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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  طلعت جياد لجي عليي:االسن الرباع    

                                                                

Name    : TALAAT CHYAD LUJAY ALI                                                     

 

        PhDدكتىراٍ      :Certification  الشهادة   

                                                          

  Profاستاذ   :Academic Titleاللقب العلوي   

            

   Email  :- talatlaw@yahoo.comااليويل    

   

      

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        القاًىى العاماالختصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   PUBLIC LAW  

 

 القاًىى الدولي العاماالختصاص الدقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  PUBLIC INTERNAtional law  
 
 
 

 
 
 

mailto:talatlaw@yahoo.com
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  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.الدكتىراٍ  .1

 

 :iraqCountry                                            العراقالدولت :

 :musilCity                                                       الوىصلالوديٌت :

 :musilUniversity                                           الوىصلالجاهعت:

 
 
 :Sc .Mاجستيرالو .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولت :

 :musilCity                                                                      الوىصلالوديٌت :

 :musilUniversity                                                            الوىصلالجاهعت:

 
 

 

 :Sc .B سالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولت :

 :musilCity                                                                      الوىصلالوديٌت :

 :musilUniversity                                                            الوىصلالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعداديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالدولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوديٌت :

                                                 ثاًىيت الحىيجت للبٌييالودرست:

                 
alhawija secondary for boysSchool: 

 
 



 هركز الحاسبت واالًترًيت                                                                  كركىكجاهعت    

 
 : 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. 
 

                                                                       
 

 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

 سنةال القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2010الى  2002 القانون القانون الثالثة القانون الدولي العام  .1
 2006الى  2003 القانون القانون الرابعة خاصالقانون الدولي ال  .2
 2004 القانون القانون الثانية الديمقراطية وحقوق االنسان  .3
 2009 القانون القانون االولى المدخل لدراسة القانون  .4
5.                                
6.                                
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rent Scholarly Cur                  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
المركز القانوني الدولي لمشركات   .1

             2008       عمان دار الحامد لمنشر / متعددة الجنسية

اثر مبدأ التكامل في تحديد مفيوم   .2
 431 39 2009 1819-1746 مجمة الرافدين لمحقوق الجريمة الجريمة الدولية

عالقة مجمس االمن بالمحكمة   .3
 الجنائية الدولية

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 القانونية والسياسية

1140-2073 2009 1 243 

مبدأ استقالل القضاء في نطاق   .4
 نون الدولي العامالقا

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 القانونية والسياسية

1140-2073 2009 2       

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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12.                                      

                                                                                               
 :Books and researches under review حوث تحت النشر.الكتب أو الب2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 2006لسنة  26دراسة في قانون الجنسية العراقية رقم   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 فاعمية مباديء القانون الدولي العام في ظل العولمة  .1
 القانون الدولي العامدراسات في   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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 :conference .المؤتمرات4
 

 ت
تم نشره  اسم البحث أو الكتاب الذي

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

 اثر االستثمار االجنبي الخاص في البيئة  .1
الحماية القانونية لمبيئة )الواقع 

 واالفاق(
 الموصل -العراق 25-26/3/2009

ة االسالمية في الشريعمشروعية الحرب   .2
 والقانون الدولي العام

المؤتمر العممي االول لمعموم 
 االنسانية

 كركوك -العراق 20-21/4/2009

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 ثناءأ األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2005الى  2003مقرر قسم القانون في كمية القانون جامعة كركوك من   .1
 2006معام ل في كمية القانون جامعة كركوك مدير الوحدة العممية  .2

3.        

4.        

5.        

6.        
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