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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            صفبء شكىر عببس هحوذ:االسن الرببعي    

                                                                

Name    :  safaa shakoor abaas muhamed     

 

 

 كركىن / دالىقهكبى الىالدة:     

                    

Birth place   : karkuk- daquq 

 

       Birth date  : 15/11/1982 حبريخ الىالدة   

                                                        

 

        MScهبجسخير       :Certificationالشهبدة    

                                                          

    Lecturer Assistantهذرس هسبعذ    :Scientific Gradeاللمب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :12/3/2008 حبريخ أول حعييي 

 

     هيئت دعبوي الولكيتهكبى أول حعييي:     

   

   First appointment place:       

 

 

 telephone no. :03047703724030رلن الهبحف 

 

 E-mail :safaa_kz@yahoo.comالبريذ االلكخروًي 
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 اربعت سٌىاث لغبيت االى هت في الخعلين العبلي:عذد سٌىاث الخذ  

 

  اربعى سٌىاث وسبعت اشهر  عذد سٌىاث الخذهت خبرج الخعلين العبلي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        المبًىى الخبصص العبم:االخخصب

           

:General Specialty   ٍ   praivet law 

  

 

 المبًىى الوذًياالخخصبص الذليك:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  civilian law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجبهعت:

 
 
 
 : MScالوبجسخير .2

 

 :Country                                                                     العراقالذولت :

 :City                                                                           السليوبًيت الوذيٌت :

 :University                                                                 سليوبًيالجبهعت:
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 : BSc سالبكبلىريى. 3  

 

 :Country                                                                     العراقالذولت :

 :City                                                                           كركىنالوذيٌت :

 :University                                                                 كركىنالجبهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :Country                                                                     العراقالذولت :

 :City                                                                           دالىقالوذيٌت :

 :School                                                      اعذاديت دالىق للبٌييالوذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدتم الحصول عميكتب هنا أي شهادات أخرى  مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       التدريسية في الجامعة رابعا: الخبرة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
عموم الحياة  تربية الصرفة  االولى  حقوق االنسان  .1

 والفيزياء
2112-2113 

 2114-2113 القانون القانون الثانية  الديمقراطية   .2
 االولى مدخل لدراسة القانون   .3

القانون والعموم 
 السياسية 

 2115-2114 السياسية  العموم

القانون والعموم  الرابعة  قانون التنفيذ  .4
 السياسية 

 2116-2114 القانون 

 الثالثة  د المسماةالعقو   .5
وم القانون والعم

 2116-2115 القانون  سياسيةال

 االولى  الحقوق االنسان   .6
القانون والعموم 

 السياسية 
 2115-2114 القانون 

 2114-2113 الطب كمية الطب ى االول الحقوق االنسان   .7
 2114-2113 االحصاء االدارة واالقتصاد االولى  الحقوق االنسان   .8
9.                                

11.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  : األنشطة العلمية الحالية  خامساً  

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
عن العمل  المسؤولية التضاممية  .1

غير المشروع في القانون المدني 
  لعراقيا

مجمة كمية القانون والعموم 
 السياسية

      2115 13       

       31 2116       مجمة جامعة تكريت لمحقوق  عقد ازالة االلغام  .2

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

11.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        
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3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 االحكام المشمولة بالنفاذ المعجل  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          



 هركز الحبسبت واالًخرًيج                                                                  كركىنجبهعت    

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

11.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  يس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكو مثل:رئعمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2114-2112مسؤول المكتبة   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

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

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

                                         

                                                                                          


