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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  قصي يحًىد خهف حًذي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : Qusay Mahmood Khalaf hamad 

 

 

 انحىيجت -كركىك يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : kirkuk - hawija 

 

 

                                                              Birth date  : 12/3/1773 حاريخ انىالدة   

 

        MScياجسخير       :Certification  انشهادة   

                                                          

    Lecturerيذرس   :Academic Titleي انهقب انعهً  

            

   First appointment Date  :3/7/2001 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     جايعت كركىك -كهيت انقاَىٌ يكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: kirkuk university - college of law 

 

 

  mobile no.   :07701246053رقى انًىبايم 

 

 ال يىجذ E-mail : .االيًيم
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 Period of service in  higher education :9 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

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

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        انهغت انعربيتاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   Arabic language  

 

 فقّ انهغتانذقيق:االخخصاص 
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  Philology  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :musilCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :musilUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :musilCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :musilUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

                                                 اعذاديت انحكًت نهبُيٍانًذرست:

                 
alhikma secondary fo boysSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 أخرىمعمومات  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 

 
 الدراسية التي قمت بتدريسيا:المواد 

 

                                            

                                                                  
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
الى  2001من  القانون القانون االولى المغة العربية  .1

2005 
 2004 القانون القانون االول+ الثاني حقوق االنسان  .2
 2005 القانون القانون االول+ الثاني حقوق االنسان  .3
 2009الى 2006 القانون القانون الثاني  المغة العربية  .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
 دراسة لغوية -إذا   .1

مجمة جامعة االنبار لمعموم 
 90 12 2007 1995-8463 االنسانية

 مفيوم النداء بين المغة والقران  .2
مجمة جامعة االنبار لمعموم 

 81 13 2008 1995-8463 االنسانية

 الفاصمة القرانية وحقائق المغة فييا  .3
مجمة جامعة االنبار لمعموم 

 53 14 2008 1995-8463 االنسانية

 معاذ بن مسمم اليراء  .4
مجمة جامعة االنبار لمعموم 

 سماميةاال
      2008 1 231 

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

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

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 بحث المغة العربية ومغيوم الحضارة  .1
 الميجة العامية, ىل ىي ضد المغة العربية ام القران الكريم  .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

1.                          

2.                          

3.                          
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4.                          

5.                          

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.

 المنصب اإلداري  ت
 2008ولغاية  2001جامعة كركوك من  -مسؤول الوحدة االدارية في كمية القانون   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

 ل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثمالحظة
 الخدمات  ت
1.        
2.        
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجمات أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


