السيرة الذاتية
اﻷسم :سامح صبري جاسم ﷴ
تاريخ الميﻼد1991/8/5 :
التخصص :القانون
اللقب العلمي :مدرس جامعي
مكان العمل :جامعة اوروك  /كلية القانون
رقم الهاتف 07733536805 :
البريد اﻹلكترونيsameh.sabry81@yahoo.com :
اوﻻً :المؤهﻼت العلمية.
ت
1

اللقب العلمي
مدرس

الجامعة

الكلية

جامعة اوروك

التاريخ
2021/1/13

كلية القانون

ثانياً :المناصب اﻻدارية.
ت

1

المنصب

عضو لجنة امتحانية

المكان

جامعة اوروك

الفترة :من  -الى

-2021

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
ت

1
2
3
4
5
6

الجامعة

المكان

جامعة أوروك
بغداد /حي الوحدة /شارع 52
بغداد  /الوزيرية /خلف المجمع
جامعة بغداد
العلمي
الجامعة المستنصرية بغداد /سبع ابكار
بغداد /بالقرب من تقاطع نادي
الرافدين الجامعة
النفط
الكرادة داخل  /قرب دائرة شهادة
اﻷمال الجامعة
الجنسية
صدر العراق الجامعة الكاظمية  /الشوصة  /ساحة
عدن /بالقرب من باب القبله

الفترة :من  -الى

-2020
2019-2018
2020-2019
2017-2016
2020-2018
2017-2016

رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من – الى (
ت

الكلية

1

جامعة اوروك

2
3
4

جامعة بغداد
الجامعة المستنصرية
الرافدين الجامعة

5

اﻻمال الجامعة

6

صدر العراق الجامعة

الفترة :من  -الى

المادة

القانون التجاري – الشركات
التجارية – اﻻوراق التجارية
تاريخ القانون
الشركات التجارية
المدخل لدراسة القانون –
القانون التجاري -الشركات
التجارية
اللغة اﻻنكليزية – القانون
التجاري -الشركات التجارية
اللغة اﻻنكليزية – القانون
التجاري -الشركات التجارية

-2020
2019-2018
2020-2019
2017-2016
2020 -2018
2017-2016

خامساً :اﻻطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان اﻻطروحة او الرسالة ) ماجستير /دكتوراه(

القسم

السنة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

العنوان

 1مؤتمر بالي الطﻼب الديموقراطي
 2مؤتمر  :التجارة الدولية
 3ندوة  :التحكيم في اﻻستثمار

السنة

مكان انعقادها

 2018اندونوسيا /بالي
 2014جامعة بغداد
 2015جامعة بغداد

نوع المشاركة

مؤتمر جامعي
مؤتمر جامعي
ندوة جامعية

سابعاً :اﻻنشطة العلمية اﻻخرى.
داخل الكلية

المشاركة في الدورة التدريبية اﻻحترافية
للتعليم اﻻلكتروني

خارج الكلية

تمثيل العراق بصفة مدرب في البرنامج
التدريبي التطوير القانون التجاري الذي اقيم
في النمسا سنة 2016
تمثيل العراق بصفة مدرب في البرنامج
التدريبي للتحكيم التجاري الدولي الذي اقيم
في اﻻردن والبحرين سنة 2016
تمثيل العراق بصفة متدرب في البرنامج
التدريبي للتحكيم التجاري الدولي الذي اقيم
في تركيا وابوظبي سنة 2013
اجتياز دبلومة التحكيم المدني والتجاري الدولي
التي اقيمت في مصر 2019

ثامناً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت

1
2
3
4

اسم البحث

السنة

مجال النشر

جامعة بغداد /كلية القانون

2020/7/25

مشروعية اﻻندماج المصرفي في القانون
العراقي
اﻻجراءات التنفيذية لﻼندماج المصرفي جامعة النهرين  /كلية القانون 2020/8/23
آثار اﻻندماج المصرفي على المصارف كلية اﻻمام الكاظم
2020/9/27
الداخلة في اﻻندماج
قواعد تسوية منازعات الملكية الصناعية جامعة بغداد /كلية القانون
2017/6/2
بواسطة التحكيم التجاري الدولي

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات اﻻختراع.
ت

)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة
اختراع(

1
2
3
4
5

كتاب شكر )(2
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر )(2

6

كتاب شكر

7

جائزة افضل فريق عربي في مسابقة
التحكيم التجاري

الجهة المانحة

المعهد القضائي
وزارة العدل
جامعة النهرين
السفارة اﻻمريكية
جامعة بغداد /كلية
القانون
المنظمة العربية
الدولية للتحكيم
التجاري
البرنامج اﻻمريكيلتطوير القانون
التجاري
 مركز الدراساتالقانونية في الدولية
بجامعة بيتسبرج
اﻻمريكية

السنة

)(2020-2016
2020
2016
2020
)(2015/2014
2019
2013

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب

حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
اللغة

ت

اﻻنكليزية

كتابة



قراءة



