االســـــــم
محـل وتاريخ الوالدة
محل السكن
الحالة االجتماعية
تاريخ اول تعيين
الدرجة العلمية الحالية
االختصاص العام
االختصاص الدقيق
الجهة التي يعمل بها حاليا
اللغات التي يجيدها

أحمد كيالن عبدهللا صكر
العراق  /بغداد 1977
جمهورية العراق  -بغداد
متزوج
 2005 /12/8في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة النهرين
االستاذية منذ 2015-5-15
قانون
قانون جنائي
كلية الحقوق – جامعة النهرين
اللغة العربية  -االنكليزية

المناصب االدارية والعلمية

مدير القسم القانوني في رئاسة جامعة النهرين -2007معاون عميد كلية
العلوم السياسية /جامعة النهرين وعميد بالوكالة عدة مرات  2008الى
 –2012رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة النهرين2013

التحصيل العلمي
❖
❖
❖
❖
❖

دكتوراه قانون  /كلية القانون  /جامعة بغداد  /2006 /بغداد  -العراق.
ماجستير قانون  /كلية القانون  /جامعة بغداد  /2002 /بغداد – العراق (المتفوق االول على جميع االقسام
العلمية في الكلية المذكورة)
بكالوريوس قانون  /كلية القانون  /جامعة بغداد  / 1999-1998 /بغداد – العراق (المتفوق االول على الكلية
المذكورة)
حصلت على لقب استاذ مساعد من تاريخ 2010/5/15
حصلت على لقب استاذ من تاريخ  2015/5/15بموجب االمر الجامعي الصادر عن رئاسة جامعة النهرين
المرقم  335/6/7في 2016/1/7

رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه
❖ رسالة الماجستير الموسومة“ :الجرائم الناشئة عن اساءة استخدام الحاسوب" دراسة مقارنة /جامعة بغداد/كلية
القانون  /قسم القانون الجنائي  2002باشراف االستاذ الدكتور سليم حربة  ،وبتقدير( امتياز)
❖ اطروحة الدكتوراه الموسومة ":حجية المحررات المستخرجة من الحاسوب في االثبات الجنائي" المقدمة الى
جامعة بغداد /كلية القانون /قسم القانون الجنائي  2006بإشراف االستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري وبتقدير
(جيد جداً)

الوظائف التي يشغلها /شغلها ومجــاالت الخبـــرة األساسية
 استاذ في كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين ،قمت بتدريس مواد (القانون الجنائي الدولي) و(مبادئ علمالقانون) و (القانون الدولي) لطلبة الدراسات االولية والعليا ،كما توليت مسؤولية الشعبة القانونية في الكلية
المذكورة لعام دراسي كامل ()2006-2005
 رئيس قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة النهرين منذ  2008/8/1ولغاية .2009/7/27 معاون العميد االداري والمالي لكلية العلوم السياسية جامعة النهرين للفترة من  2009/7/27ولغاية.2012/1/22
 عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بالوكالة ولعدة مرات. مقرر قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة النهرين للفترة من  2013/4/1ولغاية 2013/8/4 رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة النهرين للفترة ( 2013/8/5ولغاية )2014/5/1 -حاليا تدريسي في كلية الحقوق  /جامعة النهرين  /فرع القانون الجنائي /دراسات عليا دكتوراه وماجستير

ودراسات اولية
محاضر في عدد من الدورات التدريبية منها
❖
❖
❖
❖
❖

 :2012 – 2007أستاذ محاضر في عدد من دورات إعداد الكوادر الوسطى  /وحدة التعليم المستمر /كلية
العلوم السياسية /جامعة النهرين.
محاضر في دورات التعليم المستمر  /العقود الحكومية  /المعهد القضائي – وزارة العدل .2013
محاضر في مختلف الكليات الرسمية واالهلية (كلية اقتصاديات االعمال – جامعة النهرين / 2012وفي قسم
القانون في كلية التراث الجامعة  2006-2005-2004وكلية دجلة الجامعة 2010-2009وكلية الرافدين
الجامعة 2013وكلية المامون الجامعة 2015-2014-2013وكلية السالم الجامعة)2014
نشاطات طالبية (اقامة محكمة جنائية افتراضية) تعليمية عدد  5سنوية بمشاركة طالبية
مسؤول عن الكثير من اللجان العلمية المسؤولة عن االمتحانات لطلبة المراحل االولية والعليا واالمتحانات
التنافسية ،واللجان المركزية إلقرار موضوعات الرسائل واالطاريح للدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة
النهرين

المشاركة في مناقشة وتقييم اطاريح ورسائل (الماجستير والدكتوراه والبحوث االخرى)
*تقويم بحوث الغراض النشر في المجالت العلمية والترقية العلمية ( 144بحث)
*االشراف على اعداد رسائل الماجستير والدكتوراه
االشراف على اعداد ( )45رسالة ماجستير ودبلوم عالي و( )20دكتوراه (داخل وخارج العراق)
*عضوية لجان مناقشة اطاريح الدكتوراه ورسائل ماجستير ودبلوم عالي
رئيس وعضو لجان مناقشة اطاريح دكتوراه عدد ()154
• عدد البحوث المنشورة داخل وخارج العراق ( )20بحث مرفقة عناوينها وملخصاتها في قائمة منفصلة
• عدد الكتب المؤلفة 7 :كتب

