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الصح ألرسى الحرب يف ظل انتشار جائحة كورونا
-5االمن
ي
-6العنف االرسي يف اطار القواعد القانونية الوطنية والدولية
السلم يف اطار القواعد القانونية الدولية
-7الحق يف حرية التظاهر
ي
-8المسؤولية الدولية عن انتهاك الحق يف الصحة
-9المحكمة التطبيقية –ورقة بحثية
-10القيمة القانونية للوكالة المرورية –ورقة بحثية
-11العنف ضد المرأة ابان الياعات المسلحة -ورقة بحثية
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Curriculum Vitae (CV)

Name: Faris Ahmed Esmail
Scientific Title: Teacher
Position: AL Noor University College

Certificate

Year

University

.Ph.D

2102

Research Institute - Cairo

Master’s degree

2119

Research Institute - Cairo

Bachelor’s degree

0998

College of law- University of
Mosul

Specialty: public law
Field: : International public law
Academic Email: faris.ahmed@alnoor.edu.iq
Google Scholar: Faris.Ahmed@alnoor.edu.iq
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Research gate:
Scopus profile:
Publons profile:
ORCID:
Academic Experiences: Teaching since 2017
Memberships:
Published Papers and books
1-The responsibility of the United States of America for the مدرس يف
damage to the Iraqi environment
2- The responsibility of the Anglo-American occupation forces for violating
the rules of international humanitarian law in Iraq
3- International Criminal Court Referral Systems and Jurisdictions
4- international criminal justice
5- Experience and its role in proof
6- The right to health - a legal study
7- The chosen one from the judiciary of the Nineveh Federal Court of
Appeal in its discriminatory capacity
-RESEARCH:
1- The right to health within the framework of international legal norms
2- Submission of Persons under the Statute of the International Criminal
Court
3- Guarantees of the accused under the Statute of the International
Criminal Court
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4- Exceeding the limits of the right to legitimate defense within the
framework of international law
5- Health security for prisoners of war in light of the spread of the Corona
pandemic
6- Domestic violence within the framework of national and international
legal rules
7- The right to freedom of peaceful demonstration within the framework
of international legal rules
8- International responsibility for violation of the right to health
9- Applied Court - Research Paper
10- The legal value of the traffic agency- Research Paper
11- Violence against women during armed conflict - a research paper

