
 السيرة الذاتية

 

 

 الء سليمان محمد بريسمـــــــشه االسم الرباعي : 

 11/1/1984 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 املاجستير

30/12/2012 

 القانون العام التخصص العام :                                        

 القانون اإلداري  التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 مدرس

14/5/2017 

 سنوات واربعة شهور  8 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 shahlaa_sulaiman@uodiyala.edu.iq  البريد االلكتروني :

 ديالى/ كلية القانون  والعلوم السياسيةجامعة  الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 جامعة بغداد/ كلية القانون  الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 احكام انتداب املوظف العام في القانون العراقي دراسة مقارنة :عنوان دراسة املاجستير 

  عنوان رسالة الدكتوراه :



           التي شغلها :الوظائف  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم  ةتدريسي 1

 السياسية

 لحد االن-2014

2    

3    

4    

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

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

ديالى/ كلية القانون والعلوم جامعة  1

 السياسية

  ولحد االن 2014

2    

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  ديالى 1

 السياسية

القانون  القانون 

 االداري 

 املرحلة الثانية

والعلوم  كلية القانون  ديالى 2

 السياسية

القضاء  القانون 

 االداري 

 املرحلة الثالثة

كلية القانون والعلوم  ديالى 3

 السياسية

قانون العمل  القانون 

والضمان 

 االجتماعي

 املرحلة الرابعة

4      

 

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية



1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

الدولي املؤتمر العلمي االفتراض  1

)النظام العام في ظل  االول 

 جائحة كورونا(

جامعة ديالى/ كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية

تموز  30-29 بحث

2020 

2     

3     

4     

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة االنعقادمكان  عنوان الدورة ت

1    

2    

3    

4    

 

 



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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

احكام اعادة التعيين في القانون  1

 العراقي دراسة مقارنة 

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية /جامعة ديالى

2015 

التسبيب الوجوبي للقرارات  2

 االدارية دراسة مقارنة

مقبول للنسر في مجلة 

 حقوق النهرين

2015 

انهاء خدمة املوظف العام لعدم  3

 الكفاية املهنية دراسة مقارنة

مجلة دفاتر السياسة 

جامعة والقانون / 

قاصدي مرباح ورقلة 

كلية الحقوق و العلوم 

 / الجزائرالسياسية

2015 

الحماية القانونية لألشخاص ذوي  4

االحتياجات الخاصة في العراق 

 دراسة مقارنة

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية /جامعة ديالى

2017 

 

 

 

واجب االدارة في تحقيق االمن  5

الصحي في ضوء التحديات 

 املعاصرة دراسة مقارنة

مجلة العلوم القانونية 

والسياسية / كلية 

القانون والعلوم 

 السياسية /جامعة ديالى

2020 

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العاملية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 املحلية والدولية :عضوية الهيئات العلمية  -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات



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

مشاركة في اللجنة  1

 التحضرية ملؤتمر علمي

درع وكتاب 

 شكر

كلية القانون 

والعلوم 

السياسية 

 /جامعة ديالى

 2017 

مشاركة ببحث في مؤتمر  2

 علمي

كلية القانون  شهادة تقديرية

والعلوم 

السياسية 

 /جامعة ديالى

 2020 

مقرر جلسة بمؤتمر  3

 علمي

 2022   درع

عضو في اللجنة العلمية  4

للمؤتمر العلمي االول 

 لبحوث التخرج

درع وشهادة 

 تقديرية

  2022 

5      

 التأليف والترجمة : -

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

احكام اعادة التعيين  1

العراقي في القانون 

دراسة مقارنة ) كتاب 

 الكتروني(

نور للنشر/ 

 املانيا

 غير منهجية 1 2016



 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة العربية -1

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 عمل تطوعي -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

2-  

 


