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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                    

  انشىاَي َىزاد احًذ ياسيٍ صادقي:االسى انرباع    

                                                                

    Name: Al.Shwany adiqShmed yassin Azad oN 

 

 

 كركىك -انعراقيكاٌ انىالدة:     

                    

   place of Birth: kirkuk-Iraq 

 

 

                                                              Birth date  : 1/6/7219 حاريخ انىالدة   

 

        PhDدكخىراِ      :Certification  انشهادة   

                                                          

    Prof Assistantأسخار يساعذ   :Title Academicانهقب انعهًي   

            

   First appointment Date   :15/12/1998حاريخ أول حعييٍ   

 

 

     َىٌكهيت انقا-جايعت كركىك يكاٌ أول حعييٍ:     

   

   First appointment place: Collage of law-ersitykirkuk univ 

 

 

 mobile no   : .07704749990-   07701307439رقى انًىبايم 

 

 mail-E  :dr.shwany@yahoo.comااليًيم. : 
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 Period of service in  higher education :10 عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني  

 

       :Period of service out higher education  يعذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعان  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        قاَىٌ عاو االخخصاص انعاو:

           

 Specialty General:  ٍ   puplic law  

 

 انقاَىٌ انجُائياالخخصاص انذقيق:
                                                                    

  ٍSpecialty Accurate :  law alCrimin  

 
 
 

  icates)C: Education(Certif                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Prof.انذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountry                                            انعراقانذونت :

 :sulaimaniyaCity                                                       سهيًاَيتانًذيُت :

 :sulaimaniyaUniversity                                           سهيًاَيتانجايعت:

 
 
 :Sc .Mانًاجسخير .2

 

 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :ArbilCity                                                                      اربيمانًذيُت :

 :KoyaUniversity                                                            كىيتانجايعت:

 
 

 

 :Sc .B شانبكانىريى. 3  

 

 :IraqCountry                                                                انعراقنذونت :ا
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 :KirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

 :KirkukUniversity                                                            كركىكانجايعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry                                                                انعراقانذونت :

 :KirkukCity                                                                      كركىكانًذيُت :

                                                 ذ نهبُيٍ اعذاديت قاضي يحًانًذرست:

                 

mohamed secondary Qadi 

schoolSchool: 

 
 
 
 : othersأخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      جامعة السميمانية-شيادة كفاءة لغة انكميزية   .1
 جامعة كركوك - وبحاسالشيادة كفاءة   .2
     كركوكجامعة -ادة طرائق تدريس شي  .3

 شيادة جامعة ويست فرجينيا لدورة ) التعميم العالي في الشرق االوسط (  .4
 

 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                                          
 Current Scholarly                  لعلمية الحالية  خامساً: األنشطة ا 

actives  
 :Books and researches Publishedالمنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

االختصاص القضائي في جريمة   .1
 ةاالبادة الجماعي

مركز كوردستان لمدراسات 
 1ط-االستراتيجية /السميمانية

      2009             

االختصاص القضائي في جريمة   .2
 االبادة الجماعية

             2012       2لبنان ط -مؤسسة الكتاب الحديث

حماية الشيود في القانون الوطني   .3
 والدولي

دار الجامعة الجديدة مصرطبعة 
 اولى

      2011             

تعويض الموقوفين والمحكومين عند   .4
 البراءة واالفراج 

 مجمة كمية القانون والعموم السياسية
  كركوك

      1201             

 السنة القسم الكمية المرحمة ةأسم الماد ت
 2009 القانون القانون ةالثاني العقوبات العام   .1
 2010 القانون القانون الرابعة اكمات الجزائيةالمحاصول   .2
 6201  نالقانو  القانون الربعة اصول التحقيق الجنائي  .3
 2011 القانون القانون ةالرابع خاصالعقوبات ال  .4
 2011 القانون القانون الثالثة دولي عام  .5
 2016 القانون القانون الرابعة  الطب العدلي  .6
 2009 القانون القانون االولى  االنسانقانون حقوق   .7
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المسؤلية القانونية لالعالم في اثارة   .5
 العنف 

 مجمة كمية القانون والعموم السياسية
  كركوك

      2012             

مستقبل المحكمة الجنائية العراقية   .6
  العميا بين االلغا والبقا

             2012       ية مجمة كمية القانون والعموم السياس

اثر وسائل االعالم عمى الشاىد في   .7
 الدعوى الجنائية 

كمية القانون والعموم السياسة جامعة 
 تكريت 

      2013             

 العنف المعنوي ضد الزوجة   .8
مجمة كمية القانون والعموم 

 السياسيةجامعة صالح الدين اربيل 
     2013             

المظاىرات مسؤولية المتظاىرين عن   .9
 غير المشروعة ) دراسة مقارنة ( 

             2015        السياسية والعموم القانون كمية مجمة

جريمة تجنيد االطفال في النزاعات   .10
 المسمحة 

             2015        السياسية والعموم ونالقان كمية مجمة

             2016        السياسية والعموم القانون كمية مجمة جريمة التشيير عبر االنترنت   .11

 
12 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

النظام القانوني الضراب الموظف 
 قالعام في العرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنف ضد الزوجة واثرىا عمى 

 الرابطة الزوجية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحماية الجنائية االجرائية  

لممتظاىرين من الجرائم المرتكبة من 
 قبل رجال السمطة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسؤولية القانونية لوسائل اإلعالم 

عن اثارة الفكر التكفيري والعنف 
 الطائفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور االدعاء العام في مراقبة قرارات 

 لقبض والتوقيف ا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدور المنفرد لممحاضر وتقارير 

 الخبراء والقرائن في االثبات الجزائي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السياسية والعموم القانون كمية مجمة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -لمعموم االنسانية  المجمة الدولية

الواليات  -جامعة ويست اريزونا 
 المتحدة االمريكية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجمة كمية القانون والعموم السياسية 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دىوك -مجمة جامعة نوروز 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والعموم القانون كمية مجمة 

  السياسية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السياسية والعموم القانون كمية مجمة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

      

 
2016 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

3120 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

2016 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

2017 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2017 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2017 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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18 
 
 

19 

جريمة تجنيد االطفال في النزاعات 
 المسمحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

حماية النساء من االتجار عمى 
 الصعيدين الوطني والدولي 

 

 السياسية والعموم القانون كمية مجمة
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