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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  احًذ سًير يحًذ ياسيٍي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : Ahmad Samir MOHAMAD Yassin 

 

 

 انعراق-انًىصم يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : Mosul-Iraq 

 

 

                                                              Birth date  : 1/3/1191 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Academic Titleانهقب انعهًي   

            

   First appointment Date  :2/6/2004 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     كهيت انقاَىٌ -جايعت كركىكيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: kirkuk university.collage of law 

 

 E-mail  :dr.ahmad79@yahoo.comااليًيم. : 

 

 

 

 Period of service in  higher education :19 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

       :Period of service out higher education  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني  
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                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاَىٌ خاصاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   Private law  

 

 انًذَيت باثواالث قاَىٌ انًرافعاثاالخخصاص انذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  Proceture civil law  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                 عراقانانذونت :

 :City                                                            انًقذست  كربالءانًذيُت :

 :University                                                كربالءانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MusolCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :MusolUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 انذونت :

                                                                انعراق
IraqCountry: 

 :MosulCity                                                                      مانًىصانًذيُت :

 :MusolUniversity                                                            انًىصمانجايعت:
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 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MosulCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

                                                 ىر نهبُيٍاعذاديت انزهانًذرست:

                 
Al-Zouhar secondary schoolSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 مومات أخرىمع ت
                                      Itp     -جامعة كردستان   -امديست اربيل  شيادة التوفل   .1
 جامعة الموصل -كمية االداب  -لغة انكميزية  -شيادة الكفاءة   .2
     لموصلجامعة ا -كمية االداب  -لغة عربية  -شيادة الكفاءة   .3

 كمية التربية جامعة كركوك -ريس شيادة طرائق التد  .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 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 

 السنة سمالق الكمية المرحمة أسم المادة ت
-عيد الفني الم االولى  االحوال الشخصية   .1

 موصل
 2003 القانونية

 االولى التسجيل العقاري  .2
-المعيد الفني 

 2003 القانونية موصل

 ىاالول قانون التنفيذ  .3
 -المعيد الفني
 موصل

 2003 القانونية

-المعيد الفني  االولى حقوق االنسان   .4
 وككرك

 2005 المحاسبة

 2016-2008 القانون القانون الثانية مدنيالقانون ال  .5
 2007-2005 القانون القانون ةالثالث المغة االنكميزيةب القانون الدولي  .6
 2007-2005 القانون القانون  الثالثة المغة االنكميزية  .7
 2007-2004 القانون القانون الرابعة قانون التنفيذ  .8
 2017-2015 القانون  القانون  الرابعة قانون المرافعات واالثيات  .9

 2017-2014 القانون القانون الثالثة القانون التجاري والشركات   .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 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

-141 1 2/2006ك  2073-1140 مجمة جامعة تكريت خصوصية القبول في العقد االلكتروني  .1
159 

-263 8 1/2005ت 2073-1140 مجمة جامعة تكريت االعتراض عمى الحكم الغيابي  .2
338 

-260 9 2/2005ت 2073-1140 مجمة جامعة تكريت الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي  .3
276 

-188 1/ع3مجمد  2008 1992-1179 مجمة جامعة كركوك أثر فقد الموكل عمى الوكالة  .4
212 

 246 1/ع4مجمد 2009-اذار 1995-8463 مجمة جامعة االنبار ني العراقيحق الحبس في القانون المد  .5

شروط وانقضاء الدعوى المدنية بمضي   .6
 المدة

-493 9/ع3مجمد 2007ايمول  1995-8463 مجمة جامعة االنبار
508 

التنظيم القانوني لمبيع الجبري في قانون   .7
 دراسة مقارنة -التنفيذ 

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية والسياسية

ISSN : 2226-

 2014 -2ت 4582
-3مجمد
 11ع

248-
292 

غموض المحرر التنفيذي كأحد اسباب   .8
 تاخيير االضبارة التنفيذية

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية والسياسية

ISSN : 2226-

 2015-2ت      4582
-4مجمد
 15ع

301-
332 

دراسة  -انقطاع المرافعة االلكترونية   .9
 مقارنة

مجمة الكوفة لمعموم القانونية 
 والسياسية 

 2014-1ك 9838-2070
السنة 
ع  -السابعة 
21 

99-120 

 -عة االحكام بغير طرق الطعن مراج  .10
 دراسة مقارنة 

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية والسياسية

ISSN : 2226-

ع  -4مجمد 2015 -شباط  4582
12 

258-
302 

ية الطعن االستئنافي في االحكام القضائ  .11
 دراسة مقارنة -المدنية 

             2012 مصر  دار الكتب القانونية 

 االمارات دار الكتب القانونية  -دور القوة القاىرة في القوانين االجرائية   .12
2016 
       

2016 
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 دراسة مقارنة

_________________________ 
ار في قانون . اثبات عقد االيج 13

( 87العراقي ذي الرقم ) ايجار العقار
 النافذ المعدل1979لسنة 

_______________________ 
. منع عمال القضاة والمحاميين من 14

دراسة  -شراء الحقوق المتنازع فييا 
 مقارنة 

_______________________ 
. التنظيم القانوني لمشرط المانع في 15 

 نية مقارنة _دراسة قانو  -عقد االيجار 

 
___________________ 

مجمة كمية القانون لمعموم 
لقانونية والسياسية جامعة 

 كركوك 
___________________ 

مجمة جامعة الكوفة لمعموم 
 القانونية والسياسية 

 
_______________ 

 مجمة جامعة تكريت 
 

 
_________ 

ISSN:2226-4582 
 
 

____________ 
2070-9838 

 
 

______________ 
2073-1140 

 

---------- 
 2016ايار 

 
 

_________ 
 2016نيسان 

 
 

____________ 
 2016ايمول 

 

------- 
 17العدد
 
 

______ 
 26العدد 
 
 

________ 
 31العدد 
 

_____ 
665-

693 
 
 
150-

173 
 
 
384-

432 
 
 

                                                                             

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

 تابأسم البحث أو الك ت
 دراسة فقيية تطبيقية  -دور القاضي المدني في الصمح واثاره القانونية   .1
 رد الُمحكم وأثرُه اإلجرائي في فض ُخصومة التحكيم   .2

 ُحقوق اإلمتياز ومراتبيا في القانون العراقي   .3

 التطبيق عمى المسؤولية عن الفعل الضار ُمشكالت تحديد القانون الواجب   .4

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 ابأسم البحث أو الكت ت
 القسمة القضائية لممال الشائع بين النظرية والتطبيق   .1
 خطأ االدارة في تسييل خطاب الضمان حسن التنفيذ  .2

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

 2017نيسان  مؤتمر جامعة نوروز  فكرة التأمين عن اضرار العمميات االرىابية   .1
كوردستان العراق 

 دىوك
 كربالء  -العراق 2017نيسان  مؤتمر جامعة أىل البيت )ع( دعوى قطع النزاع بين القبول والرفض   .2

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

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
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
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 نيلمدة سنت-جامعة كركوك -مسؤول ومدير الشؤون العممية في كمية القانون   .1
 مدير المكتب االستشاري في كمية العموم السياسية بجامعة كركوك  .2

 عضو لجنة الترقيات الفرعية في كمية القانون والعموم السياسية بجامعة كركوك  .3

 مدير المحكمة االفتراضية في كمية القانون والعموم السياسية بجامعة كركوك  .4

 المشاور القانوني لممفتش العام في رئاسة جامعة كركوك  .5

 امين مجمس كمية القانون والعموم السياسية لمدة سنتين   .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
 محاضر لمادة العقوبات لمدة شير واحد في اكاديمية شرطة كركوك  .1
  ودورات التأىيل القيادي  مات المجتمع المدنيشارك في العديد من ورش العمل المتعمقة بمنظ  .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.   
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


