سيرة ذاتية
االسم الثالثي واللقب -:طه محيميد جاسم الحديدي
محل وتاريخ الوالدة -:موصل 1954/7/1
الحالة االجتماعية :متزوج
اللقب العلمي -:مدرس
االختصاص العام -:قانون عام
االختصاص الدقيق -:قانون دولي عام
المهنة -:محامي
العنوان الوظيفي -:دكتوراه في القانون الدولي العام  -:تدريسي/محاضر في
اوال -:كلية الحدباء الجامعة منذ عام  2010لتدريس مواد-:
)1القانون الدولي
)2المنظمات الدولية
)3حقوق االنسان
)4الحرية والديمقراطية
ثانيا -:كلية االمام االعظم منذ عام  2011لتدريس مواد-:
 ) 1مدخل دراسة القانون
 )2حقوق االنسان
 )3الحرية واليمقراطية
 )4مناهج البحث
ثالثا :جامعة الموصل  /كلية الحقوق منذ عام  2017محاضر لتدريس مواد :
 .1القانون الدولي العام
 .2حقوق االنسان
رقم الموبايل07701746575 -:
العنوان البريديlawyertmj@yahoo.com -:
عنوان رسالة الدكتوراه -:التزامات دولة المقر اتجاه المنظمة الدولية وممثلي الدول االعضاء

الشهادات-:
بكالوريوس قانون – كلية القانون  -جامعة الموصل – 2003
دبلوم عالي قانون – معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة – مصر – 2009
ماجستير قانون – معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة – مصر 2010
دكتوراة قانون عام – معهد البحوث والدراسات العربية – القاهرة – مصر – 2012

الدورات-:
 -1مؤتمر اتحاد الحقوقيين العرب المنعقد في عمان – االردن – 2005
 -2دورة التحكيم التجاري الدولي – نقابة المحامين – القاهرة – جمهورية مصر العربية – 2007
 -3دورة التحكيم التجاري الدولي – نقابة المحامين – القاهرة – جمهورية مصر العربية – 2008
 -4دورة تصحيح العالم – جامعة القاهرة – كلية االقتصاد والعلوم السياسية –  2009وكانت الدورة
تحت اشراف الجامعة العربية وكان لي الشرف ان اكون ممثال لدولة االماراة العربية المتحدة وقد تم
منحنا شهادات موثقة وموقعة من قبل جامعة الدول العربية وجامعة القاهرة
 -5دورة حماية حقوق الملكية الفكرية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 2009
 -6دورة حماية حقوق الملكية الفكرية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 2010
 -7مؤتمر حول حركة االقتصاد والتطورات في العالم العربي الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية
– القاهرة – جمهورية مصر العربية – 2010
 -8الدورة التاهيلية ( )186في طرائق التدريس المقامة في جامعة الموصل – 2013
 -9دورة طرائق التدريس التي اقيمت في كلية االمام االعظم/نينوى في 2017
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الكتب والمؤلفات-:
 -1النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  B.O.Tوتطبيق قواعد التحكيم في تسوية المنازعات
 -2الجزاءات الدولية في ميثاق االمم المتحدة
 -3التزامات دولة المقر تجاه المنظمة الدولية

البحوث العلمية المنشورة-:
 -1مدى شرعية الجزاءات الدولية المطبقة على العراق
 -2معوقات الجزاءات الدولية
 -3المعاهدات التى تؤدي الحرب الى انقضائها

االتحادات والنقابات-:
عضو نقابة المحامين العراقيين – 2003
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين – 2007
عضو اتحاد الحقوقيين العرب – 2007
عضو االتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية – القاهرة – جمهورية مصر العربية – 2007
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي  -القاهرة – جمهورية مصر العربية – القاهرة2009 -
عضو االتحاد الدولي لألكاديميين العرب 2016 -

