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 معلومات الوظيفة

-استاذ  2021 كلية عميد وتاريخ الحصول عليها المرتبة العلمية   الوظيفة 
 

 

 لشهادات العلميةا

هادكتورال ماجستيرال   الشهادة لوريوسابكال 

 اسم الجامعة جامعة موصل  جامعة دهوك  جامعة صالح الدين 

 ادةهالبلد المانح للش العراق العراق  العراق 

2013-2014  2005-2006  1197-1998  تاريخ الحصول على الشهادة  

 عنوان رسالة الماجستير ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ  

 التخصص الدقيق القانون الدستوري و حقوق االنسان 

 عنوان اطروحة الدكتوراه المركز القانوني لعضو البرلمان  

 التخصص الدقيق القانون الدستوري 
 

 

  

 
 

 ) االحدث الى االقدم( -الخبرات التدريسية من 

 من الى المرتبة العلمية اسم الجامعة المواد التي تم تدريسها

االعالم والرأي -الدستوريقانون -

 العام

 2021 2022 استاذ  /جامعة نوروز العلوم السياسيةكلية القانون و السياسة / قسم 

 2019 2021 استاذ مساعد /جامعة نوروز العلوم السياسيةكلية القانون و السياسة / قسم  الرأي العام-القانون الدستوري 

 2018 2021 استاذ مساعد جامعة نوروز-قسم العلوم السياسية-القانون والسياسةكلية  الرأي العام-القانون الدستوري

االختصاص التفسيري للقضاء 
 الدستوري

 2018 لحد االن استاذ مساعد  ماجستير كلية القانون / جامعة دهوك

 2018 2018 استاذ مساعد كلية القانون / جامعة دهوك نماذج االنظمة السياسية

 2017 2018 استاذ مساعد كلية القانون / جامعة دهوك مناقشات اكاديمية

 2012 2013 مدرس مساعد كلية القانون / جامعة دهوك القانون التجاري

حقوق االنسان ,اصول البحث 
 القانوني

 2006 2008 مدرس مساعد كلية القانون / جامعة دهوك

مصطلحات القانونية باللغة 

 الكوردية , القانون الدستوري

 2005 2006 مدرس مساعد القانون / جامعة دهوككلية 
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 ) االحدث الى االقدم( -من الخبرات االدارية

 من الى العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 2022 االنلحد  جامعة دهوك  /كلية القانون عميدة 

 2018 2022 عميدة كلية القانون و السياسة / جامعة نوروز

 2016 2018 رئيس قسم العلوم السياسية / جامعة دهوك

 2010 2011 دهوكجامعة ممثل لتدريسي كلية القانون و السياسية / 

 2019 2020 جامعة نوروز \ رئيس قسم القانون وكالة

 2021 2021 جامعة نوروز\ وكالة -رئيس قسم العلوم السياسية 

           
 

 )االقدم الى االحدث( -من االبحاث العلمية

 البحث اسم  جهة النشر التاريخ

 دراسة دستورية –التنمية البشرية و عالقتها بحقوق االنسان االساسية  مجلة الرافدين / جامعة الموصل 2007

 سمو الدستور الفدرالي مجلة جامعة دهوك 2008

 التنظيم االداري للمحافظات الغير منتظمة في اقليم مجلة جامعة دهوك 2009

 2005العليا في العراق وفقا لدستور اختصاصات المحكمة االتحادية  مجلة جامعة دهوك 2010

 التنظيم الدستوري للحق في حرية ممارسة العقيدة الدينية مجلة جامعة نوروز 2012

 نموذج اقليم كوردستان العراق  –حق الحصول على المعلومات  مجلة جامعة نوروز 2012

 القواعد االجرائية المنظمة لعمل عضو البرلمان  مجلة جامعة كركوك 2013

 حاالت مسؤولية عضو البرلمان  منشور في تركيا  2014

 االختصاص الرقابي لعضو البرلمان )دراسة مقارنة(  مجلة جامعة دهوك 2013

 الشرعية الثورية واثرها عبى القاعدة الدستورية  مجلة جامعة كركوك 2015

ية()باللغة واقع حقوق االنسان في العراق  منشور في تركيا / اسطنبول 2011 ز  االنكلي 

 نطاق الجريمة السياسية )دراسة مقارنة( تركيا -انطاليا  -قيد النشر 2016

جامعة   -مجلة كلية القانون  2014

 السليمانية
 والية رئيس االقليم وصالحياته في كوردستان العراق 

 –مجلة الدراسات السياسية  2015

 جامعة المستنصرية
 المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني 

  -البعثة القنصلية حصاناتها وامتيازاتها  نشر مجلة مدنية / اسطنبول  2015

 المعالجة القضائية لالغفال التشريعي  جامعة المستنصرية-منشور  2019

 2008بموجب التعديل الدستوري لسنة طبيعة الرقابة الدستورية في فرنسا  جامعة نوروز –منشور  2019

 التنظيم الدستوري للصالحيات العسكرية في الدولة الفدرالية مجلة المنارة-منشور 2020

 الصياغة الدستورية وأثرها على تفسيرات المحكمة االتحادية العليا في العراق مجلة جامعة دهوك-منشور 2021

 التناسب التشريعي وتطبيقاته في القضاء الدستوري المقارنأسس مبدأ  مجلة جامعة نوروز-منشور 2021

-مجلة زانكو للقانون والسياسة 2021
 جامعة صالح الدين-كلية القانون

قراءة نقدية للقرارات الصادرة من المحكمة االتحادية العليا في العراق بخصوص استفتاء حق 
 تقرير المصير في إقليم كوردستان

مركز -االجتماعيمجلة العقد  2022
 البحوث القانونية

 اشكالية الهوية الوطنية في العراق وسبل معالجتها

جامعة -مجلة كلية الحقوق  2022
 السليمانية

قراءة نقدية لقرارات المحكمة االتحادية العليا حول استمرارية عمل مجالس المحافظات 
 وممارستها لالختصاص التشريعي

 دور القضاء الدستوري في حماية التعددية المجتمعية في العراق لجامعة نوروزالمجلة االكاديمية  2022
    

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 اسم الكتاب  جهة النشر التاريخ

 العنف ضد المرأة االسباب والعالج  منظمة العنف ضد المرأة 2005
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 دراسة قانونية واجتماعية وشرعية  –االنتحار والقتل بدافع الشرف  منظمة هاريكار  2007

 المرشد القانوني للمرأة  منظمة هاريكار 2010

 2005دراسة نقدية لدستور جمهورية العراق لسنة   مطبعة خاني 2021

 في بحوث مستقاة ظرية الدستورتحليل ن تحت الطبع 2022-2023

   
   
   
   

  

 

 

  جهة النشر التاريخ

 ضمانات حقوق االنسان في ظل قانون الطوارئ دار حامد للطبع والنشر  2009

 المركز اتلقانوني لعضو البرلمان  المكتبة العربية  2018

 موقف القضاء الدستوري المقارن من قضايا دستورية معاصرة تحت الطبع 2022-2023

   
 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاريخ

 فرع دهوك  –المشاركة في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بدعوة من اتحاد نساء كوردستان  مشاركة 2009

المشاركة في مؤتمر حول العنف ضد المرأة الذي عقد تحت رعاية وزارة الداخلية من قبل  مشاركة 2009
 مديرية مناهضة العنف ضد المرأة 

 جامعة صالح الدين  –المشاركة في مؤتمر علمي عقد في كلية القانون  مشاركة 2010

 جامعة دهوك –المشاركة في مؤتمر العلمي الذي عقد في كلية القانون  عضو اللجنة التحضرية 13-14/10/2010

 المشاركة في مؤتمر العلمي االول لكلية القانون و السياسة / جامعة دهوك  مشاركة 13-14/10/2010

 المشاركة في مؤتمر الذي عقد من قبل المعهد الدولي لحقق االنسان  مشاركة 11/9/2010

( في الواليات المتحدة Vanguardالمشاركة في برنامج حول المرأة بالتعاون مع جامعة ) مشاركة 2010
 االمريكية 

العراق والمنطقة والتغيرات  المشاركة في المؤتمر علمي تحت عنوان )قوانين االعالم في مشاركة  2011اذار  4

 السريعة وتحديات الجديدة(الذي نظمه المجلس الدولي للبحوث

المشاركة في المؤتمر )مابعد حرية االنترنيت الحكومة االليكترونية في العراق( نظمة منظمة  مشاركة 2011ايار  16-17
 العراق   –ايركس في اربيل 

 ( االمريكيةVanguard)المشاركة في دورة تدريبية لتعلم اللغة االنكليزية بالتعاون مع جامعة  مشاركة 2011ديسمبر  4-14

ديسمبر  20-25
2012 

 ( التي عقدت في بيروت training of trainerالمشاركة في الدورة التدريبية حول ) مشاركة

تشرين الثاني   21-22
2011 

 

 مشاركة

المشاركة في المؤتمر الدولي لمديرية مناهضة العنف ضد المرأة ببحث تحت عنوان )الوضع 
 القانوني للمرأة في بعض القوانين المطبقة في اقليم كوردستان العراق( 

 المشاركة في دورة تأهيلية اقيمت في دولة كوريا الجنوبية تحت عنوان التطور االقتصادي للمرأة مشاركة 2-17/5/2012

المشاركة في مؤتمر دولي عقد في اسطنبول  برعاية الهيئة االسالمية العالمية للمحامين المتعلقة  مشاركة  3-4/10/2012
 بحوق االنسان تحت عنوان مناضرة مظلومي بورما

 المشاركة في مؤتمر دولي عقد في استنبول حول واقع حقوق االنسان في العراق  مشاركة 2013ايار / /14-15

المشاركة بورقة عمل في الندوة العلمية التي عقدت في جامعة دهوك المنهج  الحديث للصياغة  مشاركة 2012
 التشريعية 

 

11/12/2013 

 
 مشاركة

 

المشاركة بورقة عمل حول اهمية االعالن العالمي لحقوق االنسان في ذكرى صدور االعالن 
 العالمي لحقوق االنسان بالتنسيق مع مكتب حقوق االنسان فرع دهوك 

جامعة دهوك بعنوان ) االطار  –المشاركة بورقة عمل في الندوة التي اقيمت في كلية القانون  مشاركة 2013
 المسلحة وفق دستور العراق(الدستوري للقوات 

المشاركة في المؤتمر االقليمي حول مناهج حقوق االنسان وحقوق المرأة في اقليم كوردستان  مشاركة 10/5/2014
 العراق الذي عقد في اربيل 
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13-14/5/2014 

 

 مشاركة
عموان)مناهج حت المشاركة في المؤتمر الدولي حول بناء السالم والتعليم في العراق ببحث ت

وك ومركز السالم وحل التربية المدنية في اقليم كوردستان العراق( بالتعاون مع كل من جامعة ده

 النزاعات

 

18/6/2014 

 

 مشاركة
المشاركة بورقة عمل تحت عنوان )دور مركز االستثمارات االسرية في الصلح(في الندوة التي 

 اقيمت من قبل مديرية مكافحة العنف ضد المرأة حول قانون مناهضة العنف االسري 

 

3-7/9/2014 

 
 مشاركة

 

ل موضوع المشاركة في مؤتمر الدولي التحاد الحقوقيين الدولي الذي يعقد في مدينة سرايفو حو
)الحق في الحياة في االسالم والقانون الدولي(بورقة عمل تحت عنوان )نبذة عن واقع حقوق 

 االنسان في العراق(

 

ايار 3 –نيسان 30

2015 

 

 مشاركة
المشاركة في مؤتمر الدولي االول للقانون الجنائي االسالمي ببحث يحمل عنوان )نطاق الجريمة 

 السياسية في القانون الجنائي االسالمي( الذي اقيم في مدينة امطاليا في دولة تركيا 

كوردستان  –ربيل ( اقيمت في مدينة ا1325المشاركة في ندوة دولية حول )المرأة والقرار  مشاركة 2015نيسان /10-11
 العراق 

 UNDPالمشاركة في دورة تدريبية حول )التدريب على الجندر( الذي نظم من قبل كل من  مشاركة 2014

المشارکه فی ندوە حول حقوق المرأە فی مشروع دستور اقليم کوردستان العراق التی ن/مت من  مشاركة 8/12/2015
 قبل معهد الکوادر السياسيه النسائيه فی االقليم 

9/12/2015 

 

 

 

الژی 2011لسنه  8المشارکه فی ورشه عمل حول تعديل قانون مناهچه العنف االسری رقم  مشاركة
 العنف چد المرأةن/مت من قبل مديريه مناهچه 

 ة حول تعديل قانون االحزاب السياسية في اقليم كوردستان العراق المشارکه فی ندو مشاركة 10/4/2016

9/1/2017 

 

المشاركة بورقة عمل بعنوان )النظام السياسي المالئم القليم كوردستان( في ندوة مفتوحة جامعة  مشاركة
 نوروز 

 

20/2/2017 

 

 مشاركة
المشاركة بورقة عمل بعنوان )رؤية الدستور لمصير اقليم كوردستان العراق بموجب دستور 

 في ندوة مفتوحة العضاء برلمان العراق جامعة دهوك  2005سنة 

 

7/1/2018 

 

 مشاركة
المشاركة في ندوة كلية القانون والسياسة قسم العالقات الدولية بورقة عمل )اختصاصات 

 المحكمة االتحادية العليا وقرار اتها بشأن اقليم كوردستان (دراسة سياسية قانونية 

 جامعة صالح الدين )اربيل( بورقة عمل )صالحيات رئيس-المشاركة في ندوة كلية القانون  مشاركة 9-10-2019
 االقليم في مشروع دستور االقليم(

 المشاركة في دورة تأهيلية حول طرق التدريس في جامعة  الشرق االدنى في قبرص التركية مشاركة 16-20-3-2019
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 اإلشراف الحالي على الدراسات العليا )دكتوراه، ماجستير، دبلوم أكاديمي(

 

 

 
 

 االكاديميةالشبكات 
 

 اسم الموقع الرابط

https://orcid.org/0000-0002-0155-6882 ORCID 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=F_C23x0AAAAJ Google 
Scholar 

 

 

 

 كتاب االمر الرسمي عنوان االطروحة أو الرسالة
 الرقم والتاريخ 

الكلية والقسم –الجامعة    ت اسم الطالب 

التنظيم الدستوري للصالحيات 
(العسكرية في الدولة الفدرالية )ماجستير  

قانون-جامهة دهوك    1 شكري طه            

دستور جمهورية العراق لعام 
واشكالية الموائمة مع واقع 2005

  )دكتوراه(المجتمع العراقي

قانون -جامعة دهوك     2 رينجبر جميل شيخو      

القضاء   ودورمبدأ التناسب التشريعي 
  في الرقابة عليهالدستوري  

    )دكتوراه(

قانون -جامعة دهوك     3 محمد ستار 

رقابة القضاء على تعديل الدستور 

(الفدرالي )ماجستير  

 4 ره نكين محمد جامعة دهوك -قانون   

 عضوية المنظمات والنقابات

 اسم المنظمة / النقابة طبيعة العضوية

 مشاركة
 المشاركة في تأسيس منظمة كاف لحقوق االنسان 

 9/10/2012العالمية للمحاميين عضوية الهيئة االسالمية  عضو

 9/10/2012عضوية االتحاد الحقوقيين الدولي في  عضو

 المشاركة في تأسيس جمعية القضاة االداريين العرب مشاركة

 المشاركة في تأسيس جمعية القانونيات العراقيات مشاركة

 عضوية نقابة المحاميين  عضو

 عضوية اتحاد حقوق كوردستان عضو

https://orcid.org/0000-0002-0155-6882
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=F_C23x0AAAAJ
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 هوكد زانکویا
 

                                                            
   

 

 
 زانیاریێن کەسی

ئیسالما تمال –دهوك  ئاکنجیبوونێ ناڤ ونیشان   ناڤ أڤین خالد عبد الرحمن 

2/7/1976 –نەینەوی  ژمارە تەلەفونێ 07504740596  جهـ ومێژوویا ژدایکبوونێ 

Aveen.abdulrahman@uod.a

c 
 ئیمێلێ زانکویێ

 سەلت
 جڤاکیبارێ 

 

 

 پیشەیی زانیاریێن

2021پروفیسور   پیشە راگرا كولیژێ زانستی ومێژوویا وەرگرتنێ پال 

  
 

 

 باوەرنامێن زانستی

 باوەرنامە بەکالوریوس ماستەر دکتورا

سەالح الدینزانكویا   ناڤێ زانکویێ زانكویا میسل زانكویا دهوك 

 وەرگرتنا باوەرنامێ والتێ عیراق عیراق عیراق

2013-2014  2005-2006  1997-1998  مێژوویا وەرگرتنا باوەرنامێ 

بارێ نە ئاسایی گەرەنتیێن مافێن مروڤی لدویف یاسایا   ناڤ ونیشانێت ناما ماستەرێ 

یا هویر پسپوری یاسایا دەستوری ومافێن مروڤی  

 ناڤ ونیشانێت ناما دکتورایێ ناوەندیا یاسایی یا ئەندامێ پەرلەمانێ

یا هویر پسپوری یاسایا دەستوری  
 

 

 
 

 (کەڤنترین بۆنیترین ) - وانەگوتنێ ژ شارەزایێن

 ژ بۆ زانستی پال زانکویێناڤێ  خاندنبابەتێن هاتینە 

 یاسایا دەستوری

 راگەهاندن ورەئیا گشتی
 2021 2022 پروفیسور بەشێ زانستێن سیاسی/كولیژا یاسا ورامیاری/زانكویا نەوروز

 یاسایا دەستوری

 راگەهاندن ورەئیا گشتی
 2018 2021 پروفیسورا هاریكار ورامیاری/زانكویا نەوروزبەشێ زانستێن سیاسی/كولیژا یاسا 

 2018 2021 پروفیسورا هاریكار قوتابیێن خواندنا بلند )ماستەر(/كولیژا یاسا/زانكویا دهوك بسپوریا روونكرنێ یا دادوەریا دەستوری

 2018 2018 پروفیسورا هاریكار كولیژا یاسا /زانكویا دهوك مودێلێن سیستەمێن سیاسی

 2017 2018 پروفیسورا هاریكار كولیژا یاسا /زانكویا دهوك گەنگەشێن ئەكادیمی

 2012 2013 ماموستایا هاریكار كولیژا یاسا /زانكویا دهوك یاسایا بازرگانی

 مافێن مروڤی

 پرنسیپێن ڤەكولینا یاسایی
 2006 2008 ماموستایا هاریكار كولیژا یاسا /زانكویا دهوك

 زمانێ كوردیپەیڤێن یاسایی ب 

 یاسایا دەستوری
 2005 2006 ماموستایا هاریكار كولیژا یاسا /زانكویا دهوك
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 (کەڤنترین بۆنیترین ) - کارگێریشارەزایێن 

 ژ بۆ یان دەزگای زانکویێناڤێ /  کاریناڤ ونیشانێن 

 2022 نوكەتا  زانكویا دهوك  /یاسا ا كولیژراگرا 

 2018 2022 ا یاسا ورامیاری/زانكویا نەوروزراگرا كولیژ

 2021 2022 سیاسی ب وەكالەت/كولیژا یاسا ورامیاری/زانكویا نەوروزسەروكا بەشێ زانستێن 

 2019 2020 سەروكا بەشێ یاسا ب وەكالەت/كولیژا یاسا ورامیاری/زانكویا نەوروز

 2016 2018 سەروكا بەشێ زانستێن سیاسی/زانكویا دهوك

 2010 2011 نینەرا ماموستایان ل كولیژا یاسا ورامیاری/زانكویا دهوك

 

 

 (نیترین بۆکەڤنترین ) -ڤەکولینێن زانستی

 ناڤێ ڤەکولەری الیەنێ بەالڤکرنێ مێژوو

 خواندنەكا دەستوری –پەرەپێدانا مروڤایەتی وپەیوەندیا وێ ب مافێن مروڤی یێن سەرەكی  گوڤارا رافیدەین / زانكویا میسل 2007

 بەرزوباالیا دەستورا فیدرالی گوڤارا زانكویا دهوك 2008

 رێكخستنا كارگیری بو پارێزگەهێن نە رێكخستی د هەرێمەكی دا گوڤارا زانكویا دهوك 2009

 2005تایبەتمەندیێن دادگەها فیدرالی یا بلند ل عیراقێ لدویف دەستورێ  گوڤارا زانكویا دهوك 2010

 ئایینیرێكخستنا دەستوری بو مافێ ئازادیێ د پراكتیزكرنا بیروباوەرێن  گوڤارا زانكویا نەوروز 2012

 هەرێما كوردستانا عیراقێ مودێلەك –مافێ بدەسڤەئینانا پێزانینا  گوڤارا زانكویا نەوروز 2012

 رێسایێن پراكتیكی یێن گرێدای ب رێكخستنا كارێ ئەندامێ پەرلەمانێ گوڤارا زانكویا كەركوك 2013

 كەیسێن بەرپرسیارەتیا ئەندامێ پەرلەمانێ بەالڤ كریە ل تركی 2014

 تایبەتمەندیا چاڤدێری یا ئەندامێ پەرلەمانێ )خواندنەكا بەراورد( گوڤارا زانكویا دهوك 2013

 شەرعیەتا شورەشگێرانە وكارتێكرنا وێ لسەر رێسایا دەستوری گوڤارا زانكویا كەركوك 2015

 واقیعی مافێن مروڤی ل عیراقێ )ب زمانێ ئنگلیزی( بەالڤ بوویە ل تركی/ئستەنبول 2011

 سنورێ تەوانا سیاسی )خواندنەكا بەراورد( بوویە ل ئەنتالیا/تركی بەالڤ 2016

2014 
زانكویا  –كوڤارا كولیژا یاسا 
 سلێمانی

 دەمێ سەروكێ هەرێمێ ودەستهەالتێن وی ل هەرێما كوردستان عیراق

2015 
 –گوڤارا خواندنێن سیاسی 
 زانكویا موستەنسریە

 سیستەمێ پەرلەمانیبەرپرسیارەتیا سیاسی یا سەروكێ كورماری د 

2015 
بەالڤ بوویە ل گوڤارەكا 
 شارستانی / ئیستەنبول

 شاندێ كونلسخانەیی پارێزبەندی وجیاكاریێن وێ

2019 
بەالڤ بوویە ل گوڤارا زانكویا 

 موستەنسریە
 چارەسەركرنا دادوەری بو البردنا یاسایی

 2008ل دویف راستڤەكرنا دەستوری بو ساال  سروشتێ چاڤدێریا دەستوری ل فەرەنسا گوڤارا زانكویا نەوروز 2019

 رێكخستنا دەستوری بو تایبەتمەندیێن سەربازی د دەولەتا فیدرالی بەالڤ بوویە ل گوڤارا مەنارە 2020

 پەیڤدانانا دەستوری وكارتێكرنا وێ ل روونكرنێن دادگەها فیدراال بلند ل عیراقێ گوڤارا زانكویا دهوك 2021

 بنەمایێن پرنسیپێ گونجاكرنا یاسادانانی وبكارئینانا وێ ل دادوەریا دەستوری یا بەراورد نەوروزگوڤارا زانكویا  2021

2021 
بو یاسا وسیاسەتێ  وكگوڤارا زان

زانكویا سەالح  –كولیژا یاسا  –

 الدین

مافێ خواندنەكا رەخنەگرایی بو بریارێن دادگەها فیدراال عیراقێ ئەون گرێدای ب رێفراندوما 

 ل هەرێما كوردستانێ چارەنووسی

2022 
 –گوڤارار گرێبەستا كومەالیەتی 
 سەنتەرێ ڤەكولینێن یاسایی

 ئالوزیا ناسناما نشتیمانی ل عیراقێ ورێكێن چارەسەركرنا وێ

2022 
زانكویا  –گوڤارا كولیژا یاسا 
 سلێمانی

ئەنجومەنێن خواندنەكا رەخنەگرایی بو بریارێن دادگەها فیدراال باال لدور بەردەوامیا كارێ 
 پارێزگەها ورابوونا وان ب تایبەتمەندیا یاسادانانێ

 رولێ دادوەریا دەستوری د پارێزگەها چەند جورێن جڤاكی د عیراقێ دا گوڤارا زانكویا نەوروز 2022
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 ووەرگێرایی نڤیسیپەرتوکێت 

 کێناڤێ پەرتۆ الیەنێ بەالڤکرنێ مێژوو

2009 
چاپخانا حامد بو چاپكرن 

 وبەالڤكرنێ
 تەنگاڤیاگەرەنتێن مافێن مروڤی لژێر یاسایا 

 ناوەندیا یاسایی یا ئەندامێ پەرلەمانی پەرتوكخانا عەرەبی 2018

 هەڤچەرخهەلویستێ دادوەریا دەستوری یا بەراورد ژ كەیسێن دەستوری یێن  د پروسێسا چاپكرنێ دایە 2022-2023

 

 

 شوپو وورک کونفرانس

 شوپوورک  - کونفرانسناڤێ  جورێ بەشداری کرنێ مێژوو

بەژداری د كونفرانسێ نەهێالنا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتان ب رێكا داخازنامەكێ ژالیێ ئێكەتیا  بەژداری 2009
 لقێ دهوك –ئافرەتێن كوردستانێ 

 بەژداری 2009
بەژداری د كونفرانسێ لدور توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ ئەوێ هاتیە ئەنجامدان لژێر چاڤدیریا 

 وەزارەتا نافخو ژالیێ رێڤەبەریا نەهێالنا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ

 زانكویا سەالح الدین –بەژداری د كونفرانسێ زانستی ئەوێ هاتیە ئەنجامدان ل كولیژا یاسا  بەژداری 2010

 زانكویا دهوك –بەژداری ب كونفرانسێ زانستی ئەوی هاتیە ئەنجامدان ل كولیژا یاسا  ئەنداما لیژنا بەرهەڤكار 13-14/10/2010

 زانكویا دهوك –بەژداری ب كونفرانسێ زانستی یێ ئێكێ ل كولیژا یاسا ورامیاری  بەژداری 13-14/10/2010

 یا مافێن مروڤی بەژداری ب كونفرانسێ هاتیە ئەنجامدان ژالیێ پەیمانگەها نیڤ دەولەتی بەژداری 11/9/2010

 بەژداری 2010

ل  (Vanguardبەژداری د پروگرامەكی ل دور ئافرەتێ ب هەڤكاری دگەل زانكویا  )
 نەتەوەیێن ئێكگرتی یێن ئەمریكی

 

 بەژداری 4/3/2011
بەژداری د كونفرانسێ زانستی یێ ب ناڤ ونیشانێن )یاسایێن راگەهاندن ل عیراقێ ودەڤەرێ 

 نو( ئەوێ هاتیە رێكخستن ژالیێ جڤاتا نیڤ دەولەتی یا ڤەكولیناوگهورینێن بلەز وهەڤركیا 

 بەژداری 16-17/5/2011
پشتی ئازادیا ئەنترنێتێ حكومەتا ئەلیكترونی ل عیراقێ( هاتبوو بەژداری ب كونفرانسێ )

 عیراق -رێكخستن ژالیێ رێكخراوا ئایركس ل ئەربیلێ 

 ( یا ئەمریكیVanguard)بەژداری د خوال پێشئێخستنا شیانان ب هەڤكاری دگەل زانكویا  بەژداری 4-14/12/2011

 بەژداری 20-25/12/2012
( ئەوا هاتیە ئەنجام دان raining of trainerبەژداری ب خوال پێشئێخستنا شیانان ل دور )

 ل بەیتروتێ

 بەژداری 21-22/11/2011
رێڤەبەریا نەهێالنا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتان لژێر بەژداری ب كونفرانسێ نیڤ دەولەتی یێ 

ناڤ ونیشانێن )رەوشا یاسایی یا ئافرەتێ د هندەك یاسایێن دهێنە جێبەجێكرن ل هەرێما 

 كوردستانا عیراق(

 بەژداری 2-17/5/2012
ناڤ ونیشانێن )پێشكەفتنا بەژداری د خوال هاتیە ئەنجامدان ل وەالتێ كوریا باشوور لژێڕ 

 بو ئافرەتێ( ئابووری

 بەژداری 3-4/10/2012
د كونفرانسێ نیڤ دەولەتی ئەوێ هاتیە ئەنجامدان ل ئستەنبولێ لژێر چاڤدیریا بەژداری 

دەستەیا ئایینیا جیهانی یا پارێزەرا ئەوا گرێدا ب مافێن مروڤی ب ناڤ ونیشانێن )هەڤركیا  
 ستەم لێكراوێن بورما(

 بەژداری 14-15/5/2021
انسێ نیڤ دەولەتی ئەوێ هاتیە ئەنجامدان ل ئستەنبولێ لدور واقیعێ مافێن بەژداری ب كونفر

 مروڤی ل عیراقێ

 بەژداری 2012
رێكا پەیپەرەكی د پەنەلێ زانستی ئەوێ هاتیە ئەنجام دان ل زانكویا دهوك ل دور بەژداری ب 

 )مەنهەجێ پێشكەفتی بو پەیڤدانا یاسادانەری(

 

11/12/2013 
 بەژداری

رێكا پەیپەرەكی لدور گرنگیا راگەهاندنێ جیهانی بو مافێن مروڤی ل یادا دەركەتنا بەژداری ب 
 راگەهاندنا جیهانی بو مافێن مروڤی ب هەماهەنگی دگەل نڤیسینگەها مافێن مروڤی / لقا دهوك

 بەژداری 2013
 زانكویا دهوك لژێر ناڤ –بەژداری بڕیكا پەیپەرەكی د پەنەلێ هاتیە گێران ل كولیژا یاسا 

 ونیشانێن )چارچوڤێ دەستورێ یێ هێزێن چەكداری لدویف دەستورێ عیراقێ(

 بەژداری 10/5/2014
بەژداری د كونفرانسێ هەرێمی ل هەولێرێ لدور )میتودولوجیێن مافێن مروڤی ومافێن ئافرەتێ 

 ل هەریما  كوردستانا  عیراقێ(

 

13-14/5/2014 
 ئاڤاكرنا ئاشتی وزانینێ ل عیراقێ بەژداری د كونفرانسێ نیڤ دەولەتی لدور بەژداری

 

18/6/2014 
 رولێ سەنتەرێ وەبەرهێنانێن خێزانی د پێكهاتنێ دا بەژداری
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3-7/9/2014 
 بەژداری

باژێرێ سرایفو  لبەژداری د كونفرانسێ نیڤ دەولەتی یێ  ئێكەتیا ماڤپەروەرێن نیڤ دەولەتی 
 ل دور )مافێ ژیانێ د ئیسالمێ دا ویاسایا نیڤ دەولەتی(

 

30/4/2015-

3/5/2015 

 بەژداری
بەژداری د كونفرانسێ نیڤ دەولەتی یێ ئێكێ بو یاسایا تاوانا ئیسالمی بڕیكا ڤەكولینەكا ب ناڤ 

ونیشانێن )چارچوڤێ تاوانا سیاسی د یاسایا تاوانێ یا ئیسالمێ( ل باژێرێ ئەنتالیا ل وەالتێ 

 تركی

 بەژداری 10-11/4/2015
( ئەوێ هاتیە ئەنجامدان ل 1325بەژداری ل پەنەلێ نیڤ دەولەتی لدور )ئافرەت وبریارا 

 هەرێما كوردستانا عیراق –باژێرێ هەولێرێ 

 بەژداری 2014
شئێخستنا شیانان ل دور )راهێنان لسەر جندەر( ئەوا هاتیە رێكخستن ژالیێ بەژداری د خوال پێ

UNDP 

 بەژداری 8/12/2015
پەنەلێ لدور مافێن ئافرەتێ د پروژێ دەستورێ هەرێما كوردستانا عیراقێ ئەوێ بەژداری ب 

 هاتیە ئەنجامدان ژالیێ پەیمانگەها كادرێن سیاسی یێن ئافرەت ل هەرێمێ

 بەژداری 9/12/2015
بو  8بەژداری د ووركشوپا لدور راستڤەكرنا یاسایا نەهێالنا توندوتیژیا ل دژی خێزانێ یا ژمارە 

 ژالیێ رێڤەبەریا نەهێالنا توندوتیژیێ ل دژی ئافرەتێ 2011ساال 

 بەژداری د پەنەلێ لدور راستڤەكرنا یاسایا پارتێن سیاسی ل هەرێما كوردستانێ بەژداری 10/4/2016

9/1/2017 

 
 بەژداری

بەژداری ب رێكا پەیپەرەكی د پەنەلێ زانكویا نەوروز لژێر )سیستەمێ سیاسی یێ گونجای بو 
 كوردستانێ(هەرێما 

 

20/2/2017 
 بەژداری

پشكداری ب رێكا پەیپەرەكی بناڤ ونیشانێن )دیتەنكا دەستوری بو چارەنووسێ هەرێما 
 (2005كوردستانا عیراقێ لدویف دەستورێ فیدرال یێ ساال 

 

7/1/2018 
 بەژداری

پەیپەرەكی لدور بەژداری د پەنەلێ كولیژا یاسا ورامیاری/بەشێ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی برێكا 
)تایبەتمەندیێن دادگەها فیدراال باال وبریارێن وێ لدور هەرێما كوردستانێ/خواندنەكا سیاسی 

 ویاسایی(

 بەژداری 9-10-2019
زانكویا سەالح الدین )هەولێر( ب رێكا پەیپەرەكی  –پشكدرای د پەنەلێ زانستی یێ كولیژا یاسا 

 لدور )تایبەتمەندیێن سەروكێ هەرێمێ د پروژێ دەستورێ هەرێمێ(

 بەژداری د خوال لدور رێكێن وانەگوتنێ ل زانكویا روژهەالتا ناڤەراست ل قوبرس/وەالتێ تركی بەژداری 16-20-3-2019
 

 

 
  

 وسەندیکایان  ئەندامەتییا رێکخراوان

 ناڤێ رێکخراوێ /سەندیکایێ جورێ ئەندامەتیێ

 رێكخراوا كاف بو مافێن مروڤیبەژداری د دامەزراندنا  بەژداری

 9/10/2012ئەندامەتیا دەستەیا ئایینی یا جیهانی بو پارێزەرا  ئەندام

 9/10/2012ئەندامەتیا ئێكەتیا مافپەروەرێن نیڤ دەولەتی ل  ئەندام

 بەژداری د دامەزراندنا كومەال دادوەرێن كارگیری یێن عەرەب بەژداری

 كومەال مافپەروەرێن عیراقیبەژداری د دامەزراندنا  بەژداری

 ئەندامەتیا سەندیكا پارێزەران ئەندام

 ئەندامەتیا ئێكەتیا مافپەروەرێن كوردستان ئەندام
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 )دکتۆرا، ماستەر، دبلۆمێن ئەکادیمی(ئەکادیمی نامەیێن نۆکە یا سەرپەرشتیا 

 

 

 
 

 

 تۆرێن ئەکادیمی 
 

 
 

 ناڤونیشانێ نامەیا ئەکادیمی
 فەرمانا فەرمی
 ژمارە ومێژوو

 ژ ناڤێ قوتابی کولیژ وپشک –زانکۆ 

رێكخستنا دەستوری بو دەستهەالتێن سەربازی د 
 دەولەتا فیدرالی )ماستەر(

 
كولیژا  –زانكویا دهوك 
 یاسا

 1 شكري طە

 2005ساال دەستورێ كومارا عیراقێ یێ 
 وئاریشا گونجاندنێ دگەل واقیعێ جڤاكی )دكتوراه(

 
كولیژا  –زانكویا دهوك 
 یاسا

 2 رینجبر جمیل شیخو

 چاڤدێریاگونجاندنا یاسادانەری وپرنسیپێ 
 پەروەریا دەستوری لسەر )دكتوراه(داد

 
كولیژا  –زانكویا دهوك 
 یاسا

 3 محمد ستار

دەستورێ چاڤدیریا دادوەری لسەر راستڤەكرنا 
 فیدرالی )ماستەر(

 
كولیژا  –زانكویا دهوك 
 یاسا

 4 ین محمدگنەر

 ناڤێ مالپەری لینک

https://orcid.org/0000-0002-0155-6882 ORCID 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=F_C23x0AAAAJ Google Scholar 

https://orcid.org/0000-0002-0155-6882
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