
                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

 االكاديمية السيرة الذاتية

 )االسم الرباعي(

 صالح خيري جابر محمود 

 

 

 

 المعلومات الشخصية: .1

 4791تاريخ الميالد : 

 الجنسية : عراقي  

 الحالة االجتماعية : متزوج 

 مدرس: اللقب العلمي

 :االكاديمية المؤهالت .2

جامعة عين شمس  –حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام من كلية الحقوق  -

، وعنوان االطروحة ) حماية المياه العذبة من التلوث وفقاً لقواعد القانون 6142في مصر 

 العراق نموذجاً (.  –الدولي 

جامعة بغداد سنة  -من كلية القانون حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام  -

 ، وعنوان الرسالة ) الحماية الدولية للتنوع اإلحيائي (.6111

 .4771جامعة بغداد سنة  -حاصل على شهادة البكالريوس في القانون من كلية القانون  -

  



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

 

 :عنوان الوظيفية الحالية  .3

 ولغاية االن.  6111جامعة بغداد منذ سنة  -تدريسي على المالك الدائم في كلية العلوم للبنات -

 . 6149مشاور قانوني وممثل قانوني للكلية منذ سنة  -

 

 :الوظائف السابقة .4

  .4777الشركة العامة للسمنت العراقية  –موظف قانوني بوزارة الصناعة والمعادن  -

الشركة العامة للتصاميم واالستشارات  -موظف قانوني بوزارة الصناعة والمعادن -

 . 4777الصناعية سنة 

 :المهني تكريمال  .5

 حاصل على عدة كتب شكر. -

 حاصل على عدة شهادات تقدير. -

 .6141عضو جمعية القانون الدولي في مصر سنة   -
 

 :التدريس .6

 2112/2121السنة الدراسية 

اسم 

 المقرر
عدد 

 الطالب
 المستوى

نوع 

 المسؤولية

طبيعية 

 التدريس

عدد 

 الساعات

طرق 

 التدريس

طريقة 

تقييم 

 الطالب
حقوق 

 االنسان

دراسات اولية  411

 / الصف االول 

إلقاء  مدرس المادة 

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة 

الحريات 

العامة 

 والديمقراطية 

دراسات اولية  411

 / الصف االول

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة

6   
  شرح باستخدام:

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

المرأة 

 والقانون 

 دراسات اولية  411

 االولالصف 

 والثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار
 

امتحانات 

 + االنشطة

 دراسات اولية  411 قيادات مدنية

 االولالصف 

 والثاني 

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

 دراسات اولية 91 ادارة بيئية 

 الصف الثالث

القاء  مدرس المادة 

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

تشريعات 

 بيئية

إلقاء  مدرس المادة دراسات عليا 4

 محاضرة

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

 

 
 

 2112/2112السنة الدراسية 

اسم 

 المقرر
عدد 

 الطالب
 المستوى

نوع 

 المسؤولية

طبيعية 

 التدريس

عدد 

 الساعات

طرق 

 التدريس

طريقة 

تقييم 

 الطالب
حقوق 

 االنسان

دراسات اولية  411

 / الصف االول 

إلقاء  مدرس المادة 

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة 

الحريات 

العامة 

 والديمقراطية 

دراسات اولية  411

 / الصف االول

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة

6   
  شرح باستخدام:

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

المرأة 

 والقانون 

 دراسات اولية  411

 الصف الثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار
 

امتحانات 

 + االنشطة



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

 دراسات اولية  411 قيادات مدنية

 الصف الثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

 

 

 

 

 2112/2112السنة الدراسية 

اسم 

 المقرر
عدد 

 الطالب
 المستوى

نوع 

 المسؤولية

طبيعية 

 التدريس

عدد 

 الساعات

طرق 

 التدريس

طريقة 

تقييم 

 الطالب
حقوق 

 االنسان

دراسات اولية  462

 / الصف االول 

إلقاء  مدرس المادة 

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة 

الحريات 

العامة 

 والديمقراطية 

دراسات اولية  462

 / الصف االول

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
6   

  شرح باستخدام:

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

المرأة 

 والقانون 

 دراسات اولية  411

 الصف الثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار
 

امتحانات 

 + االنشطة

 دراسات اولية  411 قيادات مدنية

 الصف الثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 + االنشطة

 

 

 2116/2112السنة الدراسية 

اسم 

 المقرر
عدد 

 الطالب
 المستوى

نوع 

 المسؤولية

طبيعية 

 التدريس

عدد 

 الساعات

طرق 

 التدريس

طريقة 

تقييم 



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

 الطالب
االتفاقيات 

البيئية 

 الدولية 

إلقاء  مدرس المادة دراسات عليا 1

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

 امتحانات

حقوق 

 االنسان

دراسات اولية  461

 / الصف االول 

إلقاء  مدرس المادة 

 محاضرة 
  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 +

 االنشطة 

الحريات 

العامة 

 والديمقراطية 

دراسات اولية  461

 / الصف االول

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 

6   
  شرح باستخدام:

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار

امتحانات 

 +

 االنشطة

المرأة 

 والقانون 

 دراسات اولية  411

 الثاني الصف

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

 والحوار
 

امتحانات 

 +

 االنشطة

 دراسات اولية  411 قيادات مدنية

 الصف الثاني

إلقاء  مدرس المادة

 محاضرة 

  شرح باستخدام: 6

Data    show  
مع المناقشة  

  والحوار

امتحانات 

 +

 االنشطة

 
 

 

 

 األبحاث: .2

صالح خيري جابر، الجهود الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني ) مجلة دراسات في التاريخ واآلثار (،  -

 . 149-144، ص 6117، 46العدد 

مجلة جامعة االنبار  ( صالح خيري جابر، حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في ضوء القانون الدولي -

 .429-411، ص 6144، 1(، العددللعلوم القانونية والسياسية 

صالح خيري جابر، القواعد الدولية الهادفة للحد من االتجار باالطفال ) مجلة كلية الحقوق / جامعة  -

 .447-411، ص6146، 1النهرين (، العدد



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

صالح خيري جابر، دور اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ في حماية الصحة والبيئة  -

 .461-617، ص6142، 6142، 7)مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية(، العدد

صالح خيري جابر، موقف اتفاقية ارهوس من إتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة وجمعها  -

 .410-74،ص 6149، 44ونشرها  )مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية(، العدد

المعنية بالتعامل مع الخسائر واالضرار المرتبطة  6141صالح خيري جابر، قواعد اتفاق باريس لسنة  -

 (.6140/ 1/ 61-64باالثار الضارة لتغير المناخ )مؤتمر القانون والبيئة / كلية الحقوق جامعة طنطا 

د القانون الدولي)دراسة صالح خيري جابر، حماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحة في ضوء قواع -

/ 46/ 41-7عن العراق(، )مؤتمر الضوابط القانونية واألخالقية لإلعالم / كلية الحقوق جامعة عين شمس 

 .4902-4924،ص 6140

 

 :الخبرات الخارجيةتبادل  .2
 

 

 :المساهمات للقسم او للكلية  .2

 (.6147-6140( )6140 -6149رئيس لجنة جمع االنشطة العلمية ) -

 (.6147-6140لجنة توطين الرواتب )عضو  -

 (.6174-6140()6140-6419عضو لجنة انضباط الطلبة ) -

 (.6147-6140( )6140-6149عضو عدة لجان تحقيقية ) -

 رئيس وعضو عدة لجان داخل الكلية. -

 (.6140عضو لجان تحقيق في الجامعة ) -

 .المنح و الدورات:11



                                
 اسم القسم:

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية:

   .6149المشاركة في دورة صياغة العقود القانونية لمركز جنيف الدولي ) فرع العراق (  -   

خارجية منها: مؤتمر لالتحاد العربي للتنمية المستدامة داخلية و مؤتمرات المشاركة في عدة -

، ومؤتمر في مصر 6142، ومؤتمر جمعية القانون الدولي سنة 6141والبيئة في مصر لسنة 

 .6140في كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد سنة  تغير المناخ

 :المشاركات في خدمة المجتمع.11

 ولغاية االن.  6119ناشط في مجال العمل التطوعي منذ  -   

المساهمة في نشاطات مجتمعية خاصة بااليتام، االطفال المرضى بالسرطان، المشاركة و -

 سفرات علمية وترفيهية.

 

 :ير مذكورة سابقا(غ )اية معلومات اخرى .12

تنفيذ عدة ندوات وورش عمل ومحاضرات ودورات بصفة محاضر في مجال القانون الدولي  -

 . البيئي، واالنساني، واالداري وغيرها

 

 



 

                                                                      

Academic Curriculum Vitae 
(Name)     

                                                     
Salah kh jaber  

 
 
 
 
 
 
 

1. Personal Information: 
Date of birth: 1974 
Nationality: Iraq 
Marital status: married 
Job title: teacher 
The scientific title: Lecturer 
 

2. Academic Qualifications: 
-Doctorate in public international law, College of law — Ain Shams 
University in Egypt 2016, thesis (freshwater protection from 
pollution according to the rules of international law — Iraq as 
model). 
 
-Master in international public law from the College of law of the 
University of Baghdad in 2004, thesis title (The International 
protection of biodiversity). 
-Bachelors in law from College of law of the University of Baghdad 
in1995. 
 
3. Present Appointment: 
-Permanent staffing in teaching Science College for girls-University 
of Baghdad since 2004 until now.  
 
-Legal advisor and legal representative for College since the year 
2017. 
 
 

 

  



 

                                                                      

4. Previous Appointments: 
-A legal officer with the Ministry of industry and minerals – Iraqi 
Cement State company 1999. 
- A legal officer with the Ministry of industry and minerals-General 
company for industrial consulting designs year 1999. 
 

5. Professional Recognition: 
- Holds several books of thanks. 
- Holds several certificates 
- Member of the International Law Association in Egypt the year 
2015. 
6. Teaching: 
 

Academic year 2019/2020 

Method of 

assessing 

students 

 

 Teaching 

methods 

 

Module 

Hours / 

My 

Proporti

on  

General 

Nature of 

Teaching  

Level of 

Respon

sibility 

for 

Module 

Content 

Level 
No. of 

Student
s 

Module 

Code / 

Module 

Title 

Exams + 

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2  Giving a 

lecture 

Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

051   Human 

rights 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

051   Public 

Liberty & 

democracy  

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2&1 

grade 

001   Women & 

law 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2&1 

grade 

001   Civilian 

leaderships  

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 

Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/3 

grade 

70 Environmental 

Management 



 

                                                                      

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 

Lecturer 

of Study 

material 

Postgraduate 1 Environmental 

legislation 

 

 
 
 
Academic year 2018/2019 

Method of 

assessing 

students 

 

 Teaching 

methods 

 

Module 

Hours / 

My 

Proporti

on  

General 

Nature of 

Teaching  

Level of 

Responsi

bility for 

Module 

Content 

Level No. of 
Students 

Module 

Code / 

Module 

Title 

Exams + 

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2  Giving a 

lecture 

Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

051   Human 

rights 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

051   Public 

Liberty & 

democracy  

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Women & 

law 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Civilian 

leaderships  

 

 

 

 
Academic year 2017/2018 

 

Method of 

assessing 

 

Teaching 

Module 

Hours / 

My 

General 

Nature of 

Teaching  

Level of 

Responsi

bility for 

level No. of 
Students 

Module 

Code / 

Module 



 

                                                                      

students 

 

methods 

 

Proporti

on  
Module 

Content 
Title 

Exams + 

activities 

Explain 

using: 

Data show 

with 

discussion 

and 

debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

126   Human 

rights 

Exams+   

activities 

Explain 

using: 

Data show 

with 

discussion 

and 

debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

126   Public 

Liberty & 

democracy  

Exams+   

activities 

Explain 

using: 

Data show 

with 

discussion 

and 

debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Women & 

law 

Exams+   

activities 

Explain 

using: 

Data show 

with 

discussion 

and 

debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Civilian 

leaderships  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Academic year 2016/2017  



 

                                                                      

Method of 

assessing 

students 

 

 Teaching 

methods 

 

Module 

Hours / 

My 

Proportio

n  

General 

Nature of 

Teaching  

Level of 

Responsi

bility for 

Module 

Content 

Level No. of 
Students 

Module Code 

/ Module Title 

Exams Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Postgrad

-uate 

4 International 

environmental 

conventions 

Exams + 

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

124   Human rights 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/1 

grade 

124   Public 

Liberty & 

democracy  

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Women & 

law 

Exams+   

activities 

Explain 

using: Data 

show with 

discussion 

and debate 

2 Giving a 

lecture 
Lecturer 

of Study 

material 

Initial 

studies/2 

grade 

001   Civilian 

leaderships  

 

 

 
 

7. Research: 
-Salah Kh Jaber, international efforts to combat illegal fishing (Journal of 

studies in history and archaeology), issue 12, 2009, p 413-437. 

-Salah Kh Jaber, protection and promotion of the diversity of cultural 

expressions in the light of international law) Al-Anbar University Journal 

of legal and political sciences), issue 4, 2011, p 144-167. 



 

                                                                      

-Salah Kh Jaber, international rules to curb child trafficking (Nahrain 

University/Journal College of law), issue 4, 2012, p 100-119. 

-Salah Kh Jaber, role of the World Health Organization Framework 

Convention on tobacco control in protecting health and the environment 

(Nile Valley magazine for humanitarian and social studies and research), 

issue 9, 2016, 2016, p 259-324. 

- Salah Kh Jaber, the Aarhus Convention position of access to information 

on the environment and its collection and dissemination (AL-Anbar 

University Journal of legal and political sciences), issue 13, 2017, p 91-108. 

-Salah Kh Japer, the Paris Convention for the year 2015 on dealing with 

loss and damage associated with the adverse effects of climate change 

(Environmental Law Conference/Tanta University, College of law 23-

24/4/2018). 

-Salah Kh Japer, protect journalists during armed conflicts in the light of 

the rules of international law (study on Iraq), (legal and ethical controls 

Conference for media/Collage of law- Ain Shams University 9-10/12/2018, p 

1761-1786. 

 
8. Knowledge Exchange and Professional Practice: 
 
 
 
9. Contributions to the School/Department and Institution: 

-The head of the Committee on scientific activities collection (2017-2018) 

(2018-2019). 

- Member of the Committee for settlement of payroll (2018-2019). 

-Student Disciplinary Committee member (2107-2018) (2018-2091). 

-Member of several Commissions of inquiry (2017-2018) (2018-2019). 

-Chairman and member of several committees within the College. 

-Member of Commissions of inquiry into University (2018). 

 



 

                                                                      

10. Scholarship and Professional Development: 
-Participate in drafting legal contracts to the CICG (Iraq Branch) 2017. 

 

-Participation in several internal and external conferences: Conference of 

the Arab Union for sustainable development and environment in Egypt for 

the year 2015, the International Law Association Conference year 2016 in 

Egypt,& the climate change conference in the College of Science/University 

of Baghdad year 2018. 

 
11. Participation in providing services to society: 
 
-Volunteer activist since 2007 until now. 
 
-Participation in and contribution to community activities for 
orphans, children with cancer patients, scientific and recreational 
trips. 
 

12. Other Relevant Information: 

-Implementation of several seminars, workshops, lectures and 
courses as a lecturer in the field of international environmental law, 
management, etc. 
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