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القانون الدولي العام/ القانون العام -:التخصص العام 

٢٠١٢–استاذ مساعد-:صول علیھ اللقب العلمي الحالي وتاریخ الح

الشھادات الحاصل علیھا وتاریخ الحصول علیھا والبلد المانح للشھادة 
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تاریخ الحصول على األلقاب العلمیة

تاریخ الحصول علیھاللقب العلمي
٢٠٠٣مدرس مساعد

٢٠٠٩مدرس
٢٠١٢استاذ مساعد

دورات التدریبیة التي اشترك بھا ومكانھا

مكانھااسم الدورة
جامعة القادسیةدورة التأھیل التربوي

یةجامعة القادسحاسبات
نقابة المحامین االمریكیھدورة المعاییر الدستوریة

اللجنة الدولیة للصلیب األحمرالدورة العربیة للقانون الدولي اإلنساني
اللجنة الدولیة للصلیب األحمردورة تدریسي القانون الدولي اإلنساني

دورة تدریب مدربي المحاكم االفتراضیة 
جیسب

جامعة –المعھد الدولي لقانون حقوق اإلنسان 
دیبول

وزارة حقوق اإلنسانمدربي حقوق اإلنسانأعداددورة 
المعھد الدیمقراطي االمریكيدورة أعداد مدربي مراقبي االنتخابات

٢٠١٢-المسابقة الدولیة جیسب االشتراك بصفة قاضي

شغلھاالمناصب التي
٢٠٠٤- ٢٠٠٣ارة واالقتصاد من مسؤول شؤون طلبة كلیة اإلد

 ٢٠٠٦- ٢٠٠٥جامعة القادسیة من –أمین مجلس كلیة القانون

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦جامعة القادسیة من –مدیر قسم الشؤون القانونیة واإلداریة

 ٢٠١٣-٢٠٠٧جامعة القادسیة من –معاون عمید كلیة القانون.

 ولحد االن٢٠١٣مدیر قسم الموارد البشریة في رئاسة جامعة القادسیة من.
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.٢٠١٠كانون االول –حزیران –المجلد الثالث ٢-١العددان –والعلوم السیاسیة 

مقبول للنشر في مجلة كلیة –فقدان المدنیین للحق في الحمایة من الھجمات المباشرة - ٥
.جامعة االنبار–القانون

كلیة –مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار –مبدا التمیز والحرب االلكترونیة - ٦
٢٠١٢-القانون 


