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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            ههى يذًذ صانخ عبذ انصًذ يذًىد:االسى انرباعٍ    

                                                                

Name    :       Hallo Muhammed Salih Abdul Samad 

 

 

 كركىكيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 1979/5/9 حارَخ انىالدة   

                                                        

 

        MScياجسخُر       :Certificationانشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantيذرش يساعذ    :Scientific Gradeانهقب انعهًٍ   

            

   

   First appointment Date  :31/1/2004 حارَخ أول حعٍُُ 

 

     وزارة انعذل/اقهُى كردسخاٌ/يالدظت انخسجُم انعقارٌ/بازَاٌيكاٌ أول حعٍُُ:     

   

   First appointment place: ministry of gustice/kurdistan/Baziyan 

 

 

 telephone no. :07701304939رقى انهاحف 

 

 E-mail :Haloy 79@Yahoo.comوٍَ انبرَذ االنكخر
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 2عذد سُىاث انخذيت فٍ انخعهُى انعانٍ:  

 

  أشهر 8سُىاث و8عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهُى انعانٍ:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        انقاَىٌ انخاصاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   private law 

  

 

 قاَىٌ دونٍ خاصاالخخصاص انذقُق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  private international law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 ًذَُت :ان

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 
 : MScانًاجسخُر .2

 

 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :ErbilCity                                                                      اربُمانًذَُت :

 :Salah al deenUniversity                                                            صالح انذٍَانجايعت:
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 : BSc شانبكانىرَى. 3  

 

 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :BaghdadCity                                                                      بغذادانًذَُت :

 :MustansiriyaUniversity                                                            انًسخُصرَتانجايعت:

 
 
 High schoolَت اإلعذاد. 4

 
 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكانًذَُت :

 :musallaaSchool                                                 انًصهًانًذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      2005و  2009جامعة كركوك  منشيادتين في الحاسوب   .1
 2011و 2009  /اربيل من اميديست  ITP  شيادة نوفل  .2
     من القنصمية البريطانية / المعيد الثقافي البريطاني IELTS شيادة  .3

 شيادة تدريسية في التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي/ الطب العدلي / في اكاديمية الشرطة  .4
 2009في فرنسا 
   2005ية لتأىيل المحققين القضائيدورة تدريب

 2011دورة طرائق التدريس في رئاسة جامعة كركوك 
 في كركوك/ مديرية الدفاع المدنيمينية دورة السالمة ال

 2010/بغداد األعمى القضاء سدورة في تقنيات األحصاء في مجم
 في رئاسة استئناف كركوك 2005دورة المحققين القضائيين 

 حصاء في مجمس القضاء االعمى/ بغداددورة في تقنيات اال
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 دورة السالمة المينية في كركوك/ مديرية الدفاع المدني
 2011دورة طرائق التدريس في كمية التربية /جامعة كركوك 

 التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي/الطب العدلي/ فرنسا
 
 
 
 
 
 
 

 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  اديها عيكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
 

                                                                       
    

 University Teaching       امعةرابعا: الخبرة التدريسية في الج

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2012-2011 القانون   القانون الثالثة القانون التجاري والشركات  .1
 2013-2012 القانون  القانون  الثالثة التجاري لقانون التجاري والشركات  .2
 2013-2012 القانون  القانون  األولى وشريعة حمورابي تاريخ القانون  .3
4.                                
5.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                



 يركس انذاسبت واالَخرَُج                                                                  كركىكجايعت    

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
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10.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

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

 المنصب اإلداري  ت
 2012- 2010مدير شعبة التسجيل من سنة   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        



 يركس انذاسبت واالَخرَُج                                                                  كركىكجايعت    

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


