
 

 السيرة الذاتية

 

 عال سامح لطفي غيدان  االسم الرباعي : -

 1/2/1891 تاريخ الوالدة : -

 21/1/2112عليها تاريخ الحصول                                             ماجستيرالشهادة :      -

 قانون اداري  التخصص الدقيق :                                    قانون عام    التخصص العام :  -

 22/2/2112 تاريخ الحصول عليه :                                       مدرس مساعد   اللقب العلمي :  -

 11 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 اليوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 ola_84@gmail.com البريد االلكتروني : -

 جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية   البكلوريوس :الجهة المانحة لشهادة  -

 جامعة بغداد / كلية القانون  الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : -

 سلطة اإلدارة في حماية البيئة من التلوث في القانون العراقي  عنوان دراسة الماجستير : -

 ه :عنوان رسالة الدكتورا -

 

           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2111-2118 رئاسة الجامعة  مسؤول شعبة تقييم األداء  1

 مستمر- 2119 كلية القانون والعلوم السياسية مسؤول شعبة ضمان الجودة 2

 مستمر-2119 كلية القانون والعلوم السياسية عضو مجلس كلية  3

 مستمر -2119 كلية القانون والعلوم الساسية  عضو مجلس ضمان الجودة  4

 

 

 

 

 

 



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  المعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

1    

2    

2    

1    

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 1

 السياسية 

القانون  القانون 

 اإلداري 

2112-2112-

2112 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى  2

 السياسية 

األنظمة  القانون 

 السياسية 

2112-2121 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى  3

 السياسية 

العمل  القانون 

والضمان 

 االجتماعي 

2122 /2123  

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى  4

 السياسية 

الهيئات  القانون 

 المستقلة 

2112  

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت

 او االطروحة

السنة 

 الدراسية



1      

2      

3      

4      

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

الذي يجتاح كورونا الرعب  1

 العالم

كلية المعارف 

 الجامعة

 2121-2112 حضور 

اختبار الكتروني عن طريق كوكل  2

 درايف

 2121-2112 حضور  كلية القانون 

االسرة العراقية ودورها في ازمة  3

 كورونا

 2121-2112 حضور  كلية القانون 

اثار حظر التجوال على التعليم  4

االلكتروني وعلى إجراءات 

 التقاض ي 

 2121-2112 حضور  كلية القانون 

اعداد االمتحان االلكتروني عبر  5

 منصة كالس روم

 2121-2112 حضور  كلية القانون 

اإلدارة العملية للمحاضرات  6

 االلكترونية 

 2121-2112 حضور  كلية التربية /ديالى

الوقاية من العدوى من فايروس  2

 كورونا 

المعهد التقني/ 

 النجف

 2121-2112 حضور 

إدارة االزمات واملخاطر في  2

المؤسسات التعليمية وفقا 

 لسياسة الجودة

 2121-2112 حضور  جامعة واسط

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

شرح قانون االنضباط العراقي  1

 النافذ

مديرية األقسام 

 الداخلية

2112-2112 

2    

3    



4    

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

سلطة االدارة في حماية البيئة من  1

 التلوث في القانون العراقي 

 2115 العراق

االجازة الدراسية لموظف الخدمة  2

الجامعية دراسة تحليلية في 

التشريعات اإلدارية العراقية 

 النافذة 

العراق /كلية القانون 

والعلوم السياسية 

 جامعة ديالى 

2112  

3    

4    

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العالمية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1 Transylvanian 
Revie 

 The 

Disciplinary 

Punishment 

between Text 

and 

Application 

"A Study in 

View of the 

Iraqi Valid 

Discipline 

Law" 

 

44 2019 

2  
 International 

Journal of 
Psychosocial 

Rehabilitation 

 The physical 

and Legal 

Disappearance 

of the Subject 

of the 

Administrative 

Decision 

24/9 2020 



 

 

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع

 السنة

رئاسة جامعة  شكر وتقدير الخطة االستراتيجية 1

 ديالى 

 2121 

معايير االعتماد  2

 المؤسس ي 

عمادة كلية  شكر وتقدير

القانون 

والعلوم 

السياسية 

 جامعة ديالى 

 2122 

عمادة كلية  شكر وتقدير التدريس ي المتميز 3

القانون 

والعلوم 

السياسية 

 جامعة ديالى 

 2112 

رئاسة جامعة  شهادة تقديرية الموظف المتميز 4

 ديالى 

 2111 

 



 التأليف والترجمة : -

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

 العربية-1

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 1اعمال تطوعية عدد -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

2-  

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم                                      

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


