
 السيرة الذاتية

 النعيمي  ياسين تغريد محمد قدوري: االسم 

 6791 –بغداد : المواليد

      tagreed-333@yahoo.com          -:البريد االلكتروني

 :  التحصيل الدراسي

  6771جامعة بغداد سنة / كلية القانون  -بكالوريوس قانون. 

 2002جامعة بغداد سنة / كلية القانون  - تير قانون عام  تخصص قانون اداريماجس 

 .بتقدير جيد جدا

   للدراسات القانونية  عهد العاليالم -تخصص قانون اداري  دكتوراة قانون عام

 .بتقدير جيد جدا 2062سنة  الجامعة اللبنانية  /القتصادية واالجتماعية او

 2062|-  مدرس:  اللقب العلمي

 :السابقةالمناصب االدارية واماكن العمل 

 ة التعليم الحقوق في القسم القانوني للدائرة القانونية واالدارية في مركز وزارشعبة  مديرة

 .2002،2001،2009العالي والبحث العلمي للسنوات 

  مديرة شعبة االمالك والسكن في القسم القانوني للدائرة القانونية واالدارية في مركز

 . 2062لعام  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  مديرة قسم الموارد البشرية في الدائرة القانونية واالدارية في مركز وزارة التعليم العالي

 .2062-2062فيوالبحث العلمي 

  معاون مدير عام  الدائرة القانونية واالدارية في مركز وزارة التعليم العالي والبحث

 .2062العلمي 

 جامعة بغداد/ واالقتصاد اإلدارةلعامة في  كلية عضو الهيئة التدريسية في قسم االدارة ا 

2062-2062. 

 2062منذ  جامعة بغداد/ كلية القانون في  قسم القانون العام عضو الهيئة التدريسية في . 

 :اللجان الوزارية 

  رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بتحديد الرواتب والعناوين الوظيفية ومنح الترفيع

 .2062والعالوة لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  2062عضو اللجنة الوزارية  الخاصة بعودة الكفاءات من الخارج. 

 2062ة الخاصة بمنح اإلجازات الدراسيةعضو اللجنة الوزاري. 

 2062الخاصة بالتعاقد مع الكفاءات والخبرات العلمية  الوزارية عضو اللجنة. 

 ية وتدقيقية متعددةقرئاسة وعضوية لجان وزارية تحقي. 

 



 والدراسات  البحوث

  منشور نظرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

 خروج العراق من البند السابع. 

 المساواة في تولي الوظائف العامة وأثره في حرية الموظف في التعبير عن رأيه مبدأ 

 .منشور

 المؤتمرات وورش العمل 

 ورش العمل 

  2007-الجامعة االمريكية بيروت  –حقوق الالجئين في القانون الدولي. 

  2062 –الدوحة  –جودة االدارة في التعليم العالي 

  2062 -بغداد –مراكز التميز الحكومي. 

  2062-بغداد  –وتطبيقه في العراق نظام النافذة الواحدة. 

 المؤتمرات 

  2062كلية القانون جامعة بغداد  – 2002دستور العراق لعام. 

  الملكية الفكرية 

 


