السيرة ذاتية
أ – المعلومات الشخصية :
االسم الكامل  :صهيب عامر سالم
مكان وتاريخ الوالدة :جمهورية العراق  /موصل 1982/1/1
الجنسية :عراقية
القومية  :عربية
الديانة  :مسلم
الحالة الزوجية  :متزوج
العنوان الدائم  :جمهورية العراق  /محافظة نينوى  /حي الجزائر
الموبايل 07740870833 -07703032193 :
البريد االلكتروني suhaibamir1982@yahoo.com :
suhaibbarisster@gmail.com

ب  -الشهادات :
 -1بكالوريوس قانون  /كلية الحقوق  /جامعة الموصل  /سنة التخرج 2004
 -2ماجستتتتير فتتتي القتتتانون الختتتا – القتتتانون المتتتدني  /كليتتتة الحقتتتوق  /جامعتتتة
الموصل سنة التخرج .2011
 -3شهادة الكفاءة في الحاسوب صادرة عن جامعة الموصل.
 -4شهادة طرائق التدريس من كلية التربية  /جامعة كركوك .
 -5شهادة اختبار صالحية تدريس صادرة عن رئاسة جامعة كركوك.
 -6شهادة كفاءة في الحاسوب صادرة عن جامعة تكريت.
 -7شهادة كفاءة في اللغة االنكليزية صادرة عن جامعة تكريت.
ج -الخبرة العلمية.
 -1رسالة الماجستير بعنوان ( االلتزام باالنقاذ).
 -2مدرس في كلية الحدباء الجامعة من سنة .2012
 -3محاضر سابق في كلية الكتاب الجامعة للعام الدراسي .2017-2016
 -4محاضر في دورات في القانون المدني لنقابة المحامين وموظفي دوائر الدولة.
 -5تدريس المواد ( القتانون المتدني  -العقتود المدنيتة -الحقتوق العينيتة – االحتوا
الشخصتتية – المتتدخل لدراستتة القتتانون – تتتاريخ القتتانون – قتتانون المرافعتتات
المدنية واالثبات والمحاماة – القانون التجاري – قانون التنفيذ ).
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ء  -الخبرة العملية :
 -1محامي منذ سنة  2004ذو صالحية مطلقة
 -2محامي مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار  /فرعي الثقة والمورد.
 -3عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية الحدباء الجامعة سابقا.
 -4مدير قسم الشؤون االدارية والقانونية في كلية الحدباء الجامعة – سابقا.

هـ  -البحوث:
 .1بحتتب بعنتتوان (االلتتتزام باإنقتتاذ والمستتؤولية الناشتتنة عنتتت باالمتنتتا )
منشور في مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية الحقوق/جامعتة الموصتل
العدد( )54السنة .2012
 .2بحب بعنوان (ا يجار عقار القاصر) منشور في مجلة كلية القانون للعلتوم
القانونيتتتة والسياستتتية تصتتتدر عتتتن كليتتتة القتتتانون والعلتتتوم السياستتتية/جامعة
كركوك العدد( )9لسنة .2014
 .3بحتتتب بعنتتتوان ( دعتتتوى الصتتتورية واحكامهتتتا) منشتتتور فتتتي مجلتتتة كليتتتة
القتتانون للعلتتوم القانونيتتة والسياستتية تصتتدر عتتن كليتتة القتتانون والسياستتية /
جامعة كركوك العدد( )22لسنة.2017
 .4بحب بعنوان ( يمين عدم الكذب باالقرار فيما يتعلق بالمهر ) منشور في
مجلتتة كليتتة القتتانون للعلتتوم القانونيتتة والسياستتية تصتتدر عتتن كليتتة القتتانون
والسياسية  /جامعة كركوك العدد( )21لسنة.2017
 .5تاليف كتاب المفصل في شرح قانون ايجار العقار.
 .6بحب بعنوان ( المسؤولية التقصيرية عن نقل عتدوى فيتروس كورونتا ).
مقبو النشر في مجلة الرافدين للحقوق.
 .7بحب بعنوان ( المدد القانونيتة فتي قتانون االحتوا الشخصتية )الفتائز فتي
المرتبتتة األولتتح لبحتتون القتتانون الختتا فتتي متتؤتمر كليتتة الحقتتوق جامعتتة
الموصل لسنة .2020-2019
 .8لي العديد من المقاالت والتعليقات علح احكام القضاء المنشورة في مجلة
الرافدين للحقوق التي تصدر عن جامعة الموصل /كلية الحقوق في األعتداد
48و 50و  52السنة .16
و -الدورات والندوات:
 -1دورة في الثقافة القانونية في سنة .2008
 -2شاركت في العديد من الندوات التي أقامتها كلية الحدباء الجامعة في نينوى .
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