
C.Vةـرة الذاتيـيالس
 Personal Information البيانات الشخصية

Amer Salman NasserName أمیر سلمان ناصر الثالثياالسم 

SyrianNationality عربي سوري الجنسية

1/1/1986Birth date ١/١/١٩٨٦ تاريخ الميالد

Al-haskaBirth place الحسكة مكان الميالد

 SingleMarital أعزب ةالحالة االجتماعي
Status

.I 06050018710 ٠٦٠٥٠٠١٨٧١٠ بطاقة األحوال D. No.

Grade YearMajorEducationةالنسب السنة لتخصصا  المؤهالت العلمية

القانون دكتوراه في 

  الدولي

القانون 

الدولي

 الجنائي

٢٠١٩ ٨٣,٠٠ ٢٠١٩ 
International 

Criminal Law 

PhD in 

International 

Law

 ماجستیر في

 القانون الدولي

القانون 

الدولي 

 الجنائي

٢٠١٢ 
٨٦،٤٢

٢٠١٢ 
International 

Criminal Law 

Master of 

International 

Law

Law ٢٠٠٧      ٧٠،٦٠ ٢٠٠٧ الحقوق  إجازة في الحقوق
Bachelor of 

Laws

Experience الخبرات العملية

.الالذقیةة محامینأستاذ في المحاماة لدى نقاب-١

Icdlشهادة -٢

القنصــلیة فــي اللغــة االنكلیزیــة مــن مســتوى ســابع شــهادة -٣

البریطانیة.

خبیر قانوني في وزارة التنمیة اإلداریة.-٤

:یةالكویتالحقوقأبحاث تم نشرها في مجلة-٥

ـــي ضـــوء قواعـــد  ـــر الدســـتوریة ف ـــالطرق غی ـــر الحكومـــات ب "تغیی

  القانون الدولي".

:یةالبحرینالحقوق جلة أبحاث تم نشرها في م-٦

 التعاون مع المحاكم الجنائیة الدولیة".االلتزام ب"

دمشق:مجلة جامعة أبحاث تم نشرها في -٧

"العدوان االسرائیلي على أسطول الحریة في ضوء قواعد القـانون 

 الدولي".

  "التحریض على الجریمة في میثاق روما".

 الجنائي"."االتفاق الجنائي في ضوء قواعد القانون الدولي 

جامعة تشرین:مجلة أبحاث تم نشرها في -٨

األهمیــــة القانونیــــة النضــــمام فلســــطین للمحكمــــة الجنائیــــة 

  الدولیة.

أبحاث تم نشرها في مجلة جامعة البعث:-٩

1- Professor of law at the Lattakia Bar Association.

2. ICDL Certificate

3- Seventh level Certificate in English Language from

the British Consulate.

4- Legal expert in the Ministry of Administrative

Development.

5. Research published in the Kuwait Journal of

Rights:

"Changing Governments by unconstitutional means in

the light of the rules of international law".

6. Research published in the Bahrain Journal of

Rights:

"Cooperation with the International Criminal Tribunals".

7- Research published in Damascus University

Journal:

"Israeli aggression on the fleet of freedom in light of

the rules of international law."

"Incitement to crime in the Rome Charter".

"Criminal agreement in the light of the rules of



المحاكمـــة الوطنیـــة للـــرئیس الســـوداني الســـابق (عمـــر 

ود أمـر القـبض السـابق الصــادر البشـیر) فـي ضـوء وجــ

الدولیةعن محكمة الجنایات

international criminal law".

8.Research published in Tishreen University Journal:

The legal importance of Palestine's accession to the

International Criminal Court.

9- Research published in Albahth University  Journal:

The national trial of the former Sudanese President

(Omar Al-Bashir) in light of the presence of the

previous arrest warrant issued by the International

Criminal Court

 Others person to connect أشخاص يمكن االتصال بهم

Mobile NoName والـالج ـمساإل

Shade 0988772546 سلمان ناصرشادي  Salman Nasser 

 .Tel ٠٤١٤٣١٨١٩ فالهاتـ

Contact Information للتواصـلات ـمعلوم

amernaser66@hotmail.comE-mail      البريد االلكتروني

 .Special Tel ٠٩٣٧٤٩٢٩٤٠-٠٩٩١٥٠٦٥٧٣ هاتفي الخاص

Lattakia Address الالذقیة العنوان
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		Year

		Major

		Education



		دكتوراه في القانون الدولي

		القانون الدولي الجنائي

		2019

		83.00

		2019

		International Criminal Law 

		PhD in International Law



		ماجستير في

  القانون الدولي

		القانون الدولي الجنائي

		2012

		86,42

 

		2012

		International Criminal Law

		Master of International Law



		إجازة في الحقوق

		الحقوق

		2007

		70,60      

		2007

		Law

		Bachelor of Laws



		الخبرات العملية

		Experience



		1- أستاذ في المحاماة لدى نقابة محامين اللاذقية.

2- شهادة Icdl


3- شهادة مستوى سابع في اللغة الانكليزية من القنصلية البريطانية.

4- خبير قانوني في وزارة التنمية الإدارية.

5- أبحاث تم نشرها في مجلة الحقوق الكويتية:

"تغيير الحكومات بالطرق غير الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي".


6- أبحاث تم نشرها في مجلة الحقوق البحرينية:

"الالتزام بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية".


7- أبحاث تم نشرها في مجلة جامعة دمشق:

"العدوان الاسرائيلي على أسطول الحرية في ضوء قواعد القانون الدولي".


"التحريض على الجريمة في ميثاق روما". 

"الاتفاق الجنائي في ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي".

8- أبحاث تم نشرها في مجلة جامعة تشرين:

الأهمية القانونية لانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

9- أبحاث تم نشرها في مجلة جامعة البعث:

المحاكمة الوطنية للرئيس السوداني السابق (عمر البشير) في ضوء وجود أمر القبض السابق الصادر عن محكمة الجنايات الدولية 

 

		1- Professor of law at the Lattakia Bar Association.

2. ICDL Certificate

3- Seventh level Certificate in English Language from the British Consulate.

4- Legal expert in the Ministry of Administrative Development.


5. Research published in the Kuwait Journal of Rights:


"Changing Governments by unconstitutional means in the light of the rules of international law".


6. Research published in the Bahrain Journal of Rights:


"Cooperation with the International Criminal Tribunals".


7- Research published in Damascus University  Journal:


"Israeli aggression on the fleet of freedom in light of the rules of international law."


"Incitement to crime in the Rome Charter".


"Criminal agreement in the light of the rules of international criminal law".

8.Research published in Tishreen University Journal:

The legal importance of Palestine's accession to the International Criminal Court.


9- Research published in Albahth University  Journal:

The national trial of the former Sudanese President (Omar Al-Bashir) in light of the presence of the previous arrest warrant issued by the International Criminal Court
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