
 السيرة الذاتية

 

 

 صخر احمد نصيف جاسم  االسم الرباعي : 

 1/6/1986 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 ماجستير 

6/2/2019 

 القانون التخصص العام :                                        

 القانون الخاص التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :الحصول عليهتاريخ 

 مدرس مساعد

28/8/2019 

 سنة  11 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 Sahkar jassm@yahoo.com  البريد االلكتروني :

 كلية القانون والعلوم السياسية  -جامعة ديالى  الجهة املانحة لشهادة البكلوريوس :  

 كلية القانون –جامعة الكوفة  الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 دراسة مقارنة بالفقه االسالمي –سلطة المحكمين في التفريق للخالف  :عنوان دراسة املاجستير 

  عنوان رسالة الدكتوراه :

 



           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

  2016-2014 رئاسة جامعة ديالى / قسم العقود مسؤول شعبة االستثمار  1

 2020-2019 كلية القانون والعلوم السياسية  مسؤول شعبة الدراسات العليا  2

 حتى االن -2020 كلية القانون والعلوم السياسية  مسؤول الشعبة القانونية  3

4    

 

 

 او املعاهد التي درس فيها : الجامعات -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

كلية القانون والعلوم -جامعة ديالى  1

 السياسية

2004-2008  

   2018-2016 كلية القانون  -جامعة الكوفة  2

3    

4    

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 1

 السياسية 

 2019 العقود املسماة  القانون 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 2

 السياسية

 2020 العقود املسماة  القانون 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 3

 السياسية

 2021 العقود املسماة  القانون 

كلية القانون والعلوم  جامعة ديالى 4

 السياسية

قانون االحوال  القانون 

 الشخصية 

2021 

 

 

 

 



 ملقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها :ا -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

تنمية  اثر التشريعات في  1

 املواطنة الصالحة 

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية 

 2022 حضور 

العدالة االنتقالية وسبل  2

 تطويرها 

 2020 بحث جامعة جيهان

العام في ضل جائحة  النظام 3

  كورونا 

كلية القانون 

والعلوم 

 السياسية 

 2020 بحث

4     

 

 

 



 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

كلية القانون والعلوم  ابرام عقود االستثمار  1

 السياسية 

2021 

 2019 رئاسة جامعة ديالى  تنمية املهارات القيادية  االدارية  2

كلية القانون والعلوم  الطعن بالقرارات االدارية  3

 السياسية 

2021 

كلية القانون والعلوم  اصول القسامات الشرعية  4

 السياسية 

2020 

 

 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

كريم النسب واجراءات ضمه في  1

محاكم االحوال الشخصية 

 ومحاكم االحداث 

وحدة االبحاث  2021 جاري قبول النشر 

 املكانية 

2    

3    

4    

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsومجالت )املجالت العاملية  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      



 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

وزارة التعليم  كتاب شكر  كتاب شكر وتقدير  1

العالي والبحث 

 العلمي 

لالعمال التي 

اطلع بها 

التدريسيين في 

العام الدراس ي 

2021 

2021 

اداء املهام  جامعة ديالى  شكر وتقدير  كتاب شكر وتقدير  2

 املوكله اليه 

2020 

رئاسة جامعة  شكر وتقدير  كتاب شكر وتقدير  3

 ديالى 

اداء املهام 

 املوكله اليه

2021 

كلية القانون  شكر وتقدير  كتاب شكر وتقدير  4

والعلوم 

 السياسية 

اداء املهام 

 املوكلة اليه 

2021 

 التأليف والترجمة : -

 

 اللغات التي يجيدها : -

 العربية  -1

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

 2021العمل في وحدة االبحاث املكانية بتكليف للعام  -1

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

1-  

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


