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 انسريج انذاتيح
 حسن الجافعالء عمر محمد :االسى 

  1/3/1641البصشة  يكاٌ وتأريخ انىالدج

 818/1881حي الجامعه رقم الدار  –البصرة  انعنىاٌ :

 1441113266 : رقى اهلاتف

 alaa 1960@yahoo.com: ونيانربيد االنكرت

 : واجلهح املاحنح وتاريخ احلصىل عهيها انشهاداخ
 4/4/0111جاهعت البصشة عٌت –كل٘ت القاًْى –بكلْسْٗط نٖ القاًْى  -1

 6/6/0111جاهعت بابل–كل٘ت القاًْى –هاجغت٘ش نٖ القاًْى الخاص  -2

 04/4/0112-لبٌاى–جاهعت ب٘شّث العشب٘ت -خاص–دكتْساٍ نلغهت قاًْى  -3

 : وتاريخ احلصىل عهيها انعهًيح اتةاملز

 11/11/0116أعتار هغاعذ هٌز  -

 11/11/0114هذسط  -

 1/0111/ 8هذسط هغاعذ  -

 قاًْى خاص:  االختصاص انعاو 

  القانون التجاري: االختصاص اندقيق

 :العربيت /االنكليزيت  انهغاخ انتي جييدها 
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 أستاذ جامعي : انىظيفح احلانيح

 :وتىارخيهااملناصة انتي تىالها يف انكهيح 
 جاهعت البصشة–كل٘ت القاًْى –هقشس اللجٌت العلو٘ت  -1

 كل٘ت القاًْى/ جاهعت البصشة–هقشس القغن الخاص  -0

  كل٘ت القاًْى /جاهعت البصشة –سئ٘ظ قغن الجْدة  -1

  انثحىث املنشىرج واملؤنفاخ :

 نقِا ّقاًًْا ه٘شاث الخٌخٔ  -1

 ّك٘ل الشحٌت نٖ عقذ الٌقل البحشٕ  -0

   الق٘ذ العكغٖ ّاحشٍ علٔ االحتهاظ بالْسقَ التجاسٗت -1

 الوذً٘ت نٖ التصادم البحشٕ  الذعْٓ -2

 خصْص٘ت ًقل الشٖء بحشا  -3

   الوعالجت التششٗع٘ت الشكال٘ت كْى القاصش تاجشا -4

   التٌظ٘ن القاًًْٖ لخذهاث ها بعذ الب٘ع نٖ اطاس الضواى االتهاقٖ -4

                    اخضكككككاص الوصكككككاسل االعكككككبه٘ت لْعكككككائل سقابكككككت البٌككككك  الوشككككككضٕ التقل٘ذٗكككككت  أشككككككال٘اث -8

  ) دساعت قاًًْ٘ت هقاسًت (

  حصاًت الذّلت القضائ٘ت ّالتٌه٘زٗت ّاألحش القاًًْٖ ألتهاو التحك٘ن علِ٘ا -6

 :املؤنفاخ
اًتقككاا الوخككاطش نككٖ الب٘ككْص البحشٗككت )الب٘ككع عكك٘م ّالب٘ككع نككْ ( هٌشككْس لككذٓ  -1

 (.0110هٌشْساث الحلبٖ الحقْق٘ت )

االل٘اث القاًًْ٘ت لحواٗت الوغكتِل  نكٖ عقكْد التجكاسة االلكتشًّ٘كت هٌشكْس لكذٓ  -0

 (.0114هٌشْساث الحلبٖ الحقْق٘ت )

 : املىاد انتي درسها يف اندراسح االونيح
 أوال تانهغح انعزتيح 

 القاًْى التجاسٕ  -1

 القاًْى البحشٕ  -2

 القاًْى الذّلٖ البحشٕ  -3



 

 جوِْسٗت العشاو

Republic of Iraq 

                                     Ministry of Higher Educationّصاسة التعل٘ن العالٖ ّالبحج العلوٖ   

                       Scientific Research &                                                               جاهعت البصشة                     
         University of Basrah                                            

 College of Law and Politics                                                 كل٘ت القاًـْى ّالغ٘اعت         

  
 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 االلتضاهاث  -4

 العقْد الوذً٘ت -5

 حقْو االًغاى -6

 ههاُ٘ن حشٗت ّدٗوقشاط٘ت  -7

 القاًْى البحشٕ  -8

 الْص٘ت ّالوْاسٗج -9

 حاً٘ا باللغت اإلًكل٘ضٗت:

 القاًْى التجاسٕ /إًكل٘ضٕ -1

 القاًْى الذّلٖ/ اإلًكل٘ضٕ  -0

 القاًْى اإلداسٕ /إًكل٘ضٕ -1

 القاًْى الذعتْسٕ /اًكل٘ضٕ -2

 /االًكل٘ضٕالوذخل لذساعت القاًْى  -3

 املىاد انتي درسها يف اندراساخ انعهيا:

 القاًْى التجاسٕ  -1

 م/اًتقاا الوخاطش نٖ البْ٘ص البحشٗت

 القاًْى التجاسٕ -0   

 م/االلتضام باعبم الوغتِل  االلكتشًّٖ نٖ عقْد التجاسة االلكتشًّ٘ت       

 عدد انزسائم واالطاريح انتي اشزف عهيها نهًاجستري واندكتىراه:
 2هٌاقشت سعائل الواجغت٘ش عذد -

 هٌاقشت سعالت دكتْساٍ ّاحذة  -

 (0االششال علٔ سعائل الواجغت٘ش ) -

 بيتدراندوراخ انتطىيزيح)انتي شارك فيها كًحاضز او  -
 لوذسعٖ الجاهعاث /الوعِذ الذًواسكٖ لحقْو االًغاىدّسٍ حقْو االًغاى -
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االًغكاى نكٖ جاهعكت دٕ بكْا )دّس ًقابكت الوشاسكت نٖ الوؤتوش الزٕ أقاهَ الوعِذ الذّلٖ لحقْو -

 4/4/0113-4للهتشٍالوحاه٘ي نٖ ع٘ادة القاًْى(ّالزٕ أق٘ن نٖ كل٘ت القاًْى/جاهعت بغذاد

 القاء العذٗذ هي الوحاضشاث حْا الذعتْس ّاالًتخاباث الٌ٘اب٘ت-

 صالتذسٗب٘تالقاء العذٗذ هي الوحاضشاث الوتعلقت بالقاًْى التجاسٕ ّالبحشٕ نٖ الذّساث -

 الْٗجذاملؤمتزاخ انتي شارك فيها كثاحج:


