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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  ياجذ َجى عيذاٌ نجيي:االسى انرباع    

                                                                

Name    : majid najm idan leje 

 

 

 انحىيجت-كركىك يكاٌ انىالدة:     

                    

Birth of place   : kirkuk- hawija 

 

 

                                                              Birth date  : 1/1/1977 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Profأسخار   :Academic Titleانهقب انعهًي   

            

   First appointment Date  :13/8/2003 حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     جايعت كركىك -كهيت انقاَىٌ  يكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: IRKUK UNIVERSITY / COLLEGE OF LAW 

 

 

 mobile no   : .07702184916رقى انًىبايم 

 

 E-mail : majidedu.law@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :14 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

  ال حىجذ:Period of service out higher education  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاَىٌ عاواالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   PUBLIC LAW  

 

 قاَىٌ دسخىرياص انذقيق:االخخص
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  CONSTITUTIONAL LAW  

 
 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :IRAQCountry                                            انعراقانذونت :

 :BAGHDADCity                                                        بغذادانًذيُت :

 :ALNAHRAINUniversity                                           انُهريٍ انجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :BAGHDADCity                                                                       بغذادانًذيُت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                            انُهريٍ انجايعت:

 
 

 

 :Sc .B سانبكانىريى. 3  

 

 :IRAQCountry                                                                اقانعرانذونت :
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 :BAGHDADCity                                                                       بغذادانًذيُت :

 :ALNAHRAINUniversity                                                            انُهريٍ انجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IRAQCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KIRKUKCity                                                                      كركىكانًذيُت :

                                                 اعذاديت انحىيجت نهبُيٍانًذرست:

                 
ALHAWIJA SECONDARYSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

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

                                             في امن المعمومات. 
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ersity Teaching Univ       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2004-2001 القانون القانون الثانية قانون العقوبات القسم العام  .1
 2006-2001 القانون القانون الرابعة ظمات الدوليةالمن  .2
 2004-2003 القانون القانون الثالثة القضاء االداري  .3
 2009-2006 القانون القانون الرابعة لجزائيةاصول المحاكمات ا  .4
 ولحد االن 2009 القانون القانون الرابعة التحقيق الجنائي  .5
 الماجستير العامالقانون الدولي   .6

القانون والسياسة 
 جامعة السميمانية

 2006-2005 القانون العام

7.  
 الماجستير القانون الدولي العام

القانون والسياسة 
صالح جامعة 

 الدين
 2007-2006 انون العامالق

8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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ly Current Scholar                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 :Published Books and researchesالمنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

اراء ومقترحات في القضاء االداري   .1
 في العراق

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 االنسانية

-174 8 2006ايمول  1817-6798
188 

السمطة التشريعية في الشريعة   .2
 االسالمية والقانون الوضعي

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 االنسانية

-429 4 2008ايار  1817-6798
457 

الحماية الجنائية لمدستور ولنظام   .3
في  الحكم والمؤسسات الدستورية

 الشريعة االسالمية والقانون الوضعي

لمعموم  االنبارمجمة جامعة 
 االنسانية

تشرين االول  1995-8463
2008 13 252-

261 

رئاسة الدولة )االمامة( في الشريعة   .4
 االسالمية والقانون الوضعي

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 قانونية والسياسيةال

 35-1 2 2009حزيران  2073-1140

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :Books and researches under review .الكتب أو البحوث تحت النشر2
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 أسم البحث أو الكتاب ت
 دراسة تحميمية قانونية مقارنة -الحماية القانونية لمحق في المغة   .1
 رؤية القضاء االداري في العراق حول احكام الموظف المختطف  .2

 االثار القانونية لمشكر والتقدير عمى موظف الخدمة الجامعية  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 : unpublished Books and researchesالكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 دراسة دستورية قانونية مقارنة -دسترة مبدا وجوب حضور المحامي في الجنايات   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :conference .المؤتمرات4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 مدالب تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

رؤية القضاء االداري في العراق حول احكام   .1
 الموظف المختطف

كمية  - مؤتمر جامعة القادسية
 القانون

 العراق 7-8/4/2010



 يركز انحاسبت واالَخرَيج                                                                  كركىكجايعت    

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 :Professional and Administrative Servicesيةات اإلدارية والمهنخدم.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
 كمية القانون جامعة كركوك -انون وكيل رئيس قسم الق  .1
 كمية القانون جامعة كركوك - رئيس قسم القانون   .2

 كمية القانون جامعة كركوك -عضو لجنة الترقيات العممية   .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
 الخدمات  ت
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 ولحد االن 2004مى التدريب الصيفي لطبة المرحمة الثالثة لكمية القانون من سنة مشرف اداري ع  .1
 ولحد االن 2004ي عمى التدريب الصيفي لطبة المرحمة الثالثة لكمية القانون من سنة عمممشرف   .2

 مقاالت قانونية اجتماعية -مقاالت في مجمة التضامن   .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 :Refereed Journal publication والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 يةالوقائع العراق  .1
 االحكام العدلية  .2

 مجمة التضامن  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


