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 التميمي أكرم محمد حسيند.  :   م ـــــــالاس
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 خاص:   قانون     تختاا  العامالا 

     قانون تجاري    :   الاتختاا  الدقيق

 . أستاذ مساعد   : اللقب العلمي

 معة بغداد        جا – القانون :     كلية    العمل مكان

                                                     aakram_moh@yahoo.com: البريد إاللكتروني 

 

     

 : املؤهالت العلمية . 
ً
 أوال

 

 .3112 -بكلوريوس قانون _ كلية القانون /جامعة بغداد -1

 .3119-كلية الحقوق /جامعة النهرين  /اجستير قانون خاص / قانون تجاري م -3

 .3112جامعة بغداد  –كلية القانون  / دكتوراه قانون خاص / قانون تجاري  -2

 

 

  
ً
 الالقاب العلمية: ثانيا

   38/8/3119القانون جامعة بغداد  ,  مدرس مساعد في كلية -1

 . 38/8/3111مدرس في كلية القانون /جامعة بغداد,   -3

 .13/1/3112استاذ مساعد في كلية القانون جامعة بغداد,   -2

 

  
ً
 التدرج الوظيفي: ثالثا

 

 .3112/3112مسؤول الوحدة القانونية في كلية القانون    -1

 .3119كلية القانون جامعة بغداد  فيي تدريس    -3
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 .3111 – 3119لعلمية  من مسؤول وحدة الشؤون ا -2

 .3112 -3118سكرتارية لجنة الترقيات العلمية   -2

 .3112- 3112عضو لجنة الترقيات العلمية   -2

ولجان مناقشة الدراسات والتدقيقية  عضوية العديد من اللجان الامتحانية  -2

 . العليا والاولية

 عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون في العراق.  -7

 11/9/3112لعميد لشؤون الطلبة معاون ا  -9

 

  
ً
 :البحوث املنجزة : رابعا

, كتااااا    دراســــة مقارنــــة الاــــ  نتــــا  الا مــــا  التجاريــــة –للمنهــــ  التنظــــيم القــــانوني  .1

 .3111من قبل منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , منشور 

, بحااااااا  منشااااااور فاااااااي مجلااااااة العلاااااااو  تخاوصــــــية الترا ـــــــت  الاــــــ   قـــــــود الاســــــ  ال   .3

 .3118جامعة بغداد , العدد الثاني ,  -القانونية , كلية القانون 

فااي مجلااة الحقااوق ,  منشااور , بحاا   كة التضــامنيةاثــر انعــدام الاهليــة  رــ  ال ــر  .2

 3111, 17-12الجامعة املستنصرية ,ع  –كلية القانون 

, بحاا  ملقاا  فااي املااؤتمر العل ااي املســؤولية املدنيــة الناعــالاة  ــل الا ــالن التجــار   .2

-38جامعااة بغااداد واملنعقااد للماادة ماان  –لقساام القااانون ال,اااص , كليااة القااانون 

 .(القانون ال,اص وافاق التطور التشريعي , تحت عنوان )21/11/3111

, مقباااااول للنشااااار فاااااي مجلاااااة  التعـــــويإلا  ـــــل ذتخـــــال  ع نفيـــــ   قـــــد البيـــــ  الـــــدو   .2

 .2/2/3112في29الحقوق الجامعة املستنصرية , بموجب الكتا  املرقم 

 التفاقيــة يمــم املتحــدة للبيــ  الــدو   .2
ً
 ,التنفيــ  العي ــ  لعقــد البيــ  الــدو   ويقــا

 العااادد ال,ااااصالعلاااو  القانونياااة ,كلياااة القاااانون جامعاااة بغاااداد فاااي مجلاااة  منشاااور 

 .3112 لسنة

فاااي  منشاااور  ,0212لســـنة  1مالحظـــات الاـــ  قـــانون حمايـــة املســـ  ل  العرا ـــ  رقـــم  .7

 3112( , لسنة 11العدد ) مجلة كلية القانون جامعة ذي قار 

منشاااور فاااي مجلااااة لمنايســـة التجاريــــة الاـــ  ال  ـــر   العرا ــــ  , القـــانوني لتنظـــيم ال .9

 .3112العلو  القانونية ,كلية القانون جامعة بغداد العدد الثاني , لسنة  
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منشاور فاي مجلاة الحقاوق ,  دور املبادئ العامة للقانون الا  إطار التجارة الدولية .8

  .3112(, لسنة  1جامعة النهرين العدد )

ا  تحااات كتاااالاتخـــال  عالتنفيـــ  الاـــ  عيـــود التجـــارة الدوليـــة , دراســـة مقارنـــة ,  .11

 الطبع , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت.

, كتااااااااا  منشااااااااور ماااااااان قباااااااال مكتبااااااااة دراســــــــات الاــــــــ  قــــــــانون التجــــــــارة الدوليــــــــة  .11

 .3112السيسبان , بغداد ,

 

 

  
ً
 املؤتمرات والدورات.  :تخامسا

 

 UNDP))نماايي لممام املتحادة)دورة قاعدة التشريعات العراقية , البرنامج لا  -1

 . 12/1/3118-11, بيروت , للمدة من 

 .جامعة بغداد  –دورة العالقات الثقافية, قسم العالقات الثقافية  -3

( , مركا  التطاوير والتعلايم املساتمر , جامعاة 122دورة التأهيال الترباوي رقام ) -2

 .7/3111/ 33الى  33/2/3111بغداد من 

جامعاااااة بغاااااداد  –املااااؤتمر العل اااااي لقسااااام القااااانون ال,ااااااص فاااااي كليااااة القاااااانون   -2

 .21/11/3111-38للمدة من 

يبو( , ماااااة العاملياااااة للملكياااااة الظكرياااااة)الو دورة قاااااوانين امللكياااااة الظكرياااااة ,املن  -2

 .3111جنيف ,

برنااااااااااامج تطااااااااااوير  دورة قااااااااااوانين امللكيااااااااااة الظكريااااااااااة , و ارة التجااااااااااارة الامريكيااااااااااة, -2

 .32/9/3111-2( , الواليات املتحدة, للمدة من CLDPالقانون التجاري)

 .3111امعة بغداد , مرك  الحاسبة ج IC3)شهادة )  -7

 .3111شهادة التوفل ,  -9

جامعاة بغاداد للمادة  –فاي كلياة القاانون ملؤتمر العل ي لظرع القانون ال,اص ا -8

 .11/11/3112-11من 
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ً
 : كتب ال كر و عهادات التقدير.سادسا

 

 .3117جامعة النهرين ,  –شهادة تقدير صادرة عن كلية الحقوق  -3

 .3111كتا  شكر من رئيس هيئة النزاهة , -3

جهااااااااا  الاشاااااااارا   –كتااااااااا  شااااااااكر ماااااااان و ارة التعلاااااااايم العااااااااالي والبحاااااااا  العل ااااااااي  -4

 .3111والتقويم العل ي ,

 .3111جامعة بغداد , –كتا  شكر من عميد كلية الهندسة ال,وار مي  -5

 .3112كتا  شكر من رئيس جامعة بغداد  -2

 عدد من كتب الشكر من عميد كلية القانون جامعة بغداد. -7

 (.2ة القانون جامعة بغداد عدد )كليمادة ع من  يةتقدير ات شهاد -9

 

 

   
ً
 املواد الت  قمت عتدر سها: سابعا

 الاوراق التجارية املرحلة الرابعة.  -1

 القانون التجاري, املرحلة الثالثة.  -3

 الشركات التجارية ,املرحلة الثالثة.  -2

 العمليات املصرفية, املرحلة الرابعة.  -2

 أسواق املال , املرحلة الثانية.  -2

 قانون خاص, املرحلة الثانية. عملي -2

 املدخل لدراسة القانون, املرحلة الاولى.  -7

 تاريخ القانون, املرحلة الاولى.  -9

 الاشرا  العديد من مشايع التخرج.  -8

 

 

 

 أ.م.د. اكرم محمد حسين                              

 كلية القانون جامعة بغداد                               

 


