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االسم الكامل  :تابان محمد معصوم
تأريخ الوالدة .1981/2/7 :
الجنسية  :عراقية/بريطانية .
العنوان الدائم  :العراق،كوردستان ،أربيل.
الهاتف(الجوال) :
العنوان االلكترونيtabanmasoom@gmail.com :

الوظيفة :

• مدرس مساعد في قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة
صالح الدين .

الشهادات :

London Metropolitan
• بكالوريوس في القانون –
 Law Dept/Universityجامعة ميتروبوليتان لندن المملكة المتحدة.
• ماجستير في القانون الدولي العام – London Metropolitan
 / Universityجامعة ميتروبوليتان لندن المملكة المتحدة.

الخبرة :
•
•
•
•
•
•

تدريس المواد ( مدخل القانون ,القانون الدولي العام ,القانون االداري,
والقانون التجاري الدولي ) للسنوات من  2011الى .2017
تدريس مادة اللغة االنكليزية الوزاري ( )GENERAL ENGLISH
للسنوات .2015-2013
المشاركة في العديد من اللجان العلمية واإلدارية على مستوى الكلية
والجامعة.
المشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل وخارج الكلية.
اإلشراف على العديد من بحوث التخرج لطلبة كلية القانون والعلوم
السياسية.
االشراف وتاهيل الطلبة للمشاركة في مسابقة جيسوب للمحاكم الصورية في
القانون الدولي ( )Philip Jessup Moot Court Competitionونيل

المرتبة االولي من بين جامعات العراق ومن ثم تاهيل الفريق للمشاركة في
المنافسة الدولية النهائية في واشنطن سنة .2014

المؤتمرات :
• المؤتمر الدولي حول تطوير مناهج كليات القانون (شهر آب عام  2015في
أربيل) .
• عضو تنظيمي فعال في مؤتمر مستقبل التعليم العالي في العراق والذى عقد
برعاية االتحاد االوربي في أربيل في شهر آب من عام . 2015
محادثة
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ممتازة
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كتابة
ممتازة
ممتازة
جيدة

قراءة
ممتازة
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اللغات
االنكليزية
العربية
الكوردية

• إتقان إستخدام برامج الحاسوب
) • ( MS Word, MS Power point , MS Outlook , MS Excel

• التكيف التام للعمل ضمن فريق العمل .
• القدرة على األداء تحت ضغط العمل .
• التمتع بقدرة جيدة على بناء العالقات اإلجتماعية البناءة .
• القدرة على التفاوض واإلقناع بما يضمن النجاح والتميز لمتطلبات العمل .
الهوايات :
القراءة – السفر  -الرياضة – المشاركة في األنشطة اإلجتماعية.

