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السيره العلمية
االســـــــم  :أكرم محمد حسين التميمي
محل و تاريخ الوالدة  :بغداد1980/11/1 /
 :قانون خاص

االتختاا

العام

االتختاا

الدقيق  :قانون تجاري

اللقب العلمي  :مدرس

عنوان العمل :

كلية القانون – جامعة بغداد

البريـد الاللكترونـي :

aakram_moh@yahoo.com

أوالً  :المؤهالت العلمية .

 -1بكلوريوس قانون _ كلية القانون /جامعة بغداد.2003 -
 -2ماجستير قانون خاص  /قانون تجاري – كلية الحقوق /جامعة النهرين .2008-
 -3طالب دكتوراه متفرغ جزئيا ,كلية القانون – جامعة بغداد.

ثانيا :البحوث المنجزة :
 .1التنظــيم القــانوني للم نــي – دراســة مقارنــة طــي نعــاق االعمــال التجاريــة ((,رسااالة
ماجستير)) منشورة من قبل منشورات الحلبي الحقوقية  ,بيروت .2010 ,
 .2تخاواـــية الترافـــي طـــي عقـــود االســـت ال  ,بح اان منش ااور ة ااي مجل ااة العل ااو
القانونية  ,كلية القانون -جامعة بغداد  ,العدد الثاني .2009 ,

 .3اثــر انعــدام االهليــة علـ الضــركة التفــامنية  ,بحاان منشااور ةااي مجلااة الحقااوق ,
كلية القانون – الجامعة المستنصرية ,ع 2011, 17-16
 .4المســـؤولية المدنيـــة الناضـــالة عـــن االعـــالن التجـــار  ,بحاان ملق اى ةااي الما ا تمر
العلمااي لقس ا القااانون الخاااص  ,كليااة القااانون – جامعااة بغااداد والمنعقااد للماادة ماان
 ,2010/11/30-29تحت عنوان ( القانون الخاص واةاق التطور التشريعي).
 .5مالحظات طي قانون حماية المست ل العراقي رقم  1لسنة ,2010غير منشور

ثالثا :كتب الضكر و ض ادات التقدير.
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 -1شهادة تقدير صادرة عن كلية الحقوق – جامعة النهرين .2007 ,
 -2كتاب شكر من رئيس هيئة النزاهة.2011 ,

 -3كتاب شكر من و ازرة التعلي العالي والبحن العلمي – جهاز االشراف والتقاوي
العلمي .2011,

 -4كتاب شكر من عميد كلية الهندسة الخوارزمي – جامعة بغداد .2011,

رابعا:المؤتمرات والدورات.

 -1دورة قاعدة التشريعات العراقية  ,البرنامج النمائي لالما المتحادة(, ((UNDP
بيروت  ,للمدة من . 2009/1/15-10
 -2دورة العالقات الثقاةية ,قس العالقات الثقاةية – جامعة بغداد.
 -3الم تمر العلمي لقس القانون الخاص ةي كلية القاانون – جامعاة بغاداد للمادة
من .2010/11/30-29
 -4دورة قووووووووووكية ا يكرية وووووووووول يكمةة وووووووووول يكر روووووووووول يك كر وووووووووول كيرية وووووووووول
يكمةة ل(يككي بك) .2011
ووووك ة
 -5دورة قوووكية ا يكرية وووول يكمةة ووول وريرة يكيكوووو رة ي تة ة ووول ةة ت
يكق ةكن يكيك ري( )CLDPيكك و يكريدو,ة كيرو,ة توا 2011/8/6وكغ ول
.2011/8/26

