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 والعلمية الذاتية السيرة
 

 

 

 

        نعيم خلف سعد المالكي ي. هادـم: دـــــــــاالســ

    1972بغداد /  الميـالد:تاريخ محل و

 متزوج الزوجية:الحالة 

   4 األوالد:دد ــعـــ

  القانون :صــالتـخـص

        التخصص الدقيق: القانون الدولي

 هيئة تدريس : عضوةالوظيف

  2006/  1 /17لتعيين أول مرة: تاريخ ا  

  أستاذ العلمية:الدرجة   

  2015/  9/  1 الترقية: تاريخ  

            معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا –كلية القانون  –بغداد  جامعة :العملعنوان 

         العمل: هاتف

 009647702516817     :النقالالهاتف 

      dr.hadialmaliki@yahoo.com:كترونيااللالبريد 

 

 المؤهالت العلمية  أوالً: 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1994 احلقوق النهرين

 1997 القانون بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2000 القانون بغداد

 

 

 

 لوظيفياالتدرج  ثانياً: 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2007_ كانون الثاين/ ديسمرب  2007آب / أغسطس  جامعة جعفر اإلمام الصادق )ع( األهلية ئيس قسم القانون / كلية القانون و السياسةر  1

 2009حزيران/ يونيو  -2007كانون الثاين/ ديسمرب  جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع ( األهلية عميد كلية القانون  2

 
 

 

 الصو

 رة 
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 لجامعياالتدريس  ثالثاً: 

 الى -من الفترة   الجامعة الكلية()المعهد /   الجهة ت

 مدرس مساعد: / كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الشريعة 1

 

 

 قسم الشريعة

 2000آذار/ مارس  – 1999تشرين األول / أكتوبر  جامعة بغداد

 2001آذار/ مارس -2000 العراق/  ةامعكلية الريموك اجل مدرس/  قسم القانون 2

 2002آب / أغسطس   -2001آذار/ مارس  جامعة اجلفرة / ليبيا ان / قسم القانونسبة يف ود  مدرس/ كلية القانون واحملا 3

 2004آب / أغسطس  – 2002أيلول /سبتمرب  جامعة بين وليد / بين وليد / ليبيا مدرس / قسم القانون 4

 2005آب/ أغسطس ـ  2004سبتمرب  أيلول / جامعة بين وليد / بين وليد / ليبيا مدرس / قسم االقتصاد والعلوم السياسية 5

 2009كانون الثاني/ يناير  – 2006كانون الثاني/ يناير  جامعة بغداد مدرس / كلية القانون 6

 2015 أيلول/سبتمرب 1_    2009كانون الثاين / يناير  جامعة بغداد كلية القانونأستاذ مساعد/   7

 مستمر – 2015 ربأيلول/سبتم 1 جامعة بغداد كلية القانونأستاذ /   8

  

 قمت بتدريسها لتياالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الشريعة  1

 بغداد

 2000 -1999 املدخل لدراسة القانون

 /اجلفرةجامعة  /واحملاسبة القانون كلية 2

 ليبيااجلفرة/ 

 2002 - 2000 مالقانون الدولي العا

كلية القانون واحملاسبة/ جامعة اجلفرة/  3

 اجلفرة/ ليبيا

 2002 - 2000 املنظمات الدولية

جامعة بغداد  – لية القانونك رئيس قسم القانون الدولي 3

 بغداد

21/ 10/ 2012- 22/11/2015 

 معاون العميد 4

 للشؤون العلمية والدراسات العليا

 مستمر – 14/8/2017 جامعة بغداد –كلية القانون 

5 
 عميد 

 19/12/2019 -6/11/2019 جامعة بغداد –كلية القانون 
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قسم القانون/ جامعة بين وليد / بين وليد /  4

 ليبيا

 2005 - 2002 القانون الدولي العام

قسم القانون/ جامعة بين وليد / بين وليد /  5

 ليبيا

 2004 -2003 القانون الدولي اإلنساني

 2009 - 2006 حقوق اإلنسان جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي  6

 2009 - 2006 االنكليزية القانون الدستوري واإلداري باللغة جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون العام  7

 2010 - 2008 نكليزيةالقانون الدولي باللغة اال جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي  8

 2009 - 2006 القانون الدستوري األهلية جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( -كلية القانون  9

 2010 -2008 املنظمات الدولية جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  10

 2018 -2011 القانون الدولي العام جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  11

 2013 - 2011 اجسترياملالدراسات العليا/  - املنظمات الدولية جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  12

 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  13
 ميثاق األمم املتحدة ابللغة االنكليزية

 اجسترياملالدراسات العليا/  - 
2011 - 2013 

جامعة  –كلية القانون  –القانون اجلنائي قسم  14

 بغداد

 ابإلنكليزية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 2014 - 2013 الدراسات العليا / املاجستري –

15 
 2017 – 2013 القانون الدولي اإلنساني األهلية جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( -كلية القانون 

كلية  –القانون العام قسم اجلنائي / و القانون قسم  16

 جامعة بغداد –القانون 

 باإلنكليزيةالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان 

 الدراسات العليا / املاجستري –
2014- 2015 

كلية  –القانون العام قسم القانون اجلنائي / و قسم  17

 جامعة بغداد –القانون 

  باإلنكليزيةاملدخل لدراسة القانون 

 راسات العليا / املاجستريالد –

2015- 2016 

 

 جامعة بغداد –كلية القانون  –قسم القانون الدولي  18
 املدخل لدراسة القانون باإلنكليزية

 الدراسات العليا / املاجستري –
 مستمر - 2016

 جامعة بغداد –كلية القانون  –القانون الدولي قسم  19
 ميثاق األمم املتحدة ابللغة االنكليزية

 اجسترياملالدراسات العليا/  - 
 مستمر – 2016

 مستمر -2018 القانون الدولي للبيئة جامعة بغداد –كلية القانون  –قسم القانون الدولي  20

 مستمر -2019 القانون الدولي اجلنائي جامعة بغداد –كلية القانون  –قسم القانون الدولي  21
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 جامعة بغداد –كلية القانون  22
 غة اإلنكليزيةقواعد الل

 الدراسات العليا
 مستمر - 2017

 

 لتي أشرف عليهاا لرسائل(ا ،ألطاريحا)خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2013 بغداد جامعة –كلية القانون  /ماجستري/ القانون الدولي دور القانون الدولي يف مكافحة الفساد 1

 2013 بغداد جامعة –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون   ظل القانون الدوليتنظيم أوضاع املهاجرين يف 2

دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف  3

 محاية النساء واألطفال

 2013 بغداد جامعة –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 العرفية ةالدوليالقواعد  تكوين 4
 2013 حلقوق/ جامعة النهرينكلية ا /دكتوراه/ القسم العام

 قاعدة اإلغالق يف القانون الدولي 5
 2014 بغداد جامعة –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

النووية يف  ةاألسلحمدى مشروعية استخدام  6

 القانون الدولي

 2014 بغداد جامعة –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

 
حد من التجاوز على احلماية القانونية لل 7

 املرافق البلدية

 2017 جامعة بغداد –دبلوم عالي/ كلية اإلدارة واالقتصاد 

 املسؤولية الدولية عن دعم اإلرهاب 8
 2017 للدراسات العليا معهد العلمني -ماجستري 

القيمة القانونية للنظام األساسي للمحكمة  9

 اجلنائية الدولية جتاه الدول غري األطراف

 2017 للدراسات العليا معهد العلمني -ري ماجست

 اإلقليمية احلماية القضائية الدولية  10

 حلقوق اإلنسان

 2017 للدراسات العليا معهد العلمني -ماجستري 

اهلدف العسكري يف القانون الدولي  11

 اإلنساني

 2017 للدراسات العليا معهد العلمني -ماجستري 
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والقانون  الدولي تسليم اجملرمني يف القانون  12

  العراقي

 2017 كلية اإلمام الكاظم )ع( اإلسالمية -ماجستري 

القيود الدستورية على اختصاص جملس  13

 النواب يف تشريع القوانني

 2017 كلية اإلمام الكاظم )ع( اإلسالمية -ماجستري 

اختصاصات رئيس اجلمهورية ذات العالقة  14

 العراق بالسلطتني التشريعية والقضائية يف

 2017 كلية اإلمام الكاظم )ع( اإلسالمية - ماجستري

يف القانون الدولي  ةمحاية األماكن الديني 15

 اإلنساني

 2017 معهد العلمني للدراسات العليا -ماجستري 

 التدرج يف القانون الدولي العام 16
 2018 جامعة بغداد –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

مات جتاه الكافة يف القانون الدولي االلتزا 17

 العام

 2018 جامعة بغداد –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

املمارسة العراقية يف عقد املعاهدات الدولية  18

 وتطبيقها

 2018 جامعة بغداد –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

مبدأ التخصيص وتطبيقه على األنظمة  19

 ذاتها يف القانون الدولي العامالقائمة ب

 2019 جامعة بغداد –ماجستري/ القانون الدولي/ كلية القانون 

  

 لتي شارك فيهاالعلمية االندوات والدورات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بوسرت حضور(

  25الدورة الدبلوماسية رقم  1

 اخلارجية العراقيةيف وزارة 

 العراق / بغداد  2006

 وزارة اخلارجية العراقية

  

 مشارك

 مشارك تونس 2008 دورة القانون الدولي اإلنساني 2

 مشارك العراق / أربيل 2009 دورة القانون الدولي اإلنساني 3

 مشارك لبنان/ بريوت 2011 دورة حقوق اإلنسان  4

 ون الدوليندوة االحتباس احلراري يف القان 5

 الدوليالدوليالدولي

 حماضر جامعة بغداد -كلية القانون 2012
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 مشارك جامعة بغداد -كلية القانون 2012 محاية املدنيني يف القانون الدولي اإلنسانيندوة  6

 مشارك جامعة بغداد -كلية القانون 2012 املؤمتر العلمي لقسم القانون الدولي  7

 حماضر جامعة بغداد  –كلية القانون  2012 الدولية ندوة محاية أنهار العراق  8

 حماضر جامعة بغداد –كلية القانون  2013 ندوة محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة 9

 حماضر جامعة بغداد –كلية القانون  2013 اإلرهاب ةاجلهود الدولية واإلقليمية يف مكافح 10

 حماضر جامعة بغداد –كلية القانون  2013 سيةندوة حقوق اإلنسان السيا  11

 مشارك إيران 2015 مؤمتر الفقه والقانون املقارن  12

 املؤمتر العلمي لقسم القانون الدولي 13

 جامعة بغداد -يف كلية القانون

 اضرحم العراق/ بغداد 2016

 املؤمتر العلمي لقسم القانون اجلنائي  14

 جامعة بغداد -يف كلية القانون

 حماضر العراق / بغداد 2017

 مؤمتر األيام الدراسية للمركز اللبناني للدراسات الدولية  15

 2018تشرين األول  26-25بريوت 

 حماضر لبنان / بريوت 2018

 املؤمتر العلمي لبحوث طلبة الدراسات العليا  16

 جامعة بغداد -يف كلية القانون

 مشارك العراق / بغداد 2018

 علمي لقسم القانون اخلاص املؤمتر ال 17

 جامعة بغداد -يف كلية القانون

 مشارك العراق / بغداد 2019

 

 الخرىااألنشطة العلمية  سابعا: 

 التقييم العلمي لعشرات من رسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه يف القانون الدولي  1

 
 لدكتوراه يف القانون الدوليلعشرات من رسائل املاجستري واطاريح اا مناقشة 2

 من حبوث الرتقية أو ألغراض النشر  العلمي للعشراتالتقييم  3

4 
بالتعاون مع اللجنة   2008 – 2002إعداد تقرير عن تطور ممارسة العراق بالنسبة للقانون الدولي اإلنساني للسنوات 

 الدولية للصليب األمحر

5 
 جامعة بغداد –يف قسم القانون الدولي يف كلية القانون يف ضوء أحكام القانون الدولي رك رئيس جلنة إعداد التقرير عن ميناء مبا

 2012سنة 



 

 

 

 

 

 

 

7 - 12 

 

6 
اليت جرت يف اربيل  ، اجلولة الوطنيةفليب سي. جسوب للمحكمة االفرتاضية للقانون الدولي جامعة بغداد ملسابقة –مدرب فريق كلية القانون 

 األوىلحيث فاز فريق الكلية باملرتبة  2012

7 
اليت جرت يف اربيل  ، اجلولة الوطنيةفليب سي. جسوب للمحكمة االفرتاضية للقانون الدولي جامعة بغداد ملسابقة –مدرب فريق كلية القانون 

 ، واجلولة العاملية اليت عقدت يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةحيث فاز فريق الكلية باملرتبة األوىل 2013

 ضو اللجنة العلمية املركزية يف الكليةع 8

 عضو اللجنة العلمية يف قسم القانون الدولي يف الكلية 9

 رئيس اللجنة العلمية يف قسم القانون الدولي 10

 عضو جلنة تطوير املناهج يف الكلية 11

 عضو هيئة حترير جملة العلوم القانونية اليت تصدر عن الكلية 12

 نسان يف الكليةرئيس جلنة حقوق اإل 13

 عضو جلنة حقوق اإلنسان يف جامعة بغداد 14

15 
اليت جرت يف اربيل  ، اجلولة الوطنيةفليب سي. جسوب للمحكمة االفرتاضية للقانون الدولي جامعة بغداد ملسابقة –مدرب فريق كلية القانون 

 ثانيةحيث فاز فريق الكلية باملرتبة ال 2014

 2018نيسان  6 – 4قة احملكمة الصورية العربية املقامة يف الكويت املشاركة كمحكم يف مساب 16

 مقرر اللجنة الوزارية لتطوير املعارف اإلنسانية/ مناهج علوم القانون 17

 ورش العمل واحملاضرات والندواتالدورات واحلضور واملشاركة يف العشرات من  18

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارةبغداد أو جامعة القانون أو  كليةدارية يف اللجان  العلمية واإل رئيسا أو عضوا يف املئات من 19

 

 لتعليماو تطوير أجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفثامنا: املشروعات البحثية  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 ربه الملزمة للقانون الدولي المعاصالطبيعة ش 1

 رهامجلة العلوم القانونية تصد
  كلية القانون جامعة بغداد

 1ع، 23مج
 

2008 

 خالفة الدول في الديون: حالة الدول المستقلة حديثا 2
 مجلة القانون المقارن تصدرها

 54ع جمعية القانون المقارن / العراق
2008 

 الوضع القانون الدولي ألقسام رعاية المصالح 3
 مجلة المستنصرية للدراسات

 25ع عراقالعربية والدولية / ال
2008 
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 خالفة الدول في الديون  4

 الحقوق كلية مجلة 
 تصدرها كلية الحقوق جامعة النهرين

 2،ع15مج

2013 

 الناجمة مبدأ الملوث يدفع في إطار المسؤولية الدولية 5
 عن تلويث البيئة

 مجلة العلوم القانونية تصدرها
 كلية القانون جامعة بغداد / العراق

 2،ع28مج
2013 

 الدولية العرفية  القاعدة تكوين 6
 الحقوق تصدرهامجلة 
 الجامعة المستنصرية –كلية القانون 

 24-23،ع4السنة السادسة مج 
2014 

دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في مكافحة الفساد  7
 اإلداري والمالي

 مجلة كلية التربية األساسية
 84،ع20مج

2014 

 اإلنساني الدوليفي القانون أحكام الشارة الُممِيزة  8
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 كلية القانون جامعة بغداد / العراق
 2،ع29مج

2014 

 ةموقف األمم املتحدة يف مدى مشروعية استخدام األسلح 9

 النووية أو التهديد بها

 الحقوق تصدرهامجلة 
 الجامعة المستنصرية –كلية القانون 

 26-25، ع5السنة السابعة، مج
2015 

 في القانون الدولي Estoppelقاعدة االغالق  10
مجلة رسالة الحقوق، تصدر عن كلية 

 جامعة كربالء –القانون 
 3عالسنة السابعة،   

2015 

11 
مدى مشروعية استخدام الطائرات من دون طيار في 

 إطار القانون الدولي اإلنساني
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 عراقكلية القانون جامعة بغداد / ال
 2،ع30مج

2015 

 مبدأ الهدف العسكري في القانون الدولي اإلنساني 12
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 كلية القانون جامعة بغداد / العراق
 1،ع31مج

2016 

 دور المعاهدات في تكوين العرف الدولي 13
 الحقوق كلية مجلة 

 تصدرها كلية الحقوق جامعة النهرين
 1،ع18مج

2016 
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 الدولي للجريمة الدولية الركن 14
 الحقوق كلية مجلة 

 تصدرها كلية الحقوق جامعة النهرين
 2،ع18مج

2016 

15 
 التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي 

 ) بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد(

 مجلة العلوم القانونية تصدرها
 كلية القانون جامعة بغداد / العراق

 عدد خاص الجزء الثاني
2017 

16 
النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزاعات المسلحة 

 الدولية
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 كلية القانون جامعة بغداد / العراق
 عدد خاص ببحوث مؤتمر فرع القانون الدولي

2017 

نحو نظام جديد لتحديد المبالغ النقدية في النصوص  17
 القانونية

 نية تصدرهامجلة العلوم القانو 
 كلية القانون جامعة بغداد / العراق

 2،ج1،ع32مج
2017 

 المسؤولية الدولية الجنائية عن الجرائم اإلرهابية 18
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 كلية القانون جامعة بغداد / العراق
 جنائيمؤتمر فرع القانون ال عدد خاص ببحوث

2017 

المجرمين طبقا  الشروط الخاصة بالجريمة في تسليم 19
 ألحكام القانون الدولي والقانون العراقي

 مجلة العلوم القانونية تصدرها
 كلية القانون جامعة بغداد / العراق

  الرابع خاصالعدد ال
2018 

 كلية القانون أم كلية الحقوق؟ 20
 مجلة العلوم القانونية تصدرها

 كلية القانون جامعة بغداد / العراق
 2،ع33مج

2018 

 أعمال المؤتمر الثاني للفقه والقانون  في تكوين قواعد القانون الدولي اإلنساني ور األخالقد 21
 2015قم، إيران 

2018 

 أساليب القتال في القانون الدولي اإلنساني 22
المجلة األكاديمية للبحث القانوني تصدرها 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 رجامعة عبد الرحمان ميرة/بجاية/ الجزائ

 3،ع10مج

2019 
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23 
 الرقابة على دستورية المعاهدات

 2005في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 

أعمال مؤتمر األيام الدراسية التي أقامها 
بالتعاون  ت الدوليةالمركز اللبناني للدراسا

  مع مؤسسة كونارد اديناور
 2018تشرين األول  26-25بيروت 

2019 

 

 

 ية احمللية والدولية هليئات العلماعضوية  :تاسعا 

 عضو                   (2006 -1994نقابة احملامني )العراقية( )  -1
 عضو مستمر( -1994احتاد احلقوقيني العراقيني ) -2          

 (مستمر – 2007 سبتمرب /)أيلولوالباحثني العراقيني  رئيس مجعية األكادمييني -3         

 عضو مستمر( -2014)( )مصرنون الدويل مجعية دراسات القا -4         
 

 شهادات التقديروجلوائز ا ،تب الشكركعاشرًا:  

اجلائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 2002 كلية القانون واحملاسبة / ودان/ليبيا شهادة تقدير 1

 2009 رئيس جامعة بغداد كتاب تثمني جهود 2

 2010 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير 3

 2011 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وشهادة تقدير 4

 2012 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

 2012 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 2عدد  كتاب شكر وتقدير 6

 2012 البصرةجامعة  -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير 7

ب سي. جسوب للمحكمة االفرتاضية ة األوىل يف مسابقة فيليزة املرتبجائ 8

 2012للقانون الدولي املنعقدة يف اربيل/ العراق سنة 

 2012 برنامج العدالة يف متناول اجلميع األمريكي
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ب سي. جسوب للمحكمة االفرتاضية زة املرتبة األوىل يف مسابقة فيليجائ 9

 2013 ق سنة للقانون الدولي املنعقدة يف اربيل/ العرا

 2013 برنامج العدالة يف متناول اجلميع األمريكي

 2013 نائب رئيس اجلمهورية كتاب تثمني جهود 10

 2013 وزير حقوق اإلنسان كتاب شكر وتقدير 11

 2013 رئيس اجلامعة املستنصرية كتاب شكر وتقدير 12

 2015 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 3عدد  كتاب شكر وتقدير 13

 2016 جامعة بغداد -عميد كلية القانون 4كتاب شكر وتقدير عدد  14

 2016 اجلامعة املستنصرية  -عميد كلية القانون   كتاب شكر وتقدير 15

 2016 نهرينجامعة ال  -عميد كلية احلقوق   كتاب شكر وتقدير 16

 2016 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   كتاب شكر وتقدير 17

 2017 اللجنة الدولية للصليب األمحر اب شكر وتقدير  كت 18

 2017 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   19

 2017 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   20

 2017 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   21

 2017 جامعة بغداد -القانونعميد كلية  كتاب شكر وتقدير   22

 2018 جامعة بغداد -عميد كلية القانون شهادة تقدير 23

24 
 كتاب شكر وتقدير

 مدير عام دائرة البحث والتطوير

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارةيف 
2018 

 2018 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   25

 2018 اإلمام الكاظم )ع( للعلوم اإلسالمية اجلامعةكلية عميد  كتاب شكر وتقدير   26

 2019 اإلمام الكاظم )ع( للعلوم اإلسالمية اجلامعةعميد كلية  كتاب شكر وتقدير   27

 2019 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   28

 2019 وزير املوارد املائية كتاب شكر وتقدير   29

 2019 جامعة بغداد -عميد كلية القانون ير  كتاب شكر وتقد 30

 2019 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب تثمني جهود 31
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 2019 جامعة النهرين  -عميد كلية احلقوق كتاب شكر وتقدير   32

 2019 جامعة بغداد -عميد كلية القانون كتاب شكر وتقدير   33

 2019 جامعة بغداد -نعميد كلية القانو كتاب شكر وتقدير   34

 2019 جامعة بغداد رئيس كتاب شكر وتقدير   35

 

 أو املرتمجة املؤلفة شر: الكتبع حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 شرط الدولة األكثر رعاية 1

 2011 قطع العالقات الدبلوماسية 2

 ة ومزيدةطبعة ثانية منقح 2011 المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان 3

 2013 المنظمات الدولية 4

 ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 5
 والئحة محكمة العدل الدولية

2015 

 2016 حقوق اإلنسان وحرياته العامة 6

 طبعة ثانية منقحة ومزيدة 2018 المنظمات الدولية 7

 

 

 

  شر: اللغــاتعثاني  

    العربية / ممتاز -أ    

   اإلجنليزية / جيد جدا     -ب 

   الفرنسية / جيد -ج           

 


