
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

c.v 

 اوال : المعلومات الشخصية :

 االسم الكامل : محمود خلٌل خضٌر جاسم المعموري 

 الشهادة : دكتوراه فً القانون العام  

 اللقب العلمً : استاذ مساعد 

  4664 –بغداد  –محل وتارٌخ الوالدة : العراق 

 ًالجنسٌة : عراق 

  القومٌة : عربٌة 

 الدٌانة : مسلم 

 ( 4الحالة الزوجٌة : متزوج / عدد االطفال) 

  5دار  66زقاق  424محلة  –حً نواب الضباط  –مدٌنة الحرٌة  –عنوان السكن : بغداد 

 ثانيا : المعلومات االكاديمية :

 بدرجة )جٌد جدا( – 4661 –جامعة بغداد  –كلٌة قانون  –بكلورٌوس  -4

االختصاص الدقٌق )القانون االداري( بدرجة      -4664 –جامعة بغداد  –كلٌة القانون  -ماجستٌر قانون عام -2

 ) جٌد جدا (

االختصاص الدقٌق ) القانون االداري (   – 2004 –جامعة بغداد  –كلٌة القانون  –دكتوراه قانون عام  -3

 بدرجة )جٌد جدا( 

 ثالثا : الرسائل الجامعية :

 اجستٌر الموسومة ) الغرامات التاخٌرٌة فً العقود االدارٌة / دراسة مقارنة (رسالة الم -4

 رسالة الدكتوراه الموسومة ) المركز القانونً للمقاول الثانوي فً العقد االداري ( -2

 رابعا : الخبرات التدريسية :

المرحلة الثانٌة  –بغداد  –قسم االدارة القانونٌة  –تدرٌس مادة )قانون التنفٌذ (فً معهد االدارة التقنً  -4

(4662-4663 ) 

المرحلة االولى  –بغداد  –قسم االدارة القانونٌة  –تدرٌس مادة )قانون العقوبات( فً معهد االدارة التقنً  -2

(4663-4664) 

 –بغداد  –قسم االدارة القانونٌة  –تدرٌس مادة )قانون أصول المحاكمات الجزائٌة ( فً معهد االدارة التقنً  -3

 (4664-4663لة الثانٌة )المرح

المرحلة الثانٌة  –بغداد  –قسم العلوم التجارٌة  –تدرٌس مادة )القانون التجاري( فً كلٌة المأمون الجامعة  -4

(4665-4666) 



الجامعة المستنصرٌة  –قسم المحاسبة  –تدرٌس مادة ) المدخل لدراسة القانون( فً كلٌة االدارة واالقتصاد  -5

 (2000-4666المرحلة االولى )–

-4666المرحلة الثالثة ) -دٌالى –قسم القانون  –تدرٌس مادة )العقود المدنٌة( فً كلٌة الٌرموك الجامعة  -6

2000) 

المرحلة  –دٌالى –تدرٌس مادة )قانون العمل والضمان االجتماعً ( فً كلٌة الٌرموك الجامعة. قسم القانون  -1

 (2000-4666الثالثة )

–الجامعة المستنصرٌة  –قسم المحاسبة  -انون (فً كلٌة االدارة واالقتصادتدرٌس مادة )المدخل لدراسة الق -6

 (2004-2000المرحلة االولى )

المرحلة االولى -دٌالى –قسم القانون  –درٌس مادة )القانون الدستوري( فً كلٌة الٌرموك الجامعة ت -6

(2000-2004) 

المرحلة االولى  –دٌالى  –م القانون قس –تدرٌس مادة )القانون الدستوري( فً كلٌة الٌرموك الجامعة  -40

(2004-2002) 

 –دٌالى  –قسم القانون  –تدرٌس مادة )القانون الدولً العام باللغة االنكلٌزٌة ( فً كلٌة الٌرموك الجامعة  -44

 (2002-2004المرحلة الثالثة )

قسم  –تدرٌس مادة )القانون الدستوري والقانون االداري باللغة االنكلٌزٌة ( فً كلٌة الٌرموك الجامعة  -42

 (2003-2002المرحلة الثانٌة ) –القانون دٌالى 

 –دٌالى  –قسم القانون  –تدرٌس مادة ) القانون الدولً العام باللغة االنكلٌزٌة ( فً كلٌة الٌرموك الجامعة  -43

 (2003-2002ة )المرحلة الثالث

المرحلة  -بغداد -قسم القانون –تدرٌس  مادة )القانون الدستوري( فً كلٌة الشٌخ محمد الكسنزان الجامعة  -44

 (2004-2003االولى )

 –قسم القانون  –الجامعة  تدرٌس مادة )القانون الدولً والقانون االداري( فٌكلٌة الشٌخ محمد الكسنزان -45

 (2005-2004ة الثانٌة )والمرحلالمرحلة االولى  -بغداد 

 –بغداد  –قسم القانون  –تدرٌس مادة )حقوق االنسان والحرٌات الفردٌة ( فً كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  -46

 (2006-2005المرحلة االولى )

جامعة  –جامعة المحاسبة  –قسم المحاسبة  –تدرٌس مادة )القانون التجاري ( فً كلٌة االدارة واالقتصاد  -41

 (2001-2006الثانٌة ) المرحلة –بغداد 

 المرحلة االولى  –بغداد  –قسم القانون  –تدرٌس مادة )القانون الدستوري ( فً كلٌة مدٌنة العلم الجامعة  -46

(2001-2006) 

المرحلة  –بغداد  -قسم القانون  –تدرٌس مادة )قانون العمل والضمان االجتماعً ( فً كلٌة مدٌنة العلم  -46

 (2006-2006الثالثة )

المرحلة  –جامعة بغداد  –قسم المحاسبة  –تدرٌس مادة )القانون التجاري ( فً كلٌة االدارة واالقتصاد  -20

 (2040-2006الثانٌة )

جامعة بغداد _ المرحلة  –قسم المحاسبة  –تدرٌس مادة )القانون التجاري ( فً كلٌة االدارة واالقتصاد  -24

 (2044-2040الثانٌة _

المرحلة  –جامعة بغداد  –قسم المحاسبة  –ري ( فً كلٌة االدارة واالقتصاد تدرٌس مادة ) القانون التجا -22

 (2042-2044الثانٌة)



تدرٌس مادة )القانون التجاري ( فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة اوروك االهلٌة /المرحلة الثانٌة  -23

(2046-2046) 

 خامسا : االنشطة العلمية والثقافية :

نقابة  –مع وعد بنشره فً مجلة دراسات لألجٌال  4663-االعتراف ( تقدٌم بحث تحت عنوان )تجزئة -4

 بغداد  –المعلمٌن 

 2002-2004تقدٌم بحث تحت عنوان )اثر الظروف الطارئة على االلتزام العقدي فً العقد االداري  -2

 جامعة دٌالى  –منشور فً مجلة الٌرموك الجامعة 

 –كلٌة الٌرموك الجامعة  –شور فً مجلة الٌرموك من 2002-تقدٌم بحث تحت عنوان )اعمال السٌادة (  -3

 جامعة دٌالى

، منشور فً مجلة  2002 –تقدٌم بحث تحت عنوان ) مسؤولٌة الدولة عن اعمال السلطة القضائٌة (  -4

 جامعة دٌالى –كلٌة الٌرموك الجامعة  –الٌرموك 

، منشور فً مجلة الٌرموك  2002تقدٌم بحث تحت عنوان )المسؤولٌة االدارٌة ضمن قواعد المشروعٌة (  -5

 جامعة دٌالى –كلٌة الٌرموك الجامعة  –

، مع وعد بنشره فً مجلة 2003تقدٌم بحث تحت عنوان )نهاٌة القرار االداري بغٌر طرٌق القضاء (  -6

 ٌالىجامعة د –كلٌة الٌرموك الجامعة  –الٌرموك 

 عضو جمعٌة الحقوقٌٌن العراقٌٌن . -1

 عضو جمعٌة حقوق االنسان. -6

 

 

 مالحظة:

 أتعهد بتقدٌم المعلومات والوثائق التً تؤٌد المعلومات أنفة الذكر عند االقتضاء.    

 

 

   

 

 أ.م.د. محمود خلٌل جاسم المعموري 

                             

                                                                                                /     /2046        
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