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مدير مكتب االستشارات الخدمية متعدد االختصاصات /رئاسة جامعة ذي قار/مستمر .
مدير العقود الحكومية في جامعة ذي قار .
نائب رئيس نقابة المعلمين/قطاع الجامعة
مساعد رئيس جامعة ذي قار للشؤون اإلدارية وكالة .
مدير قسم الشؤون المالية في جامعة ذي قار .
مدير قسم الرقابة والتدقيق المالي في جامعة ذي قار .
عضوا في اللجنة المشرفة على كلية القانون عند تأسيسها .
رئيس قسم القانون وكالة .
مقرر قسم القانون .

الشهادات األكادميية:
 بكلوريويس /جامعة النهرين(العراق)  -كلية الحقوق .9111
 ماجستير  /جامعة النهرين(العراق) -كلية الحقوق/القسم الخاص 2002
 دكتوراه /جامعة فدريكو الثاني(ايطاليا) -/كلية القانون/قسم عالقات العمل القانونية واالقتصادية
.2099

الرتقيات العلمية:
 من مدرس مساعد الى مدرس 2002
 من مدرس الى استاذ مساعد 2092

كتب الشكر والتقدير:
 -السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( ) 7كتب شكر وتقدر.

-

السيد رئيس مجلس محافظة ذي قار ( )9كتاب شكر وتقدير .
السيد محافظ ذي قار المحترم(  )9كتاب شكر وتقدير .
السيد رئيس جامعة ي قار(  )97كتاب شكر وتقدير .
السادة عمداء الكليات في الجامعات(  )92كتاب شكر وتقدير.
المساعد االداري لرئيس جامعة ذي قار(  ) 2كتاب شكر وتقدير.
المساعد العلمي لرئيس جامعة ذي قار(  )9كتاب شكر وتقدير
السيد نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار(  )9كتاب شكر وتقدير.

اللغات :
اللغة االم :اللغة العربية
اللغات االخرى:
 .9االيطالية  :ممتاز
 .2االنكليزية :مقبول
 .3الفرنسية  :مقبول

البحوث العلمية:
في اللغة العربية:
 المانع من اعداد الدليل الكتابي(دراسة قانونية مقارنة ) . المانع من تقديم الدليل الكتابي((دراسة قانونية مقارنة ) . اإلضراب في قوانين دول االتحاد األوربي (دراسة قانونية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية) . مبدأ حرية تنقل اليد العاملة في نطاق االتحاد األوربي . قانون العمل االوربي مصادر قانون العمل األوربي التحكيم التجاريفي اللغة االيطالية:
انتهااء عقاد العمال (دراساة مقارناة باين القاانونين (- cessazione del rapporto di lavoro
االيطالي والفرنسي)
- Il lavoroirregolare
العمل غير المنظم
تطور قانون العمل االوربي - lo sviluppo del diritto del lavoroeuropeo
التدريب المهني- formazioneprofessionale

تقرياب قاوانين العمال - laravvicinamentodelleleggisullavoronell'Unioneeuropea
في االتحاد االوربي...
- L'occupazione in diritto del lavoroالتشغيل في قوانين العمل.

الدورات التطويرية
-

اساليب تنفيذ العقود الحكومية /محاضر.
االشكاالت القانونية التي تثيرها االحالة .
مهارات فتح العطاءات .
اساليب صياغة العقود الحكومية .
مهارات تقييم العطاءات
كورس في اللغة الفرنسية/باريس – معهد EF
كورس في اللغة االيطالية/نابولي – UNIVERSITA DI NAPOLI Orientale

اخلربات واملشاركات
-

خبرة بانواع العقود ومستنداتها والمواصفات الفنية واالدارية وشروط التعاقد .
خبرة في اعداد وثيقة الشروط والمواصفات الخاصة بكل مناقصة .
خبرة في اساليب الشراء في العقود .
خبرة في الدراسة لألسس القانونية في المناقصات .
خبرة في معرفة الخصائص المميزة للمناقصة وتقييمها .
معرفة بعقود التأمين والضمانات وبيان الدفعات المالية .
خبرة في ادارة لجان فتح العطاءات ومدى توافر الشروط فيها .
خبرة في ادارة لجان تقييم وتحليل العطاءات .
خبرة بالتخطيط واعداد وثائق المشاريع وتحديد التكلفة وقيمة المشاريع.
معرفة في البرامج االساسية للعمل االلكتروني()office ,power Point,…. Etc

االجنازات
 تحقيق نسبة انجاز  %10في تنفيذ مفردات الخطة االستثمارية/جامعة ذي قار  2092ضمن ثالثجامعات في العراق .
 تحقيق نسبة انجاز  %900في تنفيذ مفردات الخطة االستثمارية/جامعة ذي قار ألول مرة فيالجامعة عام . 2093

 التقويم العلمي لرسائل الماجستير مناقشة عدد من رسائل الماجستير -االشتراك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية داخل وخارج العراق .

أهم اللجان
-

لجنة االستثمار في جامعة ذي قار.
لجنة االسكان الجامعي .
لجنة فتح العطاءات .
لجنة التعيينات الجامعية
لجنة تحليل العطاءات .
لجنة االشراف على كلية القانون عند تأسيسها .
لجنة حل معوقات المشاريع االستثمارية
لجنة دراسة ومتابعة مشروع انشاء متحف التراث الشعبي في ذي قار
لجان تحقيقية وزارية متعددة .

االختبارات
-

اجتياز دورة اختبار التدريسيين
اجتياز اختبار صالحية التدريس
اجتياز كورس اللغة االيطالية مستوى B2
اجتيازكورس تعلم اللغة الفرنسية مستوى . A
اجتياز اختبار. IC3

