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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  سايي حسٍ َجى عبذ هللاي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : SAMI HASSEN NAJEM ABDULLAH 

 

 

 كركىك -انعراق يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : IRAQ - KIRKUK 

 

 

                                                              Birth date  : 6/5/1979 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Academic Titleي انهقب انعهً  

            

   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   : .07702901267رقى انًىبايم 

 

 :E-mail  SamiLaw79@yahoo.comااليًيم. : 

 

 

 



 يركز انحاسبت واالَخرَيج                                                                  كركىكجايعت    
 

 

 Period of service in  higher education :11 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

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

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        انقاَىٌ انعاواالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   PUBLIC LAW  

 

 انقاَىٌ االدارياالخخصاص انذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  ADMINISTRATIVE LAW  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.خىراِ انذك .1

 

 :IRAQCountry                                            انعراقانذونت :

 :MUSILCity                                                       انًىصمانًذيُت :

 :MUSILUniversity                                           انًىصمانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MUSILCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :MUSILUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  
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 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KIRKUKCity                                                                      كركىكانًذيُت :

 :KIRKUKUniversity                                                            كركىكانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :TIKRITCity                                                                      جحكريانًذيُت :

                                                 اعذاديت عقبت بٍ َافعانًذرست:

                 
OQBAH BIN NAFIASchool: 

 
 
 
 : 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
 2007-2006 القانون القانون االولى القانون الدستوري  .1
 2008-2007 القانون القانون الثانية القانون االداري  .2
 2010-2009 القانون القانون الثانية القانون االداري  .3
 2012-2011 القانون القانون الثانية القانون االداري  .4
 2014-2013 القانون القانون لثانية االداري القانون  .5
 2015-2014 القانون انونالق الثانية القانون االداري  .6
 2016-2015 القانون القانون الثانية القانون االداري  .7
8.  

 العموم االولى حقوق االنسان

االقسام الفيزياء 
الكيمياء و 

والرياضيات 
 والحاسبات

2012-2013 

 2014-2013 القانون القانون االولى قانون الدستوريال  .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
كتابة منشور)اثر العقد االداري   .1

 بالنسبة الى الغير(
-المؤسسة الحديثة لمكتاب

 لبنان -بيروت
      2012             

االدارة المحمية في العراق والدول   .2
 المقارنة

المركز القومي لالصدارات 
 القانونية,القاىرة,مصر

      2014             

تعدد االجيزة الرقابية واثرىا عمى   .3
 اعميتياف

مجمة كمية القانون لمعموم 
 القانونية والسياسية|كركوك

      2014 11 501 

بعد  في العراق القضاء االداري  .4
 التحوالت الجديدة+

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 القانونية

1140-2073 2015 28       

تطور رقابة محكمة القضاء االداري   .5
عمى القرارات االدارية في ضوء 
التعديل الخامس لقانون مجمس 

 شورى الدولة

 لمعموم القانون ةكمي مجمة
 كركوك|والسياسية القانونية

      2015 15 646 

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      
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 :Books and researches under review .الكتب أو البحوث تحت النشر2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمراسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
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 مؤتمرفي ال
                   ال توجد  .1

2.                          

3.                          

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
 مقرر قسم القانون لمدراسة المسائية  .1
 اسات العميامسؤول وحدة الدر   .2

 مسؤول الشعية العممية  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :University and community services.خدمة الجامعة والمجتمع5
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 :يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .مالحظة
 الخدمات  ت
التدريبية الموسومة ةمحاضرة عن ضمانات الموظف العام في مجال العقوبات االنضباطية.القيت في الدور   .1

 10/4/2016تي اقاميا مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي في في ادارة المكاتب ال االداء الناجح
2.        

3.        

4.        

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.        

                                         

                                                                                          


