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اإلسم الثالثي :شيرزاد عزيز سليمان
اللقب العلمي :استاذ
االختصاص :القانون الخاص ،العقود المدنية والتجارية
المنصب الحالي :عضو الهيئة التدريسية
مكان العمل :كلية العلوم االسالمية ،جامعة صالح الدين -أربيل
مكان و تاريخ الوالدة 1972 :ناصرية – ذيقار
نبذة مختصرة:
بدأت العمل مدرسا مساعدا ً في كلية الحقوق المسائية ،جامعة صالح الدين-أربيل .بعد حصولي على
درجة الماجستير بدرجة االمتياز في سنة  2001عن رسالتي" :عقد اإلعالن في القانون العراقي دراسة
مقارنة" ،وقد أصبحت منذ تعييني اتقلد المناصب االدارية فقد عملت مقررا لقسم القانون في كلية الحقوق
لمدة عامين وبعد ذلك أصبحت معاونا للعميد والتي استغرقت عامين أيضا وبعدها تم الغاء كلية الحقوق
والدراسة المسائية في الوقت الذي كنت استعد لدراسة الدكتوراه في القانون حيث تم قبولي كطالب في
سنة  2003وناقشت أطروحتي للدكتوراه في سنة  2006ونلت شهادة دكتوراه فلسفة في القانون بدرجة
امتياز عن أطروحتي" :حسن النية في ابرام العقود دراسة في ضوء القوانين الداخلية واالتفاقيات الدولية"
في قسم القانون  ،كلية القانون والعلوم السياسية  ،جامعة صالح الدين-أربيل ،ومن ثم حصلت بعد ذلك
على ترقية علمية الى مرتبة مدرس بسبب الحصول على الدكتوراه في القانون.
بناء على طلبي تم نقلي إلى كلية العلوم اإلسالمية في عام  ،2007واشتغلت في قسم الشريعة مدرسا
لمواد القانون التي كانت ضمن المنهج المقرر وهي المدخل لدراسة القانون ،والنظرية العامة لاللتزامات،
وقانون المرافعات المدنية ،وبعد سنوات من التدريس تم ترقيتي في عام  2011إلى أستاذ مساعد  ،وفي
عام  2012تم تعييني عميدًا لكلية القانون والسياسة في جامعة صالح الدين -أربيل حتى عام ، 2017
وبحكم وظيفتي الجديدة كعميد أصبحت عضوا في مجلس جامعة صالح الدين -أربيل ،و رئيسا لتحرير
مجلة القانون والسياسة الصادرة عن كلية القانون جامعة صالح الدين -أربيل  ،وهي مجلة علمية أكاديمية
محكمة نصف سنوية ،وعضوا لمجلس المعهد القضائي في اقليم كوردستان ،فقد كانت فترة العمادة
بالنسبة الي حافال بالنشاطات االدارية والعلمية فمن حيث العمل األكاديمي تم تخريج دفعات متتالية من
الخريجين في قسمي القانون والعلوم السياسية في كلية القانون والسياسية ودفعات أخرى متتالية في
المعهد القضائي ،كما وخرجت العديد من طلبة الدراسات العليا في تخصصات القانون والعلوم السياسية،
ورفدت المجتمع بالكوادر والمؤهالت في مختلف المواضيع ذات الصلة بتلك التخصصات والتي تخدم
جوانب متعددة من العملية السياسية والقانونية ذات االهتمام الداخلي والدولي ،وقضايا حقوق االنسان
وغيرها.
وقد شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية المنعقدة في جامعات االقليم ،وألول مرة في العراق
بالتعاون مع جامعة بغداد وضمن مشروع االتحاد األوروبي لسيادة القانون و اصالح مناهج التعليم
القانوني EU-Project ‘The Rule of Law - Curriculum Reform of Legal Studies
 in Universities, especially in Iraq’.والتي بدأت في شهر مايس  2013تم مباشرة سلسلة من
المؤتمرات االفتراضية تتعلق بقضايا متعددة ومختلفة من مؤتمر الى آخر وهذه التجربة لم تكن معهودة
في السابق ،حيث انعقد المؤتمر االفتراضي األول في  13شباط  2014حول موضوع يتعلق بنفاذ
القانون الدولي ضمن القوانين المحلية ( "The Relevance of International Law and its
" )Implementation in Domestic and Regional Lawوكذلك تمت مناقشة المناهج
والمقررات الدراسية في جلسات ولقاءات متعددة ضمن مشروع االتحاد األوروبي المشكل من أساتذة
متخصصين والتي توج بمؤتمردولي بعنوان (مستقبل التعليم العالي في العراق) انعقد في أربيل سنة
 2015استغرق يومين من  24-23من شهر آب ،والتي شارك فيها العديد من جامعات االقليم باالضافة
الى جامعة بغداد ،والتي تمخضت عنها مجموعة من التوصيات ،وقد تم مناقشة تلك المقترحات على
مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في لقاءات متعددة برئاسة السيد وزير التعليم العالي آنذاك
والتي أدت الى تغيير المناهج الدراسية وتمديد فترة الدراسة من  4سنوات الي  5سنوات ،وتم ايجاد
آليات التنسيق بين جامعات االقليم لهذا الغرض ،وقد تقرر ضمنها جعل االمتحانات في دروس معينة
موحدة و وزارية في سبيل النهوض بعملية تعليم القانون و تطوير مهارات طالبه.
وبعد االنتهاء من عملي كعميد  ،حصلت على الشكر و التقدير مع وسام الشرف من قبل رئيس الجامعة ،
وواصلت العمل بعدها كعضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلسالمية ،وقد حصلت مؤخرا على درجة
االستاذية في القانون الخاص ،القانون المدني تحديدا وذلك اعتبارا من  2021 /11/22وفق األمر
الجامعي الصادر في .2022/6/7
في سنوات خدمتي كتدريسي درست العديد من الموضوعات باللغة الكردية والعربية واإلنجليزية في عدة
كليات ،مثل كلية القانون والعلوم السياسية ،وقسم القانون والعلوم السياسية ،وقسم اإلدارة والمحاسبة في
كلية اإلدارة واالقتصاد ،وقسم االدارة في الكلية المسائية ،وقسم الشريعة في كلية العلوم اإلسالمية،
جامعة صالح الدين  -أربيل ،قسم القانون ،جامعة سوران ،والمعهد القضائي في إقليم كوردستان.
وأشرفت على رسالة للدبلوم العال في المعهد القضائي القليم كوردستان وعدد من رسائل الماجستير
وأطروحات الدكتوراه  ،في جامعة صالح الدين -أربيل ،وناقشت عددًا آخر في جامعات إقليم كوردستان
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.وخارجها
 ولجنة الترقيات في قسم،  مثل اللجنة العلمية:كما شاركت كرئيس أو عضو في العديد من اللجان الدائمة
. ولجنة ضمان الجودة في سنوات وأوقات مختلفة، ولجنة االمتحانات لسنوات عدة، العلوم اإلسالمية
 بحثا ً مشتركا ً ومقبوالً وفرديا ً في مجالت علمية معتمدة داخل إقليم كوردستان16 ونشرت حتى اآلن
. أوراق أخرى للنشر4 وخارجه شاركت ببعضها في مؤتمرات محلية و دولية وتم اعتماد

Kurdish: Native
 لغة األم:الكوردية

Languages Skills:
المهارات اللغوية
Arabic: Fluent
English: Normal
 ممتاز:العربية
 جيد:اإلنكليزية

:الخبرة اإلدارية والوظيفية
. في مجال التدريس في الجامعة2001  مستمر في الخدمة منذ شهر كانون الثاني سنة-1
 أربيل لمدة سنتين من- جامعة صالح الدين، عمل مقررا لقسم القانون في كلية الحقوق-2
2003-2001
-2003  أربيل لمدة سنتين من- جامعة صالح الدين، عمل معاونا للعميد في كلية الحقوق-3
2005
-13 أربيل لمدة أربع سنوات من- عمل عميدا لكلية القانون والسياسة جامعة صالح الدين-4
.2017-2012 -12
 عمل رئيسا لتحرير مجلة القانون والسياسة الصادرة عن كلية القانون والعلوم السياسية من-5
.2017-2012 سنة
.2017-2012  عمل عضوا لمجلس المعهد القضائي في اقليم كوردستان للفترة من-6
.2012-2009  عمل في مجال الضمان النوعي على مستوى الكلية منذ-7
:المسابقات والملتقيات الدولية التي شارك فيها
1- The 2014/2015 Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition took place in Washington DC. U. S.A.
2- Study Visit to European Universities and Centres of Excellence for
International and Comparative Legal Studies, EUROPEAN UNION
(EU) Higher Legal Education program Service Contract DCIMED/2013/316-456, B. Tentative planning: 25/01/15 (travel day:
Baghdad/Erbil-Heidelberg)-31/01/15 (travel day:HeidelbergBaghdad/Erbil)
3- Expert Group Meeting of the Anti-Corruption Academic Initiative
(ACAD) for the Middle East and North Africa region that held in
Tunisia on 26 and 27 September 2016.
:المؤتمرات الدولية والمحلية التي شارك فيها
1- Online-conference
(video-conference)
“The
Relevance
of
International Law and its implementation in Domestic and Regional
Law” Venue: Campus of the Salahaddin Universtiy, Erbil and
College of Law, University Baghdad, Date: 13/02/14 from 10:00 to
12:00
2- Online-conference (video-conference) on : Bilateral Investment
Treaties (BITs) and the impact on Foreign Direct Investments
(FDIs), Venue: Baghdad: Development &amp; Continuous
Education Center Erbil: ICT Centre of Salahaddin University,
Duhok University: College of Law and Political Science, Koya
University: Faculty of Humanities and Social Science, Soran
University: Faculty of Law, Sulaimani University: School of Law
and Politics Ishik University: Faculty of Law, Heidelberg,
Germany: Ruprecht-Karls-University-Faculty of Law Barcelona,
Spain: Universidad de Barcelona, Date &amp; Time: Monday
( 23/02/15) from 14:00 to 17:00
3- Salahaddin College of Law and Political Science and Baghdad
College of Law, the International Conference in Erbil : Future of

Higher Legal Education in Iraq, on the 23rd of August 2015 and
24th of August 2015.
3rd 2018
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INTERNATIONALLEGAL ISSUES CONFERENECE, ILIC2018,
مكان انعقاد المؤتمر :بناية جامعة ايشك – اربيل  /طريق الـ()100م ،مقابل مدرسة فاخير
ميركةسورى
 -5المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية القانون و العلوم السياسية /جامعة دهوك المنعقد للفترة
من  18-16نيسان  ،2019تحت شعار نحو ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد ،و بعنوان
المعالجة القانونية والسياسية للمشاكل الراهنة في إقليم كوردستان و العراق.
 -6المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي الثاني لمركز البحوث القانونية في وزارة العدل في اقليم
كوردستان -العراق تحت شعار (حقوق االطباء وواجباتهم في ميزان العدل من واقع تجربة
جائحة كورونا) المنعقد بتاريخ .2022 /3/28
 -7مؤتمر "خطاب الكراهية و أثره في التعايش المجتمعي والسلمين اإلقليمي والدولي" المنعقد
في رحاب جامعة صالح الدين -أربيل في  2019 /3 /28-26بمشاركة منظمة حكماء
العراق.

الكتب المنشورة:
 -1عقد اإلعالن في القانون العراقي
 -2حسن النية في إبرام العقود دراسة في ضوء القوانين الداخلية واإلتفاقيات الدولية
البحوث المنشورة:
 -1مالحظات نقدية حول قانون الجنسية( ،بحث مشترك) مجلة الميزان األكاديمي ،سنة .2006
-2نحو تنظيم عقد الليزنغ في إقليم كوردستان(،بحث مشترك) ،مجلة القانون والسياسة ،جامعة صالح
الدين -أربيل ،عدد 4في .2008
https://www.researchgate.net/publication/295079652_nhw_tnzym_qanwny_l
qd_allyzngh_altajyr_altmwyly_fy_aqlym_kwrdstan
-3التكييف القانوني ألعمال المكاتب اإلجتماعية المتعلقة بتسوية المنازعات في إقليم كوردستان ،عدد
 39-38في .2009
-4مفهوم الوضوح وخصائصه في التعبير عن اإلرادة التعاقدية ،مجلة زانكو للعلوم اإلنسانية ،عدد 44
في .2010
https://www.researchgate.net/publication/303406598_mfhwm_alwdwhwkhsa
ysh_fy_altbyr_n_alaradt_altaqdyt
-5موقف اإلتجاهات القانونية من البيع بثمن مفتوح –دراسة تحليلية .-مجلة كلية القانون والسياسة-
جامعة صالح الدين -أربيل عدد 4لسنة .2010
https://www.researchgate.net/publication/295079627_mwqf_alatjahat_alqan
-wnyt_mn_alby_bthmn_mftwh_-bhth_thlyly_mqarn
 -6جبر الضرر والتعويض الناشيء عن حاالت اإلختفاء القسري في ضوء أحكام القانون الخاص دراسة
مقارنة مجلة القانون والسياسة جامعة صالح الدين -أربيل ،عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثاني لجامعة
اشق المنعقد في 2018
https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/wp-content/uploads/2018/06/30.pdf
-7طبيعة الوساطة القضائية ومشروعيتها في تسوية المنازعات المدنية  -دراسة مقارنة -بحث مشترك
https://rb.gy/p1rc02
 -8طبيعة العالقات القانونية والمسؤولية الناجمة عن األنشطة الطبية في مراكز التجميل -دراسة مقارنة-
بحث مشترك https://www.readcube.com/articles/10.14500%2Fkujhss.v1n1y2018.pp132-145
 -9التكييف القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن تشغيل االحداث -دراسة مقارنة -بحث مشترك-
-10المشاكل الناجمة عن فقدان األشخاص و سبل معالجتها في القانون العراقي -منشور في مجلة جامعة
دهوك.
 -11تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19على استحالة تنفيذ االلتزامات التعاقدية
المتبادلة في ضوء القانون المدني العراقي -دراسة تحليلية ،منشور في مجلة دراسات قانونية و سياسية،
سنة  -8العدد ( )2كانون األول http://jlps.univsul.edu.iq/issues/vol8no2/10183 .2020
 -12عالقة الشروط التعاقدية المفتوحة بالنظريات والمفاهيم القانونية األخرى في القانون المدني -دراسة

تحليلية -منشور في مجلة القانون و السياسة -جامعة صالح الدين -اربيل ،السنة  18عدد  28حزيران
( ،2020بحث مشترك)
 -13الشروط التعاقدية المفتوحة و االلتزام ببذل عناية ،دراسة مقارنة ،منشور في مجلة زانكو للعلوم
االنسانية ،مجلد  ،24عدد  ،2سنة ( ،2020بحث مشترك)
https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3329
 -14مبدأ القوة الملزمة للعقد و أسسه القانونية -دراسة مقارنة ،منشور في مجلة قةالي زانست العلمية،
مجلد  5عدد ( )3صيف ( ،2020بحث مشترك).
http://journal.lfu.edu.krd/ojs/index.php/qzj/article/view/20
 -15حسن النية في تنفيذ العقد -دراسة مقارنة ،منشور في المجلة العلمية لجامعة جيهان -السليمانية،
مجلد  5عدد ( )1حزيران ( ،2021بحث مشترك).
https://journal.sulicihan.edu.krd/index.php/sjcus/article/download/55/15/18
 -16العوامل المؤثرة في استمرار الحياة الزوجية في ضوء قانون األحوال الشخصية العراقي -دراسة
مقارنة -منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،جامعة الموصل.
https://alaw.mosuljournals.com/article_172972.html
 -17العالقة بين القانون واألخالق في ظل النظرية الوضعية القانونية عند الفقيه (جون أوستن)
والبروفيسور (هارت) -دراسة تحليلية -مقبول للنشر في مجلة العقد االجتماعي ،وهي مجلة علمية
محكمة تصدر عن وزارة العدل في اقليم كوردستان.
 -18طبيعة العالقات القانونية في الشركة القابضة والمسؤولية المدنية الناشئة عنها تجاه الغير في القانون
العراقي -دراسة تحليلية -مقبول للنشر في مجلة الرافدين للحقوق ،جامعة الموصل.
 -19تبرعات شركات األدوية والتزام الطبيب بتجنب تضارب المصالح في ضوء القانون المدني
العراقي وقواعد السلوك المهني الطبي -دراسة مقارنة -مقبول للنشر في عدد خاص من مجلة العقد
االجتماعي بعد القاءه في المؤتمر االفتراضي وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن وزارة العدل في اقليم
كوردستان.
 -20التحكيم ومساعي لجان اإلفتاء المتعلقة بحسم المنازعات في إقليم كوردستان -دراسة قانونية تحليلية،
مقبول للنشر في مجلة قةالي زانست ،وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية.

