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 االسم: عمر مهدي حمدي الزهيري
 3761: بغداد محل وتاريخ الوالدة

 الحالة االجتماعية: متزوج
 عنوان السكن: بغداد

 997425599347904رقم الهاتف: 
 olawer@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 ثانيًا: المؤهالت العممية

 السنة مكان الحصول عميها التقدير التخصص المؤهل ت
 0993 بغدادجامعة  –كمية القانون  متوسط القانون العام بكالوريوس 1
 0931 االسكندريةجامعة  –كمية الحقوق  جيد جدا   العامالقانون  دبموم 2
 0933 االسكندرية جامعة – الحقوق كمية متيازإ القانون العام ماجستير 3
 0936 االسكندرية جامعة – الحقوق كمية إمتياز القانون العام دكتوراه 4
 

 العضويات ثالثًا:

 .(0993/0994عضو نقابة المحاميين العراقيين ) .3
 .(0993/0994عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين ) .0
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 .ن(اآللحد  –0930حقوقيين في إقميم كوردستان )عضو اتحاد ال .1
 اآلن(.لحد  –0933) كوردستانإقميم عضو اتحاد معممي  .2
 رئاسة وعضوية عدد من المجان المشكمة في وزارة حقوق االنسان العراقية. .3

 .المؤهالت العمميةرابعًا: 

دائرة تقييم االداء قسم التشغيل والشؤون االجتماعية بفي  قانونيموظف  .3
 .(0996-0994) التابعة لوزراة حقوق االنسان العراقيةالحكومي 

بدائرة شؤون المحافظات التابعة لوزراة معاون مدير قسم التنسيق والمتابعة  .0
 .(0997-0996)حقوق االنسان العراقية 

عضو لجنة تفتيش في دائرة الشؤون االنسانية التابعة لوزارة حقوق االنسان  .1
 (.0933-0997العراقية )

 (.0934-0933تدريسي في كمية القانون بجامعة نولج في اقميم كوردستان ) .2

 خامسًا: الدورات التدريبية والعممية.

رير في مقر بعثة دريبية في رصد انتهاكات حقوق االنسان وكتابة التقادورة ت .3
 .(6/30/0996-3)بغداد األمم المتحدة ب

متخصصة في مجال حقوق االنسان تم تنظيمها برعاية صندوق  دورة تدريبية .0
 ممبورن( في -كانبرا -سيدني -مدن )بيرث في( AusAIDدعم العراق )

 .3/7/0996الى  3/6/0996لمفترة من  استراليا
في المركز الوطني لالستشارات الخدمة المدنية مجال دورة تدريبية في  .1

 (.19/2/0997-04العراقية ) والتطوير االداري التابع لوزارة التخطيط
أكاديمية في القانون الدولي االنساني تم تنظيمها برعاية معهد سان ريمو دورة  .2

 (.01/5/0997-30االيطالي لمقانون الدولي االنساني )



ع لوزارة دورة تدريبية أساسية في االنترنت بالمعهد الوطني لحقوق االنسان التاب .3
 (.33/3/0997-7حقوق االنسان العراقية )

)كمية التربية األساسية/ يس متأهيل التربوي في طرائق التدر ( ل70)دورة ال .4
 (.2/4/0933( الى )02/3/0933ترة من )الجامعة المستنصرية لمف

وفقا  لألمر في رئاسة الجامعة العراقية اختبار صالحية التدريس اجتياز  .5
 (.30/5/0933)( في 212م.ع/)الجامعي ذي العدد 

بمركز التعميم  كوردستان إقميم في لمجامعات التدريس طرائق في كاديميةأ دورة .6
( إلى 35/5/0934تمر في جامعة صالح الدين/ أربيل لمفترة من )المس

(19/39/0934.) 


