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 السيرة الذاتية

 

 المعلومات الشخصية :

  أميؼ فخج شخيف الثالثي /األسػ 

 1731- 3 – 1 /تاريخ السيالد 

 الدميسانية محل الؽالدة /

                         عخاقي   /الجشدية  

 متدوج /الحالة االجتساعية  

 معلومات اإلتصال :

 ميػ كؽردستان العخاقإق –أربيل  –قخية زانكؽ الججيجة  / السدكؼ عشؽان 

 4334 117 1971/   4314 034 0114   /ىاتف جؽال 

   aminfaraj75@gmail.com      /البخيج اإلالكتخوني 

amin.sharif@su.edu.krd 

 (: su.edu.krd جيؼ )صفحتي في مؽقع جامعة صالح ال

https://academics.su.edu.krd/profile-

admin/index.php?p=dashboard 
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 (:صفحتي في مؽقع ريديخج جيت )

https://www.researchgate.net/profile/Amin_Sharif 

 (:حدابي عمى الفيدبؽك )

https://www.facebook.com/AminFarajSharif 

 حدابي عمى مؽقع ليشكجن:

https://www.linkedin.com/in/amin-sharif-23295a123 
 التخصص العلمي:      

 اإلختراص العام / العمؽم الدياسية    

    اإلختراص الجقيق / الشعػ الدياسية والدياسات العامة

 الوظيفة الحالية:

 الدياسةالعمؽم أربيل / كمية القانؽن و  –جامعة صالح الجيؼ  محل الؽظيفة /

 تجريدي ؽظيفي/السخكد ال

 : ةالعلمي تالمؤهال

)1( 

 دكتؽراه فمدفة /الذيادة

 العمؽم الدياسية التخرص/

  / في الدشة التحزيخية أخحىانساذج مؼ السؽاد التي 

 الشعخيات السعاصخة في العالقات الجولية  -

 نعخيات اتخاذ القخار في الدياسة الخارجية )نسؽذج سشايجر(  -
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سانية واالسالم الدياسي ، أفكار انطؽني جيجند حؽل الفكخ الدياسي السعاصخ ) العم -
 اإلشتخاكية والخأسسالية( 

 الشعػ الدياسية )السعارضة الدياسية( ، عمػ اإلجتساع الدياسي )العشف الدياسي(. -

الحكػ الرالح في إقميػ كؽردستان العخاق: دراسة في السقؽمات  عشؽان أطخوحة الجكتؽراه /
 والسعؽقات

 9410 / لذيادةسشة الحرؽل عمى ا

            جيج جيجا  /التقجيخ  

 كمية القانؽن والدياسة -جامعة الدميسانية   /مكان الحرؽل عمى السؤىل العمسي 

)2( 

 ماجدتيخ الذيادة/

 العمؽم الدياسية التخرص/

 / يا في الدشة التحزيخيةنساذج مؼ السؽاد التي درس

  ارات()نعخية صجام الحزالسعاصخة الدياسية الشعخيات  -

 ( بالمغة اإلنجميدية)العالقات الجولية  -

 ( سمطات رئيذ الجولة في الشعػ الشيابيةالشعػ الدياسية ) -

 (.الفجرالية)القانؽن الجستؽري  -

السؽاطشة ودورىا في تكامل السجتسعات التعجدية : السجتسع  عشؽان رسالة الساجدتيخ/
 العخاقي نسؽذجا

 9442 سشة الحرؽل عمى الذيادة /

            جيج جيجا  جيخ /التق 



(4) 

أربيل / كمية القانؽن  -جامعة صالح الجيؼ   مكان الحرؽل عمى السؤىل العمسي / 
 والدياسة

)3( 

 بكالؽريؽس الذيادة/

 القانؽن  التخرص/

 9441 سشة الحرؽل عمى الذيادة /

            جيج جيجا  التقجيخ / 

 كمية القانؽن والدياسة -يسانية جامعة الدم  مكان الحرؽل عمى السؤىل العمسي /  

)4( 

 بكالؽريؽس الذيادة/

 العمؽم الدياسية التخرص/

 1777 سشة الحرؽل عمى الذيادة /

            جيج جيجا  التقجيخ / 

أربيل / كمية القانؽن  -جامعة صالح الجيؼ   مكان الحرؽل عمى السؤىل العمسي / 
 والدياسة

 :األلقاب العلمية التي حصل عليها

 9442 - 7 - 3اعتبارا مؼ  قب مجرس مداعج /ل

 9410 – 3 – 31اعتبارا مؼ  لقب مجرس /
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 :(2017ها ) لحد نهاية السنة الدراسية  لعام المواد التي ألقا

 أصؽل البحث العمسي. -

 .(آسيا وأفخيقيا وأوروبا) في القارات الشعػ الدياسيةنساذج  -

 العالقات اإلقميسية لمعخاق. -

 (والسعاصخ لقجيػ والؽسيط والحجيثالفكخ الدياسي )ا -

 الدياسات العامة. -

 التشسية الدياسية. -

 التطؽرات الدياسية السعاصخة في العخاق. -

 الشعػ الدياسية في الذخق األوسط -

 األنعسة الدياسية السعاصخة -

 عمػ اإلجتساع الدياسي -

 الدورات التدريبية :

(1) 

                                              طخق التجريذدورة    /أسػ الجورة 

 مجيخية التعميػ السدتسخ لجامعة صالح الجيؼ  /الجية السشعسة لمجورة  

 أربيل -مكان انعقاد الجورة / إقميػ كؽردستان العخاق 

 (9443ثالثة شيؽر )سشة  السجة:

 



(6) 

(2) 

                                              األسذ الخاصة بحؽكسة الشفط والغاز   أسػ الجورة /

 السخكد المبشاني لمجراسات ومعيج إدارة السؽارد الطبيعية  الجية السشعسة لمجورة / 

 بيخوت -مكان انعقاد الجورة / لبشان 

 (9412)سشة  عذخة أيام السجة:

(3) 

 : مذاركة السؽاطشيؼ ومشعسات السجتسع السجني في عسمية صشع القخارجورةال إسػ

 (RIDلمتشسية ) ح: معيج اإلصالالسشعسة لمجورةالجية 

 (TOTنؽع الشذاط: دورة تجريب السجربيؼ )

 ( أيام لشذطاء السجتسع السجني3وصف السذخوع: تجريب لسجة )

 دوري في السذخوع: مجرب

 مكان إقامة السذخوع: العخاق / أربيل

 9412سشة تشفيح السذخوع: 

(0) 

 خأةعشؽان السذخوع: مذخوع مكافحة التسييد والعشف ضج الس

 (PDOالجية السشفحة لمسذخوع: مشعسة الذعب لمتشسية )

( يؽم لمكؽاردر الشدائية في األحداب الدياسية في إقميػ 94وصف السذخوع: تجريب لسجة )
 كؽردستان

 نؽع الشذاط: دورة تجريبية )تؽعؽية(
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 دوري في السذخوع: مجرب

 مكان إقامة السذخوع: العخاق / الدميسانية

 9413 سشة تشفيح السذخوع:

 خبرات وظيفية سابقة :

 حكؽمة إقميػ كؽردستان -وزارة العجل  /السكان 

 معاون قزائي /السخكد الؽظيفي

   ) 9442/  3/  93إلى  9444/  0/  1مؼ ( الفتخة :

 المهارات :

( وكحلغ  Word  ،Power pointالتعــامل مع بخامـج الحـاسب األلي )  /الحاسب االلي 
 ـــ إجادة جيجة. Internetلــ التعـامل مع بخامـج ا

 : اللغات

 لكؽردية ا لغة األم:

 إجادة تامة ) قخاءة + كتابة + تحجث ( . المغة العخبية:

 ( .+ تحجث ) قخاءة + كتابةجيجة إجادة  االنجميدية:مغة ال

 بعض المؤتمرات العلمية التي شارك فيها:
والتي كانت تحت عشؽان  جسالالسؤتسخ العمسي التي اقاميا كمية العمؽم الدياسية / جس -

 .9419سشة في شيخ نيدان مؼ  العسمية الدياسية في العخاق بيؼ الؽاقع والطسؽح 

السؤتسخ الجولي األول لجامعة التشسية البذخية والحي أقيػ تحت شعار )التشسية  -
 .9410/  0/  3-1الؽاقع والطسؽح( في  ---اإلندانية 



(8) 

السعؽقات الخاىشة و آفاق السدتقبل(  ----صخمؤتسخ )الفكخ الدياسي اإلسالمي السعا -
 .9410/  0/  13-12الحي أقامو مخكد الدىاوي لمجراسات الفكخية في 

مؤتسخ إقميسي أقامو السخكد المبشاني لمجراسات ومعيج إدارة السؽارد الطبيعية والحي كان  -
 .9/19/9412تحت عشؽان: مدتقبل الذخق األوسط في ظل تقمبات أسعار الشفط في 

-11جامعة ايذغ / أربيل ) –السؤتسخ الجولي الثاني لمقزايا القانؽنية ، كمية القانؽن  -
1-9413) 

السؤتسخ الجولي األول لجامعتي الدميسانية وجييان الدميسانية والحي أقيػ تحت شعار:  -
 .9413/ 1/ 11شخعية الحكؽمات / السعاييخ والتحجيات ، والسشعقج في 

 

 المؤلفات والبحوث:

كتاب  السجتسع العخاقي نسؽذجا، ة ودورىا في تكامل السجتسعات التعجدية:السؽاطش -
 .9419مطبؽع في دار الكتب القانؽنية ، القاىخة ، 

عالقة بيؼ الدمطتيؼ التذخيعية والتشفيحية في الشعام الدياسي في إقميػ طبيعة ال -
السؤتسخ الجولي األول لجامعة التشسية البذخية كؽردستان العخاق )بحث ممقاة في 

مجمة التشسية البذخية التي  ( مؼ9العجد )، وقج تػ نذخ البحث في  السذار إليو سابقا
 .(ترجرىا الجامعة السحكؽرة

بذخية السدتجامة / السفيؽم واألبعاد ومؤشخات القياس )مشذؽر في مجمة التشسية ال -
 الرادرة مؼ جامعة الدميسانية( 9411دراسات قانؽنية وسياسية لدشة 

رؤية حدب العجالة والتشسية في تغييخ شكل الشعام الدياسي التخكي / دراسة في ضؽء  -
لمقزايا القانؽنية ، كمية التعجيالت الجستؽرية )بحث ممقاة السؤتسخ الجولي الثاني 

جامعة ايذغ / أربيل السذار اليو سابقًا ، وقج تػ نذخ البحث في مجمج  –القانؽن 
 خاص بؽقائع السؤتسخ(

الحكػ الرالح في إقميػ كؽردستان العخاق / دراسة في السقؽمات والسعؽقات ، كتاب  -
 . 9413مطبؽع مؼ قبل نؽر نذخ ، ألسانيا ، 



(9) 

والشديية عمى شخعية الحكؽمات / انتخابات بخلسان اقميػ أثخ اإلنتخابات الحخة  -
بحث ممقاة في السؤتسخ الجولي األول لجامعتي الدميسانية وجييان كؽردستان نسؽذجًا )

 (الدميسانية السذار إليو سابقا

سالمية اإليخانية/ دراسة في يجولؽجية لمشعام الدياسي في الجسيؽرية اإلاآلالبشية  -
األكاديسية الخاصة  سجمةالحرل البحث عمى مؽافقة الشذخ في ) الفقيونعخية والية 

 (بالجامعة المبشانية الفخندية/ أربيل

بالمغتيؼ الكؽردية نذخ عجد مؼ البحؽث والسقاالت في الجوريات الرادرة في اإلقميػ  -
 والعخبية.

 ؤهالت أخرى:نشاطات وم

 باحث في مخكد كؽردستان لمجراسات الدياسية واإلستخاتيجية. -

 شغل مشاصب ادارية وعمسية في الؽظيفة مثل : مجيخ اإلدارة و مقخر القدػ. -

 يخ.شارك في عجد مؼ لجان مشاقذة رسائل الساجدت -

 شارك في عجد مؼ المجان مشيا: لجشة اإلمتحانات. -

 سعية العمؽم الدياسية في كؽردستان.عزؽ في اتحاد حقؽقيى كؽردستان و ج -

  مجيخ مشعسة الحكػ الرالح مؼ أجل التشسية. -

   شارك في العجيج مؼ البخامج التمفديؽنية واإلذاعية لمقشؽات السحمية والفزائية. -

شارك وساىػ في العجيج مؼ الشجوات والؽرشات التي أقامتيا السخاكد البحثية ومشعسات  -
   السجتسع السجني.

جد مؼ الجامعات األىمية )كسحاضخ( ، مثل جامعة نؽروز في دىؽك و درس في ع -
        في أربيل. (حياةنؽلج )جامعة 


