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سنوات الخبرة
17سنة

عدد السنوات

التحصيل الدراسي
 .1بكالوريوس قانون من كلية القانون جامعة الموصل عام 1992
ماجستي قانون دول عام من كلية القانون جامعة بغداد عام  1996عن رسالته الموسومة (اختصاص محكمة
.2
ر
بتفسي المعاهدات)
العدل الدولية
ر
 .3دكتوراة قانون دول للتنمية والطاقة من جامعة بورتسموث /المملكة المتحدة عام  2015عن اطروحته
الموسومة:
(The legal framework for the sustainable development of Iraqi oil and gas: a study in
particular reference to the Kurdistan Region, and with special emphasis on the New
)Delhi Declaration
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الترقيات العلمية
 .1مدرس مساعد 1996
 .2مدرس 2011

 .3استاذ مساعد 2020
عمل محاضرا في
الكلية

الجامعة

لالعوام

.1

قانون

دهوك

2000 -1996

.2

االدارة واالقتصاد

دهوك

2008-2011

.3

التجارة

زاخو

2009

.4

قانون

سوران

 -2018للوقت الحاضر

.5

قانون

بيان

2020

المنجزات العلمية
ID

عنوان البحث

الجهة الصادرة

تاريخ

.1

ضوابط سلطة مجلس االمن الدولي في التدخل االنساني

مجلة جامعة دهوك

2009

اعمال مبدا تكامل االختصاص في النظام االساسي للمحكمة الجنائية
.2
الدولية في روما
مجلة قانون الطاقة والنفط
(The Energy and Environment
 Dilemma:Sustainably Developing Iraqi Oil and Gasوالغاز النسخة االلكترونية،
2017
.3
باللغة االنكليزية
in International Law and policy - prospects and
www.ogel.org
)Challenges
بحث مقبول للنشر في مجلة
((Sustainable development of Renewable Energy in
2019
جامعة نوروز ،النسخة
.4
))the Middle East: Legal and Political Challenges
االلكترونية ،باللغة االنكليزية
 ((Sustainable development of Renewable Energy inبحث مقبول للنشر في مجلة
2021
.5
العقد االجتماعي
))Kurdistan Region: Legal and Political Challenges
مجلة جامعة دهوك

2011

المشاركة في لجان المناقشة لألطروحات والرسائل العلمية :
لجان المناقشة
عنوان اللجنة و صفة المشاركة

تاريخ المناقشة

الجامعة

لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة

29-11-2020

سوران

لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة

22-12-2020

سوران

لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة

10-1-2021

لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة

23-2-2021

لجنة مناقشة اطروحة دكتوراة

10-3-2021

سوران

سوران
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