
 السيرة الذاتية

 نبراس ابراهيم مسلم محمد الكعبياالسم:

 2795-4-12المواليد:

 متزوجةالحالة االجتماعية:

 

 الشهادات الحاصلة عليها: 

 2771بكلورٌوس قانون /كلٌة القانون جامعة بغداد  -

 1002ماجستٌر فً القانون الدولً العام /كلٌة القانون جامعة بغداد  -

 1024امعة النهرٌنالعام / كلٌة الحقوق ج دكتوراه فً فلسفة القانون -

 

 البحوث والدراسات :

 رسالة ماجستٌر –اختصاص محكمة العدل الدولٌة فً تحدٌد اختصاصها  -

الحقوق االقتصادٌة للمرأة دراسة مقارنة بٌن القوانٌن العراقٌة والمواثٌق  -

 1005بحث منشور فً كتاب صادر من مركز عراقٌات –الدولٌة 

بحث –نموذج جدٌد من المحاكم الدولٌة المختلطه ة اللبنانٌة المحكمة الدولٌ -

 1021منشور فً مجلة الدراسات القانونٌة الصادة عن بٌت الحكمة 

صالحٌة عقد وتنظٌم المعاهدة الدولٌة فً الدول الفٌدٌرالٌة وفقا لدستور  -

 1021جامعة النهرٌن –بحث مقدم الى كلٌة الحقوق  -1004

بحث مقدم الى كلٌة الحقوق -ة الدول العربٌةمدى فاعلٌة قرارات جامع -

 1021جامعة النهرٌن 

 اطروحة دكتوراة –مبدأ المسؤولٌة عن الحماٌة فً القانون الدولً  -

1024 

بحث منشور فً مجلة العلوم  –نطاق تفعٌل مبدأ المسؤولٌة عن الحماٌة  -

 1024القانونٌة الصادرة عن كلٌة القانون جامعة بغداد

بحث مشارك فً  -ئم العدوان فً الفقه القضائً الدولًجرائم الحرب وجرا -

 . 1025 كلٌة القانون جامعة بغداد الدولً/ فرع القانون مؤتمر



المسؤولٌة الجنائٌة الدولٌة عن جرائم عصابات داعش االرهابٌة/ بحث  -

مشارك فً مؤتمر فرع القانون الجنائً / كلٌة القانون جامعة بغداد 

1029 . 

مجلة جامعة  - الدولي الطابع ذات الجرائم إطار في لألحداث الجنائية العدالة -

 1021- ,(1) 23االنبار للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة 

مجلة  – تجمٌد االموال والموارد االقتصادٌة لمكافحة تموٌل اإلرهاب الدولً -

 .1021 - الحقٌقة 

قانون مجلة القالدسٌة لل –الجرائم السٌبرانٌة واثرها على االمن السٌبرانً  -

 1012العدد االول  – 21مجلد  –والعلوم السٌاسٌة 

 

 

 المناصب التي تم شغلها:

والسٌاسة جامعة القانون فً كلٌة القانون  لدراسة مدرس لمادة المدخل -

  1004االمام الصدق 

 ولحد االن 1004فً كلٌة القانون جامعة بغداد  مدرس -

المرحلة –ة االنكلٌزٌة تدرٌس كل من المواد التالٌة :القانون الدولً باللغ -

المرحلة الثانٌة  –الثالثة،القانون الدستوري واالداري باللغة االنكلٌزٌة 

المرحلة االولى ،القانون  –،المدخل لدراسة القانون باللغة االنكلٌزٌة 

المرحلة –، مادة الدولً العملً المرحلة الثالثة  –الجنائً باللغة االنكلٌزٌة 

 مرحلة ثانٌة. –ة ، الجرائم الدولٌالثالثة

 .  1001ن جامعة بغداد منذ مقرر قسم القانون الدولً فً كلٌة القانو -

 ولحد االن 1021مسؤول وحدة المجلة والتعضٌد  -

 ولحد االن 1021مدٌرة تحرٌر مجلة العلوم القانونٌة  -

 

 النشاطات العلمٌة واالدارٌة

 1009-1005، 1005-1004عضو فً اللجان االمتحانٌه لالعوام  -

،1009-1001 ،1020-1022 ،1021-1022 ،1022-1023  ،

1024-1025  ،1025-1029 ،1029-1021 ،1010-1012 

 عضو فً اللجان االمتحانٌة للدراسات العلٌا. -



  1007-1001عضو فً لجنة االرشاد التربوي  -

 .1023-1022عضو فً لجنة المكتبة  -

لتطوٌر ضمن برنامج البعثة االوربٌة عضو ومقرر فً لجنة التعاون مع  -

 .1024 العالً القانونً التعلٌم

 .1025مقرر لجنة التعاون الخارجً فً كلٌة القانون جامعة بغداد -

فً مشروع المرأة القٌادٌة الذي اشتركت فٌه مستشار الهٌئة التدرٌسٌة  -

كلٌة القانون جامعة بغداد مع المعهد الدول لحقوق االنسان التابع لجامعة 

 . 1020-1007دٌبول للعام 

 و فً العدٌد من اللجان المؤقته ولجان االستالل والتقٌٌم العلمً.عض -

 عضو فً اللجان االمتحانٌة للدراسات العلٌا )الماجستٌر والدبلوم العالً(. -

 عضو فً العدٌد من لجان مناقشة رسائل الماجستٌر. -

 

 

 المؤتمرات والندوات:

باحثة  -بغداد –مركز عراقٌات  –ندوة حول الحماٌة القانونٌة للمراة  -

1005 . 

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

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

 1020-حضور 

-حضور –كلٌة القانون جامعة بغداد –ندوة الحماٌة الجنائٌة للبٌئة المائٌة  -

1020 

المعهد الدولً –المرأة فً ظل سٌادة القانون مؤتمر الحد من العنف ضد  -

 1020 –السلٌمانٌة –لحقوق االنسان 

ندوة حول مدى قانونٌة توجٌه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائٌة الدولٌة  -

  1020-مقرر –كلٌة القانون جامعة بغداد –ضد رئٌس دولة 

–سان مؤتمر تطوٌر المهارات القٌادٌة للمرأة المعهد الدولً لحقوق االن -

  1020 –حضور -دهوك 

المعهد الدولً لحقوق  –ندوة حول مستقبل المرأة القٌادي فً العراق  -

 1020اربٌل –االنسان 

كلٌة القانون جامعة بغداد –مؤتمر القانون الخاص وافاق التطور التشرٌعً  -

 1020 –حضور  –



 1022-بغداد –السفارة البرٌطانٌة –ندوة حول ٌوم المراة العالمً  -

-كلٌة القانون جامعة بغداد  –الحماٌة الدولٌة ضد مرض االٌدز مؤتمر  -

 .حضور -1021

التً عقدت فً اطار  الثانً التلفزٌونٌة المؤتمرات مشارك فً كافة  -

العالً للعام  القانونً التعلٌم لتطوٌر االوربٌة البعثة برنامج التعاون ضمن

 .1024-1023الدراسً 

كلٌة  -االنسانً والقانون الدولً الجنائًمؤتمر الترابط بٌن القانون الدولً  -

 مقرر وباحث.-1025 -جامعة بغداد–القانون 

 .1029-باحث–مؤتمر فرع القانون الجنائً  -

مدربة فرٌق كلٌة القانون فً مسابقة المحكمة الصورٌة العربٌة الخامسة  -

 التً اقٌمت فً الكوٌت.

اللجنة الدولٌة  مشرفة على المشاركٌن فً المسابقة البحثٌة التً اقامتها -

 . 1027للصلٌب االحمر

 

 الدورات التدريبية :
كلٌة –الدورة التدرٌبة حول حقوق االنسان وسٌادة القانون فً بناء السالم  -

اٌار  22-21من –المعهد الدولً لحقوق االنسان -القانون جامعة دٌبول

 عراق.–سلٌمانٌة – 1022

معهد –ق االنسان دورة تدرٌبة حول االسالٌب الخالقة فً تدرٌس حقو -

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

لعنف ضد المرأة المقامة من قبل دورة تدرٌبٌة حول الحد من التمٌٌز وا -

 .1025تشرٌن االول  29-22عٌة نساء بغداد للفترة من جم

مدرب لطلبة كلٌة القانون حول موضوع الحد من التمٌٌز والعنف ضد  -

 .1025-21-2المرأة 

 google scholarدورة تدرٌبة  -

 research gateدورة تدرٌبٌة  -

 .1029دورة تدرٌبٌة حول اسالٌب البحث العلمً  -

 1021ورشة عمل حول القانون الدولً االنسانً  -

 

 

 



 

 كتب الشكر والتقدٌر

 ألداء 1025/  21/  27 بتارٌخ 3210/ ب م العدد وتقدٌر شكر كتاب -

 للعام للتخرج االحتفالٌة وحضور بالدوام تزاممرضٌة واالل بصورة العمل

 .1025 – 1024 الدراسً

 .1025-22-17شكر وتقدٌر عن المشاركة فً مؤتمر القانون الدولً  -

 للجهود 1025/  22/  11 بتارٌخ 2772/ ب م العدد وتقدٌر شكر كتاب -

 .االمتحانٌة فً اللجان العمل فً المبذولة

 للحضور 1023/  7/  12 خبتارٌ 3211 العدد وتقدٌر شكر كتاب -

/ بغداد جامعة مقر فً اقٌمت التخرج التً احتفالٌة فً والمشاركة

 .1023 – 1022 الدراسً للعام الجادرٌة،

 للجهود تقدٌرا   1023/  5/  17 بتارٌخ 2015 العدد وتقدٌر شكر كتاب -

 على االشراف فً وللتعاون اإلمتحانٌة فً اللجان العمل خالل من المبذولة

 .بغداد القانون، جامعة كلٌة النتائج، واعالن المتحاناتا سٌر

كتاب شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً بموجب االمر  -

ومنح القدم بموجب  1022-21-15بتارٌخ  21227الجامعً المرقم 

 . 1023-2-7بتارٌخ  159االمر االداري المرقم 

بة الحصول على شهادة شهادة تقدٌرة من السٌد عمٌد الكلٌة بمناس -

 الدكتوراه .

الحصول على المرتبة اثالثة فً لً بمناسبة اكتاب شكر من وزٌر التعلٌم الع -

 مسابقة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر.


