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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            يصطفً  يحًىد فخر انذيٍ عثًاٌ:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : mahmood fokhr aldeen otman mostafa 

 

 

 انعراق كركىنيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 20/6/1790 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        MScياجسخير       :Certificationانشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantيذرس يساعذ    :Scientific Gradeانهمب انعهًي   

            

   

   First appointment Date  :7/7/1777 حاريخ أول حعييٍ 

 

     انخاييى -جايعت انًىصم كهيت انماَىٌيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: musil univ. college of law-altameem 

 

 

      : .telephone noرلى انهاحف 

 

      : E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 11عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني:  

 

  ال حىجذعذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        لاَىٌ خاصاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   private law 

  

 

 لاَىٌ يرافعاثاالخخصاص انذليك:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  procedure law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 
 : MScانًاجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :mosilCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :mosilUniversity                                                            انًىصمانجايعت:
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 : BSc سانبكانىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :mosilCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :mosilUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىنانًذيُت :

 :School                                                           انًذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

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

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

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2009الى  2003 القانون القانون الرابعة مرافعات واثبات  .1
 2010-2009 القانون القانون الثالثة اصول بحث  .2
 2008-2003 القانون القانون الرابعة قانون تنفيذ  .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

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

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 لبحوث تحت النشر:.الكتب أو ا2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .المؤتمرات:4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :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.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


