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السيرة العلمية(د.سركوت سليمان)
الفقرات :
ملخص السيرة العلمية 
أولا:- المعلومات الشخصية :  الخدمة في الجامعة : (16سنة) :2003-2019
ثانيا :-التحصيل العلمي (الشهادات الاكاديمية): دكتوراه فلسفة في القانون الخاص- كلية الحقوق جامعة الموصل
ثالثا : الشهادات  المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات): (30)شهادة
رابعاَ :اللغات: (4)لغات
خامساَ :العضوية : (11) نقابة ومنظمة وجمعية
خامسا :-الكتب المنشورة :  (15) كتاب 
سادسا: البحوث العلمية والمقالات الاكاديمية المنشورة: (31)
سابعاَ :البحوث العلمية المقدمة في المؤتمرات الدولية  : (4) بحث
ثامناَ:-الخبرة التدريسية الأكاديمية :-2006-9201):( 13)سنوات متتالية  في جامعات ومعاهد حكومية وأهلية مختلفة في الدراستين  الصباحية والمسائية : قام بتدريس (17) مادة مختلفة 
تاسعاَ : الاشراف على البحوث : (19) سنة متتالية (2006-2019)
عاشراَ : تقويم البحوث والرسائل  (المؤتمرات والاستلال للترقية العلمية):
أحدَ عشر: المحاضرات العامة والسيمينارات :
ثاني عشر :الخبرة العلمية والإدارية والمشاركة في اللجان العلمية (داخل الجامعة وخارجها ):(38)لجنة
ثالث عشر:المشاركة في المؤتمرات العلمية :(27) مؤتمر
رابع عشر: الخبرة العلمية والإدارية (خارج الجامعة): الادارة ، الاعلام ، الحسابات ، الترجمة ،اللغات
خامس عشر : شكر وتقدير:-(59) شكر
تشكرات من السيد  رئيس جامعة صلاح الدين : (15) شكر
تشكرات من السيد عميد كلية القانون  ، جامعة صلاح الدين : (17)شكر
- التشكرات (خارج الجامعة) : (27) شكر
- عنوان العمل: كلية القانون ، جامعة صلاح الدين – أربيل
البريد الإلكتروني: sarkawt.omar@su.edu.krd   
sarkawt_soliman@yahoo.com
-الموقع الالكتروني : colleges.su.edu.krd/law
-الهاتف النقال : 07504627545
أولا:- المعلومات الشخصية :-
الاسم: د.سركوت سليمان عمر
اللقب العلمي : مدرس 
التخصص العام: القانون الخاص
التخصص الدقيق : القانون المدني
الديانة : مسلم 
القومية: كوردي
الجنسية: عراقي
الجنس: ذكر
الحالة الاجتماعية: متزوج
مكان وتاريخ الولادة: أربيل - 1968
العنوان الدائم: العراق - أربيل - محلة زانكو-92،  
عنوان العمل: كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين – أربيل
البريد الإلكتروني: sarkawt.omar@su.edu.krd   
sarkawt_soliman@yahoo.com
-الموقع الالكتروني : colleges.su.edu.krd/law
ثانيا :-التحصيل العلمي (الشهادات الاكاديمية):
1- شهادة الأعدادية/ أعدادية رزطارى للبنين/ أربيل/ 1986 - 1987
2- دبلوم معهد فني/ معهد فني كركوك/ القسم المدني - فرع بناء وإنشاءات/ 1989 - 1990
3- بكالوريوس قانون/كلية الحدباء الجامعة/ الموصل/ 2001 - 2002.
4- ماجستيرفي القانون الخاص/كليه قانون-جامعه صلاح الدين/اربيل- 2009
  - عنوان رسالة الماجستير :- الشريعة الأسلامية مصدرا للتقنين المدني العراقي – دراسة تأصيلية منهجية مقارنة -.
5- دكتوراه في القانون الخاص /كلية الحقوق- جامعة الموصل –السنة الدراسية :2012-2013
- عنوان أطروحة الدكتوراه:(تقويم الصياغة التشريعية لنظرية العقد)،كلية الحقوق –جامعة الموصل ،2016






ثالثا : الشهادات  المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات):
1- شهادة الكفاءة في اللغة العربية/ كلية الآداب/ جامعة الموصل - 6/4/2002
2 - شهادة الكفاءة في اللغة الإنكليزية/ كلية الآداب/ جامعة الموصل - 13/7/2002
3- شهادة المشاركة في المؤتمر الطلابي العلمي الأول/ كلية الحدباء الجامعة/ الموصل - 2/5/2002
(المشاركة ببحث التخرج الحائز على المرتبة الأولى في التخصص الجنائي).
4- شهادة الكفاءة في الكومبيوتر/ جامعة صلاح الدين - أربيل - 13/10/2003 
5-شهادة دورة تعليم اللغة الإنكليزية (كورس100ساعة) في كلية (اشق) لتعليم اللغات 1/7/2004
6-شهادة دورة تدريب المدربين( (TOT  ،برنامج المجتمع المدني العراقي ، أربيل 16-21 /12/2006 .
7- شهادة المشاركة في المؤتمر الفكري الأول للمنتدى الفكر الاسلامي ، أربيل ، 26-28 شباط2007 .
8-الدورة التدريبية حول مراقبة الانتخابات ، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية/العراق –أربيل (( NDI ، 26-28/6/2007 . 
9- شهادة دورة طرق التدريس السابعة –الماجستير- (6أشهر )،جامعة صلاح الدين ،(1/11/2009-1/5/2010).
10-دورة تدريب حقوق الانسان ، جامعة ديبول الامريكية  ،كلية القانون ،2 /5/2011
11-دورة الكورس الألكتروني –مركز ابن سيناء للتعليم الألكتروني ،جامعة صلاح الدين ،19-23/2/2012.
12-دورة تدريب حول التطبيق الأفضل للعيادات القانونية في كليات القانون ،برنامج العدالة في متناول الجميع ، USAID  ، 8-9 كانون الثاني 2012 ، أربيل .
13- شهادة الكفاءة في الكومبيوترICDL ]/ جامعة صلاح الدين ،أربيل ، 17/6/2012-9/8/2012.
14- شهادة المشاركة الكورس التدريبي: مجالات انتاج الامتحان والتقيم الالكتروني ، مركز التعليم الالكتروني ،جامعة صلاح الدين ،26-28/2/ 2017، بموجب كتاب كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة صلاح الدين رقم(2/2/258) في 22/2/2017، 
15-شهادة تقديرية من رئيس جامعة صلاح الدين اربيل مع شكر بالأمر الجامعي المرقم 2/2/14559 في 12/12/2017.بمناسبة الحصول على اعلى الدرجات في عملية الضمان النوعي الثلاث.
16-شهادة المشاركة :دورة التعاقدات العامة بموجب تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم(2)لسنة2016، ديوان الرقابة المالية مع معهد كوردستان للادارة العامة ،27-29/3/2017.
17- شهادة المشاركة ببحث : مادة(الصياغة التشريعية )  مفرداتها وأصول تدريسها ودورها في الارتقاء بذوي العلاقة بالتشريع ، قدمت والقيت في المؤتمرالدولي الثاني  -جامعة ايشق ، أربيل ،  (11/5/2017)
18-شهادة المشاركة  ببحث : مناهج قسم الادارة القانونية :تقويمها ، معوقاتها ، تطويرها - قسم الادارة القانونية في المعهد الفني الاداري قي أربيل كحالة للدراسة - ، قدمت والقيت في الكونفرانس الدولي المشترك للجامعة التقنية والمعاهد الفنية (ئاينده ،رواندز ،ئاكري) المنعقد في 17 -18 /5 /2017 في أربيل.
19- شهادة المشاركة في المؤتمر المشترك بين كلية التربية الأساس في جامعة صلاح الدين مع جامعة (فريدريك-اليكزاندر FAUالالماني المنعقد في اربيل للفترة 28-29 /8/ 2017 حول (  اعادة تأهيل التدريسيين في مجال التربية والبحث).
20- شهادة المشاركة  في مؤتمر كلية القانون والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الفرنسية حول (الاستفتاء) المنعقد في أربيل في  29 / 11 / 2017.
21-  شهادة المشاركة في المؤتمر العلمي  الدولي المشترك  لجامعة صلاح الدين (كلية العلوم الاسلامية) ومركز الزهاوي للدراسات الفكرية حول (النصوص والتراث)  المنعقد في  اربيل للفترة من 21-22/2/2018.
22- شهادة المشاركة في (سيمبوزم)  المشترك بين جامعة صلاح الدين والمعاهد (ايندة، رواندز ، آكري) المنعقد في أربيل في 11 /4  /2018
23- شهادة  المشاركة  ببحث : المؤسسات والمراكز البحثية في أقليم كوردستان العراق
-نشأتها، تصنيفها ، ،دورها ، تقويمها-: مركز بيشكضي للدراسات الانسانية-جامعة دهوك  المنعقد في 25 -26 نيسان2018 في دهوك .
24-  شهادة المشاركة  في مؤتمر الدولي الأول  لكلية التربية واللغات في الجامعة اللبنانية الفرنسية حول (الاستفتاء) المنعقد في أربيل في  9 / 5 / 2018.
25-شهادة المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لجامعة  ايشك المنعقد في 10/5/2018.
26-  شهادة المشاركة  ببحث :التنظيم القانوني لتكوين العلماء  ومنهجيته الشرعية والعلمية ، قدمت في المؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.
27- شهادة المشاركة كعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا :القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.
28-شهادة المشاركة في سيمبوزيم ( المخدرات و الخطوات الضرورية لمكافحتها) من قبل المعاهد الفنية الخاصة(ئايندة، رواندز وآكري) التابعة لمؤسسة الشهيد للتربية والتعليم العالي ، المنعقد في المركز الثقافي في جامعة صلاح الدين في 25 /4/2019.
29- شهادة المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لجامعة  تيشك المنعقد في 30/4/2019.
30-شهادة تقديرية من رئيس جامعة صلاح الدين اربيل مع شكر بالأمر الجامعي المرقم 2/2/11505 في 19/11/2018.بمناسبة الحصول على اعلى الدرجات في عملية الضمان النوعي الثلاث.


رابعاَ :اللغات: كوردي، عربي(كتابة ، محادثة )، تركي محلي، وإنجليزي(متوسط).

خامساَ :العضوية:
1- نقابة المحامين العراقيين/ بغداد/ 10/10/2002 إلى 22/11/2003 (رقم الانتماء/ 31830) (رقم الإضبارة س/1627).
2- الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي نقابة المحامين - بغداد/ تأريخ الانتساب: 2/2/2003/ رقم الهوية: 687.
3- اتحاد الحقوقيين العراقيين/ بغداد - تأريخ الانتماء: 23/11/2002 - رقم الهوية: 3803.
4- اتحاد ذوي المهن الهندسي الكوردستاني - أربيل/ الانتماء: 6/7/1996 - رقم الهوية: 1420.
5- اتحاد الحقوقيين الكوردستاني - أربيل/ الانتماء: 23/7/2003 - رقم الهوية: 2139.
6- مركز البحوث الجنائية والاجتماعية - أربيل/ الانتماء: 2003- رقم الهوية:14في11/4/2005
7- منظمة نشر الثقافة القانونية - أربيل/ الانتماء:    2002   - رقم الهوية:39في5/4/2005
8-جمعيه الحقوق المدنيه -اربيل-2005(عضو مؤسس)
9-منتدى الفكر الأسلامي في اقليم كوردستان/2005(عضومؤسس)
10- عضو مؤسس في مركز حقوق الانسان في كلية القانون والسياسة –جامعة صلاح الدين،التي تأسست في الكلية في 1/5/2011
11- عضو مؤسس في جمعية القانون الدولي الكوردستاني-2016(مساعد رئيس المنظمة)





سادسا :-الكتب المنشورة والمعدة للنشر:
أ- الكتب المنشورة:
-سلسلة معجم وتعريف مصطلحات الشريعة والقانون/ عربي-كوردي-إنكليزي-فرنسي (11 جزء) (مشترك)/ طبع منها جزءان:
1-الجزء الأول: مصطلحات أصول القانون/ أربيل 2001(باللغة الكوردية).
2-الجزء الثاني: مصطلحات القانون الإداري والقضاء الإداري/ أربيل 2002(باللغة الكوردية).
-سلسلة شرح القوانين المقننة:/طبع منها كتاب واحد
3- شرح قانون الجنسية العراقية رقم (46) لسنة 1990/ أربيل 2003.
-سلسلة الكتب المترجمة:من العربية الى الكوردية
4- فلسفة القانون/  ا.د.عبد الرحمن رحيم عبد لله /ترجمة مشتركة/ أربيل 2004
-سلسلة تاريخ المنظمات و المراكز البحثية القانونية 
5-دليل رسائل وأطاريح القانون في الجامعات العراقية/ دراسة بيلوغرافية تحليلية.الجزء الأول ، مطبعة جامعة صلاح الدين ، أربيل ،2004 .
6-يةكيَتى ماف ثةروةرانى كوردستان لة ثانزة سالةى خةباتيدا /مشترك باللغة الكوردية تشرين الثاني 2004.
7- كؤنطرةى سالانةى تويذينةوةى زانستي قوتابيان ، 2006-2011
8- ببلوَطرافياي حةوت كؤنطرةى سالانةى تويذينةوةى زانستي قوتابيان لة كوَليَذي ياسا ورامياري –زانكوَي سةلاحةددين( 2006-2012) ، سةركةوت سليمان،هةوليَر ،2012
9- الدليل التحليلي للرسائل العلمية- كلية القانون والسياسة- جامعة صلاح الدين(1996 –2012)
10-نظرية مصادر القانون- نورللنشر2017
11- سلسلة منهجية تدريس القانون في الجامعات : المجلد الاول : الجزء الاول : المناهج ومنهجية تدريس مصادر الالتزام ، أربيل 2019
12- سلسلة منهجية تدريس القانون في الجامعات : المجلد الاول : الجزء الثاني  : المناهج ومنهجية تدريس مصادر الالتزام ، أربيل 2019
13-مسيرة كلية القانون-جامعة صلاح الدين (1985-2019) ، أربيل 2019،  مشترك مع :د.كاوان اسماعيل –عميد الكلية- ، أربيل 2019.
14- كارواني كوليَذي ياسا - زانكوَي سةلاحةدين  -لة سي وسيَ سالَيدا-(1985-2019)/ هاوبةش لةطةلد.كاوان اسماعيل –راطري كوَليَذ- هةوليَر 2019
15- The March  OF  College of Law - Salahuddin University
(1985-2019)



ب-كتب قيد النشر: 	
- سلسلة الصياغة التشريعية  (النظرية والتطبيق) : (ستة أجزاء)مستلات من اطروحة الدكتوراه)
1-	مادة(الصياغة التشريعية) - مفرداتها وأصول تدريسها ودورها –
2-	الصياغة التشريعية  تقسيماتها و عيوبها
3-	الاصول والقواعد القانونية للصياغة التشريعية
4-	تأصيل نظرية العقد في القانون المدني العراقي
5-	تطبيقات أصول الصياغة التشريعية على نظرية العقد -  دراسة في القانون المدني العراقي-
6-	التقويم الشكلي والموضوعي لصياغة نظرية العقد - في القانون المدني العراقي-

- سلسلة الشريعة الاسلامية والقانون المدني العراقي(مستلات من رسالة الماجستير)
1-التأصيل التأريخي للقانون المدني العراقي
2- أثر الفقه الاسلامي (مجلة الاحكام العدلية ومرشد الحيران ) على القانون المدني العراقي
3- أثر الفقه الاسلامي(على النظريات العامة والاتجاهات العامة ) في القانون المدني العراقي

- سلسلة الدراسات التأصيلية  والتقويمية :
	نظرية مصادر القانون  -دراسة تأصيلية تقويمية لمناهج أصول القانون  -  (منشور2017)
	تقويم خصائص القاعدة القانونية ودورها في تطوير القانون في المجتمع-رؤية معاصرة-


- سلسلة الدلائل العلمية :
  1- موسوعة كلية القانون  في جامعة صلاح الدين في عقدها الأربعين  -(1985-2025).
2- الدليل التحليلي للرسائل العلمية- كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة صلاح الدين(1996 –
2017
-سلسلة منهجية تدريس القانون في الجامعات:
1- كليات القانون وأزمة المنهجية في تدريس القانون ملاحظات أولية
2-منهجية تدريس القانون الدولي الخاص
3- دكتور سعيد حسب الله ومنهجيته  في تدريس القانون.
4-طرق واساليب تدريس قانون المرفعات المدنية 
5-منهجية تدريس الدروس التطبيقية
6-العيادة القانونية ودورها في تفعيل الدروس التطبيقية  في كليات القانون.
7- التنظيم القانوني لتكوين العلماء و منهجيتة الشرعية والعلمية - الزلمي أنموذجاَ-) في أربيل .




سابعاَ: البحوث المنشورة:
1-(بيبلؤطرافياي رِؤذنامةطةرى ئافرةتان) 1991-1998 / بةشي يةكةم/ رِؤذنامةى رِاثةرِين ذمارة13 سالَى(1) 4/5/1998
2-سةرنج و تيَبينى سةبارةت بة رِؤذنامةطةرى ئافرةتان 1991-1998 / بةشي دووةم/ رِؤذنامةى رِاثةرِين ذمارة14 سالَى(1) 18/5/1998
3-رِؤلَى كتيَبخانة طشتيةكان لة كؤمةلَطةدا رِؤذنامةى دةنطى ميللةت ذمارة 85 /1/12/2000
4- الأساليب القانونية لمكافحة المخدرات ، كراس خاص ، وزارة الأوقاف ، أربيل .
5-الحصار الاقتصادي و أثره في ازدياد ظاهرة البغاء في العراق/ 2000.
6-مدخل لدراسة الصحافة القانونية في كوردستان/مجلة طولَان العربي/العدد(71)نيسان 2002.
7-بيلؤطرافياى رِؤذنامةطةرى ياسايي لة كوردستان لةسةر هةلّداني تا ئيَستا/طؤظارى ياسا ثاريَزى ذمارة(7) سالَى 2002
8-ياساى بةراورد كارى /طؤظارى ثاريَزةر /ذمارة(4)سالَي 2002
9-بيبلؤطرافياى رِؤذنامة طةري ياسايي لة عيَراق (لة ناوةراست و باشوور) لة سةرهةلَداني تا ئيَستا(1917-2002) طؤظارى تةرازوو ذمارة(18-19) ئةيلولى 2003.
10-كليات القانون وأزمة المنهجية في تدريس القانون ملاحظات أولية/مجلة (رِؤشةنبيرى ياسايي) ذمارة(2)نيوةى دووةمى سالَي 2003.
11-الأستاذ المتمرس الدكتور مصطفى إبراهيم ألزلمي/ العالم المبدع في الشريعة والقانون ومؤسس المدرسة المقارنة في العراق/ مجلة (تةرازوو)/عدد(21-20)/ 2004.
12-سةنديكاى ثاريَزةرانى كوردستان لة نيَوان ئةركة هةنوكةيةكان و وةضةرخانى ميَذوويدا/طؤظارى ثاريَزةر ذمارة(7 ) 2004 .
13-ثرؤفيسؤر د.مصطفى زةلَمى هةلَكةوتوو و داهينةر لة شةريعةت و ياسا و دامةزرينةرى قوتابخانةى بةراورد كارى لة عيَراق/طؤظارى ياسا /كؤليَذى ياسا و ياساى ئيَواران /زانكؤى سليَمانى ذمارة (12) بةهار و هاوينى 2004.
14-رِاثؤرتى تايبةت بة كؤنطرةى دووةمى سةنديكاى ثاريَزةرانى كوردستان 23-25/5/2004 طؤظارى تةرازوو ذمارة(22) 2004
15-طةلى كوردو كوردستان لة نامةكانى خويَندنى بالَاى ياسا و رِاميارى لة عيَراقدا/1976-2004 طؤظارى
( تةرازوو ) ذمارة (  23 ) 2004 بةشي يةكةم.
16-شيعةو هةلبذاردن لة خويَندنةوةيةكى بةياننامةى نووسينطةى شيرازيدا رؤذنامةى نيشتمان ذمارة 59 لة 16/كانوونى دووةمي 2005.
17- ضارة سةر كردنى زانستى  وكردارى بؤ دياردةى زياد بوونى ماموستا لة كؤليًَذةكان و ئةزموونى ، زانكؤ ثريَس ذمارة (7) شوبات 2011
18- رؤلة هاوضةرخةكانى ماموستا ى زانكؤ، زانكؤ ثريَس ذمارة (8)ئايار 2011
19- فةلسةفةى طؤرانكارى لة نيَوان قورئان و ريَساكانى طؤرانكاريدا 
نويَسازى ذمارة (10)سالَى دووةم هاوينى 2011
20-الشريعة الاسلامية فى الدساتير العراقية فى ثمانين عاما 
1925-2005 نويَسازى ذمارة (8-9) سالَى دووةم زستان و بةهارى 2011
21- الاحوال الشخصية فى الرسائل و الاطاريح الجامعية :
التأصيل الشرعى لقانون الاحوال الشخصية تشريعا وتطبيقا
مجلة الاحوال الشخصية عدد(1) أذار2011
  22-دةسةلاتي دادوةري لةدةستوورةكاني عيراقيدا لة (80)سالَدا(1925-2005)، طوَظاري (دادوةر) يةكيَتي دادوةراني كوردستان،ذمارة (4) ،ئاياري2012
   23-ضوارضيَوةي زانستي وشةرعي وياسايي دامةزراوةيي وروَلي لة ضارةسةركردني كيَشة لة كوردستاندا، نويَسازى، ذمارة (13)سالَى سيَيةم ،ثايزي 2012
   24 – دةوام نةكردني قووتابي هوَكار وضارةسةر ،زانكوَثريَس ،2012
25-هةولةكاني بةكورديكردني بوارة ياساييةكان لة كوردستاندا،طوظاري ثةرلةمانتار،يةكيتي ثةرلةمانتاراني كوردستان،ذمارة((17) حوزةيراني 2013
26- دارشتني ياسايي هاوضةرخ (روكيبي) ورولي لة ثيادةكردني ياسا، طوظاري ثةرلةمانتار،يةكيتي ثةرلةمانتاراني كوردستان،ذمارة((19) ،شوباتي 2014.  
27-مدخل لدراسة علم القوة والنفوذ ، مجلة البرلماني، اتحاد البرلماني الكوردستاني،،عدد(20)،أيلول 
2014
28-عيوب الصياغة التشريعية واشكالياتها، ،مجلة (ياساورامياري) كوليذي ياساو وامياري –زانكوي سةلاحةدين ، عدد (18)السنة الثالثة عشرة ، كانون الاول 2015.
 29- الاتجاهات الفقهية في تقسيمات الصياغة التشريعية ، ، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،كلية الحقوق ،جامعة تكريت، السنة(8) ، المجلد (3) ، عدد(29) ، آذار 2016
30- المؤسسات والمراكز البحثية في أقليم كوردستان العراق-نشأتها، تصنيفها ، ،دورها ، تقويمها-: مركز بيشكضي للدراسات الانسانية-جامعة دهوك  المنعقد في 25 -26 نيسان2018 في دهوك .(مقبول للنشر ، تنشر في كتاب  وقائع المؤتمر)
31- التنظيم القانوني لتكوين العلماء  ومنهجيته الشرعية والعلمية ، قدمت في المؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.(مقبول للنشر ، تنشر في مجلة(زانكو) لجامعة صلاح الدين.

ثامناَ:البحوث العلمية المقدمة في المؤتمرات الدولية :
أ-بحث : مادة(الصياغة التشريعية )  مفرداتها وأصول تدريسها ودورها في الارتقاء بذوي العلاقة بالتشريع ، قدمت والقيت في المؤتمرالدولي الثاني  -جامعة ايشق ، أربيل ،  (11/5/2017)
ب- بحث : مناهج قسم الادارة القانونية :تقويمها ، معوقاتها ، تطويرها - قسم الادارة القانونية في المعهد الفني الاداري قي أربيل كحالة للدراسة - ، قدمت والقيت في الكونفرانس الدولي المشترك للجامعة التقنية والمعاهد الفنية (ئاينده ،رواندز ،ئاكري) المنعقد في 17 -18 /5 /2017 في أربيل.
ج- المؤسسات والمراكز البحثية في أقليم كوردستان العراق : -نشأتها، تصنيفها ، ،دورها ، تقويمها-: مركز بيشكضي للدراسات الانسانية-جامعة دهوك  المنعقد في 25 -26 نيسان2018 في دهوك .
د- التنظيم القانوني لتكوين العلماء  ومنهجيته الشرعية والعلمية ، قدمت في المؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.





















تاسعاََ:-الخبرة التدريسية الأكاديمية :-2006-9201):( 13)سنوات متتالية  وتدريس(18) مادة مختلفة: 
1-محاضر في المعهد الفني أربيل –قسم الأدارة القانونية : لست سنوات متتالية (2006-2012) وقام بتدريس المواد الآتية:-
أ-العقود المدنية (2006)
ب-قانون المرافعات المدنية(2007-2008)
ج-أصول البحث القانوني(2007-2012) ثلاث سنوات متتالية في قسم الأدارة القانونية وقسم المحاسبة(الصباحي والمسائي)
د- المدخل لدراسة القانون-سنتان (2010-2012) المعهد الفني - قسم الأدارة القانونية
2- محاضر في كلية القانون والسياسة –جامعة صلاح الدين –قسم القانون المسائي منذ(2010-2014) لأربع سنوات متتالية وقام بتدريس المواد الآتية:
قانون الأحوال الشخصية-زواج وطلاق- المرحلة الثانية2010-2011
قانون المرافعات المدنية وقانون الأثبات ،2011-2012
	قانون العقوبات-القسم الخاص،2012-2013
	قانون الأثبات وقانون المعاملات والتوقيع الالكتروني،2013-2014
3-محاضر في كلية التربية الأساس –جامعة صلاح الدين -2010-2011في (4) أقسام وقام بتدريس المواد الآتية
أ-حقوق الأنسان: المرحلة الأولى لقسم(اللغة الكوردية،العلوم الأجتماعية،العلوم العامة،رياض الأطفال.
ب- أصول البحث التربوي: المرحلة الثالثة:قسم العلوم العامة
4-تدريس مادة :قانون الأحوال الشخصية(الميراث والوصية): المرحلة الثالثة-قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2013-2014
5-تدريس  مادة (قانون الأثبات وقانون المعاملات والتوقيع الالكتروني) ): المرحلة الرابعة -قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2014-2015
-تدريس  مادة ( قانون المرافعات المدنية وقانون الأثبات) ): المرحلة الرابعة -قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2015-2016
6- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، ويدرس مادة (الالتزامات) لطلاب المرحلة الاولى ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2015-2016.
7- تدريس  مادة ( قانون المرافعات المدنية وقانون الأثبات) ): المرحلة الرابعة -قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2016-2017
8- تدريس  مادة ( القانون الدولي الخاص ): المرحلة الرابعة -قسم العلاقات الدولية  الصباحي والمسائي في كلية القانون والعلاقات الدولية -جامعة نولج للسنة الدراسية2016-2017
9- تدريس  مادة ( قانون التنفيذ ): المرحلة الرابعة -قسم القانون  الصباحي  والمسائي في كلية القانون والعلاقات الدولية -جامعة نولج  للسنة الدراسية2016-2017
10- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، تدريس مادة (الالتزامات) لطلاب المرحلة الاولى ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2016-2017.
11- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، تدريس مادة (العقوبات) لطلاب المرحلة الاولى ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2017-2018.
12- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، تدريس مادة (أصول المحاكمات الجزائية) لطلاب المرحلة الثانية ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2017-2018.
13- تدريس  مادة ( أصول البحث القانوني ): المرحلة الرابعة -قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2017-2018
14- تدريس  مادة ( الزواج والطلاق ): المرحلة الثالثة -قسم القانون الصباحي في كلية القانون والسياسة-جامعة صلاح الدين للسنة الدراسية2018-2019
15- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، تدريس مادة (شرح قانون الخدمة المدنية ) لطلاب المرحلة الثانية ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2018-2019.
16- محاضر في (ثةيمانطةي تةكنيكي ئايندةي تايبةت) ، تدريس مادة (مباديء القانون الاداري ) لطلاب المرحلة الثانية ، قسم (الادارة القانونية ) –للسنة الدراسية2018-2019.
17-محاضر في كلية شرطة –أربيل ، تدريس مادة (القانون الدولي العام ) لطلاب المرحلة الثانية ،–للسنة الدراسية2018-2019.












عاشراَ : الاشراف على البحوث :

1-الأشراف على بحوث تخرج الطلاب :لأثني عشرة سنوات متتالية في كلية القانون والسياسة –جامعة صلاح الدين (قسم القانون-الصباحي والمسائي)(2010-2017)، وقسم الدارة القانونية وقسم المحاسبة في المعهد الفني –أربيل(2006-2010).
2- تقديم الاستشارات المجانية  البحثية لعشرات الطلاب البكلوريوس والماجستير والدكتوراه ووضع خطة البحث .
سكرتير وعضو لجنة تقويم البحوث المقدمة للمؤتمر الفكري الأول لمنتدى الفكر الاسلامي في كوردستان العراق ، بموجب الامر الاداري للمنتدى المرقم(21) ، في 5/11/2006.
أحدعشر: تقويم البحوث والرسائل  (المؤتمرات والاستلال للترقية العلمية):
1=الاستلال :بحثين للتدريسي (مجيد عزيز حمد) ، بموجب كتاب الكلية التقنية الادارية أربيل- جامعة بولتكنيك ، رقم(6)في 4 / 10 / 2017
2-الاستلال : ثلاثة بحوث للتدريسي :(د.يوسف مصطفى رسول ): بموجب كتاب الكلية التقنية الادارية أربيل- جامعة بولتكنيك ، رقم(22)في 30 / 1 / 2019
3-تقييم بحث : التنظيم القانوني لالتزام شركات النفط بتقديم تقرير تقييم الأثر البيئي ، لمجلة القانون والعلوم السياسية بكتاب سكرتارية المجلة  العدد(254) في 4 / 3 / 2018.
4-تقييم بحث حول حياة الزلمي للمؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.
5-تقييم بحث : أولوية الأم والأب في ضوء مصلحة المحضون  ، لمجلة القانون والعلوم السياسية بكتاب سكرتارية المجلة  العدد(310) في 17/ 3 / 2019.
6-الاستلال : أربعة بحوث للتدريسي :(د.سناريا محمد نهاد ): بموجب كتاب الكلية ، رقم(1 /1/42)في 13 / 3 / 2019





ثاني عشر: المحاضرات العامة والسيمينارات :

المشاركه في الحوار الدستوري ndiوتقديم 12محاضره وحوارفي قضاء سوران.
	محاضرة (الاطار القانوني لمنهجية التغيير في الجامعة ،1/11/2010،الكلية المسائية ، قسم القانون ،جامعة صلاح الدين، واعادة المحاضرة في كلية القانون في 20/12/2010.
	محاضرة (الادوار المعاصرة للتدريسي القانوني )، الكلية  المسائية، قسم القانون ،جامعة صلاح الدين ،9/1/2011
	محاضرة (الادوار المعاصرة للتدريسي الجامعي )، كلية التربية الأساس،جامعة صلاح الدين ،11/1/2011
	محاضرة (تدريس المدخل للقانون)، كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة صلاح الدين 
	محاضرة (الدروس التطبيقية وتدريس قانون المرافعات)، كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة صلاح الدين.
	محاضرة (مدخل لدراسة القوة والنفوذ)، كلية القانون والعلوم السياسية .
	سيمينار ، معهد ئايندة الفني الخاص-أربيل : الادوار المعاصرة للتدريسي الجامعي :1/2/2017
	-سيمينار : معهد ئايندة الفني الخاص-أربيل ،الادوار الادارية والفكرية للتدريسي الجامعي :15/2/2017
	سيمينار منهجية تدريس الدروس التطبيقية : المرافعات المدنية نموذجاَ-  كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة صلاح الدين،27/2/2017.
	سيمينار : معهد ئايندة الفني الخاص-أربيل ،دور مراكزالبحوث في اقليم كوردستان:3/11/2018
	سيمينار : تدريس مادة الصياغة التشريعية-  كلية القانون -جامعة صلاح الدين،6/5/2019.
	سيمينار : دقة الصياغة في القانون والرياضة-  كلية القانون -جامعة صلاح الدين،12/5/2019.









ثالث عشر :الخبرة العلمية والإدارية والمشاركة في اللجان العلمية (داخل الجامعة في كلية القانون ):

1- باحث قانوني/ كلية القانون والسياسة/ جامعة صلاح الدين - أربيل/ 27/12/2003 حتى الآن.
2- مسؤول وحدة البحوث القانونية و السياسة بآمر الاداري 4/2/861 في 8/5/2004.
3-مسؤول وحدة التعليم المستمرفي كلية  القانون و السياسة.(18/6/2009-14/10/2012)، بموجب الأمر الاداري المرقم (2/2/876) في 18/6/2009.
4- عضو لجنة تنظيم كتب المكتبة ، الأمر الاداري المرقم(4/2/163) في 18/1/2004.
5- مقرر لجنة اعادة النظر في تعليمات الدراسات العليا ، الأمر الاداري المرقم(1/30س/360) في 9/2/2004.
6- عضو لجنة شراء كتب لوحدة البحث العلمي ، الأمر الاداري المرقم(4/2/885) في 9/5/2004.
7- عضو لجنة مناسبة افتتاح وحدة البحث العلمي،الأمر الاداري المرقم(4/2/807)في 10/5/2004.
8-عضو لجنة مشتريات الكلية ، الأمر الاداري المرقم(4/2/1875) في 3/8/2004.
9- تجديد عضوية لجنة مشتريات الكلية ،الأمر الاداري المرقم(4/2/1282) في 23/11/2004.
10-عضو لجنة ترجمة القوانين والأنظمة و التعليمات المتعلقة بالجامعة ، الأمر الاداري المرقم(4/2/12106) في 24/11/2004.
11-رئيس لجنة تحليل نتائج استبيان وحدة البحوث القانونية في الكلية ، الأمر الاداري المرقم(4/2/1633) في 27/12/2004.
12- عضو لجنة شراء الكتب المنهجية للكلية ، الأمر الاداري المرقم(4/2/278) في 12/4/2005.
13- عضو لجنة اعداد دليل التخرج للسنة2004-2005 ، الأمر الاداري المرقم(4/2/606) في 14/6/2005.
14- عضو لجنة اعداد الدليل السنوي للكلية  للسنة2008- ، الأمر الاداري المرقم(4/2/1800) في 23/11/2008
15- عضو لجنة تصنيف كتب المكتبة (الاعارة والدوريات)، الأمر الاداري المرقم(2/2/401) في 30/3/2009.
16- عضو لجنة التعليم المستمر في الكلية ، الأمر الاداري المرقم(2/2/1301) في 4/10/2010.
17-عضو اللجنة الامتحانية النهائية للسنة الدراسية (2010-2011) ، الأمر الاداري المرقم(1/1/115) في 31/5/2011.
18- عضو لجنة ضمان الجودة –عضو منظم لقسم القانون، الأمر الاداري المرقم(1/1/273) في 19/10/2011.
19- عضو لجنة التنسيق والمتابعة  مع منظمة (people in need) ، لتدريب الطلاب ، الأمر الاداري المرقم(5) في 13/3/2012.
20- عضو لجنة الكونفرانس العلمي لبحوث الطلاب  ، الأمر الاداري المرقم(1/1/136) في 30/4/2012.
21- عضو لجنة شراء الكتب للكلية ، الأمر الاداري المرقم(1/1/367) في 10/10/2012.
22- عضو لجنة ضمان الجودة ، قسم القانون المسائي، الأمر الاداري المرقم(1/1/85) في 1/4/2013.
23- عضو لجنة تقويم واعداد مفردات المناهج الدراسية في الكلية (مادة العقود المدنية ، وقانون المرافعات وقانون الاثبات) بالأمر (1 /1 /41 في 26 /1/ 2015)
24- عضو اللجنة الامتحانية النهائية للسنة الدراسية (2015-2016) ، في كلية القانون والعلوم السياية في جامعة صلاح الدين في الدور الأول والثاني ،الأمر الاداري المرقم(1/1/112) في 18/5/2016.
25- عضو اللجنة الامتحانية الفصلية للسنة الدراسية (2015-2016) في معهد ئايندة التكنيكي الخاص  ، الأمر الاداري المرقم( ) في 18/5/2016.
26- عضو اللجنة الامتحانية النهائية للسنة الدراسية (2015-2016) في معهد ئايندة التكنيكي الخاص  ، في الدور الأول والثاني، الأمر الاداري المرقم( ) في 18/5/2016.
27- عضو لجنة الكونترول(السيطرة) في الامتحانات النهائية للسنة الدراسية (2015-2016) في معهد ئايندة التكنيكي الخاص  ، الأمر الاداري المرقم( ) في 18/5/2016.
28- عضو لجنة مناقشة تعديل شهادة رسالة ماجستير الطالب (عبدالسلام صبري محمد) الموسومة (حجية الشهادة في الدعوى المدنية)-معهد البحوث والدراسات العربية-القاهرة-2015/ بموجب الأمر الاداري المرقم (1/1/209  في 18/9/2016).
29- عضو لجنة تنسيق وتنظيم بحوث التخرج للطلاب في قسم القانون ،بالأمر المرقم2 /2 /1377 في 27 /10 /2016 .
30- عضو اللجنة الامتحانية النهائية للسنة الدراسية (2016-2017) في معهد ئايندة التكنيكي الخاص  ، في الدور الأول والثاني، الأمر الاداري في 18/5/2016.
31-عضو لجنة اعداد مشروع قانوني للمفقودين بتكليف من منظمة الحكم الصالح من أجل التنمية بكتاب منظمة المرقم (ب 1 / 22) في (25 / 6 / 2017)
32- عضو لجنة تنسيق وتنظيم بحوث التخرج للطلاب في قسم القانون ،بالأمر المرقم1 /1 /465 في 1 /11 /2017 .
33-عضو لجنة مراجعة المناهج الدراسية في قسم الادارة القانونية ، بموجب الأمر الاداري المرقم (3 / 724) في 3 / 4 / 2018.
34-لجنة اشراف على الموقع الالكتروني للكلية ، بالأمر المرقم2 /2 /1430 في 8 /11 /2018 .
35-الامر الاداري رقم (1 /1 /10) في 28 / 1/ 2019  حول  تكليفي  باعداد ثلاث كتب حول (مسيرة كلية القانون في 33 عاماَ: 1985-2019) بالغات الكوردية والعربية والانكليزية ، تاليف مشترك مع السيد عميد الكلية .
36-عضو لجنة متابعة فتح قسم (الادارة القانونية) في الكلية ، بالأمر المرقم2 /2 /128 في 4 /2 /2019 .
37-عضو لجنة الاستلال : أربعة بحوث  ،بموجب كتاب الكلية ، رقم(1 /1/42)في 13 / 3 / 2019
38- عضو لجنة اعداد مسودة مشروع تعديل قانون المحاماة في اقليم كوردستان  ، بالأمر المرقم1/1 /70 في 15 /4/2019 .


رابع عشر:المشاركة في المؤتمرات العلمية:(26) مؤتمر:
1-المؤتمر الطلابي الأول/كلية الحدباء الجامعة/الموصل/2/5/2002.
2-مؤتمر الشريعة والقانون/رابطة علماء الموصل/1-2/5/2002 .
3-المؤتمر الثاني لنقابة محامي كوردستان 20-25/5/2004.
4-المؤتمر الرابع لاتحاد حقوقين كوردستان المنعقد في اربيل بتاريخ 27-28/11/2004 بموجب كتاب الكلية المرقم 4/2/12134 في 25/11/2004.
5- المؤتمر القانونيين العراقيين المنعقد في اربيل بتاريخ 11-12/11/2004 بموجب كتاب الكلية المرقم 4/2/1449 في 9/12/2004. 
6- عضو اللجنة تحضيرية للندوة العلمية حول (الانتخابات و المشاركة السياسية ) المنظمة من قبل جمعية العلوم السياسية في اقليم كوردستان بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بجامعة صالاح الدين اربيل في 16/1/2005.
7-14-(ثمان) مؤتمرات سنوية لبحوث التخرج للسنوات(2006-2013)في كلية القانون والسياسة ،جامعة صلاح الدين.
15-المشاركة ببحث : مادة(الصياغة التشريعية )  مفرداتها وأصول تدريسها ودورها في الارتقاء بذوي العلاقة بالتشريع ، قدمت والقيت في المؤتمرالدولي الثاني  -جامعة ايشق ، أربيل ،  (11/5/2017)
16-المشاركة ببحث : مناهج قسم الادارة القانونية :تقويمها ، معوقاتها ، تطويرها - قسم الادارة القانونية في المعهد الفني الاداري قي أربيل كحالة للدراسة - ، قدمت والقيت في الكونفرانس الدولي المشترك للجامعة التقنية والمعاهد الفنية (ئاينده ،رواندز ،ئاكري) المنعقد في 17 -18 /5 /2017 في أربيل.
17-المشاركة في المؤتمر المشترك بين كلية التربية الأساس في جامعة صلاح الدين مع جامعة (فريدريك-اليكزاندر FAUالالماني المنعقد في اربيل للفترة 28-29 /8/ 2017 حول (  اعادة تأهيل التدريسيين في مجال التربية والبحث).
18-المشاركة  في مؤتمر كلية القانون والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الفرنسية حول (الاستفتاء) المنعقد في أربيل في  29 / 11 / 2017.
19- المشاركة في المؤتمر العلمي  الدولي المشترك  لجامعة صلاح الدين (كلية العلوم الاسلامية) ومركز الزهاوي للدراسات الفكرية حول (النصوص والتراث)  المنعقد في  اربيل للفترة من 21-22/2/2018.
20-المشاركة في (سيمبوزم)  المشترك بين جامعة صلاح الدين والمعاهد (ايندة، رواندز ، آكري) المنعقد في أربيل في 11 /4  /2018
21- المشاركة  ببحث : المؤسسات والمراكز البحثية في أقليم كوردستان العراق
-نشأتها، تصنيفها ، ،دورها ، تقويمها-: مركز بيشكضي للدراسات الانسانية-جامعة دهوك  المنعقد في 25 -26 نيسان2018 في دهوك .
22- المشاركة  في مؤتمر الدولي الأول  لكلية التربية واللغات في الجامعة اللبنانية الفرنسية حول (الاستفتاء) المنعقد في أربيل في  9 / 5 / 2018.
23- المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لجامعة  ايشك المنعقد في 10/5/2018.
24- المشاركة  ببحث :التنظيم القانوني لتكوين العلماء  ومنهجيته الشرعية والعلمية ، قدمت في المؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.
25-عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي جامعة صلاح الدين (كليتا :القانون والعلوم الاسلامية): (الزلمي واجتهاداته في الشريعة والقانون) المنعقد في 16 -17 /1 /2019 في المركز الثقافي  -أربيل.
26- المشاركة في سيمبوزيم ( المخدرات و الخطوات الضرورية لمكافحتها) من قبل المعاهد الفنية الخاصة(ئايندة، رواندز وآكري) التابعة لمؤسسة الشهيد للتربية والتعليم العالي ، المنعقد في المركز الثقافي في جامعة صلاح الدين في 25 /4/2019.
27- المشاركة  في مؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الاساس في جامعة صلاح الدين  المنعقد في أربيل في  27-28 / 4/ 2019.
28- المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لجامعة  تيشك المنعقد في 30/4/2019.










خامس عشر: الخبرة العلمية والإدارية (خارج الجامعة):

1- معاون قضائي/ محكمة بداءة سوران - 22/11/2003 إلى 27/12/2003.
2- مارس المحاماة لاكثر من سنة (10/10/2002 -27/11/2003)( ورفع دعوى المرقم 1 /2013) في هيئة انضباط الموظفين التابعة  مجلس شورى  على وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي في الاقليم  و صدر الحكم لصالحه المتعلق بالتفرغ الجامعي لطلاب الدكتوراه .
3- الحسابات والإدارة:
أ- أمين مخزن/ مشروع دواجن أربيل - 31/8/1993 إلى 11/4/1994.
ب- مسؤول الإدارة والحسابات/ شركة الشمال لتحضير لحوم الدواجن/ أربيل - 11/4/1994 إلى 12/3/1998.
ج- موظف في إدارة مؤسسة نانه كه لى للزكاة/ أربيل - 12/3/1998 إلى 1/5/1998.
د- مسؤول الإدارة والحسابات/ شركة الموصل لجزر وتربية الدواجن المحدودة/ الموصل - 2/5/1998 - 1/1/1999.
هـ- مدقق ومسؤول حسابات/ شركة البركة لتجارة اللحوم/ الموصل/ 15/6/2002 - 15/3/2003.
4-- الإعلام:
-عمل مسؤولا للاعلام منذ بداية تاسيس الرابطة الاسلامية الكوردية-فرع اربيل 1991-1993
أ- تأسيس الأرشيف لعدد من المؤسسات: منها كلية القانون والسياسة/ وحدة البحوث القانونية والسياسية.
ب- توفير المصادر للأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا/ الماجستير والدكتوراه.
ج- تأسيس أرشيف شخصي حول المرأة (يتضمن أكثر من ألف كتاب ومائة ملف).
د- تأسيس أرشيف شخصي حول القانون، التعليم العالي،الصحافة,تعليم اللغة،……..
ه-صحفي:- لديه مجموعة بحوث حول الصحافة
و- يقوم بتغطية المؤتمرات و الندوات و مناقشات الرسائل و الاطاريح العلمية.
ز- أعداد بوسترات ومطويات للمؤتمرات وغيرها .
5- الترجمة :
أ-ترجمة المنهاج الداخلي لمركز البحوث الجنائية و الاجتماعية في إقليم كوردستان.
ب- ترجمة كتب 
ج- ترجمة لمكاتب الترجمة المرخصة .
6- البحث :
أ- باحث قانوني/ في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية/
ب- باحث قانوني/ في منظمة نشر الثقافة القانونية/
ج- باحث قانوني/ في اتحاد حقوقيي كوردستان/
د- باحث قانوني/ نقابة محاميي كوردستان/
ه-باحث قانوني/في منتدى الفكر الاسلامي
7- تقديم مجموعة مقترحات ومشاريع للمؤسسات العلمية إلى:
أ-  عميد كلية الحدباء الجامعة/ الموصل - لتطوير الكلية في 17/5/2001.
ب-  نقابة المحامين/ بغداد - 23/11/2002.
ج-عميد كلية القانون والسياسة/جامعة صلاح الدين/في 29/12/2003 لتطوير وحدة البحوث القانونية والسياسية..
د-  مركز البحوث الجنائية والاجتماعية/ في3 آذار 2004.
هـ-  نقابة محاميي كوردستان/ في آذار 2004 (ضمن بحث حول مسيرة النقابة ومقترحات لتطويرها).ونشر في عدد(7) /2004 في مجلة (باريزةر) العائدة للنقابة.
و-وضع وصياغة برنامج عمل وحدة البحوث القانونية و السياسية في كلية القانون و السياسة /جامعة صلاح الدين –اربيل في ايار 2004.
8-العضوية في أعداد مشاريع القوانين :-
	مشروع قانون المسنين في أقليم كوردستان

مشروع قانون مؤسسة الزكاة في أقليم كوردستان(بتكليف من وزارة الأوقاف)
	عضو لجنة اعداد مشروع قانون ضحايا المفقودين في كوردستان ، وتم تكليفه بموجب كتاب منظمة الحكم الصالح من أجل التنمية بالتعاون مع كومسيون الدولي للمفقودين(icmp)في 21/6/2017.
9-المشاركة في اجراء دراسة (وضع العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية – مسح ،تقييم ،آفاق التطور- ) لمعهد الدراسات الاستراتيجية بدعم من مركز أبحاث التنمية العالمية ،أوتاوا ، كندا ،في 2007ضمن فريق العمل ، وطبع ككتاب من قبل معهد الدراسات الاستراتيجية(بغداد-بيروت2007)
10-المشاركة في (ورك شوب) كلية القانون والعلاقات الدولية-الجامعة اللبنانية الفرنسية ، حول (تقييم دراسة خمس سنوات قسم القانون –المشاكل والحلول) المنعقد في 4 /4 /2019.بموجب اتمر الكلية المرقم 158 في 9 / 4/2019.






سادس عشر : شكر وتقدير:-
أولا :-  التشكرات داخل الجامعة :-
أ- تشكرات من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي و رئيس جامعة صلاح الدين :-(15)شكر:
1- شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 4/2/3717 في 25/4/2004
2- شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 4/2/5770 في 10/6/2004
3- شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 4/2/13290 في 25/11/2004
4-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 4/2/8015 في 14/6/2005.
5-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 2/2/8825 في 30/5/2011 ، بناء على كتاب كلية القانون المرقم(1/1/107) في 24/5/2011.
6-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 2/2/7910 في 27/5/2012
7-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 1/1/17131 في 30/12/2015.
8-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 1/1/5737 في 16/6/2016.
9-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 2/2/14559 في 12/12/2017.بمناسبة الحصول على اعلى الدرجات في عملية الضمان النوعي الثلاث.
10-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 1/1/8691في 7/8/2017.
11-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 1/1/5437 في 19/6/2018.
12-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 1/1/13204 في 27/12/2018.
13-شكر من رئيس جامعة صلاح الدين/ اربيل/ بالأمر الجامعي المرقم 2/2/11505 في 19/11/2018.بمناسبة الحصول على اعلى الدرجات في عملية الضمان النوعي الثلاث.
14-شكر من وزير التعليم العالي في اقليم كوردستان بموجب كتاب الوزير المرقم 4 /12059 في 18 /9/2018
15-شكر من رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان بموجب الكتاب المرقم 1/1/4565 في 30/4/2019.




ب- تشكرات من السيد عميد كلية القانون  ، جامعة صلاح الدين:- (17)شكر
1- شكر وتقدير عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة صلاح الدين/ للقيام بالعديد من النشاطات خلال فترة وجيزة من التعيين/ بالأمر الإداري (4/2/161) في 18/1/2004
2-شكر و تقدير عميد كلية القانون والسياسة /جامعة صلاح الدين لتوفير مصادر من الانترنيت حول تعليمات الدراسات العليا بموجب الآمر المرقم 4/2/675 في 17/4/2004.
3-شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 4/2/3070 في 27/10/2004.
4- شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 4/2/79 في 8/2/2005.
5- شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 4/2/212 في 2/3/2005.
6- شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 4/2/999في 11/9/2005.
7- شكر من  معاون عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 4/2/10287في 10/11/2005.
 8-شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 3/4/2333في 30/10/2006
  9-شكر من عميد الكلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/2/242في 12/2/2008
   10-شكر من عميد الكلية المسائية/ جامعة صلاح الدين بالامر 308في 5/4/2011
11-شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/2/106في 30/6/2011
12- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/2/1892في 16/9/2012
13- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/2/156في 28/1/2013،بناء على كتاب مديرية الضمان النوعي المرقم(1178) في 22/1/2013.
14- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/4/427في 4/3/2013
15- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 1/1/481في 29/12/2013
16- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 2/2/603في 22/5/2018
17- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة صلاح الدين بالامر 3/4/29في 13/1/2019









ثانيا :- التشكرات (خارج الجامعة): (27)شكر
1-عميد كلية الحدباء الجامعة/الموصل/ا.د.بسمان فيصل محجوب/بموجب كتاب الكلية المرقم(1583) في 2/1/2000.
2--عميد كلية الحدباء الجامعة/الموصل/ا.د.بسمان فيصل محجوب/بموجب كتاب الكلية المرقم(667) في 17/5/ 2001
3-سوثاسنامةى سةنتةرى روشنبيري ثاريَزةران ،هةوليَر، لة 5/2/2003، هاتوو نووسراوي كوَليذ ذمارة((4/2/328) لة 24/4/2005.
4--سوثاسنامةى كوَليذى زمان-زانكوَي سةلاحةدين، ذمارة((1/1/889) لة 12/6/2005.
5-سوثاسنامةى كوَليذى زانستة رامياريةكان-زانكوَي سةلاحةدين، ذمارة (4/2/864) لة 13/6/2005.
6- عميد كلية الحقوق جامعة الموصل،بموجب كتاب الكلية المرقم9/3/2579 في 26/6/2006
7- عميد كلية الحدباء الجامعة/الموصل،بموجب كتاب الكلية المرقم(545) في 3/10/2006
8- عميد كلية الحدباء الجامعة/الموصل،بموجب كتاب الكلية المرقم(643) في 14/11/2006
9- عميد المعهد الفني أربيل ، بموجب كتاب المعهد المرقم(1719) في 14/4/2007.
10- عميد المعهد الفني أربيل ، بموجب كتاب المعهد المرقم(712) في 18/1/2009.
11- سوثاسنامةى كتيَبخانةى ناوةمدى زانكؤى سةلاحةددين/هةوليَر/دةزطاى كتيَب/ذمارة 4/2/791 لة 25/12/2000.
12---سوثاسنامةى سةنتةرى تويَذينةوةى تاوانكارى و كؤمةلَايةتى ذمارة(2) لة 5/2/2003.
13- عميد كلية الحقوق جامعة الموصل،بموجب كتاب الكلية المرقم9/3/2579 في 26/6/2006
14- عميد كلية الحقوق جامعة تكريت ،،بموجب كتاب الكلية المرقم7/15/880 في 8/5/2011
15- عميد كلية الحدباء الجامعة/الموصل،بموجب كتاب الكلية المرقم(1536) في 18/11/2012
16-المكتبة المركزية-جامعة الموصل ، بموجب كتاب المرقم (1591) في 22/11/2012
17-المكتبة المركزية الجديدة –وحدة تنمية المعلومات-جامعة القاهرة في 2013، كتاب الواردة المرقم (896) في 23/5/2013 .
18- سوثاسنامةى طوَظاري (ثةرلةمانتار)-يةكيَتي ثةرلةمانتاراني كوردستان/ لة 17/6/2013
19- سوثاسنامةى  ريَكخراوي روَشنبيري هوشياري دذي ماددة هوَشبةةرةكان(بروانامة  ريَزليَنان -شهادة تقديرية).
20-شهادة تقديرية و شكر معهد أيندة الفني الخاص ، 2017.
21-شكر من قسم القانون في جامعة نولج ، بموجب الكتاب المرقم (   498) في  29/  5/2017.
22- شكر معهد أيندة الفني الخاص ، بموجب الكتاب المرقم (  56/2  ) في  5/  6/2017.
23- شكر معهد أيندة الفني الخاص ، بموجب الكتاب المرقم (  67/2  ) في  21	/  6/2017.
24-شكر من  منظمة الحكم الصالح من أجل التنمية في 25/ 6 / 2017(اعداد مشروع قانوني للمفقودين).
25-شكر من  عميد معهد فني اربيل ، بموجب الامر المرقم (2853) في19 / 7 / 2017 (تقييم أسئلة)
26- شكر من عميد كلية القانون/ جامعة تيشك الدولي، رقم222في 8/1/2019
--مجموعة أخرى من التشكرات من كليات داخل العراق بسبب أهداء نسختين من كتابي دليل رسائل وأطارح القانون في الجامعات العراقية/ دراسة بيلوغرافية تحليلية.الجزء الأول 2004.
27- شكر معهد أيندة الفني الخاص ، بموجب الكتاب المرقم 1/51  ) في  24/  2/2019.








