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 السرية الذاتية للدكتىر
 (  الزنكنة  عدنان قادر عارف جنم  )

 
 . السنكنةعدناى قادر عارف نجن  -الوساعد الدكتور : األستاذاالسن الرباعي    : 

 كركوك . 1958/  9/  1الوواليد            :  

 . أوالد أربعلي   هتسوج  :   السوجيةالحالة 

 210هحلة  –خلف هركس شرطة رحين أوه  –رحين أوه  –العنواى            : كركوك 

 . 27زقاق                        

 07701304398الووبايل           : 

 adnan.sun@yahoo.com             dr.adnanqadir26@gmail.com:   االهيل            

          

عة كركوك / كليةة الاةانوى : رئيس قسن العلوم السياسية في جاه الونصب  الحالي

       . الاانونيالسياسية *** نائب رئيس و هدير هكتب االستشاري والعلوم 

 الشهادات الدراسية 
 .  1980دبلوم فني / رسم هندسي من المعهد الفني حلة في محافظة بابل عام  (1)

 .1991/ 1990دبلوم مساحة بغداد عام  (2)

ناجح في الدور األول بدرجةة جيةد  2003/  2002بكالوريوس قانون من جامعة كركوك /كلية القانون عام  (3)

  .(  األوائلطالباً ) من عشرة  153( من مجموع 6( تسلسل )84.  11جداً وبمعدل )

/ بدرجة جيد جدا عةالي مةن جامعةة السةليمانية عةام  يإال دارشهادة الماجستير في القانون العام / القانون  (4)

2005   /2006 . 

شهادة الدكتوراه في القانون العام /القانون الدستوري / بدرجة جيد جداً عةالي مةن جامعةة السةليمانية عةام  (5)

2009   /2010  . 

 -الىظائف التي مت إسناده يل :
 

 . 1983لمديرية بلديات كركوك عام  مدير الشعبة الفنية  / في البلديات التابعة (1)

 . 1991مدير قسم تخطيط المدن / مديرية بلديات كركوك عام  (2)

 .1993مدير قسم األمالك + مدير قسم تخطيط المدن في مديرية بلديات كركوك عام  (3)

 . 2001مديراً لألقسام ) األمالك + تخطيط المدن + التخطيط والمتابعة ( في مديرية بلديات كركوك عام  (4)

 . 2004دير إدارة مديرية بلدية كركوك عام م (5)

علةةا األقسةةام ) األمةةالك + تنظةةيم المةةدن + القانونيةةة ( فةةي مديريةةة بلديةةة كركةةوك عةةام  مسةةئولمشةةرو و  (6)

2005 . 

 .  2006مدير قسم تنظيم المدن في مديرية بلدية كركوك عام  (7)

                                               .2007مدير قسم األمالك في بلدية كركوك عام  (8)
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لغايةة  2009/  8/  13 مدير القسم القانوني وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي في هيئة استثمار كركةوك مةن (9)

21  /11  /2011 . 

االستشةاري القةانوني فةي كليةة مكتةب المدير مكتب ونائةب رئةيس مجلةس و السياسية رئيس قسم العلوم    (10)

 . ة كركوك / جامع والعلوم السياسية  القانون

 .  اإلداريمن سلم الوظيفي الحادي عشر المرحلة  األولاموظو في الدرجة  (11)

 -فيها مع الشهادات املمنىحة : املشارك التشكزات والدورات  
ومةدراء  ورؤساء الجامعة و عمداء الكليةات ( كتاب شكر وتقدير من السادة معالي الوزراء والمحافظين65أكثر من )(1)

 ( برنامج الحوار الديمقراطي  . USAIDالدوائر والمنظمات الدولية والمحلية منها منظمة ) 

دورة مدراء األمالك في المعهد العالي للتطوير األمني واإلداري في العراق وكانت النتيجةة أول علةا العةراق فةي عةام (2)

1987. 

وعلةا مسةتو  ثالث علا الدورة وكانت النتيجة   1991 / 1990 لتابع ألمانة العاصمة عامدورة المساحة في معهد ا(3)

 . العراق

 ثالث دورات في الدفاع المدني واألمن الصناعي، أول علا الدورات .(4)

 . مشاركة برامج تلفزيونية عديدة حول الدستور واالنتخابات و قانون االستثمار(5)

 . 2005عام  محافظة كركوك مدير مراكز انتخابية في(6)

إلقاء عشرات المحاضرات علا القانونيين في المواضيع المختلفة حول )الدستور ، الحقوق العامة ، حقةوق المةرأة ، (7)

 ..( . الخ. اإلداريالوظيفة العامة , القانون  االنتخابات ،

مجتمةع عقد ندوات في مناطق متفرقة في محافظة كركوك بالتعةاون مةع المنضةمات النسةوية والحقوقيةة ومنضةمات ال(8)

والتةزام المةواطن بالقةانون و الوظيفةة العامةة المدني حول الدستور والقانون وسيادة القانون والحقوق والحريات العامةة 

 .  في ظل المشروعية 

) البلدية وهيئةة  المجالت التابعة للدوائر الجرائد و نشر مقاالت عديدة حول الوظيفة العامة والموظو واالستثمار في(9)

 . ( أخر ومجموعة االستثمار 

ومنحت شهادة  تفةوق بةكلك  2007( في اربيل تموز عام  USAIDدورة إدارة المشاريع الممول من قبل منظمة ) (10)

. 

  في الجهة نفسها ومنحت شهادة تفوق بكلك  . 2007عام  1دورة إدارة المشاريع المتقدمة ت(11)

 بنتائج عالية جداً.مشاركة عشرات الدورات المحلية في محافظة كركوك (12)

مةوظفي  إلقاء محاضرات في مركز التقني التابع لوزارة البلديات واألشةغال العامةة فةي كركةوك حةول قةانون انضةباط(13)

 .  ) النزاهة والشفافية ( اإلداريو دورة حول الفساد  الدولة و القطاع العام

 . والمجالت الجرائد فيوكتابة عشرات المقاالت علمية في المجالت العلمية نشر بحوث (14)

والشةفافية و  عشرات األنشطة األخر  في مجال التوعية وحقةوق اإلنسةان واالنتخابةات والحريةات العامةة والنزاهةة(15)

 .  تطوير الوظيفة العامة 

 أبإلةةا  2007 أبلمدينةةة كركةةوك مةةن  األساسةةي( لتحةةديث التصةةميم  work groupاسةةتالم رئاسةةة فريةةق عمةةل )(16)

 . شهادة بكلك ومنحت  2008
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دولةة االتحاديةة والهويةة الوطنيةة فةي ظةل المركز القةانوني للمةواطن فةي ظةل ال ) نشر مجموعة بحوث علمية منها (17)

و  العولمةةةو المعالجةةة ( و التغيةةر الةةوظيفي للدولةةة فةةي ظةةل  األسةةباب)  فةةي العةةراق الفسةةاد اإلداريو الدولةةة الموحةةدة 

 ( . وأخر ..   االتحاد السويسري نموكجا–المجلس األدنا في الدولة االتحادية 

 .  2008عام  اإليرانية اإلسالميةمشاركة دورة قانونية في الجمهورية  (18)

مشاركة دورة تخصصةية فةي جمهوريةة مصةر العربيةة حةول تنميةة المهةارات القياديةة و إدارة االسةتثمار فةي معهةد (19)

 ومنحت شهادة بكلك . 2010نيسان عام إعداد القادة التابع لوزارة االستثمار المصري في 

ورفع كفاءة األداء ( في لبنان الوظيفية  تمشاركة دورة تخصصية حول ) إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسارا(20)

 وتم منحي شهادة بكلك . 2010البشرية في تشرين األول عام الرؤيا العالمية لتنمية الموارد  التي أقامتها شركة

  المتحدة األمريكية وزارة العدل في الواليات ن فريق سيادة القانون التابع لعلا شهادة م( الحصول 21) 

العرب ( حول إدارة الجودة لمقامة من قبل شركة ) صناع جودة ( مشاركة ورشة عمل في اسطنبول بتركيا ا22) 

 ومنحت شهادة بكلك .  2011في تشرين األول عام  ( I . S . O الشاملة ) 

في  معوقات االستثمار بحثية حول بورقة 2011و  2010الستثمار عامي ركة مركز المرشد في ندوتين حول ا( مشا23)

 .محافظة كركوك 

جامعة كركوك في الندوة المقامة حول ) دور الشريعة والقانون في المحافظة علا جمال ( مشاركة كلية القانون/24)

 .         2010عام  ا ( بورقة بحثية في تشرين الثانيالمدينة وروائه

 دورة طرائق التدريس التي أقامتها كلية التربية في جامعة كركوك بتفوق .                          اجتياز ( 25)

المركز القانوني   لون / جامعة كركوك ببحث مشترك حوفي كلية القان والثاني األول الدولي( مشاركة المؤتمر 26) 

   .االنكليزية وتنشر في الخارج إلاقي االتحادي ، وكان البحث من ضمن البحوث التي تترجم للمواطن في ظل النظام العرا

جامعة صالح  فيسنوات إلا أين ) ثقافة الالعنو (في مؤتمر دولي أخر بعنوان ) العراق بعد عشرة  المشاركة( 27)

 . بمحافظة اربيل العراقية األلمانيةالبحوث  رسنتباالشتراك مع و/ اربيل الدين 

الكي اإلنسان في الجامعات والمدارس العراقية (  شاركت في دورة بعنوان ) اآلليات الحديثة لدراسة حقوق ( 28) 

ليم العالي والبحث أقامتها وزارة حقوق اإلنسان العراقي ومنظمة لجنة المرأة لمعلمي العراق وبالتعاون مع وزارة التع

 ومنحت شهادتين بكلك  .  2012/  12/  27 – 26) العلمي بتاريخ 

( فتح دورات لموظفي الدولة والقطاع العام في محافظة كركوك حول الوظيفة العامة و قانون انضباط موظفي الدولة 29)         

     . بهدو حماية المال العام من الهدر  واإلثباتوالعالقات الدولية والتفاوض وقانون المرافعات 

بموجب اسة برئاسة قسم العلوم السياسية من قبل رئاسة جامعة كركوك وكلية القانون والعلوم السي( تم تكليفي 30) 

 . 2013/  2/  19(  بتاريخ   2138/  39/  7الجامعي كي العدد )  األمر

           بتاريخ عاصمة فرنسا باريسفي  لالقتصاد والسياسة رينيه كلية ( مشاركة المؤتمر العلمي المقام من قبل31) 

  .  اإلداريببحث حول الفساد  2013/  12/  23 –19

التي مرت بها  األحداثوحصلت علا فيزا ولكن بسبب  2014/  7/  5في فرنسا بتأريخ  أخرمؤتمر  إلا( تم دعوتي 32) 

 لم يتسنا لي المشاركة . المجرمين الدواعشقبل من  اإلرهابية واألعمالالبلد  

بتركيا ( في اسطنبول  األكاديميةللمالكات  األساسيةالمهارات  – اإلداريةشاركت في دورة ) تطوير القيادات ( 33) 

 .و منحت شهادة بكلك االلكترونية  لإلدارةالمقامة من قبل مؤسسة الرواد  2014/  11/ 19-13بتاريخ 

 .2015/  2014 ركوك للعام الدراسيكلألستاكة االكادميين في جامعة  سعضو لجنة منح صالحية التدري( 34) 
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 ولي في كلية القانون والعلوم السياسية .دشاركت في ندوة حول التحكيم التجاري ال( 35) 

الجامعات المنتجة المنظم من قبل وحدة البحوث في كلية القانون  إلا( شاركت في ندوة حول كيفية تحويل الجامعات 36)

 والعلوم السياسية .

 لبنان ) بيروت ( . خارج القطر في دار الحلبي للكتب القانونية ... كتابين وطبعتم نشر ( 37)

 . 2015/  6/  25 خبتأريكوردستان في المكتبة المركزية بكركوك  إقليم( مشاركة ندوة حول دستور 38)

 . 2015/  8/  27الحكومة العراقية في قاعة سارة بتاريخ  إصالحاتندوة حول  ( حضور30)

في رئاسة جامعة كركوك  واإلرهابفي مواجهة الحرب النفسية  األكاديمي األستاكندوة حول دور  حضور( 40)

30/10/2015 . 

 .2015/ 20/11رفة في جامعة كركوك لكلية التربية والتربية للعلوم الص لاألو( مشاركة المؤتمر الدولي 41)

 .  2015/ 4/11تكامل جامعة السليمانية  أم( مشاركة المؤتمر حول الشريعة والحرية تضاد 42)

 . 14/11/2015(  مشاركة مؤتمر حول السالم في مدينة حلبجة بتاريخ 43)

 10/11/2015في رئاسة الجامعة  اإلنسانمع لجنة حقوق  اإلنسانمشاركة محاضرات حول حقوق ( 44)

 ل الماجستير .علا ثالثة طالب ماجستير والمشاركة في مناقشة مجموعة رسائ اإلشراو( 45)

 ركوك .( مستشار قانوني لد  رئاسة مجلس محافظة ك46)

  . ( مستشار قانوني لد  منضمة تنمية القانون47)

 مجموعة رسائل الماجستير .وعضو لجنة المناقشة ل علا ثالثة طالب ماجستيراإلشراو ( 48)

                                                                              

 

 

 

 أ . م . د . عدنان قادر زنكنة                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


