
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية

  ت حمود ثجيل التميميرفع االسم الثالثي واللقب

 1981-1-2  المواليد

 واسط  محل التولد

 العراقية  الجنسية

 متزوج  الحالة الزوجية

 4  عدد األطفال

 الضباطدور –الزبير  –البصرة   العنوان

  Rifaat.h.1981@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 07705759177 تلفون

 مدرس دكتور  اللقب العلمي

 الدكتوراه  الشهادة

ن في يتاريخ التعي

 الكلية

 1-10-2015 

 الخاصالقانون   االختصاص العام

 مدنيالقانون ال  االختصاص الدقيق

 مدنيالالقانون   االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

التوازن اختالل جة ور القاضي في معالد 2021-8-17  الدكتوراه

 العقدي

اإلسالمية في  

 لبنان

 لبنان 

 العراق  صرةالب التحكيم في منازعات العالمة التجارية  2015-1-28 الماجستير

 المهارات

  المهارات

 ممتازة  اللغة العربية

 متوسطة  اللغة االنكليزية

 توجد ال لغات اخرى

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 IC3  2012-7-15  شهر كلية شط العرب 

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 مايزال   2021-11-8  امين مجلس الكلية 

 



 المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(النشاطات الثقافية )

 مكانه وزمانه اسم النشاط

"ازالة شيوع العقار" ندوة بعنوان  2022-1-16بتاريخقاعة المؤتمرات في مقر الجامعة    

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

انعقاد الدورة القانونية في قانون   اتحاد الحقوقيين العراقيين  2018-8-18 وتقديرشكر  

 عاتالمراف

اجراء مناظرتين بين طلبة الدراسة   عميد كلية شط العرب الجامعة  2019-4-24 شكر وتقدير 

 الصباحية والمسائية

 الحصول على شهادة الدكتوراه  عميد كلية شط العرب الجامعة  2021-8-18 شكر وتقدير 

 متابعة عمل اللجنة القانونية  الجامعةعميد كلية شط العرب   2021-10-27 شكر وتقدير 

 المشاركة في اقامة ندوة   عميد كلية شط العرب الجامعة  2022-1-23  شكر وتقدير 

اهداء نسخة من اطروحة الدكتوراه   الجامعةعميد كلية شط العرب   2022-1-10  شكر وتقدير 

 الى مكتبة الكلية

القاء محاضرات في قانون   نقابة المحامين فرع البصرة  2022-1-25  شكر وتقدير 

 المرافعات

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

قسم القانون الثانية قانون االحوال الشخصية والمواريث   

 الثالثة قسم القانون قانون المرافعات واالثبات

لحقوق العينية وقانون العملا  الرابعة قسم القانون 

 اللجان

 السنة اللجنةاسم 

ة شراء كتب لمكتبة الكليةلجن            2017  

 2022-2021-2020           لجنة انضباط الطلبة

2017-6201  لجنة االمتحانية  

 2021   لجنة متابعة اقامة المنشاة في الكلية

 2021 لجنة استئجار المرأب الخارجي للكلية

 2021 لجنة تدقيق مدخالت قبول الطلبة

2022-2021-2020 اللجنة القانونية   

 2019 لجنة المقابالت للمتقدمين للعمل كتدريسين

 2021 لجنة بيع المواد 

 


