
 

 

 

 

 

 

 

 ةالضٍزه الذاجٍ
 

 

 

 خحام حوادي هحوىد : ـن ـــــــــاالصــ

 2/9/6991 : جارٌخ الوٍـالد 

 هحزوجة الحالة الزوجٍة :

 الٌىجذ ذد األوالد  :ــعـــ

 هضلوة  :   الذٌـــــــــــانة

 قانىى عام / دصحىري:     صــالحـخـص

 جذرٌضً:        ةالىظٍف

 هذرس هضاعذ  الذرجة العلوٍة :

 كلٍة القانىى / جاهعة بغذاد:     ى العولعنىا

 العول   :   هاجف

  khetamlaw@yahoo.com : ًأاللكحزونالبزٌذ 

 

 .أوالً : الوؤهالت العلوٍة 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8002 القانون ادبغد

 8025 القانون بغداد الماجستير

 

 

 أخرى

   

 الى -الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 

 

 

 

mailto:khetamlaw@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : الحذرج الىظٍفً . 

 

 ثالثاً : الحذرٌش الجاهعً . 

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

 2/9/8026 بغداد كلٌة القانون 1

 رابعاً : الوقزرات الذراصٍة الحى قوث بحذرٌضها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 8022-8026 نون دستوري باللغة االنكلٌزٌةقا فرع القانون العام 2

 8022-8026 حكومة الكترونٌة فرع القانون العام 8

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : رابعا  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 8020 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 2

 8022 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 8

 8028 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 3

 8028 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر  4

 8023 كلٌة القانون/ جامعة بغداد شكر وتقدٌر 5

 8023 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 6

 8023 / جامعة بغدادكلٌة القانون  شكر وتقدٌر  2

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتقدٌر 2

 العلمً

8024 

 8025 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 9

 11/2/9111-11/11/9112 كلية القاوىن / جامعة بغداد معاون قاوىوي 1

 1/4/9116 -11/2/9111 كلية القاوىن / جامعة بغداد قاوىوي 9

 وحتى االن 1/4/9115 كلية القاوىن/ جامعة بغداد مدرس مساعد 1



 

 

 

 

 

 

 

 8026 كلٌة القانون / جامعة بغداد  شكر وتقدٌر  20

 8026 كلٌة القانون / جامعة بغداد شكر وتقدٌر 22

 

 خامسا : الدورات التدريبية . 

 تارٌخها الجهة التً اقامتها اسم الدورة ت

جامعة بغداد / مركز التطوٌر  تحلٌل وتوصٌف الوظائف  2

 والتعلً

8020 

 8022 جامعة بغداد /مركز التطوٌر المحادثة االساسٌة باللغة االنكلٌزٌة  8

 8023 كلٌة القانون / جامعة بغداد صٌغ الدعاوى وسبل الدفاع عن الحقوق  3

4 Google scholar& research gate  8026 جامعة بغداد / مركز التطوٌر 

 8026 جامعة بغداد / مركز التطوٌر (882التأهٌل التربوي ) 5

 8026 جامعة بغداد / مركز التطوٌر  (295اللغة العربٌة ) 6

 

 سادسا : االوامر الخاصة بمنح القدم  

 االمر الخاص بمنح القدم ت

شكر وتقدٌر من الوزٌر باالمر االداري المرقم  منحت قدما لمدة شهر واحد للحصول على 2

 32/28/8025ف2426ً

فً  2285 االداري منحت قدما لمدة سنة للحصول على شهادة الماجستٌر باالمر 8

86/2/8026 

  

 

 سابعا : اللجان المشارك فيها 

 اللجنة المشارك فٌها ت

 8026-8025ام الدراسً عضو فً اللجان االمتحانٌة )اللجنة االمتحانٌة االولى ( للع 2

 8022 -8026عضو فً اللجان االمتحانٌة ) اللجنة االمتحانٌة االولى(للعام الدراسً  8



 

 

 

 

 

 

 

  8022-8026عضو فً لجنة المكتبة للعام الدراسً  3

 

 

 

 

    

 

 

 

  


