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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  عاير عاشىر عبذ هللا صفىني:االسى انرباع    

                                                                

Name    : amer ashoor abdullah safook  

 

 

 بعشيمت -يىصم يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : musil - baashika 

 

 

                                                              Birth date  : 21/3/1776 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Profأسخار   :Academic Titleمب انعهًي انه  

            

   First appointment Date  :16/7/2002 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     كهيت انماَىٌ -جايعت كركىنيكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: kirkuk university.collage of law 

 

 E-mail : amer_ashoor.@yahoo.comااليًيم. : 

 

 

 

 Period of service in  higher education :15 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

  جذال حى:Period of service out higher education  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني  
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                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        انماَىٌ انخاصاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   private law  

 

 انماَىٌ انًذَياالخخصاص انذليك:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  civil law  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :IRAQCountry                                            انعراقانذونت :

 :MusolCity                                                       انًىصمانًذيُت :

 :MusolUniversity                                           انًىصمانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MusolCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

 :MusolUniversity                                                            انًىصمانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MusolCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

                                                            كهيت انحذباء انجايعتانجايعت:
college alhadbaa 

universityUniversity: 
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 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :MusolCity                                                                      انًىصمانًذيُت :

                                                 ثاَىيت بعشيمت نهبُيٍانًذرست:

                 

baashiq asecondary for 

boysSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
غداد ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة ب ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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hing University Teac       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2003-2002 القانون القانون االولى المدخل لدراسة القانون  .1
 2003-2002 القانون القانون الثالثة العقود المدنية  .2
 2003-2002 القانون القانون الرابعة االوراق التجارية  .3
الى  2008من  القانون القانون بعةالرا الحقوق العينية  .4

2010 
5.  

 القانون المقارن
الدراسات 

-العميا
 الماجستير

القانون والعموم 
 2012-2011 القانون السياسية

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    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
المسؤولية المدنية الناجمة عن اساءة   .1

 استعمال اجيزة األتصاالت الحديثة
مجمة جامعة األنبارلمعموم 

       3 2011       القانونية والسياسية

مسؤولية المساع المدنية عن الخطأ   .2
 في تثبيت حدود العقار

مجمة كمية القانون لمعموم 
       1 2012       القانونية والسياسية

المسؤولية المدنية الناجمة عن   .3
ار األبراج الرئيسية والثانوية اضر 

 بحث مشترك -النقالة لميواتف

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 القانونية والسياسية

      2010 5       

امعة تكريت لمعموم مجمة ج تكييف العقد في القانون المدني  .4
 القانونية والسياسية

      2010 6       

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

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

 أسم البحث أو الكتاب ت
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 القياس في القانون المدني والفقو األسالمي  .1
2.        

3.        

4.        

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 .المؤتمرات4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

الطبيعة القانونية لوعود المرشح بعد اكتسابو   .1
 سعضوية المجم

      1-2/11/2010 
كمية القانون 

 والعموم السياسية
مكتب مناىضة -20       العنف المعنوي ضد الزوجة  .2
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العنف األسري في  21/11/2011

 دىوك
لتعويض عند األفراج او حق الموقوف با  .3

 البراءة
      

16-
17/11/2011 

مؤتمر كمية القانون 
 جامعة كركوك

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.

 منصب اإلداري ال ت
  في كمية القانون جامعة كركوك لجنة الترقيات العممية رئيس  .1
 عضو لجنة الدراسات العميا في كمية القانون/جامعة كركوك  .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
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 الخدمات  ت
 ال توجد  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 عضو ىيئة تحرير مجمة كمية القانون لمعموم والسياسة  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


