
  

  السيرة الذاتية

          
          
       

  dr.marwaibrahim@uruk.edu.iq  

        اوالً: المؤهالت العلمية.

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى -الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2019لغاية 6/3/2018  جامعة اوروك –كلية القانون   مسؤول وحدة التسجيل 1
مسؤول شعبة ضمان  2

  الجودة
  االن لغاية 18/3/2018   جامعة اوروك –كلية القانون 

  1/1/2021  جامعة اوروك –كلية القانون   مقرر قسم القانون العام 3
مقرر لجنة االشراف  4

  التربوي
 11/12/2018  جامعة اوروك -كلية القانون

  11/12/2018  جامعة اوروك -كلية القانون  عضو اللجنة االمتحانية 5
  2021- 2020  جامعة اوروك -القانونكلية   عضو مجلة علمية  6
  

  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى -الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
 2018-2016  بغداد/كرادة داخل  كلية اآلمال الجامعة 1
كلية القانون جامعة  2

  اوروك
  لغاية االن-2018 52شارع-بغداد/ كرادة خارج

مروة ابراهيم  :األسم
  دمحم

 :تاريخ الميالد
15/1/1990  

  قانون عام :التخصص
  مدرس :اللقب العلمي
جامعة  :مكان العمل

  كلية القانون –اوروك 
رقم الهاتف 

:07733370797 
  :البريد اإللكتروني

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
 31/7/2019  القانون  اوروك  مدرس 1
          



 

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

  الى - الفترة: من   المادة  الكلية  ت
  2018-2016  القانون الدولي الخاص  كلية االمال الجامعة  1
  2016- 2017  اإلنسانيالقانون الدولي   كلية االمال الجامعة  2
  2017- 2018  حقوق االنسان  كلية االمال الجامعة  3
كلية القانون جامعة   4

  اوروك
  لغاية االن-2018  القانون الدولي العام

كلية القانون جامعة   5
  اوروك

  2019-2018  اإلنسانيالقانون الدولي 

كلية القانون جامعة   6
  اوروك

International law 2019-2020  

كلية القانون جامعة   7
  اوروك

 2020-2019  القانون الجوي

  

  الرسائل التي اشرفت عليها.خامساً: االطاريح او 

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
1  ×  ×  ×  
2  ×  ×  ×  

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
االساءة للرسول دمحم( صلى   1

هللا عليه وسلم) وحدود 
  حرية التعبير

كلية التربية -جامعة ميسان  2020
  االساسية

  حضور

قانون معادلة الشهادات   2
والدرجات العلمية (رؤية 

  قانونية)

وحدة التعليم المستمر في   2020
معهد العلمين للدراسات 

  العليا

  حضور

دور المجالت العالمية في   3
  النهضة العلمية

المحفل العلمي الدولي   2020
  السابع لمنصة اريد

  حضور

مجاالت التنمية والتعاون   4
المشترك للعراق مع 

محيطه االفليمي والدولي 
  وسبل تطويرها

مركز دراسات البصرة   2021
والخليج العربي في جامعة 

  البصرة

  مشارك ببحث

  

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
  بصفة حضور المشاركة في العديد من الورش  االشتراك في دورات تطويرية

  االشتراك في دورات تطويرية  مناقشة سمينار بصفة محاضر وحضور



  

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

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
الهدف العسكري المشروع واهم المبادئ التي   1

  تحكمه في القانون الدولي االنساني
  2015  قانوني

  مدى تأثر الوالية القضائية العالمية بالحصانة  2
  

وعد   قانوني
  بالنشر

لتقادم والية القضائية العالمية بامدى تأثر ال  3
  والعفو

وعد   قانوني
  بالنشر

العقوبات البديلة واثرها في التأهيل واالصالح   4
وموقف القانون الدولي والتشريعات الوطنية 

  منها

  2020  قانوني

 لحماية العالمية الصحة منظمةالقانون و دور  5
  العراق في التلوث من الهواء

وعد   قانوني
  بالنشر

  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

  السنة  الجهة المانحة  )/برائة اختراع(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير  ت
  2019- 2018  جامعة اوروك  كتاب شكر   1
  CCQM 2019  شهادة تقدير  2
وزارة التعليم العالي   شكر وتقدير   3

  والبحث العلمي
10/8/2020  

كلية القانون جامعة   شكر وتقدير  4
  اوروك

28/10/2020  

رئيس الجامعة/   شكر وتقدير  5
  جامعة اوروك

3/11/2020  

دار النور للرعاية   شكر وتقدير  6
وتأهيل االيتام 

  واالرامل

25/12/2020 

  

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
 2019  مبدأ الضرورة العسكرية في القانون الدولي االنساني 1
الوالية القضائية العالمية بوصفها اداة لمالحقة مرتكبي  2

  االنتهاكات الجسيمة في القانون الدولي االنساني
2020 

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
        العربية  1
        االنكليزية  2



 


