القسم العلمي              

 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(: 
 النشر تاريخ  المجلد  العدد  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث 

المسؤولية الجنائية عن جريمة 

 اإلرهاب الدولي 

مجلة معهد 

العلمين  

 للدراسات العليا 

2017\4\1 2 26 العراق   

 

النقص التشريعي في حماية بيئة  

2003العراق بعد عام   

 مجلة اوروك 

 

2019\12\31 13 2 العراق   

( المادة  كفاية  المشتركة  3عدم   )

لعام  األربعة  جنيف  التفاقيات 

النزاعات   1949 تنظيم  في 

)بحث  الدولية  غير  المسلحة 

 مشترك (

2020\1\7 13 1 العراق  مجلة اوروك   

الحد  في  الوطنية  القوانين  دور 

العنصري  الفصل  جريمة  من 

 الدولية 

مجلة الفنون  

واآلداب وعلوم  

االنسانيات  

 واالجتماعيات 

2020\10\1  59 اإلمارات   

اآلثار والمعوقات المترتبة على 

اتفاقية خور عبدهللا )بحث 

 مشترك (

مجلة الفنون  

واآلداب وعلوم  

االنسانيات  

 واالجتماعيات 

2020\11\1  60 اإلمارات   

دور المحكمة الجنائية الدولية في 

محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية  

 بحث مشترك( 

مجلة جامعة  

 تكريت للحقوق 

 قبول نشر    العراق 

مركز الجاسوس في القانون 

بحث مشترك(  الدولي  
 قبول نشر    العراق  مجلة اوروك 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها: 
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اسم المؤتمر/الندوة/ورشة   عنوان البحث 

 العمل 

مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة 

 العمل 

 التاريخ 

التنظيم القانوني  

لوسائل الحرب 

في االلكترونية 

 النزاعات الدولية  

المؤتمر العلمي الدولي المشترك 

 بين 

  \جامعة البصرة ومركز رماح

عمان األردن للدراسات  

 القانونية واإلدارية

 2020\11\15 تركيا 

األطفال الجنود 

 وحمايتهم دوليا  

لمي الدولي الثاني  عالمؤتمر ال

 للدراسات القانونية والسياسية

المشترك بين الجامعة العراقية  

ريمار للدراسات  اكاديميةو

 تركيا 

 2022\7\1   تركيا

تعريف طلبة 

المرحلة األولى  

بكيفية استخدام  

الحساب الرسمي 

االلكتروني  

وبرنامج )كالس 

روم( والمشاكل 

 التي تواجههم 

 

 

 ورشة عمل  

 

 

 كلية القانون 

 

19-21\2020 

تعريف طلبة 

المرحلة األولى  

بكيفية استخدام  

الحساب الرسمي 

االلكتروني  

وبرنامج )كالس 

روم( والمشاكل 

 التي تواجههم 

 

 

 ورشة عمل  

 

 

 كلية القانون 

 

19-21\2021 

التنظيم القانوني  

لوسائل الحرب 

 االلكترونية 

 2022\ 1\10 كلية القانون  ندوة 

دور النظم  

القانونية الدولية  

في مكافحة 

اإلرهاب في  

 العراق والعام 

جامعة الوارث باالشتراك مع  مؤتمر بحث مشترك لل

 العتبة الحسينية المقدسة

2022 

 

 الكتب المنشورة 

 عدد الصفحات  سنة النشر دار النشر  عنوان الكتاب 

المسؤولية الدولية عن   
 جريمة اإلرهاب الدولي 

 القانون المقارن 
30\6\2020  231 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 مكان التدريس  العام الجامعي  اسم المقرر )المادة( 

 2020\2019 القانون الدولي اإلنساني 

2020\2021 

2021\2022 

 جامعة المثنى  \كلية القانون 
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 جامعة المثنى  \كلية القانون  2020\2019 القانون التجاري 

 جامعة المثنى  \كلية القانون  2020\2019 حقوق اإلنسان 

 جامعة المثنى  \كلية القانون  2020\2019 الحقوق العدلية 

 االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه: 
 التاريخ  المرحلة  عنوان الرسالة 

   
   
   

 

 

 

 الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي: 
 التاريخ  نوع المشاركة  المشاركة اسم 

   
   
   

 
. 

 


