
 المعلومات الشخصية 

 يوسف سامي يوسف الدبيكل   االسم الثالثي واللقب 

 

 18/7/1972  المواليد

 البصرة   محل التولد 

 عراقي  الجنسية

 متزوج  الحالة الزوجية

 3  عدد األطفال 

 البصرة الجزائر   العنوان

  Yousifsami267@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني 

 07810596131 تلفون 

 مدرس مساعد   اللقب العلمي

 ماجستير   الشهادة 

تاريخ التعين في  

 الكلية

 1/11 /2017 

 القانون الخاص   االختصاص العام 

 القانون المدني   االختصاص الدقيق 

 القانون المدني   االختصاص الحالي 

 العلمية الشهادات وااللقاب 

 البلد  الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها  الشهادة 

تنفيذ االلتزام على نفقه المدين )دراسة   2021  الدكتوراه 

 مقارنة( 

 مصر  منصورة  

الحماية المدنية للحق في الحياة الخاصة    2013  الماجستير 

  األنترنيت ل شبكة ظفي 

 العراق  البصرة  

 المهارات 

 اإلدارية الفنية و  األعمال المهارات

 ممتاز  اللغة العربية

 ه جيد  اللغة االنكليزية

 ال يوجد  لغات اخرى 

 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  مكان الدورة  اسم الدورة 

       ال يوجد  

       ال يوجد  

       ال يوجد  

 االدارية المناصب 

 الى الفترة من الفترة  الوظيفة الحالية(الوظيفة )تبدأ من 

 الوقت الحالي   2019  مشاور قانوني  

      



 النشاط البحثي 

                          اليوجد                                                                                                                       

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

 مكانه وزمانه  اسم النشاط 
                                                             ال يوجد 

    

    

    

    

 الدراسية  واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها  الشهادة 

 الطلبةالمشاركة في لجنة انضباط   عمادة كلية شط العرب   27/12/2018  شكر وتقدير   

 المشاركة في لجنة جرد الصندوق  عمادة كلية شط العرب   2019/ 13/1  شكر وتقدير  

 اقامة مناظرتين    عمادة كلية شط العرب   24/4/2019  شكر وتقدير  

 المشاركة في لجنة انضباط الطلبة  عمادة كلية شط العرب    4/2/2020  شكر وتقدير   

صحة قبول  المشاركة في لجنة   عمادة كلية شط العرب   27/10/2021  شكر وتقدير   

 الطلبة 

رد دعوى مقامة ضد كلية شط    عمادة كلية شط العرب   2021/ 2/12  شكر وتقدير   

 العرب

رد دعوى مقامة ضد كلية شط    عمادة كلية شط العرب   6/12/2021   مكافأة

 العرب

        

        

        

        

        

        

        

        

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  اسم الماد التي درستها 

دراسة القانون المدخل ل      األولى       

ة الثالث     العقود  المدنية   

حقوق العينيةال  ةالرابع      

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنةاسم 

2017/ 11/ 16بتاريخ لجنة انضباط الطلبة      

     2018/ 2/ 12  بتاريخبناية كلية شط العرب   إيجارلجنة تجديد عقد 

2018 /2/12لجنة انضباط الطلبة بتاريخ       

2020/ 10/8لجنة تحقيقية بتاريخ      



27/10/2020لجنة التحقق من قبول الطلبة بتاريخ      

2020/ 24/11لجنة قانونية بتاريخ         

25/1/2021لجنة جرد وتثمين وبيع المواد المستعملة بتاريخ    

 


