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لشھادات العلمیةا  
هادكتورال ماجستیرال   الشھادة لوریوسابكال 

ة موصل جامع ة موصل جامع  ة موصل جامع   اسم الجامعة 

 ادةھلشالبلد المانح ل العراق  العراق  العراق 

 تاریخ الحصول على الشھادة  2007/7/1 2010/5/11 2014

 التخصص الدقیق ظمات الدولیة في الجریمة المنظمة عبر الوطنیةدور المن

 عنوان اطروحة الدكتوراه القانون الدولی العام

 التخصص الدقیق استغالل الموارد الطبیعیة المشتركة في اطار القانون الدولي العام 

  ن الدولی العام القانو
 

 
 
 
 
 
 

 ( االحدث الى االقدم) -الخبرات التدریسیة من 
 من الى المرتبة العلمیة اسم الجامعة المواد التي تم تدریسھا

 2015 لحد االن  مدرس  ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم القانونجامع ظمات الدولیةالمن
ضاء القانون الدستوری ق

 أداري
 2014 2015 مدرس  نون و السیاسة/قسم القانونة نوروز /كلیة قاجامع

 2014 2014  مدرس  ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم العالقات الدولیةجامع دولی عام
 2013 2014 مدرس مساعد  ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم القانونجامع ة نظم سیاسیةاوراق تجاری

 2013 2013 مدرس مساعد ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم العالقات الدولیةجامع حقوق االنسان
 2011 2013 مدرس مساعد ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم القانونجامع ظمات الدولیةمن

 2010 2011 مدرس مساعد ة نوروز /كلیة قانون و السیاسة/قسم القانونجامع حقوق االنسان

 
 محمد حسن خمو
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 ( االحدث الى االقدم) - ریةالخبرات االدا
 من الى العنوان الوظیفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 2015 لحد االن رئیس قسم القانون 
 2014 2015 ة المسائیة مقرر قسم القانون لدراس

 2011 2012 ة نوروزمقرر قسم القانون / جامع
 
 

 (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمیة
 البحث سم ا جھة النشر التاریخ
 ظمة االمم المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةدور من ة الرافدین /جامعة موصلمجل 2011
 ة قیام دولة كردیةحق تقریر المصیر وامکانی مجلة جامعة نوروز 2013
 ة النزاھة وھیئة نزاھة االقلیم في الحد من ظاھرة الفساددور ھیئ ة جامعة نوروز مجل 2014

 
 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاریخ
 جامعة نوروز –ؤتمر العلمي االول لكلیة االدارة و االقتصاد الم ضورح 2012
 جامعة نوروز –ؤتمر العلمي الثاني لكلیة االدارة و االقتصاد الم حضور 2013
 جامعة نوروز –لقانون و السیاسة ؤتمر العلمي االول لكلیة االم القاء بحث 2013
 ایام7 طحاب الطلبة في سفرة علمیة الى تركیا لمدة اص تدریب 2012
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