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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  زيذاٌ عبيذ عبذ هللا عبذي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : OBED ABDULLAH ABD zedan 

 

 

 انحىيجت -كركىنيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : KIRKUK - ALHAWIJA 

 

 

                                                              Birth date  : 1/7/1960 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Academic Titleعهًي انهمب ان  

            

   First appointment Date  :4/9/1990 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     يذيريت حربيت كركىنيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: KIKUK  EDUCATION  DIRECTORATE 

 

 

 mobile no   : .07704799700رلى انًىبايم 

 

 ال يىجذ : E-mailااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :7 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

  Period of service out higher education:20  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        عهىو اسالييتاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   ISLAMIC SCIENCES  

 

 انفمّ انًمارٌاالخخصاص انذليك:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  COMARATIVE JUIRSPRODENCE  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :IRAQCountry                                            انعراق:انذونت 

 :BAGHDADCity                                                       بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                           بغذادانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                                            بغذادانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B شانبكانىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :BAGHDADCity                                                                      بغذادانًذيُت :

 :BAGHDADUniversity                                                            بغذادانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KIRKUKCity                                                                      كركىنانًذيُت :

                                                 ثاَىيت انخعهيى االسالييانًذرست:

                 

ISLAMIC EDUCATION 

SECONDARYSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

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
ولحد  - 2004 القانون القانون االولى المدخل لدراسة الشريعة االسالمية  .1

 االن
 القانون القانون الثالثة المواريث  .2

ولحد  -2005
 االن

 القانون القانون الثانية الزواج والطالق  .3
ولحد  -2006

 االن
 2007 - 2006 القانون القانون الرابعة اصول الفقو  .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 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

                                منيج االمام  .1

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

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

 أسم البحث أو الكتاب ت
 بحث بعنوان جريمة الخطف بين الشريعة والقانون  .1
2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 الوسطية في التشريع االسالمي  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

 الوسطية في التشريع االسالمي  .1
مؤتمر الوسطية في التشريع 

 االسالمي
 العراق 2010اذار 

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  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 نصب اإلداري الم ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community servicesمجتمع.خدمة الجامعة وال5

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


