
 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة

 عمار حسٌن علً المرسومً  -االسم الرباعً واللقب : -1

  1793 -تارٌخ الوالدة : -2

 عراقٌة  -الجنسٌة : -3

 ةعربٌ -القومٌة : -4

  أوالد 3متزوج ولدي  -الحالة االجتماعٌة : -5

 بغداد / الشعب /شارع التجار -عنوان السكن : -6

 ماجستٌر  -الشهادة : -9

 قانون اداري  -االختصاص : -8

 والمشارٌع / العقود موظف فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / االعمار -المهنة : -7

 الحكومٌة منسب الى الجامعة التقنٌة الوسطى / معهد االدارة التقنً    

 

 دارٌة والمالٌة / معهد االدارة التقنً  معاون العمٌد للشؤون اال -لحالً :المنصب ا -11

 مدرس مساعد   -اللقب العلمً : -11

 الشهادات   -12

 البلد المانح اسم الكلٌة اسم الجامعة االختصاص الشهادة ت

 العراق التراث التراث قانون بكالورٌوس 1

 العراق واالقتصاد  االدارةكلٌة  جامعة الموصل ادارة المرافق العامة دبلوم عالً  2

 االردن كلٌة القانون االسراء قانون  ماجستٌر  3

قانون عام تخصص  دكتوراه  4
 قضاء اداري 

 العراق  كلٌة القانون بغداد

 

 



 المناصب االدارٌة السابقة  -13

 التارٌخ الدائرة الوزارة المنصب ت

 2116-2113 الجامعة المستنصرٌة  وزارة التعلٌم العالً  مدٌر القانونٌة  1

 2111-2117 قسم العقود الحكومٌة  وزارة التعلٌم العالً  العقدٌة  الدعاويشعبة  مدٌر 2

 2112-2111 قسم العقود الحكومٌة  وزارة التعلٌم العالً  شعبة ادارة التعاقدات  مدٌر 3

 2116-2115 معهد االدارة التقنً  الجامعة التقنٌة الوسطى  قسم االدارة القانونٌة رئٌس  4

عمٌد للشؤون معاون ال 5
 االدارٌة والمالٌة

 لحد االن -2119 معهد االدارة التقنً  الجامعة التقنٌة الوسطى 

 

 

 -الرسائل الجامعٌة : –14  

 رسالة الدبلوم العالً التخصصً ) االنماط االدارٌة وأثرها فً خلق المدٌر االستراتٌجً( -      

  عمان /االردن المشروع فً عقود االشغال العامة( سالة الماجستٌر)سلطة االدارة فً سحبر -  

  

 -البحوث االدارٌة : -15

 ) ادارة المؤسسات الحٌوٌة فً االزمات (  -

 ) التحقٌق االداري وأثره فً ردع الموظف المقصر (  -

 

 -البحوث القانونٌة : -16   

 ) االختصاص فً الدعوة الدستورٌة ( -

 دراسة مقارنة ( –) التنظٌم القانونً للتحكٌم فً عقود االشغال العامة  -

 دراسة مقارنة ( –) النقل الوظٌفً المقنع  -

 (وقائع المؤتمر –المسؤولٌة القانونٌة للتلوث النفطً ) -

   (الحوكمة على الحد من الفساد فً مؤسسات التعلٌم العالً مبادئأثر تطبٌق ) -

 

 



 داخل وخارج العراق وورشات العمل الدورات التدرٌبٌة  -19    

 مكان الدورة اسم الدورة ت

 الهٌئة العامة للنزاهة  دورة التقصٌر واالهمال الوظٌفً  1

دورة الشروط العامة االسترشادٌة حول العقود  2
 االدارٌة 

المركز االستشاري فً وزارة 
 التخطٌط 

 االردن  –عمان  دورة صٌاغة العقود الدولٌة حسب منظمة الفٌدك  3

دورة فً تطوٌر وصٌاغة العقود فً اللغة  4
 االنكلٌزٌة 

 االردن  –عمان 

 دبً  –االمارات العربٌة المتحدة  ورشة عمل فً اعداد متطلبات العقود الدولٌة  5

       

 الخبرات  -18

سنة فً مجال المناقصات والعقود االدارٌة ) المقاوالت (  15خبرة اكثر من  -

 .والتحقٌقات االدارٌة 

 ( 2113-2111الممثل القانونً لوزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً للفترة )  -

 

 اللجان االدارٌة والتحقٌقٌة  – 17 

 ة داخل وزارة التعلٌم العالً ومعهد االدارة التقنً لجنة تحقٌقٌة وادارٌ 111رئٌس اكثر من     

 

 كتب الشكر    -2  

 من وزٌر تسلم وزارة التعلٌم كتاب شكر وتقدٌر من اكثر (41اكثر من ) حاصل على           

 العالً .          

     

 

 

 


