السيرة العلمية
االسم الكامل:كريم دمحم ككو علي .
تاريخ ومحل الوالدة  8591 :دهوك -ئاكرى.
االعدادية  :اعدادية الدراسات اإلسالمية  8511 – 8511الموصل وبدرجة
جيد جدا ً .
الكلية :كلية الشريعة  /جامعة دهوك  /سنة  4002 – 4002من قسم
الشريعة  /وبدرجة جيد جدا ً.بموجب األمر االداري من جامعة دهوك و
المرقم()865والمؤرخ(.)4002-1-80
الماجستير :حصلت على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا ً ،وباألمر
االداري( )546/4/2في . 4001/1/82وعنوان الرسالة( :تعايش المسلمين
مع غيرهم في الشريعة والقانون) .واللقب العلمي مدرس مساعد (الفقه –
والفقه االسالمي ) األمر اإلداري( )4416/4/4بتاريخ.4005-4-9
الدكتوراه:حصلت على شهادة الدكتوراه ،بموجب االمر االداري المرقم()122
بتاريخ 4084/88/88وبدرجة جيد جدا.وبعنوان(:اعتماد الحكمة في معالجة
القضايا المعاصرة -دراسة فقهية فكرية .وأمااللقب العلمي مدرس ،حصلنا
عليه بتاريخ 4084-84-8وبموجب االمر االداري الصادر من جامعة صالح
الدين المرقم(.)85012/4/4
الدرجة العلمية :أستاذ مساعد .بموجب االمر االداري المرقم()1828/8/8
بتاريخ  4081 -1-42جامعة صالح الدين.
التدريس --:تدريسي ألكثر من  88سنة في جامعة صآلح الدين /ودهوك.
المنصب االدارية :منذ تفرغي للتدريس لم استلم أي منصب اداري وبرغبة
وارادتي الشخصية ،وحتى في المستقبل ال نية لدي والرغبة .
البحوث والمؤتمرات -8 - :شاركت في الكثير من المؤتمرات الدولية
والمحلية  ،داخل كوردستان وخارجها( .األردن  ،ولبنان )....
 -4لنا العديد من البحوث المنشورة ومنها -8-:الصلح كوسيلة بديلة عن
القضاء لحل المنازعات.
(-4إسهامات المرأة المسلمة في نشر الدعوة المرحلة السرية والعلنية
نموذجا).
 -2الوسطية مفهومها – أهدافها – أثرها على حياة المسلمين -
(-2دور محافظة اربيل ومجلسها في الحفاظ على البيئة وفق صالحيات
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قانون رقم ( )1لسنة ()4001الخاصة بحماية وتحسين البيئة في اقليم
كوردستان العراق).
(-9تعديالت المشرع الكوردستاني في مسائل األحوال الشخصية -الميراث
والوصية-في ظل قانون رقم( )89لسنة( )4001دراسة مقارنة).
الكتاب :لدينا كتاب مطبوع بعنوان(:تعايش المسلمين مع غيرهم في ضوء
الشريعة والقانون).
العضوية:
-8عضومؤسس للمنتدى الفكري االسالمي.
-4عضو بزافا روشنبيرى –ئاكرى.
-2عضو اتحاد معلمي كوردستان.
النشاطات األخرى:
خالل سنوات التدريس لدي العديد من الشكر والتقدير من قبل وزارة التعليمالعالي ....وجامعة صالح الدين وكلية العلوم االسالمية ،وأكثرهم متعلق ب
ضمان الجودة ،وبااللتزام وأداء الواجب بأمانة ومهنية.
أسوة بزمالئي لدي العدد الال بأس به من السمينارات  ،منها ماقدمتها ومنهاماشاركت فيها سواء أكان داخل الحرم الجامعي أو خارجها.
لدي بعض المنشورات في الصحف والمجالت المحلية. شاركت في الكثيرمن الوركشوبات والندوات والدورات ،التي نظمتهاوقدمتها الجامعة من أجل التقدم بالدراسة والتعليم العالي ،ومنها ما قدمته
ونظمته منظمات المجتمع المدني.
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