
 

  

  السيرة الذاتية

  د                                            االسم : ايات دمحم سعو

                              1990/ 12/12تاريخ الميالد 

  التخصص : القانون الدولي

  اللقب العلمي: مدرس 

  جامعة اوروك كلية القانون -مكان العمل:

  075016549054رقم الهاتف : 

 ayatali@uruk.edu.iqااللكتروني:البريد 

    

       اوالً: المؤهالت العلمية.

  

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى –الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2021- 2020  كلية القانون / جامعة اوروك  عضو لجنة امتحانية  1
رئيس لجنة متابعة تنفيذ   2

  الجدول االلكتروني
  2021  كلية القانون / جامعة اوروك

  

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  11/10/2020  القانون  جامعة اوروك  مدرس   
          



  الى –الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
/ معهد االدارة التقني  1

  قسم االدارة القانونية
  2016- 2015  / بغداد/ الزعفرانيةالعراق

  2019- 2015  / بغداد / كرادة داخل العراق  االمال االهلية  2
/ قسم المنصور االهلية  3

  القانون
  2019- 2018  / بغداد/ كرادة خارجالعراق

  2021- 2019  / بغداد/ كرادةالعراق  جامعة اوروك  4
 

  الى ) –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من 

  الى –الفترة: من   المادة  الكلية  ت
القانون الدولي الخاص،   االهليةاالمال   

االنكليزي، المنظمات الدولية 
  القانون الدولي االنساني

2015 -2019  

االحوال الشخصية / العقوبات   معهد االدار ة التقني  
  العام

2015 -2016  

القانون االداري/ المنظمات   المنصور االهلية  
  الدولية/ االنكليزي

2017 -2019  

        
  

  او الرسائل التي اشرفت عليها.خامساً: االطاريح 

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
        
        

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

نوع   مكان انعقادها  السنة  العنوانت
  المشاركة

          
المؤتمر الدولي لحماية البيئة بين - 

  الواقع والمأمول
الكاظم/ جامعة االمام   2018

  واسط
  بحث

دور التشريعات في تكريس  
التعايش السلمي واقامة السلم 

  المجتمعي

  بحث  جامعة تكريت/ العراق  2019

المؤتمر العلمي الدولي الثالث - 2
للعلوم االدارية واالقتصادية 

واالنسانية / االكاديمية االمريكية 
  الدولية للتعليم العالي والتدريب

  بحث  عمان االردن  2020



المؤتمر االفتراضي االول - 3  
انعكاسات جائحة كورونا على 

حقوق االنسان ، منظمة الصداقة 
  الدولية

 12/12 – 10/12بتاريخ 
– 2020. 

  

  بحث  

مركز عين شمس   2017  شهادة محكم دولي
  مصر - للتحكيم الدولي

  

    مركز جنيف القاهرة  2019  مستشار  بحماية الملكية الفكرية
  

بالعالقات الدبلوماسية مستشار   
  والقنصلية

2019    
  مركز جنيف القاهرة

  

  
  مستشار   تحكيم دولي

2019    
  مركز جنيف القاهرة

  

  

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
    مناقشة سمينار بصفة محاضر وحضور

    
  

  والمجتمع او تطوير التعليم.ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة 

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
شرط مارتينز في اطار القانون الدولي   1

  االنساني
  2018  قانوني

 76قراءة قانونية في قانون اقامة االجانب رقم  2
  2017لسنة

  2018  قانوني

االلتزامات الدولية الواجب اتباعها لمواجهة   3
  التلوث االشعاعي النووي

  2019  قانوني

  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

  السنة  الجهة المانحة  )/برائة اختراع(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت
كتاب شكر من المعهد االداري التقني عن القاء   1

  محاضرة عن الفساد االداري
  2017  معهد االدارة التقني

  2019  جامعة القاهرة مصر  االمانة العامة للمكتبة المركزيةكتاب شكر من   2
  2020  جامعة بغداد  كتاب شكر اهداء كتب  3
وزارة التعليم العالي   شكر وتقدير   4

  والبحث العلمي
2020  

5        
  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

  سنة النشر  اسم الكتاب  ت



اطار  مدى مشروعية استخدام االسلحة النووية في  1
  القانون الدولي

2017  

فعالية النظام الدولي في مكافحة االتجار بالنساء   2
  واالطفال

2019  

  2020  الحماية الدولية للبيئة من التلوث االشعاعي النووي  3
  

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
  العربية  العربية  العربية  
  االنكليزية  االنكليزية  االنكليزية  
 


