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 جنات سعيدناوي باوك وباثري: 
 1591 – 10 – 11شويَن و ميَذووي لة دايك بوون: هةوليَر 

 زاندارباري كةسي: خيَ
 dr.dalshadsaeedlaw@gmail.com: ئيميَل

 14914771591ذمارةي مؤبايل: 
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ملانيا )رؤذئاواى ئةلة  Trierلة ياساي تايبةت لة زانكؤي  وانامةي دكتوراةبرِوةرطرتنى   1550ساىل  -
  جاران(.

 ناوي تيَزي دكتوراة:
  (Das Risiko der Erteilung von Exportgenehmigungen nach den 
Encoterms, verglichen mit dem BGB) 

ملانيا )رؤذئاواى ئةلة  Trierلة زانكؤي  وانامةي ماستةر لة ياساي تايبةت برِ وةرطرتنى 1597ساىل  -
 جاران(.

 ناوي ماستةرنامة:
 (Internationale Zustândikeit der deutsche Gerichte in Kartellsachen) 

 بةشي ياسا. -ياو رٍاميارياسكؤليذي  – بةغداوانامةي بكالوريوس لة زانكؤي برِ وةرطرتنى 1544ساىل  -
 بة كارى ثاريَزةرايةتى لة شارى هةوليَر . ن دةستكرد 1544لة ساىل  -
 Fachhochschuleى ياساي كؤمثانياكان و ياساى كار لة )كاركردن وةك وانةبيَذ  1557ساىل  -

Brandenburg)  (    وFachhochschule Wismar)   لة ئةملانيا. 
 .مانيلة كؤليذي ياساي زانكؤي سليَ امؤستا ثلةي مدامةزراندن بة   2111سالَى   -
 .كؤية كؤيزان ياسايؤليذي بؤ ك طواستنةوةى راذة  2117سالَى   -
 رم بة دةستهيَناوة.ةثلةي ثرؤفيسؤري ياريدةد 2110سالَي   -
 
 
 : كانتويَذينةوة  -0
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 سالَ ذمارة طوظار بابةت  ناوةكان ذ
تشير  بفعع التزام البائع بتسليم البضاعة والتزام امل 1

 .الثمن يف البيع )عوب( يف قانون التجارة العراقي
 2112  زانكؤي سليَمانى ياساى تايبةت

السر املصريف و مربرات االلتزام به والطبيعة القانونية  2
 هلذا االلتزام

 2112 22 زانكؤي كؤية ياساى تايبةت

 2112 29 زانكؤي كؤية ةتياساى تايب ( االملانىG W Bاملناعسة ومنع تقيفها يف قانون ) 0

استبعاد تطبيق القانون االجنيب إعماال للمصلحة  7
 الوطنية

ناردراوة بؤ بالو كردنةوة  زانكؤي كؤية ياساى تايبةت
 2110( ى 7لة مانطى )

 
 ثؤستة ئيداريةكان -7

 . سليَمانيزانكؤي  -بةرثرسي يةكةي تؤمارطا لة كؤليذي ياسا 2111 -2111ساىل  -
 . سليَمانيلة زانكؤي  ئيَواران  ىسةرؤك بةشي قانون 2117 -2111ساىل   -
 لة كؤليذى ياسا لة زانكؤي كؤية. ياريدةدةري رِاطر 2111 -2117ساىل   -
و  فاكةليت زانستة مرؤظايةتيلة سةرؤكى سكولي قانون وكارطيَري تا ئيَستا  -2111ساىل  -

 .زانكؤى كؤية ةكان كؤمةاليةتي
 .زانكؤى كؤية ةكانيت زانستة مرؤظايةتي وكؤمةاليةتياري فاكةلئيستاش سةرثةرشتي -

 
 كاركردن لة ليذنة زانستيةكان :  -9
 بةرزكردنةوةي ثلةي زانستى لة زانكؤي سليَماني.ليذنةي  -
وانامةكان لة وةزارةتي خويَندني باالَ وتويذينةوةي زانسيت )لة ليذنةي يةكسانكردني برِ -

 ماني جاران(.ئيدارةي سليَ
 زانستة مرؤظايةتي و فاكةليت ةي زانستى بةشى قانون لة سكولي قانون وكارطيَري سةر بةليذن -

 ةكان.كؤمةاليةتي
 كار وضاالكية زانستيةكان -6

 لة ضةندان خوىل ماستةر ودكتوراة بة وانة وتنةوة. نوانة وتنةوة : بةشدار بوو - أ
 ليَماني وكؤية.ضةندان ماستةر نامة لة زانكؤي س كردنى  سةرثةرشيت: سةرثةرشيت   - ب
 .كؤيةو ضةندان ليذنةي طفتووطؤي ماستةر و دكتورا لة زانكؤي سليَماني بوون لة طفتووطؤ: ئةندام  - ت



 لةوانة:  خؤيي ونيَو دةولةتىلة ضةندان كؤنطرةي ناو ن: بةشدار بوووةرشة كؤنطرة  - ث
 

 سالَ ريَكخةر شويَن بابةت ذ
 INC 2111 لندن حقوق االنسانمؤمتر حول  1
 2111 جامعة ديبول سليَمانى عمل حول حقوق االنسان ورشة 2
 USAID 2112 هةوليَر ورشة عمل حول طلب املعونة لكليات القانون 0

 USAID 2112 هةوليَر العيادات القانونية  يف كليات القانون  7
 USAID 2110 هةوليَر العيادات القانونية  يف كليات القانون 9
جيسب كقاضي  املتشاركة يف مسابقة عيليب 6

 احملكمة االعيراضية 
 USAID 2110 هةوليَر

 
 ران : يَوةرط كارى   - ج

فائرة الزماني ئةملاني بؤ )  يَرانى ياساى بازرطانى عيَراق بؤ سةروةرط 1594ساىل  .1
 ( لةئةملانيا.االحتادية الستعالمات التجارة اخلارجية

رستانى عراقى بؤ وةرطيَرانى بنةماكاني كرين وفرؤشنت لة ياساى شا 1594ساىل   .2
(  لة  االحتادية الستعالمات التجارة اخلارجية فائرةال)زماني ئةملاني بؤ  سةر

 ئةملانيا.
 فائرةال) زماني ئةملاني بؤ سةروةرطيَرانى ) االلتزامات ( بؤ  1594ساىل  .0

 .لة ئةملانيا ( االحتادية الستعالمات التجارة اخلارجية
 

 
 


