
 السيرة الذاتية

 

 ايمان حمود سليمان عطية االسم الرباعي : 

 16/12/1985 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 ماجستير 

10/5/2021 

 لقانون العام حقوق االنسان والحريات العامةا التخصص العام :                                        

 لقانون العام حقوق االنسان والحريات العامةا التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 مدرس مساعد

23/12/2021 

 سنة 13 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 iman.hamood@uodiyala.edu.iq  البريد االلكتروني :

 جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 السجل الجنائي واثره في حقوق االنسان :عنوان دراسة املاجستير 

  عنوان رسالة الدكتوراه :

 



 

           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  معاون قانوني 1

 السياسية

الى  5/10/2009

7/10/2013 

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  قانوني  2

 السياسية

  الى 7/10/2013

5/4/2018 

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  مشاور قانوني مساعد 3

 السياسية

لغاية  5/4/2018

10/5/2021 

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  مدرس جامعي  4

 السياسية

 ـــــــــــ مستمر( 10/5/2021

 

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

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

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  1

 السياسية

 البكالوريوس 2004/2005

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  2

 السياسية

 املاجستير 2018/2019

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 الدراسية السنة املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم    جامعة ديالى 1
 السياسية

علم االجرام  القانون 

 والعقاب

2021-2022 

2      

3      

4      

 

 



 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

     اليوجد 1

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

     اليوجد 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

 املواطنة الصالحة

جامعة ديالى / 

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية

بحث بعنوان 

)املواطنة 

ومعوقات تحقيق 

عدالة النوع 

االجتماعي )املرأة 

)
ً
 العراقية انموذجا

2022 

التكوين االكاديمي والتبادل  2

 املعرفي

جامعة سيدي 

محمد بن عبد 

هللا/ اململكة 

 بيةاملغر 

مشاركين في  

الورشة التي 

بعنوان 

)الدراسات 

املستقبلية 

لألنشطة 

الدستورية ومدى 

 فعاليتها

2020 



العنف االسري ضد املرأة في ضل  3

 جائحة كورونا

الجامعة التقنية 

الوسطى/ املعهد 

 التقني بعقوبة

 2021 حضور 

الطبيعة القانونية للهيئات  4

 املستقلة

جامعة ديالى / 

القانون كلية 

والعلوم 

 السياسية

 2022 مشارك

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

وتصنيفها  تنظيم حقوق االنسان  1

 2005في دستور العراق لعام 

جامعة ديالى / كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية

2022 

لحق  الحماية القانونية 2

الخصوصية ملستخدمي مواقع 

 التواصل االجتماعي

جامعة ديالى / كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية

2022 

3    

4    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

   ال يوجد 1

2    

3    

4    

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsالعاملية ومجالت )املجالت  -

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

     يوجد ال 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

كتاب شكر  تثمين جهود 1

 وتقدير

مكتب وزير 

التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 2022 تثمين جهود

كتاب شكر  كتابة في موضوع متميز 2

 وتقدير

وزارة الداخلية/ 

 مكتب الوزير

السجل 

الجنائي واثره 

في حقوق 

 االنسان

2021 

كتاب شكر  تثمين جهود 3

 وتقدير

مكتب السيد 

عميد كلية 

القانون 

والعلوم 

 السياسية

 2021 جهود تثمين

كتاب شكر  تثمين جهود 4

 وتقدير

مجلس القضاء 

 االعلى

 2021 تثمين جهود

      

      



 

 التأليف والترجمة : -

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

 ربيةعاللغة ال -1

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 من الطاقة املتجددة   وتقليل االنبعاث  لإلفادةاملشاركة في حمالت توعوية  -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

 لقسم الدراسات العليا امتحانيهعضو لجنة  -1

 في عدة لجان تحقيقية  -2
ً
 عضو ا

3-  

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


