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F.44

محل و تاريخ الوالدة

الموصل /شنكال 1960/

رقم الهاتف النقال

009647504907060

الحالة الزوجية

متزوج

الجنسية

عراقي

اللغات

البريد االلكتروني hadishengary@gmail.com
dr.hadi@clr.gov.krd

العربية  /الكوردية /

االنكليزية قراءة وكتابة

التخصص العام  :القانون الخاص
التخصص الدقيق  :القانون التجاري
الشهادة  :الدكتوراه
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
معلومات الوظيفة الحالية
الوظيفة الحالية

المستشار االقدم في مجلس شورى اقليم كوردستان
سنوات الخبرة
 34سنة

عدد السنوات

التحصيل الدراسي
 .1االبتدائية 1974-1973

 .2االعدادية 1980 -1979

 .3البكالوريوس 1984-1983

 .4الماجستير 1992

 .5الدكتوراه 2002

1

الترقيات العلمية
 .1مدرس 2002

 .2استاذ مساعد 2007
عمل محاضرا في
الجامعة

لالعوام

الكلية

الموصل

2004- 1998

القانون

دهوك

2010-2004

.3

المعهد العالي للتخطيط

دهوك

2009

.4

كلية القانون

السليمانية

2008-2007

.5

القانون

نوروز /خاصة

2012-2011

.6

االدارة القانونية

اللبنانية الفرنسية/خاصة

2014-2015

.7

القانون

نوليج(الحياة سابقا) /خاصة

2016-2017

.8

المعهد القضائي

وزارة العدل

القانون +االدارة

.1

واالقتصاد

.2

جميع

الدورات منذ
العام 2012

المنجزات العلمية

.1

.2

عنوان البحث

الجهة الصادرة

اسماء النطاق لمواقع االنترنيت وطبيعتها

مجلة الرافدين الحقوق ،تصدر من كلية الحقوق (القانون سابقا)

القانونية –دراسة مقارنة في القواعد الدولية

في جامعة الموصل السنة العاشرة – المجلد  -7العدد 25

والوطنية

ايلول2005

اجراءات وقواعد تسجيل وحماية اسماء

مجلة الرافدين الحقوق  ،تصدر من كلية الحقوق (القانون سابقا)

النطاق لمواقع االنترنيت-دراسة مقارنة في
القواعد الدولية والوطنية

في جامعة الموصل –السنة العاشرة –المجلد  -7العدد 26
كانون االول2005

تاريخ
2005

2005

تأثير اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من
حقوق الملكية الفكرية –التريبس -على

.3

المنتجات الدوائية في الدول النامية –دراسة

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية  ،تصدر من جامعة تكريت
2006

مقارنة مع القانونين العراقي والمصري
(بحث مشترك)

2

2006

.4

الطبيعة القانونية لشركة المساهمة الخاصة
–دراسة مقارنة

مجلة جامعة دهوك  ،تصدر من جامعة دهوك  ،المجلد 10
العدد  – 2كانون االول 2007

2007

مقدم الى المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة واالقتصاد في

.5

الثبات التشريعي واالستثمار االجنبي

جامعة نوروز –دهوك حول البيئة االستثمارية في اقليم كوردستان
العراق بين الواقع والطموح  ،في  28و 29اذار  ،2012العدد

2012

الخاص من مجلة جامعة نوروز
.6

.7

.8

احكام اثبات المعامالت االلكترونية في
القانون العراقي

كوردستان – العراق العدد الرابع السنة الرابعة 2012

التكييف القانوني لعقد االشتراك في خدمة مجلة القاضي (دادوه ر) التي يصدرها مجلس القضاء في اقليم
الهاتف النقال (مشترك)

كوردستان – العراق العدد الخامس السنة الخامسة 2013

حقوق المؤلف الناشئة بالتجاور مع عقد

المجلة الدولية للملكية الفكرية التي تصدر عن مركز النشر

الرعاية اإلعالمية-دراسة مقارنة (مشترك)

العلمي في جامعة البحرين المجلد  2العدد  2لسنة 2014

المقاصة في االسواق المالية ودورها في

.9

مجلة القاضي (دادوه ر) التي يصدرها مجلس القضاء في اقليم

عمليات المتاجرة بالهامش – دراسة تحليلية

مقبول للنشر في مجلة دراسات قانونية التي تصدر عن بيت
الحكمة في بغداد 2013

مقارنة (مشترك)

2012

2013

2014

2015

مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية القانون والعلوم

.10

حجية حكم المحكمين –دراسة تحليلة
مقارنة (مشترك)

السياسية في جامعة دهوك للفترة من12الى 14من شهر ايار
 2015منشور في مجلة جامعة دهوك للعلوم االنسانية

واالجتماعية –المجلد -18العدد(-1عدد خاص) –حزيران
2015

.11

المسؤولية المدنية عن العنف ضد المرأة
اقامة المسؤولية المدنية للناقل الجوي

.12

.13

لالشخاص على فكرة الخطر الجوي
(مشترك)
اشكاليات الصناعة التشريعية

اقليم كوردستان والعراق نموذجا

منشور في مجلة جامعة دهوك للعلوم االنسانية واالجتماعية
المجلد  19العدد  2كانون االول 2016

منشور في مجلة المفكر التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم
السياسية في جامعة بسكرة في الجزائر في العدد  15حزيران

2016

2016

2017

القي في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية القانون والعلوم
السياسية في جامعة دهوك  18-16نيسان  2019مجلة جامعة 2019
دهوك المجلد  22العدد  1نيسان

3

المشاركة في لجان المناقشة لألطروحات والرسائل العلمية :

االشراف والمناقشات والتقييم
الماجستير

االشراف

11

االمناقشة

25

الدكتوراه

االشراف

6

المناقشة

19

تقييم العشرات من رسائل الماجستير
وتقييم العشرات من البحوث العلمية

التقييم

الغراض الترقية والنشر والتعضيد

تقييم العديد من

االشراف على العديد

اطاريح الدكتوراه

من بحوث التخرج

وتقييمها في المعهد
القضائي في االقليم

المؤتمرات و ورش العمل
نوع المشاركة

اسم المؤتمر  -ورشة العمل

التاريخ

ورقة عمل بعنوان

تأهيل المالكات العراقية ألعمال الحكومة االلكترونية ) والتي نظمها النادي العلمي
في

الموصل

(المشاكل القانونية

للتجارة االلكترونية
وبعض الحلول

2004

المقترحة)
مؤتمر المناهج للكليات المتناظرة في اربيل

ممثل عن كلية

القانون –جامعة

2006

دهوك
 -برنامج (العشر سنوات لدعم سيادة القانون في اقليم كوردستان)

مشارك

المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والسياسة في جامعة دهوك (التشريع في العراق

مشارك وعضواللجنة

وكوردستان بعد  2003بين الواقع والطموح في 12و 13تشرين االول 2010

العلمية للمؤتمر

المؤتمرالعلمي الدولي حول العنف االسري الذي عقدته مديرية متابعة العنف ضد المرأة في
دهوك بالتعاون مع جهات اخرى  ،في 20و 21تشرين الثاني2011 ،

المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة واالقتصاد في جامعة نوروز –دهوك حول البيئة
االستثمارية في اقليم كوردستان العراق بين الواقع  ،في  28و 29اذار 2012
الدورة التدريبية بدعم من البنك الدولي و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في المعهد
االوربي العربي للتربية والتكوين في غرناطة في اسبانيا
4

2009
2010

باحث

2011

باحث ورئيس جلسة

2012

مشارك

2012

اربع ورش عمل بدعم من البنك الدولي و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بحضور
خبراء اجانب وعرب في اربيل
الدورة التدريبية بدعم من البنك الدولي و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في انقرة –
تركيا
الدورة التدريبية بدعم من البنك الدولي و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في باريس –
فرنسا
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة دهوك بعنوان
(الوسائل البديلة عن القضاء لحل المنازعات) للفترة من12الى 14من شهر ايار 2015
الدورة التدريبية للكوادر القيادية العراقية حول الفيدرالية المالية واالدارية (الجولة االولى)
التي اقامها معهد الحوكمة الكندي
الدورة التدريبية للكوادر القيادية العراقية حول الفيدرالية المالية واالدارية (الجولة الثانية) التي
اقامها معهد الحوكمة الكندي
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة دهوك 2019
بعنوان ( المعالجة القانونية والسياسية للمشاكل الراهنة في اقليم كوردستان والعراق)

5

مشارك

من  2011الى
12-2

مشارك

2014

مشارك

2014

باحث ورئيس جلسة

2015

بغداد
اوتاوا  -كندا
باحث
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