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 االسم: ظاىر مجيد قادر
 9191محل وتاريخ الوالدة: العراق/ اربيل / 

 39230440770رقم الموبايل: 
  zmqadr@gmail.comاإليميل: 

dhahir.qadir@su.edu.krd 

 
 التحصيل العممي:

كمية القانون والسياسة في  7337بكالوريوس في القانون عام  .9
 بجامعة صالح الدين/اربيل.

في كمية القانون والسياسة  7334ماجستير في القانون عام  .7
بجامعة صالح الدين/ اربيل وبتقدير )امتياز(.عنوان الرسالة 

 )استبعاد القانون االجنبي في مسائل االىمية والميراث(.
سياسة في كمية القانون وال 7397دكتوراه في القانون عام  .0

بجامعة صالح الدين/اربيل وبتقدير)جيد جدا عال(. عنوان 
 االطروحة )االختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط(.

 
 المعرفة بالمغة:

 المغة الكردية)لغة األم(. -9
 المغة العربية ممتازة. -7
 المغة اإلنكميزية جيدة جدًا. -0
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 :العنوان الوظيفي
كمية القانون والعموم السياسة  ( فياستاذ مساعداستاذ جامعي بعنوان )

 بجامعة صالح الدين/اربيل.
 

 :العمل الوظيفي
/جامعة معيد في كمية القانون والعموم السياسية(اربع سنوات 0)-9

 .صالح الدين/اربيل
 7331-7339مدير تسجيل كمية القانون والسياسة من -7
ة، يالسياسالعموم و  بكمية القانون اً جامعي استاذاً سنوات  عشر( 93)-0

 وال يزال مستمرًا فييا.
 

 استشارات قانونية:
يكية العالمية ( األمر JESSUPالمشاركة في مسابقة جيسوب)-9

 .7399عام  كمدرب في المسابقة
 .7397(النرويجية عام NPAمستشار قانوني لمنظمة)-7
 .7390مستشار قانوني لمنظمة المسمة العراقية عام -0
 

 :العممية البحوث والدراسات واألعمال
قميم كوردستان، بتكميف من برلمان إلإعداد مشروع قانون التحكيم -9

 . 7397عام   كوردستان
وتقديمو الى برلمان  روع قانون صندوق األجيال القادمةإعداد مش-7

  .7390كوردستان عام 



نشر كتاب بعنوان)اإلختصاص التشريعي والقضائي في عقود -0
 .7390لبنان عام  النفط(، مطبعة زين الحقوقية في

النفط نشر كتاب مشترك حول المسؤولية االجتماعية لشركات  -4
 .7397العاممة في اقميم كوردستان

بحث بعنوان)قراءة قانونية لكيفية اكتساب الجنسية العراقية(منشور  -5
 في مجمة القانون والسياسة.

بحث بعنوان )مدى انعكاس مبدأ المساواة بين الزوجين في قواعد  -6
 منشور في مجمة القانون والسياسة. لعراقية(االسناد ا

بعنوان)القانون الواجب التطبيق عمى المنازعات مشترك بحث  -7
 .مقبول لمنشرمومات غير المفصح عنيا( الناشئة عن المع

بحث بعنوان )الوسائل القانونية لإلصالح بين الزوجين -8
 المتداعيين/دراسة مقارنة(.

ة عن القوة القاىرة في عقود بعنوان)اآلثار الناجممشترك بحث -1
 النفط( غير منشور.
 :العممية اإلشراف عمى البحوث

 مالحظات قانونية عمى مشروع دستور اقميم كوردستان.-9
 التحكيم في عقود النفط.-7
 آليات تحقيق الشفافية في عقود النفط.-0
 الجوانب اإلجرائية في عقود النفط.-0
 االلكتروني غير المشروع. القانون الواجب التطبيق عمى العمل-2
 إعادة التوازن المالي في عقود البترول. -4
 تنفيذ الحكم التحكيمي في عقود نفط اقميم كوردستان.-9
 اآلليات القانونية لتحقيق الشفافية في عقود النفط.-8


