
]C.V[ة ــرة الذاتيــالسي

سالفة طارق عبد الكريم : االسم -
١٩٧٠–العراق : حمل وتاريخ الوالدة -

: املؤهالت العلمية 

.٢٠٠٣جامعة بغداد /كلية القانون–ماجستري يف القانون الدويل -
.٢٠١٢اجلامعة اللبنانية –دكتوراه يف القانون الدويل العام -

:اللقب العلمي 

.مساعد استاذ -

:اخلربات العلمية 

.٢٠٠٤التدريس يف جامعة القادسية ملادة حقوق االنسان عام -
٢٠٠٦و ٢٠٠٥تدريس مادة القانون الدويل العام باللغة اإلنكليزية لألعوام -

.
.٢٠٠٦تدريس مادة املنظمات الدولية  يف كلية القانون عام -



الدويل العام يف كلية القانون تدريس مادة القانون الدويل االنساني والقانون -
.٢٠٠٩،٢٠٠٨،٢٠٠٧لألعوام 

: اخلربات الفنية 

مشاور قانوني ومقرر اعمال اللجنة االستثمارية املسؤولة عن اعمار -
.٢٠٠١- ١٩٩٩جامعة القادسية 

عضو يف مجعية القانون الدويل االنساني لألكادمييني العراقيني من العام -
٢٠٠٨.

:النشاطات العلمية 

حضور والقاء احملاضرات يف العديد من املؤمترات العلمية يف اجلامعات -
العراقية ، ويف نطاق نشر القانون الدويل اإلنساني ، ونشر البحوث 

: واملؤلفات القانونية 



:املؤمترات العلمية و ورش العمل  

اللجنة /ورشة عمل حول تدريس القانون الدويل االنساني يف العراق-١
.٢٠٠٦- عمان- بعثة العراق–الدولية للصليب االمحر 

ورشة عمل حول تنمية املهارات القيادية للنساء ومهارات فض -٢
منظمات اتمع املدني يف الديوانية - حتالف النساء الوطين/النزاعات

٢٠٠٦.
االنساني يف املرأةمركز حقوق /املرأةورشة عمل حول العنف ضد -٣

.٢٠٠٧الديوانية 
اللجنة / ورشة عمل حول تدريس القانون الدويل االنساني يف العراق-٤

.٢٠٠٧- عمان- بعثة العراق–الدولية للصليب االمحر 
ورشة عمل لعمداء كليات القانون يف العراق حول تدريس مادة القانون -٥

.اللجنة الدولية للصليب االمحر –عمان ٢٠٠٧- الدويل االنساني



جامعة /كلية القانون–ورشة عمل حول احلماية الدولية للنازحني داخلياً -٦
.٢٠٠٨القادسية باالشرتاك مع اللجنة الدولية للصليب االمحر 

كلية - كلية القانون/القانون الدويل االنسانيمبادئندوة حول -٧
لدولية للصليب االمحر جامعة الكوفة باالشرتاك مع اللجنة ا/القانون
٢٠٠٨.

/ وتطور القانون الدويل االنساني بني النظرية والتطبيق نشأةمؤمتر حول -٨
جامعة النهرين باالشرتاك مع  اللجنة الدولية /مركز الدراسات الدولية 

.٢٠٠٩بغداد - للصليب االمحر
جامعة القادسية/ندوة حول املصاحلة الوطنية يف العراق يف كلية القانون-٩

.٢٠٠٨باالشرتاك مع وزارة حقوق االنسان 
دورة حول التفاوض وتعلم مهارات القيادة اقامها معهد السالم -١٠

. ٢٠٠٩االمريكي باالشرتاك مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 



ورشة عمل لبناء حتالف قيادي نسوي يف العراق ، معهد السالم -١١
.٢٠١٠االمريكي بريوت 

ن دورة تدريبية لتدريسيي مادة حقوق القاء حماضرات ضم- ١٢
.٢٠١٠االنسان يف جامعة القادسية 

وفقا للقانون الدويل، ندوة ، كلية للمليشياتالوضع القانوني -١٣
٢٠١٤القانون، جامعة القادسية، 

ورشة عمل حول التخطيط االسرتاتيجي، مؤسسة ويستمنسرت -١٤
٢٠١٤الربيطانية ، بريوت، 

عدد من البحوث القانونية يف جمال القانون تأليف
.الدويل العام وحقوق االنسان وقانون البيئة الدويل



:املنشورة والتي ال تزال قيد النشر البحوث 

جامعة ) حبث منشور(االمتثال يف االتفاقيات البيئية املتعددة االطراف-١
.٢٠٠٦النهرين 

جامعة النهرين ) حبث منشور(املمارسة الدولية يف معاجلة املشاكل البيئية-٢
٢٠٠٧.

حبث (القانونية يف نظام جلنة االمم املتحدة للتعويضات انعدام العدالة -٣
.٢٠٠٩جامعة بغداد /جملة القانون املقارن) منشور

حبث مقدم اىل مؤمتر يف كلية القانون جامعة (االرهاب يف القانون الدويل -٤
.٢٠٠٥) القادسية

) ٢٠٠٥ث مقدم اىل مؤمتر يف حمافظة القادسية حب(حقوق املرأة العراقية -٥
.

مقال منشور يف دورية (القانون الدويل والسيادة يف ضل االحتالل -٦
) .٢٠٠٤يصدرها مركز حبوث العراق 



- حبث منشور(مبدأ عدم رد الالجئيندراسة تطبيقية عن حال العراق -٧
جامعة /القانونكلية –جملة الدراسات السياسية والقانونية - العدد االول
.٢٠٠٨القادسية 

( دراسة تطبيقية عن العراق /محاية االطفال من اثار النزاعات املسلحة -٨
).٢٠٠٩جامعة النهرين /حبث مقدم اىل املؤمتر االول لكلية القانون

حبث (دراسة تطبيقية عن حالة العراق /محاية الرتاث الثقايف العاملي -٩
و منشور يف جملة القانون ٢٠٠٨مقدم اىل كلية احلقوق جامعة اسيوط 

).٢٠٠٨بغداد - املقارن
–جامعة القادسية –تقييم االثر البيئي للنباتات احملّورة جينياً -١٠

.٢٠١٠كلية القانون 
محاية املدنيني يف ليبيا بني نظرية  التدخل االنساني ومسؤولية -١١

٢٠١٤احلماية، حبث منشور ، كلية القانون، جامعة القادسية 



:املؤلفات املنشورة 

كتاب (حقوق االنسان بني االمتثال واالكراه يف منظمة االمم املتحدة -١
يدرس "،٢٠٠٩الدار اجلامعية للنشر والتوزيع يف االسكندرية - )منشور

"  .هذا الكتاب لطلبة املرحلة االوىل يف جامعة القادسية
بروتوكول كيوتو احلماية القانونية الدولية من ظاهرة  التغري املناخي يف -٢

٢٠٠٩لبنان - دار احلليب للمنشورات احلقوقية- )كتاب منشور(–١٩٩٧
.

) .قيد النشر(دراسات يف القانون البيئي الدويل -٣
Sulafa32000@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 


