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 معلومات الوظيفة 

2019/  3/  7استاذ مساعد      الوظيفة  التدريسي  وتاريخ الحصول عليها  المرتبة العلمية  

 

 

لشهادات العلمية ا   

ه ا دكتور ال  ماجستير ال    الشهادة  لوريوس ا بك ال  

ة موصل  جامع  ة موصل  جامع   ة موصل  جامع    اسم الجامعة  

 ادة ه مانح للش البلد ال  العراق   العراق   العراق  

 تاريخ الحصول على الشهادة   2007/7/1 2010/5/11 2014

 عنوان رسالة الماجستير   دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   

الدولي العام القانون      التخصص الدقيق  

 اطروحة الدكتوراه   عنوان  استغالل الموارد الطبيعية المشتركة في اطار القانون الدولي العام  

 التخصص الدقيق  القانون الدولی العام  

 

 
 

 

 ) االحدث الى االقدم(   -الخبرات االدارية  

 من  الى  العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة 

 2018 2019 مدير تحرير مجلة جامعة نوروز 

 2018 2019 ي في جامعة نوروز االستشار   رئيس لجنة اعداد النظام الداخلي للمكتب  

 2018 لحد االن  ة اعداد الدليل / كلية القانون و السياسة رئيس لجن 

 2018 لحد االن  ة القانون و السياسة مدير تحرير مجل 

 2017 2019 ضو اللجنو االنضباطية ع 

 2018 لحد االن  مدير تحرير مجلة جامعة نوروز 

 2018 لحد االن  مدير مركز التدريب وطرائق التدريس 

 2015 2018 ون قسم القان   رئيس 

 2014 2015 ة المسائية لدراس ا مقرر قسم القانون  

 2011 2012 ة نوروز مقرر قسم القانون / جامع 

 محمد حسن خمو 
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 الكتب المؤلفة والمترجمة 

 كتاب ال اسم     جهة النشر  التاريخ 

 لجريمة المنظمة عبر الوطنية دور المنظمات الدولية في مكافحة ا  دار الكتب القانونية/مصر  2017

 استغالل الموارد الطبيعية المشتركة في إطال القانون الدولي العام  دار الكتب القانونية/مصر  2017

 
 

 )االقدم الى االحدث(   -االبحاث العلمية 

 البحث  اسم   جهة النشر  التاريخ 

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية ظمة االمم المتحدة في مكافحة  دور من  ة الرافدين /جامعة موصل مجل  2011

 ة قيام دولة كردية حق تقرير المصير وامکاني  مجلة جامعة نوروز  2013

 ة النزاهة وهيئة نزاهة االقليم في الحد من ظاهرة الفساد دور هيئ  ة جامعة نوروز  مجل  2014

 ولي الستغالل الموارد الطبيعية المشتركة  د التنظيم ال  مجلة جامعة نوروز  2017

 الحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه  مجلة جامعة كركوك  2017

 تعويض ضحايا االرهاب الدولي   مجلة جامعة نوروز  2017

 التحكيم واثره على اقتصاديات الدول النامية   ة جامعة نوروز  مجل  2017

 انعدام الجنسية في ظل ظاهرة االرهاب الدولي   مجلة جامعة نوروز  2017

 التنمية المستدامة في ظل التشريعات الدولية والوطنية   جلة جامعة نوروز م  2018

 حق الحصول على المعلومات  مجلة جامعة نوروز  2018

 ة  المشترک   ة الدولي   نهار منازعات اال  مجلة جامعة نوروز  2019

 ة االتجار غير المشروع باالسلحة الصغيرة والخفيفة مکافح  مجلة جامعة نوروز  2019

لة الرافدين للحقوق مج  2019  االليات الدولية السترداد االثار العراقية المسروقة   

 الضمانات الدولية لحقوق االنسان   مجلة جامعة نوروز  2019

 المكافحة الدولية للهجرة غير الشرعية   مجلة جامعة نوروز  2019

 
 

 

 

 
 

 ) االحدث الى االقدم(   -الخبرات التدريسية من  

 من  الى  المرتبة العلمية  اسم الجامعة  المواد التي تم تدريسها 

حقوق  -المنظمات الدولية 

 االنسان 

 2018 لحد االن   مدرس  قانون و السياسة/قسم القانون   ة نوروز /كلية جامع 

 2015 2016 مدرس   ة نوروز /كلية قانون و السياسة/قسم القانون جامع  ظمات الدولية المن 

ضاء  القانون الدستوری ق 

 أداري 

 2014 2015 مدرس   ة نوروز /كلية قانون و السياسة/قسم القانون جامع 

 2014 2014 مدرس    السياسة/قسم العالقات الدولية ة نوروز /كلية قانون و  جامع  دولی عام 

 2013 2014 مدرس مساعد   ة نوروز /كلية قانون و السياسة/قسم القانون جامع  ة نظم سياسية اوراق تجاري 

 2013 2013 مدرس مساعد  ة نوروز /كلية قانون و السياسة/قسم العالقات الدولية جامع  حقوق االنسان 

 2011 2013 مدرس مساعد  /كلية قانون و السياسة/قسم القانون   ة نوروز جامع  ظمات الدولية من 

 2010 2011 مدرس مساعد  ة نوروز /كلية قانون و السياسة/قسم القانون جامع  حقوق االنسان 
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 المقاالت 

 اسم  المقالة   جهة النشر  التاريخ 

 نخفاض اسعار النفط وأثرها على التحالفات الدولية ا  جريدة افرو  2016-2017

 نحو مجتمع خال من الفساد  جريدة أفرو  2016-2017

 مبررات تأسيس الدولة الكوردية   جريدة افرو  2016-2017

 طرق اإلعالن عن الدولة  جريدة افرو  2016-2017

 غسيل األموال جريدة العصر  جريدة افرو  2016-2017

 أجيال الحروب  و جريدة افر  2016-2017

 اتفاقية سايكس بيكو، إلى أين  جريدة افرو  2016-2017

 النظام السياسي المالئم إلقليم كوردستان  جريدة افرو  2016-2017

 المخدرات والمجتمع الدولية  جامعة نوروز  2017-2018

 رؤية في الدبلوماسية الوقائية  جامعة نوروز  2017-2018

 القانونية للملكية الفكرية   الحماية  جريدة افرو  2017-2018

 الحماية القانونية للبيئة  مجلة افرو  2017-2018

 االنتخابات العراقية ومسلسل البحث عن المخارج  مجلة افرو  2017-2018

 التنمية المستدامة ضرورة ملحة اتطور المجتمعات  مجلة افرو  2017-2018

2017-2018 

2018-2019 

 لحة الصغيرة و الخفيفة س اال  مجلة كلية القانون و السياسة 

 حق الحصول على المعلومات   مجلة افرو   2018

 
 
 

 المؤتمرات وورش العمل 

 ورشة العمل    -اسم المؤتمر   نوع المشاركة  التاريخ 

 جامعة نوروز   –ؤتمر العلمي االول لكلية االدارة و االقتصاد  الم  ضور ح  2012

 جامعة نوروز   –و االقتصاد  ؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة  الم  حضور  2013

 جامعة نوروز   –ؤتمر العلمي االول لكلية القانون و السياسة  الم  القاء بحث  2012   

 المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون والسياسة   القاء بحث  2013

 ايام 7 طحاب الطلبة في سفرة علمية الى تركيا لمدة  اص  تدريب  2012

 )الدولة الكوردية بين الواقع والطموح( الندوة العلمية االولى لكلية القانون والسياسة  ية رئيس اللجنة التحضير  2016-2017

 النظام السياسي المالئم القليم كوردستان( )   الندوة العلمية الثانية لكلية القانون والسياسة  رئيس اللجنة التحضيرية  2016-2017

 )الحماية القانونية للنازحين (   لثة لكلية القانون والسياسة الندوة العلمية الثا  رئيس اللجنة التحضيرية  2016-2917

 المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون والسياسة   القاء بحث  2017

 المؤتمر الرابع لكلية االدارة واالقتصاد  حضور   2017

 ورشة عمل بالتعاون مع منظمة بناء السالم االمريكية   منسق  2017

 دمين بالتعاون مع منظمة بناء السالم االمريكية  ورشة عمل للمتق  منسق  2017

 للمتقدمين بالتعاون مع منضمة بناء السالم االمريكية    2ورشة عمل   منسق  2017

 (الدنماركية DRC ورشة عمل بالتعاون مع منظمة )   منسق  2017

كز التدريب  مر   \ جامعة نوروز   -قوانين وتعليمات الترقيات العلمية والدراسات العليا   محاضر  2017   

 وطرائق التدريس 

 رئيس اللجنة التحضيرية  2017    

 مشاركة 

االرهاب الدولي المعاصر ) االسباب ، التداعيات ، سبل المواجهة ( / المؤتمر العلمي  

 الثالث / جامعة نوروز 
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 الدولة الكوردية بين الواقع والطموح  رئيس اللجنة التحضيرية   2017

 الحماية القانونية للنازحين   رئيس اللجنة التحضيرية   2017

 ير الشرعية  غ الهجرة   حضور   2017

 الحماية القانونية للملكية الفكرية  القاء المحاضرة  2017

 )االستفتاء وتداعياته االقليمية والدولية(   العلمية الرابعة لكلية القانون والسياسة الندوة   رئيس اللجنة التحضيرية  2017-2018

)االنتخابات في العراق واقليم كوردستان    الندوة العلمية الخامسة لكلية القانون والسياسة  ة التحضيرية رئيس اللجن  2017-2018

 وتداعياتها المحلية والدولية( 

 المؤتمر الدولي االول لكلية اللغات  حضور  2018

 المؤتمر الدولي لكلية الهندسة  حضور  2018

 ( 1قوق العمال وضماناتهم القانونية  الندوة الطالبية )ح  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 ( 2حقوق العمال وضماناتهم القانونية  الندوة الطالبية )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 ( االليات الجديدة المعتمدة في االنتخابات العراقية الندوة الطالبية )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 1( العراق    –ون العفو العام في اقليم كوردستان  قان الندوة الطالبية )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 2( العراق    –قانون العفو العام في اقليم كوردستان  الندوة الطالبية )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 ( قانون الشركات بين النظرية والتطبيق الندوة الطالبية )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 )دور االعالم في ظل النزاعات المسلحة( ورشة عمل   رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 ورشة عمل )القوانين ، الضوابط وسبل تطويرها(  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 قوانين المرور والجزاءات المترتبة على مخالفتها( ورشة عمل )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 الحماية القانونية للبيئة( ورشة عمل )  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

ورشة عمل بالتعاون من منظمة بناء السالم االمريكية فرع دهوك )تشجيع المواطنين   رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 1على المشاركة في العملية السياسية في اقليم كوردستان(  

طنين  ورشة عمل بالتعاون من منظمة بناء السالم االمريكية فرع دهوك )تشجيع الموا  رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 2على المشاركة في العملية السياسية في اقليم كوردستان(  

ورشة عمل بالتعاون من منظمة بناء السالم االمريكية فرع دهوك )تشجيع المواطنين   رئيس اللجنة التحضيرية  2018

 3على المشاركة في العملية السياسية في اقليم كوردستان(  

   ة التطويرية  الدور  ة رئيس اللجن  2018-2017

 ة التطويرية الدور  ة رئيس اللجن  2018-2017

 ة التطويرية الدور  عضو  2019-2018

   ة التطويرية  الدور  رئيس اللجنة  2019-2018

 ة التطويرية الدور  رئيس اللجنة  2019-2018

 ة التطويرية الدور  رئيس اللجنة  2019-2018

 ي اقليم كوردستان بين الواقع والطموح( ة بعنوان)التشريعات الصحية في العراق وف ندو  ك مشار  2018/12/9-8

ة بعنوان )العالقات الدولية إلقليم كوردستان في ظل المتغيرات الداخلية واإلقليمية  ندو  حاضر  2018/12/23-22

 الواقع واالفاق المستقبلية(   –الراهنة  

 


