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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  احًذ خىرشيذ حًيذي عريىطي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : AHMED KHORSHID HMIDI ARMOOD 

 

 

 كركىن انحىيجتيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : KIRKUK - HAWIJA 

 

 

                                                              Birth date  : 6/7/1665 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Academic Titleنعهًي انهمب ا  

            

   First appointment Date  :13/3/1660 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     انًعهذ انفُي انحىيجتيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: TECHNICAL INSTITUTE - HAWIJA 

 

 

 mobile no   : .07701237457رلى انًىبايم 

 

 E-mail  :Ahmad_kh18@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :20 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

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

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        لاَىٌ عاواالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   PUBLIC LAW  

 

 لاَىٌ اداريانذليك: االخخصاص
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  ADMINISTRATIVE LAW  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :IRAQCountry                                            انعراقونت :انذ

 :BAGHDADCity                                                       بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                           بغذادانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                                            بغذادانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                                            بغذادانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KIRKUKCity                                                                      كركىنانًذيُت :

                                                 انرياضانًذرست:

                 
ALRIYADHSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

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

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 ي قمت بتدريسيا:المواد الدراسية الت

 

                                            

                                                                  
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2222الى 1998  القانون القانون االول المدخل لدراسة القانون  .1
 2223الى  1999 القانون انونالق الثاني القانون االداري  .2
 2212الى  1998 القانون القانون الثالث القضاء االداري  .3
 2225-2224 القانون قانونال الرابع قانون المرافعات المدنية  .4
 2224الى  1999 القانون القانون الثالث قانون العمل  .5
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

12.                                
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
االعتبار الشخصي في العقد   .1

 االداري
                         تكريت -مجمة العموم االنسانية

الظروف المخفضة والمشددة لمعقوبة   .2
 التاديبية

                         تكريت -مجمة العموم االنسانية

                         تكريت -مجمة العموم االنسانية تفسير العقد االداري  .3

ضمانات التحقيق لمموظف العام   .4
 1991لسنة  14بموجب القانون رقم 

                         تكريت -مجمة العموم االنسانية

                               المركز القانوني لمموظف الفعمي  .5

                               التحكيم في العقود االدارية  .6

                               ل االدارةالرقابة القضائية عمى اعما  .7

تعديالت مقدمة حول القضاء   .8
                               االداري

9.                                      

12.                                      

11.                                      

12.                                      

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

 أسم البحث أو الكتاب ت
 الخدمة الجامعيةاالثار القانونية لمشكر والتقدير عمى موظف   .1
 اثبات عيب االنحراف بالسمطة  .2
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 : unpublished Books and researchesير المنشورةالكتب أو البحوث غ.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          
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5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

12.                          

                                                                       
 
 :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
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 1992 -1992المعيد الفني الحويجة  -ادارة مكتب  -مقرر قسم   .1
 2222 -1998كمية القانون جامعة كركوك  -رئيس قسم القانون   .2

  2223 -2222كمية القانون جامعة كركوك  -معاون عميد   .3

   ولحد االن 2228 ككمية القانون جامعة كركو  -ؤون العممية معاون عميد لمش  .4

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 :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
1.        
2.        

3.        



 يركز انحاسبت واالَخرَيج                                                                  كركىنجايعت    

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

                                         

                                                                                          


