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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  صفاء حسيٍ عهي صانحي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : safaa hussain ali salih 

 

 

 كركىنيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : kirkuk 

 

 

                                                              Birth date  : 15/9/1976 يخ انىالدةحار   

 

        MScياجسخير       :Certification  انشهادة   

                                                          

    Lecturerيذرس   :Academic Titleانهمب انعهًي   

            

   First appointment Date  :26/1/2006 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     كهيت انماَىٌ / جايعت كركىنيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: KIRKUK UNIVERSITY / COLLEGE OF LAW 

 

 

 mobile no   : .07702193917بايم رلى انًى

 

 E-mail : saffa.hussain@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :4 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

  ال حىجذ:Period of service out higher education  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        عهىو سياسيتاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   POLITICAL SCIENCES  

 

 سياست دونيتانذليك: االخخصاص
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  INTERNATIONAL POLICY  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      نذونت :ا

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراق انذونت :

 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                            انُهريٍ انجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                            انُهريٍ انجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KIRKUKCity                                                                      كركىنانًذيُت :

                                                 اعذاديت انىنيذ نهبُيٍانًذرست:

                 
alwaleed for boys School: 

 
 
 
 : othersريأخ. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
اد ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغد ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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ng University Teachi       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 ولحد االن 2007 القانون القانون الثانية االنظمة السياسية  .1
2.                                
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 :Published Books and researchesالمنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
الصراع الروسي االمريكي عمى   .1

منطقة القوقاز ودوره في خمق توازن 
 د لمقوى الدوليةجدي

مجمة جامعة االنبار لمعموم 
 القانونية والسياسية

2024- 2075 2010 1 697 

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :Books and researches under review .الكتب أو البحوث تحت النشر2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 العالقات الصينية االمريكية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة  .1
 التحرك اليندي تجاه منطقة الخميج العربي الدوافع والمحددات  .2

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesأو البحوث غير المنشورةالكتب .3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

                   ال توجد  .1

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          
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7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 :Professional and Administrative Servicesيةخدمات اإلدارية والمهن.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  كمية اليندسة.مقرر قسم ىندسة النفط 

 المنصب اإلداري  ت
 لمدراستين الصباحية والمسائية في كمية القانون جامعة كركوكمدير شعبة التسجيل   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

 :يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .مالحظة
 الخدمات  ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


