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                                              رة الذاتيةسيال

                                                                 المعلومات الشخصية 

 يا عبد الستار عبد الوهابم.د راالسم : اللقب العلمً و -

  11/9/1991تارٌخ و محل الوالدة : العراق / بغداد   -

 الحالة االجتماعٌة : متزوجة  -

 الدٌانة : مسلمة  -

 الجنسٌة : عراقٌة  -

 العنوان : بغداد  -

 r1a9y9a0@gmail.com: البرٌد االلكترونً  -

- wahab@uomustansiriyah.edu.iq-raya.abdel 

 

 التحصيل العلمي 

بتقدٌر جٌدا  3112 سنة المستنصرٌة الجامعة القانون / كلٌة من القانون فً بكالورٌوس -

 جداً .

القانون /  كلٌة من االختصاص الدقٌق / القانون الدولً  – ألعام فً القانون ماجستٌر  -

         ألمعنونة الماجستٌر رسالة عنبتقدٌر جٌد جداً  3117 سنة الجامعة المستنصرٌة

 . ) التحلل من االلتزامات الدولٌة لضرورات االمن القومً (

بتقدٌر القسم العام فً كلٌة القانون الجامعة المستنصرٌة  –فً القانون الدكتوراه فلسفة  -

) الحماٌة الدولٌة لألراضً الرطبة   عن اطروحة الدكتوراه المعنونة 3131امتٌاز سنة 

 . واثرها فً الحفاظ على التنوع االحٌائً(

 الدورات التدريبية 

الجامعة  فً ألمستمر التعلٌم و التطوٌر مركز فً  ألمقامة فً طرائق التدرٌس دورة -

 . 6/8/3117 ولغاٌة 32/7/3117 من للمدة العراقٌة 

 العراقٌة الجامعة فً ألمستمر التعلٌم و التطوٌر مركز فً  ألمقامةدورة فً سالمة اللغة  -

 . 12/8/3117ولغاٌة  11/8/3117للمدة 

ولغاٌة  1/3/3118دورة فً اللغة االنكلٌزٌة من الجامعة المستنصرٌة للمدة من  -

13/3/3118 . 
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 11/1/3118دورة فً مهارات الحاسبة التً اقامتها الجامعة المستنصرٌة للمدة من  -

 وتم اجتٌازها بتقدٌر أمتٌاز . 18/1/3118ولغاٌة 

حاصلة على اختبار صالحٌة التدرٌس من الجامعة المستنصرٌة بموجب االمر االداري  -

 و بتقدٌر جٌد جداً . 6/5/3118بتارٌخ  13313رقم 

 

 الخبرات العملية

لعدة مراحل ولمختلف مواد القسم العام وذلك سنوات  5لمدة ممارسة عملٌة فً مهنة التدرٌس 

 النحو  التالً :على 

  . وحتى االن 3117ن عام م ٌة القانون / الجامعة المستنصرٌةفً كل ة تدرٌسٌ  -

والمشاركة فً من الندوات بصفة محاضر القاء المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات و  -

 اخرى ومنها :ندوات 

 3131 -القاء ندوة )دور منظمة الصحة العالمٌة فً التصدي لجائحة كورونا (  .1

المشاركة المؤتمر العلمً االفتراضً االول لكلٌة القانون الجامعة المستنصرٌة  .3

) مؤتمر التحدٌات القانونٌة العاصرة ( ببحثنا الموسوم ) قطع االمدادات المائٌة 

 . 3131 –عن العراق واثره على االمن البٌئً العراقً ( 

 فً الستشارٌةا االوروبً االتحاد بعثة اقامته الذي المؤتمر فًالمشاركة  .2

 ٢٢٢٢/اذار/١ فً( العراقً الثقافً الموروث لحماٌة القانونٌة االوجه) العراق

 (االحتالل فترة ظل فً الثقافٌة الممتلكات حماٌة)   الموسوم بحثنا خالل من

 الصادر  18/12  رقم لقرار قراءة - نظٌفة و صحٌة بٌئة فً االنسان حق)  .1

 . 3131 – ( 3131 األول تشرٌن/  أكتوبر 8 فً اإلنسان حقوق مجلس عن

 العنف ظاهرة أرتفاع رصد فً للمرأة المتحدة االمم هٌئة دور) بعنوان ندوة .5

 . 3131- ( 19 كوفٌد جائحة ظل فً المرأة ضد

 االتصال ومكتب جنٌف مركز اقامها التً النقاشٌة الحلقة فًالمشاركة  .6

 The Geneva Centre and the (EPLO) السالم لبناء االوروبً

European Public Law Organization (EPLO) التاسعة الدورة بمناسبة 
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 Promoting Equal Rights" بعنوان ، اإلنسان حقوق لمجلس واألربعٌن

and Women's Participation towards Peace " – 3133 . 

  العالمً والحوار االنسان لحقوق جنٌف مركز اقامها التً الندوة فًالمشاركة  .7

8. Geneva Center for Human Rights Advancement and Global 

Dialogue عنوان تحت العالمً السالم ٌوم بمناسبة "BUILDING PEACE 

ENDING RACISM  , "3133 – "العنصرٌة إنهاء - السالم بناء . 

 : تدرٌس العدٌد من مواد الدراسة االولٌة ومنها -

 االولىالمرحلة  –اخالقٌات المهنة .1

 االولىالمرحلة  –االجرام والعقابعلم  .3

 الثالثةالمرحلة  –القانون الدولً العام  .2

 المرحلة الرابعة –المنظمات الدولٌة .1

 المرحلة الرابعة –القانون الدولً االنسانً  .5

 حاصلة على العدٌد من كتب الشكر من لدن عمادة الكلٌة فً مناسبات عدة . -

 1بحوث منشورة عدد  -

وعضو لجنة انضباط  االمتحانٌة والمتابعة للمراحل كافة عضو فً العدٌد من اللجان -

 الطلبة .


