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 سيرة ذاتية          
 

 
                                            أوالً: المعلومات الشخصٌة

 )الحواسً( مرتضى جمعة عاشور.د.أاالسم الثالثً واللمب:  -
 الخفاجً

   عاما 39: العمر  -
 ــن: ذي لار/ ناصرٌة/ حً الحضاراتمحل السكـــــــــــ -
 وسائل االتصـــــــال: -

                                - 669008718019171 

 utq.edu.iq8lawcounci@البرٌد االلكترونً  -
 

                                       (60/16/6668)    تارٌخ التعٌــــــــٌن:-    
    (الثانٌة ة/ المرحلالولىالدرجة االدرجة الوظٌفٌة   : ) -    
 التخصص العام  : المانون الخاص -    
                   التخصص الدلٌك: المانون التجاري -    
 أستاذة:  ـمٌـــــــالعل المرتبة  -    
 (   11/0/6618( )ٌةستاذالارٌخ الحصول على اللمب العلمً )أت -    

 ثانٌاً: الشهادات
بمعووودل  السووونة التحضوووٌرٌة  علوووى الكلٌوووة األولدكتووووراا لوووانون   -

(70,88)                            
علووووووى الكلٌووووووة  السوووووونة التحضووووووٌرٌة  االولماجسووووووتٌر لووووووانون   -

 (96,68بمعدل )
علوووى الجامعوووة  الثاااا  علوووى الكلٌوووة و األولبكوووالورٌوا لوووانون   -

 (78,10بمعدل )
علووووى محا ظووووـة ذي  األولفوووورد ا،دبووووً  / الاإلعدادٌووووةخوووورٌ   -

   (79,69عراق بمعدل )لار والرابع على ال
 

                   :عدد المشارٌع التً اسهمت  ً تطور المؤسسة العلمٌة: ثالثا
 اعداد نسب الترجٌح  ً العمود الحكومٌة لجامعة ذي لار -
 اعداد النظام الداخلً لجامعة ذي لار -
  خطة لتأهٌل وتدرٌب الموارد البشرٌة عوض -
 منتجة  ً حمل المانون تمدٌم دراسة لتحوٌل الجامعة الى جامعة -
االشتران مع المعهد الدولً لمانون حموق االنسان لجامعة دٌبول  -

  ً شٌكاغو/  رد اربٌل العداد صفمة الكترونٌة لانونٌة
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 العمل للتوأمة مع الكلٌات االهلٌة -
 االشتران  ً التمٌٌم المناظر -
االشترن  ً مجلا ادرة مكتب االستشارات الخدمٌة متعدد  -

                                         االختصاصات
 االشتران  ً التدرٌب للتعلٌم االلكترونً -

             التدرٌاا: رابع
 دراسات أولٌة -
                                                 )ماجستٌر و دكتوراا( دراسات علٌا -

                                             والتمٌٌم العملً االشرافا: خامس
 واطروحات الدكتوراا منالشة العدٌد من رسائل الماجستٌر -
 وأطروحات الدكتوراا تموٌم العدٌد من رسائل الماجستٌر -
 االشراف على رسائل الماجستٌر -
 تعضٌد بحث علمً  -
 تموٌم بحوث ترلٌة -
 تموٌم بحوث المجالت العلمٌة -

                                         عضوٌة المجالت العلمٌةا: سادس
عضوووووو هٌوووووأة تحرٌووووور مجلوووووة الموووووانون للدراسوووووات والبحووووووث  -

 المانونٌة
 

            :خدمة المجتمع/ عدد المشارٌع المنفذة لخدمة المجتمع: سابعا
بهدف ت مية مهارات  –محاضر ف  الدورات والورش التدريبية  -

ين ف  الدوائر الرسمية ومكاتب المفتش العام ف  لالعام
ات والجهات غير المرتبطة بوزارة وم ظمات المجتمع الوزار

المد   ومراكز التدريب، داخل العراق وخارجه، بأكثر من 
 ( محاضرة.151)

االشتران  ً خلٌة مع مدٌرٌة استخبارات ومكا حة ذي لار/ لسم  -
الجمع والتحلٌل  العداد دراسة عن كٌفٌة محاربة ظاهرة 

 االرهاب.
ن الناصرٌة المركزي العداد االشتران  ً  رٌك عمل مع سج -

 الدراسات العلمٌة.
االشتران  ً ورشة الممامة من لبل منظمات المجتمع المدنً  -

 لمنالشة )مشرود لانون النفط والغاز(
االشتران مع كلٌة المانون ومؤسسات اخرى لعمد مؤتمر خاص  -

 باالنتخابات والممترحات لوضع نظام انتخابً.
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علٌم العالً  ً ورسشة  ً دٌوان منالشة مسودة لانون وزارة الت -
 الوزارة.

( المموووام  وووً المووواهرة مووون 8مرشوووح العوووراق  وووً موووؤتمر  كووور ) -
 .6667لبل مؤسسة الفكر العربً/ 

                                                      :المعاٌٌر االدارٌة:  ثامنا
 رئٌا لسم علمً  -
 مدٌر لسم الشؤون المانونٌة -
 نالصاتمدٌر العمود والم -
 رئٌا لجنة الترلٌات العلمٌة -
 رئٌا المجلا المانونً -
 عضو مجلا ادارة المكتب االستشاري -
 

                                     المساهمات المجتمعٌة والمدنٌة: تاسعا
 اشراف تربوي -
تمدٌم االستشارات المانونٌة لمحا ظة ذي لار/ دائرة الشؤون  -

 لبشرٌةاالدارٌة والمالٌة/ الموارد ا
 تدرٌب صٌفً -

 
                                                         تمٌٌم االداء: عاشرا

 %98حاصل على معدل تمٌٌم اداء لجمٌع السنوات ال ٌمل عن  -
                    أحد عشر: كتب الشكر والتمدٌر

 كتب شكر من معالً الوزٌر (8) -                       
 من السٌد رئٌا الجامعة ب شكر( كتا36) -
 ( كتب شكر من السٌد عمٌد الكلٌة والسٌد المساعد االداري17) -
 ( كتاب شكر من مجلا محا ظة ذي لار1) -

 
                                           ٌوجد : ال االنضباطٌة العموباتاثنا عشر: 

 


