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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            فكرث رفيك شفيك عهي انسيذ:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : fikrat rafeek  

 

 

 كركىنيكاٌ انىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 2/7/1950 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        PhDدكخىراِ      :Certificationانشهادة    

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Scientific Gradeانهمب انعهًي   

            

   

   First appointment Date  :2/8/1984 حاريخ أول حعييٍ 

 

     كهيت انخربيت /جايعت صالح انذيٍ /اربيميكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: education university-salah al deen university-arbil 

 

 

 telephone no. :07702399008رلى انهاحف 

 

 E-mail :fikrat 44 @yahooانبريذ االنكخروَي 
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      عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني:  

 

       عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        سياستاالخخصاص انعاو:

           

:General Specialty   ٍ   policy 

  

 

 فكر سياسي اساليي يعاصراالخخصاص انذليك:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  coeval islamic political ideology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountry                                            عراقانانذونت :

 :baghdadCity                                                       بغذادانًذيُت :

                                           اسيتبغذاد /كهيت انعهىو انسيانجايعت:
baghdad-political sciences 

universityUniversity: 

 
 
 
 : MScانًاجسخير .2

 

 :indiaCountry                                                                انهُذانذونت :

 :ali-karCity                                                                      عهي كارانًذيُت :

 :ali-kar  islamismUniversity                                                            عهي كار االسالييتانجايعت:
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 : BSc سانبكانىريى. 3  

 

 :indiaCountry                                                                انهُذانذونت :

 :ali karCity                                                                      عهي كارانًذيُت :

 :ali kar islamismUniversity                                                            عهي كار االسالييتانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :kirkukCity                                                                      كركىنانًذيُت :

                                                 ثاَىيت انحكًت انًسائيتانًذرست:
evening aphorism 

secondarySchool: 

 
 
 
 أخري:. 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. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 1984 عمم النفس التربية english 1الفكر التربوي   .1
 1988 عمم االجتماع االداب 4 عمم االجتماع السياسي  .2
 1992 التاريخ التربية english 3الفكر الفمسفي   .3
 1999 التاريخ التربية 4 ايران وتركيا المعاصرة  .4
 2001 التاريخ التربية english 4ي الفكر الفمسف  .5
 2005 القانون كمية القانون 1 القانون الدستوري  .6
 2005 القانون كمية القانون english 1القانون   .7
 2005 القانون كمية القانون english 1القانون   .8
 2005 القانون نكمية القانو  english  1قانون ال  .9

 2009 ادارة اعمال االدارة واالقتصاد english 1االدارة   .10
 دراسات قانونية  .11

ماجستير 
 اال2011-2007 القانون ةقانون سميماني دكتوراه

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

 / / 2007 / كتاب االصولية االسالمية  .1

 االختالف حول مفيوم الجماعة  .2
جامعة -مجمة العموم السياسية

 بغداد
1815-5561 2007 34 30-41 

 عمى الحاكم خروجال  .3
جامعة -مجمة العموم السياسية

 بغداد    
1815-5561 2009 41 39 

البعد السياسي في كتابات سعيد   .4
 النورسي

جامعة  -قميميةدراسات ا
 الموصل

      2006 5 34 

                         جامعة كركوك /مجمة اشكالية الردة بين الدين والسياسة  .5

 الحكم وعالقتو مجمس الشورى  .6
 1مقدم الى المؤتمر العممي/

 كمية القانون/كركوك
-1ج/ 2010      

 1ع
 -5مجمد /
167 

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 ن/مجمة العموم السياسية/ بغدادالفكر والدعوة عند الشيخ احمد ياسي  .1
لمنشر في مجمة مقبول -د. فكرت السيد  -الحداثة والتجديد في فكر سعيد النوري )مشترك( د.عبيدعبد اهلل  .2

 90رقم -23/11/2011قانون كركوك/ -القانون والسياسة 

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :وث غير المنشورةالكتب أو البح.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

 العراق بعد االحتالل  .1
مؤتمر الخميج وزارة 

 االيرانيةالخارجية
 ايران 2007

 اربيل 2010 حقوق االنسان ن في التربيةاج حقوق االنساادم  .2

 كركوك 2011 المؤتمر العممي الثاني الحاكم وعالقتو مجمس الشورى  .3

4.                          

5.                          
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6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

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

 المنصب اإلداري  ت
 معاون عميد كمية التربية/جامعة صالح الدين  .1
 جامعة صالح الدينمدير دار الكتب/   .2

 مدير دار الكتب/جامعة تكريت  .3

 لقدس/تكريترئيسقسم السياسة والدراسات المستقبمية/مركز ا  .4

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 يب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدر مالحظة
 الخدمات  ت
 التعايش السممي واالمن االىمي والعنف و المشاركة في الندوات حول حقوق االنسان  .1
2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 مجمة االدارة واالقتصاد عضو ىيئة التحرير  .1
 التضامن / مجمة ثقافية تصدر عن دار قفقاسمجمة   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


