االسم

محمد محب الدين قرباش

الـجـنــسيــة

عربي /سوري

الجنس

ذكر

الــحالــة االجتماعية

متزوج

تــاريــخ الــمـيــالد

0791/4/52

الــد يــا نه

مسلم

عنوان اإلقامة الحالي

دمشق-السيدة زينب

عنوان السكن الدائم

دمشق-السيدة زينب

بيانات االتصال
رقم هاتف المنزل

22207660166000

رقم هاتف العمل

22207660637007

رقم المتحرك

22207277002706

بريد إلكتروني

Karabash69@hotmail.com

رقم هاتف المنزل:

11707000499550

رقم هاتف العمل:

22207660637007

رقم المتحرك:

22207277002706

Skype ID

ال يوجد

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

بكالوريوس

درجة الماجستير

درجة الدكتوراه

اسم الجامعة

جامعة حلب

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

الدولة

سوريا

مصر

مصر

1992

2000

13/12/2004

تاريخ الحصول على الدرجة

العلمية )اليوم/الشهر/السنة)
تخصص البكالوريوس

حقوق

تخصص الماجستير

قانون خاص  +قانون التجارة واالستثمارات الدولية

عنوان رسالة الماجستير

االشتراط لمصلحة الغير

تخصص الدكتوراه

قانون األعمال

عنوان رسالة الدكتوراه

النظام القانوني لشراء الشركة ألسهمها  -دراسة مقارنة

1

الخبرة العملية
طبيعة العمل
من

إلى

المسمى الوظيفي

اسم المؤسسة

البلد

5002

5002

مدرس في كلية الحقوق

جامعة حلب

سوريا

5002

5002

5002

5002

5002

5000

بالحسكة للشؤون إلدارية

5000

5002

عميد كلية الحقوق

5002

حتى تاريخه

5002

حتى تاريخه الخاص في جامعة الشام

(تدريسي
/
إداري)

نائب عميد كلية الحقوق

بالحسكة للشؤون العلمية

جامعة الفرات

سوريا

تدريسي

تدريسي

نوع

العمل
(مقيم
/
زائر)
مقيم

مقيم

واإلدارية
نائب عميد كلية الحقوق

بالحسكة للشؤون العلمية
نائب عميد كلية الحقوق

نقل من جامعة حلب إلى
جامعة دمشق

جامعة الفرات

سوريا

تدريسي

مقيم

جامعة الفرات

سوريا

تدريسي

مقيم

جامعة الفرات

سوريا

تدريسي

مقيم

جامعة دمشق

سوريا

تدريسي

مقيم

رئيس قسم القانون
الخاصة

جامعة الشام الخاصة

سوريا

المساقات التي قمت بتدريسها
 في مرحلة الماجستير:



 في مرحلة اإلجازة:

القانون التجاري البري



قانون الشركات التجارية



القانون الجوي والبحري
القانون التجاري 0



العقود التجارية



القانون التجاري 5



المنهجية العلمية



األسناد التجارية والعمليات المصرفية




2

التأمين التجاري

قانون سوق األوراق المالية

إداري

مقيم

نشاطات أخرى
النوع

اسم النشاط  /نوعه

التاريخ

البحث العلمي

النظام القانوني لشراء الشركة ألسهمها

5002

األبحاث المنشورة

صفة السرية الخاصة بالمعلومات الداخلية في سوق
األوراق المالية

الكتب المنشورة

كتابا لقانون الجوي والبحري

المنتديات

ندوة بعنوان أضواء على قانون الشركات الجديد

5002
5000

اإلشراف على الرسائل العلمية
في جامعة حلب
ماجستير

الممارسات غير القانونية في سوق األوراق المالية

5000

اإلشراف على الرسائل العلمية
في جامعة دمشق
ماجستير

النظام القانوني للمعلومات غير المعلنة في
الشركات المساهمة

5002

ماجستير

شركات التمويل العقاري

5002

ماجستير

عقود الفيدك

5002

ماجستير

آلية المصارف في توريق القروض المضمونة برهن
عقاري

3

5002

