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 كلمة 

 الرئيس الفخري للمؤتمر

 

 .كوردستان إقليمعاصمة  بأربيل 2008 سنة في)جامعة ايشك سابقاً(  TIUة الدولي تيشك جامعة تاسست

ً  الجامعة تنظمو  ..اخرى ومجاالت والتكنولوجيا العلوم من مختلفة مجاالت في دولية مؤتمرات( 6) سنويا

ً  والرياضية الثقافيةو واالجتماعية العلمية االنشطة عشرات للجامعةان  كما  من الجامعة تتكونو. سنويا

ً  (21) و كليات (8)  األدارة علوم التمريض، ،الصيدلة ،األسنان طبكلية القانون،  :منهاعلمياً،  قسما

ً نوع مستمر تطور في والجامعة . التربية وكلية ،القانون ،الهندسة ،واألقتصاد  وكماً. ا

 األكاديمي االعتراف شهادة على وحاصل العربية الجامعات اتحادفي  عضو والجامعة

(Accreditation )الشهادة  هذه نحنامُ حيث  العراق في الوحيدة الجامعة ونحن ،االتحاد من القانون لكلية

 األقسام هذهو األلمانية ZeVA هيئة قبل من هندسية برامج بأربعة االعتراف تم ذلك عدا ،ازواعتز بفخر

 ،IT ،ترومبيوك ،المدنية الهندسة مجال في (Accreditation) األكاديمي/  االعتراف على حصلت

ً  والمعمارية  .قريبا

 .المتحدة المملكة فرع ISO 9001-2015 شهادة على الجامعة تحصل كما

 حقول في( ريماجستال) دراسية عليا برامج (32) ةالدولي تيشك لجامعة األولية، فأن للدراسات باألضافةو

  .(كويه و ،Epu ، الطبية ولير هه ،الدين صالح) الحكومية جامعاتال مع بالمشاركة و مختلفة

 تمهيدية ومدرسة وفلت مركز و المرأة قضايا تخص جيندر ومركز علمي بحث مركز للجامعةكما ان 

 .. اخرى ومراكز اإلنكليزية للغة



 المؤتمرات هذه تعقد العالمية التطورات هذه مواكبة وألجل المجاالت كافة في لحياةا لتطور وبالنظر

 .سةوالسيا القانون مجال في وخاصة

 بإقليمو عام بشكل الدينية والدراسات والسياسية القانونية القضايا مجال خصي الدولي المؤتمر هذا أن

 .خاص بشكل كوردستان

 السياسية المصالح وحماية المجتمع في السالم دعم :منها ،حياتنا في كبيرة اهمية للقانون ان نعلم نحن

 تقديم او بالعنف األخر على معين حزب سيطرة منعو صونهاو الحريات وحماية األحزاب عمل وتنظيم

 عالقات وتنظيم الناس بين المساواةو العدالة وتحقيق اإللكترونية الملكيات حقوق حميي كما ،لهاإلساءة 

 الخ.......  قوته وزيادة المجتمع هذا حقوق وصون األخرى المجتمعات من غيرهم مع المجتمع افراد

 بحياة المؤثر كونها من تأتي السياسة اهمية وان ،والسياسة القانون بين دائمة عالقه توجد معلوم هو كماو

 الحكومة بين العالقة وتنظيم للدولة العامة دارةاال وطبيعة القوانين بصياغة والمتعلقة نشأتها منذ الدول

ً  والشعب  التكتل سياسة :منها ،أنواع والسياسة ،التطبيق اثناء ارادته وتجسد ،المجتمع خصوصية مراعيا

 الى باإلضافة ،حسناأل نحو االقتصاد حركة وتنظيم المعيشة مستوى رفع لغرض االقتصادية والسياسة

 ،لها خصبة  أرضية والفلسفي السياسي الفقه يوفر التي دةاالقي أساس على تقوم والتي األيدلوجية السياسة

 .والعزلة االحتواء سياسة وهناك

 حلل للحكام فرصة ومنح والشعب الحكومة بين الهوة تقليص :منها ،كثيرة فوائد السياسات بعضل أن

 .امبينه والتضامن بالتعاون المشاكل

 تكوينها تستمد التي المجتمع في السياسة يصنع الذي هو األخير، فهو ان والقانون السياسة بين الفرقما ا

 الملزمة القوانين دون ويستديم ينهض ان مجتمع ألي يمكن القانون، وال تطبيق خالل من واسسها



 المتغيرات ضوء في والتعديل ريللتغي قابلة مرنة تكون ان شرط الواجبات واداء الحقوق لمنح والضامنة

 .المجتمع في تحصل التي

ً ( 97) المؤتمر هذا في يشارك  عدد انو ،خرىالا دولالو والعراق كوردستان أقليم جامعات من باحثا

ً  (67) المقبولة بحوثال  .بحثا

 هذه تطوير في تصب المؤتمر توصياتو نتائج تكون ان ونأمل ،والموفقية النجاح للمؤتمر نتمنى

 في المشرعون منها ستفادي وان ،عام بشكل والعراق كوردستان اقليم يخص مافي وخاصة المجاالت

 .قليماال وحكومة كوردستان برلمان

 

 صالح هادي ادريس. د                                                                                      

 للمؤتمر الفخري الرئيس                                                                                      

 الجامعة ورئيس األمناء هيئة رئيس                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة 

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 عميد كلية القانون

 

ً سابق ايشك جامعة) الدولية تيشك بجامعة القانون كلية تتشرف الدولية  السنوية الرابعة للنسخة بتنظيمها( ا

 الحبيبة، اربيل مدينة السلمي، والتعايش التآخي مدينة رحاب في القانونية للقضايا الدولي المؤتمر من

 . كوردستان اقليم عاصمة

 الجودة اعتماد شهادة علی حاصلة العراق في قانون كلية كأول) الدولية تيشك بجامعة القانون كلية ان

 بحملة المجتمع رفد ناحية من سواء الدؤوبة، العلمية مسيرتها في متواصلة( العربية الجامعات اتحاد من

 القانونية ملكاتهم بتطوير للراغبين الفرصة اتاحتها خالل من او القانون، في البكالوريوس شهادة

 القانونية المواضيع حول العمل وورش للسمينارات تنظيمها طريق عن او ير،الماجست لدراسة االكاديمية

 جعل مما والتطوعية، واالجتماعية العلمية الطالبية واالنشطة للمسابقات تنظيمها خالل من او اآلنية،

 والعراق االقليم مستوی علی القانون كليات بين مرموقة علمية مكانة الدولية تيشك بجامعة القانون لكلية

ً عموم  منقطع ودعم مضن جهد ونتيجة ناشط، فريق عمل عن نابع هو بل فراغ، من يأت لم التقدم وهذا. ا

 االدارية الهيئة وكل ومساعديه الجامعة، ورئيس االمناء هيئة رئيس هادي ادريس الدكتور قبل من النظير

 لجهودكم، شكرا: للجميع نقول لذلك الكلية، وطلبة للكلية، واالداري التدريسي الكادر وجهود الجامعة، في

 ً  .القانون كلية في االكاديمية للمسيرة دعما

 تعد ،ILIC2019 سم أب 2019 السنة هذه في المؤتمر هذا تنظم اذ الدولية، تيشك بجامعة القانون كلية ان

 نيسان شهر في المقبلة السنة وستنظمه المؤتمر هذا بعقد ستتواصل بأنها كانوا اينما واالكاديميين الباحثين

ً  اربيل مدينة وفي ILIC2020 تسمية وتحت كذلك  لذلك. وافضل بل السابقة، المؤتمرات وبجودة ،ايضا



 ان القادمة، السنة في المؤتمر هذا من الخامسة النسخة في بالمشاركة يرغبون الذين الباحثين بكل تهيب

 .للعلم خدمةً  اآلن من أنفسهم بتهيئة يقوموا

 والبعض العراقيين الباحثين من كان بعضهم متعددة، بلدان من كانوا السنة لهذه المؤتمر في المشاركين ان

 التي االبحاث وان ،.. الخوليبيا ومصر والجزائر البحرين من: العراق خارج من أكاديميين كانوا اآلخر

 والعلوم القانون: تخصصات وفي واالنجليزية، والعربية الكوردية: باللغات كانت للمؤتمر قدمت

 .االسالمية والعلوم السياسية

ً ( 120)تقريباً  بالمؤتمر للمشاركة المقدمة البحوث عدد وكان  ،األكاديمي للتقييم ارسلت عندما ولكن ،بحثا

ً ( 67)ما يربو  علی الموافقة تمت  . بحثا

 عملية في شاركوا الذين المختصين وكل للمؤتمر، العلمية اللجنة جهود تقدير وبكل نذكر ان هنا ونود

 . التقييم

 . المؤتمر إلنجاح جهداً  تألوا لم التي للمؤتمر التحضيرية اللجنة نشكر كما

ً  نقيم كذلك " محروس محمد" مروان. د. م. أ: وهما للمؤتمر، الرئيسيين المتحدثين من كل جهود عاليا

     .العراق– كوردستان اقليم شورى بمجلس مستشار علي ياسين عثمان. د من مملكة البحرين و المدرس

ً  نثمنها ثقة فهذه المشاركة، بغرض للمؤتمر بحوثهم أرسلوا الذين الباحثين ونشكر جميع  .غاليا

 ....بخير ودمتم

 عدنان عبدهللا رشيد. د                                                                                      

 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر                                                                                

 عميد كلية القانون                                                                                          
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 عضواً /  مصر – سعيد بور جامعة/  النعيم عبد احمد محمد. د. أ

  عضواً /  المتحدة العربية االمارات جامعة/  المصلوحي عبدالرحيم. د .أ
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 عضواً  /الجزائر – ادرار جامعة/  علي محمد. د

 

 

 



 المتحدث الرئيسي األول

Keynote Speaker 

 

  المدرس" محروس محمد" أ. م. د. مروان

 االداري والقانون الدستوري التخصص: القانون

 بحريني: الجنسية

 العلمية: والمؤهالت الشهادات

  العام القانون فلسفة في دكتوراه      2000- 

  العام القانون في ماجستير       1995- 

  القانون في بكالوريوس       1992- 

  محكمة علمية مجالت في منشورة بحث 16 من وأكثر محكمة علمية كتب 4 انجز

 واألكاديمية: العملية الخبرات

 البحرين جامعة في والدستورية القانونية االستشارات مركز مدير -

 والعلمية اإلدارية اللجان من العديد في عضو -

 البحرين جامعة في والدكتوراه الماجستير رسائل من العديد ومناقشة االشراف -

 البحرين معهد منها متعددة جهات مع بالتعاون عمل وورشة تدريبية دورة 80 من أكثر تنفيذ -

 ومجلس المتحدة، لألمم االنمائي والبرنامج للمرأة، االعلى والمجلس السياسية، للتنمية

 جامعة في المستمر القانوني التعلم ومركز البحريني، الشورى ومجلس البحريني، النواب

 .البحرين جامعة في والقانونية الدستورية الدراسات ومركز البحرين،

 القاها ضمن فعاليات افتتاحية المؤتمرعنوان دراسته التي 

 )تطور أساليب القضاء الدستوري في حماية وضمان الحقوق والحريات(

 



 الثانيالمتحدث الرئيسي 

Keynote Speaker 

 

 علي  ياسين عثماند. 

  االداري التخصص: القانون

 عراقي: الجنسية

 العلمية: والمؤهالت الشهادات

  العام القانون فلسفة في دكتوراه      2012- 

  العام القانون في ماجستير       2007- 

   القانون في بكالوريوس       1993- 

  محكمة علمية مجالت في منشورةال ثابحوالعديد من اال علمية كتب 5 انجز

 باللغتين والفلسفة االدب مجال في كتب المجالت والجرائد وطبع عدة وادبية في فكرية مقاالت نشر

 والعربية الكوردية

 واألكاديمية: العملية الخبرات

 1993 سنة العدلي المحقق وظيفة في عين -

 2004في سنة كوردستان  إلقليم المحاكم في قاضيا عين -

   العراق- كوردستان اقليم شورى بمجلس مستشار واآلن -

   العراق كوردستان إلقليم القضائي المعهد في محاضر -

الفرنسية  اللبنانية بجامعة الدولية والعالقات القانون كلية في التطبيقية الدروس ومحاضر -

 بجامعة تيشك الدولية وكلية القانون

 وألمانيا ومصر وفي دبي العراق داخل في عمل وورش دورات في شارك -

  دوليةالقانونية ال مؤتمراتال العديد من في شارك -

 عنوان دراسته التي القاها ضمن فعاليات افتتاحية المؤتمر

 (كوردستان اقليم ومواكبته في العراق في اإلداري للقضاء التشريعي التطور)
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 194...................................................................................................دسوالف عبداللة حمةرشید.م
 
 

 التربیة على التعایش السلمي في األحادیث النبویة وتطبیقاتها



 

 207.................................................................................................................آسو رضا أحمد
 

 الدولیة في تنفیذ أوامر القبض و التقدیمالتزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة 

 225............................................................................................................الدكتور عصام بارة
 

 و مواكبتە في اقلیم كوردستان التطور التشریعي للقضاء اإلداري في العراق

 242..........................................................................................عثمان یاسین عليالدكتور القاضي 
 

 التلقیح الصناعي بعد انتهاء الزوجیة بین الفقە اإلسالمي والقانون الوضعي

 266..................................................................................الدكتورة إبتسام عیسى محمود السامرائي
 

 (دراسة مقارنة) التنظیم القانوني لجریمة نقل العدوى اإلیدز

 285....................................................................................................... عماد فتاح اسماعیل. د
 

 (دراسة تحلیلیة) الدستوریة المتعارضةالتوفیق بین القواعد 

 298..................................................................................................شاالو صباح عبدالرحمن. د
 

 الجرائم االنتخابیة وعقوباتها في التشریعات العراقیة

 315.............................................جري........................................................................... عبد محمد. م

 
 الحجاج البالغي بین إقناع المتلقي وإلزامە

 دراسة في حوارات سیدنا إبراهیم علیە الصالة السالم في القرآن الكریم

 327............................................................علیا أحمد بالیساني. م.م -علي محموداألستاذ الدكتور نشأت 
 

 الحقوق الرقمیة والیات الحمایة الدولیة المقررة لها  في اطار القانون الدولي لحقوق االنسان

 351..........................................................................................وسام نعمت ابراهیم السعدي. د.م.أ
 

 الذمة المالیة للزوجة بین الشریعة والقانون العراقي

 369...........................................................نورى عبدالرحمن إبراهیم. د.م.أ –محمد أمین  ىطفمص. د.م.أ
 

 السبل إلى السعادة الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة

 380.....................................................................م زینە یوسف عیسى. م - اسماعیل محمد قرني. د. ا
 

 في العراق الطعن تمییزا  أمام المحكمة االداریة العلیا

 393..............................عمر مهدي حمدي. د -علوش حمید األمیر عبد هند. م -الزهیري مهدي حمدي مهدي. د
 

 العََمُل الَخیِري َوأَثَُرهُ فِي اإِلصاَلحِ األَُسِري

 412....................................................................................سردار رشید حمةصالح البینجویني.د.م.أ
 

 التحكیم اإللكتروني ــ دراسة مقارنة القانون الواجب التطبیق على موضوع منازعة

 428..............................................................................بختیار صدیق رحیم. م -محمد جالل حسن . د
 

 لمواقع التواصل االجتماعي على أمن األسرة والمجتمع والقانونیة للتأثیر السلبيالمجابهة الدینیة 

 450.............................................................................عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم الجابري /الدكتور
 

 (رؤیة تحلیلة)میالدي1494-912/هجري9 - 3المرأة واالفتاء في المذهب الشافعي في قرن 

 465...............................................................................................رمزیة حمزة حسن الدوسكي.د
 

 (اآلیزیدیات المختطفات انموذجا  ) المسؤولیة القانونیة للدولة عن تعویض النساء المعنفات إرهابیا  

 478.........................................................................مریم محمد أحمد. م.م -عاشور عبد هللاعامر . د.أ
 

 المواجهة التشریعیة لجرائم اإلرهاب اإللكتروني



 

 491.........................................................................................الدكتور ممدوح حسن مانع العدوان
 

 المواجهة التشریعیة للجرائم المرتكبة من قبل تنظیم داعش ضد الكورد االیزیدیین

 499..........................................................................................................هلس یونس عبدالعزیز
 

 المصنفات الرقمیة النظام القانوني لحمایة

 514...................................................................................................إخالص مخلص أبراهیم. م.م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


