السيرة الذاتية لقسم القانون العام
االسم  :محمد ثامر مخاط
التولد -8691:ذي قار
العنوان :ذي قار
القومية :عربي
الديانة:مسلم
التحصيل الدراسي :دكتوراه قانون
مكان العمل الحالي :رئيس قسم القانون العام لكلية القانون -جامعة ذي قار
رقم الموبايل86188180899:
 الشهادات:
حصلت على الترتيب األول علبى المحاظةبة للدراسبة ااعداديبة الابرب االدببي لسبنة8619والسادس على العراق
بكالوريوس قانون كلية القانون/جامعة بغداد 8668من االوائل ماجستير قانون/كلية القانون جامعة بغداد بدرجة امتياز دكتوراه قانون/كلية القانون/جامعة بغداد بدرجة امتياز خريج معهد الخدمة الخارجية الدورة الدبلوماسية()00بغداد ظصلت من المعهبد القابائي بعبد قيبولي وببدرجات عاليبة وذلب اغبرا سياسبيةكون أخي (صاظي ثامر)اشترك بإحداث 8668
 اجتزت دورة الرساالت االنكليزية وحصلت على الترتي الثالث وبمعدل %69 المهام اادارية:
-أستاذ مساعد ظي القانون الدولي العام االمر الجامعي  88889/45/6ظي 0888/88/6

رئيس قسم القانون العام ظي كلية القانون جامعة ذي قارسكرتير ثالث ظي وزارة الخارجية العراقيةاستاذ القانون الدولي العام ظي كلية القانون جامعة ذي قاراستاذ اللغة االنكليزية ظي كلية القانون جامعة ذي قار حتى عام 0886 استاذ اللغة العربية ظي كلية القانون جامعة ذي قار حتى الوقت الحاضراستاذ حقوق االنسان ظي كلية الهندسة جامعة ذي قاراستاذ الديمقراطية ظي كلية الهندسة جامعة ذي قارأستاذ القانون الدولي اانساني ظي كلية القانون جامعة ذي قار استاذ العالقات الدولية ظي كلية اآلدابخريج دورة منةمة كودست االيطالية الخيرة
 -8رئيس قسم القانون العام منذ 0886/4/86ولحد االن
 -0إحدى عشر سنة خيرة قانونية ظي المحاماة
 -3رئيس ومؤسس جمعية الاهود الخيرية 8

المحاضرات :
 -8محاضرات تطوعية ظي كلية القانون جامعة بغداد
 -0محاضرات تطوعية ظي كلية اآلداب جامعة ذي قار
 -3محاضرات تطوعية ظي قسم اللغة العربية لكلية اآلداب
 -5محاضرات تطوعية ظي قسم اادارة القانونية ظي المعهد الاني -ذي قار
 -4محاضرات تطوعية ظي كلية القانون جامعة بغداد
 -9ندوة إذاعية حول المصلحة الوطنية

 -6لقاءات تلازيونية مع قناة العراقية الااائية حول قيم مجتمع العراق
 -1لقاءات تلازيونية مع قناة الايحاء الااائية حول قانون انتخاب مجالس المحاظةات
 -6لقاءات إذاعية حول حقوق المرأة ظي القانون والشريعة ظي نيسان 0888/

اليحوث:
 -8اليحوث اليحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة
 -0النةام القانوني للحليج العربي كيحر شيه مغلق
 -3خط األساس العراقي
 -5الحماية الدولية للممتلكات الثقاظية-دراسة تطييقية-على اثار العراق
 -4تاسير معاهدات القانون الدولي االنساني
 -9تدابير حماية الصحايين -دراسة تطييقية على صحاي العراق
 -6توظيف النص ألقراني ظي شعر احمد مطر
 -1دراسات نقدية ظي الشعر الكويتي المعاصر
 -6مدينة القمر(دراسة ملحمية لمدينة أور التاريخية)
-88تطور مركز الارد ظي القانون الدولي االنساني
-88الشخصية الدولية واألهلية الدولية
 -80انتهاكات الحماية الدولية لألعيان الدنية العراقية
-83الحماية الدولية لألعيان المدنية ظي القانون الدولي االنساني
 -85اثر أعادة الينى التحتية على التمتع بحق التعليم (باللغة االنكليزية )
الكت المترجمة:
-8النةرية الحديثة ظي القانون الدستوري للدكتور اري باتري

الكت المؤلاة:
 -8مدخل لدراسة القانون حقوق االنسان  /تحت الطيع
 -0الميادئ العامة ظي الديمقراطية  /تحت الطيع
 -3المقاومة ظي القانون الدولي االنساني -دراسة تطييقية على واقع العراق /تحت الطيع
 -5المعايير الخارجية للجرف القاري
 -4اثر االعتراف على الشخصية الدولية /دراسة على الحكومات العراقية بعد عام 0883
 -9الخروج من الاصل السابع  /تحت الطيع/دراسة على واقع العراق
 -6الشكلية ظي قانون المعاهدات الدولية
 -1ميادى العدالة ظي القانون الدولي العام
 -6االتجار ظي النساء وموقف القانون الدولي  /دراسة على واقع العراق
-88الحماية الدستورية للصحايين ظي العراق
-88مدخل للقانون الدستوري ،تأليف ابريت مارندت  ،ترجمة ا .م .د محمد ثامر مخباط
 ،مكتية السنهوري .0888 ،
-80الميادئ العامة واألصول ظي قانون حقوق اانسان ،أ .م .د محمد ثامر .
 -83الحقوق المدنية والسياسية  ،أ .م.د محمد ثامر مخاط.

– 85التطييقات القاائية للحقوق المدنية والسياسية أ .م.د محمد ثامر مخاط
 -84الحقوق والحريات السياسية ،أ .م.د محمد ثامر مخاط .
-89الميادىء العامة واالصول لقانون حقوق االنسان  .أ .م.د محمد ثامر مخاط
 -86حقوق االنسان المدنية أ .م.د محمد ثامر مخاط
 -81الحقوق السياسية لالنسان أ .م.د محمد ثامر مخاط
 -86حقوق االنسان السياسية واالسرية  .أ .م.د محمد ثامر مخاط
-08حقوق االنسان االجتماعية واالقتصادية  .أ .م.د محمد ثامر مخاط
 -08اليات تنايذ قانون حقوق االنسان  .أ .م.د محمد ثامر مخاط
-00الوجيز ظي قانون حقوق االنسان  .أ .م.د محمد ثامر مخاط

اليحوث المترجمة
 -8ترسيم الحدود اليحرية بعد الحرب العالمية ت.س .حالوت

النشاطات:
الندوات:
 -8نشر ثقاظة القانون الدولي االنساني
 -0محاضرات حول القانون الدولي االنساني
 -3الجوان القانونية والتربوية لحق التعليم
 -5األزمة االقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاد العراق
 -4ندوة للتدري على تسوية المنازعات
 -9مشارك بيحث ظي ندوة كلية العلوم لمكاظحة المخدرات 0888/4/08
 -6مشارك بندوة مركز أبحاث االهوار  0888/88/01وقاية الشياب من المخدرات
 -1متدرب ظي دورة حقوق االنسان /المعهد الوطني لحقوق االنسان 4/-81-89
-6مشارك بندوة الصابئة ودورهم الحااري ظي 0888/80/06
 -88محاضر ظي ندوة التعريف للحقوق اانسان ظي 0888/80/88
 -88محاضر ظي ندوة حول واقع المرأة ضمن االحتاالية بيوم المرأة العالمي
ظي 0888/3/89
-80محاضر ظي ندوة حقوق المرأة التي أقامها مكت حقوق اانسان يوم 0888/3/88
-83محاضر ظي ندوة حق المجتمع والتةاهر السلمي وحق الرأي والتعيير يوم 0888/5/4
-85محاضر ظي ندوة مناقشة قانون حمايبة الصبحايين مبع قسبم ااعبالم ونقاببة الصبحايين
يوم 0888/5/88
 - 84مشارك ظي ندوة دور الجامعة ظي تأسيس ثقاظة المجتمع يوم 0888/5/85

الدورات _:
دورة اليونسكو حول حقوق اانسان ظي العراق 0888/4/-4-3
-89محاضر ظي ندوة معا من اجل مجتمع خال من المخدرات الثالثاء 0888/4/86
-86مرشببا الجامعببة للخيببراء المختصببين بالقببانون الببدولي للميبباه المشببتركة بموجبب كتبباب
الجامعة 5186/45/6ظي 0888/5/05

-81نببدوه قانونيببة حببول مينبباء ميببارك بالتعبباون مببع قسببم الجخراظيببة يببوم /88 /84
.0888
 -86ندوة حول االنهار الحدودية بين العراق وايران .0888 /88/38
اللجان-:
 -8رئيس لجنة المشتريات

 -0رئيس لجنة الصيانة
 -3رئيس وحدة الوثائق
 -5رئيس وحدة ااعالم
 -4رئيس لجنة احتساب الخدمة والقدم والروات الخاصة بمنتسيي الكلية بموج االمراالداري
المرقم 660/81/6ظي 0888/6/4
 -9رئيس لجنة حقوق اانسان بموج األمر ااداري 4460/81/6بتاريخ 80888/4/80

المؤتمرات-:
 -8جميع المؤتمرات السنوية لكلية القانون جامعة ذي قار
 -0المؤتمر السنوي لكلية العلوم السياسية
 -3المؤتمر السنوي لكلية القانون جامعة بغداد
 -5المؤتمر السنوي لكلية القانون جامعة الكوظة
 -4المؤتمر السنوي لكلية القانون جامعة اليصرة
 -9المؤتمر السنوي لكلية القانون جامعة بابل
 -6المؤتمر الثاني لحقوق االنسان /المعهد الوطني لحقوق االنسان من -88-6
0888/80/
 -1مؤتمر الخطبة السبتراتيجية لالرتقباء بواقبع حقبوق االنسبان المنعقبد بحابور وزيبر
التعليم العالي والسيدة وزيرة حقوق االنسان 0886/88/01
 -6مؤتمر المؤرخين العرب
- 88مشارك ظي مؤتمر التطور الحاري لمحاظةبة ذي قبار البذي إقامتبه كليبة الهندسبة ظبي
نيسان 0888
-88مؤتمر كلية اادارة واالقتصاد /جامعة القادسية المنعقد ظي 0888/5/81
ن اة املتنلكانا ال قن ياة
-21املؤمتر الرابع لكلية القانون  /اجلنمعاة املتنصرار ة ان اصانا

املصعقد يف 1122/4/ 29واملشنركة ببحث احلتن ة الدولية للتتنلكنا ال قن ية
 -21احلتن ة الدولية للتتنلكنا ال قن ية كلية القنون – اجلنمعة املتنصرر ة 1122/4/29
-24إدارة النصتية يف اراق منبعد النغيري  ....النحد نا والفرص املننحة 1122/4/21.

المقاالت-:
-8اانسان والشخصية القانونية
Human and Legal personality
-0الحق واانسان
Human and right
-3حق التةاهر والخيز كل الحقيقة
The demonstrating right Of abread at all true

-5صناعة الدستور
Industry of conitution
-4صالحيات الرئيس وحقوق اانسان
Powers of president and rights of human
 -9حقوق اانسان أم صالحيات اانسان
rights of human or Powers of human

كت الشكر والتقدير
 )88(-8كت شكر وتقدير من رئيس الجامعة
)8(-0كتاب شكر وتقدير من رئيس المعهد القاائي
-3كتاب شكر وتقدير من المعهد الوطني القباء بحثبي الموسبوم(حبق التعلبيم)ظبي المبؤتمر العبام
الذي عقدته الوزارة ظي ظندق بابل المرقم 365ظي 0886/80/01
-5كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 88148ظي 0886/80/84
 -4كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم/18/8/8ظي 0888/8/5
 -9كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم / 6631/8/8ظي 0888/1/88
 -6شكر وتقدير من جهاز ااشراف والتقويم العلمي رقم /388ظي0888/8/86/
 -1كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم  509/8/8ظي 0888/8/83
-6كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم  03ظي 0888/8/0
 -88كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم  6631ظي 0888/1/88
 -88كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 88856ظي 0888/88/38
 -80كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم  8388ظي 0888/8/08
 -83كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 83866ظي 0888/80/84
-85شكر وتقدير من عميد كلية العلوم المرقم 8856ظي .0888/4/89
 -84شكر على إهداء كتاب سيدة القمر من السيد رئيس الجامعة بالرقم /908بتاريخ .0888 4/09
 -89شكر وتقدير من عميد كلية العلوم بالرقم  /958تاريخ .0888 /4 /04
 -86كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم  9838/8/8ظي 0888/4/04
 -81كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 984/8/8ظي 0888/8/86
 -86كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم 83866/8/8ظي 0888/80/84

