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 انسرية انذاتيت
 

 رائد صيوان عطوان عبيد المالكي:االسى 

 1/3/1791البصزة :  يكاٌ وتأريخ انىالدة

 حي االساتذة –بصزة  انعنىاٌ :

 30531710870 : رقى اهلاتف

 rattwan@yahoo.com: انربيد االنكرتوني

 : واجلهت املاحنت وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداث
 18/0/1990 –كليح الماًىى  – ثصرججاهؼح ال -تكالىريىس الؼراق -1

 8/9/0333 –كليح الماًىى  – تغذادجاهؼح –هاجستير الؼراق  -2

 9/9/0330 –كليح الماًىى  -تغذادجاهؼح  –دكتىراٍ الؼراق  -3

 :  وتاريخ احلصىل عهيها انعهًيت اتةاملز

 1/10/0319     استار -

 9/9/0313أستار هساػذ  -

 9/9/0330هذرس  -

 1/0/0331هذرس هساػذ  -

 لاًىى خاص:  االختصاص انعاو

 لاًىى هذًي:  االختصاص اندقيق
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 اللغت االنكليزيت –: اللغه العزبيت  انهغاث انتي جييدها

 تدريسي في كليت القانون: انىظيفت احلانيت

  :وتىارخيهااملناصة انتي تىالها يف انكهيت 

 0337همرر كليح الماًىى  -1

 0330رئيس فرع الماًىى الخاص  -0

 0310همرر فرع الماًىى الخاص  -0

 0317رئيس فرع الماًىى الخاص  -7

  انبحىث املنشىرة واملؤنفاث :

 الوشاكل الشرػيح  والماًىًيح  لؼمذ اجارج االرحام -

 هسؤوليح الثائغ ػي فايروساخ الحاسىب -

 لإلػالى ػي السلغ والخذهاخالضىاتط الماًىًيح -

 ليذ الٌظام الؼام في تحكين هٌازػاخ الؼالهح التجاريح  -

 لميذ الىرلح الواليح الطثيؼح الماًىًيح-

 الماًىى واجة التطثيك ػلى ػمىد االستثوار الٌفطي-

 الوؼالجح التشريؼيح الشكاليح كىى الماصر تاجرا" في ضىء لاًىى التجارج الؼرالي -

 دراسح همارًح –التٌظين الماًىًي لخذهاخ هاتؼذ الثيغ في ظل الضواى االتفالي -

 

 : املىاد انتي درسها يف اندراست االونيت
 الوذخل لذراسح الماًىى -1

  الؼول والضواى االجتواػي  -0

 سيوٌار للواجستيراملىاد انتي درسها يف اندراساث انعهيا:

             :انتددي افددزي عهيهددا نهًااسددتري وانددد تىرا  عدددد انزسدداام واالحدداري 
 رسائل هاجستير (  7)
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 اليوجد: بيتدر)انتي فارك فيها  ًحاضز او اندوراث انتطىيزيت

 اليىجذ املؤمتزاث انتي فارك فيها  باحج:


