
  

  السيرة الذاتية

            
     

  Sinan_ahshamarry@yahoo.com 

        اوالً: المؤهالت العلمية.

  مناصب االدارية.ثانياً: ال

  الى -الفترة: من   المكان  المنصب  ت
  2021- 2017  جامعة اوروك/كلية القانون  مقرر الكلية  1
  2021- 2018 جامعة اوروك/كلية القانون  مسؤول شعبة التسجيل  2
  2020- 2016 جامعة اوروك/كلية القانون  عضو اللجنة االمتحانية  3
عضو لجنة االرشاد   4

  التربوي
  2018- 2016 جامعة اوروك/كلية القانون

عضو لجنة ضمان   5
  الجودة

  2021- 2018 جامعة اوروك/كلية القانون

  2021- 2016 القانونجامعة اوروك/كلية   عضو مجلس الكلية  6
  ثالثاُ: التدريس الجامعي.

  الى –الفترة: من   المكان  الجامعة  ت
  2021- 2016  بغداد/ كرادة خارج  جامعة أوروك/ كلية القانون  1
 

سنان فاضل عبد  :األسم
  الجبار الشمري

  :تاريخ الميالد
29/8/1978  

القانون  :التخصص
  الدستوري

مدرس  :اللقب العلمي
  مساعد

جامعة  :مكان العمل
  / كلية القانونأوروك

 :رقم الهاتف 
07704225700  
  :البريد اإللكتروني

  

  التاريخ  الكلية  الجامعة  اللقب العلمي  ت
  20/5/2016  العلوم اإلسالمية  الفلوجة  مساعد مدرس  1

          



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

  الى - الفترة: من   المادة  الكلية  ت
جامعة اوروك/كلية   1

  القانون
  2020- 2016  القانون الدستوري

جامعة أوروك/ كلية   2
  القانون

اإلدارة العامة، الهيئات 
  المستقلة

2016 -2018  

جامعة أوروك/ كلية   3
 القانون

  2017- 2016  رعاية االحداث

جامعة أوروك/ كلية   4
 القانون

  2021- 2019  القانون االداري

  او الرسائل التي اشرفت عليها. خامساً: االطاريح

  السنة  القسم  عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/ دكتوراه)  ت
       
        

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية.

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
إشكالية تعديل الدستور العراقي   1

  2005لسنة 
  محاضر  جامعة اوروك/كلية القانون  2017

  محاضر  جامعة اوروك/كلية القانون  2018  مدى الزامية المدد الدستورية  2

3  1st international virtual 
scientific conference 

that was held 

ة االثار  2020 ة/كل  جامعة القادس
  

ر   ح

ها   4 رونا واث وس  ازمة فاي
ة ة الع اق وال   على الع

ة  2020 ل م  جامعة ت /  العل
ة اس   ال

ر   ح

رونا واثارها   5 ات ازمة  ا ت
ة اد  االق

ة االدارة   2020 ل ك /  جامعة 
اد   واالق

ر   ح

اق دي   6 ة في الع االثار ال
ذجا د ان م ان ه   ال

ة االثار  2020 ة/كل ر  جامعة القادس   ح

ة  7 ات/دراسة وثائ ة   2020 ال ة/كل ر االثارجامعة القادس   ح
ار   8 ها ال اء واث سام

اني على م   والع
2020  

ة االثار ة/كل   جامعة القادس
ر   ح

9  Managing vulnerable 
populations and 

COVID-19 

2020  
HARVARD MEDICAL 

SCHOOL  

ر   ح

10  Issues in vaccine 
Development for 

2020  HARVARD MEDICAL 
SCHOOL 

ر   ح



Coronaviruses 
10  

اجح عل ال  صفات ال
م   2020 ة العل ة/كل ا امعة الع ال

ة  االسالم
ر   ح

11  LETS BREAK THE 
CHAIN OF COVID-19 
INFECTION (ARABIC)  

2020  
جامعة دمحم ب راش لل 

ة م ال   والعل

ر   ح

اق   12 وني في الع عل االل ال
ح اقع وال  ب ال

2020 
امعة  ةال ة ال ة/كل   ال

ر   ح

  سابعاً: االنشطة العلمية االخرى.

  خارج الكلية  داخل الكلية
  الزيارات الميدانية لدور االيتام  المشاركة في العديد من الورش بصفة مشارك

  

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

  السنة  مجال النشر  اسم البحث  ت
ة  1 ان امة االن ة ال في ال ا رة ل س انات ال ني  ال   2020  قان
أتها  2 ة) ون رال ة (الف اد ولة االت ة ال ني  ما   وع ن قان
اق  3 ال اإلدارة في الع ة على اع قا ني  ال   وع ن قان
  

  الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع. تاسعاً: كتب

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

  السنة  الجهة المانحة

  2018  جمعية (لها)   شهادة تقديرية  1

  2020  جامعة أوروك/ كلية القانون  كتاب شكر  2
  2019  رئاسة جامعة أوروك  كتاب شكر  3
  2018  أوروك رئاسة جامعة  كتاب شكر  4

  عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة.

  سنة النشر  اسم الكتاب  ت
  ---    
   ----    

  

  التي يجيدها. حادي عشر: اللغات

  قراءة  كتابة  اللغة  ت
      العربية  1
      االنكليزية  2
 


