السيرة الذاتية
االســـــــم  :لمى عبدالباقي محمود العزاوي
تاريخ الميـالد 1974/7/29 :
الحالة الزوجية  :عـزباء
الديـــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص
الوظيفة

 :قانون دولي

 :أستاذة جامعية

الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد  /كلية القانون  /فرع القانون الدولي
البريد أاللكتروني luma2011@yahoo.com:

أوالً  :المؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

القانون

1999

الماجستير

المستنصرية

المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية

2005

الدكتوراه

النهرين

الحقوق

2009

أخرى

دبلوم عالي  /المستنصرية

المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية

2002

دبلوم تعليم  /وزارة التربية

معهد المعلمين المركزي

1994

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معلمة

وزارة التربية

 1994ـ 1998

2

معاونة مدرسة ( تكليف)

وزارة التربية

1995

3

مديرة مدرسة ( وكالة)

وزارة التربية

1996

4

معلمة جامعية

وزارة التربية

 1999ـ 2002

5

محاضرة لمادة حقوق اننسان

كلية التقنيات الط ية والصحية

2006

6

م اور انوني مساعد

وزارة التعليم العالي وال حل العلمي

2005

ب بغداد
ب غداد

7ـ م درس مس اعد ز ي وزارة التعل يم الع الي وال ح ل العلم ي  /ال داإلرة القانوني ة وانداري ة  /س م ال

ون

القانونية  /شع ة الرأي والت ريعات  2005ـ 2009
 8ـ مس ولة شع ة الت ريعات والدراسات القانونية  /سم ال ون القانونية 2009
 9ـ ممثل ة وزارة التعل يم الع الي وال ح ل العلم ي ز ي وزارة الع دس  /مجل ل ش ورى الدول ة ل وممثل ة ال وزارة
كذلك زي وزارة الخارجية  2005ـ 2009
10ـ مخول ة ال وزارة لت د ي وص يا ة االتفا ي ات وم ذكرات التف ابم وال روتوك والت أو ال رامة التنفيذي ة
الملحقة بها  2009ـ 2011
11ـ مديرة تقويم وتعادس ال هادات  /داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية  2009ـ 2011
12ـ عضو ومقرر مجلل داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية 2011
13ـ رإليسة مجلل سم التقويم وتعادس ال هادات 2011
14ـ أستاذة لمادة المنظمات الدولية للمرحلة الرابعة ومادة العملي  /دولي للمرحلة الثالثة بدرجة مدرس زي
كلية القانون  /جامعة بغداد 2011

15ـ أستاذة لمادة المنظمات الدولية للمرحلة الرابعة ومادة القانون الدولي لل يئة للمرحلة الثانية بدرجة أستاذ
مساعد زي كلية القانون  /جامعة بغداد 2015
16ـ استاذة لمادة القانون الدولي العام للمرحلة الثالثة ومادة الجراإلم الدولية للمرحلة الثانية  2016ل  2017ل
. 2018
17ـ استاذة لمادة استرداد االمواس وتسليم المجرمين لمرحلة الدبلوم العالي المهني لمكازحة الفساد  2017ل
. 2018
18ـ استاذة لمادة المنظمات الدولية لمرحلة الماجستير زي زرع القانون الدولي . 2018
ثالثا ً  :التدريس الجامعي
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – الى

1

كلية التقنيات الط ية والصحية

بيئة التعليم التقني

2006

2

كلية القانون

جامعة بغداد

2011

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

التحليالت المرضية

حقوق االنسان

2006

2

تقنيات األشعة

حقوق االنسان

2006

3

القانون الدولي

المنظمات الدولية

2011

4

القانون الدولي

القانون الدولي  /عملي

2011

5

القانون الدولي

القانون الدولي لل يئة

2015

6

القانون الدولي

القانون الدولي العام

2016

7

القانون الدولي

الجراإلم الدولية

2016

استرداد األمواس وتسليم المجرمين

2017

8

الدبلوم العالي المهني

9

ماجستير /دولي

منظمات دولية

2018

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم والكلية والجامعة

السنــة

1

دور االرادة المنفردة للدولة زي

القانون الدولي /انون/بغداد

2

القانون الدولي
م دأ الضرورة العسكرية زي

القانون الدولي /انون/بغداد

3

القانون الدولي االنساني
الوالية القضاإلية العالمية بوصفها

القسم العام /حقوق/النهرين

2015
2015
2017

اداة لمالحقة مرتك ي االنتهاكات
4

الجسيمة للقانون الدولي االنساني
حماية الموروث الحضاري ل الد

سم اآلثار/آداب/بغداد/م رف ثاني

2017

الرازدين زي الموا ع االثرية
5

والمتاحف
م دأ التدخل الدولي االنساني

وزارة الخارجية/معهد

وأثره على سيادة الدوس
6

2018

الخدمةاالخارجية
وزارة الخارجية/معهد

الم عوث الدبلوماسي بين الحرمة
ال خصية

2018

الخدمةاالخارجية

والحصانة الجناإلية
سادسا :األنشطة العلمية االخرى
األنشطة العلمية داخل الكلية
عضوة زي لجنة لدراسة التداعيات القانونية لميناء م ارك
عضوة زي اللجنة العلمية لقسم القانون الدولي
عضوة زي لجنة االمتحان ال فوي لطل ة الماجستير /دولي
عضوة زي اللجنة االمتحانية للمرحلة الرابعة
عضوة لجنة تد ي سجالت دراسية
عضوة لجنة امتحانية  /المرحلة الرابعة 2012-2011
ـ عضو لجنة المنابة والمقررات التعليمية زي الكلية بموجب األمر االداري  734زي 2012/2/9
ـ عضو لجنة الخدمات المجتمعية والم تمرات زي الكلية بموجب األمر انداري  734زي 2012/2/9
ـ عضو لجنة الدراسات العليا زي سم القانون الدولي بموجب األمر انداري  186زي 2012/11/4
ـ عضو لجنة منا ة بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2012/2011بموجب األمر
االداري  71زي 2012/4/12
ـ عضو اللجنة الم كلة لتد ي سجالت الدراسات العليا للعام الدراسي 2004/2003

ـ عضو لجنة استالس لتد ي ال حوث المقدمة من م.م .صالح خيري بموجب األمر االداري  19زي
2012/1/29
ـ عضو اللجنة الم كلة بموجب االمر االداري  39زي  2012/2/16لإلشراف على سير امتحان طل ة
الدراسات العليا زي سم القانون الدولي
ـ عضو لجنة االمتحانات ال فوية لطل ة الماجستير زي سم القانون الدولي لمادتي القانون الدولي الخاص
والمنظمات الدولية بموجب األمر االداري  77زي 2012/5/7
ـ عضو لجنة لالشراف على سير امتحانات الدراسات العليا زي سم القانون الدولي بموجب األمر  78زي
2012/5/7
ـ عضو لجنة استالس لتد ي ال حوث المقدمة من ل االستاذ المساعد الدكتور عدنان ع اس النقيب
بموجب االمر االداري  2729زي 2012/6/10
ـ ممثلة كلية القانون زي التفاوض مع جمعية الهالس األحمر العرا ي حوس مذكرة التفابم الم تركة بين
الطرزين بموجب االمر االداري  92زي 2012/5/30
ـ عضو اللجنة الم كلة بموجب االمر االداري  62زي  2012/4/4للنظر زي م روع تأليف كتاب
المنظمات الدولية
ـ عضو اللجنة الم كلة لدراسة التداعيات القانونية لميناء م ارك
ـ عضو لجنة تفقد سير االمتحانات زي جامعة بغداد للعام الدراسي 2012/2011
ـ عضو لجنة المكت ة بموجب االمر االداري  4437زي 2012/9/16
ـ عضو اللجنة العلمية لقسم القانون الدولي بموجب االمر االداري  185زي 2012/11/4
ـ عضو لجنة الدراسات العليا زي سم القانون الدولي بموجب االمر االداري  186زي 2012/11/4
ـ عضو اللجنة االمتحانية الرابعة للعام الدراسي 2012/2011
ـ عضو اللجنة االمتحانية الثالثة للعام الدراسي  2013/2012بموجب األمرين انداريين  1745س زي
 2012/12/27و م ع  388 /س زي . 2013/5/12
ـ عضو لجنة االشراف على سير امتحانات طل ة الدراسات العليا زي سم القانون الدولي للعام الدراسي
 2013/2012بموجب االمر االداري  250زي 2012/12/30
ـ عضو لجنة االمتحان ال فهي لمادتي القانون الدولي الخاص والمنظمات الدولية لطل ة الماجستير زي
سم القانون الدولي للعام الدراسي  2013/2012بموجب االمر االداري  253زي 2012/12/30
ـ عضو لجنة االمتحان ال فهي لطل ة الماجستير  /القسم العام من المر نة يودبم والمعادين الى الدراسة (
الفصل األوس والثاني للعام الدراسي  ) 2012/2011بموجب األمر االداري  93زي 2013/4/2

ـ تقويم رسالة ( ع دالوباب محمود صالح النعيمي ) الموسومة ب ( التنظيم الدولي للثروات المعدنية العابرة
للحدود زي ضوء أحكام القانون الدولي ـ دراسة عن حالة اآلبار النفطية الم تركة ) بموجب االمر الصادر
من سم القانون الدولي  23زي 2012/1/30
ـ تقويم بحل ( عقيلة بادي عيسى ) الموسوم ب ( الوضع القانوني الستخدام مياه نهري دجلة والفرات )
بموجب أمر االحالة  67زي 2012/4/10
ـ تقويم رسالة ( حسن ثامر طه ال ياتي ) الموسومة ب ( الحماية الجناإلية الدولية للمدنيين زي االراضي
المحتلة وتط يقاتها زي العراق ) بموجب بامش السيد معاون العميد لل ون العلمية زي  2012/8/30على
أصل كتاب وزارة التعليم العالي وال حل العلمي  /داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية  /تقييم ال هادات ذي العدد
 16239زي 2012/7/23
ـ تقويم رسالة ( محمد خليل حماد ) الموسومة ب ( المس ولية الدولية عن استخدام القوة المسلحة زي العال ات
الدولية زي ضوء القانون الدولي المعاصر ) بموجب االمر الصادر من سم القانون الدولي  158زي
2012/9/23
ـ

تقويم رسالة ( احمد كريم مدب ) الموسومة ب ( التجريم الدولي لسياسة التمييز العنصري مقارنا ً

بال ريعة االسالمية ) بموجب االمر الصادر من سم القانون الدولي  178زي 2012/10/23
ـ تقويم رسالة ( ع دالقادر حسين جمعة ) الموسومة ب ( آثار العقوبات الدولية على حقوق االنسان  /نموذج
العراق ـ دراسة مقارنة ) بموجب األمر الصادر من سم القانون الدولي  114زي 2013/4/28
ـ الم اركة زي دورة التعليم المستمر الموسومة ب ( النظام القانوني لمكازحة الفساد االداري زي العراق )
المقامة زي الكلية بصفة محاضر 2012 /
ـ الم اركة زي دورة التعليم المستمر الموسومة ب ( النظام القانوني ألساليب التفاوض وابرام مذكرات التفابم
واالتفا يات الثقازية والعلمية ) المقامة زي الكلية بصفة محاضر 2012 /
ـ الم اركة زي دورة التعليم المستمر الموسومة ب ( اصوس ادارة المنا صات والمزايدات الحكومية ) المقامة
زي الكلية بصفة محاضر 2013 /
ـ الم اركة زي دورة تدري ية متخصصة زي العدالة التصالحية المقامة من ل منظمة اليونسيف  /اللجنة
الط ية الدولية ـ 2012
ـ عضو لجنة األمتحان ال فهي لمادتي المنظمات الدولية والقانون الدولي الخاص لطل ة الماجستير زي سمي
القانون الدولي والقانون الخاص للعام الدراسي  2012/2011الدور الثاني بموجب األمر انداري  129زي
2012/9/3
ـ ع ضو لجنة لالشراف على سير امتحانات الدراسات العليا  /الماجستير زي سم القانون الدولي للعام
الدراسي  2012/2011الدور الثاني بموجب األمر انداري  130زي 2012/9/3

ـ عضو لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا  /الماجستير  /سم القانون الدولي للعام الدراسي
2013/2012
ـ الم اركة زي دورة التر يات العلمية زي كفاءة الحاسوب المقامة زي جامعة بغداد  /مركز الحاس ة
االلكترونية  /المكتب االست اري لنظم المعلومات والحاس ات للفترة من  2012/9/9ـ 2012/9/13
ـ الم اركة زي دورة التأبيل التربوي  167المقامة زي جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر للفترة
من  2012/9/9ـ  2012/10/11و د أحرزت المركز األوس زيها
ـ الم اركة زي دورة اللغة العربية  141المقامة زي جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر للفترة من
 2012/9/9ـ  2012/10/11و د أحرزت المركز األوس زيها
ـ الم اركة زي ورشة عمل ( مضامين برنامة إعداد وتحرير األوراق العلمية للن ر زي المجالت العلمية
والعالمية ) ـ 2013
ـ مرشحة الكلية بموجب كتاب شع ة الدراسات والتخطيط والمتابعة زي كلية القانون  /جامعة بغداد ذي العدد
( )2598زي  2013/5/12ضمن زري

عمل وحدة التأبيل والتوظيف زي سم الدراسات والتخطيط

والمتابعة زي الجامعة .
ـ عضو اللجنة العلمية المركزية زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر انداري  2441زي
2013/5/5
ـ تكليفي بإعداد مخطط لمادة المنظمات الدولية لطل ة المرحلة الرابعة بموجب إعمام السيد عميد الكلية زي
2013/5/5
ـ عضو لجنة منا ة بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2013/2012بموجب األمر
انداري  128زي 2013/5/9
ـ عضو لجنة األمتحان ال فهي لمادتي المنظمات الدولية والقانون الدولي الخاص لطل ة الماجستير زي سمي
القانون الدولي والقانون الخاص للعام الدراسي  2013/2012بموجب األمر انداري  135زي
2013/5/16
ـ عضو لجنة األمتحان المركزي لطل ة الكليات األبلية زي مادة القانون الدولي الخاص بموجب
األوامراندارية م ع  408/س زي  2013/5/21و م ع  429 /س زي  2013/5/29و ش ع  3546زي
2013/6/30
ـ رإليسة لجنة ألختيار بحل متميز من بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2013/2012
بموجب األمر انداري  164زي . 2013/6/19

ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة (عال ة المحكمة الدولية الجناإلية الداإلمة بمجلل األمن ـ دراسة زي القانون
الدولي العام) تقويما ً علميا ً بموجب كتاب جامعة بابل  /كلية القانون  /مكتب العميد ذي العدد (س  )427زي
. 2013/7/28
ـ عضو لجنة األمتحان ال فهي لمادتي المنظمات الدولية والقانون الدولي الخاص لطل ة الماجستير زي سمي
القانون الدولي والقانون الخاص للعام الدراسي  2013/2012بموجب األمر انداري  135زي
2013/5/16
ـ عضو لجنة األمتحان ال فهي لمادة المنظمات الدولية لطل ة الماجستير زي سم القانون الدولي للعام
الدراسي  2013/2012للفصل األوس  /الدور الثاني بموجب األمر انداري  204زي 2013/9/5
ـ عضو لجنة األمتحان ال فهي لمادة المنظمات الدولية لطل ة الماجستير زي سمي القانون الدولي والقانون
الخاص للعام الدراسي  2013/2012بموجب األمر انداري  135زي 2013/5/16
ـ تقويم رسالة( ارميض ع يد خلف ) الموسومة ب ( الدزع بالنظام العام زي مجاس العقود الدولية ـ دراسة
مقارنة ) بموجب مذكرة سم القانون الدولي ذي العدد  226زي 2013/9/25
ـ عضو اللجنة العلمية المركزية زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر انداري  4710زي
2013/9/11
ـ عضو لجنة المكت ة زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر انداري  4710زي 2013/9/11
ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة اآلء خضير ع اس بموجب األمر
االداري المر م (د.ع )5539/.زي 2013/11/4
ـ عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية للعام الدراسي  2014/2013بموجب األمر االداري المر م (م ع /
 755س) زي 2013/11/7
ـ مس ولة اشراف تربوي على طل ة المرحلة االولى ـ شع ة ج (الطل ة أصحاب التسلسل من 11ـ )17بموجب
األمر االداري المر م ( )5922زي 2013/12/1
ـ تكليفي بانشراف على طالب الماجستير حسين رحيم محمد من سم القانون الدولي بموجب األمر االداري
المر م (د.ع )6063/.زي 2013/12/5
ـ تكليفي بانشراف على بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2014/2013
ـ الم اركة زي دورات معهد التدريب االعالمي زي الهيئة العرا ية العامة لخدمات ال ل واالرساس بصفة
محاضر بموجب كتاب التأييد بالم اركة ذي العدد ( )19799زي . 2013/12/12
ـ تقويم رسالة ماجستير(عدي سفر ع دالقادر ) الموسومة ب ( المس ولية الدولية الناجمة عن حقوق المعتقلين
أثناء االحتالس ) بموجب مذكرة سم القانون الدولي ذي العدد  34زي 2014/1/16

ـ تكليفي بانشراف على طال ة الماجستير مروة ابرابيم احمد من سم القانون الدولي بموجب األمر االداري
المر م (د.ع )522/.زي 2014/1/21
ـ رإليسة اللجنة الثانية لمنا ة بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2014/2013بموجب
األمر االداري ذي العدد ( )207زي 2014/4/21
ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة سحر جاسم معن بموجب األمر االداري
المر م (د.ع )2170/.زي 2014/5/6
ـ تقويم رسالة ماجستير(عمار طالب محمود ) الموسومة ب ( عدم االعتداد بالحصانة أمام المحكمة الجناإلية
الدولية ) بموجب مذكرة سم القانون الدولي ذي العدد  252زي 2014/5/26
ـ عضو اللجنة االمتحانية للمرحلة الرابعة للعام الدراسي  2014/2013بموجب األمر االداري المر م (م ع /
370س) زي 2014/5/26
ـ رإليسة لجنة استالس لتد ي ال حل المقدم من ل المدرس الدكتور محمود خليل جعفر بموجب االمر
االداري  257زي 2014/5/27
ـ عضو المكتب االست اري القانوني زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر الجامعي ذي العدد
( )3641/11زي 2014/5/27
ـ تكليفي باالشراف والمتابعة على التدريب الصيفي لمجموعة من الطل ة المتدربين زي محكمة األحواس
ال خصية زي بغداد الجديدة خالس شهري تموز وآب بموجب األمر االداري ذي العدد (ت ص  )2945 /زي
. 2014/6/19
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ ( االختصاص زي القرار االداري ) والعاإلد للواء الركن سعد عدنان الهنداوي
والوارد الينا من وزارة الداخلية  /مكتب المفتش العام  /سم ال حوث والدراسات  /مجلة المفتش العام ل بتاريخ
. 2014/10/12
ـ عضو لجنة التعضيد زي الكلية بموجب األ مر االداري ذي العدد ش ع  4248 /زي . 2014/10/13
ـ تكليفي بمهام مدير تحرير مجلة العلوم القانونية بموجب األمر االداري ذي العدد ش ع  4299 /زي
. 2014/10/16
ـ رإليسة اللجنة االمتحانية الثالثة للعام الدراسي  2015 /2014بموجب األمر االداري ذي العدد م ع /
716س زي . 2014 /12/2
ـ تقييم العدد األوس من مجلة المعهد القضاإلي بموجب بام ي السيدين عميد الكلية زي  2014 /12/8ومعاون
العميد لل ون العلمية زي  2014/12/9على أصل كتاب وزارة العدس  /المعهد القضاإلي ذي العدد ق أ /12
 2490 /14 /1زي . 2014/12/3

ـ عضو لجنة التر يات العلمية زي الكلية بموجب األمرين االداريين ذوي العدد ش ع  5084 /زي
2014/12/4

و ش ع  3637 /زي .2015/9/8

ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (الوساإلل الدولية لحماية األنهار الجارية زي العراق من التلوث ال يئي بمقتضى
أحكام القانون الدولي) ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد م ع
ق 2014/70/زي . 2014/12/7
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (األطر القانونية الدولية واال ليمية لمكازحة الفساد اتفا ية األمم المتحدة واالتفا ية
العربية لمكازحة الفساد ـ دراسة مقارنة) بموجب الكتاب ذي العدد ش ع  736 /س زي . 2014/12/8
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (بعض الجوانب القانونية ألتفا ية انون استخدام المجاري الماإلية الدولية زي
األ راض ير المالحية) بموجب مذكرة رإليل لجنة القانون الخاصة بجاإلزة التعليم العالي للعلوم االجتماعية
الم رخة زي .2014/12/18
ـ رإليل لجنة استالس ال حل الموسوم بـ (الحماية الدولية ألنهار العراق من التلوث ال يئي) بموجب األمر
االداري ذي العدد ( )591زي . 2014/12/18
ـ عضو لجنة ادخاس درجات المنا ة المتعلقة برساإلل وأطاريح طل ة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)
زي الماستر شيت وأل راض توثي السجالت ور يا ً والكترونيا ً بموجب األمر انداري ذي العدد ( )61زي
. 2015/2/16
ـ عضو لجنة تقييم وضع االسئلة وتصحيح الدزاتر االمتحانية لمادة القانون الدولي بموجب االمر االداري
الصادر عن وزارة التعليم العالي وال حل العلمي  /جهاز االشراف والتقويم العلمي  /داإلرة ضمان الجودة
واالعتماد األكاديمي  /سم تقويم األداء ذي العدد ج د ت  572 /زي  2015/3/1وكتاب رإلاسة جامعة بغداد
 /سم ضمان الجودة واألداء الجامعي ذي العدد  6076زي . 2015/3/10
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (دواعي تط ي م دأ المس ولية عن الحماية) ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة
العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد م ع ق 2015/119/زي . 2015/3/12
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (المس ولية عن انضرار بالتراث الثقازي زي القانون الدولي) ل يان مدى صالحيته
للن ر زي مجلة العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد م ع ق 2015/129/زي . 2015/4/2
ـ تقييم بحل التر ية الموسوم بـ (معايير اللجوء للجزاءات العسكرية زي ميثاق األمم المتحدة وتط يقاتها على
العراق) تقويما ً علميا ً بمقتضى كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد  550/3/15زي
. 2015/4/6
ـ عضو وم رف لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطالب حسين رحيم محمد بموجب
األمر االداري المر م (د.ع )1548/.زي . 2015/4/6

ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير زي س م القانون الدولي للطالب زراس نعيم جاسم بموجب األمر االداري
المر م (د.ع )1550/.زي . 2015/4/6
ـ رإليل لجنة استالس رسالة الماجستير الموسومة بـ (المنازعات القانونية بين العراق والكويت ـ دراسة زي
إطار القانون الدولي) بموجب األمر االداري ذي العدد ( )144زي . 2015/4/12
ـ رإليل لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة آيات محمد سعود بموجب األمر االداري
المر م (د.ع )1734/.زي . 2015/4/20
ـ عضو وم رف لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة مروة ابرابيم محمد بموجب
األمر االداري المر م (د.ع )1735/.زي . 2015/4/20
ـ عضو لجنة اختيار وتقييم بحوث التخرج المتميزة لطل ة الدراسات األولية بموجب األمر االداري ذي العدد
(ش.ع )1742 /زي . 2015/4/20
ـ رإليل لجنة منا ة بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة  /شع ة أ التسلسل من (1ـ )7ومن (29ـ )35بموجب
اس‘الن الم رخ زي . 2015/4/26
ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير زي جامعة النهرين  /كلية الحقوق  /سم القانون العام للطالب آوس
أكرم محمد ص حي بموجب األمر االداري المر م (س )238/زي . 2015/5/7
ـ م اركتي زي دورة القانون وم ادرة وصوس المرأة الى العدالة المقامة من ل لجنة االنقاذ الدولية  /دورة
تدريب المتدربين ـ أساتذة كلية القانون ـ جامعة بغداد للفترة من 2015/5/27ـ . 2015/5/28
ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة سهاد حسن ع دالحسين بموجب األمر
االداري المر م (د.ع )2735/.زي . 2015/6/29
ـ رإليل لجنة م نا ة رسالة ماجستير زي سم القانون الدولي للطال ة ب ة ضياء صالح الدين بموجب األمر
االداري المر م (د.ع )2835/.زي 2015/7/6
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (األمن اننساني زي إطار المواثي والمنظمات الدولية) ل يان مدى صالحيته للن ر
زي مجلة العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد م ع ق 2015/165/زي . 2015/9/2
ـ رإليل لجنة استالس ال حل الموسوم بـ (الحماية الدولية ألنهار العراق من التلوث ال يئي) بموجب األمر
االداري ذي العدد ( )591زي . 2014/12/18
ـ عضو لجنة استالس ال حوث المقدمة من ل أ.م.د بادي نعيم المالكي للتر ية الى مرت ة األستاذية بموجب
األمر االداري ذي العدد م ع 571 /س زي . 2015/9/8
ـ عضو لجنة التر يات العلمية زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر االداري ذي العدد ( )3637زي
.2015/9/8

ـ تكليفي بموجب بامش السيد رإليل سم القانون الدولي زي  2015/9/16على كتاب جامعة بغداد  /سم
ال ون العلمية ذي العدد (ش ع  )3941/زي  2015/9/3البداء الرأي وتقديم تقرير عن ماجاء بتقرير
األمين العام لألمم المتحدة حوس استعراض وتقييم اعالن ومنهاج عمل بيجن .
ـ تقويم بحوث التر ية الموسومة بـ 1 :ـ رارات المنظمات الدولية ومصادر القانون الدولي 2ـ تأثير
األنترنيت على م دأ السيادة 3ـ نظرة على اتفا ية خور ع دهللا بين العراق والكويت 4ـ االمتيازات والربون
على السفينة ل والخاصة بمعاملة التر ية العلمية من مدرس الى استاذ مساعد الواردة الينا بموجب كتاب كلية
المأمون الجامعة ذي العدد (ص ق /17س  )637زي . 2015/9/30
ـ تقويم بحل التر ية من درجة سكرتير أوس الى درجة مست ار والموسوم بـ (مس ولية الحماية زي اطار
ال رعية الدولية) بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )1761/3/15زي
. 2015/10/27
ـ مدير تحرير وعضو مجلة العلوم القانونية بموجب االداري ذي العدد (ش ع  )4701زي 2015/11/9
والصادر من جامعة بغداد/كلية القانون/وحدة ال ون العلمية .
ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة بـ (الحماية الدولية للح زي التعليم و ت األزمات ـ العراق أنموذجاً)
بموجب كتاب الجامعة المستنصرية  /كلية القانون ذي العدد (ع )465/زي . 2015/11/19
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الى وزير مفوض للمست ار منيف علي حسين والموسوم بـ (الدزع بإطاعة
األوامر العليا كمانع للمس ولية الجناإلية لألزراد زي القانون الدولي) بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد
الخدمة الخارجية ذي العدد ( )1970/3/15زي.2015/11/24
ـ عضو لجنة منا ة الطالب احمد كاظم محي ل عن اطروحته للدكتوراه والموسومة بـ (حماية االستثمار
االجن ي زي القانون الدولي العام) بموجب األمر االداري الصادر من كلية الحقوق  /جامعة النهرين /
الدراسات العليا ذي العدد (س )526زي . 2015/12/13
ـ رإليسة اللجنة االمتحانية الرابعة للعام الدراسي  2016/2015بموجب االمر االداري الصادر من جامعة
بغداد  /كلية القانون  /مكتب العميد ذي العدد (م ع844/س) زي .2015/12/30
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الى درجة مست ار للسكرتير األوس د.سمية رشيد والموسوم بـ ( واعد
األنهار الدول ية وتط يقاتها على شط العرب) بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي
العدد ( )2232/3/15زي .2015/12/30
ـ ن ري بحل مستل من رسالة ماجستير الطالب حسين رحيم والموسوم بـ (االرادة المنفردة للدولة والمرت طة
بااللتزامات التعا دية) زي مجلة العلوم القانونية /عددخاص.2015/
ـ ن ري بحل مستل من رسالة ماجستير الطال ة مروة ابرابيم والموسوم بـ (الهدف العسكري الم روع وأبم
الم ادئ التي تحكمه زي القانون الدولي االنساني) زي مجلة العلوم القانونية /العدد الثاني 2015/ـ

ـ تقويمي بحثي التر ية الموسومين بـ 1 :ـ المس ولية الدولية ـ دراسة ألحكام القانون الدولي وتط يقاتها 2ـ
الديمقراطية وحراك النظام الدولي ل الخاصة بمعاملة التر ية من مرت ة مدرس مساعد الى مرت ة مدرس
بموجب كتاب كلية اليرموك الجامعة  /ال ون العلمية  /لجنة التر يات العلمية ل ذي العدد ( )53زي
.2016/1/3
ـ تقويم ال م لف الموسوم بـ (المعابدات الدولية زي ضوء أحكام اتفا ية زينا لقانون المعابدات لسنة )1969
ك حل تعزيزي لطالب التر ية من مرت ة مدرس الى مرت ة استاذ مساعد بموجب كتاب كلية المأمون الجامعة
ل ذي العدد (ص ق /17س )650/زي . 2016/1/12
ـ عضو لجنة منا ة رسالة ماجستير الطالب (ج ر ياسين لفتة) بموجب األمر االداري الصادر من جامعة
الكوزة  /كلية القانون  /الدراسات العليا ل ذي العدد ( )160زي .2016/1/12
ـ تكليفي بموجب بامش السيد عميد الكلية الم رخ زي  2016/3/24على كتاب وزارة التعليم العالي وال حل
العلمي  /الداإلرة القانونية واالدارية  /سم ال ون القانونية  /شع ة الت ريعات واالتفا يات ل ذي العدد
(ق )643/4/3/زي  206/3/20ل بدراسة برنامة األمم المتحدة للمساعدة زي تدريل القانون الدولي ودراسته
ون ره وزيادة تفهمه وابداء المالحظات والمقترحات على ماجاء زيه .
ـ الم اركة زي ورشة العمل التي أ امتها لجنة التر يات العلمية المركزية زي جامعة بغداد يوم 2016/3/29
بصفتي عضو ومقرر لجنة التر يات زي كلية القانون  /جامعة بغداد استناداً الى ت ليغنا بموجب الكتاب
الصادر من جامعة بغداد  /لجنة التر يات العلمية المركزية ذي العدد (/12س )1615/زي .2016/3/3
ـ ن ري ل حل م ترك مع المدرس الدكتور مصطفى سالم ع د بخيت والموسوم بـ (اعفاء ال عثة الدبلوماسية
من الوالية القضاإلية بين حصانة الدولة والحصانة الدبلوماسية) زي مجلة العلوم القانونية /العدد األوس.2016/
ـ م اركتي زي ال رنامة التدري ي لرؤوساء اللجان االمتحانية زي مركز التطوير والتعليم المستمر وبالتنسي
مع سم ش ون الطل ة زي جامعة بغداد بموجب الكتاب المر م ( )1461زي .2016/4/20
ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة بـ (م دأ تقييد وساإلل وأساليب القتاس ـ دراسة زي ضوء أحكام القانون
الدولي االنساني) ل تقويما ً علميا ً بموجب تك ليفي من ل كلية القانون  /جامعة بابل بموجب كتابهم ذي العدد
(س )252زي .2016/5/5
ـ عضو لجنة إعادة منا ة رسالة ماجستير الطالب (آوس اكرم محمد) الموسومة بـ (عال ة القانون الدولي
االنساني بالقانون الدولي لحقوق االنسان) بموجب األمر االداري الصادر من كلية الحقوق ـ جامعة النهرين ـ
الدراسات العليا ذي العدد ( )1426زي .2016/4/21
ـ ترشيحي للم اركة زي الورش التدري ية ضمن ان طة م روع (الحد من التمييز والعنف ضد المرأة)
بموجب كتاب كلية القانون  /جامعة بغداد  /وحدة ال ون العلمية ذي العدد ( )1665زي . 2016/5/10

ـ رإليسة لجنة منا ة بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة  /شع ة ب التسلسالت من (43ـ )48وشع ة ج
التسلسالت من (3ـ )8للعام الدراسي .2016/2015
ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة بـ (الجراإلم ضد االنسانية زي المنازعات المسلحة ير الدولية) تقويما ً
علميا ً بموجب كتاب كلية الحقوق  /جامعة النهرين  /الدراسات العليا ذي العدد ( )251زي .2016/5/26
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ (اختصاصات المحكمة الجناإلية الدولية) المقدم من السكرتير
األوس (عمر ع دالمجيد حميد) للتر ية الى درجة مست ار بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة
الخارجية ذي العدد ( )929/3/15زي . 2016/6/12
ـ عضو لجنة منا ة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (الم روعية زي تط ي الجيل الثالل من المنظمات
الدولية) والعاإلدة للطالب سعدون حسيب عارف بموجب االمر االداري الصادر من كلية الحقوق  /جامعة
تكريت ذي العدد ( )2908/7/3زي . 2016/6/13
ـ تكليفي باالشراف والمتابعة على التدريب الصيفي زي محكمة بداءة بغداد الجديدة لطل ة المرحلة الثالثة
بموجب األمر االداري ذي العدد ( )2226زي . 2016/6/19
ـ اختياري كابل علمي من ل وزارة التعليم العالي وال حل العلمي  /جهاز االشراف والتقويم العلمي ل
لرسالة الماجستير الموسومة بـ (المس ولية الدولية الناجمة عن ادارة النفايات الخطيرة) للطالب
كرارع دالرضا طابر من كلية القانون  /الجامعة المستنصرية  /سم القانون العام بموجب الكتاب ذي العدد
(ج ع س  )1736 /زي . 2016/6/28
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ (اآلليات القانونية الدول ية لحماية األطفاس من التجنيد زي النزاعات الدولية) ل يان
مدى صالحيته للن ر زي مجلة جامعة األن ار للعلوم القانونية والسياسية بمقتضى الكتاب ذي العدد (119ط)
زي . 2016/8/14
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ (تحديات العدالة الجناإلية الدولية  :الحرب بالوكالة أنموذجاً) ل يان مدى صالحيته
للن ر زي مجلة العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد ( )310زي . 2016/9/8
ـ عضو لجنة منا ة رسالة الماجستير الموسومة بـ (المس ولية الدولية الناشئة عن انتهاكات المجموعات
المسلحة زي ضوء معياري السيطرة الكاملة والسيطرة الفعالة) والعاإلدة للطالب صادق با ر ابرابيم بموجب
االمر االداري الصادر من كلية القانون  /جامعة الكوزة ذي العدد ( )3142زي . 2016/9/28
ـ القاإلي محاضرة زي نقابة المحامين يوم الس ت المواز 2016/9/24لصالح مركز جنيف للتحكيم الدولي /
زرع العراق بعنوان (الوساإلل ال ديلة لحل المنازعات) بموجب تأييد الم اركة ذي العدد ( )8293زي
 2016/10/26والصادر من نقابة المحامين العرا يين .

ـ القاإلي محاضرة زي نقابة المحامين يوم األثنين المواز  2016/9/26لصالح مركز جنيف للتحكيم الدولي /
زرع العراق بعنوان (التحكيم زي عقود ال تروس) ) بموجب تأييد الم اركة ذي العدد ( )8293زي
 2016/10/26والصادر من نقابة المحامين العرا يين .
ـ إسهامي بتد ي

م روع انون مكازحة االرباب المرسل من ل وكالة وزارة الداخلية لألستخ ارات

والتحقيقات االتحادية.
ـ م اركتي زي الورشة العلمية التي عقدبا سم الدراسات القانونية زي بيت الحكمة يوم الخميل المواز
 2016/9/29لمنا ة م روع انون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكرابية وتجريم الطاإلفية
ومكازحة التطرف واألرباب ل وذلك بموجب الدعوة الواردة زي الكتاب المر م ( )1408/17زي
 2016/9/18ل وتأييد الم اركة زي الكتاب المر م ( )1514/17زي . 2016/9/29
ـ م اركتي زي الورشة التدري ية حوس ( حقوق المرأة زي ضوء المعايير الدولية والقوانين الوطنية العرا ية )
ضمن م روع ( الحد من التمييز والعنف ضد المرأة ) والتي نظمت بالتعاون مع منظمة مساعدات ال عب
النرويجي وذلك بموجب شهادة الم اركة الممنوحة من السيدة رإليسة جمعية نساء بغداد والم رخة بال .
ـ عضو لجنة التر يات العلمية زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر االداري ذي العدد ( )3356زي
.2016/10/4
ـ تقويم رسالة ( احمد ع دالرحمن طه ) الموسومة ب ( الحماية القانونية للمدنيين زي النزاعات المسلحة زي
ضوء القانون الدولي اننساني ) بموجب المذكرة الصادرة من زرع القانون الدولي ذي العدد ( )790زي
. 2016/10/19
ـ عضو لجنة منا ة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( الدزع بعدم المس ولية زي إطار المحكمة الجناإلية
الدولية ) والعاإلدة للطالب خالد سلمان جواد الجنابي بموجب االمر االداري الصادر من كلية الحقوق  /جامعة
تكريت ذي العدد ( )5194/7/3زي 2016/11/1
ـ عضو لجنة منا ة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( المحكمة الجناإلية الدولية ودوربا زي تحقي السلم
واألمن الدوليين ) والعاإلدة للطالب ثابت حمد عزيز بموجب االمر االداري الصادر من االكاديمية العليا
للدراسات العلمية واالنسانية ذي العدد ( )693زي 2016/11/21
ـ عضو اللجنة الم كلة بموجب األمر االداري ذي العدد ( )831زي  2016 /11/30ل يان الرأي القانوني
حوس اتفاق االطار االستراتيجي بين العراق والواليات المتحدة
ـ الم اركة زي ورشة العمل التي أ امتها لجنة التر يات العلمية المركزية زي جامعة بغداد يوم 2016/12/25
بصفتي عضو ومقرر لجنة التر يات زي كلية القانون  /جامعة بغداد استناداً الى ت ليغنا بموجب الكتاب
الصادر من جامعة بغداد  /لجنة التر يات العلمية المركزية ذي العدد (12س  )7030/زي  2016/11/10ل
والكتاب ذي العدد (12س )7877 /زي . 2016/12/19

ـ رإليسة اللجنة االمتحانية الرابعة للعام الدراسي  2017/2016بموجب االمر االداري الصادر من جامعة
بغداد  /كلية القانون  /مكتب العميد ذي العدد (م ع762/س) زي .2016/12/28
ـ عضو بيئة تحرير مجلة العلوم القانونية بموجب االمر االداري الصادر من كلية القانون  /وحدة ال ون
العلمية ذي العدد ش ع  235زي 2017/1/15
ـ تقويم بحل التر ية الموسوم بـ (وساإلل الدولة زي حماية األمواس العامة  :دراسة زي دور وزارة الخارجية)
بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )157/7/15زي . 2017/1/22
ـ عضو لجنة استالس ال حل التعزيزي المقدم من ل أ.م.د بادي نعيم المالكي للتر ية الى مرت ة األستاذية
بموجب األمر االداري ذي العدد 22أ زي . 2017/1/29
ـ عضو لجنة التفرغ العلمي بموجب مذكرة زرع القانون الدولي الم رخة زي . 2017/2/22
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ ( الم ادئ العامة للقانون بوصفها مصدر للقانون الدولي الجناإلي ) ل يان مدى
صالحيته للن ر زي مجلة العلوم القانونية بموجب المذكرة ذي العدد (م ع ق  )29 /زي . 2017/2/23
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لمادة المدخل لدراسة الفساد لطل ة الدبلوم العالي المهني بموجب األمر
االداري ذي العدد (م ع170 /س) زي . 2017/2/28
ـ رإليل جلسة للندوة العلمية الموسومة بـ (التدابير اال تصادية لمواجهة االرباب الدولي) المنعقدة يوم األثنين
المواز

. 2017/3/6

ـ تقويم ال حل الموسوم بـ ( أزمة تحديد القانون الواجب التط ي زي ميدان عقود األستثمار زي النفط والغاز )
ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة جامعة األن ار للعلوم القانونية والسياسية بموجب الكتاب ذي العدد (ت
 )32زي . 2017/3/12
ـ الم اركة زي ورشة عمل تدري ية حوس مفهوم وآليات المدازعة ن رار انون منابضة العنف األسري لأليام
26ـ 27ـ 2017/3/28وذلك بموجب شهادة الم اركة الصادرة من جمعية نساء بغداد ذي العدد والتاريخ
(بال) .
ـ عضو اللجنة الم كلة بموجب األمر الوزاري الصادر عن وزارة التخطيط  /الداإلرة االدارية والمالية  /سم
ادارة الموارد ال رية ذي العدد ( )7133/3/4زي  2017/4/4ل لمراجعة انون المكاتب االست ارية ير
الحكومية النازذ وتقديم المقترحات الالزمة لتعديله أو الغاإله واصدار انون جديد يحل محله حسب المقتضى .
ـ تكليفي بتدريل مادة استرداد األمواس وتسليم المجرمين لطل ة الدبلوم العالي المهني لمكازحة الفساد وذلك
بموجب األمر االداري الصادر عن جامعة بغداد  /كلية القانون  /شع ة ش ون طل ة الدراسات العليا ذي العدد
(د.ع )1343/زي . 2017/4/12

ـ عضو لجنة منا ة رسالة الماجستير الموسومة بـ (التحلل من االلتزامات الدولية لضرورات األمن القومي)
والعاإلدة للطال ة (ريا ع دالستار ع دالوباب) بموجب االمر االداري الصادر من كلية القانون  /الجامعة
المستنصرية ذي العدد ( )981زي . 2017/4/16
ـ عضو لجنة منا ة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (المحكمة الجناإلية الدولية ودوربا زي تحقي األمن
واألستقرار ـ العراق أنموذجاً) والعاإلدة للطالب (جالس حمدي محمد) بموجب األمر االداري الصادر عن
االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية ذي العدد ( )238زي . 2017/4/28
ـ رإليل لجنة منا ات بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2017/2016بموجب االمر
االداري ذي العدد ( )86زي  2017/4/30واألمر االداري ذي العدد ( )90زي . 2017/5/4
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ (االنقالب المفابيمي للحصانة السيادية  :انون العدالة ضد رعاة االرباب  /جاستا
االمريكي أنموذجاً) ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة العلوم القانونية بموجب المذكرة ذي العدد (م ع ق
 )97/زي .2017/5/10
ـ عضو لجنتي وضع االسئلة ولجنة تصحيح الدزاتر األمتحانية الخاصة باالمتحان التنازسي أل راض التقديم
على الدراسات العليا (الماجستير/زرع القانون الدولي) للسنة الدراسية  2018/2017بموجب االمر االداري
ذي العدد ( )103زي . 2017/5/10
ـ رإليل لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ (استخدام القوة المسلحة ضد الجماعات االربابية زي اطار
القانون الدولي) المقدم من السكرتير االوس ( يل ج ار مصطفى) للتر ية الى درجة مست ار بموجب كتاب
وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )989/7/15زي . 2017/5/16
ـ تكليفي باالشراف على التدريب الصيفي زي محكمة بداءة بغداد الجديدة على طالب المرحلة الثالثة بموجب
األمر االداري ذي العدد (م ش ط  )1790 /زي . 2017/5/22
ـ الم اركة زي دورة الكوكل سكولر يوم  2017/5/23وذلك بموجب كتاب تأييد الم اركة الصادر عن
جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر ذي العدد ( )1214زي . 2017/5/24
ـ الم اركة زي دورة الريسيرج كيت يوم  2017/5/24وذلك بموجب كتاب تأييد الم اركة الصادر عن
جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر ذي العدد ( )1243زي . 2017/5/29
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لدراسة الدبلوم العالي المهني زي مكازحة زي مادتي (استرداد األمواس وتسليم
المجرمين) و (والم سسات الدولية لمكازحة الفساد) بموجب األمر االداري الصادر عن كلية القانون  /جامعة
بغداد  /مكتب العميد ذي العدد (م ع 359 /س) زي . 2017/6/4
ـ تقويم بحل التر ية الموسوم بـ (المنظومة الت ريعية لعمل ال عثة الدبلوماسية) بموجب كتاب وزارة
الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )1094/7/15زي . 2017/6/4

ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لطل ة الدكتوراه زي مادة القانون الدولي العام بموجب األمر االداري الصادر
عن كلية الحقوق  /جامعة النهرين  /مكتب العميد ذي العدد (س )198زي . 2017/6/5
ـ االشراف على طال ة الدكتوراه (مر وة ابرابيم محمد) عن اطروحتها الموسومة بـ (الوالية القضاإلية العالمية
بوصفها اداة لمالحقة مرتك ي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي االنساني) بموجب االمر االداري
الصادرعن كلية الحقوق  /جامعة النهرين ذي العدد ( )1989زي . 2017/6/8
ـ رإليل لجنة استالس لتد ي ال حوث المقدمة للتر ية العلمية من ل د .مصطفى سالم ع دبخيت من مرت ة
مدرس الى استاذ مساعد بموجب األمر االداري ذي العدد ( )130زي . 2017/6/15
ـ عضو لجنة المقابلة للطل ة المتقدمين لألمتحان التنازسي /الماجستير للعام الدراسي  2018/2017زي زرع
القانون الدولي بموجب االمر االداري ذي العدد ( )131زي . 2017/6/18
ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة بـ (الحماية الدولية للتراث الثقازي) بموجب كتاب جامعة االن ار  /كلية
القانون والعلوم والسياسية ذي العدد (س )65زي . 2017/6/19
ـ تقويم اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (حقوق االنسان زي ظل مكازحة االرباب الدولي) بموجب كتاب كلية
الحقوق  /جامعة النهرين  /الدراسات العليا ذي العدد (س )239/زي . 2017/7/5
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ ( االنتهاك االداري لح االنسان زي الكرامة وتط يقاته  /دراسة مقارنة ) ل يان مدى
صالحيته للن ر زي مجلة جامعة األن ار للعلوم القانونية والسياسية بموجب الكتاب ذي العدد (ت  )116زي
. 2017/8/17
ـ رإليل اللجنة المتخصصة لتصليح الدزاتر االمتحانية لمادة القانون الدولي الخاص للكليات التي تم اجراء
االمتحان التنازسي الخاص بها زي الجامعة المستنصرية  /كلية القانون ـ الدور الثاني ل بموجب األمر االداري
الصادر من جامعة بغداد  /كلية القانون  /وحدة ال ون العلمية ذي العدد ( )3010زي . 2017/10/3
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ ( ضية الحدود العرا ية ـ الكويتية  /دراسة زي القانون الدولي)
المقدم من السكرتير األوس (ع دالسالم صدام محيسن) للتر ية الى درجة مست ار بموجب كتاب وزارة
الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )1798/7/15زي . 2017/10/8
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ (بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ـ يونامي ـ دراسة زي
الوالية القانونية والمتغيرات السياسية) المقدم من المست ار (محمد عدنان محمود) للتر ية الى درجة وزير
مفوض بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )1896/7/15زي
. 2017/10/19
ـ عضو لجنة منا ة الطالب حسام علي محمود عن اطروحته للدكتوراه والموسومة بـ ( األستنكاف
الضميري عن الخدمة العسكرية وأثره زي حقوق االنسان ) بموجب األمر االداري الصادر من كلية الحقوق /
جامعة النهرين  /الدراسات العليا ذي العدد (س )377زي . 2017/10/10

ـ عضو لجنة التر يات العلمية بموجب االمر االداري الصادر عن جامعة بغداد /كلية القانون /وحدة ال ون
العلمية ذي العدد ش ع  3175 /زي . 2017/10/15
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ ( حظر اشتراك األطفاس زي النزاعات المسلحة بمقتضى القانون الدولي ومتطل ات
تط يقه ) ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة جامعة األن ار للعلوم القانونية والسياسية بموجب الكتاب ذي
العدد (ت  )142زي . 2017/10/19
ـ عضو اللجنة العلمية لفرع القانون الدولي بموجب األمر االداري ذي العدد ( )277زي . 2017/10/31
ـ عضو لجنة االستالس ل حوث طل ة الدبلوم العالي المهني زي مكازحة الفساد بموجب األمر االداري ذي العدد
(م ع696 /س) زي . 2017/11/14
ـ عضو اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حوس االستراتيجية المت عة من ل الكلية زي القضاء على اشكاس التمييز
ضد المرأة ل بموجب األمر االداري ذي العدد (و ق )3622/زي . 2017/11/16
ـ عضو لجنة الدراسات العليا لفرع القانون الدولي بموجب المذكرة الم رخة زي . 2017/11/22
ـ تقييم ال حل الموسوم بـ (ح الطفل زي السالمة الجسمية زي القانون الدولي ـ دراسة مقارنة زي ال ريعة
االسالمية) ل يان مدى صالحيته للن ر زي مجلة العلوم القانونية بمقتضى الكتاب ذي العدد ( )223زي
. 2017/11/22
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ (الترابط زي ضايا حقوق االنسان زي المجالل الثالثة  :مجلل
األمن والمجلل اال تصادي واالجتماعي ومجلل حقوق االنسان) المقدم من المست ار (محمد صاحب مجيد)
للتر ية الى درجة وزير مفوض بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد
( )2161/7/15زي . 2017/12/5
ـ رإليل جلسة للندوة العلمية الموسومة ب (الوضع القانوني للح د ال ع ي زي اطار القانون الدولي االنساني)
بموجب المذكرة الم رخة زي . 2017/12/3
ـ عضو لجنة منا ة بحل التر ية الموسوم بـ (حقوق العراق المكتس ة زي خور ع دهللا زي ضوء القرار
 )833المقدم من السكرتير األوس (عمار سلمان جابر) للتر ية الى درجة مست ار بموجب كتاب وزارة
الخارجية  /معهد الخدمة الخارجية ذي العدد ( )2258/7/15زي . 2017/12/18
ـ رإليل اللجنة االمتحانية الثالثة للعام الدراسي  2018/2017بموجب األمر االداري ذي العدد (م ع/
798س) زي . 2017/12/28
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لطل ة الماجستير زي زرع القانون الدولي زي مادة القانون الدولي العام للعام
الدراسي  2018/2017بموجب االمر االداري ذي العدد ( )343زي . 2017/12/28
ـ رإليل لجنة االمتحان ال فوي لطل ة الماجستير زي زرع القانون الدولي زي مادة المنظمات الدولية للعام
الدراسي  2018/2017بموجب االمر االداري ذي العدد ( )343زي . 2017/12/28

ـ تكليفي باالشراف الم ترك على اطروحة الطالب (ع اس ع د منديل) اعت اراً من  2017/6/13ل بموجب
االمر االداري ذي العدد ( )18882زي . 2017/12/20
ـ تقويم ال حل الموسوم بـ ( العدالة الجناإلية لألحداث زي اطار الجراإلم ذات الطابع الدولي ) ل يان مدى
صالحيته للن ر زي مجلة جامعة األن ار للعلوم القانونية والسياسية بموجب الكتاب ذي العدد (ت  )178زي
. 2018/1/2
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لدراسة الدبلوم العالي المهني زي مكازحة زي مادة (المدخل لدراسة الفساد) و
بموجب األمر االداري الصادر عن كلية ا لقانون  /جامعة بغداد  /مكتب العميد ذي العدد (م ع 13 /س) زي
. 2018/1/7
ـ عضو لجنة منا ة رسالة الماجستير الموسومة ب (مو ف القانون الدولي من االرباب) والعاإلدة للطال ة
(بند نازع ع دالج ار) بموجب االمر االداري الصادر من المعهد العرا ي للدراسات العليا ذي العدد (بـ
ث )10/زي . 2018/1/20
ـ رإليل اللجنة التد يقية التي تتولى التد ي النهاإلي لالستمارات الور ية واالدخاس االلكتروني للمعلومات
الخاصة بأستمارات تقييم اداء التدريسيين لضمان د ة االجراءات بموجب االمر االداري الصادر من مكتب
العميد ذي العدد (م ع )465/زي . 2018/1/30
ـ االشراف على بحوث تخرج طل ة المرحلة الرابعة للعام الدراسي  2018/2017بموجب األمر االداري
الصادر من كلية القانون ـ جامعة بغداد ذي العدد (م.ش.ط )3858/زي . 2017/12/3
ـ عضو لجنة منا ة رسالة رسالة الماجستير الموسومة بـ (مو ف القانون الدولي من االرباب) للطال ة بند
نازع ع دالج ار بموجب األمر االداري الصادر من المعهد العرا ي للدراسات العليا ذي العدد (بـ .ث)10 /
زي . 2018/1/20
ـ عضو لجنة استحداث دراسة الدكتوراه زي تخصص القانون العام زي كلية القانون  /الجامعة المستنصرية
بموجب األمر الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي وال حل العلمي  /داإلرة ال حل والتطوير ذي العدد
( )827زي . 2018/2/20
ـ تكليفي بتدريل مادة استرداد األمواس وتسليم المجرمين لطل ة الدبلوم العالي المهني لمكازحة الفساد وذلك
بموجب األمر االداري الصادرعن جامعة بغداد  /كلية القانون  /شع ة ش ون طل ة الدراسات العليا ذي العدد
(د.ع )1034/زي . 2018/3/1
ـ تكليفي باالشراف على بحل التر ية الى درجة مست ار والموسوم بـ (م دأ التدخل الدولي االنساني وأثره
على سيادة الدولة) والعاإلد للسكرتير االوس احمد ع دالمنعم احمد بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد
الخدمة الخارجية ذي العدد (458/7/15م) زي . 2018/3/4

ـ الم اركة زي ورشةعمل حوس (آلية العمل بتعليمات التر يات العلمية الجديدة ر م( )167لسنة )2017
بموجب تأييد الم اركة الصادر من جامعة بغداد  /وحدة التر يات العلمية المركزية ذي العدد (12س)1784/
زي . 2018/3/6
ـ تقويم ال حل الموسوم (زي تسليم المجرمين ط قا ً ألحكام القانون الدولي والقانون العرا ي) بموجب مذكرة
جامعة بغداد  /كلية القانون/مجلة العلوم القانونية ذي العدد ( )44زي . 2018/3/6
ـ عضو وم رف ثاني زي لجنة منا ة طالب الدكتوراه ع اس ع د منديل خميل عن اطروحته الموسومة بـ
(حماية الموروث الحضاري ل الد الرازدين زي الموا ع األثرية والمتاحف) بموجب األمر االداري الصادر
من جامعة بغداد  /كلية اآلداب  /الدراسات العليا ذي العدد ( )4082زي . 2018/3/13
ـ الم اركة زي محاضرة عن كيفية كتابة مقترح الرسالة أو االطروحة باللغة االنكليزية بموجب كتاب
الترشيح الصادر من جامعة بغداد  /كلية القانون  /وحدة التعليم المستمر ذي العدد (ت ع م )125 /زي
 2018/3/14وبموجب تأييد الم اركة الصادر من جامعة بغداد  /مركز التعليم المستمر ذي العدد ()2024
زي . 2018/3/19
ـ عضو ومقرر لجنة التر يات العلمية زي كلية القانون  /جامعة بغداد بموجب األمر االداري الصادر من
جامعة بغداد/كلية القانون/شع ة الموارد ال رية ذي العدد (م ب  )1357/زي . 2018/3/20
ـ عضو لجنة منا ة رسالة الماجستير الموسومة بـ (الجريمة العابرة للحدود الوطنية) للطالب عدنان نصيف
جاسم بموجب األمر االداري الصادر من المعهد العرا ي للدراسات العليا ذي العدد (بـ .ث )36 /زي
. 2018/4/1
ـ رإليل لجنة منا ة بحوث التخرج لطل ة المرحلة الرابعة بموجب األمر االداري الصادر من جامعة بغداد /
كلية القانون ذي العدد ( )158زي . 2018/4/8
ـ عضو لجنة منا ة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (ضمانات ح الدزاع امام القضاء الجناإلي الدولي)
للطالب كاظم ع دالواحد ضيف هللا بموجب األمر االداري الصادر من المعهد العرا ي للدراسات العليا ذي
العدد (بـ.ث )37 /زي . 2018/4/9
ـ تقويم رسالة الماجستير الموسومة بـ ( الضمانات التعابدية لألستثمار األجن ي زي العراق) تقويما ً علميا ً
بموجب كتاب وزارة التعليم العالي وال حل العلمي  /جهاز االشراف والتقويم العلمي  /سم التقويم العلمي ذي
العدد (ج ع س/ق )945/زي .2018/4/17
ـ القاإلي محاضرة زي التعليم المستمر زي كلية القانون  /جامعة بغداد عن (دور القاإلد االداري زي توزيع المهام
والعمل) يوم األثنين المواز . 2018/4/23

ـ تكليفي باالشراف على بحل التر ية الى درجة مست ار والموسوم بـ ( الم عوث الدبلوماسي بين الحرمة
ال خصية والحصانة الجناإلية) والعاإلد للسكرتير االوس سفانة علي لاير بموجب كتاب وزارة الخارجية  /معهد
الخدمة الخارجية ذي العدد (780/7/15م) زي . 2018/4/25
ـ عضو لجنة منا ة رسالة الماجستير العاإلدة للطال ة سابرة حسين ص ار والموسومة بـ (دور لجنة األمم
المتحدة ل ناء السالم بعد مرحلة النزاعات المسلحة) بموجب األمر االداري الصادر من معهد العلمين
للدراسات العليا  /سم القانون ذي العدد (و )516/6زي . 2018/5/9
ـ عضو لجنة وضع االسئلة وعضو لجنة تصحيح الدزاتر االمتحانية زي امتحان الق وس للطل ة المتقدمين
للدراسات العليا  /الماجستير زي زرع القانون الدولي للعام الدراسي  2019/2018بموجب األمر االداري
الصادر من جامعة بغداد /كلية القانون ذي العدد ( )227زي . 2018/5/15
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لدراسة الدبلوم العالي المهني زي مكازحة زي مادة (استرداد األمواس وتسليم
المجرمين) بموجب األمر االداري الصادر عن كلية القانون  /جامعة بغداد  /مكتب العميد ذي العدد (م ع /
252س) زي 2018 /5/15
ـ رإليل لجنة االمتحان ال فوي لمادة األتفا يات والم سسات الدولية لمكازحة الفساد لطل ة الدبلوم العالي
المهني زي مكازحة الفساد للعام الدراسي  2018/2017بموجب األمر االداري الصادرعن كلية القانون /
جامعة بغداد  /مكتب العميد ذي العدد (م ع 252 /س) زي .2018 /5/15
ـ رإليل لجنة االمتحان ال فوي لمادة المنظمات الدولية لطل ة الماجستير زي زرع القانون الدولي للعام
الدراسي  2018/2017بموجب األمر االداري الصادر من جامعة بغداد  /كلية القانون ذي العدد ( )239زي
. 2018/5/17
ـ عضو لجنة االمتحان ال فوي لمادة القانون الدولي العام لطل ة الماجستير زي زرع القانون الدولي للعام
الدراسي  2018/2017بموجب األمر االداري الصادر من جامعة بغداد  /كلية القانون ذي العدد ( )239زي
. 2018/5/17
ـ رإليل لجنة أختيار أو وضع أو تعديل االسئلة لألمتحان التنازسي للعام الدراسي  2018 / 2017وتصحيح
الدزاتر االمتحانية واعالن النتاإلة لمادة القانون الدولي الخاص بموجب األمر االداري الصادر عن جامعة
بغداد/كلية القانون /مكتب العميد ذي العدد (م ع295 /س) زي . 2018/5/28
األنشطة العلمية خارج الكلية :
عضوة زي لجان تقويم وتعادس ال هادات
عضوة زي لجنة دراسة شهادات الطيران
عضوة زي لجنة المكت ة االزتراضية
عضوة لجنة تفقد سير االمتحانات زي جامعة بغداد

تد ي وصيا ة مايقرب من  200اتفا ية ومذكرة تفابم وبروتوكوس أو برنامة تنفيذي
تد ي

العديد من األنظمة الداخلية للجامعات والكليات األبلية وكذلك تد ي

العديد من األنظمة الداخلية

للجمعيات العلمية
ـ رإليسة لجنة تحقيقية للتحقي زي موضوع إصدارجواز سفرخدمة للدكتور طعمة مطير بصورة ير
انونية
ـ رإليسة لجنة تحقيقية للتحقي زي مالبسات حادث تسليب السيارة المر مة ( )428302زحص م ت نوع
بونداي ـ تريكان التي بذمة الساإل ستارع دالحسين موزان المنسوب الى داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية
ـ رإليسة لجنة تحقيقية للتحقي زي مالبسات حادث تسليب السيارة المر مة ( )428291زحص م ت نوع
بونداي ـ تريكان التي بذمة الساإل

محمد كلخان ك اشي المنسوب الى الهيئة العرا ية للحاس ات

والمعلوماتية
ـ رإليسة لجنة تحقيقية للتحقي بموضوع االعتداء على الساإل

يل درويش من ل مسلحين زي منطقة

الكيالني وتسليب السيارة المر مة ( )428239نوع كوستر التي كانت بذمته
ـ رإليسة لجنة تحقيقية للتحقي زي موضوع زقدان بعض األدوات الزراعية من مخزن الوزارة الوا ع زي
السرداب
ـ عضوة لجنة تحقيقية للتحقي

زي موضوع يام سفارة جمهورية العراق زي بخارست بالتصرف

بزماالت دراسية دون الرجوع الى الوزارة
ـ عضوة لجنة لدراسة األوليات الخاصة بإن اء جامعة دولية وإعداد مذكرة تفابم تحدد األطر القانونية
وحقوق والتزامات الطرزين
ـ عضوة زي لجنة لالطالع على الوا ع العلمي وال نيوي للجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم ( (mubsزي
ل نان والرا ة بازتتاح زرع لها زي العراق
ـ عضوة زي لجنة لالطالع على الوا ع العلمي وال نيوي لمدارس الفرابيدي الخاصة والرا ة بالتعاون
مع جامعة باكني ال ريطانية بازتتاح زرع لها زي العراق
ـ عضوة زي لجنة إعادة النظر بأسل التعادس لل هادات العربية واألجن ية ( تعليمات ر م  5لسنة ) 1976
ـ عضوة زي لجان إعداد وصيا ة العديد من م اريع القوانين واألنظمة والتعليمات ومنها على س يل
المثاس الالحصر  :انون وزارة التعليم العالي وال حل العلمي االتحادية و انون الخدمة الجامعية و انون
مكاتب الخدمات العلمية واالست ارية زي م سسات التعليم العالي و انون المحميات الزراعية و انون
حماية التراث الط يعي زي العراق و انون رعاية األحداث والقاصرين و انون إدارة مراكز االحتجاز
والتو يف والسجون و انون محو األمية و انون منحة طل ة الجامعات والمعابد العرا ية و انون رعاية
العلماء والم دعين و انون الهيئة االتحادية للمعلوماتية و انون تعويض المتضررين جراء العمليات

الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات انربابية و انون االستثمار الخاص وتعليمات التفرغ العلمي
والتعليمات االمتحانية وتعليمات تعضيد ال حل العلمي وتعليمات استضازة األساتذة العرب واألجانب
والعرا يين المغتربين الزاإلرين لم سسات التعليم العالي وال حل العلمي وتعليمات تنفيذ العقود ال حثية
وتعليمات تنظيم وضع األستاذ المتمرس وتعليمات انض اط طل ة التعليم العالي وال حل العلمي ونظام
الدواإلر الثقازية ونظام بيئة ال حل العلمي ونظام معهد عالج العقم وأبحاث األجنة  .....الخ
ـ عضوة زي لجنة متابعة وضع الطل ة الدارسين زي دوس ير مستقرة أمنيا ً ( لي يا ل اليمن ل سوريا ل
مصر ل تونل ل  ......الخ )
ـ عضوة زي لجنة دراسة وضع الطل ة الدارسين زي معهد ال حوث والدراسات العربية زي القابرة
ـ عضوة زي لجنة للنظر زي م كلة الطل ة الدارسين زي الجامعات الل نانية الغير معترف ب عض
تخصصاتها ( الجامعة انسالمية ل جامعة الجنان ل جامعة طرابلل ل معهد الدعوة الجامعي ) ووضع
الحلوس لها.
سابعا  :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم
أسم البحث

محل النشر

السنة

كلية القانون/

2013
2013

1

الحماية القانونية لآلثار زي مواجهة تحديات الوا ع

2

مدى زاعليةالقانون الدولي لحقوق االنسان زي مواجهة

ج.المستنصرية
بيت الحكمة  /العدد 33

3

مخاطر وتحديات زيروس
مواجهةجراإلم الكم يوتر
زاعليةالجهودالدوليةزي
مدى
(انيدز)
نقص المناعة المكتسب

كليةالقانون  /ج .بغداد

الكم يوتر والحد منها
4ـ الجهود الدولية زي منع االرباب الدولي ومكازحته
5ـ

بيت الحكمة  /العدد37

2013
2014

االرادة المنفردة للدولة والمرت طة بااللتزامات التعا دية/كلية القانون ـ جامعة بغداد/مجلة العلوم

القانونية/عدد خاص2015/
6ـ الهدف العسكري الم روع وأبم الم ادئ التي تحكمه زي القانون الدولي االنساني  /كلية القانون ـ جامعة
بغداد  /مجلة العلوم القانونية  /العدد الثاني . 2015 /
وت
7ـ اعفاء ال عثة الدبلوماسية من الوالية القضاإلية بين حصانة الدولة والحصانة الدبلوماسية /كلية القانون ـ
جامعة بغداد /مجلة العلوم القانونية/العدداالوس . 2016/
8ـ االجراءات المتخذة لحماية الموروث الحضاري الرازديني  /مجلة دراسات زي التاريخ واآلثار  /كلية
اآلداب ـ جامعة بغداد . 2018 /
 9ـ الحماية القانونية الدولية للموروث الحضاري الرازديني  /مجلة اآلداب  /كلية اآلداب ـ جامعة بغداد /
. 2018

10ـ االرباب الدولي ودور الجهود اال ليمية زي مكازحته  /بحل مقدم للم تمر الدولي الرابع للعلوم
االجتماعية ـ جامعة عالء الدين كيكوباد  /انطاليا ـ اآلنيا . 2018 /
ثامنا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية
 .1عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
 .2عضو بيئة تحرير مجلة العلوم القانونية زي كلية القانون  /جامعة بغداد
 .3عضو المكتب االست اري القانوني زي كلية القانون  /جامعة بغداد
تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير
ت

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

التقدير
1

كتاب شكر

مدير عام المعهد القضاإلي

2

كتاب شكر

وزير التعليم العالي وال حل العلمي

21/5/2008

3

كتاب شكر

وزير التعليم العالي وال حل العلمي

28/7/2008

4

كتاب شكر

مدير عام المعهد القضاإلي

4/3/2009

5

كتاب شكر

مديرعام الداإلرة القانونية واندارية

18/3/2009

6ـ كتاب شكر  /مدير عام الداإلرة القانونية واندارية زي 2009/3/31
7ـ كتاب شكر  /مدير المكت ة المركزية ــ جامعة النهرين زي 2009/4/30
8ـ تثمين جهود /وزير التعليم العالي وال حل العلمي زي 2009/5/6
9ـ كتاب شكر  /وزير التعليم العالي وال حل العلمي زي 2009/8/26
10ـ كتاب شكر  /مدير عام المعهد القضاإلي زي 2009
11ـ كتاب شكر  /عضو مجلل النواب ال يخ بمام حمودي زي 2010
12ـ كتاب شكر  /مدير عام داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية زي 2010/1/3
13ـ كتاب شكر  /وزير التعليم العالي وال حل العلمي زي 2010/1/25
14ـ كتاب شكر  /وزير التعليم العالي وال حل العلمي زي 2010/6/21
15ـ كتاب شكر  /وزير التعليم العالي وال حل العلمي زي 2010/10/19
16ـ كتاب شكر  /مدير عام داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية زي 2011/2/16
17ـ كتاب شكر  /مدير عام داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية زي 2011/5/9
18ـ كتاب شكر  /وكيل وزارة التعليم العالي ل ون ال حل العلمي زي 2011/6/9
19ـ كتاب شكر  /مدير عام داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية زي 2011/7/3
20ـ شهادة تقدير  /رإليل جامعة بغداد زي 2011

2005

21ـ كتاب شكر  /مدير عام داإلرة ال عثات والعال ات الثقازية زي 2012/2/26
22ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/4/8
22ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/4/22
23ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/4/22
24ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/4/24
25ـ كتاب شكر  /رإليل جامعة بغداد زي 2012/10/30
26ـ كتاب شكر  /رإليل جامعة بغداد زي 2012/10/30
27ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/11/1
28ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2012/11/8
29ـ كتاب شكر  /المساعد انداري لرإليل جامعة بغداد زي 2012/12/11
30ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2013/3/11
31ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2013/3/7
32ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2013/7/9
33ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2013/8/5
34ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2013/9/22
35ـ شهادة تقديرية من عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد بمناس ة يوم الكلية زي العام الدراسي 2013/2012
36ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد نبداإلي كتاب الى مكت ة الكلية بال عدد وتاريخ
37ـ كتاب شكر  /عميد كلية العلوم السياسية ـ الجامعة المستنصرية زي 2013/11/6
38ـ كتاب شكر  /عميد كلية الحقوق ـ جامعة النهرين زي 2013/11/7
39ـ م اركة وتثمين جهود من مكتب رإليل جامعة بغداد بموجب الكتاب المر م زي 2013/11/10
40ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون والعلوم السياسية ـ جامعة األن ار زي 2013/11/13
41ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون والعلوم السياسية ـ جامعة ديالى زي 2013/11/19
42ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة كربالء زي 2013/11/26
43ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة تكريت زي 2013/11/27
44ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون  /زلوجة ـ جامعة األن ار زي 2013/11/27
45ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون والعلوم السياسية ـ جامعة الكوزة زي 2013/11/27
46ـ كتاب شكر  /عميد كلية العلوم السياسية ـ جامعة الموصل زي 2013/12/2
47ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بابل زي 2013/12/3
48ـ كتاب شكر  /عميد الكلية االسالمية الجامعة ـ النجف األشرف زي 2013/12/7

49ـ كتاب شكر  /عميد كلية العلوم السياسية ـ جامعة النهرين زي 2013/12/9
50ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ الجامعة المستنصرية زي 2013/12/12
51ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة القادسية زي 2013/12/17
52ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ الجامعة العرا ية زي 2014/1/2
53ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2014/1/22
54ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة ميسان زي 2014/1/28
55ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2014/6/29
56ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2014/9/23
57ـ شهادة تقديرية من عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد بمناس ة حصولي على لقب أستاذ مساعد زي العام
الدراسي 2014/2013
58ـ كتاب شكر  /وزير العدس زي 2014/10/23
59ـ تثمين جهود  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2014/12/18
60ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/1/13
61ـ كتاب شكر  /مساعد رإليل جامعة بغداد لل ون العلمية زي 2015/2/4
62ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/3/30
63ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/4/29
64ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/5/7
65ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/10/15
66ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2015/10/18
67ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2016/6/27
68ـ كتاب شكر  /وكيل وزارة الداخلية لألستخ ارات والتحقيقات االتحادية زي 2016/10/23
69ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2016/11/27
70ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2016/11/28
71ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2016/12/19
72ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2017/1/16
73ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ الجامعة المستنصرية زي 2017/5/24
74ـ كتاب شكر  /عميد كلية الحقوق ـ جامعة النهرين زي 2017/6/14
75ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2017/10/17
76ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2017/11/6

77ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ الجامعة المستنصرية زي 2017/11/15
76ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2017/11/22
78ـ كتاب شكر  /عميد كلية القانون ـ جامعة بغداد زي 2017/12/3
79ـ كتاب شكر  /عميد كلية اآلداب ـ جامعة بغداد زي 2018/4/2
عاشرا :الكتب المؤلفة أو المترجمة
أسم الكتاب

ت

سنة النشر

1

القيمة القانونية لقرارات مجلل األمن زي مجاس حماية حقوق االنسان

2009

2

الوساإلل القانونية نصالح مجلل األمن لتفادي االنتقاإلية وازدواجية المعايير

2014

زي تعامله مع القضايا الدولية

