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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            هي صانحهاشى حسيٍ ع:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : hashim hussein ali saleh 

 

 

 انحىيجت /قريت حم عهي-كركىك يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk-haweja -tal ali 

 

       Birth date  : 1/1/1977 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        MScياجسخير       :Certificationانشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantيذرس يساعذ    :Scientific Gradeانهقب انعهًي   

            

   

   First appointment Date  :10/7/2004 حاريخ أول حعييٍ 

 

     رئاست جايعت كركىكيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: kirkuk university 

 

 

 telephone no. :07702365958رقى انهاحف 

 

  E-mail :hashimalalieuy@yahoo.comانبريذ االنكخروَي 
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 سبع سُىاث وخًست اشهرعذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني:  

 

       عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاَىٌ عاو خخاا  انعاو:اال

           

:General Specialty   ٍ   public law 

  

 

 انقاَىٌ انذسخىرياالخخاا  انذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  constitutional law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 
 : MScانًاجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :tikretCity                                                                      حكريجانًذيُت :

 :tikretUniversity                                                            حكريجانجايعت:
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 : BSc سانبكانىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :muselCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :muselUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

 :tal ali secondarySchool                                                 ثاَىيت حم عهيانًذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      تربية /جامعة كركوكبكالوريوس لغة انكميزية / كمية ال  .1
2.  toefl 
3.     ic3كفاءة حاسوب     

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 القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2211-2212 القانون القانون االولى المدخل لدراسة الشريعة االسالمية  .1
 2212-2211 القانون القانون االولى  القانون الدستوري  .2
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

12.                                
11.                                
12.                                
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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 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
مبدا الحياد الحكومي في ادارة   .1

االنتخابات نحو نظام انتخابي 
 افضل في العراق

                              

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

12.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 بالمياهحماية التراث الثقافي المغمور   .1
 بين التناقض والسكوت 2225دستور   .2

3.        

4.        

5.        

6.        
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7.        

8.        

9.        

12.        

 :لمنشورةالكتب أو البحوث غير ا.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 المؤتمرات:.4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  
 نحو نظام انتخابي افضل في العراق

المؤتمر العممي االول لممفوضية 
 العميا المستقمة لالنتخابات

 العراقية
 اقالعر  4/2212

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          
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8.                          

9.                          

12.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.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
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 والمجتمع: .خدمة الجامعة5

 :يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .مالحظة
 الخدمات  ت
 2225مراقبة االنتخابات البرلمانية   .1
 2212مراقبة االنتخابات البرلمانية   .2

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

                                         

                                                                                          


