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ــ االســ  مصطفى سالم عبد بخيت : ـم ـــــــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 القانون الدولي :     صــالتـخـص

 تدريسي :        ةالوظيف

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 كلية القانون / جامعة بغداد :     عنوان العمل

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  لعلمية الدرجة ا

 بكالوريوس 

 

 2002 القانون  بغداد

 2008 الحقوق االسكندرية الماجستير 

 الدكتوراه

 

 2012 الحقوق االسكندرية

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي: 
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 لغاية األن  3/2/2014 كلية القانون / جامعة بغداد تدريسي  1

 
 

 

 الصورة  
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 ثاً : التدريس الجامعي . ثال

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

 األن  لغاية 3/2/2014 بغداد كلية القانون  1

 ولغاية االن  2019/ 9/ 1 بغداد كلية االداب 2

 ولغاية االن   2020/ 9/ 1 مجلس القضاء االعلى  المعهد القضائي   3

 

 ت بتدريسها. رابعاً : المقررات الدراسية التى قم  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 لحد االن  2014 القانون الدولي الخاص  القانون الدولي  1

 

– 2015 

 2014 العملي )قضاء دولي(  القانون الدولي  2

 2013 العالقات الدولية القانون الدولي  3

 2014 علم االجتماع القانوني  القانون الجنائي  4

 2015 تحقيق الجنائي ال القانون الجنائي  5

 2014 تاريخ القانون  القانون الخاص  6

 2018 العيادة القانونية  القانون الجنائي  7

 2018 السمينار/ دراسات عليا  القانون الدولي  7

 ولغاية االن  2019 القانون الدولي الخاص/ دراسات عليا  القانون الدولي  8

 2019 ي القانون الدولي اإلنسان دبلوم دراسات السالم  9

 2020 نظريات الصراع الدولي  دبلوم دراسات السالم  10

 2020 السمينار / دكتوراه القانون الدولي  11

 2021 االتفاقيات االدولية   المعهد القضائي   12
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 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات اً: خامس 

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد  ة  ــ السن عنوان  ال ت 

/   ) بحث

بوستر 

 حضور(

 حضور كلية الحقوق/ االسكندرية  2012 العدالة بين الواقع والمأمول 1

 حضور كلية القانون/ بغداد  2015 2005دستور جمهورية العراق   2

 حضور كلية الحقوق/ النهرين  2016 مشكلة انعدام الجنسية 3

الملكية الفكرية اساس تقدم المجتمع   4

 وتطوره

 حضور بغداد  كلية القانون/ 2016

 ورقة عمل  جامعة بغداد  2016 ترصين التعليم العالي في العراق 5

 يبحث علم كلية القانون/بغداد  2016 تعزيز القانون الدولي اإلنساني  6

 ورقة عمل  منظمة نساء بغداد  2016 حقوق المرآة 7

الترابط بين القانون الدولي مؤتمر  8

 الجنائي والقانون الدولي اإلنساني 

 بحث علمي كلية القانون/ بغداد  2016

9 
 السنوي الجامعة  المستقبلكلية مؤتمر 

 بحث علمي بابل /  جامعة المستقبل 2019

10 
 مؤتمر ذاتية الجريمة اإلرهابية  

 حضور كلية القانون / بغداد  2018

إستدامة قواعد القانون الخاص   11

  والتحديات المعاصرة

 حضور كلية القانون/ بغداد  2019

 

 

 . التدريبية وورش العملسادساً: الدورات  

 

 السنة  الجهة المنظمة  العنوان  ت 

 2006 مركز الدراسات / جامعة االسكندرية  الجوانب النظرية والعملية للتحكيم  دورة في  1

 2006 مركز الدراسات / جامعة االسكندرية  دورة في مقاصد الشريعة االسالمية  2

 2006 مركز الدراسات / جامعة االسكندرية  لحديثة  دورة في الظواهر القانونية ا  3
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 2008 مركز الدراسات / جامعة االسكندرية  دورة في العالقات الدولية الدبلوماسية  4

 2010 مكتبة االسكندرية  دورة في قواعد بيانات األمم المتحدة 5

 2011 مكتبة االسكندرية  دورة في قواعد وثائق األمم المتحدة  6

 2012 مركز الدراسات / جامعة المنصورة لتحكيم في عقود البترولدورة في ا  7

 2012 مركز الدراسات / جامعة المنصورة دورة في التأهيل الدبلوماسي  8

 2016 جامعة بغداد مركز التعليم المستمر /  دورة في طرائق التدريس  9

 2017 جامعة بغداد  /مركز التعليم المستمر  دورة في اللغة العربية  10

 2016 جامعة بغداد  /مركز التعليم المستمر  دورة في النشر في المجالت العلمية العالمية  11

 2015 جامعة بغداد مركز التعليم المستمر /  Google Scholarدورة في   12

 2017 جامعة بغداد  مركز التعليم المستمر /  Research Gateدورة في   13

 2018 كلية القانون / جامعة بغداد  ورشة عن آلية العمل بتعليمات الترقية العلمية   14

مكتب المفوضية االوربية في العراق   ورشة عمل في القانون الدولي االنساني  15

 بالتعاون مع منظمة اليونسكو / اربيل 

2019 

 2019 مكز التخطيط الحضري / جامعة بغداد  دورة عن دور المتاحف في الجامعات  16

 2020 امعة بغداد مركز التعليم المستمر / ج ورشة عمل في سالمة اللغة في المخاطبات   17

ورشة عمل الية كتابة ونشر البحوث في   18

 المستوعبات العالمية 

 2020 مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد 

ورشة عمل ادارة الصفوف االلكترونية بطريقة   19

 احترافية  

 2020 مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد 

 2020 التعليم المستمر / جامعة بغداد مركز  ورشة عمل التفكير بواسطة القبعات الست  20

النشاط البدني والمناعة في ظل انتشار جائحة   21

 . 19كوفيد 

 2020 مركز التعليم المستمر / جامعة بغداد 

كيفية اختيار المجلة المناسبة لرفع تقييم االساتذة   22

 والقسم وتصنيف الكلية في التصنيفات العالمية 

 2020 كلية الهندسة / جامعة بغداد  

 

 

 

 

 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1PW1kMnYAhVKIJoKHch8DvQQFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw
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  ً  . االخرى : األنشطة العلمية  سابعا

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 2015ورشة تدريبية عن حقوق المرآة / فندق بغداد  2015محاضر في ندوة للفرع الدولي 

 2015جامعة بغداد  / ورشة عمل للترقيات العلمية 2016محاضر في ندوة للترقيات العلمية  

 2016دورة المتاحف في الجامعات مركز احياء التراث   2016ي  ورشة عمل عن النوع االجتماع

 2016جامعة بغداد  دورة المجالت العلمية/ 2016محاضر في ندوة عن متطلبات الترقية  

محاضر في ندوة عن التدابير االقتصادية لمواجهة 

 2017االرهاب 

 

 2016ورشة عمل للترقيات العلمية/ جامعة بغداد 

 2017ورشة عمل عن حقوق المرأة 
 2017ورشة عمل للترقيات العلمية / جامعة بغداد 

محاضر في ندوة  عن دور  المارسات الالحقة في  

 2018تفسير المعاهدات الدولية  
 2018ورشة عمل للترقيات العلمية / جامعة بغداد 

محاضر في ندوة أثر تعدد الجنسية على تحديد  

 2019القانون الشخصي 

  /درب فريق الكلية في مسابقة المحكمة االفتراضي م

 2019عة اللبنانية , طرابلس / لبنان لسنة الجام

محاضر في ورشة عمل تعليمات الترقية العلمية  

 . 2019الجديدة 

عضو هيأة تحرير في مجلة علمية محكمة خارج العراق / 

 مجالت علمية   8الجزائر , عدد 

ستترة في القانون محاضر في ندوة عن التحفظات الم

 2020الدولي / كلية القانون 

محاضر في ندوة عن حقوق االحداث / الكوفة لسنة  

2018. 

محاضر في ورشة عمل عن ضوابط الترقيات العلمية  

 2020كلية القانون  /

االشراف على بحوث الدبلوم في دراسات السالم / كلية 

 . 2020االداب للعام 

مجالت العلمية في  ة عن اعتمادية الومحاضر في ند

 2020جامعة بغداد / كلية القانون  

ة العراقية  جي االشراف على بحوث الترقية في وزارة الخار

 2020للعام 

  الطبيعة القانونية لالعتراف بالدولةمحاضر في ندوة 

كلية القانون جامعة االمام جعفر الصادق )ع(  /

2021 

 

 

الهاي محاضر في ندوة اثار انضمام العراق التفاقية  

المتعلقة بحضانة االطفال / كلية القانون جامعة بغداد 

2020 
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  ً  . لمشروعات البحثية فى مجال التخصص: اثامنا

 السنة  النشر  محل أسم البحث  ت 

 2015العدد األول/ مجلة العلوم القانونية  الحصانة القضائية للبعثة الدبلوماسية  1

 2016عدد خاص / مجلة العلوم القانونية  النطاق المكاني للعمليات الحربية  2

3 
العدالة الجنائية لالحداث في إطار الجرائم ذات  

 الطابع الدولي 

مجلة كلية القانون /  

 جلمعة االنبار 

 2018/  العدد الثاني

4 

 

 

المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي 

 الجنائي
 2017/  العدد األول  مجلة العلوم القانونية 

ميد األموال والموارد االقتصادية لمكافحة  تج 5

 اإلرهاب الدولي 
 2017لسنة  42العدد  مجلة الحقيقة / الجزائر 

التنظيم القانوني للتعيين في الوظائق  6

 الدبلوماسية وفقاً للتشريعات العراقية 

المجلة االكاديمية للبحث  

 القانوني / الجزائر 
 2018لسنة  2العدد 

الراضي الرطبة في ضوء  الحماية القانونية ل 7

 )االهوار العراقية انموذجاً(  اتفاقية رامسار
 2019لسنة  44العدد  مجلة الحقيقة / الجزائر 

 اساليب القتال في القانون الدولي اإلنساني  8
المجلة االكاديمية للبحث  

 القانوني / الجزائر 
 2019لسنة  2العدد 

 2020 لسنة 2العدد  مجلة العلوم القانونية  ةفي إطار المعاهدات الدولي التحفظات المستترة 9

معيار الحل الوظيفي في حل مشكلة تعدد   10

 الجنسية 
 2021لسنة  2العدد  مجلة العلوم القانونية 

 مجلة المفكر / الجزائر  دور غسل األموال في مكافحة اإلرهاب  11
لسنة   2, العدد  15المجد 

2020 

13 The 1980 Hague Convention on the Civil 

Aspects of International Child Abduction 

is Consistent with the Iraqi Legal System 

REVISTA GEINTEC-

GESTAO  
Vol. 11 No. 3 (2021) 

 وعد بالنشر  مجلة القانون والسياسة    اثبات القاعدة العرفية امام محكمة العدل الدولية 14

 وعد بالنشر  المجلة االكاديمية   اختفاء الدول واثره على الجنسية   15

 

https://www.revistageintec.net/index.php/revista/index
https://www.revistageintec.net/index.php/revista/index
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  ً  و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت 

 التقدير

 السنة  الجهة المانحة 

 2013 وزير التعليم العالي كتاب شكر  1

 2013 وزير التعليم العالي تقديرية  شهادة 2

 2014 وزير التعليم العالي كتاب شكر  3

 2015 وزير العدل  كتاب شكر  4

 2015 مساعد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  5

 2014 عميد كلية القانون  4كتاب شكر / عدد  6

 2015 عميد كلية القانون  5كتاب شكر / عدد  7

 2016 لقانون عميد كلية ا 5كتاب شكر / عدد  8

وزير العمل والشؤون   كتاب شكر  9

 االجتماعية  

2017 

 2017 عميد كلية القانون   6كتاب شكر/ عدد  10

 2018 عميد كلية القانون / المستنصرية  كتاب شكر  11

 2018 عميد كلية القانون  5كتاب شكر / عدد  12

 2019 عميد كلية القانون  4كتاب شكر / عدد  13

 2019 / لبنان  الجامعة اللبنانية شهادة تقدير  14

 2019 رئيس الجامعة  كتاب شكر   15

 2019 معاون رئيس الجامعة   كتاب شكر   16

 2020 عميد كلية القانون  كتاب شكر  17

 2020 وزير التعليم العالي كتاب شكر   18

 2020 رئيس الجامعة   كتاب شكر   19

 2020 عميد كلية االداب كتاب شكر   20

 2020 مدير دائرة البحث والتطوير  2شكر / عدد كتاب  21

 2021 وزير التعليم العالي كتاب شكر   22

 2021 مساعد رئيس الجامعة   كتاب شكر   23

 2021 عميد كلية القانون   2كتاب شكر / عدد  24
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 في الكلية. ان العلمية : عضوية اللجعاشراً  

 ولغاية االن. 2015-2014للعام الدراسي  عضوية لجنة انضباط الطلبة  ✓

 . 2016 -2015للعام الدراسي  عضوية لجنة متابعة تطبيق انظمة الجودة ✓

 . 2020 –  2015الترقيات العلمية للعام  سكرتير لجنة ✓

 . , لغاية االن 2016غداد للعام عضو ارتباط متحف جامعة ب ✓

 . 2016متحف الكلية للعام  المشرفة على   لجنة لاعضو  ✓

 . 2017 دائمة في فرع القانون الدوليعضوية لجنة السالمة الفكرية ال ✓

 . , لغاية االن 2017عليا في فرع القانون الدولي  عضوية لجنة الدراسات ال ✓

 . , لغاية االن2017 عضوية لجنة توثيق األنشطة في فرع القانون الدولي ✓

 . 2019 - 2017مسؤول وحدة الترقيات العلمية في كلية القانون جامعة بغداد للعام  ✓

 . , لغاية االن  2018في فرع القانون الدولي للعام   لعلميةالجنة العضو  ✓

 . 2019داب / جامعة بغداد, للعام عضو اللجنة العلمية في دبلوم دراسات السالم / كلية اال ✓

 . 2021  – 2020عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون   ✓

 

 ات . ــاللغ :حادي عشر 

 .ماللغة األ  :  العربية ❖

 جداً. :  جيد  االنجليزية  ❖

 

 

 

 


