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 عماد خليل إبراهيم جاسم الحديدي :اسم التدريسي -
 8691 :المواليد -
 الموصل / نينوى :محل السكن -
 متزوج :الحالة الزوجية -
 70007108880 :الهاتف -

  dr.emadalmukhtar@uomosul.edu.iq        : الرسمي والشخصيالبريد 

Almukhtaremad@yahoo.com  

 
  8667/ سياسية علوم بكالوريوس            : الشهادات -

 8666/ قانون بكالوريوس                        
 4770/ عام دولي قانون ماجستير                        
 4788/ عام دولي قانون دكتوراه                        

 
:   الدقيق االختصاص/  العام القانون:  اإلختصاص العام والدقيق: االختصاص العام -

 العام الدولي القانون
 أستاذ مساعد :المرتبة العلمية -
 العلوم كلية – الدولية العالقات فرع رئيس منصب يشغل:  :واالداريةالمناصب العلمية  -

    .. اآلن حد   الى 4781   عام منذ الموصل جامعة/السياسية
 4770 - 4772/  الدولية العالقات فرع مقرر
 4782_  4788 السياسية العلوم كلية عميد معاون

 لنظراء( واالقتصاد االدارة ، السياسية العلوم ، القانون) لكليات اإلنسانية اللجنة رئيس     
 الموصل جامعة في العالي      التعليم جودة
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 4781 - 4780/ السياسية العلوم كلية/اإلنسان حقوق لجنة رئيس 
 4781 - 4780/ السياسية العلوم كلية/الدولية العالقات لفرع العلمي المجلس عضو 
 4781 – 4780/ العلمية اللجنة مقرر 

 الموصل جامعة رئاسة في الجودة لضمان المركزية اللجنة عضو   العلمية واالدارية:اللجان  -
 الموصل جامعة رئاسة في المركزية اإلنسان حقوق لجنة عضو                             -
          4781-4780/العليا الدراسات لجنة عضو                             -
 4781 – 4780/  العلمية الترقيات لجنة عضو                             -
 4781 - 4780/  العليا للدراسات الفكرية السالمة لجنة عضو                             -
 4781 – 4780/  العلمية المقاصة لجنة عضو                             -
 4781 – 4780/  المسائية الدراسات لجنة عضو                             -
 4781 – 4780/  اإلمتحانية اللجنة عضو                             -
 4786 - 4781/ الدراسية اإلجازات منح لجنة عضو                             -

 ( سنة في التعليم العالي44) :سنوات الخدمة -

 (8عليا : ) –( 82أولية : ) :االشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا -

 ، المشروعة غير أعمالها عن الدولية المنظمات مسؤولية)أربعة كتب :  :ب العلمية المؤلفةتالك -
 والمسؤولية االنساني الدولي القانون في دراسات ، العولمة ظل في االنسان لحقوق الدولي القانون
 (.، الحماية القانونية لحقوق اإلنسان العراقي غير المواطن الدولية

 :البحوث العلمية المنشورة -
 منشور/ المتحدة األمم منهجيات وفق على اإلنسان حقوق تدريس إشكالية.8
 منشور العولمة ظل في المستدامة التنمية في وأثرها اإلنسان وحقوق الديمقراطية بين العالقة في رؤية.4
 منشور الدولي القانون في اإلنسان حقوق تنظيم.2
 منشور اإلقتصادية والتحديات القانوني اإللتزام بين الدولية التجارة منظمة الى العراق إنضمام.0
 منشور العراق إحتالل على المترتبة الدولية المسؤولية.2
 المجاورة والدول العراق بين الدولية األنهار إستخدام عن تنجم التي المنازعات لتسوية القانونية اآلليات.9

 منشور
 الكوفة مجلة– منشور( منفرد/ )العراق في اإلنسان حقوق إنتهاك عن الدولية المسؤولية تنفيذ.0
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 الثالثية المتحدة األمم منظومة في ،دراسة النزاع بعد ما مرحلة في العراق في الرشيد الُحكم تحقيق نحو.1
 الكوفة - المؤتمر وقائع في منشور – منجز( منفرد(/ )التنمية وتحقيق القانون وسيادة األمن توفير:)
 وقائع مؤتمر منشور – منجز( مشترك/ )العراقية الديون إدارة في الدولي النقد صندوق دور.6

/ العراق في( المتعلمين بطالة) لظاهرة دراسة ، العمل وسوق العالي التعليم مخرجات بين المواءمة.87
 منشور منجز( منفرد)

 اإلنسان حقوق بين العالقة في دراسة ، الدولية المعايير ظل في العراقية الدستورية المؤسسات حوكمة.88
 التركية ريس مجلة في منشور – منجز( منفرد/ ) القانون سيادة ومبدأ

 : (scopus)النشر في مجالت المستوعبات العالمية  -
 لداعش اإلرهابية والجرائم العسكرية العمليات جر اء للمفقودين( والدولي الوطني) القانوني التعويض .84

 ،International Journal of Innovation)بريطانية  عالمية مجلة في للنشر بولُمقو  منجز/مشترك
Creativity and Change )مستوعبات ضمن (scopus) 

عادة السالم لبناء المتحدة لألمم القانونية المسؤولية .82  منشورو  منجز( منفرد/ )العراق في اإلستقرار وا 
 (scopus)مستوعبات ضمن الرومانية( Transylvanian review) عالمية مجلة في
)منفرد( ( / العراق حالة دراسة)  المفقودين من المسلحة النزاعات ضحايا لحماية الدولية المسؤولية .80

 (scopus) مستوعبات ضمن الفنزولية( opcion) عالمية مجلة في بول للنشرُمقمنجز و 
 

 علميا   ومؤتمرا   ندوة( عشر سبعة) :المؤتمرات والندوات المحلية والدولية -

 الدورات التدريبية: -
 الدولية والمفاوضات الدولية والمسؤولية االنساني الدولي والقانون االنسان حقوق مجال في(  دورة 27) 

 .السالم وبناء العالي التعليم وجودة االداري والفساد المدني المجتمع ومنظمات الدولية الجنائية والمحاكم

  :الخبرة والمهارات العلمية -
 ، الدولية األنهار منازعات ، االنساني الدولي القانون ، االنسان حقوق:  في مجال دراساتب قام -

 .السالم بناء ، العالي التعليم جودة ، االداري الفساد ، الدولي التنظيم ، الدولية المسؤولية
 (.4786-4770) الجامعي التدريس سنوات عدد -
 القانون ظل في الدولية المسؤولية) الدراسية المواد في( 4786-4780) العليا الدراسات في التدريس -

 (. الدولية المنظمات مسؤولية ، االنساني الدولي
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 : اآلتية الدراسية المناهج وفي األولية الدراسات في التدريس -
  والديمقراطية اإلنسان حقوق -
 . العام والرأي السياسية األحزاب -
 . العام الدولي القانون -
 . الدولية المنظمات -
 (. الرياضية التربية كلية، البيطري الطب كلية، نينوى طب كلية،  السياسية العلوم: ) كليات في التدريس -
 الدولي والقانون االنسان حقوق مجال في نقاشية حلقاتو  علميةو  تدريبية ( دورة27محاضرا  في نحو ) -

 المدني المجتمع ومنظمات الدولية الجنائية والمحاكم الدولية والمفاوضات الدولية والمسؤولية االنساني
 .السالم وبناء العالي التعليم وجودة االداري والفساد

 ( دراسة علمية للفرع العلمي والكلية.24قدم ) -

 والدولية:المشاركة في عضوية الجمعيات العلمية  -
 )سابقا ( العراقية المحامين نقابة عضو -
 السياسية للعلوم العراقية الجمعية عضو -
 الموصل/المستقلة الدولي القانون لجنة عضو -
 عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية -

 جامعة ،ورؤساء المائية والموارد االنسان وحقوق العالي التعليم وزراء من(  22)  الشكر:كتب  -
 .المدني المجتمع ومنظمات وتكريت الموصل جامعات كليات وعمداء الموصل

 4786 - 4781درع األستاذ األول على فرع العالقات الدولية للعام الدراسي  دروع التكريم : -
 

 

   

 

 مصادقة السيد العميد                                                  فرع العلميمصادقة رئيس ال


