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سـيرة ذاتيـــــــة
بيانات شخصية
االسم الرباعي واللقب :أثمار شاكر مجيد ناصر الشطري
الجنس :انثى
تاريخ الوالدة9191/2/91 :
مكان الوالدة :البصرة
البلد  /المدينة :العراق  /بغداد
الجنسية :عراقية
الحالة االجتماعية :متزوجة
رقم الهاتف28700202270 :
البريد االلكترونيdr.athmarr@gmail.com :

سيرة علمية
اللقب العلمي :استاذ مساعد وفق قرار (الترقية العلمية) ذي العدد  0509/33بتاريخ
.2592/92/99
العنوان الوظيفي:
 استاذ علم النفس المساعد في جامعة بغداد  /كلية التربية للبنات. استشارية في قضايا حقوق االنسان /مركز النهرين للدراسات االستراتيجية /مستشاريةاالمن الوطني العراقي.
التخصص :علم النفس
اللغات :اللغة العربية/اللغة االم
اللغة االنكليزية
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الشهادات العلمية:
التدرج الدراسي
البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه

الكلية
القسم
اآلداب
علم نفس
اآلداب
علم نفس
علم نفس تربوي التربية للبنات

الجامعة
بغداد
بغداد
بغداد

سنة التخرج
9119
9111
2559

الممارسة المهنية:
 -9تدريسية في كلية التربية للبنات /جامعة بغداد وفق االمر االداري الصادر بتاريخ
 2552/9/91بدرجة مدرس مساعد.
تدريس المواد اآلتية في الدراسات االولية والعليا- :
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-1
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-2
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القياس النفسي.
االرشاد والتوجيه التربوي.
علم النفس التربوي.
االرشاد والصحة النفسية.
تعديل السلوك.
القياس والتقويم
علم النفس التجريبي.
االحصاء الوصفي واالستداللي.
نظريات الشخصية.
رئيس وحدة بحوث المرأة  /جامعة بغداد  / 2592-2551مركز دراسات المرأة الحقاً.
خبير وطني في مجال مكافحة التدخين .2599-2595
الحصول على الترقية العلمية (أستاذ مساعد) وفق االمر الجامعي ذي العدد 19110
بتاريخ .2592/92/1
عضو اصيل في مجلس المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق  2592-2592الدورة
التأسيسية ،وفق المرسوم الجمهوري رقم ( )911لسنة .2592
مرشحة العراق لرئاسة اللجنة الدائمة لحقوق االنسان في جامعة الدول العربية 2592
وفق االمر الصادر من األمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد  522355بتاريخ
.2592/1/91
مرشحة العراق لعضوية لجنة حقوق االنسان العربية (لجنة الميثاق) في جامعة الدول
العربية وفق االمر الديواني بتاريخ  2592/ 95/ 29الصادر من االمانة العامة لمجلس
الوزراء.
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-95رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد (حاليا).
 -95استشارية في قضايا حقوق االنسان في مركز النهرين للدراسات االستراتيجية في
مستشارية االمن الوطني ،وفق االمر الوزاري المرقم ق 212/2/1/لسنة -2199ولغاية
االن.
 -99عضو مجلس أمناء مركز النهرين للدراسات االستراتيجية /مستشارية االمن الوطني
العراقي/حاليا
 -92المستشار النفسي في دائرة العالقات واالعالم /وزارة الداخلية العراقية -2591ولغاية
االن.
 -93عضو المجلس االستشاري للتخطيط االستراتيجي للصحة والبيئة في العراق /وزارة
الصحة العراقية -2591ولغاية االن.
 -91عضو الخلية الوطنية للعمليات النفسية واالعالم الحربي /مستشارية االمن الوطني 2599
ولغاية االن.
 -90عضو ومؤسس في العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق االنسان والقضايا
المجتمعية.
 -92اللجان الدائمة والمؤقتة.
 عضو في العديد من اللجان العلمية الخاصة بأعمال كلية التربية
للبنات /جامعة بغداد.
 عضو في العديد من اللجان الخاصة بمناقشة الرسائل واالطاريح.
 عضو في العديد من اللجان الخاصة بحقوق االنسان وقضايا المجتمع
المختلفة في مؤسسات الدولة األخرى.
الدورات التدريبية- :
المشاركة في العديد من الدورات التخصصية داخل العراق وخارجه .مثل- :








المشاركة بالدورة التدريبية التي اقامتها المفوضية العليا لحقوق االنسان وبأشراف منظمة
الـ ( )CBCالبريطانية حول (تطوير مهارات الرصد االعالمي واالدارة االعالمية وكتابة
التقارير االعالمية وادارة الموقع االلكتروني) في اربيل ولمدة خمسة ايام سنة .2593
المشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان (دور
المؤسسات الوطنية في التفاعل مع اآلليات الدولية لحماية حقوق االنسان) التي اقامتها
اللجنة الوطنية لحقوق االنسان في قطر بالتعاون مع مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق
في ابريل .2593
المشاركة في الدورة التدريبية حول (الحق في التعليم :دور المؤسسات الوطنية واالتفاقيات
والقوانين الضامنة) في المركز الوطني لحقوق االنسان في االردن وذلك للفترة من -2
.2593/99/93
المشاركة في برنامج الزائر الدولي ( IVLPدور المرأة في تعزيز األمن وحفظ السالم)
للفترة من  2591 / 2/99 – 9/29في الواليات المتحدة االمريكية.
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المشاركة في الدورة التدريبية لكتابة التقارير الموازية الخاصة بالميثاق العربي لحقوق
االنسان في القاهرة ضمن اعمال ورشة عمل (حول الميثاق العربي لحقوق االنسان والية
عمله) برعاية جامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق االنسان /مقر الجامعة العربية
 /القاهرة في اكتوبر .2590
المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بدور المؤسسات الوطنية في رصد االنتخابات
برعاية  UNDPوالشبكة العربية لحقوق االنسان التي اقيمت في االردن/البحر الميت اذار
.2592
محاضر في الدورة التدريبة (التثقيف األمني للمرأة) للكادر النسوي في وزارة الدفاع
العراقية .نظمتها دائرة تمكين المرأة /مستشارية االمن الوطني وعلى مدى يومي -21
/20تموز.2591/
المشاركة في الدورة التدريبية االلكترونية (التوعية بمخاطر األلغام والمخلفات الحربية)
التي نظمتها رابطة الغد لرعاية المرأة والطفل في حزيران .2525

التكريم وكتب الشكر والتقدير- :
 العديد من التكريمات والدروع وكتب الشكر والتقدير من مختلف مؤسسات الدولة العراقية
منها شهادة تقديرية ودرع االنتصار الكبير من السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي
للجهود المبذولة لدعم العمليات المشتركة لتحرير ارض العراق من عصابات داعش
االرهابية .2591

المشاركات في المؤتمرات والنشاطات األخرى- :
العديد من المؤتمرات والندوات والنشاطات المختلفة داخل وخارج العراق ،منها- :
 حضور ومشاركة في المؤتمر " تعزيز قدرات اللجان الوطنية لحماية حقوق االنسان في
المنطقة العربية" الذي اقامته المفوضية السامية لحقوق االنسان في قطر /الدوحة في ابريل
.3102
 المشاركة في الطاولة المستديرة (وقت السالم :انهاء العنف الموجه ضد المرأة) التي
اقامتها بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) بتاريخ .3102/5/00
 المشاركة في ورشة عمل اقامتها االمم المتحدة في مصر/شارم الشيخ ولمدة أربعة ايام:
تطوير فهم للمعايير الدولية وأطر تشغيل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية .2593
 حضور ومشاركة في الطاولة المستديرة حول (دور االعالم في تعزيز مكانة المرأة)
بتاريخ  2593/0/9التي اقامتها منظمة اليونسكو في مقر بعثة االمم المتحدة في بغداد.
 المشاركة في ورشة عمل اقامتها المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق في بيروت
ولمدة ثالثة أيام :آليات التعامل مع الشكاوى وكتابة التقارير واعداد قواعد الخدمة المدنية
والنظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق االنسان .2593
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رئيسا ً لوفد المفوضية العليا لحقوق االنسان لمراقبة االنتخابات البرلمانية ألقليم كردستان
للفترة من .2593/1/23-99
حضور ومشاركة وتنظيم المؤتمر الخاص بـ "المشاركة االنتخابية الفاعلة نحو دعم
الديمقراطية في العراق" الذي اقامته المفوضية العليا لحقوق االنسان بالتعاون مع
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في فندق المنصور في ديسمبر .2593
حضور ومشاركة وتنظيم ورشة العمل (حماية الصحفيين ومكافحة اإلفالت من العقاب:
هدف استراتيجي للعام  )2591التي اقامتها المفوضية العليا لحقوق االنسان في فندق
المنصور في كانون الثاني .2591
المشاركة في برنامج الزائر الدولي  IVLPفي الواليات المتحدة االمريكية برعاية
الخارجية األمريكية .2591
المشاركة في ورشة العمل حول (فض النزاع والسلم األهلي) الذي اقامه مركز السالم
األمريكي في واشنطن سنة .2591
حضور ومشاركة في المؤتمر الوطني "رفع مستوى السالمة العامة للصحفيين في العراق
ومكافحة اإلفالت من العقاب" الذي اقامته اليونسكو مكتب العراق مارس .2591
حضور ومشاركة في المؤتمر "الوضع الراهن لمواطني ومؤسسات المناطق الواقعة
خارج سيطرة الدولة :المشاكل والمعالجات" الذي أقيم في مركز النهرين للدراسات
االستراتيجية /مستشارية االمن الوطني في  39آب .2591
حضور ومشاركة بإدارة جلسة األولى ألعمال ورشة العمل (مكافحة اإلرهاب ضرورة
وطنية) التي أقامها مركز النهرين للدراسات االستراتيجية /مستشارية االمن الوطني في
أكتوبر .2591
المشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي للصحفيين في المغرب (ما بعد الربيع العربي خارطة
طريق جديدة للصحفيين) في المملكة المغربية .2591
المشاركة بورقة تحليلية في المؤتمر الذي اقامته اليونسكو برعاية البرلمان العراقي حول
مشروع قانون حرية التعبيرعن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي ( العراق واألتجاهات
العالمية لحرية التعبير عن الرأي والتنمية االعالمية) سنة . 2591
المشاركة بورقة تحليل تشريعي لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي واألجتماع
والتظاهر السلمي في جلسة االستماع التي اقامتها لجنة حقوق االنسان النيابية بالتعاون مع
لجنة األعالم والثقافة البرلمانية في مجلس النواب العراقي في مقر مبنى البرلمان بتاريخ
.2590/9/20
حضور ومشاركة في الحلقة النقاشية للدراسة الموسومة (تحديد معالم الدولة االسالمية)
التي اقامها مركز النهرين للدراسات االستراتيجية بتاريخ  2590 /2/1في مركز النهرين.
حضور ومشاركة في االجتماع الخاص بمناقشة مسودة االستراتيجية الوطنية للحد من
العنف ضد النساء ،التي نظمتها منظمة طفل الحرب للفترة من  2590/2/91-99في
بيروت.
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حضور وتمثيل المفوضية العليا لحقوق االنسان في االحتفالية الخاصة باليوم العالمي
للمراة بتاريخ  2590/3/90التي نظمتها وزارة الخارجية العراقية في مقر الوزارة في
بغداد.
حضور ومشاركة في سلسلة االجتماعات التداولية واالجتماع النهائي الرسمي ألعضاء
اللجنة العراقية الخاصة بالديمقراطية وحقوق االنسان المنبثقة عن اتفاقية الشراكة والتعاون
بين العراق واالتحاد االوروبي في مركز وزارة الخارجية العراقية في نيسان-ايار.2590/
حضور ومشاركة في االجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات
الوطنية لحقوق االنسان في االردن بتاريخ .2590/9/22
المشاركة في الحوار العربي اآليبيري األمريكي الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف المنعقد في الدوحة سبتمبر .2590
حضور االجتماع الخاص باللجنة التعاهدية لمناقشة تقرير العراق حول العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية في سويسرا/جنيف للفترة من .2590/95/25-91
حضور ومشاركة في ورشة عمل (حول الميثاق العربي لحقوق االنسان والية عمله)
برعاية جامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق االنسان في القاهرة مقر الجامعة
العربية في اكتوبر .2590
حضور ومشاركة في االجتماع الدولي الثالث (للمقاتلين األجانب) في بغداد للفترة من
 21-29تشرين األول .2590
حضور ومشاركة في االجتماع التشاوري حول ادوار ومسؤوليات منظمات المجتمع
المدني ومؤسسات حقوق االنسان الوطنية في تنفيذ العراق للتوصيات الواردة ضمن
االستعراض الدوري الشامل ،التي اقامها مكتب حقوق االنسان في بعثة االمم المتحدة
لمساعدة العراق/اليونامي وذلك بتاريخ  2590/99/23في فندق الرشيد في بغداد.
المشاركة في ورشة عمل (تطوير المهارات القيادية) التي أقامها برنامج الزائر الدولي
برعاية السفارة األمريكية في جامعة بغداد /قاعة المكتبة  /ركن السفارة في شباط .2590
المشاركة في المؤتمر (حماية المرأة العراقية في مواجهة اإلرهاب والتطرف واجب
وطني وانساني مقدس) الذي اقامته جامعة السليمانية برعاية محافظ السليمانية في اذار
.2590
الحضور والمشاركة في االجتماع الثاني عشر للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات
الوطنية لحقوق االنسان في األردن بتاريخ .2590 /9/22
الحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي حول (تعزيز اجراءات التحقيق بالجرائم ضد
الصحفيين في العراق ومكافحة االفالت من العقاب) الذي اقامته مفوضية حقوق االنسان
بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونقابة الصحفيين العراقيين وذلك في يوم الخميس الموافق
 2590/99/92في فندق المنصور ببغداد.
حضور ومشاركة في الجلسة الحوارية الخاصة بالتشريعات االعالمية وحرية التعبير عن
الرأي وجرائم النشر الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم  999لسنة  9121التي
اقامتها مؤسسة برج بابل بالتعاون مع لجنة الثقافة واالعالم النيابية في مبنى مجلس النواب
وذلك في يوم االربعاء الموافق .2590/92/1
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حضور ومشاركة في ورشة عمل " قانون األحزاب ،تقييم وتقويم" الذي نظمها المركز
المدني للدراسات واإلصالح القانوني في قاعة المركز الثقافي النفطي في ديسمبر .2590
تقديم محاضرة حول اهم مواد مشروع قانون حرية التعبير واالجتماع والتظاهر السلمي
في مقر وزارة الثقافة /دائرة العالقات الثقافية العامة وذلك في يوم االربعاء الموافق
.2590/92/92
تمثيل المفوضية العليا لحقوق االنسان في فريق مناقشة االستراتيجية العراقية لمكافحة
االرهاب في مقر جهاز مكافحة االرهاب وفق االمر االداري ذي العدد  293بتاريخ
.2590/92/22
حضور ومشاركة في ورشة العمل االقليمية (حقوق االنسان واالنتخابات) التي اقامتها
الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في األردن /البحر الميت ديسمبر
.2590
حضور ومشاركة في إدارة جلسات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية في
تعزيز وحماية حقوق االنسان في المنطقة العربية برعاية المفوضية السامية لحقوق
االنسان في الدوحة شباط .2592
الحضور والمشاركة في مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك االجتماعي) الذي أقامه
مجلس النواب العراقي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفوضية السامية
لألمم المتحدة لحقوق االنسان في فبراير .2592
المشاركة بورشة عمل حول " حقوق االنسان وحمايته واتخاذ التدابير البديلة والممكنة
للتحريات) التي اقامتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع دائرة الشرطة المجتمعية في
وزارة الداخلية في فندق المنصور في أيلول .2592
حضور ومشاركة بورقة عمل في المؤتمر (تفعيل قرار  ... 9320الواقع والطموح) الذي
اقامه مركز النهرين للدراسات االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني بتاريخ  1اكتوبر
.2592
تقديم محاضرة لطالبات الدراسات العليا (التعصب من وجهة نظر نفسية والضمانات
القانونية الدولية والوطنية لمناهضته) في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات وذلك
بتاريخ .2592/95/22
حضور االجتماع (ضمن الجانب العراقي) الخاص بلقاء وفد االمم المتحدة المعني بالعنف
الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة وذلك في مقر مركز النهرين للدراسات
االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني وذلك في يوم االحد الموافق .2599/9/23
اعداد رأي ودراسة حول آليات التعامل مع الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق االنسان
مقدمة الى مركز النهرين للدراسات االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني بتاريخ
.2599/9/29
حضور ومشاركة في ورشة العمل (التحديات التي تواجه االقليات في سهل نينوى ما بعد
داعش) التي اقامها مركز النهرين للدراسات االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني وذلك
في يوم االربعاء الموافق .2599/1/2
مشاركة وادارة جلسة حول حقوق المدنيين اوقات النزاعات المسلحة (سياسات وممارسات
الحماية المدنية لتحقيق االستقرار في العراق) بتاريخ .٠٢١٢ / ١١ / ٠٢
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حضور ومشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة اعالم داعش وفكره
الذي اقامته مستشارية االمن الوطني/الخلية الوطنية للعمليات النفسية للفترة من 91-93
كانون االول  2599في بغداد/دار ضيافة رئاسة الوزراء.
حضور وادارة االجتماع الخاص بلقاء الجانب االمريكي حول فريق االمتثال لقانون
النزاعات المسلحة في مركز النهرين للدراسات االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني
وذلك في يوم االحد الموافق .2599/92/21
المشاركة في الزيارة الميدانية للخلية الوطنية للعمليات النفسية لالطالع على وضع
النازحين ومعرفة االسباب التي تحول دون عودتهم الى مناطقهم في الجانب االيمن
للموصل .وذلك وفق االمر االداري الصادر من مستشارية االمن الوطني بتاريخ
.2599/92/22
مشارك في برنامج الدراسة والحوار لمسؤولين سياسيين من العراق في برلين/المانيا في
شباط .2591
حضور االجتماع الخاص بلقاء ممثلي المنظمة الدولية (نداء جنيف) لبحث التعاون
والتنسيق بين المنظمة ومركز النهرين للدراسات االستراتيجية/مستشارية االمن الوطني
وذلك في يوم االربعاء الموافق  2591/3/1في مبنى المركز.
المشاركة في ورشة العمل الدولية الخاصة لمناقشة (تجربة العمليات النفسية الفرنسية في
دعم الجهد االستخباري وتحليل سلوك اإلرهابيين) والتي اقيمت في مركز النهرين
للدراسات االستراتيجية للفترة من  21-25حزيران .2591
تمثيل الخلية الوطنية للعمليات النفسية لحضور سلسلة اجتماعات في مقر وزارة الخارجية
حول (المرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة) وذلك وفق كتاب وزارة
الخارجية بتاريخ .2591/9/21
الحضور والمشاركة بتقديم ورقة بحثية ،وإدارة احدى جلسات المؤتمر الدولي الرابع
(مكافحة اعالم داعش وفكره) الذي اقامته الخلية الوطنية للعمليات النفسية /مستشارية
االمن الوطني شباط .2591
الحضور والمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس (التأهيل المجتمعي وبناء الدولة في
العراق :اإلشكاليات والخيارات) قسم العلوم الخدمة االجتماعية /كلية التربية للبنات/
جامعة بغداد شباط .2591
الحضور والمشاركة في المؤتمر العلمي األول (نحو االعتمادية في كليات التربية) اقسم
العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد اذار .2591
حضور ومشاركة بورقة بحثية في الندوة "االنتحار في العراق" التي اقامتها قيادة شرطة
بغداد في مقر القيادة في حزيران .2591
حضور ومشاركة في ورشة عمل (تبادل األدوار والمسؤوليات المناطة بأقسام تمكين
المرأة) الذي اقامته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  USAIDفي فندق بابل /حزيران
.2591
حضور ومشاركة في ورشة عمل (األمن الرقمي) التي نظمها مجلس محافظة بغداد
بالتعاون مع مديرية األدلة الجنائية في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد في مقر مجلس
المحافظة في تموز .2591
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حضور ومشاركة وتقديم ورقة بحثية في ورشة عمل (الشرطة المجتمعية ومكافحة
المخدرات) التي اقامتها قيادة قوات الشرطة االتحادية بالتعاون مع دائرة العالقات
واالعالم في مقر الشرطة االتحادية في ديسمبر .2591
تقديم محاضرة لتدريسيي وطلبة الدراسات العليا حول (اختيار عنوان البحث لطلبة
الدراسات العليا) في قسم العلوم التربوية والنفسية وطلبة الدراسات العليا /كلية التربية
للبنات /جامعة بغداد كانون الثاني .2525
الحضور والمشاركة وتقديم محاضرة في ورشة عمل (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر
السلمي) التي اقامتها دائرة العالقات واالعالم /وزارة الشباب والرياضة في مقر الوزارة
في كانون الثاني .2525
حضور ومشاركة وتقديم محاضرة في ورشة عمل (دور االعالم في محاربة الشائعات)
التي أقامها مركز التعليم المستمر /الجامعة التكنولوجية  29-22كانون الثاني .2525
المشاركة في الندوة االلكترونية التفاعلية االقليمية (المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة
العربية بين استقاللية القرار وإدارة الضغوط المانعة) التي أقامها المركز الجزائري
لدراسات التنمية  91حزيران .2525
اعداد رأي ودراسة مشتركة حول (تنامي حركة اإلرهابيين مع جائحة كورونا) مقدمة
الى مركز تميز لمكافحة الفكر المتطرف /مستشارية االمن الوطني حزيران .2525
المشاركة في المؤتمر الدولي االول لجامعة بيان للقانون والعالقات الدولية /أربيل نيسان
.2525
المشاركة في االجتماع االلكتروني (تأثير كوفيد 91-على االتجار بالبشر) الذي نظمته
األمم المتحدة /مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان /المكتب اإلقليمي للشرق األوسط
وشمال افريقيا في  21أيار .2525
المشاركة في الملتقى الدولي االلكتروني األول للقياس والتقويم الذي نظمته الجمعية
العراقية الرياضية العلمية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /الجامعة
المستنصرية في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل االفتراضية (مهارات لغة الجسد ودورها في تجسيد العملية
التعليمية) التي نظمتها كلية المستقبل الجامعة في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل التدريبية االلكترونية (اإلدارة اليابانية اسرار النجاح
وخصائص مؤسساتها الفريدة) التي نظمها معهد اإلدارة التقني /الجامعة الوسطى في أيار
.2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (إدارة األزمات الصحية في ظل جائحة كورونا)
التي نظمتها كلية التمريض/جامعة الكوفة في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (اإلرهاب .محاولة لتأصيل نظرة نفسية اجتماعية)
التي نظمها مركز التعليم المستمر /جامعة البصرة في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (تداعيات الصحة النفسية في ظل تفشي وباء
كورونا) التي نظمها مركز التعليم المستمر /جامعة القاسم الخضراء في أيار .2525
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مشاركة في الندوة العلمية االلكترونية (تعدد الثقافات في ظل تقنيات االعالم المعاصر
وتطور الحضارة العراقية) التي نظمتها كلية اآلداب /الجامعة المستنصرية بالتعاون مع
جمعية الراسخ التقني العلمية في ايار .2525
المشاركة في ورشة العمل التدريبية االلكترونية (استخدام منصة )Google Classroom
التي نظمتها نقابة األكاديميين العراقيين بالتعاون مع المركز األكاديمي للخدمات
واالستشارات العلمية في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (آلية إدارة االختبارات االلكترونية) التي نظمتها
كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة االنبار في أيار .2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (تطوير المناهج في ضوء األسس التربوية
والنفسية) التي نظمتها كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة البصرة في حزيران .2525
المشاركة في ورشة العمل اإللكترونية (حماية الحق في الصحة في إطار القانون الدولي
والداخلي) الذي نظمه مركز البحوث والدراسات /الجامعة العراقية في حزيران .2525
المشاركة في المحاضرة االلكترونية (الضغوط النفسية واستراتيجية التعامل معها في ظل
جائحة كورونا) التي نظمها مركز البحوث النفسية /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في حزيران .2525
المشاركة في الورشة العلمية االلكترونية (العوامل المؤثرة في بناء الصورة الذهنية) الذي
اقامته جمعية ايبرا/المجلس األعلى للجمعيات العلمية في حزيران .2525
المشاركة في الورشة االلكترونية (النظام السياسي في العراق بعد عام  2553بين الواقع
والطموح) التي نظمتها كلية العلوم السياسية /الجامعة المستنصرية في حزيران .2525
المشاركة في ورشة العمل اإللكترونية (المختصر المفيد في فهم القرار اإلداري :من
المفاهيم القانونية الى التطبيقات اإلدارية) التي نظمها معهد اإلدارة الفني /الجامعة التقنية
الوسطى في حزيران .2525
المشاركة في الحلقة النقاشية االلكترونية (األستاذ الجامعي بين مطرقة التعليم عن بعد
وسندان االزمة المالية) التي نظمتها نقابة األكاديميين العراقيين في حزيران .2525
المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية (استخدام التكنولوجية في مواجهة جائحة
كورونا :التجربة الصينية ‘نموذجا) التي نظمتها جامعة ديالى – المكتبة األمانة العامة
للمكتبة المركزية في حزيران .2525
المشاركة في الورشة االلكترونية (كيفية اعداد االمتحان االلكتروني واألساليب المستخدمة
لتقليل الغش في تطبيق  )Google Classroomالذي نظمته كلية هندسة العمليات
النفطية /جامعة تكريت في حزيران .2525
المشاركة في الندوة العلمية االفتراضية (االمتحان االلكتروني ،نحو اختبار تحصيلي
فعال) التي نظمتها كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة واسط بالتعاون مع مركز بغداد
للدعم النفسي واالجتماعي في حزيران .2525
المشاركة في ورشة العمل االفتراضية (التطور األكاديمي واجب وطني :الترقيات العلمية
إنموذجا) التي نظمها وحدة التعليم المستمر /كلية الكوت الجامعة في حزيران .2525
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المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (إدارة المفاوضات الدولية) التي نظمتها شعبة
التأهيل والتوظيف والمتابعة /جامعة ذي قار في حزيران .2525
المشاركة في ورشة العمل التدريبية االلكترونية (التخطيط االستراتيجي وتميز
المؤسسات) الذي نظمه معهد اإلدارة التقني /الجامعة التقنية الوسطى في حزيران .2525
المشاركة في ورشة العمل االلكترونية (اسر اإلرهابيين في مراكز االحتجاز آليات
التحصين واالندماج) التي نظمها بيت الحكمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة
العراقة للثقافة والتنمية في حزيران .2525
اعداد العديد من التقارير الرصدية لحاالت انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق.
مقوما علميا للعديد من الكتب واألبحاث العلمية المقدمة للترقية العلمية او النشر في
المجالت العلمية المحكمة او المشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية.
االشراف العلمي على العديد من بحوث الماجستير والدكتوراه.

النشاطات اإلعالمية- :
 oالعديد من المقاالت التخصصية المنشورة في الصحف والمجالت العراقية والعربية.
 oالمشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية والبرامج االعالمية والتصريحات الصحفية
حول المشكالت المجتمعية ،وواقع وتحديات حقوق االنسان في العراق.
 oاالشراف على االعداد وضيف دائم في البرنامج اإلذاعي االسبوعي " أمنك بين يديك"
عبر اثير إذاعة وزارة الداخلية العراقية.

الدراسات واألوراق البحثية العلمية:
العديد من الدراسات واألبحاث واوراق العمل ،منها- :








إعاقة الذات وعالقتها باإلنجاز الدراسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية /رسالة
ماجستير  /9111كلية اآلداب  /جامعة بغداد.
إعياء الحرب وعالقته بقدرة الذات على المواجهة واإلسناد االجتماعي لدى طلبة
الجامعة  /أطروحة دكتوراه  / 2559كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد.
(المعلم الجيد الذي نريد) بحث مشارك في الندوة العلمية "اخالقيات التعليم
الجامعي" التي أقامها مركز التطوير والتعليم الجامعي/جامعة بغداد .2551
(المرأة والمشاركة في الحياة العامة) ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في المؤتمر
الدولي الذي أقيم برعاية منظمة التحالف الدولي من اجل العدالة ( )IAJفي أربيل
كانون الثاني .2599
(خصائص الطفل ذوي صعوبات التعلم في الصفوف األولية من وجهة نظر
معلميهم) بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية /كلية التربية /جامعة بابل .2599
(تأثير البث المباشر عبر القنوات الفضائية على األطفال) بحث منشور في مجلة
األستاذ /كلية التربية  /ابن رشد  /جامعة بغداد .2599
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(أسباب الكذب عن األطفال من وجهة نظر المعلمين) بحث منشور في مجلية كلية
التربية للبنات  /كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد .2599
(نحو استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب :دور األعالم في مكافحة اإلرهاب)
بحث مشارك في المؤتمر األول حول إثر اإلرهاب في حقوق االنسان في العراق
الذي اقامته وزارة حقوق االنسان في أكتوبر .2593
(نحو استراتيجية وطنية لحماية الصحفيين ومكافحة االفالت من العقاب) دراسة
مقدمة للمشاركة في الورشة "حماية الصحفيين وفق قانون المفوضية العليا لحقوق
االنسان" التي اقامتها المفوضية العليا لحقوق االنسان .2593
(البث المباشر عبر القنوات الفضائية وتأثيره على المنظومة القيمية لألسرة
العراقية :االطفال إنموذجاً) بحث مقدم للمشاركة في الندوة "االعالم وبناء الدولة"
التي اقامتها شبكة االعالم العراقي/معهد التدريب والتطوير في نوفمبر .2591
(األوضاع اإلنسانية التي شهدتها محافظة نينوى بعد سيطرة عصابات داعش
اإلرهابية خالل شهر حزيران  )2591كتيب منشور ضمن سلسلة إصدارات
المفوضية العليا لحقوق االنسان .2591
(مراقبة ورصد االنتخابات في العراق  )2591-2593بحث مشارك في الورشة
اإلقليمية حول حقوق االنسان واالنتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق
االنسان ،في األردن اذار .2590
(االتجار بالبشر في العراق :واقع وتحديات) بحث مشارك في مؤتمر حماية المرأة
العراقية في مواجهة اإلرهاب والتطرف الذي اقامته جامعة السليمانية في .2590
دراسة تحليلية حول (تعديل بعض فقرات مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي
واالجتماع والتظاهر السلمي مع التحليل التشريعي لها) دراسة مقدمة الى مجلس
النواب العراقي .2590
(الحد من الخطاب العدائي وبناء ثقافة السالم من منظور نفسي) دراسة مقدمة
للمشاركة في ورشة حرية التعبير عن الرأي والحد من خطاب العنف والكراهية
التي اقامتها المفوضية العليا لحقوق االنسان في أيلول .2590
(ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير ،وااللتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب
الكراهية والتعصب) ورقة بحثية للمشاركة في الحوار العربي االيبيري األمريكي
الثالث حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف المنعقد في الدوحة سبتمبر
.2590
(حقوق االنسان واالنتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان :تجربة
العراق انموذجا) ورقة بحثية للمشاركة في ورشة العمل (حقوق االنسان
واالنتخابات) التي اقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في
األردن/البحر الميت ديسمبر .2590
(حرية التعبير عن الرأي والحد من خطاب العنف والكراهية) بحث منشور ضمن
سلسلة إصدارات المفوضية العليا لحقوق االنسان .2592
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ورقة عمل مشتركة (وطنية) حول مساهمة العراق في تقرير االمين العام (المرأة
ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة) .عمالً بقرار الجمعية العامة لالمم
المتحدة المرقم  99/02لعام .2592
(حق الطفل في التعليم في مرحلة ما بعد داعش) ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر
"حقوق وواجبات التلميذ في المدرسة" اقامته نقابة المحاميين العراقيين في مقر
النقابة في أكتوبر .2592
(مكافحة التطرف الناتج عن االرهاب دولياً) بحث مشارك ضمن اعمال المؤتمر
الدولي الثالث لمكافحة إعالم داعش وفكره  /بغداد دار الضيافة ديسمبر .2599
(تعزيز دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف) بحث مشارك في المؤتمر الدولي
الرابع (مكافحة اعالم داعش وفكره) الخلية الوطنية للعمليات النفسية /مستشارية
االمن الوطني شباط .2591
(األسباب النفسية واالجتماعية لحاالت االنتحار في العراق) ورقة بحثية مقدمة
في الندوة "االنتحار في العراق" التي اقامتها قيادة شرطة بغداد في مقر القيادة
في حزيران .2591
(تعزيز مهارات التواصل النفسي واالجتماعي لدى افراد الشرطة المجتمعية في
التعامل مع المشكالت المجتمعية) ورقة بحثية مقدمة في ورشة عمل "الشرطة
المجتمعية ومكافحة المخدرات" التي اقامتها قيادة الشرطة االتحادية بالتعاون مع
دائرة العالقات واالعالم في سبتمبر .2591
(تعزيز الحس األمني للمرأة) بحث مقدم كمادة تدريبية في ورشة تدريبية مقدمة
للكادر النسوي المتقدم في وزارة الدفاع .نظمتها دائرة تمكين المرأة  /مستشارية
االمن الوطني  20-21تموز .2591
(التفكير التحليلي وعالقته بالعوامل السبعة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة)
بحث منشور في مجلة كلية التربية للبنات /جامعة بغداد نيسان .2591
(اختيار موضوع البحث لطلبة الدراسات العليا) ورقة بحثية مقدمة كمحاضرة في
جلسة سمنار في قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للبنات /جامعة بغداد
كانون الثاني .2525
(حق التظاهر السلمي قوانين ضامنة وآليات ممارسة) ورقة بحثية مقدمة في
ورشة عمل اقامتها دائرة العالقات واالعالم /وزارة الشباب كانون الثاني .2525
(دور االعالم في محاربة الشائعات) بحث مقدم كمحاضرة في ورشة عمل أقامها
مركز التعليم المستمر /الجامعة التكنولوجية  29-22كانون الثاني .2525
(التربية السياسية وعالقته بالتوجه نحو التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي)
بحث مشارك في المؤتمر الدولي األول لجامعة البيان للقانون والعالقات الدولية/
أربيل نيسان .2525
(ازمة كورونا – االثار النفسية وسبل الوقاية) ورقة بحثية تم عرضها ومناقشتها
في البرنامج التلفزيوني "قاب قوسين" وعدد من الحلقات االذاعية في برنامج "
أمنك بين يديك" في إذاعة وزارة الداخلية.
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(المشاركة السياسية للمرأة العراقية :بين الواقع والطموح) بحث مشارك في الندوة
التفاعلية اإلقليمية "المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة العربية بين استقاللية
القرار وإدارة الضغوط المانعة" التي أقامها المركز الجزائري لدراسات التنمية
في حزيران .2525
ضمانات حماية حرية الرأي والتعبير ،وااللتزامات المتعلقة بمواجهة خطاب
الكراهية والتعصب.
كتاب تحت الطبع (قدرات الذات في مواجهة االزمات وادارتها).
كتاب تحت الطبع (حرية التعبير عن الراي واالجتماع والتظاهر السلمي).
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