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 اسراء محمد كاظم شكر االسم الرباعي : 

 1988/ 1/ 11 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 ماجستير قانون

19 /8 /2019 

 قانون عام التخصص العام :                                        

 حقوق االنسان والحريات العامة التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 مدرس مساعد 

31 /12 /2019 

 سنة11 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

  Asraa moh@ uodiyala. Edu.iq  البريد االلكتروني :

 والعلوم السياسيةكلية القانون  الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 كلية القانون والعلوم السياسية الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 حقوق النازحين والمهجرين في ظل القانون الدولي االنساني :عنوان دراسة املاجستير 

  عنوان رسالة الدكتوراه :

 



           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2012/ 10/ 3 كلية القانون والعلوم السياسية م قانوني 1

 2016/ 10/ 3 كلية القانون والعلوم السياسية قانوني 2

 2019/ 10/ 19 كلية القانون والعلوم السياسية مدرس مساعد  3

4    

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/)الجامعة )الكلية(الجهة  ت

 بكالوريس 2007/ 2006 جامعة ديالى 1

 ماجستير 2017/ 2016 جامعة ديالى 2

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 1

 السياسية 

النظم  القانون 

 السياسية

2021 /2022 

2      

3      

4      

 

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

 



 االطاريح :االشراف على الرسائل و  -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

السياسة التشريعية في بناء  1

 املواطن الصالحة 

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية

 

 مؤتمر

2021 /2022 

الطبيعة القانونية للهيئات  2

 املستقلة

 2022/ 2021 ورشه =

الحماية القانونية من ظاهرة  3

العنف االسري وفق قواعد 

 القانون العراقي

 2022/ 2021  ورشة =

4  =   

 

 التي شارك بها والتي اقامها :الدورات  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

الحماية القانونية لحق الخصومة  1

ملستخدمي مواقع التواصل 

 االجتماعي

كلية القانون والعلوم 

 السياسية 

2021 /2022 

تنظيم حقوق االنسان وتصنيفها  2

 2005في دستور العراق لعام 

= = 

3    

4    

 

 



 البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : املشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

   ال يوجد 1

2    

3    

4    

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العاملية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

     ال يوجد 1

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

دور السياسة التشريعية  1

في تعزيز الحقوق 

وانعكاسه على  والحريات

كلية القانون  شهادة تقديرية 

والعلوم 

 السياسية

بحث مشارك 

 في مؤتمر 

2021 /

2022 



 املواطنة الصالحة

كتاب شكر  817م.د. /  2

 وتقدير 

السيد وزير 

التعليم العالي 

والبحث العلمي 

 املحترم

 2021 /

2022 

 

 التأليف والترجمة : -

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

1-  

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 اعمال تطوعية / التبرع بشتالت نباتية وزراعتها ضمن مبادرة زراعة املليون شجرة -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

 2022/ 2021لسنة 766/ 10وتدقيقية / أ ـ  امتحانيهعضو لجنة  -1

 2022/ 2021لسنة  عضو في لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة املرحلة الرابعة -2

 2022لسنة  1010عضو في لجنة تدقيقية /  -3

 عضو في اللجان الخاصة في إجراءات التقديم في االمتحان التنافس ي للدراسات العليا -4

 عضو في لجان تحقيقية  -5

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


