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 االسم الكامل:  محمد سليمان محمد أحمد شكاك .

 اللقب : أألحمد  

 .1/2/1973 –الموصل   -والدة وتاريخها:   العراق  مكان ال

 الحالة االجتماعية:   متزوج. وله طفلة .

 التخصص العام : )القانون الخاص( .

 )القانون المدني( .التخصص الدقيق : 

 . 27/4/2000من تاريخ  –جامعة الموصل  –الشهادة : دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص 

 . 29/4/2010من تاريخ  –جامعة السليمانية  –) بروفيسور (  أستاذاللقب العلمي : 

 التحصيل الدراسـي :

ع بتقدير عام " جيد   1995  –  1994جامعة الموصللللل ع العام الدراسللللي   /بكالوريوس قانون , كلية القانون-1

 ( متخرج . 115جدا" ع التسلسل األول من مجموع )

ع بتقدير عام "جيد  1997 –  1996ماجسلتير قانون ااص ع كلية القانون /جامعة الموصلل ع العام الدراسلي  -2

 جدا" .

 تقدير الرسلالة :    تقال العبي كرة القدم المحترفين (      )الوضـ  القانوني لعقود انعنوان رسلالة الماجسلتير :  

 .امتياز 

 . 18/8/1997في    3/11/6493رقم األمر الجامعي بمنح شهادة الماجستير : 

ع  2000  –  1999دكتوراه الفلسلللفة في القانون الخاص ع كلية القانون /جامعة الموصلللل ع العام الدراسلللي  -3

 بتقدير عام " جيد جدا".

دراـسة ظحليلية    –)المـسوولية المدنية للمـسايمين في ظيميم األنـشاة الرياـضية  عنوان أطروحة الدكتوراه :  

 ( .-ظابيقية مقارنة

  امتياز.تقدير األطروحة :    

 .27/4/2000( في 3/11/3092رقم األمر الجامعي بمنح شهادة الدكتوراه : )

 الترقيات العلمية :

 .1/9/1997ع كلية القانون _ جامعة الموصل _ العراق ع في  ) مدرس مساعد (مرتبة  -1

 .27/4/2000 ع كلية الحدباء الجامعة _ العراق ع في ) مدرس (مرتبة  -2

 .29/4/2004ع كلية القانون _ جامعة السليمانية _ العراق ع في  ) أستاذ مساعد (مرتبة  -3

  .2010/ 29/4كلية القانون والسلياسلة _ جامعة السلليمانية _ العراق ع في مرظبة ) األـستاذ () بروفيـسور (   -4

 ( . 16/3/2011في  7/10/4208) حسب األمر الجامعي 
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 المهام التي مارسها والمراكز االجتماعية :

و    1996- 1995لعام الدراسلللليالعراقع ا –نينوى   –محاضللللر في قسللللم اقدارة القانونية في المعهد الفني  -1

1996 – 1997 . 

  –  1998و    1998  –  1997العراق ع لألعوام الدراسللية  –جامعة الموصللل     –محاضللر في كلية القانون  -2

 .                               2001 – 2000و  2000 – 1999و  1999

الموصلللل ع العراق لألعوام الدراسلللية   –كلية الحدباء الجامعة  -مدرس القانون الخاص في قسلللم القانون  -3 

 .2001 – 2000و  2000 – 1999و  1999 – 1998و  1998 – 1997

محاضللر رير متفرف في كليتي الحقوق في جامعتي الزرقاء واقسللراء  في الملكة األردنية الهاشللميةع للعام  -4

 . 2002 – 2001الدراسي  

امعة اقسلللراء  في المملكة األردنية الهاشلللمية ع العام  ج –أسلللتال القانون المدني المسلللاعد في كلية الحقوق  -5

 . 2003 – 2002الدراسي  

. وأسلتال مسلاعد   2004-2003جامعة السلليمانية ع العام الدراسلي   –مدرس القانون الخاص في كلية القانون  -6

تللاريلخ   ملن  لاتلهللا  اللكللليللة  تللاريلخ    29/4/2004فلي  ملن  فليلهللا  وأسللللتللالا   .29/4/2010        . أ.ن                                                                                                            وللحللد 

 .5/8/1995عضو نقابة المحامين في العراق ع إعتبارا من تاريخ -7

 عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين  و اتحاد الحقوقيين في كوردستان العراق.-8

 نسان في العراق .عضو منظمة حقوق اق-9

 وكيل تسجيل شركات في العراق.-10

 عضو جمعية الباراسايكولوجي العراقية .-11

 عضو نقابة المعلمين في العراق .-12

 عضو جمعية القانون المقارن العراقية .-13

 . 2014-2009مستشار مجلس شورى اقليم كوردستان العراق  -14

 . 2014-2013أربيل للعام محاضر في المعهد القضائي في  -15

 . 2014. عام  عضو المحكمة االدارية في السليمانية -16

 . 31/12/2015لغاية  1/9/2015جامعة المملكة / البحرين ع من  –أستال زائر في كلية الحقوق  -17

لغاية  ع و  2017-2016أسللتال زائر في جامعة الشللارقة / دولة االمارات العربية المتحدة للعام الدراسللي   -18

 .2019-2018العام الدراسي 

 

 الخبرات العلمية واإلدارية : 

 أوال:الخبرة العلمية:

 .2020-2019ع لغاية العام الدراسي  ثالث وعشرين سية  دراسيةابرة تدريسيه لمدة  -1

 دّرس العديد من المواد الدراسية في مختلف فروع القانون الخاص . -2

بجامعة السليمانيةع وجامعة صالح   -تدريس مادة القانون المدني في الدراسات العليا في كليات القانون -3

 الدين ع وجامعة كوية ع وجامعة كركوك. 

رئيسللا وعضللوا للعديد من لجان مناقشللة في عدة رسللائل ماجسللتير وأطروحات دكتوراه في القانون   -4

 امعة صالح الدين وجامعة كوية .  الخاص في جامعة السليمانية وجامعة الموصل وج

و   2004-2003جلامعلة السللللليملانيلة للعلام اللدراسللللي -رئيس لجنلة اللدراسللللات العليلا في كليلة القلانون -5

 .2009-2008. والعام الدراسي 2006-2005و  2004-2005

  جامعة السلللليمانية للعام الدراسلللي إعتبارا من العام الدراسلللي-عضلللو اللجنة العلمية في كلية القانون -6

 . 2007-2006ولغاية العام الدراسي  2003-2004



ع لتطوير طرق التدريس واسلتلم شلهادة به ا الصلدد من مركز تطوير    1998( لسلنة 84اجتاز الدورة ) -7

 طرق التدريس في جامعة الموصل / العراق .

عة عام  اجتاز دورة الحاسلو  التطويرية الاانية والتي نظمها قسلم علم الحاسلو  في كلية الحدباء الجام -8

 ع واستلم شهادة به ا الصدد . 1999

 المشاركة في الندوات العلمية المقامة في جامعة اقسراء في األردن. -9

ع علا العديد من رسللائل الماجسللتير وأطروحات الدكتوراه في جامعات: السللليمانية وصللالح  -10 مشللرفا

 الدين وكركوك ودهوك وكوية .     

 في داال العراق واارجه .مؤتمرا علميا  20المشاركة في أكار من  -11

شللارك في دورة تدريبية أقامتها جامعة ) نانتير ( الفرنسللية حول مجلس الدولة الفرنسللي ع للفترة من  -12

                                                                                                                                                                                                                      ع في باريس ع واستلم شهادة تأهيلية في القضاء االداري به ا الشأن .                                                   1/10/2010ولغاية  21/9/2010

 ثانياً : الخبرة اإلدارية :

 .1998-1997جامعة الموصل في العام الدراسي  –ية القانون )وكالةع( معاون عميد كل -1

 . 1998أمين مجلس الكلية في كلية الحدباء الجامعة لعام  -2

  15مقرر اللجنة التحضللرية للمؤتمر العلمي األول لكلية الحدباء الجامعة  ) القانون والمرأة( ع للفترة  من    -3

– 16 /11 /1998                  .                                   

مقرر اللجنلة التحضللللريلة للمؤتمر العلمي الرابة لكليلة الحلدبلاء الجلامعلة )القلانون والتطور في المجتمة    -4 

 . 3/2001/ 25 – 24العراقي( ع  

 .2001-2000مقرر قسم القانون في كلية الحدباء الجامعة للعام الدراسي  -5

ة العديد من اللجان العلمية واقدارية والمالية واللجان االمتحانية في كلية  المشلللاركة في رئاسلللة وعضلللوي  -6

 الحدباء الجامعة وكليات الحقوق في جامعتي الزرقاء واالسراء في االردن.

 .2002األردن لعام  –مستشار قانوني في دار وائل للنشر ع عمان  -7

و    2005- 2004لسللللليمانية لألعوام الدراسللللية : جامعة ا –رئيس لجنة الدراسللللات العليا في كلية القانون  -8

 .2009-2008و 2005-2006

- 2008جامعة السلليمانية مماال للتدريسليين في الكلية للعام الدراسلي   –عضلو مجلس كلية القانون والسلياسلة  -9

2009. . 

- 2011و   2011-2010جامعة السللليمانية للعامين الدراسلليين    –عضللو مجلس كلية القانون والسللياسللة  -10

 ع بصفته أقدم أستال فيها. 2012

 .2011-2010رئيس لجنة)توانا سازي( لجنة الدراسات العليا في وزارة العدل في اقليم كوردستان للعام -11

اعداد مشلروع برنام  الماجسلتير المهني في القانون الرياضلي في الجامعة األمريكية في االمارات ع لعام    -12

2014 . 

 

 : الخدمات االجتماعية :  ثالثا

المشلللاركة في دورة تدريبية البرام العقود ع بصلللفة محاضلللر ع لمو في دائرة الكهرباء في محافظة   -1

 . 2000نينوى العراقية لفترة أسبوع في عام 

 (Kidoالمشاركة في اعداد وصيارة مسّودة قانون المشارية الصغيرة التي أشرفت عليه منظمة )  -2

 . 2010م ع في السليمانية ع عا

 المشاركة في بعض المشارية التطوعية في السليمانية عبر منظمة ) كيدو ( . -3

 أيم الموظمرات :

  1998/  11/ 16  – 15المؤتمر العلمي األول لكليلة الحلدبلاء الجلامعلة  ) القلانون والمرأة( ع للفترة  من   -1

 . ) مشارك ومنظم (.  



ع من قبا    2000/ 23/11-22المؤتمر العلمي الااني للطب الرياضللي المنعقد في الموصللل للفترة من     -2

ر القانوني لعمل الطبيب الرياضلي ( وقد ادرج إتحاد الطب الرياضلي في العراق ع) مشلارك ببحع عن )االطا

البحع ضللمن قائمة البحوا المتميزة في المؤتمر (. وبحع ) التعويض عن االصللابة الرياضللية الناجمة عن  

 اطأ الطبيب الرياضي (.

  25  –  24المؤتمر العلمي الرابة لكليلة الحلدبلاء الجلامعلة )القلانون والتطور في المجتمة العراقي( ع   -3

 ) مشارك ومنظم (.   . 3/2001/

ع )مشلللارك ببحع ) التكييف    3/2001/ 29-28المؤتمر العلمي الرابة لجامعة القادسلللية ع للفترة        -4

 القانوني لعقد إنتقال الالعب المحترف((.

. ) مشلارك ببحع    2001/ 3/ 28-27المؤتمر العلمي السلابة لكلية المأمون الجامعة ع في بغداد ع للفترة  -5

 الحجة ع دراسة تحليلية في ضوء القواعد العامة للقانون ((. حول )مبدأ التزام

المؤتمر العلمي األول للطلب الريلاضللللي ع المنعقلد في االتحلاد العراقي للطلب الريلاضللللي ع في بغلداد   -6

 ع )مشارك( . 13015/11/2001للفترة من 

من قبل رابطة   ع  2003/ 15/9-14مؤتمر الفدرالية ومسلتقبل العراق ع المقام في الموصلل للفترة من    -7

 العلماء المسلمين في الموصل ع)مشارك بورقة عمل عن الفدرالية المالا في العراق (.

 ع )مشارك(. 18/3/2004-17مؤتمر الفدرالية ع المنعقد في أربيل للفترة من  -8

ندوة ) الالعب المصللا  ومسللؤولية اسللتمراره في اللعب ( ع المقامة من قبل ممالية اللجنة األولمبية   -9

نية العراقية واالتحاد العراقي للطب الرياضلي/فرع نينوى وكلية التربية الرياضلية في جامعة الموصلل ع الوط

 ع ) مشارك بمحاضرة (. 27/6/2004في 

ع من قبل جامعة بغداد   4/10/2005-3مؤتمر منازعات الملكية العقارية ع المنعقد في بغداد للفترة من   -10

األمريكيلة ع) مشللللارك ببحلع حول منلازعلات الملكيلة العقلاريلة ع بلالتعلاون مة جلامعلة دي بول في شلللليكلارو  

 المشكالت والحلول ( .

ع من قبل منظمة    13/5/2009مؤتمر مناهضللللة العنف ضللللد المرأة ع المنعقد في دهوك في تاريخ     -11

 مناهضة العنف ضد المرأة )مشارك(.

التشللللرية في العراق وإقليم  جلامعلة دهوك ع )    –المؤتمر العلمي األول لكليلة القلانون والسلللليلاسلللللة   -12

 . )مشارك(. 14/10/2010-13بين الواقة والطموح ( للفترة من  2003كوردستان بعد 

جامعة كركوك ع ) التطورات السلللياسلللية واقجتماعية وأ رها   –المؤتمر العلمي الااني لكلية القانون   -13

حول إعداد مسلللودة قانون   . )مشلللارك بورقة عمل2011/ 17/11-16علا التشلللريعات العراقية ( للفترة من  

 التفسير العام للنصوص وأصول تطبيقها في إقليم كوردستان العراق (.

المؤتمر الدولي األول لجامعة دهوك بالتعاون مة منظمة مناهضلللة العنف ضلللد المرأة في دهوك ع )  -14

رية  ع ) مشللارك ببحع حول المصلللحة األسلل  2011/ 11/ 21-20سللعادة األسللرة واجبنا جميعا ( عللفترة من 

 والدور السلبي للتشرية فيها (.

  –  22المؤتمر الدولي الاالع لشلرطة دبي ع تحت شلعار ) الرياضلة في مواجهة الجريمة ( ع للفترة من  -15

 ع بنادي ضباط شرطة دبي ع بصفة مشارك . 2011نوفمبر  24

علوم والتكنولوجيا  مؤتمر ) الحملاية القلانونيلة لحقوق الملكية الفكرية ( ع المقام من قبل جامعة عجمان لل -16

- 11بالتعاون مة الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ومركز الشلارقة للتحكيم التجاري الدولي ع للفترة من  

دراسللة تحليلية في ضللوء   –ع ) مشللارك ببحع حول إشللكالية حماية مالف الفكرة التشللريعية    2011/ 12/12

 قوانين حماية الملكية الفكرية ( .      

اللدولي األول لكليلة القلانون _ جلامعلة كركوك ع تحلت عنوان )  قلافلة العنف والال عنف في المؤتمر   -17

ع ) مشللللارك ببحع حول دور التربية القانونية في ترسلللليخ  قافة الال   2012/ 4/ 16-15العراق ( ع للفترة من 

 عنف (.



م من قبل نادي اورفكللللّ  -18 ان للمعاقين في إمارة الملتقا العلمي الااني لرعاية وتأهيل المعاقين ع المنظللللّ

عتحت  عنوان : ) معا من أجل رعاية    5/5/2012-1الشلللارقة في دولة االمارات العربية المتحدة ع للفترة من  

 وتأهيل أفضل ل وي اقعاقة ( ع ) مشارك ببحع حول َعْيلملََمة المصلحة في رعاية المعاقين وحمايتهم (.    

واالدارة الرياضلللية  ع المقام من قبل الجامعة األمريكية في المؤتمر الدولي األول للقانون الرياضلللي   -19

ع في امارة دبي . بتقلديم محلاضللللرة حول : ) االسللللتغالل االعالمي للمنلافسللللات    3/3/2015االمارات ع في 

 الرياضية ( .  

ورشللة عمل بعنوان: ) األوضللاع القانونية الناشللتة عن تداعيات األزمة الصللحية لفيروس كورونا (ع  -20

جلامعلة الموصلللللع علا منصللللة التواصللللل األلكتروني في   –كليلة الحقوق    –فرع القلانون الخلاص  أقلامهلا  

6/4/2020. 

 .2020  أبريل المؤتمر الدولي االول لكلية القانون والعالقات الدولية /جامعة بيان / اربيل -21

المؤتمر الدولي العلمي االفتراضلي الموسلوم: )ا. ار القانونية لوباء كورونا وتداعياته علا المجتمة(ع   -22

ع وتمت المشلاركة فيه  14/5/2020ال ي عقدته كلية القانون والعلوم السلياسلية في جامعة كركوكع في تاريخ:  

 ببحع عنوانه: )) ا. لللار القانونيلة للحجر الصحي ((.       

 

 يجزات العلمية :الم

 البحوث الميشورة :-أ(

عبحع منشلورع مجلة الرافدين للعلوم الرياضليةع تصلدرها    نمام االحتراف الرياضـي )دراـسة قانونية( .1

 .1997ع  7ع ع 3كلية التربية الرياضية في جامعة الموصلع مجلد 

للعلوم الرياضللية ع ع بحع منشللور ع مجلة الرافدين  ظحديد مفهوم العقد الرياضــي ويبيعتا القانونية   .2

 . 1998ع  7ع ع 4المجلد  

ع دراسلة تحليلية ع مجلة الرافدين للحقوق تصلدرها كلية    عياـصر القاعدة القانونية )الفرـضية والح(م( .3

 . 1998ع  5القانون في جامعة الموصل عع

ا  ع منشلور في مجلة )الشلريعة والقانون( تصلدره دور الـضمان في كـسا المل(ية ظبعا )دراـسة مقارنة(   .4

 .2000ع فبراير 13جامعة اقمارات العربية المتحدة في العين ع

بحع مشللترك ع منشللور في مجلة الرافدين للعلوم الرياضلليةع    األنشــاة الرياضــية  وكيفية ظيميمها   .5

 . 2000ع  17ع العدد   6المجلد  

ـــية لع .6 ــتخالصــ ــر  ف(رة التاور الـقانوني بين ظـبد ل الـقانون وظري ر الواق  )دراســــة ظحليلـية  ســ يصــ

ــتقبل" في القاعدة القانونية( ع منشللور في مجلة )بحوا مسللتقبلية( , تصللدرها كلية الحدباء الجامعة   "المس

 . 2000ع1عع

ع بحع مشلترك ع منشلور في مجلة الرافدين للعلوم   التعريف بالمـسايمين في ظيميم األنـشاة الرياـضية .7

 . 2000ع 18ع العدد   6الرياضية ع المجلد 

ع بحع مشترك ع منشور في مجلة المحامين تصدرها نقابة المحامين األردنيين    التضامميةالمسوولية   .8

 . 2000كانون األول  –( ع تشرين الااني 12-11ع العددان )

ع بحع مشللترك صللادر ضللمن بحوا المؤتمر العلمي الااني   اإليار القانوني لعمل الابيا الرياضــي .9

)وقد ادرج البحع ضللمن قائمة البحوا    2000/ 11/ 23-22ن للطب الرياضللي المنعقد في الموصللل للفترة م

 . 2000ع  21ع العدد  6المتميزة في المؤتمر ( عمنشور في مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةع المجلد 

ع منشللور في مجلة القانون المقارنع تصللدرها جمعية القانون    اســتحالة ظيفيا االلتزام بســبا أجيبي .10

 . 2001,  29المقارن العراقية ع العدد  

ع مقبول للمشلللاركة في المؤتمر العلمي الرابة لجامعة    الت(ييف القانوني لعقد انتقال الالعا المحترف .11

 .2009ع ومنشور في مجلة الحقوق ع تصدرها الجامعة المستنصرية ع 29/3/2001-28القادسية ع للفترة  



ع مقبول المشلاركة في المؤتمر    للقانونمبدأ التزام الحجة   دراسـة ظحليلية في ضـوا القواعد العامة  .12

 .28/3/2001-27العلمي السابة لكلية المأمون الجامعة ع للفترة 

ــ  القانوني لل(لية الجامعة .13 ع منشلللور في مجلة دراسلللات قانونية ع بيت الحكمة عبغداد ع العدد   الوضـ

 . 2001الاالع ع السنة الاالاة ع 

مقبول النشلر في مجلة ففاق عربية ع دار الشلؤون الاقافية  ع   جريمة الـسرقة في ظاري  القانون العراقي .14

 2001العامة ع وزارة الاقافة ع بغداد ع

عبحع مشلللترك منشلللور في مجلة القانون المقارن العراقية ع  عقد موقف الســـيارات : يبيعتا ورثار  .15

 . 2002ع  31العدد  

الرافدين للحقوق ع المجلد األول   ع منشلور في مجلةظملك الميقول بالحيازة في القانون المدني العراقي .16

 .   2003ع 8عالسنة  17عالعدد  

انون المخت  .17 ة في ظـحدـيد نـااق ظابين الـق انونـي ة الـق انوني والابيـع ة الفرق بين الت(ييف الـق ع   أيمـي

(  20جامعة الموصلل ع المجلد األول ع السلنة التاسلعة ع العدد ) –مجلة الرافدين للحقوق ع تصلدرها كلية القانون  

 .2004ع 

 .2004ع السنة الرابلعة ع  7ع منشور في مجلة باريزه ر ع أربيل ع العدد  االلتصاق كسبا للضمان .18

ع منشلور في مجلة الرافدين للحقوق ع تصلدرها جامعة الموصلل   ظعدد األـسبا  في المـسوولية المدنية .19

 .      2005( ع 10( ع السنة )24ع العدد )

في مجلة  ) ته رازوو ( ع يصدرها اتحاد حقوقي كوردستان ع   منشورالمفهوم الحديث لعالقة العمل    .20

 .   2005( ع 24أربيل ع العدد )

ع بحع منشلللور في مجلة القانون والسلللياسلللة ع تصلللدرها كلية القانون    ظحول اليد في القانون المدني .21

 . 2005( ع السنة الاامنة ع 3والسياسة في جامعة صالح الدين )اربيل( ع العدد )

بحع مشلترك  واجا التابين على المـسوولية المدنية لميممي األنـشاة الرياـضية الدولية القانون ال .22

 ...         2006(ع 17منشور في مجلة )زانكوي سليماني(ع العدد )

ع مقبول للنشللللر في مجلة الرافدين للحقوق ع تصللللدرها   الت(ييف القانوني للعقد بين اليادي والالعا .23

 جامعة الموصل .    

عبحع منشلللور في مجلة دراسلللات )علوم الشلللريعة    فة : التعريف با ومدى مشــــروعيتاعقد الهتا .24

 . 2007( ع 2( ع العدد )34والقانون ( ع تصدرها الجامعة األردنية ع المجلد )

ع منشلور في مجلة ) زانكوي سلليماني ( ع  مشـ(لة ظ(ييف المسـوولية عن فسـ  العقد فسـخا ظعسـفيا .25

 2009( ع 25) تصدره جامعة السليمانية ع العدد 

ع منشلور في مجلة جامعة تكريت    دراـسة في القانون الدولي الخاص-التحليل المياقي لقاعدة االـسياد .26

 .2009( ع 2( ع العدد )16للعلوم االنسانية ع المجلد )

ــمو الحن على القانون    .27 منشللور في مجلة القاضللي ) دادور ( ع الصللادرة عن إتحاد قضللاة  ف(رة س

 .2011ع ( 3كوردستان ع العدد)

ع منشلور في مجلة كلية  قانون التفسـير العام لليصـوص وأصـول ظابيقها في  قليم كوردسـتان العراق .28

 .2011القانون للعلوم القانونية والسياسيةع المجلد األولع عدد ااص ع 

ع بحع قدّم للمؤتمر الدولي األول لجامعة دهوك  المصــلحة األســرية والدور الســلبي للتشــري  فيها   .29

- 20مة منظمة مناهضلة العنف ضلد المرأة في دهوك ع ) سلعادة األسلرة واجبنا جميعا ( عللفترة من  بالتعاون  

  2ع العلدد  15ع والمنشللللور في مجللة جامعلة دهوك ع للعلوم االنسللللانيلة واالجتملاعيلة ع المجللد   2011/ 21/11

 . 2012ع

اية المل(ية الف(رية   دراسـة ظحليلية في ضـوا قوانين حم  – شـ(الية حماية مالك الف(رة التشـريعية   .30

بحلع مقلدم لمؤتمر ) الحملايلة القلانونيلة لحقوق الملكيلة الفكريلة ( ع المقلام من قبلل جلامعلة عجملان للعلوم  



والتكنولوجيلا بالتعاون مة الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ومركز الشللللارقة للتحكيم التجاري الدولي ع 

          .             12/12/2011-11للفترة من 

ة الال عيف      .31 اـف ــي  ثـق ة في ظرســ انونـي ة الـق المؤتمر اللدولي األول لكليلة   بحلع مقلدّم الادور التربـي

  2012/ 4/ 16-15القلانون _ جلامعلة كركوك ع تحلت عنوان )  قلافلة العنف والال عنف في العراق ( ع للفترة من 

. 

َمة المصـلحة في رعاية المعاقين وحمايتهم   .32 ــَ ــمــــ لا الملتقا العلمي الااني لرعاية  ع بحع مقدم اَعْيــــ

ان للمعاقين في إمارة الشلارقة في دولة االمارات العربية   م من قبل نادي اورفكللللللّ وتأهيل المعاقين ع المنظللللللّ

 عتحت  عنوان : ) معا من أجل رعاية وتأهيل أفضل ل وي اقعاقة ( . 5/5/2012-1المتحدة ع للفترة من 

بحع منشلور في مجلة المعيار ظقويم مدى االبداع التـشريعي في قانون المعامالت المدنية االماراظي     .33

 . 2015ع تصدرها كلية االمام مالف للشريعة والقانون في دبي ع العدد الرابة ع يناير ع 

القانون والسياسة  بحع منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية ع تصدرها كلية  )"قيونة" العقد(    .34

 . 2013ع جامعة السليمانية ع العدد الااني ع السنة األولا ع 

منشللللور في مجلة الحقوق  المســــوولية العييية الياجمة عن ســــرقة الضــــمان في القانون المدني    .35

 . 2015ع العدد األول ع  12البحرينية ع  المجلد 

ر الجزائرية ع تصللدرها جامعة محمد منشللور في مجلة المفكااليار القانوني لبي  حصــ  التلوث    .36

 . 2015( 12ايضر بسكرة ع كلية الحقوق والعلوم السياسية ع العدد )

منشلللور في مجلة ) بولي ته كنيف ( ع دور الرياضـــة في ظريير صـــفة األعمال مير المشـــروعة      .37

 . 2014( ع 2تصدرها جامعة أربيل التقنية ع العدد )

ــاً لمســوولية ناقل .38 منشللور في مجلة المفكر ع تصللدرها كلية   األشــخاص جواً   الخار الجوي أســاس

 . 2017ع  15القانون والعلوم السياسية في جامعة محمد ايضر بسكرة الجزائرية ع العدد 

منشللور في القضــاا الرياضــي البديل للقضــاا العادي في اليزاعات الرياضــية ذات الااب  المالي     .39

  –عن كلية الحقوق والعلوم السللياسللية بجامعة الحاج لخضللرباتنة   مجلة الباحع للدراسللات األكاديمية ع تصللدر

 . 2015ع  6الجزائر ع العدد  

بحع منشلور في مجلة   األـساس المياقي في التمييز بين اإلـسياذ ال(اـشف لابيعة الواقعة وظوـصيفها  .40

 . 2016(ع 5القانونيةع تصدرها هيتة التشرية واقفتاء القانوني في مملكة البحرينع العدد )

بحع مشترك المسوولية المدنية لوكاالت التصييف االئتماني عن سوا ظقديريا للمخاير االئتمانية    .41

 . 2017(ع 15منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةع االمارات العربية المتحدةع العدد )

لس النوا  في مملكة منشلللور في مجلة دراسلللات قانونية ع تصلللدر عن مجالبيد العقدي المفترض     .42

 .2018البحرين ع العدد األول ع 

منشللور في مجلة العلوم القانونية ع تصللدرها كلية    فتراض راباة الســببية في المســوولية المدنية   .43

 .2018القانون بجامعة عجمان في دولة االمارات العربية المتحدةع السنة الرابعةع العدد السابةع 

منشلور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسلياسلية ع لاللتزام     وظيفة القرار االداري الميشـيا .44

 .2018ع 26ع العدد 7تصدرها جامعة كركوك في العراقع المجلد 

بحع مشللترك منشللور في مجلة كلية القانون الكويتية العالميةع الكويتع  ف(رة العقد المتعدي الررض  .45

 ..2018يلولع ع أ23ع العدد التسلسلي 3السنة السادسةع العدد  

بحع مشلترك مقبول للنشلر مدى ام(انية عد القرار االداري ظابيقا لالرادة الميفردة الميـشةة لاللتزام   .46

 في مجلة جامعة رابه رين في رانياع العراق.

ع بحع مشلترك مقبول للنشلر في مجلة العلوم القانونية ع تصلدرها كلية القانون  مشـروع عقد ذي نمام .47

 االمارات العربية المتحدة. بجامعة عجمان في دولة
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 . 2009ع مؤسسة الفكر والوعي ع السليمانية ع  خواير مدنية ) أف(ار ورراا في القانون المدني ( -16

ــليـمة -17 ع أبحلاا القلانون المقلارن ع أربيلل ع   ـقاـعدة ) نصــــل أوـكام ( ودورـيا في ظ(وين ملـ(ة ـقانونـية ســ

 . 2017. والطبعة الاانية للكتا  : منشورات زين الحقوقية ع بيروت ع 2010

 . 2017منشورات زين الحقوقية ع بيروت ع فــلســــــفـة الحــــــــــن    -18

 المقاالت الميشورة : -ج(

ع   11393مقال منشللور في جريدة الرأي األردنية ع العدد   الالعا المصــا  َمْن المســوول عن ظعويضــا  -1

 .31م ع السنة 2001تشرين الااني  18هل ع  1422رمضان  3األحد 

ور في مجلة مقال منشل أيمية التمييز بين المفهومين القانوني واالقتصـادي لتبعية العامل لصـاحا العمل  -2

 . 2002ع  97العمل ع تصدرها وزارة العمل في األردن ع العدد 

ع مقال منشلور في مجلة العمل ع تصلدرها وزارة العمل في األردن ع   الوـض  القانوني للعامل ظحت التجربة-3

 . 2002ع   98العدد  

ع مقال منشلللور في مجلة العملع تصلللدرها وزارة العمل في األردنع العدد  احتراف العمل بميمور قانوني-4

 .  2003ع 99

ع    100مقال منشللور في مجلة العملع وزارة العمل في األردنع  العدد  ظابين ف(رة العهدة في عقد العمل  -5

2003 . 

 . 2003ع 101ع مجلة العمل عاألردن ع العدد  عالقة العمل بين العقدية والقانونية-6

ــوا ظعيين الـقانون الواـجا التابين كيف نميز بين الت(ييف الـقانوني والابيـعة الـقانونـية   -7 ع مجللة   في ضــ

 . 2004ع  22ته رازوو ع يصدرها إتحاد حقوقي كردستان العراق ع أربيل ع العدد 

(  10اق ع العدد )ع مجلة ) باريزه ر ( ع تصلدرها نقابة المحامين في كوردسلتان العر أزمة القضـاا العربي  -8

 . 2005ع السنة الخامسة ع 

مجلة اقنصلللات المركزيع يصلللدرها مركز الرصلللد والمتابعة التابة   جائحة كورونا عارض في االلتزام   -9

 .1/9/2020ع في 7388ع  العدد 26لالتحاد الوكني الكوردستانيع السنة 

ع يصلدرها مركز الرصلد والمتابعة التابة  مجلة اقنصلات المركزي معيار للتمييز بين الواجا وااللتزام   -10

 .1/10/2020ع في 7405ع  العدد 26لالتحاد الوكني الكوردستانيع السنة 

 جامعة السليمانية: –البحوث وال(تا المسجلة في كلية القانون  -د(

 (.16/6/2004أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية . ) تم تعضيده في -1

 (. 16/6/2004ليد في القانون المدني . ) تم تعضيده في تحّول ا-2

 (. 27/6/2005المفهوم الحديع لعالقة العمل . ) تم تعضيده في -4 

 (. 27/6/2005تعدّد األسبا  في المسؤولية المدنية . ) تم تعضيده في -5

 (. 27/6/2005االلتصاق كسبب للضمان . ) تم تعضيده في -6



 (. 27/6/2005د بين النادي والالعب . ) تم تعضيده في التكييف القانوني للعق-7

 معايير تحديد الطابة الدولي لعقد العمل .-8

 الحقوق العينية )كتا  منهجي( .-9

 نظرية المواكبة )دراسة تحليلية في فلسفة القانون( )كتا  مرجعي( .-10

دراسللات )علوم الشللريعة والقانون (ع عقد الهتافة ) التعريف به ومدى مشللروعيته ( . منشللور في مجلة -11

 .) تّم تعضيده (.2007( ع 2( ع العدد )34تصدرها الجامعة األردنية ع المجلد )

 التكييف القانوني لعقد إنتقال الالعب المحترف .) تّم تعضيده (.-12

 الكسب بسبب قانوني رير أاالقي وطبيعة االلتزام الناشيء عنه .-13

 المدني .)كتا  مرجعي منجز(.النظرية العامة للقصد -14

 قاعدة ) نصل أوكام ( ودورها في تكوين ملكه قانونية سليمة .-15

 عناصر القاعدتين القانونية والشرعية. ) كتا  مشترك (.-16

 اقطار القانوني للعمل الطبي في المجال الرياضي .) كتا  مشترك (.-17

 التحليل المنطقي لقاعدة اقسناد.-18

 الموجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص. )تّم تعضيده(.-19

 الخطأ وحقيقة أساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي.-20

 مشكلة تكييف المسؤولية في مرحلة الشروع في عالقة عقدية .-21

 مشكلة تكييف الجوانب المدنية المتّصلة بعقد االعتماد المستندي .-22

 ة (( العقد.)) قنون -23

 المفهوم رير المسما اللغاء العقد بدافة المصلحة .-24

 مديات النسق والمالءمة في أحكام المسؤولية في القانون المدني العراقي .-25

 نظرية الاقة المشروعة لل ) عمانوئيل ليفي ( ودورها في استقرار المعامالت . -26

 .فكرة سمو الحق علا القانون .) تّم تعضيده ( -27

 سلطة الوصل بين السلطات .-28

 المصلحة األسرية والدور السلبي للتشرية فيها . ) تّم تعضيده (. -29

 دور الرياضة في تغيير صفة األعمال رير المشروعة . -30

إشللللكالية حماية مالف الفكرة التشللللريعية ع دراسللللة تحليلية في ضللللوء قوانين حماية الملكية الفكرية .)تّم  -31

 تعضيده(.

 تقويم إعوجاج المسلف الحكومي في رعاية مصالح تدرسيي الجامعة . -32

 اقستامار المعدني وإستغالل مصادر الطاقة بين حرية اقرادة في إاتيار القانون وقواعد حماية البيتة. -33

 . 2005واقة التشريعات اقتلّحادية في إقليم كوردستان العراق في  ل دستر -34

 مدنية للناقل الجوي لألشخاص علا فكرة الخطر الجوي .)تّم تعضيده(.إقامة المسؤولية ال -35

 تقويم مديللات اقبداع التشريعي في المدونة المدنية اقماراتية .)تّم تعضيده(. -36

 المسؤولية المدنية لشركات التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر اقئتمانية . -37

 عاقين وحمايتهم .عيممة المصلحة في رعاية الم -38

 االطار القانوني لبية حصص التلوا .-39

 التهاتف المجاني وتأ يراته علا حقوق استغالل ادمة الهاتف الخلوي .-40

 اصوصية المسؤولية المدنية لطبيب األسنان في تركيب األسنان الصناعية.-41

 إشكالية السببية في إسناد الضرر ألعمال السحر والشهولة.-42

 .-دراسة قانونية-ورة الفات -43

 أصول الصناعة التشريعية.-44



 مشروع عقد لي نظام.-45

 األساس الفلسفي المشرك لمبدأ المشروعية وفكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون. -46

 التأطير العلمي للقانون. -47

 وتأ يره علا الخصوصية.  IP addressالبعد الحقوقي للل  -48

 عياوين رسائل الماجستير وأيروحات الدكتورا  المشرف عليها : -د(

 رسائل الماجستير : -

ع جامعة كوية ع قدمها السلليد هالدير أسللعد احمد ع نوقشللت في   ظتب  الميقول في القانون المدني  -1 .1

 ع بتقدير )جيد جداع عال(  . 15/7/2006

جامعة السلليمانية ع قدمها السليد سلركوت اسلماعيل حسلين ع نوقشلت في ع  الماير ودور  في االثبات .2

 ع بتقدير )امتياز( .  19/7/2006

ع جامعة السلليمانية ع قدمها السليد ماجد رشلاد  لدعوى المباـشرة في العالقات القانونية مير المباـشرةا .3

 ع بتقدير )امتياز( . 20/7/2006محمد ع نوقشت في 

ع جامعة السليمانية )برنام  كركوك( ع قدمها السيد    عقد التدريا الرياضي والمسوولية الياجمة عيا .4

 ع بتقدير  )جيد جداع( . 11/2/2007فرات رستم الجاف ع نوقشت في 

ــوولية الياج .5 ــفي للعقدالمس ــ  التعس ع جامعة السللليمانية ع للسلليد بمو برويز عزيز .تّم   مة عن الفس

 ع بتقدير ) جيد جدا عال (. 3/7/2007مناقشتها في 

ع جامعة السليمانية ع للسيد ئارام محمد صالح سعيد ع نوقشت   الم(ية القانونية بين اليمرية والتابين .6

 بتقدير )إمتياز(. 18/1/2008في 

  2008/ 1/ 31ع جامعة صالح الدين ع للسيد سامان سليمان الياس ع نوقشت في    لسياحيةعقد الرحلة ا .7

 بتقدير ) جيد جدا ( .

ع جامعة السلليمانية ع للسليد صلباح قاسلم اضلر عبد و . نوقشلت في   التعويض عن اإلـصابة الرياـضية .8

 بتقدير )إمتياز(. 2/12/2008تاريخ 

ع جامعة السلليمانية ع لننسلة برزين حسلام    ض ظسـويقيةالوضـ  القانوني السـترالل المشـايير ألمرا .9

 بتقدير )إمتياز(. 21/12/2008الدين فتاح .نوقشت في تاريخ  

ع جامعة السلليمانية ع لننسلة شلنف محمد جميل كريم ع نوقشلت في  اثر القـصد المدني في ظـضمين اليد .10

 بتقدير )امتياز(. 12/3/2009تاريخ   

ــتقر .11 ع جامعة السلللليمانية ع للسللليد ئاوات  عمر قادر حاجي ع   ار المعامالتاليمام القانوني لمبدأ اسـ

 ع بتقدير )جيد جدا(. 21/7/2009نوقشت في تاريخ 

ع جامعة السلليمانية ع للسليدة نرمين أبو بكر ع نوقشلت في   اإللتزام بـضمان الـسالمة في عقد الحـضانة .12

 بتقدير )جيد جدا(.. 6/8/2009تاريخ 

اح  ع جامعة السللليمانية ع    في القانون المدنيخيار ظرم المال وأح(اما  .13 ع لننسللة بهار محمود فتلللللللّ

 بتقدير )إمتياز(. 28/6/2010نوقشت في تاريخ  

ع جامعة السلللليمانية  ع لننسلللة سلللاكار صلللباح حسلللن . نوقشلللت في يوم    الخيانة في عقود األمانة .14

 ع بتقدير )جيد (. 30/3/2011

ف القضــائي والمســوولية المدنية   .15 ــ  للسلليد سللريوان رعوف علي ع  جامعة الياجمة عيا   التعســـــــ

 . بتقدير )جيد جدا(. 30/10/2014السليمانية . نوقشت في تاريخ 

ــتثمار .16 ــجي  اإلســ ــتهلك في مواجهة قوانين ظشــ ع للسلللليد بالل محمود محمد ع جامعة   حماية المســ

 . بتقدير )جيد جدا(. 6/11/2014نوقشت في تاريخ  السليمانية .

نوقشلللت في تاريخ    للسللليد بختيار حسلللن علي ع جامعة السلللليمانية .عا المحترف    عقد  عارة الال .17

 . بتقدير )جيد جدا(. 8/11/2016



ــية     .18 نوقشللللت في تاريخ    .  للسلللليد ابراهيم عمر ابراهيم ع جامعة السللللليمانيةعقد الوكالة الرياضــ

 . بتقدير )جيد جدا(. 10/11/2016

 أيروحات الدكتورا  : -

  2007/ 19/1جامعة السلليمانية ع للسليد سلامان فوزي عمرع نوقشلت في   سـااة اسـتعمال حن اليقد   -1

 بتقدير )جيد جدا عال(.

ي ع جلامعلة السللللليملانيلة ع للسلللليلد بيرك فلارس حسللللين ع نوقشللللت ف  الخلف الـعام وحـمايـتا الـمدنـية  -2

 بتقدير )جيد جدا(. 8/4/2008

ع جامعة السلليمانية ع للسليد محمد حنون جعفر .نوقشلت في  مسـوولية المقاول العقدية عن فعل الرير -3

 بتقدير )إمتياز(. 27/11/2008تاريخ 

ع جامعة السلليمانية ع للسليد ياسلر محمد عبد و ع نوقشلت   الحماية الجيائية للثقة العامة في المعامالت -4

 ع بتقدير )جيد جدا(. 28/5/2009خ في تاري

ع جامعة كوية ع للسليد مزن جالل محمد ع نوقشلت في تاريخ    مـش(الت الت(ييف في المـسوولية المدنية -5

 بتقدير )جيد جدا(.  5/8/2009

ع جامعة السلللليمانية ع  للسللليد سلللركوت إسلللماعيل حسلللين ع  نوقشلللت في تاريخ    الحقيقة التقديرية -6

 (.بتقدير )إمتياز 3/10/2009

ع جامعة السلليمانية ع للسليد ئوميد صلباح عامان. نوقشلت في تاريخ    اليمام القانوني لالحتراف المدني -7

 بتقدير ) جيد (. 13/5/2010

ع جامعة السلللليمانية ع للسللليد بمو برويز عزيز . نوقشلللت في تاريخ    اليمرية العامة للحماية المدنية -8

 بتقدير )إمتياز(. 14/5/2010

  2010/ 29/6ع جامعة السليمانية ع للسيد هلدير أسعد أحمد . نوقشت في تاريخ   عقدنمرية الرش في ال -9

 بتقدير )إمتياز(.

ع جامعة السلليمانية ع للسليد هاوزين حامد  حسلين .   دور المـصلحة العقدية في التح(يم الدولي الخاص -10

 بتقدير ) جيد  جدا (. 110/11/2010نوقشت في تاريخ  

ع جامعة السللليمانية ع للسلليد عبد الكريم صللالح عبد   في ظزاحم الحقوق  نمرية ظرجيح الســيد األفضــل -11

 ع بتقدير )امتياز(. 29/4/2011الكريم . نوقشت في يوم 

ع جامعة السلليمانية    اليمرية العامة للحظ في القانون الخاص   دراـسة ظحليلية في الفلـسفة التـشريعية -12

 ع بتقدير )إمتيلاز( . 17/12/2011ع للسيد اسماعيل نامق حسين . نوقشت في يوم 

ع جامعة السلليمانية ع للسليد قاسلم  اسلماعيل علي  . نوقشلت في   الـسياـسة المدنية في التـشري  العراقي -13

 ع بتقدير ) جيد جدا ( . 18/12/2011يوم 

لسلللليمانية ع للسللليد فرهاد حاتم حسلللين ع نوقشلللت في يوم  ع جامعة ا  عوارض المســـوولية المدنية -14

 ع بتقدير ) جيد جدا ( . 13/5/2012

ــوولية الياجمة عيها     -15 ــل لة والمس ع جامعة    أمين للسلليدة هدى عصللمت محمد الدعاية التجارية المض

 ع بتقدير ) جيد جدا (. 15/11/2012صالح الدين . نوقشت في يوم 

ع للسلللليلد فوات عمر قلادر حلاجي ع  جلامعلة   رم في المـعامالت الـمدنـيةأحـ(ام الموازـنة بين الريم والر -16

 ع بتقدير ) جيد جدا ( . 13/4/2013نوقشت في يوم كوية .

لللاح ع قيمة الخير في الفلسفة التشريعية   القانون المدني الياباني نموذجا    -17 لننسة بهار محمود فللللللّ

 ر )جيد جدا ( .ع بتقدي 27/2/2014نوقشت في يوم  جامعة السليمانية .

ع للسليدة نرمين أبو بكر محمد ع جامعة السلليمانية .   اليمام القانوني للهيةات الخاصـة ذات اليف  العام -18

 . بتقدير ) جيد جدا (. 11/12/2014نوقشت في تاريخ 



للسليد ئارام محمد صلالح سلعيد ع جامعة السلليمانية . نوقشلت  الحقوق الم(تسـبة في القانون المدني    -19

 . بتقدير ) امتياز ( . 8/3/2015خ في تاري

نوقشلت في تاريخ    ع للسليد حسليب صلالح اسلماعيل ع جامعة السلليمانية.  القرار االداري مـصدراً لاللتزام -20

 . بتقدير )جيد( . 24/4/2019

نوقشلت في ع زياد الف عليوي ع جامعة السلليمانيةع   دور الح(م القضــائي في انشــاا الحقوق المالية -21

 .. بتقدير )جيد جدا( 24/6/2020تاريخ 

 صفاء شكور عباس ع حامعة السليمانية .الحماية المدنية للمحتوى اإلبداعي في الوسائط المتعددة   -22

 فايق محمد حسينع جامعة السليمانية.مبدأ اليسن التشريعي   -23

 ع ئه يوه ت عبد و عليع جامعة سوران.ــلالتيميم القانوني لعقود التفض   -24

 هيرو عبد القادر محمد أمينع جامعة سوران.القانون مصدراً لاللتزام   -25

 المشاركة في لجان المياقشة لأليروحات والرسائل العلمية :

 في جامعة الموصل : -أوال:

ــليم في عقد البي  الدولي عضلللو لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة :   -1 التزام البائ  بالتسـ

 .13/1/2005ع المقدمة من :نغم حنلّا رعوف عتاريخ المناقشة : 1980للبضائ  وفقا الظفاقية فيييا 

جارة  القانون الواجا التابين على عقود التعضلللو لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة :  -2

 .15/1/2005ع المقدمة من :سلطان عبد و محمود  عتاريخ المناقشة :األل(ترونية 

ع المقدمة من الوكالة بالخـصومة / دراـسة مقارنةعضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة :  -3

 .13/4/2005: عمار سعدون حامد عتاريخ المناقشة :

ع المقدمة  األـسرار المـصرفية وحمايتها القانونية  :    عضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة -4

 .14/4/2005من : زينة رانم عبد الجبار عتاريخ المناقشة :

القانون الواجا التابين على ســيدات الشــحن  عضللو لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة :  -5

 .19/5/2005المناقشة : ع المقدمة من : اليل ابراهيم محمد عتاريخالبحرية في القانون الدولي الخاص 

ا سامي دور الموين في الجيسيةعضو لجنة مناقشة رسالة الماجستيرالموسومة :   -6 ع المقدمة من :ريللللّ

 .23/6/2005سعيد عتاريخ المناقشة :

ع  عقود المســتهلك في القانون الدولي الخاص عضللو لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة :  -7

 . 3/10/2005لرحمن عتاريخ المناقشة : المقدمة من : بدران شكيب عبد ا

ع المقدمة  التمهير التوثيقي في األوراق التجاريةعضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :  -8

 .12/2005/ 22من :شيماء فوزي أحمد  عتاريخ المناقشة :

من : اسلراء  ع المقدمة عقد ايجار الـسفيية المجه زة  عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :  -9

 .1/2006/ 5عبد الهادي محمد  عتاريخ المناقشة :

ف القانوني  عضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة :   -10 ع المقدمة  نمرية الـضرورة في التـصر 

 .16/2/2006من : صالح أحمد محمد عبطان عتاريخ المناقشة :

ف في االعتماد المســتيدي مســوولية المصــر عضللو لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة :  -11

 .14/2/2008ع المقدمة من : بختيار صابر بايز  عتاريخ المناقشة : والمخاير التي ظواجها

التيميم القانوني لتمويل مـشاري  البيى األـساـسية  رئيس لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة :  -12

  2015/ 15/3طائي ع تاريخ المناقشللة : ع المقدمة من : نواف علي اليف الالميفاة عن يرين القااع الخاص  

. 

ع المقدمة من :   لحماية القانونية لعميل المـصرفرئيس لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة : ا -13

 . 16/3/2015علي رانم أيو  الرحو ع تاريخ المناقشة : 



ع المقدمة    حماية المســتهلك في الايران المدنيرئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة :  -14

 . 23/4/2015من : مدحت صالح رايب  المفرجي ع تاريخ المناقشة : 

ع المقدمة  اليمام القانوني لمهام جهات التوثينرئيس لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة :   -15

 . 17/6/2020الربوعةع تاريخ المناقشة :  من : محمد رياض فيصل

 ثانيا: في حامعة صالح الدين / أربيـــل:

ع  التدابير الحدودية لحماية المل(ية الف(رية    عضللو لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة -1

 .3/2007/ 1المقدمة من : سيروان هادي اسماعيل عتاريخ المناقشة :

ظـصفية الـشركات في قانون الـشركات العراقي الموسلومة :  رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير   -2

 .3/2008/ 6ع المقدمة من : هه لمه ت محمد أسعد  عتاريخ المناقشة :المعد ل 

مسـوولية أعضـاا مجلس االدارة والمديرين  رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :   -3

 .7/2008/ 10مر االد عتاريخ المناقشة :ع المقدمة من : عرفان ع عن ديون الشركة المسايمة المفلسة

 ختصـاص قانون القاضـي في مجال العالقات  رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :  -4

 .11/2008/ 6ع المقدمة من : زانا اسماعيل عزيز عتاريخ المناقشة :الخاصة الدولية

ي ميازعات الجيـسية االختـصاص القـضائي فعضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة :   -5

 .12/2008/ 20ع المقدمة من : سردار ياسين حمد أمين عتاريخ المناقشة :

ع   حقوق المريض في عقد العالج الابيعضلللو لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة :  -6

 .10/1/2009المقدمة من : رادة فؤاد مجيد عتاريخ المناقشة : 

  المسوولية العقدية الياشةة عن ظشريل األحداثسومة :  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير المو -7

 .7/2011/ 16ع المقدمة من :  كيفي مغديد قادر ع تاريخ المناقشة :

دور الوـساية القـضائية في ظـسوية الميازعات رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :   -8

 .9/2011/ 28    المقدمة من :  فزاد حيدر باوة ع تاريخ المناقشة :   المدنية   

التعبير األل(تروني عن اإلرادة وأثر  في  عضلللو لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة :   -9

 .15/12/2011ع المقدمة من : علي عادل محمد عتاريخ المناقشة :  يبيعة العقد 

ــي المدني عبر  رئيس لجنة مناقشللللة أطروحة الدكتوراه الموسللللومة :  -10 اإليار القانوني للتقاضــ

 .6/9/2012المقدمة من :  داديار حميد سليمان ع تاريخ المناقشة :    اإلنترنت

ف في المال الشــائ  رئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة :  -11 المقدمة من :      التصــر 

 .25/4/2013در الحيدري ع تاريخ المناقشة : هيوا  إبراهيم قا

أثر االلتزامات التعاقدية مير المت(افةة على  رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة :   -12

 .25/12/2014المقدمة من :  شيرزاد قادر اضر أحمدع تاريخ المناقشة :  القوة الملزمة للعقد   

 ثالثا : في جامعة السليمانية:

ع المقدمة من : : التراضي في العقود األل(ترونية    اقشلة رسالة الماجستير الموسومةعضلو لجنة من .1

 .12/2003/ 9فمان  رحيم أحمد عتاريخ المناقشة :

ع المقدمة : حقوق المولف وفقا الظفاقية )ظربس(   عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجستير الموسومة .2

 .2/2004/ 21من : أحمد أنور محمد ع تاريخ المناقشة :

ع المقدمة من :  : المـسوولية الجياثية المفترـضة    عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة .3

 .6/2004/ 28كه شه  دارا شيخ حفيد ع تاريخ المناقشة :

دراسـة في التشـري  –:  أح(ام االفالس ورثار     رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة .4

 .9/2004/ 20د  أكرم مجيد ع تاريخ المناقشة :ع المقدمة من : فزاالعراقي

ع : ظيازع القوانين في مســائل األيلية العامة   عضللو لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .5

 .9/2004/ 27المقدمة من : عدنان باقي لطيف ع تاريخ المناقشة :



ع ة بالقانون: مشــ(لة ظقييد الســلاة الســياســي  رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .6

 .9/2005/ 6المقدمة من : زانا رعوف حمه كريم ع تاريخ المناقشة :

: مـستقبل الـسرية المـصرفية في ايار ظـشريعات    رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة .7

 .10/2005/ 1ع المقدمة من : دانا حمه باقي عبد القادر ع تاريخ المناقشة :مسيل األموال

ع المقدمة من : سلاالر  : مشـ(لة االختراق األميي  مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومةرئيس لجنة   .8

 .8/2006/ 17عبد و عزيزع تاريخ المناقشة :

ع المقدمة من :  : الابيعة القانونية لعقد الزواج   رئيس لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة .9

 .9/2006/ 12زبير مصطفا حسينع تاريخ المناقشة :

ع  : قواعد العدالة وأثريا في القاعدة القانونية   و لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومةعضلل .10

 .2/2007/ 22المقدمة من : اسماعيل نامق حسين ع تاريخ المناقشة :

ع المقدمة من : عبد  : ظداول األوراق المالية   عضللو لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .11

 .3/2008/ 9المناقشة :الباسط كريم مولود ع تاريخ 

: الحماية القانونية للتصــاميم الاوبومرافية    عضللو لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .12

 .4/2008/ 25ع المقدمة من : ريباز اورشيد ع تاريخ المناقشة :للدوائر المت(املة 

سلردار  ع  ع المقدمة من : فسلو: التفرين للـضرر    رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة .13

 .5/2008/ 21تاريخ المناقشة :

ع المقدمة من :  : حماية المتهلك في نااق العقد  عضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة .14

 .10/2008/ 30فمان  رحيم أحمد ع تاريخ المناقشة :

ع المقدمة : المحل في عقد االمتياز التجاري   عضللو لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .15

 .11/2008/ 29ن : أحمد أنور محمد ع تاريخ المناقشة :م

: نمرية الباالن والفســاد في عقد الزواج في    رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .16

 .7/2009/ 20ع المقدمة من : بوكان أبو بكر محمدع تاريخ المناقشة :قانون األحوال الشخصية 

: حقوق المل(ية الف(رية ذات الـصلة بالميتجات    ومةعضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسل .17

 .8/2009/ 9ع المقدمة من : دانا حمه باقي عبد القادر  ع تاريخ المناقشة :الدوائية واألصياف اليباظية الجديدة

ع : مدى أيمية اليمين الحاـسمة في  حقاق الحن   رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة .18

 .10/2009/ 1طفا رسول ع تاريخ المناقشة :المقدمة من : محمد مص

: التيميم القانوني للميافـسة ومي  الممارـسات  عضلو لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة .19

 .10/2009/ 5المقدمة من : عدنان باقي لطيف ع تاريخ المناقشة :االحت(ارية 

ة وأثر  في المســوولية  : قبول المخاير الابي  رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .20

 .12/2009/ 12ع المقدمة من : فسوس نامق براااس ع تاريخ المناقشة :المدنية

: رقابة القضـــاا على قرارات نزع المل(ية   عضلللو لجنة مناقشلللة أطروحة الدكتوراه الموسلللومة .21

 .5/2011/ 29المقدمة من : محمد سليم محمد أمين ع تاريخ المناقشة :للميفعة العامة   

: حن اإلي الع على الامة كوسـيلة ضـمان مير    لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومةرئيس   .22

 .6/2011/ 25ع المقدمة من : ماجد رشاد محمد ع تاريخ المناقشة :مباشرة 

: الجوانا القانونية للمتاجرة بالهامش     عضللللو لجنة مناقشللللة أطروحة الدكتوراه الموسللللومة .23

 .11/2011/ 29ع تاريخ المناقشة : المقدمة من : موفق االد إبراهيم

ع : الوضــ  القانوني لمل(ية الموارد الابيعية  رئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .24

 .11/2011/ 30المقدمة من :  سه ركول مصطفا محمد ع تاريخ المناقشة :



عقد ( على : مدى سـريان )قاعدة نسـبية أثر ال  رئيس لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه الموسلومة .25

  19ع المقدمة من :  ريواز فائق حسلين ع تاريخ المناقشلة :  عقود التأمين من المسـوولية وضـمان اإلسـتثمار  

/1/2012. 

ــيري والرقابي لمح(مة التمييز    رئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .26 : الدور التفس

ع المقدمة من :  فرات رسللللتم أمين الجاف ع تاريخ المناقشللللة :  اإلظحادية العراقية في نااق الدعوى المدنية  

30/7/2012. 

: مبدأ اليقين القانوني في العالقات الخاصــة   رئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .27

 .10/1/2013ن :  عبد و فاضل حامد ع تاريخ المناقشة : ع المقدمة مالدولية 

: القيود مير التعرفية في ظل ظحرير التجارة   رئيس لجنة مناقشللة أطروحة الدكتوراه الموسللومة .28

 .18/4/2013ع المقدمة من :  ريباز اورشيد محمد ع تاريخ المناقشة : الدولية 

ع المقدمة من  : اليمرية العامة للبث الحصـري    الموسلومةرئيس لجنة مناقشلة أطروحة الدكتوراه  .29

 .3/4/2014:  شنف محمد جميل ع تاريخ المناقشة : 

ية األح(ام القضائية المدنية في القانون   رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة .30 ــا ـ ــج  :  ُحـ

 .6/2015/ 13ع المقدمة من : تافكة حمه كريم حمه صالح ع تاريخ المناقشة :العراقي 

ــرار الياجمة عن   رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة .31 : الحماية المدنية من األض

ــالة    ــــــ ــرـيل ميمومة الهواظف اليقـ    17ع المقلدمة من : هيرو عبلد القلادر محمد أمين ع تاريخ المناقشللللة : ظشــ

/4/2016. 

 الياجمة عن اليفايات الابية    مسوولية المدنية: ال  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة .32

 .2016/ 6/11ع المقدمة من : موكريان عزيز محمد ع تاريخ المناقشة : 

 رابعا : في جامعة ديوم:

ع  المركز القانوني للمســتثمر األجيبي  رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة :  -1

 .1/2009/ 15المقدمة من : هفال صديق اسماعيل عتاريخ المناقشة :

تا في االثبات ئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :  ر -2 ــ  البريد األل(تروني وحجيــــ

 .25/4/2009المقدمة من : روندك صالح نعمان عتاريخ المناقشة : 

ـــــال    رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة :   -3 اليمام القانوني لخدمة الهاظف اليقـ 

 .23/12/2010يخ المناقشة : المقدمة من : نزار أمين محمد عتار

المقدمة من : عقد الرعاية اإلعالمية   رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة :   -4

 .10/6/2011نشوان االد صالح عتاريخ المناقشة : 

 خامسا : في جامعة كوية :  

مســوولية الدولة المدنية الياجمة عن قراراظها المتعل قة  رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة : -

 .28/8/2008المقدمة من : محمد كريم عبد و عتاريخ المناقشة : بالميازعات العقارية 

 سادساً : في جامعة سوران :

المدنية لحن المسـتفيد في عقد المشـاركة    : الحماية  رئيس لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة -1

 .12/2016/ 6ع المقدمة من : ريبوار مغديد محمود ع تاريخ المناقشة :بالوقت 

د خدمات   رئيس لجنة مناقشلللة رسلللالة الماجسلللتير الموسلللومة -2 ا ــوولية مزو  : الابيعة القانونية لمسـ

ــري  المقارن  ــدين األل(تروني في التشــ سللللول ع تاريخ المناقشللللة :  ع المقدمة من : سللللارا حسللللن رالتصــ

22/12/2016 . 

: عـقد ظجهيز ميتـجات الـتدخين األل(تروني    رئيس لجنلة منلاقشللللة رسللللاللة الملاجسللللتير الموسللللوملة -3

 . 16/12/2019ع المقدمة من : هيوا محمد صابرع تاريخ المناقشة : والمسوولية الياجمة عيها



ــوولية ا  رئيس لجنة مناقشللللة أطروحة الدكتوراه الموسللللومة -4 ــرار : المســ لمدظية الجماعية عن اضــ

 . 13/10/2020المقدمة من : موكريان عزيز محمد ع تاريخ المناقشة : الميتجات المتشابهة  

 

 سابعا: األكاديمية العليا للدراسات العلمية واالدارية _ برداد :

ــة    رئيس لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة-         ع المقدمة من :  : الحن في حرمة الحياة الخاص

 .8/2009/ 20وجدان رائب حميدي ع تاريخ المناقشة :

 ثامياً : جامعة الشارقة / دولة االمارات العربية المتحدة :

: حماية رضــا المســتهلك في قوانين مجلس التعاون   عضللو لجنة مناقشللة رسللالة الماجسللتير الموسللومة  -1

 .17/5/2017ع المقدمة من :  ايمان اميس سالم اليحيائي ع تاريخ المناقشة :الخليجي 

ع : الضـرر المرظد في قانون المعامالت المدنية االماراظي    عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة-2

 . 24/5/2017بد و ع تاريخ المناقشة : المقدمة من :  أحمد عبد الكريم أحمد ع

ع المقدمة : ظقيين الفقا االســالمي في المعامالت المدنية    عضللو لجنة مناقشللة أطروحة دكتوراه الموسللومة-3

 .10/4/2018من :  عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي ع تاريخ المناقشة : 

ع المقدمة من :  بُللللللطي  عا كرة القدم  : عقد احتراف ال  عضللو لجنة مناقشللة أطروحة دكتوراه الموسللومة-4

 .8/11/2018سلطان الشامسيع تاريخ المناقشة : 

: حماية رضـا المسـتهلك بين حقا في الرجوع والتزام   عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة  -5

المقدمة من :  ع  المزود باإلعالم  دراـسة نقدية في  يار األح(ام الموـضوعية لقانون حماية المـستهلك ال(ويتي

 .22/12/2018ميام محمد تقي ع تاريخ المناقشة : 

 ظاسعاً: جامعة الرُرير/ دولة االمارات العربية المتحدة :

( لسـية 4: المسـوولية الابية وفقا للقانون االظحادي رقم )  عضلو لجنة مناقشلة رسلالة الماجسلتير الموسلومة

 . 3/5/2018اقشة :ع المقدمة من :  فادية االد صالن ع تاريخ المن2016

 


