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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            كشاو هعروف سيذة علي:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : gashaw marof saida 

 

 

 كركىكهكاى الىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 17/5/1984 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        MScهاجسخير       :Certificationالشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantهذرس هساعذ    :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :29/3/2007 حاريخ أول حعييي 

 

     جاهعت كركىك / كليت القاًىىهكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: University of kirkuk  /collage of law 

 

 

    : .telephone noرقن الهاحف 

 

 E-mail :gashawmarof@hotmail.comالبريذ االلكخروًي 
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 9د سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي:عذ  

 

  اليىجذعذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاًىىاالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   law 

  

 

 العامالقاًىى االخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  law of puplic  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ةثالثاً: الشهادات العلمي  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :kirkukUniversity                                                            كركىكالجاهعت:
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 : BSc سالبكالىريى .3  

 

 :IraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :kirkukUniversity                                                            كركىكالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :Al khansaSchool                                                 الخٌساءالوذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
بغداد  ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة 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
 2114 - 2113 كافة االقسام اليندسة االولى حقوق االنسان  .1
 2115-2114 القانون القانون االولى عمم االجرام  .2
 2115-2114 يةالسياس القانون االولى المدخل لدراسة القانون  .3
 2115-2114 القانون القانون الثانية القانون العقوبات القسم العام  .4
 2116 - 2115 القانون القانون الثانية العام القسم العقوبات القانون  .5
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

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

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
لتشيير عبر االنترنيت واشكاالتو ا  .1

 القانونية في العراق )دراسة مقارنة(
كمية القانون لمعموم القانونية 

 والسياسية
2226 - 

4582 
2116 16 153- 

218 
2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

11.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

11.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

 
 .المؤتمرات:4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          
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11.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء ذاألستاتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 مسؤول 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.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

11.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

11.        

                                         

                                                                                          


