
 يركز انحاسبت واالَخرَيج                                                                  كركىكجايعت    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

   عبذ هللا يهُذ بُياٌ صانحي:االسى انرباع    

                                                                

Name    :  muhannad bunyan salih abdullah 

 

 

 كركىك -انعراقيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : Iraq-Kirkuk 

 

 

                                                              Birth date  : 1/1/1979 حاريخ انىالدة   

 

        MScياجسخير       :Certification  انشهادة   

                                                          

    Lecturerيذرس   :Academic Titleانعهًي  انهقب  

            

   First appointment Date  :25/4/2006 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     كهيت انقاَىٌ -ىك جايعت كركيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: Kirkuk Universtiy-collage of law 

 

 

  mobile no  : .07702334785رقى انًىبايم 

 

 E-mail  :mabasa_mbs@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :4 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

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

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاَىٌ خاصاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   special law  

 

 انقاَىٌ انًذَياالخخصاص انذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  civil law  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :BaghdadCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :AL-NahrinUniversity                                                            انُهريٍانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :BaghdadCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :AL-NahrinUniversity                                                            انُهريٍانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

                                                 اعذاديت انىنيذ نهبُيٍانًذرست:

                 
Al-Walid secondary schoolSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      جامعة كركوك -شيادة كفاءة الحاسوب   .1
 جامعة كركوك-ة التربية كمي -شيادة طرائق التدريس   .2
3.            

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدي شهادات أخرى تم الحصول عميكتب هنا أ 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
 2010-2006 القانون القانون الثالثة العقود المدنية   .1
 2008-2007 القانون القانون ولىاال نونتاريخ القا  .2
 2007-2006 القانون القانون الثانية القانون المدني  .3
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

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 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
 الشكمية في عقود البيع المركبات  .1

جامعة -مجمة العموم االنسانية 
 االنبار

8463/1995 2009 13       

 547 1 2010 2024/2075 مجمة العموم القانونية والسياسية مدى شروعية استخدام الرحم الظئر  .2

القانوني لعقد التأجير  التكييف  .3
 التمويمي

       3 2010 0137/1997 مجمة العموم القانونية والسياسية

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :Books and researches under review الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 أثر اعفاء المؤجر من الضمان في عقود التأجير التمويمي  .1
 اقي/من قانون التجارة العر  5المادة / و/ من ايجار العقار 11/و المادة/4المادة / ة لنصيدراسة تحميم  .2

3.        

4.        



 يركز انحاسبت واالَخرَيج                                                                  كركىكجايعت    

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 حث أو الكتابأسم الب ت
 (االم البديمةالتكييف القانوني لعقد استخدام الرحم الظئر )  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

/من 11/و4ة لنص المادة يدراسة تحميم  .1
من قانون /5قانون ايجار العقار والمادة 

 عراقيالتجارة ال

مر الثاني لكمية القانون \والمؤت
 جامعة القادسية-

 العراق 7-8/4/2010

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          
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6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 :Professional and Administrative Servicesيةخدمات اإلدارية والمهن.5

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

 المنصب اإلداري  ت
 جامعة كركوك -كمية القانون  -مدير الشؤون المالية  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

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

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


