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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            كٌعاى هحوذ هحوىد حسيي:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : kanan mahammed mahmood 

 

 

 داقىق -كركىك هكاى الىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk-dakuk 

 

       Birth date  : 1980/4/27 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        MScهاجسخير       :Certificationالشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantهذرس هساعذ    :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :2010/8/2 حاريخ أول حعييي 

 

     جاهعت كركىك / كليت القاًىىهكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: collogo of law kirkuk universty 

 

 

 telephone no. :07705175767رقن الهاحف 

 

 E-mail :kanan. Mhmd@ yhoo. comالبريذ االلكخروًي 
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 2عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي:  

 

       عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        هاجسخير قاًىى عاماالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   public law 

  

 

 االداريالقاًىى االخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  administrtive law  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولت :

 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :tikretCity                                                                      حكريجالوذيٌت :

 :tikretUniversity                                                            حكريجالجاهعت:
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 : BSc سالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

 :kirkukUniversity                                                            كركىكالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      داقىقالوذيٌت :

 :hajh schoolSchool                                                 اعذاديت داقىق للبٌييالوذرست:

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      شيادة دورة طرائق التدريس  .1
 شيادة صالحية التدريس  .2
     itpشيادة   .3

 ic3شيادة الحاسوب  .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
حقوق االنسان والطفل   .1

 والديمقراطية
 2211-2212 ادارة اعمال االدارة واالقتصاد االولى

 2211-2212 القانون القانون الثالثة اصول البحث القانوني  .2
 2212-2211 القانون القانون االولى اسة الشريعة االسالميةمدخل لدر   .3
 2212-2211 القانون القانون الثالثة اصول البحث القانوني  .4
 2213-2212 القانون القانون الثالثة قانون العمل والضمان االجتماعي  .5
 2211-2212 القانون القانون الثانية القانون االداري  .6
7.                                
8.                                
9.                                

12.                                
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 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

 رقابيةالسؤال كوسيمة   .1
مجمة كمية القانون لمعموم 

 القانونية والسياسية
عدد  16/11/2011 226-4582

 خاص
      

 دراسة دستورية مقارنة  .2
مجمة كمية القانون لمعموم 

 القانونية والسياسية
-226-4582-

ISSN                   

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

12.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 حل السمطة التنفيذية لمبرلمان  .1
2.        

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

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

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

 يةالسؤال كوسيمة رقاب  .1
التطورات االجتماعية والسياسية 

 واثرىا عمى التشريعات
 العراق 16-17/2211

 م المخالفة التأديبيةاحكا  .2
ثقافة العنف والالعنف في 

 العراق
 لعراقا 15-16/4/2212

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          
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7.                          

8.                          

9.                          

12.                          

                                                                       
 
 
 :اإلدارية والمهنية خدمات.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
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 دريب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تمالحظة
 الخدمات  ت
 تدريب طمبة كمية القانون المشاركين في مسابقة ديسوب في المحكمة االفتراضية  .1
2.        

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 سكرتير تحرير مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

                                         

                                                                                          


