
 (سيرة ذاتية)

 

 مثنى عبد الكاظم ماشاف :االسم .  

 52/4/6891/العمارة/ ميسان :محل وتاريخ الوالدة . 

 عواشة / العمارة :محل السكن الحالي. 

 البريد االلكتروني: (com.Gmail@mashaf.mothana). 

 

 الشهادات الدراسية: 

 . 5002جامعة كربالء / بكالوريوس قانون من كلية القانون -6     
 . 5064القانون المدني / الخاصماجستير في القانون  -5     

 

 استاذ مساعد :اللقب العلمي 

 69/65/5068 :تاريخ الحصول على القب العلمي  

 6/8/5009 :تاريخ التعيين االول  

 

  المهام والمناصب الوظيفية التي تقلدتها: 

 .جامعة ميسان / كلية القانون/ الشعبة القانونية مسؤول -6

 .جامعة ميسان / كلية القانون/ مقرر قسم القانون الخاص -5

 .جامعة ميسان / كلية القانون/ رئيس قسم القانون الخاص -3

 

 النشاطات العلمية: 

 .جامعة ميسان / كلية القانون/ المرحلة االولى/ تدريس مادة المدخل لدراسة القانون -6

 .جامعة ميسان / كلية االدارة واالقتصاد/ المرحلة االولى/ تدريس مادة حقوق االنسان -5

 . جامعة ميسان/ كلية القانون/ المرحلة الثالثة/ تدريس مادة قانون المرافعات المدنية واالثبات -3

 . جامعة ميسان / كلية القانون/ المرحلة الرابعة/ تدريس مادة القانون الدولي الخاص -4

 . جامعة ميسان/ كلية القانون/ الدراسات العليا/ قانون المرافعاتدة تدريس ما -2

 .االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة  -1

 

 المشاركة في عدد من اللجان الوظيفية المؤقتة ومنها: 

 .جامعة ميسان/ كلية القانون/ لبة رئيس لجنة منحة الط -6     

 .جامعة ميسان/ كلية القانون /عضو لجنة انضباط الطلبة  -5     

 .جامعة ميسان/ كلية القانون/ رئيس وعضو للعديد من اللجان االمتحانية الفرعية -3

 .جامعة ميسان/ عضو لجنة التدريب الصيفي لطلبة كلية القانون -4
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 ية وتنمية الموارد البشرية منهااقامة الدورات التدريبية في مجال العلوم القانون: 

 .ضوابط احتساب العالوة والترفيع  -6     
 .المستحدثات في احتساب الخدمة الوظيفية  -5     

 

 التشكرات: 

 .شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ينحاصل على كتاب -1

 .حاصل على كتاب شكر وتقدير من الملحق الثقافي العراقي في بيروت  -2

 .حاصل على اكثر من عشر كتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة ميسان  -3

 .جامعة ميسان / حاصل على اكثر من عشر كتب شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون -4

 

 


