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 العلمية السيرة

 ستاذ الدكتور ال 

 التميمي أكرم محمد حسين

     

            التميمي أكرم محمد حسين. دأ. :   م ـــــــاالس

 تجاري    القانون ال /خاصالقانون ال   : االختصاص

   .جامعة بغداد  – القانون كلية :     العمل مكان

                                         dr.akram@colaw.uobaghdad.edu.iq                 :إاللكترونيالبريد  

     

 : املؤهالت العلمية . 
ً
 أوال

 .2003 -بكلوريوس قانون _ كلية القانون /جامعة بغداد -1

 .2008-كلية الحقوق /جامعة النهرين اجستير قانون خاص / م -2

 .2014-جامعة بغداد  –كلية القانون خاص / القانون فلسفة في الكتوراه د -3

 

  
ً
 اللقاب العلميةا :ثانيا

 .12/1/2020  جامعة بغداد/كلية القانون  /ستاذ أ -1

 .12/1/2015جامعة بغداد  /كلية القانون  / ستاذ مساعدأ -2

 . 29/9/2011كلية القانون /جامعة بغداد  /مدرس -3

   29/9/2008ن جامعة بغداد كلية القانو  /مدرس مساعد -4

  : 
ً
 إلدارية.اسؤوليات ملاثالثا

 ولحد االن. 10/6/2018من  كلية القانون / جامعة بغداد معاون العميد للشؤون اإلدارية، -1

 /31/5ولغاية  10/8/2016من كلية القانون / جامعة بغداد  معاون العميد لشؤون الطلبة -2

2018. 

  .2011 – 2008من  ة القانون جامعة بغدادفي كليمسؤول وحدة الشؤون العلمية    -3

 .2015 -2009الترقيات العلمية  مسؤول وحدة الترقيات العلمية -4

  .2016-2015مقرر لجنة الترقيات العلمية لعام  -5

 .2006- 2005 جامعة بغداد  سؤول الوحدة القانونية في كلية القانون م -6
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: اللجان 
ً
 رئاسة وعضوية عدد من اللجان منها. :رابعا

 .2019 -2016من عام  و مجلس تحسين جودة التعليم لكليات القانون في العراقعض -1

 .االن ولحد- 2018عضو لجنة االجازات الدراسية  -2

 رئيس لجنة الترفيعات. -3

 ولحد االن. -2018نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي  -4

 ولحد االن. -2016عضو اللجنة االمتحانية املركزية ، لعام  -5

 .  2019 -2008 االمتحانية لألعوامجان الل عضو -6

 .2018-2016رئيس لجنة انضباط الطلبة  -7

 ولحد االن. -2017عضو اللجنة العلمية لفرع القانون الخاص  -8

 .2016- 2015عضو لجنة الترقيات العلمية  -9

 عضوية عدد من اللجان التحقيقية.رئاسة و  -10

 . 2018 -2016رئيس لجنة االرشاد التربوي  -11

 .ولحد االن-2016حان التنافس ي لطلبة الدراسات العليا عضو لجنة االمت -12

 ولحد االن. 2017عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه  -13

 (Willem Vis Moot)رئيس اللجنة الوزارية للمحكمة االفتراضية للتحكيم التجاري الدولي -14

 ة. ( رسالة و اطروح32)ما يزيد عن لجان مناقشة الدراسات العليا عضو ورئيس ل -15

 .ولحد االن-2009عضوية لجان مناقشة مشاريع التخرج للدراسة االولية  -16

 

: مكان العمل الحالي: 
ً
 خامسا

 عضو هيئة تدريسية في فرع القانون الخاص /كلية القانون/ جامعة بغداد. -1

 معاون العميد للشؤون اإلدارية واملالية في كلية القانون /جامعة بغداد. -2

 

:سساد 
ً
 ملشاركة في العديد من املؤتمرات والدورات منها:ات. املؤتمرات والدورا ا

 ، UNDP) البرندددددداما اإلنمددددددادة لألمددددددم املتحدددددددة) ،دورة قاعدددددددة التشددددددريعات العراقيددددددة  -1

 . 15/1/2009-10للمدة من  ،بيروت 

جنيددد   ،املنظمدددة العامليدددة للملكيدددة الفكريدددة)الويبو( ،دورة قدددوانين امللكيدددة الفكريدددة  -2

،2011. 
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برندددددداما تطددددددوير القددددددانون  ،وزارة التجددددددارة االمريكيددددددة ،يددددددة الفكريددددددة دورة قددددددوانين امللك -3

 .26/8/2011-6للمدة من  ،الواليات املتحدة ،( CLDPالتجاري)

جامعدة بغدداد  ،مركز التطوير والتعليم املستمر  ،( 143دورة التأهيل التربوي رقم ) -4

 .7/2010/ 22الى  22/6/2010من 

جامعدة بغدداد للمددة مدن  –فدي كليدة القدانون املؤتمر العلمي لقسم القدانون الخداص   -5

29-30/11/2010. 

 .2011 ،مركز الحاسبة جامعة بغداد  IC3)شهادة ) -6

 .2011 ،شهادة التوفل  -7

جامعددة بغددداد للمدددة مددن  –املددؤتمر العلمددي لفددرع القددانون الخدداص فددي كليددة القددانون  -8

10-11/11/2015. 

 محاضر في عدد من الندوات وورش العمل . -9

وزارة التعلديم العدالي والبحدل العلمدي  ،أسس كتابدة مخرجدات الدتعلم (  ورشة عمل )  -10

 .2016 ،جهاز االشراف والتقويم العلمي / جامعة بابل كلية التربية األساسية  /

 ،العراقيددة ملكافحددة الفسدداد  ةمحاضددر فددي دورة ) االعتمددادات املسددتندية ( األكاديميدد  -11

 .2017 ،هيئة النزاهة 

 

  :
ً
 ملنجزة:ا وثالبحو  لكتباسابعا

كتاب  منشدور  ، دراسة مقارنة في نطاق االعمال التجارية –التنظيم القانوني للمنهي  -1

 .2010 ،بيروت  ،من قبل منشورات الحلبي الحقوقية 

بحل منشور فدي مجلدة العلدوم القانونيدة  ،خصوصية التراض ي في عقود االستهالك  .1

 .2009 ،العدد الثانة  ،جامعة بغداد  -كلية القانون  ،

 ،فدددي مجلدددة الحقدددوق  منشدددور بحدددل  ، اثـــر انعـــدام االهليـــة ع ـــض الشـــركة التضـــامنية .2

 2011، 17-16ع ،الجامعة املستنصرية  –كلية القانون 

بحدددل ملقدددمل فدددي املدددؤتمر العلمدددي  ،املســـؤولية املدنيـــة النا ـــالة عـــن االعـــالن التجـــار   .3

-29دة مدددن جامعدددة بغدددداد واملنعقدددد للمددد –كليدددة القدددانون  ،لقسدددم القدددانون الخددداص 

 .(تحت عنوان ) القانون الخاص وافاق التطور التشريعي ،30/11/2010

مقبول للنشر في مجلة الحقدوق  ، التعويض عن اإلخالل بتنفيذ عقد البيع الدولي .4

 .5/6/2014في48بموجب الكتاب املرقم  ،الجامعة املستنصرية 
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 التفا يـــة المـــم املت .5
ً
 ،حـــدة للبيـــع الـــدوليالتنفيـــذ العيلـــي لعقـــد البيـــع الـــدولي ومقـــا

 لسدنة العدد الخاصكلية القانون جامعة بغداد ،في مجلة العلوم القانونية  منشور 

2015. 

فدي مجلدة  منشور  ،2010لسنة  1مالحظات في  انون حماية املستهلك العراقي ر م  .6

 2014لسنة  ،( 10العدد ) كلية القانون جامعة ذي قار

منشدددددور فدددددي مجلدددددة  ،التشـــــرعع العراقـــــي  لمنامســـــة التجاريـــــة فـــــيالقـــــانوني لتنظـــــيم ال .7

 .2015لسنة   ،كلية القانون جامعة بغداد العدد الثانة ،العلوم القانونية 

 كليدددددة منشدددددور فدددددي مجلدددددة ، دور املبـــــادا العامـــــة للقـــــانون فـــــي إ ـــــار التجـــــارة الدوليـــــة .8

 . 2016لسنة   ،(1الحقوق جامعة النهرين العدد )

 ،اب منشدددور مدددن قبدددل مكتبدددة السيسدددبان كتددد ،دراســـات فـــي  ـــانون التجـــارة الدوليـــة  .9

 .2016،بغداد 

 ، منشدددور كتددداب  ،دراســـة مقارنـــة  ،االخـــالل بالتنفيـــذ فـــي بيـــود التجـــارة الدوليـــة  .10

 .2017 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية 

بحل منشور في مجلة  ،احكام التركز اال تصاد  للمشارعع دراسة مقارنة  .11

 .2017 ،العدد الثانة  ،معة بغداد جا -كلية القانون  ،العلوم القانونية 
12.  Mechanism of Arbitration in the Stock Exchange Disputes.  

 منشور في مجلة املفكر ، جامعة محمد خيدر بسكرة، الجزائر ، ع1 ، 2020

لنظـام مـوال دراسـة تحليليـة النظام القانوني لعقد خدمـة الـدمع االلكترونـي ل   .13

فدددي مجلدددة  منشدددور .2014لســـنة  3وال العراقـــي ر ـــمخـــدمات الـــدمع االلكترونـــي ل مـــ

هددددد  1440شددددوال-79) العدددددد جامعددددة االمددددارات –كليددددة القددددانون  ،الشددددريعة والقددددانون 

 (.2019يوليو 

منشددور فددي ، دور اإلدارة املصــرمية الر ــيدة فــي خــمان متــا ر االئتمــان املصــرفي .14

 .2019،  س، مار 1ادرار / الجزائر ، العدد –مجلة الحقيقة، جامعة احمد دراية 

في مجلة رسالة الحقوق ، كليدة  منشور إساءة استعمال حقوق امللكية الفكرية ،  .15

 .2019 ،3العدد  القانون/ جامعة كربالء،

فدددددي مجلدددددة العلدددددوم  منشدددددور أســـــاس انتقـــــال اقوـــــا ر فـــــي عقـــــود التجـــــارة الدوليـــــة،  .16

 .2020القانونية ، كلية القانون/جامعة بغداد،

 لقـان  .17
ً
منشدور  .2008لعـام  ون يونيـدروا النمـوذ ي للتـأجير التأجير التموي ي ومقـا

 .2020، 2، ج4، ع4في مجلة جامعة تكريت للحقوق، ما 
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، مقبددول للنشددر فدددي  اإلجــراءات التنفيذيــة لالنــدماف املصــرفي فـــي القــانون العراقــي .18

  .2020مجلة كلية الحقوق /جامعة النهرين، 

لســـنة  21لعراقـــي ر ـــم تقـــويم  واعـــد إدارة الشـــرءات فـــي خـــوء  ـــانون الشـــرءات ا .19

 .2020، 1، منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ، ع1997

فددددي مجلددددة العلددددوم ، مقبددددول للنشددددر نطــــاق حمايــــة املســــتهلك فــــي القطــــاد املصــــرفي .20

 .2020القانونية ، كلية القانون/جامعة بغداد،

ر فدي مجلدة العلدوم مقبدول للنشد، مشروعية االندماف املصرفي فـي القـانون العراقـي .21

 .2020القانونية ، كلية القانون/جامعة بغداد،

 

 ثامن 
ً
 تدرعسها مت  : املواد التي ا

 ماجستير القانون الخاصالقانون التجاري /  -1

 سيمنار قانون خاص / ماجستير القانون الخاص  -2

 التحكيم التجاري الدولي، املرحلة الرابعة. -3

 رحلة الثانية.امل ،خاصالقانون التطبيقات القضائية في ال -4

 االوراق التجارية املرحلة الرابعة. -5

 املرحلة الثالثة.  ،القانون التجاري مبادئ  -6

 املرحلة الثالثة.،الشركات التجارية   -7

 املرحلة الرابعة. ،العمليات املصرفية  -8

 املرحلة الثانية. ،أسواق املال  -9

 امللكية الفكرية ، املرحلة الثالثة. -10

 حلة االولى.املر  ،املدخل لدراسة القانون  -11

 املرحلة االولى. ،تاريخ القانون   -12

 .لطلبة البكالوريوس  من مشايع التخرج على العشرات االشراف   -13

 االشراف على عدد من رسائل املاجستير واطاريح الدكتوراه. -14


