
 (  السيرة الذاتية)                                         

                                                                                                      

 منتصر علوان كريم رشيد: االسم الرباعي         

 42/24/2792:تاريخ الوالدة  -

 42/22/4122: تاريخ الحصول عليها                                          ماجستير     :الشهادة  -

 اداري عام قانون : قانون                                       التخصص الدقيق : التخصص العام  -

 42/21/4122: مدرس مساعد                                 تاريخ الحصول عليه : اللقب العلمي  -

 ستة سنوات وثالثة اشهر : د سنوات الخدمة في التعليم العالي عد -

 سنتين وتسعة اشهر وسبعة عشر يوما خدمة محاماة مضافة: عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي  -

 alaaysee2002@yahoo.com:البريد االلكتروني  -

 كلية القانون/ جامعة بغداد : الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس  -

 االردن/ كلية الحقوق / جامعة االسراء : المانحة لشهادة الماجستير  الجهة -

 :الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه  -

 لوجيا على الطبيعة القانونية للعقدوعقد نقل التكناثر وجود الدولة كطرف في : عنوان دراسة الماجستير  -

 :عنوان رسالة الدكتوراه  -

 :          الوظائف التي شغلها  -

 الى –الفترة من  مكان العمل فةالوظي ت

 4121-4119 جامعة ديالى/كلية الطب االدارية عبةمدير الش -2

 4121-4119 جامعة ديالى/كلية الطب مسؤول الشعبة القانونية -4

 4117-4112 جامعة ديالى/كلية الطب مسؤول شعبة االعالم -2

 4117-4112 جامعة ديالى/كلية الطب مسؤول شعبة االداء الجامعي -2

 4122-4122 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم الشؤون القانونية  -5

 4122-4124 رئاسة جامعة ديالى الشؤون االداريةمدير قسم  -2

معاون عميد للشؤون االدارية  -9
 والمالية

 ولحد االن  4122 كلية القانون والعلوم السياسية

 ولحد االن  2/24/4122 والعلوم السياسيةكلية القانون  معاون العميد للدراسة المسائية -2

 2/24/4122الى  25/7/4122 كلية القانون والعلوم السياسية وكالة/معاون عميد شؤون علمية  -7

 ولحد االن  47/2/4122 كلية القانون والعلوم السياسية مدير المكتب االستشاري  -21

 ولحد االن  42/2/4122 لوم السياسيةكلية القانون والع العيادة القانونية مسؤول شعبة  -22

 

 

 



 :الجامعات او المعاهد التي درس فيها  -

 مالحظات الى –الفترة من  (المعهد /(الكلية)الجامعة )الجهة  ت

  4121-4112 جامعة ديالى/كلية الطب -2

  4122-4122 جامعة ديالى/كلية القانون -4

  4124-4122 ديالى/ كلية العلوم االسالمية -2

 

 :المقررات الدراسية التي قام بتدريسها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 4117-4112 حقوق االنسان جميع االقسام الطب ديالى -2

 4117-4112 الديمقراطية جميع االقسام الطب ديالى -4

 4124-4122 العقود المسماة القانون القانون ديالى -2

 4122-4124 العقود المسماة انونالق القانون ديالى -2

العلوم  ديالى -5
 االسالمية

مدخل لدراسة  
 القانون

 

      

      

 

 :المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 :ح االشراف على الرسائل و االطاري -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 

 

 

 



 :المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها  -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت
 –بحث )

 (حضور 

 السنة

ندوة تعليمات هيكل عمل  2
 التدريسي 

 4125 بحث   جامعة ديالى

     

     

     

 

 

 :الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 4117 جامعة بغداد المناقصات والعقود -2

 4122 جامعة ديالى طرائق تدريس -4

 4122 جامعة ديالى كفاءة حاسوب -2

2- IC3  4122 جامعة ديالى 

 

 :في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم المشروعات البحثية  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 :التي قام بنشرها ( impact factors)المجالت العالمية ومجالت  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

 

 :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -



تاريخ  دولية/محلية اسم الهيئة ت
 االنتساب

 /مازال عضوا 
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 

 

 ( :كتب شكر /شهادات تقديرية  /جوائز )ابداعات او نشاطات حصل فيها على 

 ت

ما حصل عليه 
شهادة /جائزة)

كتاب /تقديرية

 (شكر

 تاريخه رقم الكتاب الجهة المانحة

 2/7/4119  572 عميد كلية الطب شكر وتقدير  .2

 47/21/4119  221 معاون عميد كلية الطب شكر وتقدير  .4

 29/24/4119  2222 جامعة ديالى/ مدير قسم االعالم  شكر وتقدير  .2

 42/24/4119 2192 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .2

 2/2/4112 429 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .5

 22/2/4112 54 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .2

 22/2/4112 245 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .9

 5/2/4112 221 عميد كلية العلوم شكر وتقدير  .2

 4/7/4112 2129 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .7

 44/7/4112 2225 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .21

 21/2/4117 22 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .22

 4/4/4117 292 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .24

 2/2/4117 225 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .22

 22/2/4117 942 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .22

 24/2/4117 2152 السيد رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير  .25

 42/4/4121 412 الطب كلية عميد شكر وتقدير  .22

 2/4/4124 227 عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير  .29

 2/4/4124 2974 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .22

 2/2/4124 474 عميد كلية القانون والعلوم السياسية شكر وتقدير  .27

 22/2/4124 2142 المساعد اإلداري لرئيس جامعة ديالى شكر وتقدير  .41

 44/5/4124 9297 ديالى جامعة رئيس يدالس شكر وتقدير  .42

 7/7/4124 22212 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .44

 22/2/4122 4772 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .42

 21/2/4122 2275 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .42

 24/2/4122 2222 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .45



 24/2/4122 2225 ديالى جامعة رئيس دالسي شكر وتقدير  .42

 45/2/4122 2427 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .49

 - - ديالى جامعة رئيس السيد شهادة تقديرية  .42

 22/5/4122 2/942/أ عميد كلية القانون والعلوم السياسية شكر وتقدير  .47

 44/5/4122 2/927/أ عميد كلية القانون والعلوم السياسية شكر وتقدير  .21

 42/5/4122 9295 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .22

 - - السيد رئيس جامعة ديالى شهادة تقديرية  .24

 22/2/4122 7122 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .22

 42/9/4122 2/2122/أ السياسية والعلوم القانون كلية عميد شكر وتقدير  .22

 21/7/4122 22222 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .25

 2/21/4122 9244 مدير عام دائرة اإلعمار والمشاريع شكر وتقدير  .22

 21/21/4122 22422 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .29

 9/22/4122 2/2579/أ السياسية والعلوم القانون كلية عميد شكر وتقدير  .22

 42/2/4122 2279 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .27

 42/2/4122 2552 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .21

 21/2/4122 2945 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .22

 7/4/4122 4449 المساعد اإلداري لرئيس جامعة ديالى شكر وتقدير  .24

 7/2/4122 5/552/أ السياسية والعلوم القانون كلية عميد شكر وتقدير  .22

 22/5/4122 5/921/أ لسياسيةا والعلوم القانون كلية عميد شكر وتقدير  .22

 22/2/4122 2/2177 بيت الحكمة شكر وتقدير  .25

 9/7/4122 22245 ديالى جامعة رئيس السيد شكر وتقدير  .22

 5/22/4122 29/ع.م السياسية والعلوم القانون كلية عميد شكر وتقدير  .29

 2/24/4122 22522 ديالى جامعة لرئيس اإلداري المساعد شكر وتقدير  .22

 29/24/4122 29152 ديالى جامعة رئيس السيد يرشكر وتقد  .27

51.  
درع جامعة 

 ديالى
 السيد رئيس الجامعة 

 4117 

52.  
درع جامعة 

 االسراء
 رئيس جامعة االسراء

  

54.  
درع كلية 

 القانون
 عميد كلية القانون والعلوم السياسية

  

52.  
درع بيت 

 الحكمة 
 

  

52.  
درع جامعة 

 ديالى
السيد رئيس الجامعة تكريم كمدير 

 شؤون القانونية ال
  

   بيت الحكمة  شهادة تقديرية   .55

 

 :التأليف والترجمة  -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

 غير منهجية /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

      

      

      



                                      :اللغات التي يجيدها  -

 :مع مساهمات في خدمة المجت -

2-  

4-  

 لجان عمل بها -:نشاطات اخرى -

 التاريخ  عدد االمر  اسم اللجنة ت

 41/22/4119 722 لجنة التعيينات في كلية الطب  2

 22/4/4117 2551 في كلية الطب لجنة اكمال الهيكلية العلمية  4

 49/5/4115 722 لجنة دراسة وتدقيق اسماء المستحقين للترفيع  2

 42/21/4117 2922 لجنة انضباطية خاصة بالتدريسيين والموظفين  2

 42/2/4124 2222 لجنة متابعة تنفيذ الموازنة في الجامعة 5

 5/2/4124 2277 التسكين في رئاسة الجامعة لجنة 2

 2/2/4124 2542 لجنة التعيينات المركزية في رئاسة الجامعة  9

لجنة اعادة تعيين المفصولين السياسيين في  2
 الجامعة

22224 2/21/4124 

 2/22/4124 22722 لجنة الحذف واالستحداث في الرئاسة  7

 24/22/4124 29249 لجنة الموظف النازح في رئاسة الجامعة 21

 24/22/4124 29247 لجنة االجازات الدراسية في رئاسة الجامعة 22

لجنة خاصة بمتابعة موضوع تدوير مدراء  24
 المالية والرقابة والتدقيق الداخلي

22422 42/22/4124 

اعادة تشكيل لجنة التعيينات المركزية في  22
 الجامعة 

22242 47/22/4124 

 9/2/4122 21/255/أ لجنة انضباط الموظفين في كلية القانون 22

 42/2/4122 5214 لجنة مركزية لحقوق االنسان في الجامعة 25

 2/2/4122 21/471/أ لجنة ضمان الجودة في كلية القانون 22

 2/2/4122 2/252/أ لجنة امتحانية لالشراف على امتحانات اليرموك 29

 22/2/4122 7122 لجنة تحليل العطاءات في رئاسة الجامعة 22

 5/2/4122 21/5/أ لجنة صرف منحة الطلبة كلية القانون 27

 45/2/4122 21/22/أ لجنة انضباط الطلبة كلية القانون 41

 24/2/4122 21/275/أ لجنة التقييم الذاتي  42

 24/2/4122 21/272/أ لجنة حقوق االنسان 44

 42/2/4122 21/427/أ الدراسية  لإلجازاتلجنة تدقيق المتقدمين  42

 2/2/4122 21/422/أ لجنة امنية  42

 22/2/4122 21/494/أ لجنة الختيار افضل البحوث 45

 9/2/4122 21/422/أ لجنة االتالف الفرعية  42

 44/5/4122 21/224/أ  نة امتحانات مركزية لج 49

 2/7/4122 21/274/أ لجنة اختبارات المعرفية للموظفين 42

 45/7/4122 21/522/أ لجنة علمية  47

 22/2/4125 21/49/أ لجنة تحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث 21

 25/2/4125 21/22/أ لجنة الترفيعات والعالوات  22

 


