
 سٌرة ذاتٌة

 أوال: -المعلومات الشخصٌة

مٌثاق طالب غركان موسى الحسناوي -االسم:   

7644-الهندٌة –كربالء  -التولد:   

متزوج -االجتماعٌة: الحالة   

جامعة كربالء /كلٌة اإلدارة واالقتصاد /قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة -مكان العمل الحالً :  

 ثانٌا: - المؤهالت العلمٌة

 ماجستٌر قانون 

 القانون الخاص 

كلٌة القانون –جامعة بابل  –القانون المدنً -الدقٌق:التخصص   

52/5/5004تارٌخ الحصول على الشهادة   

5004-  3- 3تارٌخ اول تعٌٌن   

5004 -3-3تارٌخ اول لقب علمً   

55/6/5070تارٌخ الترقٌة لمدرس   

5007جامعة بابل /كلٌة القانون/ –بكالورٌوس قانون   

 شهادة االبتدائٌة من مدرسة الهندٌة للبنٌن/قضاء الهندٌة

/ قضاء الهندٌة7660شهادة المتوسطة من متوسطة الفرات للبنٌن عام   

7663شهادة اإلعدادٌة من اعدادٌة الهندٌة للبنٌن )الخلٌج العربً حالٌا( عام   

 ثالثا :- الدورات والندوات

5004دورة طرائق التدرٌس فً جامعة كربالء عام   

من جامعة كربالء 5070دورة حاسبات مؤهلة للترقٌة العلمٌة عام   

فً جمعٌة مراقبة حقوق االنسان  5002المشاركة فً ندوة تعرٌفٌة حول مسودة الدستور العراقً عام 

 فً الهندٌة

5004  شهادة مشاركة من مكتب حقوق االنسان فرع ربالء المقدسة حول برنامج التطوٌر المدنً عام   

من جامعة بابل 5007دة اجتٌاز امتحان كفاءة اللغة العربٌة عام شها  



من جامعة بابل  5007شهادة اجتٌاز امتحان كفاءة اللغة االنكلٌزٌة عام   

 المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة التً تعقد فً الكلٌة 

 رابعا :- المهام والمناصب المكلف بها فً الكلٌة

/كلٌة اإلدارة واالقتصاد/ قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة عضو هٌئة تدرٌسٌة فً جامعة كربالء  

تدرٌس مادة القانون التجاري واألوراق التجارٌة لطلبة المرحلة الثانٌة فً قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة 

 فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد

ثانٌة على الموقع ةلطلبة المرحلة الرفع المحاضرات الخاصة بمادة القانون التجاري واألوراق التجارٌ

 الرسمً لكلٌة اإلدارة واالقتصاد

5073/ 5072مدٌرالشعبة القانونٌة فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد للعام   

 عضوٌة اللجان التحقٌقٌة والتدقٌقٌة فً كلٌة اإلدارة واالقتصاد

 عضوٌة اللجان االنضباطٌة فً الكلٌة

 رئاسة وعضوٌة اللجان االمتحانٌة فً الكلٌة 

5072/5073نة األرقام السرٌة فً القسم للعام رئاسة لج  

5074/ 5073رئاسة لجنة اعداد الوثائق الخاصة بالطلبة الخرٌجٌن فً القسم للعام   

 االشراف على بحوث تخرج طلبة الدراسة األولٌة فً الكلٌة

 خامسا :- التشكرات :-

شكر وتقدٌر كتاب 71  

 سادسا: البحوث المنشورة

 خمسة بحوث

 سابعا :- البرٌد االلكترونً 

mmeethaq@yahoo .com 

 

 

  

 

 


