
  

  السيرة الذاتية

            
     

  israa.s.asi@uruk.edu.iq  

       اوالً: المؤهالت العلمية.

  

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى –الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2020- 2016  كلية النسور  تدريسي  1
مسؤول وحدة ضمان   2

واالعتماد الجودة 
  االكاديمي

  2018- 2016  كلية النسور

  2020- 2019  كلية النسور  مقرر قسم  3
  2020- 2019  كلية النسور  مسؤول نظام المقررات  4
  2020  جامعة اوروككلية القانون/  تدريسي  5

عضو وحدة ضمان   
  الجودة

  2021  كلية القانون / جامعة اوروك

  

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى –الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
  2020- 2016  المنصوربغداد/   / قسم القانونكلية النسور  1
  2021- 2020  بغداد/ كرادة خارج  لقانونجامعة أوروك/كلية ا  2
 

   اسراء سعيدعاصي:األسم
  1988تاريخ الميالد:

  :التخصص
  قانون جنائي 

  :اللقب العلمي
  مساعد مدرس 

جامعة  :مكان العمل
  / كلية القانونأوروك

  اليوجد :رقم الهاتف 
  :البريد اإللكتروني

  

  

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  1/12/2020  القانون  أوروك  مساعد مدرس  1



  الى ) –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ( من 

  الى - الفترة: من   المادة  الكلية  ت
جميع مواد القانون الجنائي   القانون/قسم كلية النسور  1

, قانون والقسم العام
  التنفيذ,انكليزي

2016 -2020  

جامعة أوروك/ كلية   2
  القانون

قانون اصول المحاكمات 
 رعاية احداث -الجزائية

2020 -2021  

  

  خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.

  السنة  القسم  دكتوراه)عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/   ت
      ال يوجد  

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
دورة  توسيع الصالحية   

  ب  لمهنة المحاماة 
7\4\2011 -

25\6\2011  
  

  مشارك  نقابة المحاميين العراقيين

- Toefl 31\1\2011دورة ال   
13/3/2011  

  =  وزارة التربية

- 2011\4\10  للحاسبات IC3دورة  
20\5\2011  

  =  وزارة التربية

- 2015\12\27  دورة طرائق التدريس  
14\1\2016  
  

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

=  

  دورة صالحية تدريس  
  

29/12/2016  
  
  

  =  رئاسة جامعة االنبار 

وحدة ضمان الجودة   
  واالعتماد االكاديمي, 

  
4/2/2017 -

22/2/2017  

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي 

=  

ضبط الوثائق والطرائق   
االجرائية ومواصفة 

  10013/2000االيزو 

وزارة التعليم العالي والبحث   2017
  العلمي

=  

الية تطبيق متطلبات   
المواصفة الدولية االيزو 

9001\2008  

31/1\2017 – 
2\2\2017  

وزارة التعليم العالي والبحث 
  العلمي

=  

متطلبات الخطة   
االستراتيجية لنيل 

االعتماد االكاديمي في 
المؤسسات التعليمية 

  للكادر القيادي 

وزارة التعليم العالي والبحث   26/2/2017
  العلمي

=  

دورة ماستر شيت   
  االلكتروني

وزارة التعليم العالي والبحث   2017
  العلمي

=  



الية ومتطلبات  بناء   
وتصميم المقررات 

  االدراسية 
  

لتعليم العالي والبحث وزارة   2017
  العلمي 

=  

دورةالدفاع المدني  و   
  االسعافات االولية

  =  وزارة الدفاع  2017

دورة التدقيق الداخلي   
لنظام ادارة الجودة ايزو 

9001/2015  

شركة المبدعون للتدريب   2018- 2017
  الدولية 

=  

دورة كفاءة اللغة   
  االنكليزية 

  

العالي والبحث وزارة التعليم   2018
  العلمي/ جامعة بغداد

=  

  دورة كفاءة الحاسوب  
  

وزارة التعليم العالي والبحث   2018
  العلمي/ جامعة بغداد

=  

وزارة التعليم العالي والبحث   2019  دورة سالمة اللغة العربية  
  / الجامعة العراقيةالعلمي

=  

نظام المقررات   
  /ورشة عملااللكتروني

لوزارة الفريق الوزاري   2019
التعليم العالي والبحث 

  / كلية دجلة االهليةالعلمي

=  

  

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
مشرف فريق بسمة امل الطفال مرضى   ال يوجد

  السرطان وااليتام 
  

  ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
وعد 2015  علمي  دعوى االشكال في االحكام الجزائية   

  نشر
 2019  علمي/ وقائع مؤتمر  استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين  

  نشروعد
 2012  علمي / وقائع مؤتمر  المواجهة الجنائية للحد من الجرائم االرهابية  

  وعد نشر
  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

  السنة  الجهة المانحة  )/برائة اختراع(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت
  2015  مجلس القضاء  المعهد القضائي  
ي لوزارة التعليم العا  جامعة بغداد -كلية القانون  

  والبحث العلمي
2019  



منظمة مجتمع مدني/رئاسة   منظمة البشائر لليتامى واالرامل  
  1الوزراء عدد

2018  

االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة تمكين المرأة   
  العراقية

االمانة العامة لمجلس 
  1الوزراء عدد

2018  

  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
      
      
  

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
      عربي  
      انكليزي  
 


