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 معروف عمركلاألستاذ الدكتور : 
 

/جامعة  ةٌالسٌاسالعلوم و /كلٌة القانونالسٌرة العلمٌة واالدارٌة
 كركوك

 
  Maruf Omar Gul        . لاالسم الثالثً : معروف عمر ك -

 . 6591/ كركوكمحل وتارٌخ الوالدة :  -
 متزوج وله  ابن وبنت . -
 مانٌة ./دائرة ري السلٌ 6591اول تعٌٌن رسمً :  -
 6161 -6555 -جامعة السلٌمانٌة /حزٌران/اول تعٌٌن جامعً: كلٌة القانون  -
 االختصاص العام: القانون العام. -
 االختصاص الدقٌق: القانون الدولً العام. -
 .اللقب العلمً: استاذ  -
على مالك  جامعة كركوك / كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة  6161/  6/5اعتبارا من  -
. 

   المنصب االداري 
 .  (6161-6119نٌة )معاون عمٌد كلٌة القانون والسٌاسة /جامعة السلٌما -6

 .  6169 -  6161جامعة السلٌمانٌة  –عمٌد كلٌة القانون والسٌاسة  -6
جامعة  –مسوؤل مركز الدراسات القانونٌة و السٌاسٌة / كلٌة القانون والسٌاسة  -

 . 6161السلٌمانٌة / 
                      /     rrmaruf@yahoo.comن االلكترونى :  العنوا  -

 11510(    771)    6511111  رقم الهاتف ) موباٌل ( :   -
 

 :.المانحة للشهاداتسم الكلٌة والجامعة أ 

 .6596 –جامعة بغداد  –البكالورٌوس : كلٌة القانون  .6

 .6551 –اوكرانٌا  –ر: جامعة كٌٌف الماجستٌ .6

معهد  – ) أكادٌمٌة العلوم  1/0/6559–اوكرانٌا  –الدكتوراه: جامعة كٌٌف  .1
 ( . الدولة و القانون

: الوسائل القانونٌة الالزمة لمنع جرٌمة الجٌنوساٌد قً  عنوان رسالة الماجستٌر -

 القانون الدولً العام.

شخصٌة القانونٌة الدولٌة للشعب الكردي فً : مشكلة العنوان اطروحة الدكتوراه -

 القانون الدولً المعاصر.

 :اللغات 

mailto:rrmaruf@yahoo.com
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 لغة االم ) الكوردٌة(. -
 العربٌة والروسٌة والفارسٌة ) جٌد جدا ( . -

 (.االنكلٌزٌة )بشكل متوسط -
 

 : المواد التً قام بتدرٌسها
 

-6111) /كلٌة القانون.القانون الدستوري /المرحلة االولى / جامعة السلٌمانٌة .1
6110). 

/كلٌة جامعة السلٌمانٌةنون /المرحلة االولى مدخل لدراسة القا .2
 ( .2222-2222)القانون

-2222)/ المرحلة االولى جامعة السلٌمانٌة/كلٌة القانونالنسان احقوق  .3
2222). 

-6111)العام/ المرحلة الثانٌة جامعة السلٌمانٌة/كلٌة القانون قانون العقوبات .0
6116). 

-6111) ولً العام / المرحلة الثالثةجامعة السلٌمانٌة/كلٌة القانونالقانون الد .9
6110). 

 (.6119-6116)السلٌمانٌة /قانون الدولً العام /كلٌة الشرطة ال .1

 (.6119-6116)السلٌمانٌة /مدخل لدراسة القانون /كلٌة الشرطة  .7

-6111المنظمات الدولٌة / المرحلة الثانٌة/ كلٌة القانون /جامعة السلٌمانٌة ) .9
6119.) 

قانون االعالم /كلٌة العلوم االنسانٌة قسم االعالم /بكالورٌوس وماجستٌر/ جامعة  .5
 (.6111-6111السلٌمانٌة.)

-6116قانون االعالم /قسم الصحافة / المعهد الفنً فً السلٌمانٌة) .61
6111.) 

 (6119-6110مدخل لدراسة القانون / المرحلة االولى/جامعة كوٌة) .66

ام / بكالورٌوس والدراسات العلٌا / جامعة كوٌه قانون الدولً العال .66
(6110-6119 .) 

راه( /جامعة دكتو-قانون الدولً العام / الدراسات العلٌا )ماجستٌرال .61
 (.6161 - 6166-6116)السلٌمانٌة

دكتوراه / جامعة  –القانون األنسانً الدولً / الدراسات العلٌا / ماجستٌر  .60
 / . 6161 – 6166السلٌمانٌة /

ون الجنائً الدولً / الدراسات العلٌا / الماجستٌر / جامعة السلٌمانٌة القان .69
 (6166 – 6161 -6160 - 6169 . ) 
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القانون الدولً العام والقانون الجنائً الدولً/الدراسات  .61
 . 6161-6169العلٌا/الدكتوراه/جامعة السلٌمانٌة 

 

 لتألٌف:االبحث العلمً و
بحث منشور فً  بالقانون الداخلً للدولة وعالقتهتكوٌن القانون الدولً العام  .6

 . 6116( 9.العدد)( العلوم االنسانٌة Bمجلة )جامعة السلٌمانٌة( مجموعة)

( 66نظرٌة االمن الجماعً والتنظٌم الدولً .مجلة )جامعة السلٌمانٌة( العدد) .6
6111. 

 

اتفاقٌات وضع القوات ) صوفا ( بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و كل من  .1
 Bبان و تٌمور الشرقٌة وتأثٌراتها على السٌادة ، مجلة جامعة السلٌمانٌة الٌا

(69  /6161   . ) 
 . B (11 /6161 )عصبة االمم وحقوق االنسان ، مجلة جامعة السلٌمانٌة  .0

التنظٌم القانونً للمجال الجوي ألقلٌم كوردستان العراق )بحث مشترك( القً فً  .9
-61ون و السٌاسة / جامعة دهوك المؤتمر العلمً األول لكلٌة القان

60/61/6161 . 

بحث –اتفاقٌة التعاون بٌن الجمهورٌة الفرنسٌة و اقلٌم كوردستان العراق  .1
(  61مجلة كلٌة القانون والسٌاسة . جامعة صالح الدٌن . العدد )  –مشترك 
6166 . 

بٌن األسس القانونٌة التفاقٌة وضع القوات / دراسة تحلٌلٌة لالتفاقٌة المبرمة  .7
مجلة كلٌة القانون للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة  .ٌات المتحدة وكورٌا الجنوبٌة الوال

 .6166/   6. جامعة كركوك ، العدد  

حدة االطار القانونً للثقافة السلمٌة / دراسة تحلٌلٌة مقارنة فً مٌثاق االمم المت .9
تور طه مع االستاذ الدك) بحث مشترك   6119ودستور جمهورٌة العراق لسنة 

/نٌسان  1( . مجلة دراسات قانونٌة وسٌاسٌة العدد / العنبكً/جامعة المستنصرٌة
 جامعة السلٌمانٌة . –/ كلٌة القانون والسٌاسة  6160/

 / جاهز للنشردور المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة لتقنٌن العرف الدولً  .5

 ة(:اربع كتب مطبوعة فً مجال القانون الدولً العام )باللغة الكوردٌ .61

 تاندا. كورد لةبةر ِرؤشنايي ياساي نَيودة وَلةطةىل جينؤسايدي ا/ 
 لي كورد. تي كة ي نَيودة وَلةيتي ياساب/ كَيشة ى كة ساية

 .ي مة سة لة ى كورد بة ياساي نَيودة وَلة تانة وةيند َيوةج/ ب
 تاندا. اي نَيودة وَلةتَيكي ياس / بارودؤخي كورد لة جةند بابةد

.................................................................. 
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 االشراف على رسائل الماجستٌر والدكتوراه:
فً جامعة واطارٌح دكتوراه  رسالة ماجستٌر(  69) االشراف على  .6

 السلٌمانٌة وجامعة كوٌه.

فً كلٌات ارٌح دكتوراه رسالة ماجستٌر واط (611) عضو مناقش ألكثر من .6
 لٌمانٌة وصالح الدٌن ودهوك وكوٌه وجامعة سوران .امعة السالقانون فً ج

وراه ورسائل الماجستٌر فً مجال القانون تح الدكٌخبٌرعلمً فً تقٌٌم اطار .1
الجامعات  و الجامعات العراقٌة ون فً القانالدولً العام فً كلٌات 

  الكوردستانٌة.

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح التالٌة :
ة من أسلحة الدمار الشامل / حالة ئ: الحماٌة الدولٌة للبٌسٌران طه أحمد  -6

  . 6116جامعة السلٌمانٌة  رسالة ماجستٌر ، –العراق نموذجا 
والتدخل االنسانً فً  199: الطبٌعة القانونٌة للقرار  حسٌن  عبدالستار -6

  .6116ة ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة  رسال -العراق 

دراسة  –لكوردي فً الدساتٌر العراقٌة شورش حسن عمر : حقوق الشعب ا -1
 .  6111تٌر ، جامعة السلٌمانٌة  رسالة ماجس -تحلٌلٌة مقارنة 

: تأثٌرات انتهاء الحرب الباردة على سلطات  ان عبدالستار حسٌن سلٌم -0
 . 6117اطروحة دكتوراه ، جامعة السلٌمانٌة   –مجلس االمن 

ت الثقافٌة أثناء النزاعات سلوى احمد مٌدان : الحماٌة الدولٌة للممتلكا -9
 . 6117، جامعة السلٌمانٌة   رسالة ماجستٌر –المسلحة 

روبار مجٌد احمد : الحماٌة القانونٌة لحقوق المرأة فى المواثٌق الدولٌة  -1
 . 6115رسلة ماجستٌر  ، جامعة السلٌمانٌة   –والتشرٌعات العراقٌة 

ات التحالف فى العراق عبدالصمد رحٌم كرٌم : المركز القانونى الدولى لقو -7
 . 6115رسالة ماجستٌر  ، جامعة السلٌمانٌة   –

صوفا (  –سٌروان حامد احمد : الوضع القانونى ألتفاقٌات ) وضع القوات  -9
رسالة ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة   –و تأثٌرها على سٌادة الدول واستقاللها 

6115 . 

رسالة  –دراسة مقارنة  – بزار شوكت كرٌم : االتفاقٌة العراقٌة االمرٌكٌة -5
 . 6115ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة  

سوز حمٌد مجٌد : دور محكمة العدل الدولٌة فى تطوٌر القانون الدولى  -61
 . 6115رسالة ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة   –العام 
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رٌبٌن محمد صوفى : حقوق الشعب الكردى فى الدستور العراقى الدائم   -66
 . 6117ستٌر ، جامعة كوٌة  رسالة ماج – 6119لعام 

 –نوزاد أحمد ٌاسٌن : االختصاص القضائى فى جرٌمة االبادة الجماعٌة  -66
 . 6119رسالة ماجستٌر ، جامعة كوٌة  

شاخوان صابر احمد : الحلول القانونٌة للمناطق المتنازع علٌها )  -61
 . 6115رسالة ماجستٌر ، جامعة كوٌة  –كركوك نموذجا ( 

رسالة ماجستٌر  –وسٌلة لتشكٌل الدولة  –ستفتاء صمد محمد حسٌن : اال -60
 . 6115، جامعة كوٌة 

لدولٌة الناجمة عن االخالل بالعرف دلباك طاهر دروٌش : المسؤولٌة ا -69
الدولً ، رسالة الماجستٌر ، كلٌة القانون والسٌاسة ، جامعة السلٌمانٌة  

6166 . 

أطروحة  –المبعوث الدبلوماسً  مهمةٌم : انتهاء عبدالصمد رحٌم كر -61

 . 6166لسلٌمانٌة  كلٌة القانون والسٌاسة ، جامعة ادكتوراه  ، 

رسالة  –كه نار جمال عبدهللا : التنظٌم القانونً للمجال الجوي للدولة  -67
 .  6160كلٌة القانون والسٌاسة / جامعة السلٌمانٌة  –ماجستٌر 

مقداد عبدالستار عبدهللا : مكافحة الفساد االداري فً القانون الدولً  -69
رسالة ماجستٌر , كلٌة القانون والسٌاسة/ جامعة السلٌمانٌة  –والداخلً 

6169 . 

ٌسرى رجب كمر : التنظٌم القانونً لحقوق ذوي االحتٌاجات  -65
معة كلٌة القانون والسٌاسة , جا -رسالة ماجستٌر –الخاصة/دراسة مقارنة 

 . 6161السلٌمانٌة 

رٌبوارأحمد كوخا رجب : دور محكمة العدل الدولٌة فً انفاذ اتفاقٌة منع  -61
رسالة ماجستٌر , كلٌة القانون  –جرٌمة االبادة الجماعٌة والعقاب علٌها 

 .  6161جامعة السلٌمانٌة -والسٌاسة

 مرٌوان فرٌق كرٌم : حماٌة البٌئة فً اقلٌم كوردستان العراق/دراسة فً -66
جامعة  –القانون الدولً العام . رسالة ماجستٌر , كلٌة القانون والسٌاسة 

 6161السلٌمانٌة 

الى كلٌة  6161 – 6169قدم أربعة مشارٌع دكتوراه للعام الدراسً  -66
 ) مقبولة وتحت االنجاز ( . القانون والسٌاسة / جامعة السلٌمانٌة

 

 شكر و تقدٌر :
/  65/  7س الجامعة , األمر الجامعً رقم : رئاسة جامعة السلٌمانٌة / مكتب رئٌ -6

 66فً   9115

  /66  /6111   
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 65/  7رئاسة جامعة السلٌمانٌة / مكتب رئٌس الجامعة , األمر الجامعً رقم :   -6
 .  6166/  1/  9فً    9911/

العراق / مكتب الوزٌر  –وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لحكومة اقلٌم كوردستان  -1
 . 6166/  6/  6فً  667الوزاري رقم  : ن / , األمر 

/  6/  6رئاسة جامعة صالح الدٌن / مكتب رئٌس الجامعة , األمر الجامعً رقم :   -0
 . 6169/  9/  66فً  9519

  101رئاسة جامعة التنمٌة البشرٌة / مكتب رئٌس الجامعة , األمر الجامعً رقم : م  -9
 . 6169/  9/  67فً  

 7/6/7911 ٌة / مكتب رئٌس الجامعة , األمر الجامعً رقم : رئاسة جامعة السلٌمان -1
 9/7/6169فً 

 .5/6/6160فً  956رقم الكتاب   –كلٌة الحقوق / جامعة النهرٌن  -7

فً   7/61/569رقم الكتاب  –لٌة التربٌة للعلوم الصرفة كركوك / عمادة كجامعة  -9
66/9/6160 . 

 . 5/1/6160فً  6166رقم الكتاب  –كلٌة الحقوق / جامعة النهرٌن  -5

فً  7/69/6510رقم الكتاب  –جامعة كركوك / مكتب رئٌس الجامعة  -61
66/6/6160 . 

 

 المشاركات فً المؤتمرات العلمٌة:
 

المؤتمر العلمً لجامعة السلٌمانٌة )عضو فً الهٌئة التحضٌرٌة  .6
 .6116للمؤتمر(

 .6111اربٌل  –المؤتمرالعلمً حول جرائم االنفال فً العراق  .6

دراسٌة القانونٌة فً معهد القانون الجنائً فً مدٌنة سٌراكوزا الحلقة ال .1
 . دورة بشأن حقوق االنسان . 6110عام  اٌطالٌا –

علمٌة الى جامعات مصر والجامعات االمرٌكٌة  ) محاضرات (زٌارة  .0
 .6110فً شٌكاغو حول القانون الجنائً الدولً وحقوق  االنسان عام 

جامعة -كلٌة العلوم والسٌاسة –االمرٌكٌة الندوة القانونٌة لجامعة دٌبول  .9
 .6110 –بغداد 

جامعة  -كلٌة القانون –الندوة القانونٌة لجامعة دٌبول االمرٌكٌة   .1
 .دورة حول حقوق االنسان  .6110 -السلٌمانٌة

جامعة صالح -كلٌة القانون –الندوة القانونٌة لجامعة دٌبول االمرٌكٌة  .7
 .6110 -الدٌن

حول العدالة الجنائٌة فً  –امعة دٌبول االمرٌكٌة الندوة القانونٌة لج .9
 (,69/0/6119-60دوكان) –العراق 

 .6110-اربٌل  -ندوة نقابة المحامٌن حول حقوق االنسان .5
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-مؤتمر حول جرائم النظام البائد/ برلمان كوردستان/ اربٌل .61
6110. 

  .6117 –اربٌل –مؤتمر حول االبادة الجماعٌة  .66

،  ً والقانونً للمدن القدٌمة والتراثٌةدورة حول : التطور التأرٌخ .66
 . 6117آذار  61-1جامعة دورتموند االلمانٌة ، عمان ، 

المؤتمر العلمً األول لكلٌة القانون و السٌاسة / جامعة دهوك  .61
61-60/61/6161  . 

محكمة اكادٌمٌة صورٌة بٌن كلٌة القانون فً جامعة السلٌمانٌة و  .60
اغو بواسطة فٌدٌو كونفرانس فً كلٌة القانون فً جامعة دٌبول/ شٌك

16/6/6166  . 

مؤتمر حول األعتراف بجرٌمة الجٌنوساٌد للشعب الكردي فً    .69
 .  1/1/6166البرلمان النروٌجً فً أوسلو فً 

ورشة عمل حول مبدأ التقاضً و العدالة و سبل الوصول الٌها )  .61
معهد المعونة القضائٌة( المنعقد من قبل البنك الدولً بالتعاون مع ال

 .6166حزٌران   60( ، أربٌل   IIRLالدولً لدعم سٌادة القانون ) 

جامعة كركوك  –المؤتمر العلمً الدولً االول لكلٌة القانون  .67
 . 6166نٌسان  61 – 69للفترة 

 

 – 1مؤتمر تطوٌر المناهج الدراسٌة لكلٌات القانون العراقٌة من  .69
 أربٌل . 6166ماٌس  7

األوروبً بعنوان : األحزاب  للمجلس مؤتمرلجنة فٌنٌسٌا  .65
 65-69عوامل التطور فً المجتمعات الدٌمقراطٌة .  –السٌاسٌة 

 ./ رومانٌاجامعة بخارست  –. كلٌة الحقوق  6161تشرٌن االول 

جامعة نوروز/  –المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة القانون والسٌاسة  .61
 بعنوان : دور التشرٌعات فً مكافحة 6160/ماٌس  7-1دهوك فً 

 ظاهرة الفساد .

عة مؤتمر حول االبادة الجماعٌة , مركز كوردولوجٌا , جام .66
 . 11/6169-65السلٌمانٌة فً 

ملتقى : نحو صٌاغة الدستور ألقلٌم كوردستان , جامعة صالح  .66
 . 61/9/6169-65أربٌل فً  –الدٌن 

المؤتمر العلمً الدولً الثانً : الوسائل البدٌلة عن القضاء لحل  .61
 – 66كلٌة القانون والسٌاسة / جامعة دهوك فً ,  المنازعات

60/9/6169 . 

مستقبل التعلٌم  –مؤتمرالمجموعة األوروبٌة/األتحاد األوروبً  .60
  6169/  9/  60-61العالً القانونً فً العراق , أربٌل 
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) حول االبادة لجامعة حلبجة رئٌس اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً  .69
 . 6/1/6161فً  6/9/6109ً الجماعٌة ( بموجب االمر الجامع

رئٌس اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً لجامعة حلبجة حول جرائم  .61
االبادة الجماعٌة , بموجب االمر الجامعً لرئاسة جامعة حلبجة المرقم 

 . 6/1/6161فً  6/9/6109

 

 النشاطات العلمٌة االخرى:
 . تقدٌم ندوات ثقافٌة وقانونٌة فً داخل وخارج الجامعة  -
الفدرالٌة والعولمة  ك فً المناقشات العلمٌة حول مسائلااالشتر -

والقضاٌا الداخلٌة  والنظام العالمً الجدٌد وحقوق االنسان
 .واالقلٌمٌة والدولٌة المعاصرة والراهنة

هد والمراكز الثقافٌة المعامحاضرات فً القانون الدولً العام فً  -
 .ودهوكفً السلٌمانٌة واربٌل 

لعلمٌة للمجالت الجامعٌة والمؤتمرات تقٌٌم عشرات البحوث ا -
 وألغراض الترقٌة العلمٌة .

......................................................................... 
 

 النشاطات الثقافٌة واالجتماعٌة:

 
 . 6577ً اتحاد االدباء االكراد منذ عام عضو ف -
 عضو فً نقابة صحفً كوردستان. -
 قوقٌن االكراد.عضو فً اتحاد الح -
 . وقصائد منشورة أربعة دواوٌن شعرٌة - -

 مقاالت فً الصحف والمجالت الكوردٌة والعربٌة. - -

المشاركة فً المناقشات المختلفة فً االعالم الكوردي  - -
 والعربً. 

ٌٌن عن جرائم رعضو فً اللجنة االستشارٌة لتعوٌض المتضر - -
ؤنفلٌن/حكومة االبادة الجماعٌة فً وزارةشؤون الشهداء والم

  . 6166،  6166-6161 ، 6115-6119 –اقلٌم كوردستان 

جامعة  –عضو فً هٌئة التحرٌر لمركز الدراسات الكردٌة  -
 . 6160السلٌمانٌة 

ت المحلٌة )فكرٌة عضو فً الهٌئة االستشارٌة لعدد من المجال -
 وثقافٌة عامة( .

-  
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 المناصب واللجان العلمٌة واالدارٌة الجامعٌة:
جامعة  –جنة الدراسات العلٌا /كلٌة القانون رئٌس ل  .6

 ( .6110-6116السلٌمانٌة) 

جامعة السلٌمانٌة  –رئٌس قسم القانون /كلٌة القانون  .6
/6116-6110 . 

 

رئٌس اللجنة العلمٌة /كلٌة القانون / جامعة السلٌمانٌة  .1
(6116-6110.) 

 -عضو و مسؤول فً اللجان االمتحانٌة )بكالورٌوس .0
 (.6161 - 6115امعةالسلٌمانٌة  )  سات علٌا( جدرا

جامعة كوٌه للدراسات االنسانٌة مجلةرئٌس تحرٌر .9
(6119.) 

 (. 6117-6110عمٌد كلٌة القانون /جامعة كوٌه ) .1

مجلة )جامعة السلٌمانٌة( العلوم  عضو فً هٌئة تحرٌر .7
 6166 – 6119( و ) B ()6111-6116االنسانٌة)

 . )مستمر ( .( 6161 – 6169 –

نة الدراسات العلٌا واللجنة العلمٌة /كلٌة عضو فً لج .9
 .(  6161-6119سٌاسة /جامعة السلٌمانٌة )القانون وال

دراسات قانونٌة وسٌاسٌة / مركز لمجلة / رئٌس التحرٌر  .5
كلٌة القانون والسٌاسة  –الدراسات القانونٌة والسٌاسٌة 

 – 6169 – 6160 - 6161/  جامعة السلٌمانٌة  –
6161  

رة فً اللجان العلمٌة واالدارٌة على مشاركات مستم .61
مستوى الكلٌة والجامعة منذ اول تعٌٌن جامعً فً 

6555 . 

عضو فً الهٌئة االستشارٌة فً مجلة االكادٌمٌة االكردٌة  .66
 )مستمر( .  6167-6161اربٌل 

عضو فً الهٌئة االستشارٌة فً مجلة جامعة نوروز /  .66
 )مستمر( . 6167دهوك 

كلٌة القانون للعلوم القانونٌة  عضو فً هٌئة تحرٌر مجلة .61
 .  6167والسٌاسٌة / جامعة كركوك 

 

 

 .سنة خدمة جامعٌة 69, بما فٌها   سنة خدمة 69مالحظة / لدٌه اكثرمن 
............................................................................................................................................................................................. 


