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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة أوالً:
 

  الرقم الوظيفي محمد المولى طارق ياسين احمد االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 جامعة الموصل / السياسيةكلية العلوم  جهة العمل

 القانون الدولي العام الدقيق القانون العام العام التخصص

 07713907097 الجوال  العمل هاتف

 Atareq60@yahoo.com البريد االلكتروني

 Dr.atareq60@uomosul.edu.iq الرسميااللكتروني بريد ال
 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد والكلية المانحة للشهادة اســم الجامعـــة

 القانون مصر جامعة الدول العربية/معهد البحوث والدراسات العربية 2012 الدكـتــــوراه

 القانون العراق جامعة الموصل 2007 الماجســــتيـر

 القانون العراق كلية الحدباء الجامعة 2003 البكالوريـوس

 

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2010-2007 رئاسة جامعة الموصل معاون مدير الشؤون القانونية

 2019 رئاسة جامعة الموصل مدير الشؤون القانونية

 2019 رئاسة جامعة الموصل المساعد االداري للجامعة

 2020-2019 جامعة الموصل عميد كلية العلوم السياسية

 2020-2018 جامعة تلعفر مستشار رئيس الجامعة القانوني
 

 لعضو هيئة التدريس علميةالسرية ال
 

 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة رابـعـاً:
 

 لقرارات جامعة الدول العربيةالقيمة القانونية  1

 االطار القانوني لعمل االقمار الصناعية في ظل االتفاقيات الدولية 2

 االقليات وحق تقرير المصير بموجب قواعد القانون الدولي 3

 التعاون الدولي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي في اطار المنظمات الدولية 4

 في ظل احكام القانون الدوليآليات مكافحة الفساد االداري  5

 تعزيز الحماية الدولية لذوي االحتياجات الخاصة )دراسة في اطار القانون الدولي العام( 6

7  ً  دور القانون الدولي اإلنساني اثناء العمليات العسكرية الموصل إنموذجا

 والتعايش السلميدور القانون الدولي في تفعيل العدالة االنتقالية وتعزيز قيم التسامح  8

:ة والمترجمةالكتب المؤلف  

 قواعد القانون الدولي في اطار العولمة مع التركيز على ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات 1

 

 

 الخبرات التدريسية خـامـسـاً:

 المنهج الدراسي ت

 تدريس المنظمات الدولية 1

 حقوق االنسان 2

 

 

 األعمال التطوعيةسادساً:  
 

 المساهمة مع جمعية التنمية والتحرير بصفة محاضر ومشارك في اغلب الورش والندوات التي قامت بها 1

 المساهمة والمشاركة مع جمعية حماية المرأة بصفة محاضر ومشارك في اغلب الورش والندوات التي قامت بها 2

 
 اشارك فيه التيالمؤتمرات العلمية ا: بعً سا

 التاريخ اسم المؤتمر ت

 2017 مصر / جامعة عين شمس / القانون والتكنولوجيا 1

 2020 العشوائيات بين الحق في السكن والتجاوز على اراضي الدولة 2

 2020 1325الثانية لقرار مجلس االمنالمجتمع المدني لمتابعة مسودة الخطة الوطنية  3

 
 
 
 



العلوم السياسيةجامعة الموصل/ كلية   

 
اً: دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسثامن  

قام باإلشراف عليها التيواالطاريح  رسائلال اً:تاسع   

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 2020 انفاذ القانون الدولي اإلنساني اثناء النزاعات المسلحة كسار ممدوح  1

 
اً:عاشر  قام بمناقشتها التي واالطاريح الرسائل  

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث ت

 2020 اآلليات القضائية لتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني سعديازاد قادر  1

 2020 االجانب لألشخاصحماية الدول  هدى طارق حسين 2
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: الشكر والتقديرأحد عشر  

 

: عضوية المنظمات والمراكز واللجاناثنا عشر    

 

 ثالثة عشر: معلومات أخرى

 

 
 
 
 
 

 
 
 


