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 العلمية  الذاتية والسيرة  

 

 اوال : المشخصات الفردية : 

 سليمان   محمود خليل جعفر : كامل االسم ال

 

 1969  – 7-1 :  المواليد 

 

 ( ثالثة عدد االطفال :)      متزوج الحالة االجتماعية :
 

  جامعة بغداد  –ون  استاذ جامعي في كلية القان  المهنة :

 

   2004-10-14 تاريخ التعيين :

 

 وعشرون سنة ( سبع  سنة ) 27 :الجامعية  عدد سنوات الخدمة 

 

 2014-5-27  تاريخ الحصول :       استاذ مساعد اللقب العلمي :

 

   البريد االلكتروني : 

 oo.comhkhlil_mahmoud@ya  الشخصي :    

      
 

 الشهادة العلمية : ثانيا : 

 الف : الشهادة االكاديمية : دكتوراه    

 

 عام القانون ال االختصاص العام :        

 

   العام  يدولالقانون ال :الدقيق االختصاص        
 

  .  ة النهرينمعجا –كلية الحقوق    :  ةالمانحة الجامع       

   

 2010عام  تاريخ الحصول :        

 

 ضمانات التنفيذ في القانون الدولي االنساني  . عنوان االطروحة :        

 

 االخرى الحاصل عليها في مجال االختصاص : الدولية ب: الشهادات      

 
 الجهة المانحة :الهيئة الطبية الدولية .  لتصالحية   شهادة في العدالة ا -1

نساني  الجهة المانحة : اللجنة الدولية للصليب شهادة الدورة التدريبية على القانون الدولي اال  -2

 . االحمر باالشتراك مع جامعة الدول العربية

mailto:khlil_mahmoud@yahoo.com
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للصليب االحمر اللجنة الدولية الجهة المانحة :  –ى القانون الدولي االنساني  شهادة مدرب عل -3

 .  باالشتراك مع جامعة الدول العربية

 

 

 

 و النشاطات العلمية :  مناصب :  ال ثالثا 

 

 مناصب : ال الف : 
 كلية االدارة واالقتصاد   جامعة كربالء   – ية مسؤول الشعبة القانون  -1

 (  2019-11-7ولحد   2016-9-1)من   رئيس قسم القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد  -2

 2011االعوام   –) لمدة سنتين    خطوط الجوية العراقيةالعامة للشركة الضو مجلس ادارة ع -3

 .  ( 2012و

 

 العلمي :  النشاطباء : 

 

 قمت بتدريس المواد الدراسية التالية :  التدريس :-1

 

 القانون الدولي العام  -

 

 القانون الدولي االنساني   -

 

 حقوق االنسان -

  

 القانون الدولي للدبلوماسية -

 

 القانون الدولي للبيئة .  -

 

-  

دها او  العديد من الندوات والمؤتمرات التي قمت  بعق اك هنالندوات والمؤتمرات :  – 2

 شاركت فيها اذكر بعضا منها : 

 

 من قمع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني "عقد ندوة عن " -1 

 

 .  2012-3-27ء المحاضرة من قبلنا، في تاريخ قبل قسم القانون الدولي في كلية القانون وبإلقا 

 

 في كلية القانون جامعة بغداد في العام  ية "" حقوق الدول المتشاطئة في االنهار الدولوة عن عقد ند  -2

 

 . 2013-2012الدراسي 

 

 والعرب في   ن) الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينييالمشاركة بورقة عمل تحت عنوان  -3
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 مع حول التضامن  12/12/2012-11في المؤتمر الدولي المنعقد في بغداد في ولي العام (القانون الد

 

 ب في سجون االحتالل االسرائيلي .الفلسطينيين والعر االسرى والمعتقلين 

 

 ببحث تحت   2015المشاركة في المؤتمر الدولي المنعقد من قبل جامعة التنمية البشرية في نيسان   -4

 

 اثناء النزاعات المسلحة غير ة الجناية الفردية عن انتهاك القانون الدولي االنساني المسؤولي) عنوان 

  الدولية (.

 

 في الجمعية  الحماية في اطار القانون الدولي (  –) الحماية القانونية للحشد الشعبي ندوة عن  قد ع  -5

 

 .2015/آذار/ 10بغداد العلمية للكفاءات والنخب العلمية في 

 

 ة ببحث تحت عنوان  المشارك -6

  االنساني في قانون الدولينساني ودورها في دعم ادماج ونشر الاللجنة الوطنية للقانون الدولي اال"

 " العراق

 .  2016-11-29في الموتمر المنعقد من قبل قسم القانون الدولي كلية القانون جامعة بغداد بتاريخ 

 

 كلية القانون  جامعة بغداد  –فاقية رامسار ()الوضع القانوني لالهوار في ضوء اتندوة عن :  -7

 

كلية القانون جامعة بغداد  -  الدولي االنساني(:) الوضع القانوني للحشد الشعبي في القانون عن ندوة   -8

 .  2017-12-6بتاريخ  

 

يئي  ) المعالجة القانونية للضر البببحث تحت عنوان  ) الحماية القانونية للبيئة (المشاركة في مؤتمر  -9

 . 2018-12-17ي فالمام الكاظم )ع( قبل كلية ا المنعقد من العابر للحدود في ضوء القانون الدولي (

 

المشاركة في الؤتمر العلمي تحت عنوان ) بالعلم والعمل ترتقي جامعاتنا االهلية نحو العالمية ( المقامة   -10

 ( . 2018 –نيسان   -19من قبل دائرة التعليم االهلي في )

  

) القيود  ببحث تحت عنوان  داعش وفكره () لمكافحة اعالم المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع  -11

شباط   21-20المنعقد من قبل مجلس الوزراء في بغداد في ) الم المتطرف (والدولية على االع الوطنية 

2019 . ) 

تشرين الثاني   28معة بغداد في في كلية القانون جا )مشروع قانون التحكيم العراقي (اقامة ندوة عن  -12

2018 . 

قسم   –في كلية علوم البنات   طبيعية () قواعد القانون الدولي المعنية بالمحميات الن اقامة ندوة ع -13

 .  2019-2-25جامعة بغداد في  -علوم الحياة 

معة بغداد جا –في كلية القانون  ) الجهود الدولية والوطنية لمكافحة المخدرات (اقامة ندوة عن  -14

 .  2019-5-5بالتعاون مع مفوضية حقوق االنسان في 

 باالضافة الى الحضور في العديد من الندوات والمؤتمرات بصفة مشارك . 

 

 :  والبحوث  تالمقاال  -3
 : اذكر منها االتي ها قمت بنشرهناك العديد من المقاالت القانونية التي المقاالت :  –أ    
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 ،  في القانون الدولي العامالمركز القانوني للمهجرين  -

 

 والنتائج ،  اآلثاريثاق ، الخروج من الفصل السابع من الم -

 

 الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، -

 

 العراق والفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة ، عرض وتحليل . -

 

 البحوث :  –ب    

 

 رة : اوال : البحوث المنجزة والمنشو    

 

 ات المسلحة غير الدولية " " شروط توصيف النزاع -1

 

  –في احكام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة  " اركان جريمة االبادة الجماعية -2

 دراسة مقارنة " 

 

" ممارسات مجلس االمن الدولي في تجريم انتهاكات القانون الدولي االنساني اثناء النزاعات  -3

 ية ".المسلحة غير الدول

 

 .طيار في اطار القانون الدولي العام " دون تخدام الطائرات ب" مدى مشروعية اس-4

 

 " المسؤولية الجناية الفردية عن انتهاك القانون الدولي االنساني اثناء النزاعات المسلحة غير  – 5     

 الدولية ".      

 

     الدولي االنساني في  في دعم ادماج ونشر القانون" اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني ودورها  -6     

 .العراق " 

 

 لية لحماية االنهار الجارية في العراق من التلوث البيئي بمقتضى احكام القانون الدولي  الوسائل الدو -7     

 

 خروج العراق من الفصل السابع .  -8     

 

مجلة  ( نموذجا اقية اقية رامسار )االهوار العرلالراضي الرطبة في ضوء اتف قانونية الحماية ال -9     

 .  2019مارس  1العدد  18الحقيقة المجلد 

 دور المحاكم المتخصصة في اعتبار االختفاء القسري انتهاك لحق اإلنسان في الشخصية القانونية  -10    
                األسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي اإلنساني -11     

 

 قيد االنجاز  :  هيتي ثانيا : البحوث ال    

 

 .  لي االنساني والقانون العراقي العالقة التبادلية بين القانون الدو -1
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 : االشراف ومناقشة الرسائل الجامعية : رابعا

 

 االشراف : -1

 الف : رسائل الماجستير : 
 .قمت باالشراف على اكثر من عشر رسائل جامعية ، ثالثة في الوقت الحاضر 

 الدبلوماسي :  رقية للسلك: بحوث الت   ب          
 بحوث الترقية لمالكات السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية . من  خمسة  شراف على قمت باال         

  

 المناقشات :   -2

 

 الف : رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه : 

 
 لحد االن .كلفت بمناقشة اكثر من ثالثين من الرسائل واالطاريح الجامعية 

 

 لترقية : ب: بحوث ا 

 
 دبلوماسي في وزارة الخارجية .ناقشت اكثر من عشر بحوث الترقية لموظفي السلك ال

 

 خامسا : تقييم الرسائل واالطاريح والبحوث : 

 

 الرسائل واالطاريح الجامعية :   -1

 
 .من الرسائل واالطاريح الجامعية لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه  ثالثيناكثر قمت بتقييم 

 

 ية والوظيفية : رقية العلم بحوث الت -2

 
 للنشر والترقية العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما من خمسين بحثا قمت بتقييم اكثر 

 

 . قمت بتقييم اكثر من عشرة بحوث للترقية لمالكات السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية 

 

 : والتخصصية سادسا : العضوية في اللجان العلمية 
 

 ، مفردات القانون الدولي االنساني المنهجية  و لجنة وضععض -1

 

 و لجنة كتابة الكتاب المنهجي لمادة القانون الدولي االنساني ، عض -2

 

اللجنة  )  2015عام  ل( 10بموجب االمر الديواني رقم )  المشكلة الوطنية  الدائمة  اللجنة  في عضو  -3

عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( ممثال ق الوطنية الدائمة للقانون الدولي االنساني في العرا

. 
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 . ( 2019- 2016جنة اختبار صالحية التدريس من العام الدراسي ) عضو ل -4

 

 عضو اللجنة العلمية المركزية في كلية القانون جامعة بغداد.  -5

 

 عضو اللجنة العلمية في فرع القانون الدولي كلية القانون جامعة بغداد . -6

 

 المؤلفة :  سابعا : الكتب
 

 كتاب منهجي لطالب المرحلة الثالثة لكليات القانون      2015القانون الدولي االنساني ، سنة النشر : كتاب : 

 

 كتب الشكر الحاصل عليها :  : ثامنا 
 

 العلمي  ،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عدد  : اربعة ، وزير العالي والبحث  -1

 ، : واحد  ة التربية العراقية ،                               عدد  روزير التربية  ،      وزا -2

 ، ثالثة:     رئيس جامعة كربالء ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،          عدد  -3

 عدد: واحد،  ،رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر بعثة العراق ، اللجنة الدولية للصليب االحمر -4

ية الدائمة للقانون  للصليب االحمر بعثة العراق مع رئيس اللجنة الوطنية العراق ةرئيس اللجنة الدولي -5

 الدولي االنساني في العراق    ،                                                   عدد: واحد . 

 اضافة الى العديد من كتب الشكر من عمادات الكليات المختلفة .  -6

 

 : تاسعا : العقوبات 
 موجهة الينا .  ة عقوبات ياالتوجد 

 

 عاشرا : الخبرة : 

 
ادة الدولية الممنوحة من قبل اللجنة الدولية للصليب هنون الدولي االنساني بموجب الشمدرب على القا

  وجامعة الدول العربية .  االحمر

 

 


