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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  رائذ احًذ خهيم ابراهيىي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : raed ahmed khalil abrahim 

 

 

 كركىك -انعراق يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : IRAQ - KIRKUK 

 

 

                                                              Birth date  : 17/2/1980 حاريخ انىالدة   

 

        MScياجسخير       :Certification  انشهادة   

                                                          

    Lecturerيذرس   :Academic Titleًي انهقب انعه  

            

   First appointment Date  :27/12/2005 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     كهيت انقاَىٌ\جايعت كركىكيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: kirkuk universtiy - college of law 

 

 

 mobile no   : .94498020770رقى انًىبايم 

 

 E-mail  :raed.law80@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :5 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

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

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        خاصانقاَىٌ اناالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   Private LAW  

 

 نخجاريانقاَىٌ ااالخخصاص انذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  commercial LAW  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.ِ انذكخىرا .1

 

 :Country                                                      انذونت :

 :City                                                                 انًذيُت :

 :University                                                     انجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .8

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MUSILCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :MUSILUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 0  

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :
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 :KIRKUKCity                                                                      كركىكانًذيُت :

 :KIRKUKUniversity                                                            كركىكانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

                                                 انرياض نهبُيٍاعذاديت انًذرست:

                 
alriyadh secondarySchool: 

 
 
 
 :hers otأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      مركز طرائق التدريس/ كمية التربية / جامعة كركوك -شيادة طرائق تدريس   .1
  ITB  شيادة توفل  .2
     IC3شيادة   .3

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عددات أخرى تم الحصول عميكتب هنا أي شها 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
 2008الى  2006 ونالقان القانون رابعةال الحقوق العينية  .1
 2009- 2008  القانون القانون الرابعة القانون الدولي الخاص  .2
 ولحد اآلن 2009 ونالقان القانون الرابعة األوراق التجارية  .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    

قم المجمة ر  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
الشكمية في عقود بيع وشراء   .1

 المركبات )السيارات(
مجمة جامعة االنبار لمعموم 

 االنسانية
تشرين االول  8463-1995

2008 
13 236-

251 
 رىن المحل التجاري  .2

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية والسياسية

 المجمد األول 4582-2226
عدد 
 خاص

75-95 

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
 عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية  .1
 شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة  .2

 2006لسنة  26نسية العراقي رقم دراسة في قانون الج  .3

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات7
 

 ت
اب الذي تم نشره اسم البحث أو الكت

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  
 رىن المحل التجاري في القانون العراقي

التطورات األقتصادية 
واألجتماعية واثرىا عمى 

 التشريعات العراقية

16-
17/11/2011 

 العراق

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
  ط كمية اليندسة.مقرر قسم ىندسة النف

 المنصب اإلداري  ت
 مقرر قسم القانون  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

 :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.        

                                         

                                                                                          


