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السيرة الذاتية
االستاذ المشارك الدكتور نعمان عطاهللا الهيتي
 -1المعلومات الشخصية
االسم الكامل
مكان وتاريخ الوالدة
الحالة االجتماعية
عنوان العمل الحالي
البريد االلكتروني
البريد الشخصي
رقم التلفون

د .نعمان عطاهللا محمود الهيتي
العراق-االنبار1959 -
متزوج
كلية القانون-جامعة الشارقة
nmahmood@sharjah.ac.ae
dr.noamanalheety@yahoo.com
00971566535610

 -2المؤهالت العلمية
استاذ مشارك
اعلى درجة علمية
تاريخ الحصول على الترقية 2004
دكتوراة
اعلى شهادة علمية
2000
تاريخ الحصول على
الدكتوراة
قانون عام
حقل التخصص
قانون دولي عام
التخصص الدقيق
جامعة بغداد
المؤسسة التي اصدرت
الدرجة
حقوق الدول وواجباتها في الفضاء الخارجي
عنوان اطروحة الدكتوراة
1987
تاريخ الحصول على
الماجستير
استشعار االرض من الفضاء الخارجي-دراسة في القانون الدولي
عنوان رسالة الماجستير
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 -3اللغات :
1
2
3

العربية
االنكليزية
الفرنسية

جيد
جيد
جيد

 -4الخبرة التدريسية
1

مدرس مساعد

2
3
4
5
6

كلية المعارف الجامعة – قسم القانون
مدرس
رئيس قسم القانون كلية المعارف الجامعة
كلية الحقوق  -جامعة النهرين
استاذ مساعد
كلية القانون – جامعة االنبار
استاذ مساعد
الجامعة الخليجية-البحرين
محاضر بدوام
جزئي
كلية القانون – جامعة االنبار
معاون العميد
للشؤون العلمية
كلية الحقوق-جامعة عجمان
استاذ مشارك
كلية القانون-جامعة الشارقة
استاذ مشارك

7
8

كلية المعارف الجامعة – قسم القانون
1997
2000
2001
2003
2005
2007

2000
2003
2003
2004
2007
2008

2008

2009

2011
2013

2013
الى االن

مالحظة (:تخللت الفترة الماضية فترتي انقطاع عن التدريس -نتيجة االستقالة بسبب االوضاع غير
المستقرة في العراق ومقتل اربعة من زمالئي من اساتذة القانون -وهما االستقالة من جامعة النهرين
في  2004/9/27ثم التعيين في جامعة االنبار ,ومن جامعة االنبار في 2009/10/11ثم التعيين في
جامعة عجمان.
 -5عضوية الهيئات العلمية
 -1عضو هيئة تحرير مجلة المعارف الجامعة
 -2عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم االنسانية
 -3عضو الجمعية االسالمية للمخطوطات-لندن
-5عضو الجمعية االوربية للقانون الدولي
 -6عضو جمعية الدراسات القانونية واالجتماعية – لندن
 -7عضو الجمعية الدولية للعلوم السياسية-كندا
 -8عضو جمعية االمارات للمحامين والقانونيين
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 -6المواد التي قام بتدريسها:
 -1القانون الدولي العام لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باللغتين العربية واالنجليزية
 -2المنظمات الدولية لمرحلة البكالوريوس والماجستير
 -3القانون االداري
 -4القانون الدستوري
 -4حقوق االنسان للطلبة الحقوقيين ولغير الحقوقيين

 -7االعمال االدارية واعمال اللجان
 -1رئيس قسم القانون في كلية المعارف الجامعة 2003-2000
 -2عضو لجنة مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة حوالي  19رسالة
 -2اشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه حوالي  18رسالة
 -3عضو هيئة تحرير مجلة المعارف الجامعة
 -4عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم االنسانية
 -5عضو مجلس جامعة –كلية المعارف الجامعة
-6عضو مجلس كلية القانون – جامعة االنبار
 -7عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية المعارف الجامعة
 -8رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون –جامعة االنبار
 -9وكيل العميد للشؤون العلمية في كلية القانون –جامعة االنبار 2009-2008

 -8البحوث:
عنوان البحث
1
2
3
4

اسم المجلة

مجلة المعارف
الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وامنها
الجامعة
حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي مجلة المعارف
الجامعة
وشروط استعماله
مجلة المعارف
قانون االنهار الدولية
الجامعة
الحماية القانونية الدولية للنساء في

مجلة جامعة

النزاعات المسلحة

االنبار للعلوم

العدد

تاريخ الصدور

الثالث

2000

الرابع

2001

السادس

2003

السابع

2007

4

االنسانية
5
6

الحق بالمشاركة في ادارة الشؤون

مجلة المعارف

العامة

الجامعة

مبدأ الوالية القضائية العالمية ونطاق

مجلة جامعة

تطبيقه

االنبار للعلوم

الثامن عشر
السادس

2012
2012

القانونية
والسياسية
7

الموازنة بين حق االجنبي في

مجلة االمن

السنة الثالثة 2015

الخصوصية وحق الدولة في حماية

والقانون

والعشرون-

امنها
8

العدد االول

االخالل بشروط التحفظ في ضوء النظام

مجلة الحقوق-

الرابع

القانوني للتحفظات في المعاهدات

جامعة البحرين

والعشرون

2015

الدولية
9

االعتراف بالثوار والحكومات الثورية في

مجلة رسالة

السنةالثامنة

القانون الدولي العام

الحقوق-جامعة

-العدد االول

2016

كربالء
 10قاعدة االغالق الحكمي()Estoppel
في القضاء الدولي

مجلة الحقوق-

العدد

جامعة الكويت

الثاني-

2016

السنة 40
 11مدى كفاية قواعد القانون الدولية

مجلة الحقوق-

الحالية لتنظيم حروب االنترنيت

جامعة النهرين

 12االعمال االنفرادية للدول كمصدر من

مجلة الحقوق-

مصادر االلتزام في القانون الدولي العام
 13مفهوم االرهاب في القانون الدولي

مجلة رسالة

ومعوقات التوصل الى اتفاق بشأنه في
مشروع االتفاقية الشاملة

كربالء

والقضاء الدولي
 15المادة  19من قانون الطيران المدني

قبول نشر

2015

جامعة النهرين
الحقوق-جامعة

 14المبادئ العامة للقانون في الفقه

قبول نشر

2015

مجلة الحقوق-

قبول نشر

قبول نشر

2016

2016

جامعة النهرين
منشور في وقائع

منشور

2012

5

لدولة االمارات في ضوء القواعد التي

مؤتمر الطيران

تحكم العالقة بين القانون الدولي

المدني

والقانون الداخلي
 16التدابير الوقائية الواجب اتخاذها عند

مجلة الحقوق-

القيام بهجوم مسلح بموجب القانون

جامعة النهرين

قبول نشر

الدولي االنساني

 -9الكتب المنشورة
دار النشر
مؤسسة
رسالن للنشر-
دمشق

1

اسم الكتاب
حقوق االنسان-القواعد واالليات الدولية

2

االسلحة المحرمة دوليا

3

القانون الدولي االنساني ( جزئين )

4

تشريع القوانين-دراسة دستورية مقارنة

5

الرقابة على الحكومة – دراسة دستورية
مقارنة
مجموعة الدساتير العربية ( جزئين )

7

مجموعة االنظمة الداخلية للبرلمانات العربية (
=
جزئين )
حقوق االنسان في المواثيق الدولية والدستورية افاق مشرقة
للنشر-عمان
والشريعة االسالمية(كتاب منهجي يدرس في
جامعة عجمان والشارقة)

التاريخ
2007
=

=
2008
=
2007
=
6

=
=
=
=

8

=
2010

2017
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 -10المؤتمرات العلمية
مسلسل عنوان المؤتمر

الجهة المنظمة للمؤتمر

مدة المؤتمر

باحث رئيس أو

ومكان انعقاده

مشارك

1

مؤتمر القانون والشريعة

رابطة علماء العراق

الموصل 2002

باحث منفرد

2

المؤتمر العلمي لوزارة المالية
العراقية
مؤتمر تقنين القواعد الشرعية

وزارة المالية العراقية

بغداد 2001

باحث منفرد

الجامعة االسالمية

بغداد 2003

باحث منفرد

4

المؤتمر العلمي الخامس

كلية المعارف الجامعة

االنبار 2002

باحث منفرد

5

مؤتمر المرأة والقانون

كلية القانون-جامعة حلب

حلب 2007

باحث منفرد

6

مؤتمر كلية القانون جامعة

كلية القانون-جامعة

تكريت العراق

باحث منفرد

تكريت االول القانون وتحديات

تكريت

-22

3

القرن الواحد والعشرين
6

2009/4/23

مؤتمر الطيران المدني في ظل

كلية القانون-جامعة

دبي -23

التشريعات الوطنية واالتفاقيات

االمارات العربية المتحدة

2012/4/25

باحث منفرد

الدولية
7

8
9

مؤتمر مكة المكرمة الخامس

رابطة العالم االسالمي

مكة المكرمة

عشر الثقافة االسالمية االصالة

-28

والمعاصرة

2014/9/30

مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته

الهيئة االسالمية العالمية

اسطنبول -19

في االزمة السورية

للمحامين

2013/11/20

ندوة واقع التحكيم بين الشريعة

كلية االمام مالك للشريعة

دبي

والقانون

والقانون-دبي

2014/6/14

باحث منفرد

باحث منفرد
باحث منفرد
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 -11خدمة الجامعة:
 -1عضو لجنة الترقيات العلمية لكليات(القانون-الفلوجة ,القانون-الرمادي ,العلوم االسالمية) ,جامعة االنبار2007 ,
 -2رئيس لجنة االستالل في كلية القانون-الرمادي ,جامعة االنبار2007 ,
 -3رئيس لجنة الترقيات العلمية لكليات(القانون-الفلوجة ,القانون-الرمادي ,العلوم االسالمية) ,جامعة االنبار2008 ,
 -4معاون العميد للشؤون العلمية ,كلية القانون-الرمادي ,جامعة االنبار2008 ,
 -5عضو ورئيس لجنة مناقشة اكثر من  30رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في جامعات العراق والبحرين واالمارات,
منها  12رسالة في جامعة الشارقة.
 -6تحكيم العديد من البحوث الغراض النشر في مختلف المجالت القانونية العربية(مجلة حقوق البحرين ,المجلة الدولية
للقانون قطر ,مجلة الشريعة والقانون الشارقة ,مجلة القانون عجمان)....
 -7االشراف على العديد من رسائل الماجستير في العراق واالمارات منها  8رسائل في جامعة الشارقة.
 -8رئيس لجنة المكتبات خورفكان وكلباء 2014-2013
 -9عضو لجنة التدريب العملي الخارجيخورفكان وكلباء 2014-2013
-10رئيس لجنة تقييم المساقات خورفكان وكلباء 2014-2013
 -11مستشار لجمعية الطالبات العلمية خورفكان 2015-2014
 -12رئيس اللجنة االجتماعية لكليات خورفكان 2015-2014
 -13رئيس لجنة التدريب العملي الخارجي خورفكان وكلباء 2015-2014
 -14عضو اللجنة االمتحانية خورفكان وكلباء 2015-2014
 -15عضو لجنة تقييم المساقات خورفكان وكلباء 2015-2014
 -16عضو لجنة تقييم المكتبة خورفكان وكلباء 2015-2014
 -17عضو لجنة ترجمة برنامج قانون الجو والفضاء 2016-2-23
 -18المشاركة بورقة بحثية في ندوة(المسؤولية القانونية لشركات النقل) في 2013/4/24
 -19المشاركة في بطولة تنس الطاولة في فرع خورفكان والحصزل على المركز االول 2015/4/27-22
 -20المساهمة في مؤتمر (قضايا قانونية معاصرة في القرن العشرين) ,الشارقة2014/11/20-19 ,
 -21المشاركة في بطولة الكرة الطائرة المائية والحصول على المركز الثالث ,خورفكان 2015/11/22-15
 -22المشاركة في الدورة التدريبية(2015 /11 /11-9 ,)teaching in the New Era
 -23المشاركة في دورة(التطبيقات االلكترونية في مجال التعليم)2015/11/19 ,
 - 24المشاركة بورقة بحثية في ندوة(اضاءات على حقوق الملكية الفكرية)2016/3/2 ,
 -25عضو اللجنة االجتماعية لكليات خورفكان للعام 2016-2015
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 -26رئيس لجنة التدريب العملي للطلبة ,خورفكان وكلباء للعام الدراسي 2016-2015
 -27عضو اللجنة االمتحانية ,خورفكان وكلباء للعام الدراسي 2016-2015
 -28عضو لجنة تقييم المساقات ,خورفكان وكلباء للعام الدراسي 2016-2015
 -29عضو لجنة تقييم النشاط التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية ,خورفكان وكلباء للعام الدراسي 2016-2015
 -30عضو لجنة تقييم المكتبة ,خورفكان وكلباء للعام الدراسي .2016-2015
 -31االشراف على ما يقرب  12بحث تخرج لطلبة البكالوريوس لالعوام 2013الى 2016.
 -32ع ضو لجنة ترجمة ملف االعتماد االكاديمي لبرنامج الماجستير في القانون الجوي والفضائي .2016/2/23

 -13خدمة المجتمع
 -1المشاركة في الدورة العربية الثالثة للكوادر الجامعية في مجال القانون الدولي االنساني ,بيروت2005/9/4-8/29 ,
 -2محاضر في الدورة القانونية لكتاب العدل في محافظة االنبار 2008/1/22
 -3المشاركة في دورة( Basic Conflict Management Training and The Strategic Economic
 , )Needs And Security Exerciseمعهد السالم االمريكي ,بغداد 27 ,أبريل 6 -مايو2009/
 -4عضو لجنة اعداد المناهج العلمية لدورة ضباط التحقيق في محافظة االنبار 2009/1/20
 -5المشاركة في ندوة(  ,)THE MEDIA..NEWS PROVIDERS OF NEWS MAKERSعجمان-8 ,
2010/5/9
 -6المشاركة في دورة (كيف تدير مشروعك) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة2011/9/27 ,
 -7المشاركة في دورة (فن التحفيز الذاتي) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة2011/3/9 ,
 -8المشاركة في الندوة التقاربية حول(العمل التطوعي ودوره في التنمية) ,جامعة عجمان2011/1/24 ,
 -9المشاركة في دورة (المهارات القيادية التربوية) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة2011/9/25 ,
 -10المشاركة في الملتقى الشعري(مطالعات شعرية) ,جامعة عجمان2011/12/25 ,
 -11حضور ملتقى االسرة السعيدة ,كلباء2013 ,
 -12المشاركة بورقة بحثية في ندوة( المسئولية القانونية الناشئة عن حوادث السيارات )بادارة شرطة المنطقة الشرقية,
2013/3/4
 -13المشاركة في العص ف الذهني االماراتي لتطوير قطاعي الصحة والتعليم ,حكومة دولة االمارات2013/12/12 ,
 -14حضور معرض (اتحدى واقعي رغم اعاقتي)2014/4/15 ,
 -15المشاركة بورقة بحثية في ندوة (اكسبو 2014/3/12 ,)2020
 -16المشاركة بورقة بحثية في ندوة( تقنية المعلومات الحديثة واثرها في المجتمع)2014/4/15 ,
 -17المشاركة مع محكمة كلباء في تنفيذ مبادرة الندوة الطالبية لمناقشة االشكاالت االسرية2015/3/16 ,
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 -18المشاركة في دورة (االطفاء والسالمة واالخالء)2015/2/5 ,
 -19المشاركة في دورة (مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
بالفجيرة2015/11/19 ,
 -20المشاركة في ندوة ( من منظور تشريعي المخاطر واالفاق-العمل الطبي) ,مستشفى كلباء2015/12/10 ,
 -21المشاركة في ندوة ( التحكيم الدولي) ,لمعهد التدريب والدراسات القضائية2015/4/16-15 ,
 -22المشاركة في انجاح محاضرة(فن ادارة المشاعر) ,مركز التنمية االسرية في خورفكان2016/2/17 ,
 -23المشاركة في ندوة (المسؤولية القانونية الناشئة عن العنف المدرسي) ,مدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي,
2016/2/21
 -24حضور ندوة ( االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات االتحادي المعدل بالمرسوم بقانون رقم  7لسنة ,2016
بتاريخ 2017-5-8
 -25حضور الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي االسالمي2017-2-23 ,

الدورات التطويرية:
 -1المشاركة في الدورة العربية الثالثة للكوادر الجامعية في مجال القانون الدولي االنساني ,بيروت,
2005/9/4-8/29
 -2المشاركة في دورة(
Basic Conflict Management Training and The Strategic Economic Needs
)And Security Exercise

,معهد السالم االمريكي ,بغداد 27 ,أبريل 6 -مايو2009/
 -3المشاركة في دورة (كيف تدير مشروعك) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
بالفجيرة2011/9/27 ,
 -4المشاركة في دورة (فن التحفيز الذاتي) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالفجيرة,
2011/3/9
 -5المشاركة في دورة (المهارات القيادية التربوية) ,مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
بالفجيرة2011/9/25 ,
 -6المشاركة في الدورة التدريبية(teaching in the New Era), 9-11/ 11/ 2015
 -7المشاركة في دورة(التطبيقات االلكترونية في مجال التعليم)2015/11/19 ,
 -8المشاركة في ورشة عمل حول(مخرجات التعليم واليات التقويم) 2016-12-8 ,
 -9المشاركة في ورشة عمل(االرشاد االكاديمي ومخرجات الجداول الفصلية)2017-2-16 ,
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الجوائز:
 -1الحصول على المركز الثاني للمتميزين بحثيا من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون جامعة
الشارقة في العام الجامعي 2016-2015

