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معلومات الوظيفية
الوظيفة

محامي

المرتبة العلمية وتاريخ الحصول
عليها

2021

الشهادات العلمية
الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

اسم الجامعة

جامعة نوروز

جامعة االسكندرية

البلد المانح للشهادة

العراق

مصر

تاريخ الحصول على الشهادة

2011

2019

عنوان رسالة الماجستير

الدكتوراه Ph.D.

التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير
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التخصص العام

القانون الخاص

التخصص الدقيق

قانون التنفيذ

عضوية المنظمات

طبيعة العضوية

اسم المنظمة
نقابة محامين كوردستان/عضو
اتحاد حقوقيين كوردستان/عضو
محكمة التحكيم الدولية/عضو
اتحاد الحقوقين العرب/عضو
نقابة المحاميين العرب/عضو

خبرات التدريس
المواد التي تم تدريسها

من

الى

المرتبة العلمية

اسم الجامعة

2019

2020

م.م

جامعة دهوك التقنية

قانون الخدمة المدنية

2020

2020

م.م

جامعة دهوك التقنية

المراسالت االدارية

2021

2021

م.م

كلية الحدباء الجامعة

قانون التنفيذ

2021

2021

م.م

كلية الحدباء الجامعة

تاريخ القانون وشريعة حمورابي

2021

2021

م.م

كلية الحدباء الجامعة

المدخل لدراسة الشريعة

الخبرات االدارية
من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2012

2018

شركة شلوفة /اداري وقانوني

2013

2017

شركة ئكري/قانوني

2017

2020

شركة وايسمان للمحاماة /مشرف على اعمال الشركة في دهوك

2013

2014

شركة ئيرون سينا /اداري الشركة

2018

2019

منظمة ئاست للتنمية البشرية/محامي المنظمة

االبحاث العلمية
اسم البحث

الشفعة كسبب من اسباب الملكية
حجز ما للمدين لدى الغير

جهة النشر

التاريخ

المجلة العربية للنشر
العلمي/االردن

2019

المجلة الدولية لالبتكار واالبداع
والتغير/سكوباص

2020
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المقاالت
اسم المقالة

التاريخ

جهة النشر

الدورات التطويرية

التأريخ

اسم الدورة
المشاركة في دورة المناقصات وعقود المشاريع \
 USAIDمشروع تطوير باشراف
المشاركة في الدورة التدريبية ( االنترنيت) المقامة في مركز
الحاسبة \ جامعة الموصل
نظام تشغيل (ويندوز) المقامة في مركز الحاسبة \ جامعة
الموصل
وال  ( wordال  Microsoftشهادة تدريبية في برامج
\ جامعة دهوك PowerPointوال Excel
تطوير وتقوية اللغة االنجليزية/معهد رويال

2013
2015
2015
2012
2011

المؤتمرات وورش العمل
اسم المؤتمر  -ورشة العمل

نوع المشاركة

التاريخ

ورشة عمل ( الترقيات العلمية ) جامعة الموصل

حضور

2020

ورشة عمل(كيفية تنظيم واعداد البحوث العلمية ) جامعة الموصل

حضور

2020

وشة عمل ( كيفية كتابة ونشر البحوث االكاديمية ) كلية االمام االعظم

حضور

2020

ورشة عمل ( المسؤولية الشرعية والقانونية المترتبة عن نقل الفايروسات
واالمراض المعدية ) شعبة التعليم المستمر /جامعة االمام الصادق

حضور

2020

ورشة عمل ( معاني المصطلحات العلمية  ،علم وثقافة وامتاع ) جامعة الموصل

حضور

2020

ورشة عمل ( سالمة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية ) جامعة ذي قار

حضور

2020

ورشة عمل ( تخطيط المدن وسالمتها في ظل الكوارث واالزمات )  /منظمة
اليونسيف

حضور

2020

ورشة عمل ( التغذية الصحية ) جامعة سامراء

حضور

2020

ورشة عمل ( ادراك الفساد المالي واالداري في العراق ) مركز التعليم المستمر /
جامعة البصرة
ورشة عمل ( السيطرة على الغش في االمتحانات االلكترونية)  /جامعة الفرات
االوسط التقنية

حضور

2020

حضور

2020

ورشة عمل ( اسلوب المغايرة في تطبيق االختبارات االلكترونية على منصة
)google classroom
الجامعة التقنية الوسطى

حضور

2020

االلتزام بتعزيز السالمة ضد  19-COVIDكما حددتة منظمة الصحة العالمية /
منظمة الصحة العالمية

متدرب

2020
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حضور

2020

ورشة عمل (المرأه العراقية واقع وتحديات) جامعة االمام جعفر الصادق

حضور

2020

ورشة عمل ( اعداد المحاضر الناجح ) منظمة عجمان لالغاثة والتنمية

حضور

2020

ورشة عمل قانونية بعنوان ( جريمة نشر فايروس  )19 covidجامعة تكريت

حضور

2020

ONLINE WASIT FIRST INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
CORONAVIRUS PANDEMIC
جامعة واسط

ر
والمتجمة
الكتب المؤلفة
اسم الكتاب

جهة النشر

التاريخ

التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير

دار الجامعة الجديدة

2020

االهتمامات البحثية

4

