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 سُاٌ ػثذ انحًزج ذاَح 4  انصالشٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انقاَىٌ انكهُـــــــــــــــح 4 

  5/3/1311 4 الد ــذاسَخ انًُـ

 غُش يرزوجه انحانح انزوجُح 4

  :   قاَىٌ ض ــــــانرـخـظ

 اسرار يساػذ انهقة انؼهًٍ 4 

  ذذسَسٍ 4 حــــــــــانىظُف

   قسى انقاَىٌ انخاص–كهُح انقاَىٌ  -جايؼح انقادسُح4      ػُىاٌ انؼًم

  : االنكرشوٍَ انشسًٍ انثشَذ 

E-mail: sinan.tieh@qu.edu.iq 

 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

لغاوة  19/1/2016الػرتة من  مسؤول وحدة الدرادات العؾقا   1

5/9/2016 

 

لؾوقت  1/3/2018الػرتة من  مـسق كؾقة الؼانون يف ذعبة التاهقل والتوزقف وادلتابعه  2

 احلاضر 

 

لؾوقت  9/3/2020الػرتة من  مؼرر قسم الؼانون اخلاص  3

 احلاضر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انؼهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 998-1997 كؾقة الؼانون  جامعة الـفرون 

 2001-2000 كؾقة الؼانون  جامعة الـفرون  املاجستري

 هالدكتورا

 

 2015 كؾقة الؼانون  جامعة بانؽر 

   الووجد  أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انؼهًُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انؼهًُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

أألعفاءاخ األذفاقٍّ نًضؤٔنٍح انُاقم انثحطي تٍٍ انرشطٌعاخ انٕطٍُّ ٔانًعاْساخ انسٔنٍّ/  1

 .2003انًجهس انطاتع، انعسز انصانس، اٌهٕل/ انثحس يُشٕض فً يجهح جايعح كطتالء، 

2003 

 2008 انطثٍعّ انقإٍََّ نهرحكٍى 2

 2008 انطثٍعّ انقإٍََّ نهثطالٌ 3

 2016 حكى انرحكٍى انصازض ٔفقا نالكضس: ْم ْٕ ذطٔض عٍ انًانٕف او ضضٕخ نهٕاقع 4

 2017 ذُفٍص قطاضاخ انرحكٍى انسٔنً: ْم ْٕاجش انعطاق نٓا يا ٌثطضْا 5

 ذاضٌد انحصٕل عهى انهقة  انهقة انعهًً  خ

 2002 يسضس يضاعس 1

 2008 يسضس 2

 2019 اصراش يضاعس 3

  اصراش 4



 

 

 

 

 

 

 

6 Petroleum Arbitration Agreement In Iraq: A Tortoise And Hare Race 2016 

 2018 انرساتٍط انٕقائٍح ٔفقا نقإٌَ انرحكٍى انعطاقً: ذطٕج انى االياو ٔاشُرٍٍ انى انٕضاء 7

 2018 دساسح قاَىَُح ذحهُهح -انرحذَاخ اياو اَظًاو انؼشاق انً يُظًح انرجاسج انؼانًُح 8

 2019 ؟طُذوق انصشوج انسُادٌ انؼشاق4ٍ هم سُكىٌ انحم او جزء يٍ انًشكهح 9

 

 و انكرة انًُهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 سُح انُشش أسى انكراب خ

1   

2   

3   

4   

5   

 

 4انرٍ أششف ػهُها انشسائم واالطاسَحػذد 

 العدد االذراف  ت

 الووجد دبؾوم سالي 1

 ( أثـان2) ماجستري  2

 الووجد دكتوراه 3

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انؼًم  انؼهًُحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 –) حضور 

 مشاركة ( 

) حبث / 

بودرت 

 حضور(



 

 

 

 

 

 

 

1 The seventeenth investment treaty forum 

public conference of 9
th

 September  
 حضور  ادلؿؾؽة ادلتحدة/ لـدن  2011

انًشاضكّ فً انًٕذًط انعهًً انضاتع عشط نكهٍح انًأيٌٕ  2

 انجايعّ
 الؼاء حبث  العراق/ بغداد/ جامعة ادلامون  2016

انًشاضكح فً انًؤذًط انعهًً انٕطًُ انطاتع نكهٍح انقإٌَ  3

 2018ٔانصي عقس تاالشرطاك يع كهٍح شط انعطب انجايعّ 

 الؼاء حبث  جامعة البصرة، البصرة  2018

انًشاضكح فً انًؤذًط انعهًً انرايش نكهٍح انقإٌَ جايعح  4

 2019انثصطج تاالشرطاك يع شط انعطب  انجايعّ نعاو 
 الؼاء حبث  جامعة البصرة، البصرة 2019

/ انًًهكّ زٔضِ ذسضٌثٍّ فً يٓاضاخ األنقاء يٍ جايعح تاَكط  5

 انًرحسِ

 حضور  ادلؿؾؽة ادلتحدة  2012

زٔضِ ذسضٌثٍّ فً كٍفٍح َشط انكرة فً زٔض انُشط انعانًٍّ/  6

 جايعح تُكط/ انًًهكّ انًرحسِ 
 حضور  ادلؿؾؽة ادلتحده/ جامعة بانؽر  2012

زٔضِ ذسضٌثٍّ فً كٍفٍح َشط انثحٕز فً انًجالخ انعانًٍّ/  7

 2012جايعح تُكط/ انًًهكّ انًرحسِ

 حضور  ادلؿؾؽة ادلتحده/ جامعة بانؽر   2012

زٔضِ ذسضٌٍّ فً ذحكٍى انُفط يٍ يطكز انطاقّ ٔ انُفط  8

 2013ٔانًعازٌ انراتع انى جايعح زَسي / انًًهكّ انًرحسِ/ 

 حضور  ادلؿؾؽة ادلتحده/ جامعة بانؽر   2013

ٔضشح عًم يٍ يُظًح اٌطٔكش االيطٌكٍح فً ذطٌٕط يطاكز  9

)انًطاصالخ، االذكٍد انٕظٍفً، ٔحًاٌح انرٕظٍف 

 انًطاصالخ عثط االَرطَد

 حضور  جامعة الؼاددقة سرب االنرتنت 2018

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 2017-2016 دائؿقة 2017-2016الؾجـة االمتحانقة لؾعام الدرادي  1

 2018-2017 دائؿقة 2018-2017لؾعام الدرادي  الؾجـة التدققؼقة 2

 2019-2018 دائؿقة 2019-2018الؾجـة االمتحانقة لؾعام الدرادي  3

  2019-2018 دائؿقة جلـة االدتالل يف قسم الؼانون اخلاص  4

 2017-2016 دائؿقة  2016-2017جلـة االرذاد الرتبوي لؾعام الدرادي  5

 2019-2018 دائؿقة  2019-2018جلـة االرذاد الرتبوي  6



 

 

 

 

 

 

 

جلـة انظباط الطؾبة/كؾقة الرتبقة الرواضقه والعؾوم البدنقة من العام  7

  2019-2018لغاوة العام الدرادي  2018-2017الدرادي 

 2019-2017 دائؿقة

 2020-2019الؾجـة العؾؿقة يف الؼسم اخلاص من لؾعام الدرادي  8

 لؾوقت احلاضر 

 2020-2019 دائؿقة

 2020-2019 دائؿقة 2020-2019جلـة الدرادات العؾقا لؾعام الدرادي  9

 2020-2019 دائؿقة 2020-2019جلـة فحص اجملالت العؾؿقة العادلقه  10

 

 

  االخشياألَشطح انؼهًُح 

  نوع الـشاط 

 حبوث دتة تؼققم   احباث سؾؿقة تؼووم 

 الووجد ادلبادرات العؾؿقة 

 ماجستريثالث ردائل  لؾردائل واالراروح تؼووم سؾؿي 

 الووجد براءات االخرتاع 

 الووجد التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقشساخ انذساسُح انرً قًد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 التحؽقم التجاري الدولي بالؾغه   1

 (2018-2017االنؽؾقزوه )

 

 التحؽقم التجاري الدولي بالؾغه   2

 (2019-2018االنؽؾقزوه )

 

 2002ادلدخل لدرادة الؼانون    3



 

 

 

 

 

 

 

 ( 2016لغاوة  2005االلتزامات من العام )   4

 (2018-2017ادلرافعات ادلدنقه )   5

 (2019-2018الدولي اخلاص )الؼانون    6

 

 

 انًثادساخ و االػًال انرطىػُح 

 انسُح  انًثادسج او انؼًم انرطىػٍ  خ

 2012-2011 يثادسج َىو انُرُى  1

 2013-2012 يثادسج َىو انُرُى 2

 2012-2011 وسشح ػًم حىل كراتح انسُشج انزاذُه تانهغه االَكهُزَح  3

 2013-2012 وسشح ػًم حىل اخرُاس يىضىع َرُاسة يغ سىق انؼًم  4

 2020-2013 َذوج ػهًُح حىل يُاهج انثحس انقاَىٍَ انحذَصح  5

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

السيد وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير 1

 العلمي 

8002 

 8002 ة القادسيةعالسيد رئيس جام كتاب شكر وتقدير 2

 8002 ة القادسيةجامعالسيد رئيس  كتاب شكر وتقدير  3

 8080-8002 السيد رئيس جامعة القادسية كتاب شكر وتقدير  4

 8080-8002 السيد رئيس جامعة القادسية كتاب شكر وتقدير 5

 8080-8002 السيد وزير التعليم العالي والبحث كتاب شكر وتقدير 6

السيد وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير 7

 العلمي

8002-8080 

 

 انرٍ َجُذها  4 اخ ــانهغ



 

 

 

 

 

 

 

 يحرشف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف  سربي 1

 حمرتف  انؽؾقزي 2

  اخرى  3

 


