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 بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم 
 السيرة العلمية والشخصية 

 لألستاذ الدكتور مـحـمـد ســليـمـان األحـمــد 
 أستاذ القانون الخاص  

 كوردستان العراق –جامعة السليمانية  –كلية القانون 
 االمارات العربية المتحدة –جامعة الشارقة  –واألستاذ الزائر

 العراق-شورى اقليم كوردستانفي مجلس السابق والمستشار 
 رئيس مركز البحوث القانونية في وزارة العدل في اقليم كوردستان العراق

E-mail: prof.alahmed@gmail.com 
                salahmed2002 @yahoo.com 

 موبايل: العراق:   009647507413811 – 009647702177000
 االمارات:  00971502197244

============================================ 
 شكاك . الكامل:  محمد سليمان محمد أحمد  االسم
 اللقب : أألحمد  

 .1/2/1973 –الموصل   -مكان الوالدة وتاريخها:   العراق  
 االجتماعية:   متزوج. وله طفلة .الحالة 

 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 ( أستاذ اللقب العلمي :  

 التحصيل الدراسـي :
، بتقددرر  1995 – 1994جامعة الموصل ، العام الدراسي   /بكالوريوس قانون , كلية القانون -1

 ( متخرج . 115عام " جيد جدا" ، التسلسل األول من مجموع )
، 1997 – 1996ماجسددتير قددانون ،دداص ، كليددة القددانون /جامعددة الموصددل ، العددام الدراسددي -2

 بتقدرر عام "جيد جدا" .
ــود انعندددوان رسدددالة الماجسدددتير :   ــانوني لعقـ ــل القـ ــرفين (      )الوضـ ــد( المحتـ ــرة القـ تقـــال ال كـــي كـ

 .امتياز  تقدرر الرسالة :   
 . 18/8/1997في    3/11/6493رقم األمر الجامعي بمنح شهادة الماجستير : 
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 1999دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص ، كليدة القدانون /جامعدة الموصدل ، العدام الدراسدي  -3
 ، بتقدرر عام " جيد جدا".2000 –

 –)المســلولية المدنيــة للمســايمين فــي نشطــيم األنشــ ة الر اضــية  أطروحددة الددكتوراه :   عندوان
 ( .-دراسة نحليلية ن كيقية مقارنة

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

 الترقيات العلمية :
 .1/9/1997، كلية القانون _ جامعة الموصل _ العراق ، في  ) مدرس مسا د (مرتبة  -1
 .27/4/2000 ، كلية الحدباء الجامعة _ العراق ، في ) مدرس (مرتبة  -2
 .29/4/2004، كلية القانون _ جامعة السليمانية _ العراق ، في  ) أستاذ مسا د (مرتبة  -3
ياسة _ جامعة السليمانية _ العراق ، فدي كلية القانون والسمرنبة ) األستاذ () بروفيسور ( ،  -4

 ( . 16/3/2011في  7/10/4208) حسب األمر الجامعي  .29/4/2010
 المها( التي مارسها والمراكز االجتماعية :

-1995العدراق، العدام الدراسدي –نيندو   –محاضر في قسم اإلدارة القانونية في المعهد الفني -1
 . 1997 – 1996و   1996

 1998 – 1997العراق ، لألعوام الدراسية  –جامعة الموصل    –محاضر في كلية القانون -2
 .                               2001 – 2000و  2000 – 1999و  1999 – 1998و 
الموصل ، العراق لألعوام  –كلية الحدباء الجامعة  -مدرس القانون الخاص في قسم القانون -3 

 .2001 – 2000و  2000 – 1999و  1999 – 1998و  1998 – 1997الدراسية 
محاضددر ريددر متفددرل فددي كليتددي الحقددوق فددي جددامعتي الزرقدداء واإلسددراء  فددي الملكددة األردنيددة -4

 . 2002 – 2001الهاشمية، للعام الدراسي 
جامعدددة اإلسدددراء  فدددي المملكدددة األردنيدددة  –أسدددتال القدددانون المددددني المسددداعد فدددي كليدددة الحقدددوق -5

 . 2003 – 2002مية ، العام الدراسي الهاش
 2004-2003جامعدة السدليمانية ، العدام الدراسدي   –مدرس القانون الخاص في كلية القانون  -6

 29/4/2010. وأستالا فيها من تاريخ   29/4/2004. وأستال مساعد في الكلية لاتها من تاريخ  
                                                                   ولحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أ ن .                                             

 .5/8/1995عضو نقابة المحامين في العراق ، إعتبارا من تاريخ -7
 عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين  و اتحاد الحقوقيين في كوردستان العراق.-8
 عضو منظمة حقوق اإلنسان في العراق .-9
 ي العراق.وكيل تسجيل شركات ف-10
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 عضو جمعية الباراسايكولوجي العراقية .-11
 عضو نقابة المعلمين في العراق .-12
 عضو جمعية القانون المقارن العراقية .-13
 . 2014-2009مستشار مجلس شور  اقليم كوردستان العراق  -14
 . 2014-2013محاضر في المعهد القضائي في أربيل للعام  -15
 . 2014. عام  االدارية في السليمانيةعضو المحكمة  -16
لغايدددددة  1/9/2015جامعدددددة المملكدددددة / البحدددددرين ، مدددددن  –أسدددددتال فائدددددر فدددددي كليدددددة الحقدددددوق  -17
31/12/2015 . 
-2016أسددتال فائدددر فدددي جامعدددة الشدددارقة / دولددة االمدددارات العربيدددة المتحددددة للعدددام الدراسدددي  -18

 .2019-2018غاية العام الدراسي ، ول 2017
مركز البحوث القانونية في وفارة العدل في اقليم كوردستان العراق، اعتبارًا من تاريخ: رئيس    -19
2/11/2020. 
مركز البحوث القانونية في وفارة العددل  رئيسًا لتحرير مجلة العقد االجتماعي، التي يصدرها  -20

 .2/11/2020في اقليم كوردستان العراق، اعتبارًا من تاريخ: 
 
 العلمية واإلدار ة :الخكرات   

 أوال:الخبرة العلمية:
 .2021-2020، لغاية العام الدراسي  و شر ن سشة  دراسية أربل،برة تدريسيه لمدة  -1
 دّرس العدرد من المواد الدراسية في مختلف فروع القانون الخاص . -2
بجامعدة السدليمانية،  -تدريس مادة القانون المدني فدي الدراسدات العليدا فدي كليدات القدانون  -3

 وجامعة صالح الدرن ، وجامعة كوية ، وجامعة كركوك. 
رئيسا وعضوا للعدرد من لجدان مناقشدة فدي عددة رسدائل ماجسدتير وأطروحدات دكتدوراه فدي  -4

امعددة صددالح الدددرن وجامعددة القددانون الخدداص فددي جامعددة السددليمانية وجامعددة الموصددل وج
 كوية .  

-2003جامعدة السددليمانية للعدام الدراسددي -رئديس لجندة الدراسددات العليدا فددي كليدة القددانون  -5
 .2009-2008. والعام الدراسي 2006-2005و  2005-2004و  2004

جامعدة السدليمانية للعدام الدراسدي إعتبدارا مدن العدام -عضو اللجنة العلمية في كلية القانون  -6
 . 2007-2006ولغاية العام الدراسي  2004-2003 الدراسي

، لتطوير طرق التدريس واسدتلم شدهادة بهداا الصددد مدن   1998( لسنة  84اجتاف الدورة ) -7
 مركز تطوير طرق التدريس في جامعة الموصل / العراق .
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اجتاف دورة الحاسوب التطويرية الثانية والتي نظمها قسم علم الحاسدوب فدي كليدة الحددباء  -8
 ، واستلم شهادة بهاا الصدد . 1999عة عام الجام

 المشاركة في الندوات العلمية المقامة في جامعة اإلسراء في األردن. -9
مشدددرفًا علدددي العدردددد مدددن رسدددائل الماجسدددتير وأطروحدددات الددددكتوراه فدددي جامعدددات:  -10

 السليمانية وصالح الدرن وكركوك ودهوك وكوية .     
 في دا،ل العراق و،ارجه .مؤتمرا علميا  20المشاركة في أكثر من  -11
شددارك فددي دورة تدريبيددة أقامتهددا جامعددة ) نددانتير ( الفرنسددية حددول مجلددس الدولددة  -12

، فددي بدداريس ، واسددتلم شددهادة  1/10/2010ولغايددة  21/9/2010الفرنسددي ، للفتددرة مددن 
 تأهيلية في القضاء االداري بهاا الشأن .   

                                                                                                                                                                                                                                                                    علمية محكمة عدردة.عضوًا في الهيئة االستشارية لمجالت حقوقية  -13
 ثانيًا : الخكرة اإلدار ة :

 .1998-1997جامعة الموصل في العام الدراسي  –معاون عميد كلية القانون )وكالًة(  -1
 . 1998أمين مجلس الكلية في كلية الحدباء الجامعة لعام  -2
مقددرر اللجنددة التحضددرية للمددؤتمر العلمددي األول لكليددة الحدددباء الجامعددة  ) القددانون والمددرأة( ،  -3

 .                                                    1998/ 11/ 16 – 15للفترة  من  
ر فدي مقرر اللجندة التحضدرية للمدؤتمر العلمدي الرابدي لكليدة الحددباء الجامعدة )القدانون والتطدو   -4 

 . 3/2001/ 25 – 24المجتمي العراقي( ، 
 .2001-2000مقرر قسم القانون في كلية الحدباء الجامعة للعام الدراسي  -5
المشاركة في رئاسة وعضوية العدرد من اللجدان العلميدة واإلداريدة والماليدة واللجدان االمتحانيدة   -6

 ء واالسراء في االردن.في كلية الحدباء الجامعة وكليات الحقوق في جامعتي الزرقا
 .2002األردن لعام  –مستشار قانوني في دار وائل للنشر ، عمان  -7
-2004جامعدة السدليمانية لألعدوام الدراسدية :  –رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية القدانون -8

 .2009-2008و 2006-2005و  2005
 للتدريسدديين فددي الكليددة للعددام جامعددة السددليمانية ممددثال –عضددو مجلددس كليددة القددانون والسياسددة -9

 . .2009-2008الدراسي 
  2011-2010جامعة السليمانية للعدامين الدراسديين  –عضو مجلس كلية القانون والسياسة -10
 ، بصفته أقدم أستال فيها. 2012-2011و 
رئددديس لجندددة)توانا سدددافي( لجندددة الدراسدددات العليدددا فدددي وفارة العددددل فدددي اقلددديم كوردسدددتان للعدددام -11

2010-2011. 
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اعددداد مشددروع برنددامج الماجسددتير المهنددي فددي القددانون الرياضددي فددي الجامعددة األمريكيددة فددي  -12
 . 2014االمارات ، لعام 

 
 ثالثا : الخدمات االجتماعية :

المشدداركة فددي دورة تدريبيددة البددرام العقددود ، بصددفة محاضددر ، لمددوافي دائددرة الكهربدداء فددي  -1
 . 2000أسبوع في عام محافظة نينو  العراقية لفترة 

المشاركة في اعداد وصيارة مسّودة قانون المشاريي الصغيرة التي أشرفت عليه منظمدة )  -2
Kido) 

 . 2010، في السليمانية ، عام 
 المشاركة في بعض المشاريي التطوعية في السليمانية عبر منظمة ) كيدو ( . -3

 أيم الملنمرات :
 – 15جامعة  ) القانون والمرأة( ، للفتدرة  مدن  المؤتمر العلمي األول لكلية الحدباء ال -1

 . ) مشارك ومنظم (.   1998/ 11/ 16
-22المدددؤتمر العلمددددي الثدددداني للطددددب الرياضددددي المنعقددددد فددددي الموصددددل للفتددددرة مددددن    -2

، مددن قبددا إتحدداد الطددب الرياضددي فددي العددراق ،) مشددارك ببحدد  عددن  23/11/2000
ادرج البحدد  ضددمن قائمددة البحددوث )االطددار القددانوني لعمددل الطبيددب الرياضددي ( وقددد 

المتميزة في المؤتمر (. وبح  ) التعويض عن االصابة الرياضية الناجمدة عدن ،طدأ 
 الطبيب الرياضي (.

المؤتمر العلمي الرابي لكلية الحدباء الجامعة )القدانون والتطدور فدي المجتمدي العراقدي(  -3
 . ) مشارك ومنظم (.   3/2001/ 25 – 24، 

، )مشددارك  29/3/2001-28ي الرابددي لجامعددة القادسددية ، للفتددرة  المددؤتمر العلمدد     -4
 ببح  ) التكييف القانوني لعقد إنتقال الالعب المحترف((.

-27المدددددددؤتمر العلمدددددددي السدددددددابي لكليدددددددة المدددددددأمون الجامعدددددددة ، فدددددددي بغدددددددداد ، للفتدددددددرة  -5
. ) مشارك ببح  حول )مبدأ التزام الحجة ، دراسة تحليلية فدي ضدوء   28/3/2001

 القواعد العامة للقانون ((.
المدددددؤتمر العلمدددددي األول للطدددددب الرياضدددددي ، المنعقدددددد فدددددي االتحددددداد العراقدددددي للطدددددب   -6

 ، )مشارك( . 13015/11/2001الرياضي ، في بغداد للفترة من 
 15/9/2003-14مؤتمر الفدرالية ومستقبل العراق ، المقام في الموصل للفترة من   -7

، مدن قبددل رابطدة العلمدداء المسدلمين فددي الموصددل ،)مشدارك بورقددة عمدل عددن الفدراليددة 
 المثلي في العراق (.
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 ، )مشارك(. 18/3/2004-17مؤتمر الفدرالية ، المنعقد في أربيل للفترة من  -8
ومسددؤولية اسددتمراره فددي اللعددب ( ، المقامددة مددن قبددل ممثليددة  ندددوة ) الالعددب المصدداب  -9

اللجندة األولمبيددة الوطنيددة العراقيددة واالتحدداد العراقددي للطددب الرياضددي/فرع نينددو  وكليددة 
 ، ) مشارك بمحاضرة (. 27/6/2004التربية الرياضية في جامعة الموصل ، في 

،  4/10/2005-3تددرة مددن مددؤتمر منافعددات الملكيددة العقاريددة ، المنعقددد فددي بغددداد للف -10
من قبل جامعة بغداد بالتعاون مي جامعة دي بول فدي شديكارو األمريكيدة ،) مشدارك 

 ببح  حول منافعات الملكية العقارية ، المشكالت والحلول ( .
،  13/5/2009مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة ، المنعقدد فدي دهدوك فدي تداريخ    -11

 )مشارك(. من قبل منظمة مناهضة العنف ضد المرأة 
جامعددددة دهددددوك ، ) التشددددريي فددددي  –المددددؤتمر العلمددددي األول لكليددددة القددددانون والسياسددددة  -12

-13بددددددين الواقددددددي والطمددددددوح ( للفتددددددرة مددددددن  2003العددددددراق وكقلدددددديم كوردسددددددتان بعددددددد 
 . )مشارك(. 14/10/2010

جامعددددة كركددددوك ، ) التطددددورات السياسددددية  –المددددؤتمر العلمددددي الثدددداني لكليددددة القددددانون  -13
. 17/11/2011-16ثرهددددا علددددي التشددددريعات العراقيددددة ( للفتددددرة مددددن واإلجتماعيددددة وأ

)مشدددارك بورقدددة عمدددل حدددول إعدددداد مسدددودة قدددانون التفسدددير العدددام للنصدددوص وأصدددول 
 تطبيقها في إقليم كوردستان العراق (.

المؤتمر الدولي األول لجامعة دهوك بالتعاون مي منظمة مناهضة العندف ضدد المدرأة  -14
، )  21/11/2011-20واجبندددا جميعدددا ( ،للفتدددرة مدددن فدددي دهدددوك ، ) سدددعادة األسدددرة 

 مشارك ببح  حول المصلحة األسرية والدور السلبي للتشريي فيها (.
المؤتمر الدولي الثال  لشرطة دبي ، تحت شعار ) الرياضة في مواجهة الجريمة ( ،  -15

 ، بنادي ضباط شرطة دبي ، بصفة مشارك . 2011نوفمبر  24 – 22للفترة من 
لحماية القانونية لحقوق الملكيدة الفكريدة ( ، المقدام مدن قبدل جامعدة عجمدان مؤتمر ) ا -16

للعلدددوم والتكنولوجيدددا بالتعددداون مدددي الجمعيدددة العلميدددة لكليدددات الحقدددوق العربيدددة ومركدددز 
، ) مشدارك ببحد   12/12/2011-11الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ، للفترة من 
دراسدة تحليليدة فدي ضدوء قدوانين حمايدة   –  حول إشكالية حماية مالك الفكرة التشدريعية

 الملكية الفكرية ( .      
المدؤتمر الدددولي األول لكليدة القددانون _ جامعدة كركددوك ، تحدت عنددوان ) ثقافدة العنددف  -17

، ) مشدددارك ببحددد  حدددول  16/4/2012-15والدددال عندددف فدددي العدددراق ( ، للفتدددرة مدددن 
 دور التربية القانونية في ترسيخ ثقافة الال عنف (.
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لتقدددي العلمدددي الثددداني لرعايدددة وتأهيدددل المعددداقين ، المنظددددّم مدددن قبدددل ندددادي ،ورفكددددّان الم -18
-1للمعدددداقين فددددي إمددددارة الشددددارقة فددددي دولددددة االمددددارات العربيددددة المتحدددددة ، للفتددددرة مددددن 

،تحت  عنوان : ) معا من أجل رعاية وتأهيل أفضل لاوي اإلعاقة ( ،   5/5/2012
 في رعاية المعاقين وحمارتهم (.    ) مشارك ببح  حول َعْيدمدََمة المصلحة 

المؤتمر الدولي األول للقانون الرياضدي واالدارة الرياضدية  ، المقدام مدن قبدل الجامعدة  -19
، في امارة دبي . بتقدديم محاضدرة حدول :   3/3/2015األمريكية في االمارات ، في  

 ) االستغالل االعالمي للمنافسات الرياضية ( .  
ضددداع القانونيدددة الناشدددئة عدددن تدددداعيات األفمدددة الصدددحية ورشدددة عمدددل بعندددوان: ) األو  -20

جامعددة الموصددل،  –كليددة الحقددوق  –لفيددروس كورونددا (، أقامهددا فددرع القددانون الخدداص 
 .6/4/2020علي منصة التواصل األلكتروني في 

، أبر ــل المددؤتمر الدددولي االول لكليددة القددانون والعالقددات الدوليددة /جامعددة بيددان / اربيددل -21
2020. 

المؤتمر الدولي العلمي االفتراضي الموسوم: )ا ثار القانونيدة لوبداء كوروندا وتداعياتده  -22
علدي المجتمددي(، الدداي عقدتدده كليدة القددانون والعلددوم السياسددية فدي جامعددة كركددوك، فددي 

، وتمددددت المشدددداركة فيدددده ببحدددد  عنواندددده: )) ا ثدددددددار القانونيدددددة 14/5/2020تدددداريخ: 
        للحجر الصحي ((.

 
 شجزات العلمية :الم
 البحوث المششورة :-أ(

،بح  منشور، مجلة الرافدرن للعلوم الرياضية،  نطا( االحتراف الر اضي )دراسة قانونية( .1
 .1997،  7، ع 3تصدرها كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل، مجلد 

، بحد  منشدور ، مجلدة الرافددرن للعلدوم نحديد مفهو( العقد الر اضـي وبكيعتـه القانونيـة   .2
 . 1998،  7، ع 4الرياضية ، المجلد 

، دراسددة تحليليددة ، مجلددة الرافدددرن للحقددوق   شاصــر القا ــدة القانونيــة )الفرضــية والح ــم( .3
 . 1998،  5تصدرها كلية القانون في جامعة الموصل ،ع

، منشدددور فددي مجلدددة )الشدددريعة كســـل المل يـــة نبعـــا )دراســـة مقارنــة( دور الضــمان فـــي  .4
 .2000، فبرارر 13والقانون( تصدرها جامعة اإلمارات العربية المتحدة في العين ع

بحد  مشدترك ، منشدور فدي مجلدة الرافددرن للعلدوم   األنش ة الر اضية  وكيفية نشطيمها ، .5
 . 2000،  17، العدد  6الرياضية، المجلد 



 8 

ر الواقــل )دراســة نحليليــة  ستخ صــية ف ــرة الت .6 ــو ل القــانون ونعي  ــور القــانوني بــين نكــدو
ــة( ــدة القانونيـ ــي القا ـ ــتقكلم فـ ــر مالمسـ ، منشدددور فدددي مجلدددة )بحدددوث مسدددتقبلية( ,  لعشصـ

 . 1،2000تصدرها كلية الحدباء الجامعة ،ع
، بحد  مشدترك ، منشدور فدي مجلدة  التعر ف بالمسايمين في نشطيم األنشـ ة الر اضـية .7

 . 2000، 18، العدد  6لرافدرن للعلوم الرياضية ، المجلد ا
ــاممية .8 ــلولية التضـ ، بحددد  مشدددترك ، منشدددور فدددي مجلدددة المحدددامين تصددددرها نقابدددة  المسـ

 . 2000كانون األول  –( ، تشرين الثاني 12-11المحامين األردنيين ، العددان )
وث المددؤتمر ، بحدد  مشددترك صددادر ضددمن بحدد اإلبــار القــانوني لعمــل ال كيــل الر اضــي .9

)وقدد  23/11/2000-22العلمي الثاني للطب الرياضي المنعقد في الموصل للفتدرة مدن 
ادرج البحددد  ضدددمن قائمدددة البحدددوث المتميدددزة فدددي المدددؤتمر ( ،منشدددور فدددي مجلدددة الرافددددرن 

 . 2000،  21، العدد  6للعلوم الرياضية، المجلد 
ــي .10 ــكل أجشكـ ــزا( بسـ ــز االلتـ ــتحالة نشفيـ لقدددانون المقدددارن، ، منشدددور فدددي مجلدددة ا اسـ

 . 2001,  29تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد 
، مقبدول للمشداركة فدي المدؤتمر   الت ييف القانوني لعقد انتقال ال  ـل المحتـرف .11

، ومنشور فدي مجلدة الحقدوق  29/3/2001-28العلمي الرابي لجامعة القادسية ، للفترة   
 .2009، تصدرها الجامعة المستنصرية ،

، مقبدول   مكدأ التزا( الحجة ، دراسة نحليليـة فـي ضـول القوا ـد العامـة للقـانون  .12
 .28/3/2001-27المشاركة في المؤتمر العلمي السابي لكلية المأمون الجامعة ، للفترة 

، منشدددور فدددي مجلدددة دراسدددات قانونيدددة ، بيدددت  الوضـــل القـــانوني لل ليـــة الجامعـــة .13
 . 2001الثالثة ،  الحكمة ،بغداد ، العدد الثال  ، السنة

، مقبدول النشدر فدي مجلدة  فداق عربيدة  جر مة السرقة في نار خ القانون العراقـي .14
 2001، دار الشؤون الثقافية العامة ، وفارة الثقافة ، بغداد ،

،بحد  مشدترك منشدور فدي مجلدة القدانون    قد موقف السـيارات : بكيعتـه واثـار  .15
 . 2002،  31المقارن العراقية ، العدد 

، منشدور فدي مجلدة الرافددرن المشقول بالحيـازة فـي القـانون المـدني العراقـي  نملك .16
 .   2003، 8،السنة  17للحقوق ، المجلد األول ،العدد  

أيمية الفرق بين الت ييف القانوني وال كيعة القانونية في نحديد ن اق ن كيـق  .17
عدة الموصدل ، جام –، مجلة الرافددرن للحقدوق ، تصددرها كليدة القدانون   القانون المختص

 .2004( ، 20المجلد األول ، السنة التاسعة ، العدد )
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،  7، منشدددور فدددي مجلدددة بددداريزه ر ، أربيدددل ، العددددد  االلتصـــاق كســـكل للضـــمان .18
 .2004السنة الرابدعة ، 

ــة .19 ، منشددور فددي مجلددة الرافدددرن للحقددوق ،  نعــدد األســبا  فــي المســلولية المدني
 .      2005( ، 10سنة )( ، ال24تصدرها جامعة الموصل ، العدد )

منشددور فدددي مجلدددة  ) تددده رافوو ( ، يصددددرها المفهـــو( الحـــدية لع قـــة العمـــل ،  .20
 .   2005( ، 24اتحاد حقوقي كوردستان ، أربيل ، العدد )

، بحدد  منشددور فددي مجلددة القددانون والسياسددة ،  نحــول اليــد فــي القــانون المــدني .21
( ، السددنة 3رن )اربيددل( ، العدددد )تصدددرها كليددة القددانون والسياسددة فددي جامعددة صددالح الددد 

 . 2005الثامنة ، 
القانون الواجل الت كيق  لى المسـلولية المدنيـة لمشطمـي األنشـ ة الر اضـية  .22

 ...         2006(، 17بح  مشترك منشور في مجلة )فانكوي سليماني(، العدد ) الدولية،
مجلدة الرافددرن ، مقبدول للنشدر فدي  الت ييف القانوني للعقد بـين الشـادو وال  ـل .23

 للحقوق ، تصدرها جامعة الموصل .    
،بحد  منشدور فدي مجلدة دراسدات   قد الهتافة : التعر ف بـه ومـدى مشـرو يته .24

( ، 2( ، العددددد )34)علدددوم الشدددريعة والقدددانون ( ، تصددددرها الجامعدددة األردنيدددة ، المجلدددد )
2007 . 

، منشدور فدي مجلدة )   مش لة ن ييف المسلولية  ن فسخ العقـد فسـخا نعسـفيا .25
 2009( ، 25فانكوي سليماني ( ، تصدره جامعة السليمانية ، العدد )

، منشدور   دراسة فـي القـانون الـدولي الخـاص-لقا دة االسشادالتحليل المش قي   .26
 .2009( ، 2( ، العدد )16في مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية ، المجلد )

منشور في مجلة القاضدي ) دادور ( ، الصدادرة ف رة سمو الحق  لى القانون ،  .27
 .2011( ، 3عن إتحاد قضاة كوردستان ، العدد)

، لشصـوص وأصـول ن كيقهـا فـي  قلـيم كوردسـتان العـراققانون التفسـير العـا( ل .28
منشددور فددي مجلددة كليددة القددانون للعلددوم القانونيددة والسياسددية، المجلددد األول، عدددد ،دداص ، 

2011. 
، بحدد  قددّدم للمددؤتمر الدددولي المصــلحة األســر ة والــدور الســلكي للتشــر ل فيهــا  .29

المدددرأة فدددي دهدددوك ، ) األول لجامعدددة دهدددوك بالتعددداون مدددي منظمدددة مناهضدددة العندددف ضدددد 
، والمنشدددور فدددي مجلدددة  21/11/2011-20سدددعادة األسدددرة واجبندددا جميعدددا ( ،للفتدددرة مدددن 

 . 2012، 2، العدد  15جامعة دهوك ، للعلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد 
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ــك الف ــرة التشــر  ية  .30 ــي ضــول قــوانين  – شــ الية حما ــة مال دراســة نحليليــة ف
مقدم لمؤتمر ) الحمايدة القانونيدة لحقدوق الملكيدة الفكريدة (  بح  حما ة المل ية الف ر ة ، 

، المقام من قبل جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مدي الجمعيدة العلميدة لكليدات 
-11الحقددددددددوق العربيددددددددة ومركددددددددز الشددددددددارقة للتحكدددددددديم التجدددددددداري الدددددددددولي ، للفتددددددددرة مددددددددن 

12/12/2011                      . 
المددؤتمر  بحد  مقددّدم الديانونيــة فـي نرســيخ ثقافــة الـ   شــ   ، دور التربيـة الق .31

الدددولي األول لكليددة القددانون _ جامعددة كركددوك ، تحددت عنددوان ) ثقافددة العنددف والددال عنددف 
 . 16/4/2012-15في العراق ( ، للفترة من 

ــََمة المصـــلحة فـــي ر ا ـــة المعـــاقين وحمـــايتهم  .32 ، بحددد  مقدددم الدددي الملتقدددي َ ْيـمـ
لرعايددة وتأهيددل المعدداقين ، المنظدددّم مددن قبددل نددادي ،ورفكدددّان للمعدداقين فددي العلمددي الثدداني 

،تحدددت   5/5/2012-1إمدددارة الشدددارقة فدددي دولدددة االمدددارات العربيدددة المتحددددة ، للفتدددرة مدددن 
 عنوان : ) معا من أجل رعاية وتأهيل أفضل لاوي اإلعاقة ( .

بحد  مـاراني ، نقو م مـدى االبـداا التشـر عي فـي قـانون المعـام ت المدنيـة اال .33
منشور في مجلة المعيار ، تصدرها كليدة االمدام مالدك للشدريعة والقدانون فدي دبدي ، العددد 

 . 2015رنارر ،  الرابي ،
بحدد  منشددور فددي مجلددة دراسددات قانونيددة وسياسددية ، تصدددرها ( ، العقــد مقشونــةم) .34

 . 2013األولي ، كلية القانون والسياسة ، جامعة السليمانية ، العدد الثاني ، السنة 
منشددور المسـلولية العيشيـة الشاجمـة  ــن سـرقة الضـمان فــي القـانون المـدني ،  .35

 . 2015، العدد األول ،  12في مجلة الحقوق البحرينية ،  المجلد 
منشددور فددي مجلددة المفكددر الجزائريددة ، االبــار القــانوني لكيــل حصــص التلــوث ،  .36

( 12لعلدددوم السياسدددية ، العددددد )تصددددرها جامعدددة محمدددد ،يضدددر بسدددكرة ، كليدددة الحقدددوق وا
2015 . 

منشدور فدي مجلدة ) دور الر اضة فـي نعييـر صـفة األ مـال ايـر المشـرو ة ،   .37
 . 2014( ، 2بولي ته كنيك ( ، تصدرها جامعة أربيل التقنية ، العدد )

منشور في مجلدة المفكدر   الخ ر الجوو أساسًا لمسلولية ناقل األشخاص جوًا ، .38
والعلدددوم السياسدددية فددي جامعدددة محمدددد ،يضدددر بسدددكرة الجزائريدددة ، ، تصدددرها كليدددة القدددانون 

 . 2017،  15العدد  
القضـال الر اضــي الكـديل للقضــال العـادو فــي الشزا ـات الر اضــية ذات ال ــابل   .39

ــالي ،  منشدددور فدددي مجلدددة الباحددد  للدراسدددات األكاديميدددة ، تصددددر عدددن كليدددة الحقدددوق المـ
 . 2015،  6لجزائر ، العدد ا –والعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضرباتنة 
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 األساس المش قي في التمييز بين اإلسشاذ ال اش  ل كيعـة الواقعـة ونوصـيفها، .40
تصددددرها هيئدددة التشدددريي واإلفتددداء القدددانوني فدددي مملكدددة  ،القانونيدددةفدددي مجلدددة  نشدددوربحددد  م
 . 2016(، 5العدد ) البحرين،

المســلولية المدنيــة لوكــاالت التصــشيف االئتمــاني  ــن ســول نقــديريا للمخــابر  .41
، للعلددوم الشددرعية والقانونيددة جامعددة الشددارقةفددي مجلددة  نشددوربحدد  مشددترك ماالئتمانيــة ، 

 . 2017(، 15، العدد )االمارات العربية المتحدة
مجلدس منشور في مجلة دراسات قانونية ، تصددر عدن الكشد العقدو المفترض ،   .42

 .2018النواب في مملكة البحرين ، العدد األول ، 
ــة ، .43 ــلولية المدنيـ ــي المسـ ــككية فـ ــة السـ ــراض راب ـ فدددي مجلدددة العلدددوم  نشدددورم  فتـ

، ي دولدددة االمدددارات العربيدددة المتحددددةجامعدددة عجمدددان فدددكليدددة القدددانون بالقانونيدددة ، تصددددرها 
 .2018السنة الرابعة، العدد السابي، 

فددي مجلددة كليددة القددانون للعلددوم  نشددورميل ل لتــزا(، وظيفــة القــرار االدارو المششــ .44
 .2018، 26، العدد 7، المجلد ، تصدرها جامعة كركوك في العراق القانونية والسياسية

ــرض، .45 ــدو العـ ــد المتعـ ــرة العقـ فدددي مجلدددة كليدددة القدددانون  منشدددوربحددد  مشدددترك  ف ـ
، أرلدددددول، 23، العدددددد التسلسددددلي 3، السددددنة السادسدددددة، العدددددد الكويتيددددة العالميددددة، الكويددددت 

2018.. 
بحد  مدى ام انية  د القرار االدارو ن كيقا ل رادة المشفـردة المششـ ة ل لتـزا(،   .46

 مشترك مقبول للنشر في مجلة جامعة رابه رين في رانيا، العراق.
فدي مجلدة العلدوم القانونيدة ، تصددرها كليدة   نشدور، بحد  ما(مشروا  قد ذو نطـ .47

، السددددنة الخامسددددة، العدددددد القدددانون بجامعددددة عجمددددان فددددي دولددددة االمددددارات العربيددددة المتحدددددة
 .2019التاسي، رنارر 

ــًا للقـــانون، .48 في مجلدددة كليدددة منشدددور  حقيقـــة مصـــدر ة التـــزا( االدارة بقرارانهـــا ببقـ
(، ديسددمبر 28السددنة السددابعة، العدددد الرابددي، العدددد التسلسددلي ) القددانون الكويتيددة العالميددة،

 الكويت. ،2019
قدي  نشدورمالقصد التشر عي من التطلم وجدوى اشترابه فـي الـد وى االدار ـة،  .49

 ..2020، العدد األول، 17، المجلد مجلة العلوم القانونية، تصدرها جامعة الشارقة
منشددور فددي مجلددة دراسددات قانونيددة ، تصدددر عددن  ،أصــول الصــشا ة التشــر  ية .50

 .2020مجلس النواب في مملكة البحرين ، العدد الثال  ، 
بحد  مقبدول للنشدر فدي مجلدة الرافددرن مصدر ة الح م القضـائي لحـق المل يـة،   .51

 جامعة الموصل. -للحقوق، تصدرها كلية الحقوق 
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جلدة كليدة مقبدول للنشدر فدي مدور الح م القضائي في كسـل الحـق الشخصـي ،   .52
 ، جامعة كركوك.للعلوم القانونية والسياسية القانون والعلوم السياسية

(، 4، المجلدد)فدي مجلدة جامعدة تكريدت للحقدوق منشدور القانون بين العلم والفـن،  .53
 .2020(، الجزء األول، حزيران 4(، العدد )4السنة )

م ونــيثير   لــى   IP addressالُبعـد الحقــوقي لعشــوان برونوكــول األنترنــ  م  .54
، السنة الثامنة، العدد الرابي، في مجلة كلية القانون الكويتية العالميةمنشور  الخصوصية،  
 ..2020، 32العدد التسلسلي 

للعلوم القانونية في مجلة كلية القانون منشور آلثـــار القانونية للحجر الصحي ، ا .55
 .2020(، العدد )،اص(، 9، المجلد )في جامعة كركوكوالسياسية 

أزمـة لفرصة األفضل للحياة في نزاحم حقـوق المرضـى فـي األزمـات الصـحية،  ا .56
فددي مجلددة كليددة القددانون منشددور كورونــا أنمــوذدًا، دراســة نحليليــة فــي القــانون المــدني، 

 .2020،اص بالعدد السادس، رونيو ، الستة الثامنة، ملحق الكويتية العالمية
 شـ الية السـككية فـي  ســشاد الضـرر أل مـال الســحر والشـعوذة، دراسـة نحليليــة  .57

فدي مجلدة الرافددرن للحقدوق، تصددرها، كليدة الحقدوق بجامعدة منشدور في القانون المـدني، 
 .2020، كانون األول 73، العدد 23السنة ، الموصل

ــدأ  .58 ــة ومك ــة القانوني ــرة الدول ــدأ المشــروعية وف  األســاس الفلســفي المشــترأ لمك
القانونيددة، تصدددرها كليددة القددانون بجامعددة  ممقبددول للنشددر فددي مجلددة العلددو ســيادة القــانون، 

 عجمان للعلوم والتكنولوجيا، االمارات.
 .للنشر في مجلة الحقوق الكويتية بولمقالت وا إلختبار فا لية اللقاح ال كي،  .59
العقدد االجتمداعي، يصددرها  للنشدر فدي مجلدة بدولمقدراسـة قانونيـة،   -الفــــــانورة .60

 .مركز البحوث القانونية في وفارة العدل في إقليم كوردستان العراق
للقــانون بوصــفه  لمــًا للهشدســة االجتماعيــة، دراســة فــي  لــم  ُبعــد الفلســفيال .61

درسددات قانونيددة معاصددرة،  فددي مجلددة للنشددر قبددولماالجتمــاا القــانوني وفلســفة القــانون، 
 .تصدرها كلية الحقوق، جامعة المملكة، مملكة البحرين

ــر عي،  .62 مجلدددة دراسدددات قانونيدددة ، تصددددر عدددن  فددديمنشدددور بحددد  اإلســـتلها( التشـ
 .2021النواب في مملكة البحرين ، العدد الرابي ، مجلس 

مجلددة  مقدددم للنشددر فددياألســاس القــانوني للحجــر الصــحي فــي مواجهــة اإلرادة،  .63
 .2021دراسات قانونية ، تصدر عن مجلس النواب في مملكة البحرين ، العدد الرابي ، 

 مقبددول للنشددر فددي مجلددة جامعددة كركددوكالتجســيد اإلبــدا ي للوســائع المتعــددة،  .64
 للعلوم القانونية والسياسية.
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 مقبدول للنشدر فديبكيعة العقد مل الجهة الخاصة بوصـفها وكـيً  لجهـة  امـة،  .65
العقددددد االجتمدددداعي، يصدددددرها مركددددز البحددددوث القانونيددددة فددددي وفارة العدددددل فددددي إقلدددديم  مجلددددة

 .كوردستان العراق
مقبول للنشر في مجلة دراسات البصرة، الحق المالي لملل  الوسائع المتعددة،   .66

 تصدر عن مركز دراسات البصرة والخليج العربي التابي لجامعة البصرة في العراق.
مقبول للنشر في مجلة الرافدرن للحقوق ، تصدرها كليدة  التيبير العلمي للقانون، .67

 الحقوق في جامعة الموصل.
 مجلة الحقوق الكويتية للنشر في بولمق مش لة المشهجية في فلسفة القانون، .68
 مجلددة مقدددم للنشددر فددي  لتــزا( الشــادو بتســر ب ال  ــل لتمثيــل مشتخبــه الــوبشي، .69

 .الشريعة والقانون االماراتية
 مقددم للنشدر فدي  أساس  لتزا( الشادو الر اضي بكوليصة نيمين ال  ل المسرَّح، .70

 .المجلة العربية للدراسات األمنية، الرياض 
 ال تل المششورة : - (
، مكتبددة دار  الوضــل القــانوني لعقــود انتقــال ال  كــين المحتــرفين )دراســة نحليليــة مقارنــة( -1

 . 2001الثقافة للنشر والتوفيي ، عمان ، األردن  ، 
الفرق بين الحيازة والضمان في كسل المل ية ،)دراسـة نطر ـة نحليليـة مقارنـة فـي القـوانين -2

مكتبددة دار  ال ــو تي، –الســورو  –المصــرو  –اليمشــي  –العراقــي  –المدنيــة العربيــة( ، األردنــي 
 . 2001الثقافة ، عمان ،

ــ مية-3 ــر عة اإلسـ ــات والشـ ــانون العقوبـ ــي قـ ــبا  فـ ــادل األسـ ــة نعـ ، دار الحامدددد للنشدددر   نطر ـ
 . 2001والتوفيي، عمان،

 . 2002، دار الحامد ، عمان ، المدخل لدراسة الضمان-4
، باالشتراك مي األستال الدكتور عباس العبودي، ملزمة منهجية مقررة في كلية   نار خ القانون -5

 . 1999العراق، الحدباء الجامعة ، 
، دار وائددل للنشددر، عمددان،  المســلولية  ــن الخ ــي التشطيمــي فــي  دارة المشافســات الر اضــية-6

2002. 
، دار وائددل للنشددر ، عمددان،   قــود نشطــيم المســابقات الر اضــية والمســلولية الشاجمــة  شهــا-7

2002 . 
 .2003للنشر، عمان،  ،  كتاب مشترك، دار ُجهينة المشش ات الر اضية بمشطور قانوني-8
 .2004، دار وائل للنشر ، عمدان ،  نشازا القوانين في الع قات الر اضية الدولية -9
 .2004، دار وائل للنشر ، عمدان ،  الثقافة بين القانون  والر اضة-10
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 . 2005دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الوجيز في العقود الر اضية ،-11
 . 2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ، كسل المل ية بضمان ضرر المال -12
، دار تفسددير ، أربيددل ،  الخ ــي وحقيقــة أســاس المســلولية المدنيــة فــي القــانون العراقــي-13

2008. 
لحلبدي الحقوقيدة ، بيدروت ، منشدورات ا  الموجهات العامة للقانون الر اضي الدولي الخاص  -14
 ،2008. 
 . 2009منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  الشطر ة العامة للقصد المدني، -15
، مؤسسدة الفكدر والدوعي ، السدليمانية ،  خوابر مدنية ) أف ار وارال فـي القـانون المـدني (  -16

2009 . 
، أبحداث القدانون المقدارن ،  قا دة ) نصل أوكا( ( ودوريا في ن و ن مل ة قانونيـة سـليمة  -17

 . 2017. والطبعة الثانية للكتاب : منشورات فين الحقوقية ، بيروت ، 2010أربيل ، 
 . 2017منشورات فين الحقوقية ، بيروت ، ق ، ــــــــــة الحـفــــــلســف -18
 المقاالت المششورة : -ج(
مقال منشور في جريدة الدرأي األردنيدة ، العددد  ال  ل المصا  َمْن المسلول  ن نعو ضه ؟-1

 .31م ، السنة 2001تشرين الثاني  18هد ،  1422رمضان  3، األحد  11393
مقدال  أيمية التمييـز بـين المفهـومين القـانوني واالقتصـادو لتب يـة العامـل لصـاحل العمـل ،-2

 . 2002 ، 97منشور في مجلة العمل ، تصدرها وفارة العمل في األردن ، العدد 
، مقال منشدور فدي مجلدة العمدل ، تصددرها وفارة العمدل   الوضل القانوني للعامل نح  التجربة-3

 . 2002،   98في األردن ، العدد  
، مقددال منشددور فددي مجلددة العمددل، تصدددرها وفارة العمددل فددي  احتــراف العمــل بمشطــور قــانوني-4

 .  2003، 99األردن، العدد  
مقدال منشدور فدي مجلدة العمدل، وفارة العمدل فدي األردن،  لعمـل،  ن كيق ف رة العهـدة فـي  قـد ا-5

 . 2003،    100العدد  
 . 2003، 101، مجلة العمل ،األردن ، العدد    قة العمل بين العقد ة والقانونية-6
ــانوني وال كيعــة  -7 ــين الت ييــف الق ــز ب ــق كيــف نمي ــانون الواجــل الت كي ــين الق فــي ضــول نعي

،  22رافوو ، يصدددرها إتحدداد حقددوقي كردسددتان العددراق ، أربيددل ، العدددد ، مجلددة  تدده  القانونيــة ؟
2004 . 

، مجلة ) باريزه ر ( ، تصدرها نقابدة المحدامين فدي كوردسدتان العدراق ،   أزمة القضال العربي  -8
 . 2005( ، السنة الخامسة ، 10العدد )
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ــزا(، -9 ــي االلتـ ــارض فـ ــا  ـ ــة كورونـ مجلدددة اإلنصدددات المركدددزي، يصددددرها مركدددز الرصدددد  جائحـ
 .1/9/2020، في 7388،  العدد 26والمتابعة التابي لالتحاد الوكني الكوردستاني، السنة 

ــار للتمييــز بــين الواجــل وااللتــزا(، -10 مجلددة اإلنصددات المركددزي، يصدددرها مركددز الرصددد  م ي
 .1/10/2020، في 7405العدد   ،26والمتابعة التابي لالتحاد الوكني الكوردستاني، السنة 

 جامعة السليمانية: –البحوث وال تل المسجلة في كلية القانون  -د(
 (.16/6/2004أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية . ) تم تعضيده في -1
 (. 16/6/2004تحّول اليد في القانون المدني . ) تم تعضيده في -2
 (. 27/6/2005المفهوم الحدر  لعالقة العمل . ) تم تعضيده في -4 
 (. 27/6/2005تعّدد األسباب في المسؤولية المدنية . ) تم تعضيده في -5
 (. 27/6/2005االلتصاق كسبب للضمان . ) تم تعضيده في -6
 (. 27/6/2005التكييف القانوني للعقد بين النادي والالعب . ) تم تعضيده في -7
 معارير تحدرد الطابي الدولي لعقد العمل .-8
 الحقوق العينية )كتاب منهجي( .-9
 نظرية المواكبة )دراسة تحليلية في فلسفة القانون( )كتاب مرجعي( .-10
عقددد الهتافددة ) التعريددف بدده ومددد  مشددروعيته ( . منشددور فددي مجلددة دراسددات )علددوم الشددريعة -11

 .) تّم تعضيده (.2007( ، 2( ، العدد )34، المجلد )والقانون (، تصدرها الجامعة األردنية 
 التكييف القانوني لعقد إنتقال الالعب المحترف .) تّم تعضيده (.-12
 الكسب بسبب قانوني رير أ،القي وطبيعة االلتزام الناشيء عنه .-13
 النظرية العامة للقصد المدني .)كتاب مرجعي منجز(.-14
 في تكوين ملكه قانونية سليمة .قاعدة ) نصل أوكام ( ودورها -15
 عناصر القاعدتين القانونية والشرعية. ) كتاب مشترك (.-16
 اإلطار القانوني للعمل الطبي في المجال الرياضي .) كتاب مشترك (.-17
 التحليل المنطقي لقاعدة اإلسناد.-18
 الموجهات العامة للقانون الرياضي الدولي الخاص. )تّم تعضيده(.-19
 أ وحقيقة أساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي.الخط-20
 مشكلة تكييف المسؤولية في مرحلة الشروع في عالقة عقدية .-21
 مشكلة تكييف الجوانب المدنية المّتصلة بعقد االعتماد المستندي .-22
 )) قنونة (( العقد. -23
 المفهوم رير المسمي اللغاء العقد بدافي المصلحة .-24
 ت النسق والمالءمة في أحكام المسؤولية في القانون المدني العراقي .مديا-25
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 نظرية الثقة المشروعة لد ) عمانوئيل ليفي ( ودورها في استقرار المعامالت . -26
 فكرة سمو الحق علي القانون .) تّم تعضيده ( .-27
 سلطة الوصل بين السلطات .-28
 ي فيها . ) تّم تعضيده (.المصلحة األسرية والدور السلبي للتشري -29
 دور الرياضة في تغيير صفة األعمال رير المشروعة . -30
إشكالية حماية مالك الفكرة التشريعية ، دراسة تحليلية في ضوء قوانين حماية الملكية الفكرية -31

 .)تّم تعضيده(.
 تقويم إعوجاج المسلك الحكومي في رعاية مصالح تدرسيي الجامعة . -32
اإلسددتثمار المعدددني وكسددتغالل مصددادر الطاقددة بددين حريددة اإلرادة فددي إ،تيددار القددانون وقواعددد  -33

 حماية البيئة.
 . 2005واقي التشريعات اإلتدّحادية في إقليم كوردستان العراق في ال دستر -34
 إقامة المسؤولية المدنية للناقل الجوي لألشخاص علي فكرة الخطر الجوي .)تّم تعضيده(. -35
 تقويم مدرددات اإلبداع التشريعي في المدونة المدنية اإلماراتية .)تّم تعضيده(. -36
 المسؤولية المدنية لشركات التصنيف االئتماني عن سوء تقدررها للمخاطر اإلئتمانية . -37
 عيممة المصلحة في رعاية المعاقين وحمارتهم . -38
 االطار القانوني لبيي حصص التلوث .-39
 المجاني وتأثيراته علي حقوق استغالل ،دمة الهاتف الخلوي . التهاتف-40
 ،صوصية المسؤولية المدنية لطبيب األسنان في تركيب األسنان الصناعية.-41
 إشكالية السببية في إسناد الضرر ألعمال السحر والشهولة.-42
 .-دراسة قانونية-الفاتورة  -43
 أصول الصناعة التشريعية.-44
 نظام. ومشروع عقد ل -45
 لمبدأ المشروعية وفكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون.األساس الفلسفي المشرك  -46
 التأطير العلمي للقانون. -47
 ا ثار القانونية للحجر الصحي. -48
 وتأثيره علي الخصوصية.  IP addressلدد  يالبعد الحقوق -49
 المسؤولية المدنية عن الحجر الصحي. -50
 األساس القانوني للحجر الصحي في مواجهة حرية االرادة. -51
 القيمة األ،القية للقانون بوصفه علما للهندسة االجتماعية.-52
 التطوع ال،تبار فاعلية اللقاح الطبي. -53
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 عوارض اإلرادة في الحجر الصحي. -54
 تأثير قواعد اليوندروا في التفسير المتطور للعقد. -55
 تسريح الالعب لمباراة تمثيل منتخب اتحاده الوطني.إلتزام النادي ب -56
 الدومين الخاص والدومين العام للدولة. -57
 طبيعة العقد مي الجهة الخاصة بوصفها وكياًل لجهة عامة. -58
 اإللتزام بما هو الفم. -59
 الفرصة األفضل للحياة وتزاحم حقوق المرضي في األفمات الصحية. -60
 المهيمن علي األفراد.الفكر  -61
 االستلهام التشريعي. -62
 القانون بين العلم والفن. -63
 أساس إلتزام النادي ببوليصة تأمين الالعب المسرَّح. -64
 
  شاو ن رسائل الماجستير وأبروحات الدكتورا  المشرف  ليها : -د(
 رسائل الماجستير : -

، جامعة كوية ، قدمها السديد هالددرر أسدعد احمدد  نتبل المشقول في القانون المدني  -1 .1
 ، بتقدرر )جيد جدًا عال(  . 15/7/2006، نوقشت في 

، جامعة السليمانية ، قدمها السيد سركوت اسماعيل حسين ،  الطاير ودور  في االثبات .2
 ، بتقدرر )امتياف( .  19/7/2006نوقشت في 

، جامعددة السددليمانية ، قدددمها  باشــرةلــد وى المباشــرة فــي الع قــات القانونيــة ايــر الما .3
 ، بتقدرر )امتياف( . 20/7/2006السيد ماجد رشاد محمد ، نوقشت في 

، جامعدة السدليمانية )برندامج كركدوك(    قد التدر ل الر اضي والمسلولية الشاجمـة  شـه .4
 ، بتقدرر  )جيد جدًا( . 11/2/2007، قدمها السيد فرات رستم الجاف ، نوقشت في 

، جامعدة السدليمانية ، للسديد بمدو برويدز   الشاجمة  ن الفسخ التعسفي للعقـدالمسلولية   .5
 ، بتقدرر ) جيد جدا عال (. 3/7/2007عزيز .تّم مناقشتها في 

، جامعدة السدليمانية ، للسديد ئدارام محمدد صدالح   الم شة القانونية بين الشطر ة والت كيـق .6
 بتقدرر )إمتياف(. 18/1/2008سعيد ، نوقشت في 

، جامعدة صددالح الددرن ، للسديد سددامان سدليمان اليداس ، نوقشددت  حلــة السـياحية قـد الر  .7
 بتقدرر ) جيد جدا ( . 31/1/2008في 

، جامعدة السدليمانية ، للسديد صدباح قاسدم ،ضدر عبدد   التعو ض  ن اإلصـابة الر اضـية .8
 بتقدرر )إمتياف(. 2/12/2008هللا . نوقشت في تاريخ 
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، جامعدة السدليمانية ، لسنسدة  ألاـراض نسـو قيةالوضل القـانوني السـتع ل المشـايير   .9
 بتقدرر )إمتياف(. 21/12/2008برفين حسام الدرن فتاح .نوقشت في تاريخ  

، جامعددة السددليمانية ، لسنسددة شددنك محمددد  اثــر القصــد المــدني فــي نضــمين اليــد .10
 بتقدرر )امتياف(. 12/3/2009جميل كريم ، نوقشت في تاريخ   

ــدأ  .11 ــانوني لمك ــام تالشطــا( الق ، جامعددة السددليمانية ، للسدديد ئدداوات   اســتقرار المع
 ، بتقدرر )جيد جدا(. 21/7/2009عمر قادر حاجي ، نوقشت في تاريخ 

، جامعدة السدليمانية ، للسديدة ندرمين  اإللتزا( بضمان الس مة في  قـد الحضـانة .12
 بتقدرر )جيد جدا(.. 6/8/2009أبو بكر ، نوقشت في تاريخ 

، لسنسددة بهددار محمددود فتدددّاح  ،   امــه فــي القــانون المــدنيخيــار نــرأ المــال وأح .13
 بتقدرر )إمتياف(. 28/6/2010جامعة السليمانية ، نوقشت في تاريخ  

، جامعدة السدليمانية  ، لسنسدة سداكار صدباح حسدن .   الخيانة في  قود األمانـة .14
 ، بتقدرر )جيد (. 30/3/2011نوقشت في روم 

ــه ،  .15 ــة الشاجمــة  ش للسدديد سددريوان ر وف التعســـو  القضــائي والمســلولية المدني
 . بتقدرر )جيد جدا(. 30/10/2014علي ،  جامعة السليمانية . نوقشت في تاريخ 

، للسدديد بدالل محمددود  ين نشــجيل اإلســتثمارحما ـة المســتهلك فــي مواجهــة قـوان .16
 . بتقدرر )جيد جدا(. 6/11/2014نوقشت في تاريخ  محمد ، جامعة السليمانية .

 للسديد بختيدار حسدن علدي ، جامعدة السدليمانية . قـد   ـارة ال  ـل المحتـرف ،  .17
 . بتقدرر )جيد جدا(. 8/11/2016نوقشت في تاريخ 

ــية ،   .18 ــة الر اضـ ــد الوكالـ  . للسددديد ابدددراريم عمدددر ابدددراريم ، جامعدددة السدددليمانية قـ
 . بتقدرر )جيد جدا(. 10/11/2016نوقشت في تاريخ 

ــة،  .19 ــالة األل ترونيـ ــة بالرسـ للسددديد شدددوان جمدددال محمدددود، جامعدددة الحقـــوق المتعلقـ
 السليمانية.

 تورا  :أبروحات الدك -
جامعدة السدليمانية ، للسديد سدامان فدوفي عمدر، نوقشدت فدي    سالة استعمال حـق الشقـد ، -1

 بتقدرر )جيد جدا عال(. 19/1/2007
، جامعة السليمانية ، للسيد بيدرك فدارس حسدين ، نوقشدت  الخل  العا( وحمايته المدنية   -2

 بتقدرر )جيد جدا(. 8/4/2008في 
، جامعة السليمانية ، للسيد محمد حنون جعفر  مسلولية المقاول العقد ة  ن فعل العير -3

 بتقدرر )إمتياف(. 27/11/2008.نوقشت في تاريخ 



 19 

لسدليمانية ، للسدديد ياسدر محمددد ، جامعددة ا الحما ـة الجشائيــة للثقــة العامــة فـي المعــام ت -4
 ، بتقدرر )جيد جدا(. 28/5/2009عبد هللا ، نوقشت في تاريخ 

، جامعددة كويددة ، للسدديد مددزن جددالل محمددد ،  مشــ  ت الت ييــف فــي المســلولية المدنيــة -5
 بتقدرر )جيد جدا(.  5/8/2009نوقشت في تاريخ 

عيل حسدين ،  نوقشدت فدي ، جامعة السدليمانية ،  للسديد سدركوت إسدما  الحقيقة التقدير ة -6
 بتقدرر )إمتياف(. 3/10/2009تاريخ  

. عثمددان، جامعددة السددليمانية ، للسدديد ئوميددد صددباح  الشطــا( القــانوني ل حتــراف المــدني -7
 بتقدرر ) جيد (. 13/5/2010نوقشت في تاريخ  

، جامعدة السدليمانية ، للسديد بمدو برويدز عزيدز . نوقشدت  الشطر ة العامة للحما ة المدنية -8
 بتقدرر )إمتياف(. 14/5/2010ي تاريخ  ف
ــد -9 ــي العق ــة العــ  ف ، جامعددة السددليمانية ، للسدديد هلدددرر أسددعد أحمددد . نوقشددت فددي  نطر 

 بتقدرر )إمتياف(. 29/6/2010تاريخ  
، جامعدة السدليمانية ، للسديد  دور المصلحة العقد ة في التح يم الـدولي الخـاص -10

 بتقدرر ) جيد  جدا (. 110/11/2010هاوفين حامد  حسين . نوقشت في تاريخ  
، جامعة السليمانية ، للسديد عبدد  نطر ة نرجيب السشد األفضل في نزاحم الحقوق  -11

 ، بتقدرر )امتياف(. 29/4/2011الكريم صالح عبد الكريم . نوقشت في روم 
ــفة  -12 ــة فـــي الفلسـ ــانون الخـــاص ، دراســـة نحليليـ الشطر ـــة العامـــة للحـــن فـــي القـ

نية ، للسددددديد اسدددددماعيل نددددامق حسدددددين . نوقشددددت فدددددي ردددددوم ، جامعدددددة السددددليما التشـــــر  ية
 ، بتقدرر )إمتيداف( . 17/12/2011
، جامعددددة السددددليمانية ، للسدددديد قاسددددم   السياســــة المدنيــــة فــــي التشــــر ل العراقــــي -13

 ، بتقدرر ) جيد جدا ( . 18/12/2011اسماعيل علي  . نوقشت في روم 
د فرهدداد حدداتم حسددين ، ، جامعددة السددليمانية ، للسددي  ــوارض المســلولية المدنيــة -14

 ، بتقدرر ) جيد جدا ( . 13/5/2012نوقشت في روم 
للسدديدة هددد  عصددمت الد ا ــة التجار ــة المضــلولة والمســلولية الشاجمــة  شهــا ،  -15

، بتقدددرر ) جيددد  15/11/2012، جامعددة صددالح الدددرن . نوقشددت فددي رددوم  أمددين محمددد 
 جدا (.

، للسيد  وات عمدر قدادر  المدنيةأح ا( الموازنة بين العشم والعر( في المعام ت  -16
 ، بتقدرر ) جيد جدا ( . 13/4/2013نوقشت في روم حاجي ،  جامعة كوية .
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لسنسدة قيمة الخير في الفلسفة التشر  ية ، القانون المدني الياباني نموذجا ،   -17
، بتقدددرر )جيددد  27/2/2014نوقشددت فددي رددوم  بهددار محمددود فدددّدداح ، جامعددة السددليمانية .

 جدا ( .
، للسدديدة ندددرمين أبددو بكدددر  الشطــا( القـــانوني للهي ــات الخاصـــة ذات الشفــل العـــا( -18

 . بتقدرر ) جيد جدا (. 11/12/2014محمد ، جامعة السليمانية . نوقشت في تاريخ 
امعة للسيد ئارام محمد صالح سعيد ، جالحقوق الم تسبة في القانون المدني ،  -19

 . بتقدرر ) امتياف ( . 8/3/2015نوقشت في تاريخ  السليمانية .
، للسددددديد حسددددديب صدددددالح اسدددددماعيل ، جامعدددددة  القـــــرار االدارو مصـــــدرًا ل لتـــــزا( -20

 ( .جيد . بتقدرر ) 24/4/2019نوقشت في تاريخ  السليمانية.
، فيداد ،لددف عليدوي ، جامعددة  دور الح ـم القضــائي فــي انشـال الحقــوق الماليــة -21

 .(جيد جدا. بتقدرر ) 24/6/2020نوقشت في تاريخ  ،السليمانية
صدفاء شدكور عبداس ،  الحما ة المدنية للمحتوى اإلبدا ي في الوسائع المتعددة -22

 ، حامعة السليمانية .
 فارق محمد حسين، جامعة السليمانية.مكدأ الشسق التشر عي،  -23
ــلالتشطيم القانوني لعقود  -24  ، ئه روه ت عبد هللا علي، جامعة سوران.التفضُّ
 ، جامعة سوران.محمد أمين قادرعبد الهيرو القانون مصدرًا ل لتزا(،   -25

 المشاركة في لجان المشاقشة لألبروحات والرسائل العلمية :
 في جامعة الموصل : -أوال:

التـزا( البـائل بالتسـليم فـي  قـد الكيـل عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسدومة :  -1
، المقدمدددة مددن :نغددم حندددّا ر وف ،تددداريخ  1980الــدولي للبضــائل وفقـــا النفاقيــة فييشــا 

 .13/1/2005المناقشة :
القـانون الواجـل الت كيـق  لـى  قـود عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة :  -2

ــة الت ــارة األل ترونيــــ ، المقدمددددددة مددددددن :سددددددلطان عبددددددد هللا محمددددددود  ،تدددددداريخ المناقشددددددة جــــ
:15/1/2005. 

، الوكالـة بالخصـومة / دراسـة مقارنـةعضو لجنة مناقشة أطروحة الددكتوراه الموسدومة :  -3
 .13/4/2005المقدمة من : عمار سعدون حامد ،تاريخ المناقشة :

األسرار المصرفية وحمايتها القانونية :  عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسدومة -4
 .14/4/2005، المقدمة من : فينة رانم عبد الجبار ،تاريخ المناقشة :
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القانون الواجل الت كيق  لى سـشدات عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة :  -5
 ، المقدمة مدن : ،ليدل ابدراريم محمدد ،تداريخالشحن البحر ة في القانون الدولي الخاص 

 .19/5/2005المناقشة :
، المقدمدة مدن دور الموبن في الجشسيةعضو لجنة مناقشة رسالة الماجستيرالموسدومة :  -6

 .23/6/2005:ريدّا سامي سعيد ،تاريخ المناقشة :
 قـود المسـتهلك فـي القـانون الـدولي عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة :  -7

 . 3/10/2005لرحمن ،تاريخ المناقشة : ، المقدمة من : بدران شكيب عبد االخاص  
ــوثيقي فــــي األوراق عضددددو لجنددددة مناقشددددة رسددددالة الماجسددددتير الموسددددومة :  -8 ــر التــ التطهيــ

 .12/2005/ 22، المقدمة من :شيماء فوفي أحمد  ،تاريخ المناقشة :التجار ة
زة عضدددو لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة :  -9 ــو ــفيشة المجهـ ــار السـ ــد ا جـ ،  قـ

 .1/2006/ 5المقدمة من : اسراء عبد الهادي محمد  ،تاريخ المناقشة :
نطر ة الضرورة في التصروف  عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة :  -10

 .16/2/2006صالح أحمد محمد عبطان ،تاريخ المناقشة : ، المقدمة من :القانوني
ــلولية المصـــرف فـــي  ة الددددكتوراه الموسدددومة : عضدددو لجندددة مناقشدددة أطروحددد -11 مسـ

، المقدمة من : بختيدار صدابر بدارز  ،تداريخ  اال تماد المستشدو والمخابر التي نواجهه
 .14/2/2008المناقشة :

ــل رئددديس لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة :  -12 ــانوني لتمو ـ ــيم القـ التشطـ
، المقدمة مدن : ندواف علدي الخاص مشار ل الكشى األساسية المشفزة  ن بر ق الق اا 

 . 15/3/2015،ليف الطائي ، تاريخ المناقشة : 
ــل رئددديس لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة : ا -13 ــة لعميـ ــة القانونيـ لحما ـ

 . 16/3/2015، المقدمة من : علي رانم أروب الرحو ، تاريخ المناقشة :  المصرف
حما ة المسـتهلك فـي ال يـران رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسدومة :  -14

ــدني ، المقدمدددددددة مدددددددن : مددددددددحت صدددددددالح راردددددددب  المفرجدددددددي ، تددددددداريخ المناقشدددددددة :  المـــــ
23/4/2015 . 

الشطا( القـانوني لمهـا( جهـات ة : رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسدوم -15
 . 17/6/2020، تاريخ المناقشة : محمد رياض فيصل الربوعة، المقدمة من : التوثيق

اإللتــزا( بالســر ة فــي العقــود الموسددومة : رسددالة الماجسددتير رئدديس لجنددة مناقشددة  -16
دد كامددددددل حمددددددادي القددددددرة رددددددولي، المقدمددددددة مددددددن :  المدنيـــــــة ، تدددددداريخ المناقشددددددة : مخلددددددَّ

13/4/2120 . 
 ثانيا: في حامعة ص ح الدين / أربيـــل:



 22 

التـدابير الحدود ـة لحما ـة المل يـة   عضو لجنة مناقشدة رسدالة الماجسدتير الموسدومة -1
 .3/2007/ 1، المقدمة من : سيروان هادي اسماعيل ،تاريخ المناقشة :الف ر ة 

ــانون رئددديس لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة :  -2 ــي قـ ــفية الشـــركات فـ نصـ
ل  ، المقدمدة مدن : هده لمده ت محمدد أسدعد  ،تداريخ المناقشدة الشركات العراقـي المعـدو

:6 /3/2008. 
مسـلولية أ ضـال مجلـس االدارة رئيس لجندة مناقشدة رسدالة الماجسدتير الموسدومة :  -3

، المقدمة مدن : عرفدان عمدر ،الدد   مة المفلسةوالمدير ن  ن ديون الشركة المساي
 .7/2008/ 10،تاريخ المناقشة :

ــانون القاضــي فــي رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة :  -4  ختصــاص ق
، المقدمة من : فانا اسدماعيل عزيدز ،تداريخ المناقشدة مجال الع قات الخاصة الدولية

:6 /11/2008. 
االختصــــاص القضــــائي فــــي راه الموسددددومة : عضددددو لجنددددة مناقشددددة أطروحددددة الدددددكتو  -5

 20، المقدمددة مددن : سددردار ياسددين حمددد أمددين ،تدداريخ المناقشددة :مشاز ــات الجشســية 
/12/2008. 

حقوق المـر ض فـي  قـد العـ ج عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسدومة :  -6
 .10/1/2009، المقدمة من : رادة فؤاد مجيد ،تاريخ المناقشة :  ال كي

المسـلولية العقد ـة الشاشـ ة  ــن لجندة مناقشدة رسدالة الماجسدتير الموسدومة :  رئديس -7
ــداث  16تددددداريخ المناقشدددددة : ، المقدمدددددة مدددددن :  كيفدددددي مغدردددددد قدددددادر ، نشـــــعيل األحـــ

/7/2011. 
ــي رئددديس لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة :  -8 ــائية فـ ــابة القضـ دور الوسـ

ــة ،  ــات المدنيـ ــو ة المشاز ـ د حيددددر بددداوة ، تددداريخ المناقشدددة :       المقدمدددة مدددن :   فانسـ
28 /9/2011. 

التعكيــر األل ترونــي  ــن اإلرادة عضددو لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومة :  -9
ــد  ــة العقـ ، المقدمدددة مدددن : علدددي عدددادل محمدددد ،تددداريخ المناقشدددة :  وأثـــر  فـــي بكيعـ

15/12/2011. 
ــانوني للتقاضــي  اإلبــار رئدديس لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومة :  -10 الق

ــ  ــر اإلنترن المقدمددة مددن :  داديددار حميددد سددليمان ، تدداريخ المناقشددة : ،  المــدني  ك
6/9/2012. 

،  التصروف فـي المـال الشـائل رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة :  -11
 .25/4/2013المقدمة من :  هيوا  إبراريم قادر الحيدري ، تاريخ المناقشة : 
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أثـر االلتزامـات التعاقد ـة ايـر ناقشة رسالة الماجستير الموسدومة :  رئيس لجنة م -12
ــد ،  ــى القــوة الملزمــة للعق ــة  ل المقدمددة مددن :  شدديرفاد قددادر ،ضددر أحمددد، المت اف 

 .25/12/2014تاريخ المناقشة :  
 ثالثا : في جامعة السليمانية:

، : التراضي في العقـود األل ترونيـة  عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة .1
 .12/2003/ 9المقدمة من :  مانج رحيم أحمد ،تاريخ المناقشة :

: حقــوق المللــ  وفقــا النفاقيــة  عضددو لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .2
 .2/2004/ 21، المقدمة من : أحمد أنور محمد ، تاريخ المناقشة :)نربس( 

، : المسـلولية الجشاثيـة المفترضـة  سدتير الموسدومةعضو لجنة مناقشة رسدالة الماج .3
 .6/2004/ 28المقدمة من :  كه شه  دارا شيخ حفيد ، تاريخ المناقشة :

دراسة في –:  أح ا( االف س واثار   رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسدومة .4
 .9/2004/ 20، المقدمة من :  فاد  أكرم مجيد ، تاريخ المناقشة :التشر ل العراقي

: نشازا القوانين في مسـائل األيليـة   عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة .5
 .9/2004/ 27، المقدمة من : عدنان باقي لطيف ، تاريخ المناقشة :العامة 

: مشــ لة نقييــد الســل ة السياســية  رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .6
 .9/2005/ 6مه كريم ، تاريخ المناقشة :، المقدمة من : فانا ر وف حبالقانون 

: مســتقكل الســر ة المصــرفية فــي  رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .7
، المقدمددة مددن : دانددا حمدده بدداقي عبددد القددادر ، تدداريخ ابــار نشــر عات اســيل األمــوال

 .10/2005/ 1المناقشة :
، المقدمدة تـراق األمشـي: مشـ لة االخ رئيس لجنة مناقشة رسدالة الماجسدتير الموسدومة .8

 .8/2006/ 17من : ساالر عبد هللا عزيز، تاريخ المناقشة :
، : ال كيعــة القانونيـة لعقـد الــزواج  رئديس لجندة مناقشدة أطروحدة الددكتوراه الموسدومة .9

 .9/2006/ 12المقدمة من : فبير مصطفي حسين، تاريخ المناقشة :
 ـــد العدالـــة وأثريـــا فـــي : قوا عضدددو لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة .10

ــة ــدة القانونيـ  22، المقدمدددة مدددن : اسدددماعيل ندددامق حسدددين ، تددداريخ المناقشدددة :القا ـ
/2/2007. 
، : نـــداول األوراق الماليـــة  عضدددو لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة .11

 .3/2008/ 9المقدمة من : عبد الباسط كريم مولود ، تاريخ المناقشة :
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: الحما ــة القانونيــة للتصــاميم  لماجسددتير الموسدومةعضدو لجنددة مناقشدة رسددالة ا .12
  25، المقدمة من : ريباف ،ورشيد ، تاريخ المناقشة :ال وبوارافية للدوائر المت املة  

/4/2008. 
، المقدمدة مدن : التفر ق للضـرر  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسدومة .13

 .5/2008/ 21:  سو سردار  ، تاريخ المناقشة :
ــة المتهلــك فــي ن ــاق  نددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومةعضددو لج .14 : حما 

 .10/2008/ 30، المقدمة من :  مانج رحيم أحمد ، تاريخ المناقشة :العقد
: المحـــل فـــي  قـــد االمتيـــاز  عضدددو لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة .15

 .11/2008/ 29، المقدمة من : أحمد أنور محمد ، تاريخ المناقشة :التجارو  
: نطر ــة الــب  ن والفســاد فــي  رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .16

، المقدمدة مدن : بوكدان أبدو بكدر محمددد،  قـد الـزواج فـي قـانون األحـوال الشخصـية 
 .7/2009/ 20تاريخ المناقشة :

: حقـوق المل يـة الف ر ـة ذات  عضدو لجندة مناقشدة أطروحدة الددكتوراه الموسدومة .17
، المقدمة من : دانا حمده بداقي مشتجات الدوائية واألصشاف الشبانية الجديدةالصلة بال

 .8/2009/ 9عبد القادر  ، تاريخ المناقشة :
: مـدى أيميـة اليمـين الحاسـمة  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجسدتير الموسدومة .18

ــق  ــاق الحـ ــي  حقـ  1، المقدمدددة مدددن : محمدددد مصدددطفي رسدددول ، تددداريخ المناقشدددة :فـ
/10/2009. 
: التشطــيم القــانوني للمشافســة  ضددو لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومةع .19

 5المقدمة من : عدنان بداقي لطيدف ، تداريخ المناقشدة :ومشل الممارسات االحت ار ة  
/10/2009. 
: قكــول المخــابر ال كيــة وأثــر   رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .20

 12:  سدوس ندامق برا،داس ، تداريخ المناقشدة :  ، المقدمدة مدنفي المسلولية المدنية
/12/2009. 
: رقابــة القضــال  لــى قــرارات  عضددو لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومة .21

ــة ،  ــة العامـ ــة للمشفعـ ــزا المل يـ المقدمدددة مدددن : محمدددد سدددليم محمدددد أمدددين ، تددداريخ نـ
 .5/2011/ 29المناقشة :

حـــق اإلبـــو ا  لـــى الزمـــة :  رئددديس لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة .22
، المقدمددة مددن : ماجددد رشدداد محمددد ، تدداريخ المناقشددة كوســيلة ضــمان ايــر مباشــرة 

:25 /6/2011. 
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: الجوانــل القانونيــة للمتــاجرة  عضددو لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومة .23
 .11/2011/ 29المقدمة من : موفق ،الد إبراريم ، تاريخ المناقشة :بالهام  ، 

ــة  ة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومةرئددديس لجنددد .24 ــانوني لمل يـ ــل القـ : الوضـ
 30، المقدمة من :  سه ركدول مصدطفي محمدد ، تداريخ المناقشدة :الموارد ال كي ية  

/11/2011. 
: مــدى ســر ان )قا ــدة نســكية  رئدديس لجنددة مناقشددة أطروحددة الدددكتوراه الموسددومة .25

، المقدمدة مدن :  ن اإلسـتثمار  أثر العقد (  لى  قود التيمين من المسلولية وضما
 .1/2012/ 19ريواف فائق حسين ، تاريخ المناقشة : 

ــابي  رئددديس لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة .26 : الـــدور التفســـيرو والرقـ
، المقدمددة مددن :  لمح مــة التمييــز اإلنحاد ــة العراقيــة فــي ن ــاق الــد وى المدنيــة  

 .30/7/2012:  فرات رستم أمين الجاف ، تاريخ المناقشة
: مكـــدأ اليقـــين القـــانوني فـــي  رئددديس لجندددة مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومة .27

، المقدمة من :  عبدد هللا فاضدل حامدد ، تداريخ المناقشدة : الع قات الخاصة الدولية  
10/1/2013. 

: القيـود ايـر التعرفيـة فـي ظـل  رئيس لجنة مناقشة أطروحة الددكتوراه الموسدومة .28
ــة  ، المقدمددة مددن :  ريبدداف ،ورشدديد محمددد ، تدداريخ المناقشددة : نحر ــر التجــارة الدولي

18/4/2013. 
: الشطر ة العامة للكـة الحصـرو   رئيس لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة .29

 .3/4/2014، المقدمة من :  شنك محمد جميل ، تاريخ المناقشة : 
ـةية األح ـــا( القضـــائية  مناقشدددة رسددالة الماجسددتير الموسدددومة رئدديس لجنددة .30 :  ُحـجــو

، المقدمدة مدن : تافكددة حمده كدريم حمدده صدالح ، تدداريخ المدنيـة فــي القـانون العراقــي 
 .6/2015/ 13المناقشة :

: الحما ـة المدنيـة مـن األضـرار  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجسدتير الموسدومة .31
ـالة  الشاجمــة  ــن نشــعيل مشطومــة ال ، المقدمددة مددن : هيددرو عبددد القددادر هوانــ  الشقــو
 .4/2016/ 17محمد أمين ، تاريخ المناقشة :

مســلولية المدنيــة الشاجمــة : ال رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة .32
، المقدمدددة مدددن : موكريدددان عزيدددز محمدددد ، تددداريخ المناقشدددة :   ـــن الشفا ـــات ال كيـــة 

6/11 /2016. 
ــد:  مناقشدددة أطروحدددة الددددكتوراه الموسدددومةرئددديس لجندددة  .33 ــوثيقي للعقـ ــير التـ ، التفسـ

 .16/12/2020، تاريخ المناقشة : ئاسوس نامق برا،اسالمقدمة من :  
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 رابعا : في جامعة ديوأ:
ــانوني للمســتثمر رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة :  -1 المركــز الق

 15اسددددددماعيل ،تدددددداريخ المناقشددددددة :، المقدمددددددة مددددددن : هفددددددال صدددددددرق األجشكــــــي 
/1/2009. 

الكر د األل تروني وحجيـوته في رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة :  -2
 .25/4/2009المقدمة من : روندك صالح نعمان ،تاريخ المناقشة : االثبات 

الشطــــا( القــــانوني لخدمــــة رئددديس لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة :  -3
المقدمددددددة مددددددن : نددددددزار أمددددددين محمددددددد ،تدددددداريخ المناقشددددددة : ـال ، الهـــــــان  الشقـــــــو 

23/12/2010. 
 قـــد الر ا ـــة اإل  ميـــة ، رئددديس لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة :  -4

 .10/6/2011المقدمة من : نشوان ،الد صالح ،تاريخ المناقشة : 
 خامسا : في جامعة كو ة :  
مسلولية الدولة المدنية الشاجمة  ن قرارانها مة : رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسدو -

ــة  ــات العقار ــــ ــة بالمشاز ــــ المقدمددددددة مددددددن : محمددددددد كددددددريم عبددددددد هللا ،تدددددداريخ المناقشددددددة : المتعلوقــــ
28/8/2008. 

 سادسًا : في جامعة سوران :
: الحما ـة المدنيـة لحـق المسـتفيد فـي  رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة -1

 6، المقدمدددة مدددن : ريبدددوار مغدردددد محمدددود ، تددداريخ المناقشدددة :لوقـــ   قـــد المشـــاركة با
/12/2016. 

: ال كيعـة القانونيـة لمسـلولية مــزووةد  رئديس لجندة مناقشدة رسدالة الماجسدتير الموسدومة -2
، المقدمدة مدن : سدارا حسدن رسدول خدمات التصديق األل تروني في التشر ل المقـارن  

 . 22/12/2016، تاريخ المناقشة : 
ــدخين :  رئددديس لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة -3 ــات التـ ــز مشتجـ ــد نجهيـ  قـ

ــا ــة  شهـ ــلولية الشاجمـ ــي والمسـ ، تددداريخ هيدددوا محمدددد صدددابر، المقدمدددة مدددن : األل ترونـ
 . 16/12/9201المناقشة : 

المسـلولية المدنيــة الجماعيـة  ــن :  الموسدومةأطروحدة الدددكتوراه رئديس لجندة مناقشدة  -4
، تداريخ المناقشدة : موكريدان عزيدز محمدد المقدمدة مدن : متشـابهة،  اضرار المشتجـات ال

31/01/2020 . 
 

 سابعا: األكاد مية العليا للدراسات العلمية واالدار ة _ بعداد :
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، : الحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة  رئدديس لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير الموسددومة-        
 .8/2009/ 20تاريخ المناقشة :ي ، المقدمة من : وجدان رائب حميد 

 ثامشًا : جامعة الشارقة / دولة االمارات العربية المتحدة :
: حما ة رضا المستهلك في قـوانين مجلـس  عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسدومة  -1

ــي  ــاون الخليجـــــ ، المقدمدددددددة مدددددددن :  ايمدددددددان ،مددددددديس سدددددددالم اليحيدددددددائي ، تددددددداريخ المناقشدددددددة التعـــــ
:17/5/2017. 
ــام ت  لجندددة مناقشدددة رسدددالة الماجسدددتير الموسدددومة عضدددو-2 ــانون المعـ ــد فـــي قـ : الضـــرر المرنـ

، المقدمدددددة مدددددن :  أحمدددددد عبدددددد الكدددددريم أحمدددددد عبدددددد هللا ، تددددداريخ المناقشدددددة : المدنيـــــة االمـــــاراني 
24/5/2017 . 
ــام ت  عضدددو لجندددة مناقشدددة أطروحدددة دكتدددوراه الموسدددومة-3 ــه االســـ مي فـــي المعـ : نقشـــين الفقـ

 .10/4/2018لمقدمة من :  عمر صالح الحافظ مهدي العزاوي ، تاريخ المناقشة : ، االمدنية 
، المقدمدة مدن   قد احتراف ال ـل كـرة القـد(:   عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه الموسومة-4
 .8/11/2018، تاريخ المناقشة : ُبدطي سلطان الشامسي:  
ــي :  الموسددومةعضددو لجنددة مناقشددة رسددالة الماجسددتير  -5 ــه ف ــين حق ــة رضــا المســتهلك ب حما 

الرجــوا والتــزا( المــزود بــاإل  (، دراســة نقد ــة فــي  بــار األح ــا( الموضــوعية لقــانون حما ــة 
 .22/12/2018، تاريخ المناقشة :  ميثم محمد تقي، المقدمة من : المستهلك ال و تي

 ناسعًا: جامعة الُعر ر/ دولة االمارات العربية المتحدة :
: المسلولية ال كية وفقا للقانون االنحـادو رقـم  ضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسدومةع
 . 3/5/2018، المقدمة من :  فادية ،الد صالن ، تاريخ المناقشة :2016( لسشة 4)


