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المؤهالت

العلمية:

 .1بكالوريوس قانون بتقدير (جيد) من كلية الحدباء الجامعة في محافظة الموصل /
كلية القانون للعام الدراسي . 2000

 .2ماجستير في القانون المدني بتقدير (متوسط) من جامعة مونبلية  - 1فرنسا  -كلية
القانون . 2005-

 .3دكتوراه في القانون المدني  -جامعة مونبلية  - 1فرنسا -كلية القانون للعام الدراسي
 2008بتقدير (جيد جداً) عنوان األطروحة " المسؤولية عن فعل الغير -دراسة
قانونية مقارنة بين القانون العراقي والقانون الفرنسي ".

 .4حاصل على شهادة مركز تطوير طرق التدريس /جامعة صالح الدين -اربيل
.2010

 .5حاصل على شهادة إكمال دورة الحاسوب التطويرية الصادرة عن معهد جامعة
صالح الدين في اربيل لعام .2011
 .6شهادة المشاركة في دورة تدريبية في البروتوكول واالتيكيت( Protocol and
 )Etiquetteللمنظمة االوربية للتنمية والتدريب التابع للحكومة االلمانية في اربيل
. 2012
 .7موظف في قسم التشريفات الخاص برئيس الوزراء لحكومة االقليم كردستان ومسؤول
القسم الفرنسي في البروتوكول للفترة 2018-2010
 .8شهادة المشارك في دورة تدريبية لمنظمة سبارك الهولندية في اربيل حول (االرهاب,
الراديكالية والتطرف) .2018

 .9حاصل على شهادة معهد للغات األجنبية اإلنكليزية في جامعة مونتريال في كندا
لعام . 2009
 .10حاصل على شهادة في الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الكندي في
مقاطعة كيبك في مونتريال كندا لعام .2009
 .11حاصل على شهادة معهد للغات األجنبية ( الفرنسية ) في المعهد الفرنسي
كافيالم ( )Cavilamفي مدينة فيشي( )Vichyفي فرنسا لعام .2004-2003
 .12حاصل على شهادة  DELFفي اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي كافيالم
( )Cavilamفي مدينة فيشي( ) Vichyفي فرنسا لعام .2004

 .اخلربة واأللقاب العلمية:
أ .اخلربة العملية :
 .1رئيس اللجنةةة العلميةةة

وزارة التعليم العةةالو والث ةةع العلمو انةةة ااتثةةار الل ةةة

الفرنسةةةية (  ) DELFلل صةةةول لل اللقل العلمو كتدريسةةةو املعادلة المت ان (
 )ILTSبالل ة االنكليزية .2018
 .2معاون ميد

كلية القانون والسةةةةةةةيا ةةةةةةةة جبامعة صةةةةةة

الدين

اربيل منذ -

.20162017
انة تعديل اليفةةةةةة ادا

 .3ضةةةةةةةو

وزراه التعليم العالو والث ع العلمو - 2013

.2017
 .4ضو

اللجنة االنضثاطية

 .5مقرر قسم القانون جامعة ص
 .6ضةةةةةةو انة الث ع العلمو

كلية القانون والسيا ة .2018- 2013
الدين-اربيل .2013-2011
كلية القانون جامعة صةةةة ة

الدين -اربيل -2010

.2012
 .7اثري ومقوم للعديد من ر ائل املاجستري والدكتوراه .2020- 2016
ب.ت وىل تدريس املواد التالية:
.1

مدرسا للقانون المدني لطلبة الماجستير (للدراسات العليا القسم الخاص-العقود
المدنية-قانون المرافعات) كلية القانون  -جامعة صالح الدين-اربيل -2017

.2021

 .2مدرسا للقانون المدني ( العقود المدنية) -للمرحلة الرابعة كلية القانون  -جامعة صالح
الدين-اربيل

(.)2014-2013 ().2019/2018

 .3مدرسا للقانون المدني ( العقود المدنية -المرافعات المدنيةBusiness ,-

-Tort Law- -international law

القانون التجاري ,الشركات التجارية) -كورسات-

في كلية العالقات الدولية والقانون -الجامعة الكاثوليكية -اربيل

.4

مدرسا للقانون المدني (مصادر االلتزام) للمرحلة الثانية في كلية القانون في جامعة
صالح الدين- -اربيل(

.5

.2020/2018

.)2017/2018( )2013-2012

مدرسا للقانون المدني (مصادر االلتزام-احكام االلتزام) للمرحلة الثانية والثالثة ---

كلية القانون  -جامعة بيان االهلية –اربيل .2019

 .6مدرسا للقانون المدني( المرافعات المدنية -العقود المدنية -الحقوق العينية) -للمرحلة
الرابعة  -كلية القانون -جامعة جيهان االهلية-اربيل

. 2018\2015

 .7مدرسا للقانون المدني( لمادة الحقوق العينية) -للمرحلة الرابعة في كلية القانون -
جامعة صالح الدين-اربيل

2017\2015

 .8مدرسا لمادة (المدخل لدراسة القانون) للمرحلة االولى في كلية القانون في جامعة
صالح الدين-اربيل

2015-2014

 .9مدرسا للغة الفرنسية -للمرحلة الرابعة في كلية اآلداب (جامعة صالح الدين-اربيل
لعام .)2010
 .10مدرسا للغة االنكليزية -المقررات القانونية باللغة االنكليزية
( ) Administrative Lawللمرحلة الثانية -جامعة صالح الدين-اربيل لعام
.2011-2010

 .11مدرسا لمادة تاريخ القانون للمرحلة األولى في كلية

.12

القانون-اربيل2011-2010.

عضوا في مناقشة العديد من رسائل الماجستير .2016--2018

البحوث والمؤتمرات العلمية:
 .1ملتقى خبراء المبادرة األكاديمية العربية لمكافحة الفساد (ملتقى عمان)
الجامعة االردنية-كلية الحقوق شباط .2019

 .2مؤتمر القانون والتحوالت االقتصادية واالجتماعية  .جامعة السلطان
قابوس .كلية القانون  2018-4-23/22مسقط -سلطنة عمان.
 .3المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة جيهان الخاصة في القانون
والعالقات الدولية واالعالم .اربيل .2017
 .4مؤتمر جامعة مونبلية  1لكلية القانون في فرنسا حول تقنين القانون
المدني الفرنسي عام .2006
 .5مؤتمر جامعة صالح الدين –كلية القانون ,حول مستقبل الفيدرالية في
العراق لعام  2010في اربيل.
 .6المؤتمر العلمي السابع لجامعة اسيوط حول القانون والممارسات المهنية
في مصر. 2013
 .7المؤتمر العملي الدولي لجامعة صالح الديت (الزلمي واجتهاداته في
الشريعة والقانون) اربيل .2019
 .8مؤتمر جامعة صالح الدين  -دور الجامعات في بناء ونشر فكر السلم
الداخلي والمجتمعي – اربيل .2018
البحوث العلمية المنشورة:
 .1دراسة في تطور القضاء المستعجل في التشريع الفرنسي دراسة مقارنة .مجلة الحقوق
الكويتية ,جامعة الكويت. 22022 ,

.2

 .عقود اإلطار -د ارسة مقارنة في ضوء مرسوم قانون رقم( ) 2016-131للقانون المدني
الفرنسي ,مجلة الحقوق الكويتية ,جامعة الكويت.2021 ,

 .3مفهوم القوة القاهرة وآثاره في تنفيذ العقد -دراسة مقارنة في ضوء تعديل
رقم ( )2016-131للقانون المدني الفرنسي ,جامعة الكويت العالمية ,مجلة
كلية القانون الكويتية العالمية ,سينشر في العدد  ,34يونيو .2021
 .4المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التعدي على الحياة الخاصة في القانون
الفرنسي (دراسة مقارنة) ,دفاتر السياسة والقانون ,جامعة قاصدي مرباح
الجزائر ,المجلد  12العدد .2020 ,1

 .5مضمون العقد في ضوء التعديالت الحديثة للقانون المدني الفرنسي (دراسة
مقارنة بالفقه المالكي) ,مجلة الشريعة والقانون  ,كلية الحقوق  ,جامة
الشارقة االمارات .2019
 .6العقود غير المشروعة والباطلة في القانون االنجليزي دراسة مقارنة -مجلة
الحقوق لكية الحقوق بجامعة البحرين .2019
 .7دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد في العراق -الجامعة االردنية كلية
الحقوق -شياط .2019
 .8غرفة البحرين انموذجا لتسوية المنازعات االقتصادية واالستثمارية
والمالية مجلة كلية القانون جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان
.2018/4/22
 .9المسؤولية المدنية لألندية الرياضية عن شغب المالعب .مجلة الحقوق
لجامعة الكويت العدد  -4دولة الكويت -بتاريخ .2016-12-1
 .10المسؤولية المدنية للمعلم عن االضرار الناتجة عن اخطائه المهنية,مجلة
القانون في جامعة االسيوط العدد  -34مصر .)2013
 .11المسؤولية المدنية لمنظمي االنشطة الرياضية  .مجلة كلية القانون
لجامعة صالح الدين العدد , 17عام .2015
 .12المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سالمة الركاب ,دراسة مقارنه.
مجلة الحقوق لجامعة تكريت .2016 /5/23
الجمعيات :حاصل على عضوية الجمعيات والنقابات التالية -:
.1

مكتب حكم القانون لمكافحة الفساد والجريمة -الدوحة قطر .2020-2018

.2

نقابة المحامين العراقية.
نقابة المحامين في إقليم كردستان العراق.

.3

