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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  سلىي احوذ هيذاى حسييي:االسن الرباع    

                                                                

Name    : salwa ahmed midan hussen 

 

 

 كركىكهكاى الىالدة:     

                    

Birth of place   : kirkuk 

 

 

                                                              Birth date  : 5\2\9979 حاريخ الىالدة   

 

        MScهاجسخير       :Certification  الشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار هساعذ   :Academic Titleاللقب العلوي   

            

   First appointment Date  :03\8\2330 حاريخ أول حعييي   

 

 

     كليت القاًىى\جاهعت كركىكهكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: kirkuk universtiy - college of law 

 

 

 Period of service in  higher education :6 ٌىاث الخذهت في الخعلين العاليعذد س  

 

       :Period of service out higher education  عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي  
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                              e         B: Specializ                                     االختصاص ثانياً: 
 

        القاًىى العاماالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   public law  

 

 القاًىى الذولي العاماالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  public international law  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.الذكخىراٍ  .9

 

 :Country                                                      الذولت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجاهعت:

 
 
 :Sc .Mالواجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :sulaimaniaCity                                                                      السليواًيتالوذيٌت :

 :sulaimaniaUniversity                                                            السليواًيتالجاهعت:

 
 

 

 :Sc .B سالبكالىريى. 0  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :kirkukUniversity                                                            كىككرالجاهعت:
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 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

                                                 ثاًىيت الخٌساءالوذرست:

                 
alkhansaa 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:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 لسنةا القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2010-2009 القانون القانون الثالثة قانون العمل  .1
 2009-2008 القانون القانون  الثانية القانون االداري  .2
 20080-2007 القانون القانون الرابعة المنظمات الدولية  .3
 2008-2007 القانون القانون االولى لمدخل لدراسة الشريعة االسالميةا  .4
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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t Scholarly Curren                  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
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
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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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 .المؤتمرات4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

نحو دور فاعل لمقانون في حماية التراث   .1
 الثقافي غير المادي

تحوالت القانون الدولى في مطمع 
 العراق 2009\4\23-22 االلفية الثانية 

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :Professional and Administrative Servicesيةخدمات اإلدارية والمهن.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إداريةتب ىنا أي مناصب :يكمالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 في كمية القانون جامعة كركوك مسؤولة وحدة المكتبة  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
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10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


