
 

 

 

 

 

 

 

 ةانضٍزه انذاحً
 

 

 

خخاو حًادي يحًىد  : ـى ـــــــــاالصــ

 2/9/1986 : حارٌخ انًٍـالد 

يخزوجت  :انحانت انزوجٍت 

الٌىجذ  :دد األوالد  ــعـــ

 يضهًت  :   انذٌـــــــــــانت

 دصخىري/ قانىٌ عاو :     صــانخـخـص

 حذرٌضً:        ةانىظٍف

 يذرس يضاعذ  :انذرجت انعهًٍت 

 جايعت بغذاد/ كهٍت انقانىٌ :     ٌ انعًمعنىا

:   انعًم    هاحف

 07724329768 :  انهاحف اننقال

  khetamlaw@yahoo.com : يأالنكخزوٌانبزٌذ 

 

 .انًؤهالث انعهًٍت : أواًل 

 

التاروخ ة  ـــالكلياجلامعة الدرجة العلموة 

بكالوريوس 

 

 2008القانون اد بغد

 2015 القانون بغداداملاجستري 

 

 

أخرى 
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 .انخذرج انىظٍفً : ثانًٍا  

 

 .انخذرٌش انجايعً : ثانثًا  

 الى -مه الفترة  الجامعة ( الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 1/9/2016بغداد كلوة القانون  1

 .انًقزراث انذراصٍت انخى قًج بخذرٌضها: رابعًا  

ة ـــــالسنادة ـــــاملم ـــالقست 

 2017-2016 نون دستوري باللغة االنكلوزوةقافرع القانون العام  1

 2017-2016 حكومة الكرتونوةفرع القانون العام  2

 

 .و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، : رابعا  

السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أوت 

 2010جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور  1

 2011جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور  2

 2012 جامعة بغداد/ كلوة القانون شكر وتقدور  3

 2012جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور   4

 2013جامعة بغداد / كلوة القانونشكر وتقدور  5

 2013جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور  6

 2013جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور   7

 الى -الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 13/9/2013-13/10/2009 جامعة بغداد/ كلية القاوىن  معاون قاوىوي 1

 3/4/2015 -13/9/2013 جامعة بغداد/ كلية القاوىن  قاوىوي 2

 وحتى االن 3/4/2015 جامعة بغداد/ كلية القاوىن مدرس مساعد 3



 

 

 

 

 

 

 

 2014وزور التعلوم العالي والبحث العلمي شكر وتقدور  8

 2015جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور  9

 2016جامعة بغداد  / كلوة القانون شكر وتقدور   10

 2016جامعة بغداد / كلوة القانون شكر وتقدور  11

 

 .الدورات التدريبوة : خامسا  

تارخيها اجلهة اليت اقامتها اسم الدورة ت 

مركز التطوور / جامعة بغداد حتلول وتوصوف الوظائف   1

والتعلي 

2010 

 2011مركز التطوور /جامعة بغداد احملادثة االساسوة باللغة االنكلوزوة   2

 2013جامعة بغداد / كلوة القانون صوغ الدعاوى وسبل الدفاع عن احلقوق   3

4 Google scholar& research gate   2016مركز التطوور / جامعة بغداد 

 2016مركز التطوور / جامعة بغداد  (221)التأهول الرتبوي  5

 2016مركز التطوور  / جامعة بغداد ( 195)اللغة العربوة  6

 

 االوامر اخلاصة مبنح القدم : سادسا  

االمر اخلاص مبنح القدم ت 

شكر وتقدور من الوزور باالمر االداري ادلرقم  منحت قدما دلدة شهر واحد للحصول على 1

 26/1/2016يف  1825 االداري منحت قدما دلدة سنة للحصول على شهادة ادلاجستري باالمر 2 31/12/2015يف1486

  

 اللجان املشارك فوها: سابعا  



 

 

 

 

 

 

 

اللجنة ادلشارك فوها ت 

 2016-2015م الدراسي للعا( اللجنة االمتحانوة االوىل )عضو يف اللجان االمتحانوة  1

 2017 -2016للعام الدراسي (اللجنة االمتحانوة االوىل) عضو يف اللجان االمتحانوة  2

 

 

 

 

    

 

 

 

  


