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االسم الكامل:
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تاريخ ومكان الوالدة :العراق  /ذي قار 2791
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متزوج

التحصيل الدراسي:

ماجستير في القانون الدولي

رقم الهاتف النقال:

39532770879

البريد اإللكتروني:
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الخبرات
 -2العمل بصفة مدير للعيادة القانونية لكلية القانون في جامعة ذي قار.
 -1العمل بصفة محاضر لحقوق اإلنسان في كلية القانون جامعة ذ ى قار في الفترة .1337-1335
 -0العمل بصفة مدير مؤسسة النجاح لتنمية الموارد البشرية (منظمة غير حكومية محلية) في الناصرية من  1339 / 7/2إلى
.1339/22/2
 -4العمل بصفة مدير مجلس رعاية حقوق الدفاع القانوني (منظمة غير حكومية محلية) فرع الناصرية من  1334/21/2حتى اآلن.
 -8العمل كمحاضر للقانون الدولي العام في كلية التراث الجامعة  /بغداد .1339/1337 /
 -7العمل كمحاضر للمنظمات الدولية في كلية القانون في الجامعة المستنصرية .1339/1337 -
 -9العمل كمحاضر للقانون الدولي الخاص في كلية القانون بجامعة ذ ى قار من عام  1337وحتى اآلن.
 -5العمل كمدير مكتب المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق  /مكتب الناصرية من  1334/7/19إلى .22/32/1334
 -7العمل كمستشار قانوني في انترسوس (منظمة دولية) من  1334/5/2إلى .1338/0/27
 -23العمل كمستشار قانوني ومدير الدائرة القانونية في جامعة ذي قار من  1331/8/2إلى .1331/23/27
 -22العمل كمحام بصالحيات مطلقة من  2774/23/28إلى .1333/21/02
 -21محاضر في منظمات المجتمع المدني العراقية في مجال الثقافة الدستور ،دستور المحكمة االتحادية والمصالحة الوطنية والعنف
ضد المرأة.
 -20محاضر في مجال حقوق اإلنسان مع وزارة حقوق اإلنسان ،ذي قار منصبه في .1335 \ 39/23
 -24محاضر في امرأة الحماية في القانون الدولي  humantrainفي عام .1335

الشهادات
-2

طالب دكتوراه حاليا في كلية الحقوق جامعة بوخارست  /رومانيا .

 -1درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية القانون  /جامعة بغداد عام .1337
-0

درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون  /جامعة بغداد عام .2774

 - 4شهادة في برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق السجناء في أربيل عام  1323مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان
ومكتب خدمات المشاريع وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد االوربي .
 -8المشاركة بورقة عمل في مؤتمر اسطنبول – تركيا حول االتجار بالبشر في عام .1337
 -7شهادة في القانون الدولي اإلنساني من اللجنة الدولية للصليب االحمر في عمان  -األردن .1339
 - 9شهادة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل من (منظمة طفل الحرب) عمان ،األردن .1338
 - 5شهادة في مجال حقوق اإلنسان في العراق عام .1338
 -7ورشة عمل في مجال المهاجرين وحقوق النازحين في عمان  -األردن عام .1334
 - 23ورشة عمل في مجال المساعدة القانونية في دولة الكويت في عام .1338
 -22القدرة على استخدام الكمبيوتر (نظام اكسل).
 - 21القدرة على التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية.

