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                         السيرة العلمية               

                                                 عبو سلطان ىعل هللا دد. عب: االسم
  بروفيسور :اللقب العلمي
 العراق-إقليم كوردستان-دهوك جامعة-القانون  قسم- كلية القانون والعلوم السياسية :مكان العمل

 رئيس قسم القانون  :ن الوظيفيالعنوا
 abdullah.abbou@uod.ac :اإللكترونيالبريد -

 العام ن : القانو العامالتخصص 
 الدولي العام ن : القانو الدقيقالتخصص 

 : قرارات المنظمات الدولية ومصادر القانون الدولي العامعنوان رسالة الماجستير
 ائي في حماية حقوق االنساني الجندور القانون الدول :اهعنوان أطروحة الدكتور 

 سنة 81:ةالجامعي عدد سنوات الخدمة
 :من أبرزها شكر وتقدير كتاب 30 :والتقدير عدد كتب الشكر

  رئيس جامعة الموصل - 
  رئيس جامعة تكريت- 
 الموصل-الحدباءرئيس جامعة - 
 رئيس جامعة دهوك - 
 جامعة القاهرةرئيس  - 
 رئيس جامعة نوروز -
  .العراق-كوردستانالتعليم العالي في إقليم  وزراءمن وتقدير كر ش كتب بعةس - 
 .العراق-كوردستانوزير الداخلية في إقليم  - 
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 فيها: تشاركالتي  والنشاطات العلمية المؤتمرات
 .3/4/2006-1المنتدى الدولي البيئي االول في جامعة طنطا في مصر للفترة من -1
 .14/6/2006-12ة أبن خلدون الجزائر للفترة من الملتقى الدولي االول في جامع-2
 .26/2007-25مؤتمر تدشين القواعد العرفية للقانون الدولي االنساني في القاهرة للفترة من -3
 .2007الموسم الثقافي لكلية القانون جامعة دهوك -4
 .2009_مؤتمر سيادة القانون في جامعة القادسية عام 5
 .2009 اربيل-الدينصالح  جامعة-والمستقبلالواقع  الفدرالية في العراق مؤتمر-6
 .2009فندق جوار جرا أربيل،القانون الدولي اإلنساني في  مؤتمر-7
 .2010-دهوك جامعة-والطموحالواقع  2003التشريع في العراق بعد  مؤتمر-8
 .2011-18-7العربية حول القانون الدولي االنساني في بيروت للفترة من  الدورة-9

-20/9العراقيين في بناء السالم وحل النزاعات نيويورك للفترة من  نييماألكاديتطوير مهارات  ةدور -10
4/10/2010. 

-17/9العراقيين في بناء السالم وحل النزاعات نيويورك للفترة من  نييمكادياألتطوير مهارات  دورة-11
3/10/2011. 

 .2011العنف ضد المرأة، دهوك  مؤتمر-12
 .2012للمحكمة اإلفتراضية  جيسوب مسابقة-13
 .2013للمحكمة اإلفتراضية  وبسجي مسابقة-14
 2015-الصليب األحمر عن واقع تدريس القانون الدولي اإلنساني في الجامعات اربيل  ندوة-15
تدريس القانون الدولي اإلنساني في الجامعات  وواقعالمسلح تطور مفاهيم النزاع  الصليب األحمر عن ندوة-16

 .2015 بغداد-ية العراق
القانونية لإلرهاب بين الفاعلية واحترام حقوق  المواجهة-بعنواناتحاد كليات الحقوق العربية  مؤتمر-17

 في القاهرة. 2015-24-23من  للفترة-اإلنسان
في ورشة عمل عن نشر القانون الدولي اإلنساني في العراق بالتعاون مع منظمة نداء جنيف  المشاركة-18

 .2016 بيروت-24-21للفترة من 
العديد من الدورات التدريبية وورش العمل عن نشر القانون الدولي اإلنساني للمؤسسات في  محاضر-19

عام ومناطق أخرى في العراق  إقليم كوردستان في الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية
2016-2019. 

 .2016-8-26-22-لبنان-جبيل-اإلنسانيلقانون الدولي الصيفية عن المعايير اإلنسانية ل المدرسة-20
 .7/2/2017-6النجف األشرف  - )اإلسالم وحماية المدنيين( الملتقى العلمي الدولي-21
 .2017 -المعالجة -األسباب -اإلرهاب الدولي المعاصر -مؤتمر جامعة نوروز -22
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يار آالمانيا /  Gottingenدستان في جامعة دورة تدريبية عن تطوير مناهج كليات القانون في إقليم كور  -23
2017. 

 .2017/ 11/10-7 -عمان -ورشة عمل عن حماية المدنيين في فترة النزاعات المسلحة -24
 .2017/ 5/12-3 -عمان -ورشة عمل عن حماية المدنيين في فترة النزاعات المسلحة -25
 .2017/ 22/12-21 -تونس -ورشة عمل عن حماية المدنيين في فترة النزاعات المسلحة -26
 .30/4/2018-28 -تونس -ورشة عمل عن حماية المدنيين في فترة النزاعات المسلحة -27
تونس للفترة من  -الدورة اإلقليمية عن القانون الدولي اإلنساني من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر -28
23/4-2/5/2018. 
 جامعة الدول العربية و من قبلالمنظمة  القانون الدولي اإلنساني  لتدريب المدربين فيالدورة اإلقليمية  -29

 .25/1/2019-14للفترة من  المغرب-الرباط -اللجنة الدولية للصليب األحمر
 -جامعة نانت -كلية القانون  -ورشة عمل عن تطوير مناهج كليات القانون في جامعات إقليم كوردستان -30

 .2019-6-14-7 فرنسا
 .2019حزيران   -بيروت  -عن مهارات التدريبورشة عمل  -31
 .2019-7-22-19تونس للفترة من  -دورة تدريب المدربين على القانون الدولي اإلنساني -32

 :المنشورةالبحوث 
 القانون الدولي البيئي تطوره واحكامه.-1
 المنظمات الدولية. إطارالقضاء الدولي االداري في -2
 نفيذ أحكام القضاء الدولي.دور المنظمات الدولية في ت-3
 الجهود الدولية للحد من ظاهرة االحتباس الحراري.-4
 الحماية الدولية للبيئة وتطبيقاتها في التشريعات الوطنية.-5
 سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي.-6
 .ةالمدولالمحاكم الجنائية -7
 رياته األساسيةالدستوري لحقوق االنسان وح التنظيم-8
 مشترك(. بحث) العراقيالدولية وضرورة ادراجها في قانون العقوبات  الجرائم-9

 مجلس األمن على األفراد والكيانات من غير الدول. اتءجزا-10
 .الخاصة االحتياجاتالدولية لألشخاص ذوي  الحماية-11
 .الجنائية في القانون الدولي الجنائي الشرعية-12
 .الدولي الجنائي من عقوبة اإلعدامالقضاء  موقف-13
 .نظرة تحليلية-إقامة العدل الداخلي في األمم المتحدة نظام-14
 .الدولية للمرأة في القانون الدولي العام الحماية-15
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 الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. الجهود-16
 .لشعوبالدولية لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ل الجهود-17
 .تحليلية في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني دراسة-المدولةالمسلحة  النزاعات-18
 الدولية للنازحين داخليًا. الحماية-19
 نموذجًا. 2170مجلس األمن رقم  قرار-الدوليالذكية كألية لمكافحة اإلرهاب  العقوبات-20
 ك(.بحث مشتر ) العفو في مجتمعات ما بعد النزاع تدابير-21
 .إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية )بحث مشترك(-22

 المواجهة التشريعية لجرائم اإلرهاب االلكتروني) بحث مشترك(. -23
   المسؤولية الدولية للجماعات المسلحة عن تجنيد األطفال) بحث مشترك(.24- 

 المقاالت المنشورة:
عن اللجنة الدولية  تصدر-اإلنساني مجلة-التطبيقواجب  قانون  بإنتظار-المدولةالنزاعات المسلحة  -1

 للصليب األحمر.
-مجلة اإلنساني-البشري ضد الوجود  جريمة-للشعوباإلتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية  -2

 عن اللجنة الدولية للصليب األحمر.تصدر 
 1977األول نظرة قانونية في ضوء البروتوكول اإلضافي  وتمويلهم وتدريبهم واستخدامهمتجنيد المرتزقة -3

 . 1989عام  واتفاقية
 :عدد الكتب المنشورة

 .2008عمان  ،دار دجلة ،1ط ي الجنائي في حماية حقوق االنسان،دور القانون الدول-1
 .2011، عمان دار قنديل للنشر والتوزيع،الدولية،  المنظمات-2
 .2015-جامعة دهوك مطبعة-1ط-المعاصرم في القانون الدولي العا الوجيز-3
 .2016-بيروت-الحقوقيةزين  منشورات-معاصرةدولية  بحوث-4
 عليها: تالتي أشرف طاريحألوا رسائل الماجستير 
 2008،لاربي ،الدينجامعة صالح ، القانون  كلية والداخلي.حق االنسان في بيئة سليمة في القانونين الدولي -1
 ةجامع ،القانون كلية ، العلياالجنائي في قانون المحكمة الدولية الجنائية العراقية  احكام القانون الدولي-2

 2008دهوك،
 2009دهوك. ةجامع ،القانون  كلية، الدوليينتدويل مظاهر السيادة ودوره في حفظ السلم واالمن -3
 2010ليمانية.الس ةجامع ،القانون  كلية الجنائيالعالقة بين مجلس االمن الدولي والقضاء الدولي -4
أطروحة )الدين  صالح-جامعة-القانون  كلية-وتسويتهامجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية  دور-5

 2011دكتوراه(.
 2012القانون. كلية-السليمانية جامعة-دكتوراه( أطروحة )الجنائي ستقالل القضاء في القانون الدولي ا مبدأ-6
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 سكول-االنسانيةالعلوم  كلية-دهوك جامعة- النزاع تصعيد ودوره فياإلعالمي على العنف  التحريض-7
 2011القانون.

  2011-دهوكجامعة -دراسة تحليلية-التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان مشروعية-8
 2011دهوك. جامعة-ومعوقاتهئي الدائم التحقيق أمام القضاء الدولي الجنا-9

 2011-دهوك معةجا-الدوليةالدولية عن انتهاك الحدود  المسؤولية-10
 2013-جامعة دهوك-األهلي ومعوقاته في كوردستان العراق السلم-11
  2013-جامعة دهوك-االعاقة الدولية والوطنية لحقوق األشخاص ذوي  الحماية-12
 2013-دهوك جامعة-السالمودوره في بناء  الداخلية ضحايا النزاعات المسلحة إنصاف-13
 .2013-1990من  الفترة-والكويتنزاع بين العراق األمم المتحدة في إدارة ال دور-14
 .2014جامعة دهوك -لية القانون والسياسةك-دكتوراه  اطروحة-العولمةالتجريم في ظل  سياسة-15
 جامعة دهوك-القانون والسياسة كلية-مقارنةدراسة -الجنائية في مواجهة جريمة تمويل اإلرهاب السياسة-16

2016.  
 .2016جامعة دهوك -القانون والسياسة كلية-حة اإلتجار غير المشروع باآلثارالجهود الدولية لمكاف-17
 .2016-السليمانية جامعة-دكتوراه  أطروحة-الدوليةالجنائية في الجرائم  المساهمة-18
 .2016-دهوك جامعة-ماجستير رسالة-الجنائيبين المصالح في القانون  الموازنة-19
 .2016-دهوك جامعة-ماجستير رسالة-للنازحينالدولية  الحماية-20

 30ا علميًا:هتالتي قيم واالطاريح عدد الرسائل
 53ها:تشالتي ناق طاريحواأل عدد الرسائل

العديد من البحوث المقدمة للمجالت العلمية لغرض النشر والمقدمة ألغراض الترقية العلمية  تقيم -
 والمقدمة للمؤتمرات الدولية.

 :وية اللجانوعض هاتالتي شغل الوظائف االدارية
 2006جامعة الموصل عام -مقرر القسم العام في كلية القانون -1
 2009جامعة دهوك -القانون  سكولمقرر اللجنة العلمية في -2
 .2012-2010 دهوك جامعة-القانون مسؤول ضمان جودة التعليم في سكول -3
 .2012 في سكول القانون  الدراسات العليا لجنة مقرر-4
 لخمس سنوات. تحانيةاالماللجان  رئيس-5
 .2011جامعة دهوك عام -الدولي األول اللجنة التحضرية لمؤتمر كلية القانون والسياسة عضو-6
 .2015جامعة دهوك عام -ثانيال الدولي ةيالسياسوالعلوم اللجنة التحضرية لمؤتمر كلية القانون  عضو-7
 ولحد اآلن. 2013م منذ عا جامعة دهوك-القانون والسياسة كلية-القانون قسم  رئيس-8
 دهوك جامعة-السياسيةالقانون والعلوم  كلية-العليالجنة الدراسات  رئيس-9
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 دهوك جامعة-السياسيةالقانون والعلوم  كلية-العلميةاللجنة  رئيس-10
 دهوك جامعة-السياسيةالقانون والعلوم  كلية-القسممجلس  رئيس-11
 .2016ات إقليم كوردستان عام لجنة تطوير مناهج كليات القانون في جامع عضو-12
اللجنة الوزارية الفرعية لمحافظة دهوك لإلمتحانات الوزارية في كليات القانون في إقليم  رئيس-13

 .2016كوردستان
رئيس اللجنة الوزارية الفرعية لمحافظة دهوك لإلمتحانات الوزارية في كليات القانون في إقليم  -14

 .2017كوردستان
 2013. عقرة-القانون  قسم-النهائية في المعهد التقني  متحاناتلالخارجي  مقيم-14
 .2015-القانون  كلية-نوروزجامعة النهائية في  لالمتحاناتخارجي  مقييم-15
 .2016-القانون  كلية-نوروزالنهائية في جامعة  لالمتحاناتخارجي  مقييم-16
 ريسين ومنح اللقب العلمي.رئيس وعضو في العديد من لجان إختبارات الكفاءة العلمية للتد-17
-تيارت-جامعة أبن خلدون -العلمية لمجلة البحوث العلمية في الحقوق والعلوم السياسية هيئةعضو ال-18

 الجزائر.
وسبل  -التداعيات-األسباب -)اإلرهاب الدولي المعاصر عضو اللجنة العلمية لمؤتمر جامعة نوروز-19

 .2017 -المواجهة(
ة الفرعية لمحافظة دهوك لإلمتحانات الوزارية في كليات القانون في إقليم رئيس اللجنة الوزاري -20

 .2018كوردستان
 مرجع لمجلة التشريعات البيئية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في الجزائر. -21
نونية المعالجة القا –جامعة دهوك بعنوان  -رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر كلية القانون والعلوم السياسية -22

 .2019-2-4-18-16للفترة من  -والسياسية للمشاكل الراهنة في إقليم كوردستان والعراق
 في الدراسات األولية: قمت بتدريسها المواد التي

 دهوك جامعة-الصباحي في قسم القانون  القانون الدولي العام -1
 دهوك جامعة-المسائيالقانون الدولي العام في قسم القانون  -2
 دهوك جامعة-السياسةالعام في قسم القانون الدولي  -3
 دهوك جامعة-اإلنسانيالقانون الدولي  -4
 دهوك جامعة-الصباحي في قسم القانون  المنظمات الدولية -5
 دهوك جامعة-المسائيالمنظمات الدولية في قسم القانون  -6
 الموصل جامعة-السياسيةالمنظمات الدولية في كلية العلوم  -7
 الموصل جامعة-ت مختلفة والديمقراطية في كليا حقوق اإلنسان -8
 دهوك جامعة-الصباحيحقوق اإلنسان والديمقراطية في قسم القانون  -9
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 دهوك جامعة-القانون  قسم-المسائيةفي كلية الدراسات  والديمقراطية حقوق اإلنسان -10
 دهوك جامعة-القانونيأصول البحث  -11
 الموصل جامعة-االجتماعيقانون العمل والضمان  -12
 دهوك جامعة-السياسيةالقانون والعلوم  كلية-سةالسيا قسم-الدوليالقانون  -13
 جامعة نوروز-القانون الدولي العام -14

  :سها في الدراسات العليايدر بت قمت المواد التي
 والديمقراطية حقوق االنسان -1
 مناهج البحث العلمي -2
 دهوك جامعة-الجنائيالقانون الدولي  -3
 مبادئ علم السالم وحل النزاعات  -4
 ية لحقوق اإلنسانالحماية الدولية الجنائ  -5
 القانون الدولي العام -6
 نوروز جامعة-الجنائيالقانون الدولي   -7
 جامعة دهوك -القانون الدولي اإلنساني -8


