
 

 

 

 CV الذاتية السيرة

 

 

 المعلومات الشخصية:

 AhmedHussein Salman احًذ حسيٍ سهًاٌ بستاٌ انخزرجي  االسى انكايم:

Bustan Khazraji 
Full name: 

 :date of Birth 1981-7-5  1891-7-5 تاريخ انىالدة:

 :M.A. The certificate ياجستير  :  انشهادة

انتخصص 

 انعاو:

 Criminal Law General انماَىٌ انجُائي 

Specialization 

انتخصص 

 انذليك:

 Justice in criminal انعذانت في االجراءاث انجُائيت 

proceedings 

Specialization: 

 Assistant teacher Academic يذرس يساعذ  انهمب انعهًي:

Title:  

تاريخ 

 انحصىل عهيّ

15-7-4112 15-7-2014 Date obtained: 

 سُىاث عذد

 في انخذيت

 انعاني: انتعهيى

 Year Number of 11 سُت  11

years of service 

in higher 

education 

 انبريذ

 االنكتروَي:

M.AhmedHussaien@islamic.uodiyala.edu.iq 

 

 Email: 

 انًاَحت انجهت

 نهشهادة

 انبكانىريىس

 IRAQ- University جايعت ديانى  –انعراق 

of Diyala 

The awarding 

of the 

bachelor's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة:

41-9-4115 21-8-2005 Date of 

certification: 

 انًاَحت انجهت

 نشهادة

 انًاجستير:

 Russian  - Federal انجايعت انجُىبيت انفذرانيت  –روسيا االتحاديت 

Southern 

University 

The awarding 

of the Master's 

degree: 

 يُح تاريخ

 : انشهادة

5-7-4112 5-7-2014 Date of 

certification: 

 رسانت عُىاٌ

 انًاجستير

 International انتعاوٌ انذوني نًكافحت انجريًت انًُظًت 

cooperation against 

organized crime 

Master Thesis 

Title 

عُىاٌ 

اطروحت 

 انذكتىراِ

  Thesis Title of 

Ph.d 
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 الوظائف التً شغلها :

الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت
 الى –

Period 
from - 

to 

Workplace Job  
sequence 

مدير الدائرة  11
  القانونية 

 كلية القانون 
  والعلوم السياسية

8002- 8000   Director of 
Legal 

Department 

1 

مدير الدائرة  -22
  القانونية

كلية االدارة  
 واالقتصاد 

8000-8000    Director of 
Legal 

Department 

2 

مدير الدائرة  -33
 القانونية 

كلية العلوم  
بتكليف اضايف 

 للمهام  

8000    Director of 
Legal 

Department 

3 

-  

  الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة )الجامعة )الكلية(/  ت
 المعهد(

 Period الى –الفترة من 
from – to 

The 
(University 
(College) / 
Institute) 

 
sequence 

 / Diyala 2014-2015 4102-4102 ديالى/ كلية القانون   1
College of Law 

1 

 Until -2016 لغاية االن  -4102 العلوم االسالميةكلية  ديالى / 2
now 

Diyala/ College 
of Islamic 
Sciences 

2 

 

 . الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌةعضوٌة 

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

تاريخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

 
seque
nce 

 Local Examinations 2016    4102 محلية   لجنة امتحانية 1
Committee 

1 

لجنة حقوق  2
 اإلنسان 

 Local Commission on 2017  4102 محلية 
Human Rights 

2 

 

 

 



 

 

 محلٌة او عربٌة او عالمٌة لى جوائزإبداعات او نشاطات حصل فٌها ع

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

الجهة 
 المانحة

 Year Organization السنة
name 

 
Type of 

creativity or 
activity 

 
seque
nce 

كتاب شكر  -1
وتقدير عن 
األول على 

دورة ) الدورة 
المناقصات 

والعقود/جامعة 
 (بغداد

رئٌس 
 الجامعة

2002 2008 University's 
president 

A book of 
thanks and 

appreciation for 
the first session 
(the course of 
tenders and 
contracts / 

University of 
Baghdad) 

1 

كتاب شكر  -2
وتقدير عن 

لجنة رئاسة 
تسليم مشاريع 

/جامعة  الجامعة
 ديالى

المساعد 
 االداري 

2012 2016 Administrativ
e Assistant 

A letter of 
thanks and 

appreciation for 
the 

chairmanship of 
the Committee 
for the delivery 

of University 
projects / 

University of 
Diyala 

2 

 

 

  التالٌف والترجمة

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

سنة 
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title  

sequence 

1           
  


