جـــامـعة نـــوروز

المعلومات الشخصية
االسم

هيرش فاضل شاكر

العنوان

دهوك  /كرى باصي

محل و تاريخ الوالدة

دهوك 1987/12/8

رقم الهاتف النقال

07504977639

الحالة الزوجية

أعزب

بريد الجامعة االلكتروني

Hersh.shakir@nawroz.edu.k
rd

الوظيفة

تدريسي

معلومات الوظيفة
المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها

نوع االرتباط بالجامعة

مدرس 2018/6/27 -

عقد تفرغ تام

الشهادات العلمية
الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

اسم الجامعة

جامعة دهوك

الهند  /بونا

طالب دكتوراة-جامعة
موصل

البلد المانح للشهادة

كوردستان العراق

الهند

تاريخ الحصول على الشهادة

2010 / 2009

2013 / 2012

عنوان رسالة الماجستير

دور الموضفين الدبلوماسيين في تطوير العالقات الدولية

التخصص الدقيق

القانون الدولي العام

عنوان اطروحة الدكتوراه
التخصص الدقيق

الخبرات التدريسية من  ( -االحدث الى االقدم)
من

الى

المرتبة العلمية

اسم الجامعة

المواد التي تم تدريسها

2020

2021

مدرس

جامعة نوروز

الدبلوماسية

2020

2021

مدرس

جامعة نوروز

التحقيق /عملي

2018

لحد االن

مدرس

جامعة نوروز

القانون الدولي االنساني

2017

لحد االن

مدرس مساعد

جامعة نوروز

المنظمات الدولية

2016

2018

مدرس مساعد

جامعة نوروز

النظم السياسية

2014

2018

مدرس مساعد

جامعة نوروز

القانون التنفيذ

2014

2015

مدرس مساعد

جامعة نوروز

تاريخ القانون

2013

2014

مدرس مساعد

جامعة بوليتكنيك

مدخل لدراسة قانون

الخبرات االدارية من ( -االحدث الى االقدم)
1

من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2016

2019

معاون عميد کلية القانون و السياسة  /جامعة نوروز

2016

2019

عضو و مقرر في مجلس كلية القانون و السياسة

2016

2019

رئيس لجنة االنضباطية في كلية القانون و السياسة  /جامعة نوروز

2016

2019

عضو في لجنة الصحة و السالم في جامعة نوروز

2014

لحد االن

عضو في عيادة القانونية لكلية القانون و السياسة  /جامعة نوروز

االبحاث العلميةمن( -االقدم الى االحدث)
التاريخ

اسم البحث
مكافحة الدولية لهجرة غير الشرعية (المنظمات العالمية واالتحاداالوروبي انموذجا)

جهة النشر
جامعة نوروز

2018-2019

النظان القانوني لتعويض ضحايا جرائم االرهاب

جامعة نوروز

2016-2017

حقوق والتزامات الدول الحبيسة في القانون الدولي العام

جامعة نوروز

2018-2019

الكتب المؤلفة والمترجمة
جهة النشر

اسم الكتاب

التاريخ

المقاالت
جهة النشر

اسم المقال

التاريخ

المؤتمرات وورش العمل
اسم المؤتمر  -ورشة العمل

نوع المشاركة

التاريخ

الحماية القانونية لحقوق مكونات في اقليم كوردستان العراق

عضو

2016/1/10-9

( دورة تطويرية عن التحكيم في المنازعات اإلدارية)
عنوان المحاضرة  :اإلحتكام إلى مجلس الدولة العراقي (مجلس شورى إقليم كوردستان).

عضو

2017/11/22-15

ندوة بعنوان (االنتخابات التشريعية في العراق وإقليم كوردستان وتداعياتها المحلية والدولية)
عنوان الورقة البحثية  ( :التنظيم القانوني لطعون االنتخابات البرلمانية في العراق وفي إقليم
كوردستان -العراق)" .مشترك".

مشارك

الدولة الكوردية بين الواقع و الطموح

عضو

2017/1/15-14

اليوم العالمی لحقوق االنسان

عضو

2018/12/1

نظم حماية المعلومات عن طريق امن الحاسوبي

عضو

2018/12/2-1

نحو حماية افضل لذوي االحتياجات الخاصة

عضو

2018/12/5-4

ندوة بعنوان(التشريعات الصحية في العراق وفي اقليم كوردستان بين الواقع والطموح)

عضو

2018/12/9-8

البيان حماية حقوق انسان

عضو

2018/12/11

ندوة بعنوان (العالقات الدولية إلقليم كوردستان في ظل المتغيرات الداخلية واإلقليمية الراهنة –
الواقع واالفاق المستقبلية)

عضو

2018/12/23-22

لنناهض العنف ضد المرأه عن طريق الحوار

عضو

2018/12/26-25

المؤتمر العلمي الثالث لكلية القانون والسياسة/بعنوان (اإلرهاب الدولي المعاصر  -األسباب ،
التداعيات  ،وسبل المواجهة  -تجربة إقليم كوردستان  /العراق إنموذجا)
عنوان البحث  :دور المؤسسات المالية في مكافحة تمويل اإلرهاب" .مشترك".

باحث

2

2017/12/ 17-16

2017 / 4 / 5-4

اإلشراف الحالي على الدراسات العليا (دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم أكاديمي)

اسم الطالب

ت

الجامعة – الكلية والقسم

كتاب االمر الرسمي
الرقم والتاريخ

عنوان االطروحة أو الرسالة

1
2
3

4
عضوية المنظمات والنقابات
طبيعة العضوية

اسم المنظمة  /النقابة

الشبكات االكاديمية
الرابط

اسم الموقع
ORCID
Google
Scholar
Research
Gate
Publons
Linkedin
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