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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                             هحوىد هحوذ ابراهين شاكر:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : ibrahim shakir mahmood mohamad 

 

 

 كركىكهكاى الىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 14/5/1981 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        MScهاجسخير       :Certificationالشهادة    

                                                          

    Lecturer Assistantهذرس هساعذ    :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

 First appointment Date  :11/7/2004 حاريخ أول حعييي 
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     جاهعت كركىكهكاى أول حعييي:     

   

   First appointment place: university kirkuk 

 

 

 telephone no. :07701318762رقن الهاحف 

 

 E-mail :www.brhmshakir@yahoo.comالبريذ االلكخروًي 

 

 

 

 

 8عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي:  

 

  ال يىجذعذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        ًىى عامقااالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   public law 

  

 

 القاًىى الجٌائي الذولياالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  international criminal  law   
 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 ثالثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :Country                                                      الذولت :
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 :City                                                                 الوذيٌت :

 :University                                                     الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :egyptCountry                                                                جوهىريت هصر العربيت الذولت :

 :cairoCity                                                                      القاهرةالوذيٌت :

                                                            هعهذ البحىد والذراساث العربيتالجاهعت:
arabic studies searches 

instituteUniversity: 

 
 

 

 

 : BSc سالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                جوهىريت العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكلوذيٌت :ا

 :kirkukUniversity                                                            كركىكالجاهعت:

 
 
 High schoolاديت اإلعذ. 4

 
 :iraqCountry                                                                جوهىريت العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

                                                 اعذاديت الىليذ للبٌييالوذرست:
al waleed secondary for 

boysSchool: 

 
 
 
 أخري:. 5
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 معمومات أخرى ت
                                      دبموم عالي  .1
 جميورية مصر العربية  .2
     القاىرة  .3

 معيد البحوث والدراسات العربية  .4
 شيادة اختبار الحاسوب

 (tofell) شيادة اختبار امتحان المغة)

 ( leletsشيادة اختبار امتحان المغة)
 (ic3شيادة اختبار الحاسوب)

 
 
 
 

    

 

 

 

 

    
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدهنا أي شهادات أخرى تم الحصول عم يكتب مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
 

                                                                       
    

 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2211-2212 القانون القانون االولى مادة حقوق االنسان   .1
 2212-2211 القانون القانون االولى مادة حقوق االنسان  .2
 2212-2211 القانون القانون االولى يخ القانونمادة تار   .3
 2212-2211 القانون القانون االولى مادة االجرام والعقاب  .4
 2213-2212 القانون القانون االولى مادة االجرام والعقاب  .5
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

12.                                
11.                                
12.                                
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قم المجمة ر  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

جرائم االعتداء عمى امن الدولة من   .1
 الداخل والخارج

/ / 2211 / / 

ثقافة التغيير ودورىا في بناء   .2
بيت  المجتمع والدولة)مؤسسة

 الحكمة
/ / 2212 / / 

مسؤولية الدولة عن اعمال العنف   .3
 ضد الدبموماسين

             2212       مجمة كمية القانون/كركوك

دور مؤسسات التعميم العالي في   .4
 االنسانتطوير ثقافة 

             2212       وزارة حقوق االنسان/بغداد

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

12.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 المسؤولية الجنائية لمفرد في القانون الدولي العام  .1
 مسؤولية الفرد الجزائية عن امتناعو عن كشف ذمتو المالية بين  الواقع والطموح  .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
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12.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 الخاصة بمكافحة االرىاب ومالئمتيا لحقوق االنسان تطوير اجيزة العدالة الجنائية  .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 تمرات:.المؤ 4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.   
 ق االنسانثقافة حقو 

اساليب تدريس مادة حقوق 
  االنسان والديمقراطية

14-15-
12/2211 

 العراق /بغداد

 مصر/القاىرة 12/2211-5-3 بناء القانون-بناء الدولة  ائل القانونية في تطوير العراقالوس  .2

ضمانات حقوق االنسان في االعالن   .3
 ق حماية الحقوقطر  العالمي 

25-32-
 /عمان االردن 7/2211

ت المجتمع المدني في الحفاظ دور مؤسسا  .4
 عمى الحقوق

منيجية التعامل مع المجتمع 
 العراق /بغداد 6/5/2211-1 المدني

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          
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12.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 مدير مكتب العميد في كمية القانون   .1
 مدير العالقات العامة واالعالم في القانون  .2

 العممية في كمية القانون مدير الشؤون  .3

 رئيس لجنة حقوق االنسان في رئاسة الجامعة  .4

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 :يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطمبة .مالحظة
 الخدمات  ت
 دورة تدريب الطمبة عمى وسائل حقوق االنسان في رئاسة الجامعة  .1
 ورة تدريب المنتسبين في الكميات في رئاسة الجامعة عن حقوق االنساند  .2

 سفرة عممية لطمبة المرحمة االولى الى سجون اقميم كوردستان  .3

 سفرة عممية لطمبة المرحمة الثانية الى سجون تسفيرات كركوك  .4

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

12.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

12.        

                                         

                                                                                          


