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ذاتیةسیرة

تویھعطیةیسارد.م

أوالً: الحالة االجتماعیة:

٢٠/١/١٩٧٦–العمارة–التولد: میسان -١

متزوج-٢

عنوان السكن الحالي میسان/العمارة-٣

االنتماء الحزبي: مستقل-٤

ثانیاً: التحصیل العلمي: 

القانون.كلیة –حاصل على شھادة الدكتوراه في القانون العام جامعة بابل -١

حاصل على شھادة الماجستیر في القانون الدولي العام كلیة الحقوق/ جامعة بیروت العربیة في لبنان.-٢

ثالثاً: االختصاص:

االختصاص العام القانون العام.-١

االختصاص الدقیق القانون الدولي العام.-٢

رابعاً: الدرجة الوظیفیة:

استاذ مساعد-١

لھا:خامساً: المناصب التي شغ

معاون عمید كلیة القانون للشؤون اإلداریة.-١

مسؤول الشعبة القانونیة كلیة القانون جامعة میسان.-٢

سادساً: اللجان والمھام التي كلف بھا:

ترأس عدد من اللجان التدقیقیة في جامعة میسان-١

ترأس عدد من اللجان التحقیقیة على مستوى الجامعة والكلیة.-٢

مناقشة رسائل ماجستیر.عضو لجان -٣

عضو في اللجان االمتحانیة الفرعیة كلیة القانون جامعة میسان.-٤

سابعاً: الجامعات والمؤسسات التي عمل فیھا:

تدریس مادة القانون الدولي العام كلیة القانون جامعة میسان.-١

تدریس مادة المنظمات الدولیة كلیة القانون جامعة میسان.-٢
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قوق االنسان كلیة الھندسة جامعة میسان.تدریس مادة ح-٣

تدریس مادة القانون الدولي العام والقانون اإلداري كلیة العلوم السیاسیة جامعة میسان.-٤

تدریس مقرر القانون الدولي العام لطلبة الماجستیر قسم القانون العام.-5

معاون مدیر ھیئة حل النزاعات الملكیة(سابقاً).-٦

محكمة استئناف میسان والرصافة (سابقاً)محام -٧

مشاور قانوني لكثیر من منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة .-٨

ثامناً: البحوث العلمیة:

الحمایة القانونیة لعقود اإلدارة الدولیة.-١

الضمانات الدولیة لحقوق اإلنسان في مواجھة سلطات الدولة العامة.-٢

لرؤساء الدول عن استخدام االسلحة المحظورة.المسؤولیة الدولیة -٣

الحمایة الدولیة للمیاه الجوفیة.-٤

الكویتیة وأثارھا االقتصادیة.-الوضع القانوني للحدود العراقیة اإلیرانیة -٥

الحمایة القانونیة لالستثمارات األجنبیة المباشرة إثناء النزاعات المسلحة.-٦

تاسعاً: المؤتمرات العلمیة:

المشاركة ببحث علمي في المؤتمر القانوني األول الذي إقامتھ كلیة القانون جامعة میسان.-١

المشاركة ببحث علمي في المؤتمر القانوني األول الذي إقامتھ كلیة القانون جامعة كركوك .-٢

عاشراً: التشكرات:

لمي.حاصل على ثالث كتب شكر وتقدیر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث الع-١

حاصل على عشرة كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة میسان. -٢

حاصل على عشرة كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة القانون جامعة میسان.-٣

حاصل على خمس كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة الھندسة جامعة میسان.-٤

كلیة العلوم السیاسیة جامعة میسانحاصل على خمس كتاب شكر وتقدیر من السید عمید-٥

الحادي عشر: الشھادات األخرى:

) في الحاسوب .IC٣حاصل على شھادة (-١

)اللغة االنكلیزیة من المركز العالمي لالختبارات اللغویة.TOFFL-ITPحاصل على شھادة(-٢

جید جداً حاصل على شھادة طرائق التدریس/قسم التعلیم المستمر/جامعة میسان/تقدیر -٣
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gmail.co20210yassar@الثاني عشر: العنوان االلكتروني:


