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 -: البيانات الشخصية -أواًل 
  

 القس خوشابا / نغم اسحق زيا خوشابا :  االسم 
    عراقية  : سيةالجن 

 كردستان العراق –دهوك  :  الدائمإلقامة ا عنوان
               

 -: الجامعات التي عملت بها 
 .  2006-2001جامعة الموصل  –كلية القانون   -
،   2006للسنوات  العراق  -كردستان - جامعة دهوك  -كلية القانون والسياسة   -

 الى الوقت الحاضر. .   2015،  2014،   2012
   2013 – 2012جامعة الشرق االوسط  -
 .   المهنة:أستاذة جامعية -
 .  2008من عام   ساعد استاذ م:اللقب العلمي -

 
 /الشهادات الجامعية -انيا  ث

 

اسم الجهة المانحة  اسم الشهادة 
 ومكانها 

 تاريخ الحصول مجال التخصص
 عليها

 
 بكالوريوس  -1

 
 ماجستير                  -2

 
 دكتوراه  -3

 

 
 لموصل/الموصلاجامعة 

 
 جامعة الموصل /الموصل

 
 جامعة الموصل/ الموصل

           
 قانون        

 
 قانون عام      

 
 قانون دولي عام 

                        
1997    

    
 2000   
 

2005    
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 -: يميةالخبرات األكاد -ثالثاً 
 

 -: البحوث والكتب ( أ)

سنة  جهة النشر  الكتب/عنوان البحث 
 النشر

والقانون   .1 االنساني  الدولي  القانون  بين  التمييز 
 الدولي لحقوق االنسان 

 البناء القانوني لالتحاد االفريقي  .2
االمن الدولي بين ميثاق االمم المتحدة ومفاهيم   .3

 حماية حقوق االنسان 
ا .4 واللوائح  التشريعات  العراقية  واقع  لعسكرية 

 الخاصة بالقوات المسلحة العراقية. 
الحماية الدولية للبيئة وتطبيقاتها في التشريعات   .5

 الوطنية 
اقليم   .6 لبرلمان  والوظيفي  التنظيمي  االطار 

 كردستان
 كتاب حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني/ .7
المتحدة  دور   .8 برنامج    االمم  مقابل  في  النفط 

 . حالة العراق-الغذاء
في   .9 السالم  ورؤية  العراقية  و المراة    فق العراق 

 مقاييس االمم المتحدة 
في   .10 السالم  لبناء  الدولي  القانون  معايير 

 كتاب  -مرحلة مابعد النزاع 
الدستوري   .11 والتاطير  االنساني  االمن  مفهوم 

 . لعمل مؤسسات الدولة في تحقيقه

رافدين للحقوق/قانون  مجلة ال
 موصل 

 
 مجلة جامعة تكريت 

مجلة الرافدين للحقوق/قانون  
 موصل 

 
 

 مجلة برى زه /اربيل 
 

 لقانون المقارن/بغدادة امجل
 

 مجلة جامعة كويا/اربيل
 

 الدار الجامعية/االسكندرية /مصر
 تكريت  جامعة/كلية القانون مجلة 

 مجلة كلية القانون والسياسة كركوك
 

 دار الحامد االردن/منشوركتاب 
مجلة كلية   منشورمشترك/بحث 

2005 
 

2006 
2006 

 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2009 
 

2019 
 

2013 
 

2018 
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 .  العليا  االولية والدراسات على طلبة الدراساترة ضالمحا)ب( 
 -:االشراف ( ج)

 2008لوظيفة الدوليةية عن الفساد االداري في امسؤولية المنضمات الدول  -
 2008اليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة البيئية    -
 . 2009ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في القانون الدولي االنساني  -

–مات الدولية ظ المن  -عامفي مواد القانون الدولي ال الدراسات االولية : .1
 .  القضاء االداري  -االنساني الدولي  القانون  -حقوق االنسان

 -الدراسات العليا: .2
العلي ضمحا - الدراسات  طلبة  على  جامعة  ا  رات   / القانون  كلية   / ماجستير 

القانون,   2007للعام  دهوك   تخصص  الدولية    في  الجرائم  لغاية  عن 
 2021-2020. 2008عام لشرعية في القانون الدولي الا و   ,2007

   –في تخصص دراسات السالم وحل النزاعات  -
للعام   • االوسط  الشرق  في  االنسان  حقوق    ,  2009و    2008عن 

 . ضمن اتفاقية جامعة دهوك وجامعة كوستاريكا للسالم,
كلية  ضمن برنامج جامعة دهوك      2010مفاهيم عام  الاالمن الدولي   •

 . ة ون الدولي مع جامعة نيويورك مركز الشؤ   القانون لدراسات السالم

وتاثيرها على حقوق   .12 النظامية  الهجرة غير 
 الالجئين 

ا .13 في  لتهجير  تكييف  للمسيحيين  القسري 
الدولي   2014  عام    العراق المفهوم  ضوء  في 

 الجنائي 
توصيفات   .14 ضمن  العرقي  التطهير  ابعاد 

 الجنائي للجريمة الدولية القانون الدولي  

القانون والسياسة/جامعة صالح 
 الدين 

ن جامعة نو قاكلية ال / وقائع مؤتمر
   ربيلا تيشك

 
 مجلة النهرين للحقوق 
 مجلة جامعة نوروز 

2015 
 

2019 
 
 

2020 
2020 
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محا - الدكتوراه .ضالقاء  على طلبة  كويا  رات  جامعة  القانون  ،  2010    كلية 
2011  . 

الدكتوراه/جامعة دهوك/  - الدولي  محاظرات على طلبة  القانون  السالح في  نزع 
 . 2021-2020العام

سكول القانون جامعة الشرق االوسط    رات على طلبة ماجستير.ضالقاء محا -
 . 2013-نسان الدوليقوق االهوم ح .عمان االردن.في مادة مدخل الى مف

 . 2020/اإلرهابستير قانون عام /جامعة دهوك/الجهود الدولية لمكافحة ماج  -
من    دراسات العليالطلبة ال  الجامعية  واالطروحاتمناقشة العديد من الرسائل   -

الدين,تكريت,)بجامعات    .2007-2019 ,كويا    كركوك,صالح  سليمانية 
 . ( رانعة سو ,جام   ,دهوك, جامعة الشرق االوسط

 . جامعة دهوك–مناقشة وتقييم رسائل ماجستير في تخصص دراسات السالم  -
 

   -اللجان:   -رابعاً  
 ن علمية كلية القانون جامعة دهوك  لجا  .1
   لجان امتحانية. .2
الغاء عقوبة االعدام   -وزارة حقوق االنسان اربيل  –وزارية لحقوق االنسان  لجنة .3

2010.   
 .  2013رق االوسطة الشلجنة الجودة والنوعية جامع .4
 كردستان.   إقليممركز البحوث,وزارة العدل , .5

 :   والنشاطات االخرى  لدورات والمؤتمرات ا -خامسا ً 
 -: شاركت في العديد من الدورات والمؤتمرات الوطنية والدولية داخل وخارج العراق 

المنظمة  مشار ال  .1 رعاية  تحت  االنساني  الدولي  بالقانون  الخاصة  دورات  في  كة 
.واربيل  2008-2007 - 2006الدولية للصليب االحمر الدولي _االردن لالعوام

   .2010-2009للعام 
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ا .2 العمل  العراق_ تحت رعاية وستمنستر_  المشاركة في دورة تطوير  لبرلماني في 
 . 2009 المملكة المتحدةلندن _

ك  برنامج تبادل زيارة االكاديميين بين جامعة دهوك وجامعة نيويور في  ركة  المشا .3
النزاع   وحل  السالم  دراسات  برنامج  مجالضمن  النزاع    في  وحل     -السالم 

2010. 
العراقي    .4 للبرلمان  مساعدة  قانونية  خبرة  بيوت  عن  االعوام -بيروت   -دورات 

 .2011 واربيل   2010- 2009
في .5 علمية  د  مؤتمرات  دولة   وفي    2010و  2009واربيل  هوك  جامعة  من  كل 

 . 2019جامعة تيشك    .2015و   2012 و2011و  2006 واالردن2006مصر 
مشرو  .6  / محلي  الصغيرة  خبير  التمويل  شركات  العراقية    –ع  برنامج    –القوانين 

 .   2012صندوق النقد الدولي 
 

 نشاطات مجتمع مدني:  -سادسا   
 ني عراقية. ع مدمنظمات مجتم عدد من    شارك في تاسيس -أ

قية للقانون الدولي  ة عراتاسيس شبك  –بالتعاون مع برنامج الصليب االحمر الدولي  -1
 .    2007  االنساني

 لتأسيس  دار الخبرة العراقية موقعها: – 2010عاون مع منتدى البدائل العربيبالت -2
http://dkoiraq.org/researches-and-studies/women-s-
rights.html 

 : أخرى مشاركات  – ب
مفتوحة    -متحدثة في -1 العر -مناقشات  في  الكوتا  اقليم كردستان  عن  و  -اق 

 . 2019,اربيلopen think tank-منظمة – 2019
 Mitroو    CDOبالتعاون مع منظمة  -  دريب على حقوق االقليات واالعالمت -2

center,2020 . 

http://dkoiraq.org/researches-and-studies/women-s-rights.html
http://dkoiraq.org/researches-and-studies/women-s-rights.html
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مج حاض-3 في  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  من  العديد  مع  حقوق  رت  االت 
حق وتنميتهم,  الشباب  وااالنسان,  الدستور   , المراة  القيادية.وق  االعالم  لدولة,المرأة 

 .حماية االقليات . 


