
 السيرة الذاتية

 نبراس ابراهيم مسلم محمد الكعبياالسم:

 2791-5-12المواليد:

 متزوجةالحالة االجتماعية:

 

 الشهادات الحاصلة عليها: 

 2771/كلية القانون جامعة بغداد  بكلوريوس قانون -

 1002ماجستير في القانون الدولي العام /كلية القانون جامعة بغداد  -

 1025العام / كلية الحقوق حامعة النهريندكتوراه في فلسفة القانون  -

 

 البحوث والدراسات :

 رسالة ماجستير –اختصاص محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاصها  -

الحقوق االقتصادية للمرأة دراسة مقارنة بين القوانين العراقية والمواثيق  -

 1001بحث منشور في كتاب صادر من مركز عراقيات –الدولية 

بحث –نموذج جديد من المحاكم الدولية المختلطه لبنانية المحكمة الدولية ال -

 1021منشور في مجلة الدراسات القانونية الصادة عن بيت الحكمة 

صالحية عقد وتنظيم المعاهدة الدولية في الدول الفيديرالية وفقا لدستور  -

 1021جامعة النهرين –بحث مقدم الى كلية الحقوق  -1005

بحث مقدم الى كلية الحقوق -الدول العربيةمدى فاعلية قرارات جامعة  -

 1021جامعة النهرين 

 اطروحة دكتوراة –مبدأ المسؤولية عن الحماية في القانون الدولي  -

بحث منشور في مجلة العلوم  –نطاق تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية  -

 القانونية الصادرة عن كلية القانون جامعة بغداد

مؤتمر كلية  -جرائم الحرب وجرائم العدوان في الفقه القضائي الدولي -

 القانون جامعة بغداد.

 



 المناصب التي تم شغلها:

والسياسة جامعة القانون في كلية القانون  لدراسة مدرس لمادة المدخل -

  1005االمام الصدق 

 ولحد االن 1005في كلية القانون جامعة بغداد  مدرس -

المرحلة –تدريس كل من المواد التالية :القانون الدولي باللغة االنكليزية  -

لمرحلة الثانية ا –الثالثة،القانون الدستوري واالداري باللغة االنكليزية 

المرحلة االولى ،القانون  –،المدخل لدراسة القانون باللغة االنكليزية 

المرحلة –، مادة الدولي العملي المرحلة الثالثة  –الجنائي باللغة االنكليزية 

 ثانية.مرحلة  –، الجرائم الدولية الثالثة

ولحد  1001مقرر قسم القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد منذ  -

 االن .

 

 النشاطات العلمية واالدارية

 1009-1001، 1001-1005تحانيه لالعوام عضو في اللجان االم -

،1009-1001 ،1020-1022 ،1021-1022 ،1022-1022  ،

1025-1021 . 

  1007-1001عضو في لجنة االرشاد التربوي  -

 .1022-1022عضو في لجنة المكتبة  -

ضمن برنامج البعثة االوربية لتطوير مع في لجنة التعاون عضو ومقرر  -

 .العالي القانوني مالتعلي

 مقرر لجنة التعاون الخارجي في كلية القانون جامعة بغداد. -

المرأة القيادية الذي اشتركت فيه في مشروع مستشار الهيئة التدريسية  -

كلية القانون جامعة بغداد مع المعهد الدول لحقوق االنسان التابع لجامعة 

 . 1020-1007ديبول للعام 

 عضو في العديد من اللجان المؤقته ولجان االستالل والتقييم العلمي. -

 

 

 

 

 



 المؤتمرات والندوات:

باحثة  -بغداد –مركز عراقيات  –ندوة حول الحماية القانونية للمراة  -

1001 . 

 1020-حضور–كلية القانون جامعة بغداد –ندوة حول العنف ضد المرأة  -

–كلية القانون جامعة بغداد –ندوة حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي  -

 1020-حضور 

-حضور –كلية القانون جامعة بغداد –ندوة الحماية الجنائية للبيئة المائية  -

1020 

المعهد الدولي –مؤتمر الحد من العنف ضد المرأة في ظل سيادة القانون  -

 1020 –السليمانية –لحقوق االنسان 

ندوة حول مدى قانونية توجيه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية  -

  1020-مقرر –كلية القانون جامعة بغداد –ضد رئيس دولة 

–مؤتمر تطوير المهارات القيادية للمرأة المعهد الدولي لحقوق االنسان  -

  1020 –حضور -دهوك 

المعهد الدولي لحقوق  –ندوة حول مستقبل المرأة القيادي في العراق  -

 1020اربيل –االنسان 

كلية القانون جامعة بغداد –مؤتمر القانون الخاص وافاق التطور التشريعي  -

 1020 –حضور  –

 1022-بغداد –السفارة البريطانية –ندوة حول يوم المراة العالمي  -

-كلية القانون جامعة بغداد  –اليدز مؤتمر الحماية الدولية ضد مرض ا -

 .حضور -1021

التي عقدت في اطار  الثاني ةالتلفزيوني اتالمؤتمر كافة  مشارك في -

للعام  العالي القانوني التعليم لتطوير االوربية البعثة برنامج ضمنالتعاون 

 .1025-1022الدراسي 

كلية  -مؤتمر الترابط بين القانون الدولي االنساني والقانون الدولي الجنائي -

 مقرر وباحث.-1021 -بغدادجامعة –انون الق

 

 

 

 

 

 



 الدورات التدريبية :
كلية –الدورة التدريبة حول حقوق االنسان وسيادة القانون في بناء السالم  -

ايار  22-21من –المعهد الدولي لحقوق االنسان -القانون جامعة ديبول

 عراق.–سليمانية – 1022

معهد –دورة تدريبة حول االساليب الخالقة في تدريس حقوق االنسان  -

  االردن .–عمان – 1022تموز 19-21-الواليات المتحدة للسالم 

دورة تدريبية حول الحد من التمييز والعنف ضد المرأة المقامة من قبل  -

 .1021تشرين االول  29-22جكعية نساء بغداد للفترة من 

ن حول موضوع الحد من التمييز والعنف ضد مدرب لطلبة كلية القانو -

 .1021-21-2المرأة 

 

 

 كتب الشكر والتقدير

 ألداء 1021/  21/  27 بتاريخ 2210/ ب م العدد وتقدير شكر كتاب -

 للعام للتخرج االحتفالية وحضور بالدوام وااللتزام مرضية بصورة العمل

 .1021 – 1025 الدراسي

 .1021-22-17شكر وتقدير عن المشاركة في مؤتمر القانون الدولي  -

 للجهود 1021/  22/  11 بتاريخ 2772/ ب م العدد وتقدير شكر كتاب -

 .االمتحانية اللجان في العمل في المبذولة

 للحضور 1022/  7/  12 بتاريخ 2211 العدد وتقدير شكر كتاب -

/ بغداد جامعة مقر في اقيمت التي التخرج احتفالية في والمشاركة

 .1022 – 1022 الدراسي للعام الجادرية،

 للجهود تقديرا   1022/  1/  17 بتاريخ 2011 العدد وتقدير شكر كتاب -

 على االشراف في وللتعاون اإلمتحانية اللجان في العمل خالل من المبذولة

 .بغداد جامعة القانون، كلية النتائج، واعالن االمتحانات سير

كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب االمر  -

ومنح القدم بموجب  1022-21-11بتاريخ  21227الجامعي المرقم 

 . 1022-2-7بتاريخ  119المرقم االمر االداري 

اسبة الحصول على شهادة تقديرة من السيد عميد الكلية بمن شهادة -

 .الدكتوراه 


