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Cv Arabic 
الناصر  االسم: عماد حسن سلمان  

استاذ دكتورالعلمي:  اللقب  

    ٠٧٨١٠٩٤٥٩٠٣رقم الهاتف:

                                                 emadalnaser1977@gmail.com  البريد االلكتروني:
 emadalnaser40@gmail.com                                                                            
                   

  الشهادات األكاديمية: 

 كلية القانون/قسم عالقات العمل القانونية واالقتصادية    -(ايطاليا)/دكتوراه /جامعة فدريكو الثاني
٢٠١١/ ٢٧/١.   

 بموجب االمر الجامعي رقم   ٢٠٠٢كلية الحقوق/القسم الخاص  -(العراق)ماجستير / جامعة النهرين
 .٢٥/٤/٢٠٠٢في  ٥١٣جس/

 ١٩٩٩كلية الحقوق    - (العراق) بكلوريويس /جامعة النهرين . 

  اللغات: 

  اللغة العربية اللغة االم: 

   اللغات االخرى:

(حائز على اجازة تدريس اللغة االيطالية لألجانب من جامعة سيينا   ممتاز االيطالية: .١
 Certificazione di Italiano come lingua straniera’ Universita perااليطالية 

stranieri di Siena)(. 
 االنكليزية: مقبول .٢
 ) (EF Iternational Language Schoolsمن معهد   B1(حاصل على مستوى  مقبول الفرنسية: .٣

 

  المناصب: 

  في   ٧/٣٩/٥٣٤٦بموجب االمر الجامعي رقم مساعد رئيس جامعة ذي قار للشؤون اإلدارية وكالة
٢٠١٤/ ١٤/٤. 
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  بموجب االمر  مكتب االستشارات الخدمية متعدد االختصاصات /رئاسة جامعة ذي قارعام مدير
 ..٢٧/٨/٢٠١٣في  ٧/٣٩/١١٢٣٥الجامعي 

  مدير العقود الحكومية في جامعة ذي قار  . 

 /قطاع الجامعة  رئيس نقابة المعلمين 

 /قطاع الجامعة  نائب رئيس نقابة المعلمين 

  . مدير قسم الشؤون المالية في جامعة ذي قار 

 في جامعة ذي قار .   مدير قسم الرقابة والتدقيق المالي 

  تأسيسها عضوا في اللجنة المشرفة على كلية القانون عند  . 

   رئيس قسم القانون وكالة . 

 مقرر قسم القانون . 

  في  ٧/١١/٢٩٨٧مدير العيادة القانونية في كلية القانون جامعة ذي قار بموجب االمر االداري
٢٠/١٢/٢٠١٨. 

 االنجازات

) مليـارا دينـار عراقـي خـالل فتـرة سـنتين فـي ٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(تحقيق ايرادات مالية تزيد علـى   -
ادارة المكتب االستشاري متعدد االختصاصات في جامعة ذي قـار علـى وفـق حسـابات مصـادقة مـن 

 ديوان الرقابة المالية.
 المرتبة االولى علىى الطلبة االجانب في كلية القانون/ جامعة فدريكو الثاني االيطالية. -
ضـمن ثـالث   ٢٠١٢في تنفيـذ مفـردات الخطـة االسـتثمارية/جامعة ذي قـار    ٪٩٠ز  تحقيق نسبة انجا  -

 جامعات في العراق (مدير عقود حكومية).
في تنفيذ مفردات الخطة االستثمارية/جامعة ذي قار ألول مرة في الجامعة    ٪١٠٠تحقيق نسبة انجاز   -

 (مدير عقود حكومية). ٢٠١٣عام 
 

  أبرز اللجان 

 العلمية:اللجان  -أوال

 ) اطروحة ورسالة. ٢٩لجان مناقشة اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير لما يزيد على ( -
 .المركزية في رئاسة جامعة ذي قار  لجنة الترقيات العلمية -
 لجنة الترقيات العلمية في كلية القانون/ جامعة ي قار -
 .٦/٤/٢٠١٨في  ٧/٨/٨٥١لجنة المؤتمر العلمي السنوي لمناقشة بحوث التخرج   -
 .٩/١/٢٠١٨في  ٧/١٨/٦٥اللجان االمتحانية لطلبة الدراسات العليا بموجب االمر االداري  -
 لجان االستالل العلمي -
 .٢٧/٢/٢٠١٧في  ٧/١٨/٤٣لجان االمتحان التنافسي للدراسات العليا رقم   -
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 .٥/٣/٢٠١٧في  ٧/٥٤/٥٩٣لجنة اعادة تقييم االطاريح وااللقاب العلمية بموجب االمر  -

  اللجان االدارية:  -نيا ثا 

 لجنة تاهيل قاعة المؤتمرات في كلية القانون جامعة ذي قار. -
 .١٦/١/٢٠١٦في  ٧/١٨/١٨٦لجنة تأهيل مكتبة كلية القانون/ جامعة ذي قار بموجب األمر االداري   -
 .١٧/١٢/٢٠١٨في  ٧/١٨/٢٩٣٨لجنة شراء الكتب بموجب االمر االداري  -
ــة  - ــة متابع ــر لجن ــب االم ــار بموج ــة ذي ق ــانون/ جانع ــة الق ــي كلي ــتحداثات ف ــي  ٧/١٨/٣٤٦االس ف

٣٠/١/٢٠١١. 
 لجنة االستثمار في جامعة ذي قار. -
 لجنة االسكان الجامعي . -
 لجنة فتح العطاءات . -
 لجنة التعيينات الجامعية   -
 لجنة تحليل العطاءات . -
 .  على كلية القانون عند تأسيسها  لجنة االشراف -
 لجنة حل معوقات المشاريع االستثمارية   -
 لجنة دراسة ومتابعة مشروع انشاء متحف التراث الشعبي في ذي قار -
 لجان تحقيقية وزارية متعددة . -
 .١/٤/٢٠١٨في  ٧/١٨/٧لجنة الصيانة بموجب االمر االداري رقم   -

 

  :الترقيات العلمية

  في  ٧/٥٤/٢٧٥٥بموجب االمر الجامعي  ٢٠٠٥مساعد الى مدرس عام الترقية من مدرس
٢٠٠٦/ ١٤/٥. 

   في  ٧/٥٤/٩١٢بموجب االمر الجامعي رقم  ٢٠١١الترقية من مدرس الى استاذ مساعد عام
٢/٧/٢٠١٣ . 

   ٢٠١٧الترقية العلمية من استاذ مساعد الى استاذ 
  (انجزت جميع الترقيات العلمية في المدة االصغرية). 

 

  :كتب الشكر والتقدير
 .كتب شكر وتقدر)  ٧(السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي   -

بموجب كتاب الدائرة القانونية واالدارية في وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي  رقـم  ) ١
في الموازنة االستثمارية لجامعة   ٪٩٥لتحقيق نسبة  صرف     ١٢/٥/٢٠١٤في    ١٠١٧٥

 .٢٠١٣لعام  
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كتــاب قســم العقــود الحكوميــة فــي وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي رقــم  بموجــب ) ٢
للجهـود المتميـزة العـادة جميـع مشـاريع جامعـة ذي قـار   ١٤/٤/٢٠١٤في    ٢٧٤٠ع.م/

 .  وتحقيق نسبة انجاز متقدمة في صرف الموازنة االستثمارية.  المسحوبة للعمل
رقـم التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي    الدائرة القانونية واالدارية في وزارةبموجب كتاب   ) ٣

للجهـود المتميـزة فـي احالـة مشـروع مجمـع ذي قـار السـكني   ١٢/٦/٢٠١٤في    ١٢٣٤
االستثماري وتحقيق نسب انجاز متقدمـة فيـه والفضـاء علـى جميـع االشـكاالت القانونيـة 

 التي كانت تعيق انجازه.
فــي  ٩٨والبحــث العلمــي رقــم م و /بموجــب كتــاب مكتــب الــوزير/وزارة التعلــيم العــالي  ) ٤

 ٢٠١٣لتحقيق جامعـة ذي قـار علـى مرتبـة متقدمـة فـي صـرف موازنـة    ٢٢/١/٢٠١٣
 وشفافية اجراءاتها التعاقدية.

 .٢/٩/٢٠١٢في  ١٦/١٢٦٠م و  ) ٥
 . كتاب شكر وتقدير )١(السيد رئيس مجلس محافظة ذي قار   -
 كتاب شكر وتقدير . )١ ( السيد محافظ ذي قار المحترم -

 .١٥/٦/٢٠١٦في  ١/٧/٢٠١٤رقم   ) ١
 كتاب شكر وتقدير .) ٣٥  (السيد رئيس جامعة ي قار -

 .١/١١/٢٠١٧في  ١٣٧٦٣رقم   ) ١
 .٢١/٦/٢٠١٦في  ١/١/٧٣٨٩رقم   ) ٢
 .١٤/٦/٢٠١٦في  ١/١/٧١٢٣رقم   ) ٣
 .١٠/٧/٢٠١٧في  ٨٦٧١رقم   ) ٤
 .٧/١٢/٢٠١٦في  ١/١/١٣٩٩٩رقم   ) ٥
 .١٩/٤/٢٠١٧في  ٥١٥١رقم   ) ٦
 .٧/١٢/٢٠١٦في  ١/١/١٣٩٩٩رقم   ) ٧
 .٢٤/٧/٢٠١٣في  ١/١/٩٩٧٤رقم   ) ٨
 .٢٠/١٠/٢٠١٣في  ١/١/١٣٦٨٥رقم   ) ٩

 .٥/٨/٢٠١٤في  ١/١/٩٥٩٦رقم   )١٠
 .٤/٦/٢٠١٤في  ١/١/٧٥٣٦رقم   )١١
 .٣١/٣/٢٠١٥في  ١/١/٤٠٧٣رقم   )١٢
 .١١/٨/٢٠٠٥في  ١/١/٢٨٠٩رقم   )١٣
 .١٤/١٢/٢٠١٤في  ١/١/١٥٧٢٧رقم   )١٤
 .٤/٦/٢٠١٤في  ١/١/٧٥٣٦رقم   )١٥
 .٢٣/٣/٢٠١٤في  ١/١/٤٣١٢رقم   )١٦
 .١٢/٧/٢٠١٢في  ١/١/٨٥٩٥رقم   )١٧
 .١٢/٢/٢٠١٣في  ١/١/٢٢٤٦رقم   )١٨
 .١٣/١٠/٢٠١١في  ١/١/١١٨٥٢رقم   )١٩
 .٥/٣/٢٠٠٦في  ١/١/١١٠٦رقم   )٢٠
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 .٥/١/٢٠٠٤في  ١/١/٥٠رقم   )٢١
 .٢/١/٢٠٠٥في  ١/١/٢رقم   )٢٢
 .١٢/٢/٢٠١٣في  ١/١/٢٢٤٦رقم   )٢٣
 .١٦/٧/٢٠٠٦في  ١/١/٤٢٠٠رقم   )٢٤
 .١٢/٢/٢٠١٣في  ١/١/٢٢٤٦رقم   )٢٥
 .١٢/٨/٢٠١٢في  ١/١/٩٤٥٥رقم   )٢٦
 .١٣/٦/٢٠١٢في  ١/١/٧٤رقم   )٢٧
 .١٢/٧/٢٠١٢في  ١/١/٨٥٩٥رقم   )٢٨
 .١/٣/٢٠١٤في  ١/١/٣٦/٣٥رقم   )٢٩
 .٢٠/١٠/٢٠١٣في  ١/١/١٣٦٨٥رقم   )٣٠
 .٢٣/٣/٢٠١٤في  ١/١/٤٣١٢رقم   )٣١
 ٢/١٢/٢٠١٧في  ١٥٧٨١رقم   )٣٢
 .٢٩/٨/٢٠١٧في  ١٣٧٦٣رقم   )٣٣
 .٨/١٠/٢٠١٥في  ٢٠٩٧رقم   )٣٤
 .٢/١٢/٢٠١٧في  ١٥٧٨١رقم   )٣٥
 (رئيس جامعة االمام الصادق). ٣/٥/٢٠١٣في  ٦٩٢رقم   )٣٦

 ) كتاب شكر وتقدير.16السادة عمداء الكليات في الجامعات(   -
 ٢٨/٢/٢٠١٩في   ٥٠٧كتاب كلية القانون/ جامعة ذي قار رقم  ) ١
 .١١/١/٢٠١٨كلية الحقوق/ جامعة تكريت في   ) ٢
 .٢٢/٢/٢٠١٨في  ١/١/٥١٧كلية القانون/ جامعة تكريت بموجب الكتاب   ) ٣
 .٥/٤/٢٠١٨كلية الحقوق/ جامعة تكريت في   ) ٤
 .١٤/٥/٢٠١٨في  ١٥٤٩كلية الحقوق/ جامعة النهرين بموجب الكتاب   ) ٥
 .٢٣/٣/٢٠١٧في  ١/١/٧٢٠كلية القانون/ جامعة ذي قار   ) ٦
 .٢٧/٤/٢٠١٧في  ١/١/٢٠٠٩كلية القانون/ جامعة ذي قار   ) ٧
 .١٩/١٢/٢٠١٧في   ١/١/٤٦٥كلية القانون/ جامعة ذي قار   ) ٨
 .٢/٣/٢٠١٧في  ١/١/٥٧٨  كلية القانون/ جامعة ذي قار ) ٩

 .١٦/٤/٢٠١٥في  ١/١/١٠٢٩كلية القانون/ جامعة ذي قار   )١٠
 .١٨/١/٢٠١٦في  ١/١/١٠٥٥كلية القانون/ جامعة ذي قار رقم   )١١
 .٤/١/٢٠٠٣في  ١/١/٨كلية القانون/ جامعة ذي قار رقم   )١٢
 .٢٧/١٢/٢٠٠٥في  ٧/٥٤/١٥٠٢كلية العلوم/ جامعة ذي قار رقم   )١٣
 .٢٢/١٢/٢٠٠٥في  ٧/١٢/١٩٠١كلية التربية/ جامعة ذي قار رقم   )١٤
 .٤/١/٢٠٠٣في  ١/١/٨/جامعة ذي قار رقم    لقانونكلية ا )١٥
 .٢/٤/٢٠١٤في  ٢/٧٧٩كلية القانون/ جامعة كربالء رقم د/ )١٦
 ١/١/٢٢٥٣كلية القانون/ جامعة ذي قار في   )١٧

 .كتاب شكر وتقدير)   ٢  (المساعد االداري لرئيس جامعة ذي قار -
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فــي  ١/٤/٥٤٠رئاســة جامعــة ذي قــار / مكتــب المســاعد االداري بموجــب الكتــاب رقــم  ) ١
١/٢/٢٠٠٦. 

 كتاب شكر وتقدير )١  (المساعد العلمي لرئيس جامعة ذي قار -
فــي  ٧/٥٤/٩٠٨مكتــب مســاعد رئــيس الجامعــة للشــؤون العلميــة بموجــب الكتــاب رقــم  ) ١

١٨/٩/٢٠٠٥.  
 ) كتاب شكر وتقدير.١محافظة ذي قار(  السيد نائب رئيس مجلس   -
 التهنئة -

تهنئة من وزير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي بمناسـبة الحصـول علـى لقـب االسـتاذية  ) ١
 .١١/١٠/٢٠١٨بتاريخ  

 ٨/٢٠١٨/  ٣٠فـي    ٤٤٨تهنئة صادرة من رئيس جامعـة النهـرين بموجـب الكتـاب م ج/ ) ٢
 بمناسبة الحصول على مرتبة االستاذية.

 .٢/٧/٢٠١٣في  ٧/٥٤/٩١٢٣صادرة من رئيس جامعة ذي قار بموجب الكتاب  تهنئة   ) ٣
 

                                                    المؤلفات العلمية .٤
  المؤلفات العلمية الصادرة -أوال

المقارن،  النظام القانوني لمبدأ الثبوت بالكتابة واثره في النظام القانوني لالثبات، مكتبة القانون  .١
 .٢٠٢٠بغداد، 

 .٢٠٢٠دراسات في قانون العمل، مطبعة العهد، بغداد،  .٢
 .٢٠٢٠عقد التصريف في القانون اإليطالي، مطبعة العهد، بغداد،  .٣
 .٢٠١٩ بغداد،  ، مكتبة القانون المقارن،٢٠١٥لسنة  ٣٧الوجيز في شرح قانون العمل رقم  .٤
يقات القضائية لمحكمة التمييز االتحاديو)، مكتبة المرافعات المدنية (دراسة قانونية معززة بالتطب .٥

 .٢٠١٩القانون المقارن، بغداد، 
 .٢٠١٨، مطبعة السنهوري، بيروت ،٢٠١٥لسنة  ٣٧شرح قانون العمل الجديد رقم  .٦
 [.٢٠١٨شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة السنهوري، بيروت، .٧
 

  البحوث العلمية المنشورة -ثانيا
  العربيةفي اللغة  -

المجلة رقم كتاب النشر  تاريخ كتاب النشر عنوان البحث  ت
١٤/١١/٢٠١٧  مجلة اداب ذي قار)  ٣١٩ 

 
١ عقد التصريف في القانون االيطالي

٤/٤/٢٠١٢ مجلة القادسـية للقـانون والعلـوم  ٣٦٧ 
 الساسية

 حياد المحكم التجاري
 

٢

١٤/١١/٢٠١٧ .. انهاء عقد العمـل ألسـباب اقتصـادية فـي قـانون العمـل  (مجلة اداب ذي قار) 319 
   ٢٠١٥لسنة  ٣٧العراقي رقم 

٣

١٢/٩/٢٠١٧  ٧/٥٤/٤٩١ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

ــدولي  ــع ال ــا للبي ــة فيين ــي اتفاقي ــة ف ــة الجوهري المخالف
 ١٩٨٠للبضائع لسنة 

 

٤
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٢٥/١/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٢ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

٥ الغش نحو القانون مانع من تطبيق القانون االجنبي

١٠/١/٢٠١٧ ــة  ٦  ــوق/ جامعـ ــة الحقـ ــة كليـ مجلـ
 النهرين

٦ التكييف القانوني لعقد التصريف

٢٢/٦/٢٠١٧  ٧/٥٤/٤٧٨ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
 والبحوث القانونية

  ضمان المطابقة في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع
 

٧

١٠/٩/٢٠١٢  ٧/٥٤/٣٩ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

اإلضــراب فــي قــوانين دول االتحــاد األوربــي (دراســة 
 قانونية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية) .

 

٨

قاعدة الحد األدنى لألجور في قانون العمل العراقي رقم    
 ٢٠١٥لسنة  ٣٧

 

٩

٢٥/١/٢٠١٨  ٧/٥٤/٣٩ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

النظام القانوني لقضاء العمل العراقي في قانون العمـل 
 .٢٠١٥لسنة  ٣٧النافذ رقم 

 

١٠

 العمل في إنهاء عقد العمل الفرديخيار صاحب    
 

١١

٢٤/٤/٢٠٠٥ المانع من اعداد الدليل الكتابي(دراسة قانونيـة مقارنـة  جمعية القانون المقارن العراقية ٥ 
. ( 
 

١٢

١٠/٤/٢٠١٥ المانع من تقديم الدليل الكتابي((دراسة قانونية مقارنة  جمعية القانون المقارن العراقية ٤ 
. ( 
 

١٣

 التنظيم القانوني لعقد العمل محدد المدة   
 

١٤

٢٥/١/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٣ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

 التنظيم القانوني لبراءة اختراع العاملين
 

١٥

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٥ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

ــانون التوقيـــع اإللكترونـــي  ــتثناءات مـــن تطبيققـ االسـ
 .٢٠١٢لسنة  ٧٨والمعامالت االلكترونية  العراقيرقم 

 

١٦

  مبدأ حرية تنقل اليد العاملة في نطاق االتحاد األوربـي   
. 

 

١٥

 القانون الواجب التطبيق على التكييف   
 

١٤

٢٨/١٢/٢٠١٥  ٧/٥٤/٢٤٩ القــــــانون للدراســــــات مجلــــــة  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

واجب الدائن في تخفيف الضرر في المسؤولية العقدية 
 وكيفية اعماله

١٥

٦/٦/٢٠٠٥  ٧/٥٤/٥٦٧ ١٦ القيمة القانونية لالثبات بالتوقيع االلكتروني مجلة جامعة ذي قار العلمية 
٢٥/١/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٠ القــــــانون للدراســــــات مجلــــــة  

والبحوث القانونية/كليـة القـانون 
 جامعة ذي قار –

ــانون المرافعــات  ــي ق ــراض ف ــانوني لالفت ــيم الق التنظ
 المدنية

١٧

٢٦/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٥٢ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

عقد العمل تحت االختبار في قانون العمل العراقي رقـم 
 ٢٠١٥لسنة  ٣٧

 

١٨

١٢/١١/٢٠١٨  ٧/٥٤/١٤٥ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

١٩ التنازل عن الحق العيني
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٢٥/١/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤١ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

لسنة   ٣٧النافذ رقم  نطاق سريان قانون العمل العراقي  
٢٠١٥ 

٢٠

١٢/٩/٢٠١٧  ٧/٥٤/٤٩٢ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

ــي  ــانون العراق ــي الق ــوظيفي ف ــل ال ــرة الح ــع فك تطوي
 (دراسة تحليلية)

٢١

١١/١٠/٢٠١٧  ٧/٥٤/٥١١ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
القـانون والبحوث القانونية/كليـة  

 جامعة ذي قار –

٢٢ العقود القابلة لالبطال

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٧ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

٢٣ توحيد الدعوى لالرتباط

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٤ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

٢٤ تطبيق مفهوم الشرط االفضل للعاملمبدأ 

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٦ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

٢٥ شرط االحتفاظ بالملكية

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٦ ــة  مجلـــة   ــة الحقـــوق/ جامعـ كليـ
 النهرين 

دور المفاوضات الجماعية في تسوية منازعـات العمـل 
 دراسة مقارنة -الجماعية

٢٦

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٦ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

 ٢٧

١٥/٣/٢٠١٨  ٧/٥٤/٤٦ ــة  مجلـــة   ــة الحقـــوق/ جامعـ كليـ
 النهرين 

دور المفاوضات الجماعية في تسوية منازعـات العمـل 
 دراسة مقارنة -الجماعية

٢٨

٢٠/١٢/٢٠٢٠  ٧/٥٤/٩٩ مجلــــــة القــــــانون للدراســــــات  
والبحوث القانونية/كليـة القـانون 

 جامعة ذي قار –

٢٩  دراسة مقارنة -المركز القانوني لفناني األداء

٢/١٢/٢٠٢٠ ــة  مجلـــة  ١٨٧  ــة الحقـــوق/ جامعـ كليـ
 النهرين 

الضمانات اإلجرائية القائية لحقوق العمـال فـي  قـانون 
 العمل النافذ

٣٠

 

  االيطالية: في اللغة  -
1. . Ilcontratto estimatorio nel diritto italiano cessazione del rapporto di 

lavoro 
2. Il  lavoro irregolare   
3. Il licenziamento per motivi economici 
4. lo sviluppo del diritto del lavoro europeo. 
5. formazione professionale                                                                                                   
6.  la ravvicinamento delle leggi sul lavoro nell'Unione europea 
7.  L'occupazione in diritto del lavoro       

  العلميةالنشاطات 

  أوال في داخل العراق: 
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  رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه.  ١٧خبير علمي لما يزيد على 

  ٥خبير علمي لتقويم كتب قانونية عدد. 

  ٥خبير علمي لمجالت علمية عدد. 

  القانون/جامعة ذي قار المشاركة في المؤتمرات العلمية التي عقدتها كلية 

   التي تعقدها سنويا مؤسسات التعليم العالي في العراقالمشاركة في المؤتمرات العلمية التي 

 .المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه 

 االشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة 

  خارج العراق  -ثانيا

  العلمية التي عقدتها جامعة فدريكو الثاني االيطالية. المشاركة في المؤتمرات والندوات  

 االشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة 

  .مترجم في مجلة ايطالية للغات االجنبية 

  التقديرية الشهادات 

شهادة تقديرية من مكتب النائب الحقوقي حسن الشمري للمشاركة الفاعلة في انجاح ورشة العمل القانونية  
 اة بين الشرع والقانون).(المحام 

  الدورات التطويرية 

ــم  - ــات رق ــدد االختصاص ــة متع ــارات الخدمي ــب االستش ــاب مكت ــب كت ــة بموج ــود الحكومي ادارة العق
 .٢٠١٥/ ٣١/١٢في  ٧/٥٤/٥٠٨

فنون ادارة التحقيق االداري بموجـب كتـاب مكتـب االستشـارات الخدميـة متعـدد االختصاصـات رقـم  -
 .٣١/١٢/٢٠١٥في  ٧/٥٤/٥٠٨

الجوانب التقنية والقانونية للمناقصـات الحكوميـة بموجـب كتـاب مكتـب االستشـارات الخدميـة متعـدد  -
 .٣١/١٢/٢٠١٥في  ٧/٥٤/٥٠٨االختصاصات رقم 

فـي   ٧/٥٤/٥٠٨فتح العطاءات بموجب كتاب مكتب االستشارات الخدمية متعدد االختصاصـات رقـم   -
٣١/١٢/٢٠١٥. 

في   ٧/٥٤/٥٠٨مكتب االستشارات الخدمية متعدد االختصاصات رقم    تحليل العطاءات بموجب كتاب -
٣١/١٢/٢٠١٥. 

 .محاضر/اساليب تنفيذ العقود الحكومية   -
 .٢١/٤/٢٠١٥-/١٩/٤سالمة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية للفترة   -
 االشكاالت القانونية التي تثيرها االحالة . -
 مهارات فتح العطاءات . -
 الحكومية .اساليب صياغة العقود   -
 مهارات تقييم العطاءات -
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 EFمعهد  –كورس في اللغة الفرنسية/باريس   -
  UNIVERSITA DI NAPOLI Orientale –كورس في اللغة االيطالية/نابولي   -

 

    الخبرات 

 كلية القانون /جامعة فدريكو االيطالية  التدريس في  -
 وللدراستين االولية والعليا. عاما  ١٥التدريس في كلية القانون / جامعة ذي قار لمدة  -
 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  -
 .  معرفة الخصائص المميزة للمناقصة وتقييمها خبرة في  -
 .  معرفة بعقود التأمين والضمانات وبيان الدفعات المالية -
 .   خبرة في ادارة لجان فتح العطاءات ومدى توافر الشروط فيها  -
 . العطاءات وتحليل  خبرة في ادارة لجان تقييم  -
 شاريع.خبرة بالتخطيط واعداد وثائق المشاريع وتحديد التكلفة وقيمة الم -
 )office ,power Point,…. Etcمعرفة في البرامج االساسية للعمل االلكتروني( -

  االختبارات

 دورة اختبار التدريسييناجتياز  -
 اجتياز اختبار صالحية التدريس  -
    B2اجتياز كورس اللغة االيطالية مستوى  -
 .  Aمستوى  تعلم اللغة الفرنسية  اجتيازكورس -
 .  IC3اجتياز اختبار  -

  االستشارات 

تقديم عدد كبير من االستشارات القانونية للشركات االجنبية والعراقية خالل فترة العمل في المكتب   -
 االستشاري جامعة ذي قار. 

 تقديم االستشارات لمؤسسات المجتمع المدني. -
   تقديم االستشارات لنقابة العمال/ذي قار. -
في   ٧/٥٤/٢٤٨٨بموجب االمر الجامعي رقم بين الجامعات االيطالية وجامعة ذي قار منسق  -

٢٠١٤/ ١٩/٢.  


