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                   وروزـــن عةـامـــج 
   

                                                             
   

  NZU         
 

 

 المعلومات الشخصية 

افرو ستي   - دهوك   الجنسية  عراقي  العنوان  

 20/10/1978 الحالة الزوجية  متزوج 

دهوك   - الدوسكي    

 محل و تاريخ الوالدة 

rasim.sabri@nawroz.edu.krd 

rasim.20lwp80@student.uomosul.edu.iq 

 البريد االلكتروني 

 

 

 معلومات الوظيفة 

2021/ 1/ 11  - مدرس مساعد   الوظيفة  تدريسي  وتاريخ الحصول عليها  المرتبة العلمية  

 

 

لشهادات العلمية ا   

ه ا دكتور ال  ماجستير ال    الشهادة  لوريوس ا بك ال  

 اسم الجامعة  نوروز  دهوك  طالب دكتوراه 

العراق   - اقليم كوردستان  جامعة الموصل  العراق   - اقليم كوردستان    دة ا ه ح للش المان   البلد  

   على الشهادة   حصول ال تاريخ   2010-2009 2017-2016 

 عنوان رسالة الماجستير  )دراسة مقارنة(    العدالة االجرائية في الدعوى المدنية 

 التخصص الدقيق  قانون المرافعات واالثبات 

 عنوان اطروحة الدكتوراه  

 التخصص الدقيق  

 

 

 ) االحدث الى االقدم(   -   الخبرات االدارية 

 من  الى  العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة 

 2020/ 9/ 1 لحد االن  جامعة نوروز   / ادارة مركز التدريب وطرائق التدريس 

 2017 لحد االن  مركز البحث العلمي/ جامعة نوروز 

 ) االحدث الى االقدم(   - الخبرات التدريسية من  

 من  الى  المرتبة العلمية  اسم الجامعة  المواد التي تم تدريسها 

     

     

     

     

              

 راسم محمد صبري 
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 )االقدم الى االحدث(   - االبحاث العلمية 

 البحث  اسم   جهة النشر  التاريخ 

 دور القضاء المدني في تحقيق العدالة االجرائية  المجلة االكاديمية لجامعة نوروز  2018/ 3/ 31

   

   

 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة 

 كتاب ال اسم     جهة النشر  التاريخ 

   

   

 
 

 المقاالت 

 اسم  لة  المقا  جهة النشر  التاريخ 

   

   

   

   

   

   

   

 

 المؤتمرات وورش العمل 

 ورشة العمل    - اسم المؤتمر   نوع المشاركة  التاريخ 

 استخدام المواد المخدرة بين العالج الطبي والعقاب القانوني   مشاركة  2019/ 11/ 23

 حكومة ال تطوير قدرات المحاميين والحقوقيين في االجهزة الحكومية والغير   مشاركة  2019/ 4/ 10

یاسایێن تەندروستی ل عیراقێ وھەرێما كوردستانێ دناڤبەرا كەتوار وحەز   ة مشارك  2018/ 12/ 8

 وئارەزویان دا 

 تنمية القدرات االدارية  مشاركة  2018/ 5/ 5

 والحقوقيين دورة تطويرية للمحاميين   مشاركة  2018/ 4/ 15

 المسابقة العلمية  مشرف  2018/ 1/ 31

مستقبل كوردستان في الشرق االوسط في ظل المتغيرات االقليمية والعالمية   مشاركة  2018/ 1/ 15

 الجديدة 

 اساليب صياغة العقود  مشاركة  2018/ 1/ 27

 والخارجية انتخابات العراق واقليم كوردستان وتاثيراتها الداخلية   مشاركة  2017/ 12/ 16

 گوتار بێژی  مشاركة  2017/ 12/ 2

 رێبەرێ رێنمایێن ئەزموونا  مشاركة  2017/ 11/ 11

 في المسائل القانونية المحكم   مشاركة  2017/ 11/ 15

 ئاگرڤەمراندن وفریاگوزاریێن دەستپێكی  مشاركة  2017/ 11/ 19
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 دورة طرائق التدريس  مشاركة  2017/ 7/ 15

 العراق السياسي في ظل التغيرات الداخلية والخارجية مستقبل   مشاركة  2017/ 1/ 29

 االرهاب الدولي الحديث  مشاركة  2017/ 8/ 4

 

 

 

 عضوية المنظمات 

 اسم المنظمة  طبيعة العضوية 

 نقابة المحامين في اقليم كوردستان  محامي 

 اتحاد الحقوقيين في اقليم كوردستان  عضو 


