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 المؤهالت  ملخص 

  لديه   ،العام  الدولي  والقانون  اإلنسان  حقوق  في مجال،  قانوني   باحث /    مدرب و مهني   محاضر

  بعد   وما   الثقافات   متعددة  المجتمعات   في  التدريب   ،  القانون  سيادة   السالم،   دراسات   في   خبرة

  بمنحة (  ايطاليا  -  تورين  جامعة)  السالم  حفظ   إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل.  الصراع

الجامعة    في  األكاديمي  الصيفي  والتدريب   ،  برشلونة  فيعلميا    تدريبًا  وأكمل   ،  لليونسكو  دراسية

 . ا في ايطالياسيراكيوز في أكاديمية تدريبية   ودورة  كوسوفواالمريكية في كوسوفا 

 التعليم 

 2010( إيطاليا) تورين  جامعة   ، السالم حفظ  إدارة في الماجستير درجة -

 2002( ردستانو ك ) اربيل   – الدين صالح  جامعة   قانون بكالوريوس  -

 2012(  كوردستان)  اربيل  -الدين  صالح  جامعة في  التدريس طرق  دورة  -

 الوظيفي  التاريخ

 لحد االن  – 2020  كوردستان إقليم  حكومة  - العدل وزارة ل قانوني  مستشارال -

  والتنسيق   الوزارة  في   اإلنسان   حقوق   قضايا   على   والعمل  ،   الدولية   الشؤون   مكتب   عن   مسؤول 

الدولية  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات   مع   سيادة   ،  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  القضايا  في  و 

  المقارنة   القانونية  الدراسات   وحدة  مدير  إلى   باإلضافة  ،  جماعية  كإبادة  الدولية  والجرائم   القانون

 . بالوزارة  القانونية البحوث  المركز داخل

 2020-2014  كوردستان  إقليم  - اإلنسان  لحقوق المستقلة الهيئة  في قانوني  مستشارال -

  إعداد   عمل في   كردستان   إقليم   في   اإلنسان   حقوق   بقضايا   يتعلق   فيما   كمستشار   كامل  بدوام  العمل

  كممثل   اللجان  من   العديد   عضوية  إلى  باإلضافة   اإلنسان  بحقوق   والتوعية   والرصد   التقارير 

  ،   العراق  عليها  ت صادق  التي  االتفاقية  باتباع  يتعلق  فيما   والعراق  كردستان  إقليم   في   للمفوضية

  اإلنسان   حقوق   مفوضية   وتمثيل  المنطقة  في  والالجئين   النازحين  أزمات   في ملف   اليومي  والعمل

  اإلرهابية   الجماعات   انتهاكات   لجنة   رئيس  وكذلك   ،   كردستان   إقليم   بحكومة الرسمي   االجتماع   في

  الرسمية  التنسيق  جهة  إلى  باإلضافة   ،  اإلنسانية  ضد   والجرائم   الجماعية  واإلبادة  اإلنسان   لحقوق 

 . اإلنمائي المتحدة  األمم  برنامج داخل  القانون دور  وبرنامج  اإلنسان  حقوق لجنة  بين

 أربيل  2020-2019 الفرنسية  اللبنانية الجامعة  في   محاضر -

مادة    قسم   في   محاضرة  إلقاء في  القانونية  االدارة  و  باللغة    القانونية   المصطلحات القانون 

 . والمسائي   ي والصباحواحد في الدوام  بوع األس خاللتدريس   ساعة 12االنجليزية 
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 أربيل  2020-2019  إيما في منظمة القانوني الباحث  -

  الجنسي   والعنف  االغتصاب   بسبب "  ات النزاع  أثناء   المولودون   لاطفا "  مشروع   في   متفرغ   باحث 

  تركيز  مجموعات   6  المشروع  وشمل  ،  اليونيسف  من  بتمويل  المدني  للمجتمع  إيما   منظمة  مع

  المصالحة  من  كجزء   حل   وإيجاد   االغتصاب   أثناء   المولود   للطفل   القانوني  اإلطار   على  وتدريب 

  األكاديمية   القانونية   والبحوث   ،   واالقتصادي   والتعليمي   والقانوني   الصحي  الدعم   إلى   والوصول 

  الفردية   المقابالت   أساس   على   البحث   ومنهجية  ،   للحكومة  وطنية  عمل   كخطة   لتقديمها   المعدة

 . كيز التر ومجاميع 

 أربيل  2020-2019الهولندية   سبارك  في منظمة  باحث  -

  سبارك   منظمة   مع   مشروع   ،   التطرف   وإزالة  الشباب مشروع    حول   جزئي   بدوام  قانوني  باحث 

  كأدوات   الستخدامها  أكاديمية   بحثية   ورقة  إعداد   مهمتي  كانت   ،   هولندا  من  الحكومية   غير   الدولية

  البحثية   األوراق".  للمجتمع   الفقري  العمود   هم  الشباب "  عنوان  تحت   المشروع  خالل  تدريب 

  حول  تفويض  لها  حكومية   وكاالت  مع  مقابالت   و مقارنة  ودراسات   تحليلية دراسات   إلى  المستندة

 . الشباب  قضايا 

 أربيل  2019-2018 الفرنسية  اللبنانية  الجامعة  في  محاضر -

  الفترة   في  اسبوعيا   ساعات   8  القانون   قسم  في  االنجليزية  باللغة  االداري  القانون   تدريس

 . المسائية و  الصباحية

السياسة في    باحث  - و  االستراتيجية  الدراسات    اربيل /    الدين   صالح   جامعة  -  مركز 

2016-2019 

  نهج   خالل  من  العنيف   التطرف   مكافحة   و   االنتشار   منع "  بعنوان   مشروع   في  متفرغ   غير  باحث 

  إطار   في  المشروع   تمويل  تم(".  ردستان وك)  والعراق  ومصر  فلسطين   في  البشري  األمن

NWO-WOTRO Security   حول   القانون   لسيادة   اإلستراتيجية   البحوث   صندوق   ومشروع  

  الوطنية  عبر   األبعاد :  بالصراع  والمتأثرة  الهشة   األوضاع   في  البشري  لألمن  الشاملة   األساليب "

  كورقة  الستخدامها  أكاديمية  بحث   لورقة  وكمية  نوعية  منهجية  المشروع  تضمن.  هولندا  من

 . سياسات 

 اربيل  2016-2015  ايشيق  جامعةفي  محاضر -

  في   األسبوع  في   ساعات   4 الدولي   القانون   قسم   في   اإلنجليزية   باللغة  اإلنسان   حقوق   قانون   تدريس 

 . المسائية  الفترة

 2015-2014االيطالية في اربيل    EPOS في مؤسسة  قانوني ومنسق  مدرب  -

  المجتمع   بناء   إعادة  في   المساهمة   إلى   يهدف  الذي   ،  " مستقبلي"  مشروع  في   قانوني   محاضر

  الدورات   تنفيذ   تم.  لالجئين   محاضرات   تقديم   خالل   من و    المجتمعات   خالل  من   للحرب   المدني

  المبادئ  لنشر  أيًضا  ولكن   القدرات   لبناء   فقط   ليس  منها   االنتهاء  تم و   الالجئين،   مخيمات   في



  والمصالحة   السلمي   التعايش  أجل  من  ،  المدني   المجتمع   أساس   هي  التي   والممارسات   والمفاهيم 

  كمواطنين  لالجئين  الذاتي   الوعي   لتنمية   كبيرة   وأهمية   قيمة  إعطاء  تم   كما .  وحلها   النزاعات   ومنع

 . دول اخرى وفي   بلدهم في

   2013  أربيل  -  الدين صالح  جامعة - القانون كلية في  وباحث   محاضر -

  ومشاريع   القانون   وسيادة  اإلنسان  حقوق  مجال   في  الطالب   مع   ث وبحاشراف  و  محاضرات   إلقاء

  القدرات   وبناء  تدريبية  عمل  ورش  إجراء  الوقت   نفس  وفي  ،  الكلية  داخل  والديمقراطية  السالم

  القانون   في  محاضرات   وإلقاء  الحكومية   والجهات   حكومية  غير  كمؤسسات   المصلحة  ألصحاب 

 . اإلنساني  الدولي  والقانون  الدولي

 أربيل  2013 األوروبي  االتحاد  مشروع - الدولية ساموتاالقانوني في مؤسسة  المستشار -

  للمشروع   كامل  بدوام   استشارية  خدمات   ،   العراق  في  العالي  القانوني   التعليم  مشروع  لدعم  العمل

  يهدف عن  كممثل  الجهود   أفضل  لتكريس   بذلك يتعلق  فيما   الفترة،  لتلك  للمشروع   التابعة   ولشركاء

  في   اإلنسان  حقوق  مواضيع  لتشمل   العالي  للتعليم   القانون   دراسات   مناهج  تحسين   إلى  المشروع 

 . العراق في الحقوق كليات 

 2012  أربيل  الفرنسية   ACTEDفي مؤسسة   القانوني الخبير -

  كردستان،   في  الطفل   حماية   قانون   لمشروع   ة قانوني  ورقة   إلعداد   متفرغ   غير   قانوني   خبير 

  ووزارة   كوردستان   برلمان   أعده   الذي   الطفل  حماية   قانون   من   نسختين   تحليل   على   العمل  وتركز 

  الدنيا   للمعايير  وفقًا.  كليهما   في   المعايير  ومناقشة  ،  كردستان  في  االجتماعية   والشؤون  العمل

 . الدولية االخرى واالتفاقيات   الدولي  والقانون  اإلنسان وحقوق   الطفل لحقوق 

 أربيل  2011  االمريكية الدولية  اإلنقاذ  جنةفي ل أول قانوني خبير  -

  األنشطة  وإدارة  ،  العراق  كردستان  في  المشروع   وإدارة  ،  أول  قانوني   كخبير  كامل   بدوام  العمل

  الحكومية   غير   والمنظمات   الحكومية   للوكاالت   منتظمة   وندوات   عمل  ورش   وعقد   فنية،   كمساعدة

  في   شارك   كما  ،   منتظم   وشهري   أسبوعي  تقرير   وإعداد   ،  القدرات   بناء   من   كجزء  المحلية

  توجيهي   كتيب   إعداد   في   ساهم   الموظفين،   تطوير   مع   استراتيجي   كتخطيط   منتظمة   اجتماعات 

 . االجتماعي النوع  على القائم  العنف  لمنع  المرأة وحقوق األسري  العنف مكافحة  قانون  حول

 2009 هولير  - كوردستان جامعة مدير الشعبة القانونية في  -

  اللجان  وترأس  المحلي  والتجاري  والجنائي  المدني   القانون   بشأن  القانونية   االستشارات   تقديم

  مع   التحقيقات   ومتابعة   والعقود   المناقصات   في  الشفافية   ضمان  مثل  القانونية  بالمسائل  المعنية

 . على مستوى المحلي  الجامعة  وتمثيل   والدوليين المحليين  الموظفين 

 2007-2005 االمريكية  ADFلمؤسسة   االقليمي  والمنسق الفساد  اخصائي مكافحة  -

.  والموصل  اقليم كوردستان  في  الفساد   لمكافحة  المدني   المجتمع  لمنظمات   الفنية  المساعدة  تقديم

  منطقة   في   ،   بالفساد   الوعي   لزيادة   المصممة   المدني   المجتمع   منظمات   منح   مشاريع   وتقييم   رصد 



  والوكاالت   المدني  المجتمع   منظمات   مع  بالتنسيق  ،  رئيسية  مشكلة  السياسي  الفساد   فيها  يمثل

  من   صغير   عدد   على  اإلشراف  عن  مسؤول  إقليمي   منسق   إلى   الحقًا  ترقيته  تمت .  الحكومية 

العراقي   وبرنامج   الموظفين  المدني  موصل   في  الفساد   لمكافحة  المجتمع  و  كوردستان    ،   اقليم 

 . والعربية   الكردية إلى المترجمة  والتقارير  المقاالت نشر   إلى  باإلضافة

 اربيل  2004  المحلية الشعبي  العون  منظمة في  قانوني  مدرب  -

  القانونية   المساعدة  وقدمت  ،  إيران  مع  الحدود   طول  على الحدودية  للقرى  قانونية  محاضرات   قدم

  في   مقاالت   نشر.  الصلة  ذات   القوانين   شرح  خالل  من  ،  الفرعية   والمقاطعات   الحدودية   للمناطق

  وحقوق   المدني   المجتمع   موضوع   حول   وإذاعية   تلفزيونية   مقابالت   وإجراء   المحلية   الصحف

 . كجزء في مشروع التوعية القانونية   اإلنسان

 المشاركات 

  بريشتينا   ،   كوسوفا  في  األمريكية   الجامعة /    الصراع  بعد والتنمية    التحول   ،  السالم   بناء  -

2010 

 2010. برشلونة  ،  نوفا مركز/   السالم وبناء   الالعنف -

 2015. اإلنسان لحقوق  األردني الوطني  المركز/  اإلنسان  حقوق  دراسة  زيارة -

  ،  الشباب   للمتحدثين   الدولي  الجنائي  القانون  في   عشرة   الخامسة  التخصصية   الدورة -

  ،   الدولية  الجنائية   والعدالة   اإلنسان   حقوق   مستقبل   على   وتأثيرها   العالمية   القضايا 

 2015. اسيراكيوز

 اللغات 

 (جًدا جيدة) العربية ( جًدا جيدة)  اإلنجليزية ( األم) رديةوالك

 

 الدولية  أو اإلقليمية البحوث و دراسات  في  المساهمة

 2013.  السالم  بناء   في األنثروبولوجيا  منظورات  دمج -

 2013. األوسط  الشرق  في التطورات  حول  البشري  األمن نظر   وجهات  -

  مقر   في   UNOY Peacebuilders  في   الشباب   مناصرة   لفريق   الضغط   بعثة عضو   -

 2013.  نيويورك في  المتحدة األمم 

 2011. الخاصة  واألمنية  العسكرية  والشركات   والعنف  الحرب  خصخصة  -

 2012.  كوردستان  اقليم  في  الطفل  قانون لمشروع  قانوني تقرير  -

   2012. 2003  عام  بعد   العراق في السالم ر نش  في العراقية  المرأة دور -

  والعراق ومصر فلسطين  في  العنيف  التطرف  لمكافحة   البشري  األمن  نهج  جدوى  اختبار  -

2019 


