السٌره الذاتٌه
الصورة

االســــــــــــم  :عادل حمزة عثمان
تارٌخ المٌـالد 1954 :
الحالة الزوجٌة  :متزوج
عـــــدد األوالد 2 :
الدٌـــــــــــانة  :مسلم
التـخـصــص

 :علوم قانونٌة

الوظٌفــــــه

 :تدرٌسً

الدرجة العلمٌة  :أستاذ مساعد
عنوان العمل  :مركز الدراسات الدولٌة  /جامعة بغداد
هاتف العمل 009647702730387 :
الهاتف النقال 079022202 :
البرٌد أاللكترونً adhaoh2000@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمٌة .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالورٌوس

المستنصرية

اللغات

1975

الماجستٌر

سان جونس  /نيويورك

القانون الدولي

1982

الدكتوراه

جامعة وارشو

القانون الدولي

1985

أخرى
ثانٌا ً  :التدرج العلمً .
ت

المرتبة العلمية

الجهة

الفترة من  -الى

1

مدرس دكتور

مركز الدراسات الدولية

2006-2011

2

أستاذ مساعد

مركز الدراسات الدولية

2011- 2012

3
4
ثالثا ً  :التدرج الوظٌفً .

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معاون مالحظ

وزارة العدل

1974 – 1972

2

معاون مالحظ

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

1977 – 1975

3

سكرتير ثالث

وزارة الخارجية

1982 – 1977

4

مدير قسم االتفاقيات القانونية

وزارة الثقافة

1987 –1983

5

مدير قسم العالقات الخارجية العدلية

وزارة العدل

2000 – 1987

6

رابعا ً  :التدرٌس الجامعً .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

القانون

كلية الشيخ محمد الكسنزان

2010 – 2008

2
3

خامسا ً  :المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها.
ت

القســـم

الم ـــــادة

السنـــــة

1

المنظمات الدولية

النظم السياسية

2010 – 2009

2
3
4
5

سادسا ً  ( :االطارٌح  ،الرسائل ) التً أشرف علٌها:
ت
1
2
3
4

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

سابعا  :المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارك فٌها.
ت

العنوان

السنــة

1

العالقات العراقية السورية
وأثرها على دعوة العراق طلب
لجنة تحقيق دولية

2009

2

مكان أنعقادها
جامعة بغداد

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
بحث
حضور)

ندوة دور منظمات المجتمع
المدني في تعزيز الوعي
القانوني

2010

جامعة المستنصرية

بحث

3

مؤتمر اإلشكالية الدستورية
لمدينة كركوك

2011

جامعة المستنصرية

بحث

4

مؤتمر فلسطين واألمم المتحدة
تحديات القانون الدولي

2011

مركز الدراسات
الفلسطينية

بحث

5

الجرائم في القانون الدولي

2011

بيت الحكمة

بحث

6

ندوة القضية األمنية وأثرها في
عالقات العراق مع دول الجوار

2011

بيت الحكمة

بحث

7

ندوة اإلستراتيجية األمريكية في
أفريقيا السودان نموذجا

2011

مركز الدراسات الدولية

بحث

اً
ثامن  :األنشطة غٌر العلمٌة األخرى .
داخل الكلٌة
عضو مقرر مجلس المركز 2012 – 2001

خارج الكلٌة

رئيس لجنة تثمين لممتلكات المركز – 2011
2012

عضو المجلس القانوني في جامعة بغداد
2012 -2011
منسق بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة
2012 – 2010

المشاركة في الندوات الدورية للمركز

عضو اللجان التحقيق في رئاسة جامعة بغداد

الكتابة في اإلصدارات الخاصة بالمركز

تاسعا  :البحوث المنشورة
ت
1

أسم البحث

محل النشر

السنة

اإلشكالية الدستورية لمدينة كركوك

مجلة السياسة الدولية

2010

2
3
4

عاشراً  :بحوث في خدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر التعلٌم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي
القانوني

مجلة دراسات سياسية

2010

2

دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوعي
الديمقراطي

مركز الدراسات الدولية

2011

3

العنف ضد المرأة – الواقع والحلول

مؤتمر جامعة مؤته –
األردن

2011

4

حادى عشر :عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة.
 عضو منظمة حقوق اإلنسان العراقية -عضو نقابة الصحفيين العراقية

ثانً عشر :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدٌر.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1

التقدٌر

الجهة المانحة

السنة

2
3
4
5

ثالث عشر:الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

مؤلف/دراسة قانونية لالتفاقية األمنية بين العراق والواليات المتحدة
(مشارك)

2009

2

إستراتيجي – موقف المنظمات الدولية من عمليات التدخل
ة
سلسلة دراسات
اإلنساني

2010

3
4

رابع عشر :اللغــات .
 العربية. االنكليزية. -بولندية.

