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 معلومات الوظیفة
 الوظیفة تدریسی وتاریخ الحصول علیھا المرتبة العلمیة  12/12/2017 –أستاذ مساعد 

 
 

لشھادات العلمیةا  
هادكتورال ماجستیرال   الشھادة لوریوسابكال 

ة اللبنانیة الجامع ة دھوكجامع  ة صالح الدینجامع   اسم الجامعة 

نة اللبناجمھوری  دةاھح للشالمان البلد العراق العراق 

  على الشھادة حصولالتاریخ  1998/1997 2006 2013

 عنوان رسالة الماجستیر دراسة المقارنة –ضاء حمایة الدستور الفدرالي دور الق

 التخصص الدقیق القانون الدستوری 

 ان اطروحة الدكتوراهعنو دراسة المفارنة –الحمایة الدستوریة والقانونیة لالموال العامة 

 التخصص الدقیق القانون الدستوری 
 

 
 ( االحدث الى االقدم) - الخبرات االداریة

 من الى العنوان الوظیفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 2015 2016 ة للشؤون المالیة واالداریةعد رئیس جامعمسا
 2015 2016 ة الخدمة في رئاسة الجامعة رئیس لجن

 ( االحدث الى االقدم) -الخبرات التدریسیة من 
 من الى المرتبة العلمیة اسم الجامعة المواد التي تم تدریسھا

 2017 لحد اآلن مدرس مركز طرائق التدریس –جامعة نوروز  قوانین وتعلیمات التعلیم العالي
 2016 لحد اآلن مدرس الماجستیر -الدراسات العلیا  –جامعة دھوك  وريالقانون الدست

 2014 لحد االن مدرس قسم القانون–كلیة القانون والسیاسة  –ة نوروز جامع يالقانون الدستور
قسم القانون –كلیة القانون والسیاسة  –ة نوروز جامع ة القانونالمدخل لدراس

 قسم العالقات الدولیة–
 2013 2014 مدرس

 2013 2014 مدرس قسم القانون–كلیة القانون والسیاسة  –ة نوروز جامع يالقانون االدار
 2006 2013 مدرس مساعد كلیة دھوك الجامعة سابقآ –جامعة نوروز  يالفانون الدستور

 
 کاروان عزت محمد 
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 2015 2016 برنامج جامعة األسكندریة –الماجستیر  –حانیة الخاصة بالدراسات العلیا ضو اللجنة األمتع
س الجامعة بحق التدریسیین و ضو في اللجان التحقیقیة ولجان تقصى الحقائق المشكلة بأمر السید رئیع

 ظفینالمو
2016 2011 

 2012  ضو لجنة مشتریات الجامعةع
 2011 2015 كلیة القانون والسیاسة –ة الترجمة القانونیة رئیس لجن

 2011 2015 قسم القانون –طلبة المرحلة الثالثة األشراف على التدریب الصیفی ل
 2012 2013 ضو اللجنة التحضیریة لحفلة التخرجع

 2013 2015 كلیة القانون والسیاسة –ضو اللجنة العلمیة ع
 2014 2015 كلیة القانون والسیاسة –ضو اللجان األمتحانیة ع

 2013 2015 جامعة نوروز –ة القانون والسیاسة کلی -القانون رئیس قسم 
 2011 2013 جامعة نوروز –كلیة القانون والسیاسة  –ة المسائیة الدراس –مقرر قسم القانون 

 2011 2013 جامعة نوروز –كلیة القانون والسیاسة  -الدراسة الصباحیة  –ة القانون والسیاسة معاون عمید کلی
 2010 2015 العالي والبحث العلمي في مدیریة الصحة السالمة المھنیةممثل جامعة نوروز لدى وزارة التعلیم 

 2011 2013 ة نوروزجامع  -كلیة القانون والسیاسة  -رئیس لجنة انضباط الطلبة 
 2010 2013 ة نوروزجامع -كلیة القانون والسیاسة  -رئیس لجنة ضمان الجودة 

 2006 2008 كلیة دھوك الجامعة –قسم القانون  –تدریسي 
ة دھوك  المفوضیة العلیا المستقلة مكتب محافظ –ة والشؤون القانونیة یمسؤول شعبة الكیانات السیاس

 لالنتخابات
2008 2007 

 2004 2007 المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات -مكتب  محافظة دھوك  –موظف شعبة الموارد البشریة 
 1998 2004 ممارسة مھنة المحاماة

 
 (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمیة

 البحث اسم  جھة النشر التاریخ
 ة النزاھة العراقیة وھیئة نزاھة اقلیم كوردستان في الحد منھالفساد ودور ھیئ ة جامعة نوروزمجل 2014

قبول بالنشر   العراق -وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في اقلیم كوردستان  مجلة جامعة دھوك 2017  
الجامعة  –مجلة كلیة الحقوق  2016

 اللبنانیة
قلیم كوردستان أنموذجاً ا –التعثر اإلداري   

 ة قیام دولة كوردیةحق تقریر المصیر وامکانی ة جامعة نوروزمجل 2013
 ضمانات االساسیة ألستقالل القضاء الدستوري في االنظمة الفدرالیةال ة جامعة كركوكمجل قبول بالنشر 
 وردستان ظام البرلماني في مشروع دستور اقلیم كمبادئ ن ة جامعة كویةمجل قبول بالنشر 
) 14العراق ذي رقم ( –ة في القانون في مجلس الشوري ألقلیم كردستان قراءە نقدی ة جامعة كركوكمجل قبول بالنشر

 2008ة لست
 
 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاریخ
 جامعة نوروز –اد ؤتمر العلمي االول لكلیة االدارة واالقتصالم ة تحضیریةلجن 2012
 جامعة نوروز –ؤتمر العلمي الثاني لكلیة االدارة واالقتصاد الم ة تحضیریةلجن 2013
 جامعة نوروز –ؤتمر العلمي االول لكلیة القانون والسیاسة الم بحث -ة تحضیریة لجن 2013
 TEDx – Duhok حضور 2017
جامعة نوروز –سیة المؤتمر العلمي الثالث لكلیة القانون والسیا حضور 2017  
 كلیة العلوم االداریة –الجامعة اللبنانیة  –ة قانونیة فلسفیة لفكرة الفدرالیة مقارب حضور 2013
 ة عمل حول البروتوكول واالتیكیت في المجال االداري ورش حضور 2012
 ةطحاب الطلبة االوائل الى المانیا بأستضافة جامعة درسدن للعلوم التطبیقیاص تدریب 2012
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 جامعة نوروز –ؤتمر العلمي الثاني لكلیة القانون والسیاسة الم ثبح - ة تحضیریةلجن 2014
 محافظة دھوك –ة عمل االتیكیت والبروتوكول ورش كمشار 2012
 ة العیادة القانونیة دور تدریب 2015

 
 
 

 

 

 عضویة المنظمات
 اسم المنظمة طبیعة العضویة

 ة محامیي كوردستاننقاب ضو عاديع
 جمھوریة لبنان –الجمعیة اللبنانیة لفلسفة القانون  عضو

 اتحاد حقوقیی کوردستان 2005/1999فرع محافظة دھوك  –ضو الھیئة االداریة ع
و عادیضع  اتحاد معلمی کوردستان 
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