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 .االسم: وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي
 .1977/ 4/12محل وتاريخ الوالدة: العراق / الموصل / 

 .عنوان السكن الحالي: العراق / الموصل / حي الوحدة
 009647740868389 /  009647703853584رقم الهاتف النقال : 

 wisamalsaad@uomosul.edu.iq   :االلكتروني البريد 

ي القانون العام من كلية الحقوق جامعة الموصل في حاصل على شهادة الدكتوراه فلسفة ف .1
الموسومة بـ )تشريع القانون الدولي العام( وبتقدير جيد جدًا،    أطروحتيعن    2011العام  

بموجب األمر الجامعي الصادر عن قسم الدراسات العليا في رئاسة جامعة الموصل المرقم 
  .5/2011/ 23في   3/11/9528

حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية القانون جامعة الموصل    .2
عام   بـ    2001في  الموسومة  رسالتي  غير    )المنظمات عن  )دراسة   الحكومية(الدولية 

  .مستقبلية(. وبتقدير جيد جداً 
حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون جامعة الموصل في عام    .3

وكان تسلسلي على المرحلة هو الخامس على عموم الطلبة والثاني على طلبة   1998
  .الدراسة الصباحية وحصلت على تقدير جيد عال

من    - اعتبارًا  العام/  الدولي  القانون   / العام  القانون  في  مساعد  أستاذ  لقب  على  حاصل 
7/11/2017  . 

 . 2020نيسان  30للفترة من عميد كلية الحقوق جامعة الموصل  ✓
 ولغاية االن.   2020رئيس مجلس إدارة صندوق كلية الحقوق / جامعة الموصل منذ عام    ✓
 ولحد االن.  2020رئيس مجلس كلية الحقوق / جامعة الموصل من عام   ✓
 ولحد االن.  2020رئيس الهيئة المشرفة على الدراسة المسائية في كلية الحقوق منذ عام  ✓
 ولحد االن. 2020جامعة الموصل منذ عام  عضو مجلس  ✓
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الموصل من عام   ✓ المسائية في رئاسة جامعة  الدراسة  المشرفة على  الهيئة  لجنة  عضو 
 ولحد االن.   2020

 ولحد االن.  2020عضو لجنة عمداء كليات القانون في الجامعات العراقية منذ عام  ✓

 2009ولغاية    2005معة الموصل منذ عام  مقرر فرع القانون العام في كلية الحقوق جا ✓
. 
 .2019ولغاية   2009مجلس الكلية للفترة من  أمين ✓
الحقوق  ✓ كلية  والطالبية    معاون عميد  العلمية  للفترة من    /للشؤون  الموصل    3جامعة 

 .  2020نيسان    25ولغاية   2019نيسان  

دراسة مستقبلية في إطار التنظيم الدولي المعاصر،   –كتاب المنظمات الدولية غير الحكومية   .1
 . 2011القاهرة ، –صادر عن دار الكتب القانونية  

كتاب النظرية العامة للتشريع في القانون الدولي العام، صادر عن دار الجامعة الجديدة،  .2
 .2012اإلسكندرية، 

دراسة في أحكام التنظيم الدولي المعاصر، صادر –كتاب "الوكاالت الدولية المتخصصة   .3
 .2013عن دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

العامة وضمانات حمايتها  .4 الحريات  تأليف    -كتاب  مقارنة،  قانونية  فلسفية  تأصيلية  دراسة 
  .2006مشترك مع الدكتور محمد يونس الصائغ، منشور في جامعة الموصل، 

المستقبلية بين تدويل السيادة والعولمة، مطبوعات دار    وآفاقهاكتاب منظمة التجارة العالمية   .5
 .2014الفكر الجامعي، القاهرة، 

الدولي   .6 القانون  الفكر   اإلنسانيكتاب  دار  مطبوعات  تطويره،  في  الدولي  المجتمع  ودور 
 .2014الجامعي، القاهرة، 

التنظيم الدولي المعاصر،   إطارة غير الحكومية في  كتاب تطور وظائف المنظمات الدولي .7
 .2014مطبوعات دار الفكر الجامعي، القاهرة،  

كتاب صندوق النقد الدولي ودوره في تحقيق متطلبات النظام الدولي الجديد، منشورات الدار   .8
  .2019العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

الفساد   آليات كتاب   .9 الدولي في مكافحة  المتحدة   األمم اتفاقية    أحكامدراسة في    -المجتمع 
  .2019لمكافحة الفساد، منشورات الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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كتاب البنك الدولي ودوره في تحقيق متطلبات التنمية، منشورات الدار العربية للنشر والتوزيع،   .10
 (. القاهرة، )قيد الطبع

" المدخل لدراسة المنظمات الدولية" كتاب منهجي تأليف مشترك يدرس لطلبة الصف  كتاب  .11
 ) .قيد الطبع)الرابع في كلية الحقوق/ جامعة الموصل 

كتاب منهجي يدرس لطلبة الصف الثالث   اإلنساني(كتاب" المدخل لدراسة القانون الدولي   .12
 (. الطبع قيد )الموصل في كلية الحقوق/ جامعة 

 

في قانون المنظمات الدولية"، بحث   وأثرهابحث بعنوان " نظرية االختصاصات الضمنية   .1
للعلوم   الشارقة  العدد  12المجلد    القانونية،منشور في مجلة  ، جامعة  2015  األول، تشرين  2، 

 .العربية المتحدة اإلمارات الشارقة، 
بين الخصوصية والعالمية" بحث منشور    األسريةبحث بعنوان " تنظيم الحماية الدولية للحقوق   .2

السنة   عجمان،  جامعة  القانون،  كلية  القانونية،  العلوم  مجلة  حزيران  األولىفي  الثاني،  العدد   ،
2013. 

بحث بعنوان " الطبيعة القانونية لحق الدولة على المجرى المائي الدولي"، بحث منشور في  .3
 .2014 األول، تشرين 2، العدد 11لد مجلة الحقوق، كلية الحقوق/ جامعة البحرين، المج

" ، بحث منشور في األصليةبحث بعنوان" دور االمم المتحدة في تعزيز حقوق الشعوب   .4
 أيلول،  22العربية، السنة الثامنة، العدد    اإلمارات مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون/ جامعة  

2015. 
الدولي في   .5 البنك  دور  بعنوان"  المنكوبة    إعادةبحث  للمناطق  الموصل   –البناء واالعمار 

ايار   23- 22انموذجًا"، مقدم للمؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق/ جامعة الموصل المنعقد في  
2018. 

بحث بعنوان " الحقوق الرقمية وضمانات الحماية المقررة لها في ظل القانون الدولي لحقوق  .6
نيسان   30" ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي لكلية القانون / جامعة ايشك المنعقد في اإلنسان
2019. 

" بحث منشور في مجلة اإلنسانالعالمي لحقوق    اإلعالنبحث بعنوان " قراءات معاصرة في   .7
  .2019 آذارإستراتيجية، مركز الموصل للعلوم، العدد الثاني،  أفاق

األمن وفكرة الحكومة العالمية" والمنشور في مجلة كلية القانون جامعة  بحث بعنوان " مجلس   .8
  .2018تكريت في عام  
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بحث بعنوان ) دور األمم المتحدة في مراقبة االنتخابات االلكترونية( مقدم للمؤتمر العلمي  .9
االنتخا تكنولوجيا   ( بـ  الموسوم  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  أقامته  الذي   – بات  الثاني 

  .2012نيسان  16- 15الفرص والتحديات( ولذي أقيم في اربيل للفترة من 
االستثمار االجنبي في سيادة الدول"، مقدم للمؤتمر العلمي السادس لكلية   بحث بعنوان " اثر .10

 .2012نيسان  21- 20الحقوق/ جامعة الموصل، 
بحث بعنوان" حقوق األقليات وتطورها في الواقع الدستوري والدولي المعاصر" بحث منشور   .11

  .2015في مجلة كلية القانون / جامعة كركوك، العدد السادس،  
" االليات الدولية لمكافحة الفساد" مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لجامعة جيهان/  بحث بعنوان .12

  .2014كلية القانون حزيران  
بحث بعنوان " الصراعات المسلحة وأثرها على حقوق اإلنسان " بحث علمي مشترك منشور   .13

  .2007في مجلة تكريت للعلوم اإلنسانية في العام  
لية غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان" بحث علمي  بحث بعنوان " دور المنظمات الدو  .14

 .2009منشور في مجلة تكريت للعلوم اإلنسانية في العام  
بحث بعنوان "حقوق المدنيين أثناء الحروب واالحتالل الحربي"، بحث مشترك منشور في  .15

 .2007مجلة تكريت للعلوم اإلنسانية في العام 
دراسة قانونية في إطار حركة المجتمع    - العراق  دراسة حول " مستقبل المجتمع المدني في  .16

  .2007المدني العراقي"، منشورة في مركز الدراسات اإلقليمية في جامعة الموصل عام  
بحث بعنوان " قراءة في منهجية الدكتور عبد الرزاق السنهوري في تطبيق الشريعة اإلسالمية"،  .17

طة علماء العراق بالتعاون مع كلية القانون  بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته راب
  .2001والذي حمل عنوان "المؤتمر األول للشريعة والقانون" والذي أقيم في مدينة الموصل 

دراسة بعنوان "مستقبل المجتمع المدني العالمي" منشورة في مجلة أوراق سياسية والتي تصدر  .18
  .2009عن كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل في عام 

الحماية الدولية للطفل( بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي السنوي السادس   )أوضاعبحث   .19
  .2013لكلية الحقوق / جامعة الموصل عام 

العيج"   .20 والكويت حول جزيرة فشت  العراق  بين  البحري  الحدودي  النزاع  دراسة حول"  اعداد 
 . 2021مقدمة باالشتراك مع عدد من أساتذة كلية الحقوق الى وزارة الخارجية العراقية عام 

بحث مشترك مع السيد احمد الحقيقية كآلية إلقرار الحق في معرفة الحقيقة(،    )لجانبحث   .21
 .  2020رافدين للحقوق/ كلية الحقوق/ جامعة الموصل/ ال رسول، مجلة

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تحقيق االمن اإلنساني، بحث مشترك مع السيد احمد   .22
 .  2020صالح يونس، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 
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بحث بعنوان )النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة(، بحث مشترك  .23
 . 2021مع م.م. قحطان ياسين عطية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 

دراسة في ضوء   -بحث بعنوان ) النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري  .24
الدولي للبحار( ، بحث مشترك مع م.م. قحطان ياسين عطية، مجلة كلية القانون  احكام القانون  

 .  2021للعلوم القانونية والسياسية، 
لسنة    50دراسة مجتمعية بعنوان )دراسة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم   .25

الداخلية  2017 وزارة  الى  مقدمة  جاسم  خالد  صهيب  ا.م.د.  مع  باالشتراك  الشرطة   /(  قسم 
 . 2022المجتمعية، شعبة الشرطة المجتمعية في نينوى،  

)قاعدة .26 العرفية  بحث  الدولية  القاعدة  على  الدائم  للعلوم االعتراض  القانون  كلية  مجلة   ،)
، ايار، 11، المجلد،  41القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العدد  

2022 . 
)فلسفة .27 المعاصر  بحث  الدولي  القانون  في  واشكالياته  المرن  الدراسات القانون  مجلة   ،)

 .  2022، نيسان 16، المجلد 52اإلقليمية، جامعة الموصل، العدد 
(، مجلة الرافدين القائمة بذاتها واشكالياتها في منظور القانون الدولي المعاصر  بحث )النظم  .28

 .  2022، حزيران، 22، المجلد 79للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 
، مجلة العقد  (فلسفة المواطنة العالمية واشكاليتها في إطار تطور المركز الدولي للفرد بحث ) .29

 . 2022االجتماعي، مركز الدراسات القانونية / وزارة العدل في إقليم كوردستان، أربيل،
كلية  .30  / الحقوق  مجلة  التطبيق(،  واشكاليات  المفهوم  ازمة   / اإلنسانية  )الدبلوماسية  بحث 

 .  2022الحقوق جامعة تكريت، 
 

المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي أقيم في جنيف بسويسرا برعاية المركز الجامعي   .1
  .2006ون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر والذي أقيم في عام  للقانون الدولي اإلنساني وبالتعا

حول " المدافعين عن  في بروكسل  المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي أقيم في بلجيكا   .2
 Front Line)    األمام حقوق اإلنسان ووكاالت التنمية الدولية" والذي انعقد برعاية منظمة خط  

Defenders  )،   2007في أب من عام.  
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في اربيل   اإلنمائيالمتحدة    األممالمشاركة في وقائع المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية برنامج   .3
االستقرار وبناء السالم في فترات ما بعد النزاع    إعادةالمتحدة في    األمموالموسوم بـ )دور منظمة  

  .2013المسلح( والمقام في حزيران  
ؤتمر العلمية الدولي المشترك ما بين جامعة الموصل مع منظمة  عضو اللجنة العلمية للم .4
(DAAD  بالتعاون مع جامعة مارتن لوثر )إبداعية جديدة ألطفال العراق    )ثقافةبـ    األلمانية والموسوم

التعليم والتدريس( من   / 9/13. بموجب االمر الجامعي المرقم  2021تشرين األول    4  -1في 
 . 12/7/2021في   11263

للحروب واالوبئة  عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني الموسوم بـ )االبعاد الغائبة   .5
، والتي تقيمه جمعية تنمية  (على الهندسة االجتماعية عربيا ودوليا  وأثرهاوالهجرة والتغيير المناخي  

انية العربية لمشاريع  نينوى بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي األلماني في برلين واألكاديمية األلم
 .  2022تموز  1حزيران ولغاية   29التعليم والبيئة والذي انعقد في أربيل 

  
الذي   .1 العلمي  المؤتمر  وقائع  في  حول   أقامتهالمشاركة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

  .2012في بغداد في تموز    االتكنولوجيفي الجامعة    أقيمالترقيات العلمية وسبل االرتقاء بها والذي  
/ كلية القانون والخاص بنظام    في جامعة تكريت   أقيمالمشاركة في وقائع المؤتمر العلمي الذي   .2

  .2013الحكم التوافقي في نيسان 
الموسوم بـ مؤتمر " الشريعة والقانون" الذي أقيم في    األولالمشاركة في أعمال المؤتمر العلمي   .3

 .2001العراق في مدينة الموصل في عام 
نيسان من عام    15المشاركة في مؤتمر" المجتمع المدني واالنتخابات" الذي أقيم في بغداد في   .4

 . بإشراف المفوضية المستقلة لالنتخابات  2004
المشاركة في وقائع المؤتمر الثاني للمفوضية المستقلة لالنتخابات والذي أقيم في أربيل في عام   .5

   حول االنتخابات االلكترونية.  2011
 

المشاركة كمدرب في ورشة العمل التي أقيمت في اربيل حول عمل مؤسسات المجتمع المدني   .1
 .2005المتحدة للمشاريع في شهر كانون الثاني من عام  األممبرعاية برنامج   أقيموالذي 

المشاركة كمدرب في برنامج التثقيف بمفهوم المجتمع المدني في دورات أقيمت بالتعاون مع   .2
 .2005اإلنسانية في العراق في نيسان من عام   مؤسسة اإلغاثة



- 7  - 

 

- 7  - 

 

المشاركة كمدرب في الدورات التطويرية حول حقوق اإلنسان التي نظمها مركز طرائق التدريس  .3
 .2009والتدريب الجامعي/ في جامعة الموصل في عام  

برنامج العدالة في متناول الجميع للمدة من    أقامهاالدورة التدريبية التي    أعمالالمشاركة في   .4
 .في بغداد  2011 أيلول 29- 28
القانونية   .5 بـ) الحماية  اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق الموسوم  عضو 

بموجب األمر  2011  -2010لآلثار والتراث الحضاري والثقافي/ العراق انموذجًا( للعام الدراسي 
  .2010/ 13/10في  2941/ 9/13 اإلداري المرقم

القانوني    )التنظيمعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الخامس لكلية الحقوق الموسوم بـ   .6
بموجب األمر اإلداري المرقم   2012  - 2011لالستثمار في العراق/ الواقع واألفاق( للعام الدراسي  

  .11/2011/ 21في   9/13/3651
القانوني   ) التنظيم لكلية الحقوق الموسوم بـ  سادسالسنوي العضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر  .7

 . 2013 -2012( للعام الدراسي للحقوق األسرية
ال .8 السنوي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  ب  ثامنعضو  الموسوم  الحقوق  اعمار   ـ)  ـ  لكلية  إعادة 

 .  2019 -2018( للعام الدراسي الواقع والطموح  –المحافظات المحررة 
اللجن .9 التحضيرية  رئيس  الة  السنوي  األولللمؤتمر  الدولي  بـ   تاسع  الموسوم  الحقوق  لكلية 
 .  2020 -2019( للعام الدراسي العشوائيات بين الحق في السكن والتجاوز على أمالك الدولة)

المنظور لكلية الحقوق الموسوم بـ )  ثانيالدولي ال  العاشرلمؤتمر السنوي  المشرف على ا .10
لحل   العراقالقانوني  في  المالية  في  (  االزمة  والمنعقد  الكوفة  جامعة  القانون  كلية  مع  والمشترك 

28 /2/2021  . 
لطلبة كلية الحقوق والذي انعقد   الرابع لمؤتمر العلمي الطالبي  رئيس اللجنة التحضيرية ل .11

 . 2019/ 2/2والمنعقد في  دور الطالب الحقوقي في نشر الثقافة القانونية ( تحت عنوان )
انعقد المشرف   .12 الحقوق والذي  الخامس لطلبة كلية  الطالبي  العلمي  المؤتمر  على وقائع 

 . 2/12/2020االلكتروني في الجامعات العراقية( والمنعقد في  )التعليمتحت عنوان 
في  .13 انعقد  والذي  العليا  الدراسات  لطلبة  الثاني  الطالبي  المؤتمر  وقائع  على  المشرف 
3/12/2020   . 

المشرف على أعمال المؤتمر الدولي األول المشترك بين كلية الحقوق جامعة الموصل  .14
ذي  وكلية القانون جامعة الكوفة والموسوم بـ )المنظور القانوني لحل األزمة المالية في العراق( وال

 .   2021سيقام في شباط 
كلية الحقوق الدراسات العليا في  لطلبة    ثانيالمشرف على وقائع المؤتمر العلمي الطالبي ال .15

 .5/4/2021والذي انعقد في 
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ال .16 الطالبي  العلمي  المؤتمر  وقائع  انعقد   سادس المشرف على  والذي  الحقوق  كلية  لطلبة 
 .2022/ 5/ 26( والمنعقد في الطالب الجامعي في تطوير البحث العلمي )دورتحت عنوان 

كلية الحقوق الدراسات العليا في  لطلبة    ثالث المشرف على وقائع المؤتمر العلمي الطالبي ال .17
 .6/6/2022والذي انعقد في 

بـ )االرتقاء   .18 اللجنة التحضيرية والمشرف على اعمال ندوة كلية الحقوق الموسومة  رئيس 
في   سعيد  ليلى  الدكتورة  الشهيدة  قاعة  في  المنعقدة  الجامعي(  التربوي  االرشاد  أداء  بجودة 

14 /2/2022  . 
المشرف على وقائع الممارسة الخاصة بالمحكمة التطبيقية في كلية الحقوق والتي أقيمت  .19

 .  5/2022/ 30في رحاب جامعة الموصل في قاعة ام الربيعين في  
المشرف على وقائع الندوة العلمية التي أقامها فرع قانون حقوق االنسان الموسومة بـ )إعادة   .20

النزاع بعد  ما  فترة  في  االحراث  في تأهيل  واالدبي  العلمي  المنتدى  قاعة  في  أقيمت  والتي   )
2/6 /2022  . 

كلية الحقوق جامعة الوصل بالتعاون مع ها  تالمشرف على وقائع الندوة العلمية التي أقام .21
تداعيات العنف ضد المرأة بين الصحة  بـ )منظمة الصحة العالمية وكلية العلوم السياسية الموسومة  

 .  2021/ 11/ 25اعة المنتدى العلمي واالدبي في ( والتي أقيمت في قوالقانون 
 

 .2004تطوره وأهميته/ منشور في مجلة حق اذار   –عناصره  –مفهومه   –المجتمع المدني   .1
في   .2 اإلنسان  حقوق  الثاني  العراق.حركة  تشرين  حق  مجلة  في  منشور  والتحديات/  الواقع   .

2005. 
بين المعطى القانوني والبعد السياسي/ منشور في مجلة دراسات   -الحق في تقرير المصير  .3

 .2006قانونية ايار 
 .2007نحو وعي جديد بالحقوق الجامعية/ مناهل جامعية حزيران  .4
 .2007جامعات والمؤسسات العلمية/ مناهل جامعية ايلول الحماية الدولية لل .5
 .2009آليات إنتاج الفكر اإلنساني/ مناهل جامعية شباط  .6
  .2006القوات المتعددة الجنسية والتزاماتها الدولية/ مجلة حق اب  .7
 .2010حقوق اإلنسان في ميزان الدراسات األكاديمية / مناهل جامعية  كانون الثاني   .8
  .2011واألزمة المالية العالمية/ دراسات دولية تموز  حقوق اإلنسان .9

 .2012جرائم الحرب في القانون الدولي اإلنساني/ دراسات الشريعة والقانون شباط  .10
 .2007حركة حقوق اإلنسان في العراق .. الواقع والتحديات/ مجلة الراصد تموز  .11
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منشورات المركز العربي لحقوق االنسان  مفهوم الرصد القانوني النتهاكات حقوق اإلنسان/   .12
2013.   
شباط   .13 جامعية  مناهل  المدني/  المجتمع  مع  التعاون  وأفاق  العراقية  الجامعات 

2014.  
 مقاالت ودراسات أخرى أهمها: 

الطبيعي)   القانون  مدرسة  اطار  في  العامة  الحرية  حقوق    /اسس  مجلس  بين  التكاملية  العالقة 
خصائص القانون    /المدلول االصطالحي للمجاري المائية الدولية  /الدولياإلنسان ومجلس األمن  

مشكالت    /تطور القانون المرن في اطار المجتمع الدولي    /المرن في منظور مصادر القانون الدولي
تطور القانون المرن في اطار المجتمع الدولي   /يعاني منها العاملون في مؤسسات المجتمع المدني

الفنيةاألول/  الجزء    - و  األدبية  المصنفات  لحماية  برن  الدولي    /اتفاقية  التعريف    -الموظف 
اإلرادة الذاتية    / دور البنك الدولي في إعادة االعمار واالستقرار للمدن العراقية المنكوبة  /والعناصر

ما بين الوكاالت    ة  العالق  /أهداف البنك الدولي واختصاصاته  /الجزء الثاني  -للمنظمة الدولية  
الجامعات العراقية وأفاق التعاون    /عصبة االمم .... خلفيات النشأة  /متخصصة واالمم المتحدةال

مدخل   -مؤسسة التمويل الدولي  /الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  /مع المجتمع المدني ...
مدرسة اسس الحريات العامة في اطار    /االتفاق الدولي) الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية(  /تعريفي

( مفهومه / عناصره / خصائصه / مستقبله    Civil Societyالمجتمع المدني )    /العقد االجتماعي
جاالت عمل المنظمة العالمية للملكية  م  /التعريف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية   / القسم الثاني

 International Bank for Reconstruction andالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير:     /الفكرية
Development (IBRD)/    موقف اتفاقية نيويورك من طبيعة حق الدولة على المجرى المائي

ابرز مجاالت عمل منظمة االرصاد الجوية في مجال   /الحقوق الطبيعية والحقوق القانونية  /الدولي
الصوتية  /البيئة التسجيالت  منتجي  و  األداء  فناني  لحماية  الدولية  اإلذاعة  االتفاقية  هيئات   /و 

تطبيقات اتفاقية نيويورك في مجال تحديد طبيعة حق الدولة   /petition of rightsعريضة الحقوق  
تطور االختصاص التشريعي للوكاالت المتخصصة على المستوى    /على المجرى المائي الدولي

المجتمع وثقافة  /    س(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التريب   /الدولي
دور األمم المتحدة   /ورقة عمل مقدمة إلى )مركز الموصل للثقافة والعلوم ( الجزء األول-القانون 

  / المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا  /في إعداد المراقبين في مراقبة االنتخابات االلكترونية
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق    /ةاثر المصلحة الدولية العليا في واقع العالقات الدولي

مظاهر التعاون    /المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا  /الملكية الفكرية )التريبس(: الجزء الثاني
اإلعالن العالمي انعكاس    /بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين الوكاالت الدولية المتخصصة

  / الجزء الثاني   -اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية و الفنية   /متحدةطبيعي لفلسفة ميثاق األمم ال
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مفهوم المصلحة    /( مفهومه / عناصره / خصائصه / مستقبله  Civil Societyالمجتمع المدني )  
مستقبل المجتمع المدني في العراق دراسة قانونية في إطار حركة المجتمع المدني    /الدولية العليا

عام على    70معاصرة في االعالن العالمي لحقوق االنسان "دراسة بعد مرور  قراءات    /العراقي
االعالن" األطراف:    /صدور  المتعدد  االستثمار  ضمان   Multilateral Investmentهيئة 

Guarantee Agency - (MIGA)/  تمييز الوكالة الدولية   /الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
المنظمة العالمية لالرصاد الجوية في الحد من األخطار الطبيعية    دور  /عن برامج األمم المتحدة:

  / حقوق االنسان في ظل عصبة األمم:  /مفهوم القانون الدولي لحقوق االنسان  /ومخاطر الكوارث:
المنظمة العالمية    /الماكنا كارتر او وثيقة العهد األعظم  /المجتمع المدني العالمي وأدواره المستقبلية

وظائف منظمة    /التطور التاريخي للقضاء الدولي الجنائي  /مية والتزاماتها تجاه البيئةلألرصاد العال
الجوائز التي تقدمها   /الحقوق الطبيعية والحقوق القانونية  /المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -الويبو  

اللجان الدائمة للمنظمة العالمية    /اإلرادة الذاتية للمنظمة الدولية  /المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الفكرية الفكرية  /للملكية  المدارس  بين  الموائمة  واشكاليات  العالمي  القانونية    /االعالن  الطبيعة 

الحصانات واالمتيازات المقررة    /محكمة العدل الدولية الدائمة  /للمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية
  / International Labor Organization (ILO)ة  منظمة العمل الدولي  /لصالح المنظمة الدولية
الحقوق الرقمية واليات الحماية المقررة لها في اطار القانون   /الدولية العلياخصائص المصلحة  
أجهزة عصبة األمم .... المهام   /مدخل تعريفي  -مؤسسة التنمية الدولية    /الدولي لحقوق االنسان

 .  ة للملكية الفكريةالتعريف بالمنظمة العالمي /واالختصاصات 
 

 
العراق  .1 في  المستقلة  الدولي  القانون  جمعية  رئيس  ونائب  واإلدارية  التأسيسية  الهيئة  عضو 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلميوالمسجلة كجمعية علمية في 
 عضو جمعية القانون الدولي المصرية.  .2
 .بغداد   -عضو مركز العدالة للحقوقيين .3
 .عضو رابطة التدريسيين الجامعين .4
 .الجامعيين  األكاديميينعضو في نقابة  .5
 سابقا.  –عضو في نقابة المحاميين العراقيين  .6
 العرب.   نعضو في اتحاد الحقوقيي .7
 عضو مركز الموصل للعلوم الثقافة.   .8
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الدراسي   .1 للعام  العلمية  المقاصة  لجنة  لطلبة    2019- 2018رئيس  المقاصة  لجنة  وعضو 
   .2006الدراسات االولية والعليا منذ عام  

لغاية  و   2017رئيس لجنة االستالل العلمي لطلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق منذ عام   .2
  .2020عام  

تنظيم قبول الدراسات العليا في المنظومة االلكترونية للدراسات العليا من عام  رئيس لجنة   .3
  .2014ولغاية عام  2007

 .2019-2018لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي  االمتحانيةرئيس اللجنة  .4
 .  2020المشرف على اعمال اللجان االمتحانية في كلية الحقوق جامعة الموصل منذ عام   .5
نظومة القبول االلكتروني ومخول الكلية للمنظومة للمتقدمين للدراسات العليا رئيس لجنة م .6

  .2020-2019للعام الدراسي 
  .2020-2019رئيس لجنة االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي  .7
جامعة    رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الطالبي الرابع الذي اقيم في كلية الحقوق / .8

 .2019نيسان   21-20الموصل في 
  .2019-2018عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي  .9

المقررات  .10 نظام  الى  االنتقال  امكانية  للنظر في  كليتنا  المشكلة في  المركزية  اللجنة  عضو 
  .2019- 2018  الدراسية ورئيس لجنة الخبراء في اختصاص القانون الدولي العام للعام الدراسي

عضو اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في امكانية استحداث الدكتوراه في القانون العام والخاص  .11
 .2011في كلية القانون / جامعة تكريت للعام 

عضو اللجنة المركزية المكلفة باإلشراف على االمتحان التقويمي والمشرف على كلية الحدباء  .12
 .2013و   2012الجامعة لألعوام 

جامعات عراقية حكومية    تسععضو لجنة االمتحان التقويمي الذي تشرف فيه كليتنا على   .13
  .2019-2018واهلية للعام الدراسي 

  .رئيس لجنة "البرنامج الحكومي" في كلية الحقوق/ جامعة الموصل .14
 .  2021-2020عضو اللجنة المركزية لقبول الطلبة على قناة النخبة للعام الدراسي  .15
رئيس لجنة اعداد الدليل الخاص بالمسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام وسائل التواصل  .16

 . 2021االجتماعي في عام 
ن العلمي عضو اللجنة المركزية في رئاسة جامعة للتوقيع على مذكرة تعاون واتفاقية التعاو  .17

 .2021مع جامعة االنبار عام  
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عضو وفد رئاسة جامعة الموصل لغرض التوقيع على إطالق العيادات القانونية برعاية وزارة   .18
التعليم العالي والبحث العلمي، وتمويل من وكالة الجامعات الفرانكفونية والتي انعقدت في رئاسة  

 .   6/2022/ 6جامعة النهرين في 
المرقم  .19 الجامعي  االمر  بموجب  الموصل  جامعة  رئاسة  في  الجودة  إدارة  مجلس  عضو 
. عضو مجلس إدارة مركز التعليم المستمر في رئاسة الجامعة  2021/ 10/ 7في  9/13/17197

 .  2022 -2021للعام 
المشرف على اعمال المؤتمر العلمي الدولي االول المشترك مع جامعة الكوفة كلية القانون   .20

 حول االزمة المالية في العراق وسبل معالجتها.   2021د عام المنعق
العلوم  .21 وكلية  العالمية  الصخة  منظمة  مع  المشتركة  العلمية  الندوة  اعمال  على  المشرف 

تشرين الثاني   25يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمنعقدة في   16السياسية المنعقدة بمناسبة ال 
2021 . 

اسة جامعة الموصل المشرفة على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية  عضو اللجنة المركزية في رئ  .22
 .   2021تعاون علمي مع معهد العلمين للدراسات العليا في الكوفة للعام 

فرع   .23 في  العلمية  الندوات  ولجان  العليا  الدراسات  ولجان  االمتحانية  اللجنة  شغلت عضوية 
 .2006منذ عام  القانون العام 

في كليتنا المشكلة خالل العام    اإلنسانلدكتوراه في قانون حقوق  رئيس لجنة استحداث دراسة ا .24
  .2019- 2018الدراسي 

اللجنة المشكلة في رئاسة جامعة الموصل للنظر في   .25 توحيد ضوابط كتابة    إمكانيةعضو 
  .2013الرسائل واالطاريح الجامعية التي تشكلت في عام  

-2013والعام الدراسي    2013- 2012عضو مجلس فرع قانون حقوق اإلنسان لألعوام من   .26
2014. 

 .2014- 2013عضو اللجنة العلمية في فرع قانون حقوق اإلنسان للعام الدراسي  .27
  .2013- 2012عضو لجنة الدراسات العليا في فرع قانون حقوق اإلنسان للعام الدراسي   .28
 ( كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 5حاصل على )  .29
 .  2021اصل على شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس النواب العراقي لعام ح .30
المفوضية المستقلة لحقوق االنسان في   .31 السيد رئيس  حاصل على كتاب شكر وتقدير من 

 .  2021العراق في عام 
 . حاصل على كتاب شكر وتقدير من األمانة العامة لمجلس الوزراء .32
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مناكت  22على    وحاصل  .33 وتقدير  وكتابين شكر السيد    ب شكر  الموصل،  رئيس جامعة 
وكتاب شكر وتقدير    وكتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة نينوى   وتقدير من رئيس جامعة تكريت 

 .  من السيد محافظ نينوى وعدد من كتب الشكر والتقدير من عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي
  .كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الحقوق  70حاصل على   .34
المشاركة في تقييم عدد من البحوث العلمية في مجال التخصص العلمي لمجالت علمية   .35

 .( بحثاً 29عراقية وعربية محكمة بلغ عدد تلك البحوث المقيمة )
المشاركة في رئاسة وعضوية لجان المناقشة العلمية لطلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق/  .36

القانون  كليات  الموصل وعدد من  المناقشات   جامعة  تلك  بلغ عدد  العراقية حيث  الجامعات  في 
 .( مناقشة42)

على عدد من طلبة الماجستير والدبلوم العالي في كلية الحقوق/ جامعة الموصل   اإلشراف .37
 .الب ( ط32عليهم ) أشرفت حيث بلغ عدد الطلبة الذين 

كلية الحقوق/ جامعة    المشاركة في تقييم الرسائل واالطاريح العلمية لطلبة الدراسات العليا في .38
الموصل وعدد من كليات القانون في الجامعات العراقية حيث بلغ عدد االطاريح والرسائل المقومة  

 (. 23علميًا)  

 .2006حاصل على شهادة تقديرية من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر في عام  .1
الدولية   األكاديمية  أقامتهحاصل على شهادة مشاركة في وقائع الكورس التدريبي الصيفي الذي   .2

  .2006تموز  30-20والمقام في جنيف للفترة من   اإلنساني للقانون الدولي
فرونت الين(    )منظمة  األمامحاصل على شهادة مشاركة وشهادة تقديرية من قبل منظمة الخط   .3

حقوق    المشاركةعن   قضايا  عن  الدفاع  مجال  في  عام  اإلنسانالفاعلة  بروكسل  في  ذلك  تم   ،
2006.  

عن    اإلنسانلحقوق    األوربية حاصل على شهادة تقديرية وشهادة مشاركة من قبل المفوضية   .4
في بروكسل   األوربياالتحاد    أقامهالذي    اإلنسانمشاركتي في وقائع الملتقي الدولي الحواري لحقوق  

 .   2007 أب  28
 للمشاركة تثميناً   2010حاصل على شهادة تقديرية من وزارة حقوق اإلنسان العراقية في عام   .5

  .في العراق اإلنسانحقوق  وأبحاث في دعم دراسات 
 .2006حاصل على شهادة تقديرية من مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية في لندن عام   .6
  .2007حاصل على أربعة عشرة شهادة تقديرية من قبل السيد رئيس جامعة الموصل منذ عام   .7
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  أعمال اول الجميع لمشاركتي في  حاصل على شهادة تقديرية من قبل برنامج العدالة في متن .8
 .2011 أيلول 29- 28البرنامج في بغداد للفترة من   أقامهاالدورة التدريبية التي 

 
 

  


