السيرة الذاتية

لألستاذ الدكتور بسام أحمد

 البيانات الشخصية:
 .1مكان وتاريخ الوالدة :الجمهورية العربية السورية – الالذقية .1691 -
 .2الجنسية :عربي سوري.
 .3اللغات :العربية  -اإلنكليزية.
 المؤهالت العلمية:
 .1دكتوراه قانون دولي من جامعة دمشق.
 .2ماجستير قانون عام من جامعة دمشق.
 .3دبلوم قانون دولي من جامعة دمشق.
 .1إجازة في الحقوق جامعة دمشق.
 المرتبة العلمية :أستاذ مساعد.
 الوضع الوظيفي الحالي :مدرس في جامعة تشرين  -كلية الحقوق.
 الخبرات اإلنسانية:
 .1مستشار قانوني في إحدى الجهات العامة للدفاع عن حقوقها ومصالحها تجاه أي
ارتباكات تنال من حقوقها عن طريق التفاوض أو المصالحة أو التحكيم أو عن
طريق اللجوء إلى القضاء.
 .2مدرس لمادة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والقانون الدولي اإلنساني
ومحكمة الجنايات الدولية.
 .3خبير ومدرس لمادة قانون المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية وكيفية حماية
حقوق المدنيين وضحايا النزاعات والالجئين من خطر هذه المنازعات.
 .1حاصل على شهادتين من اللجنة الدولية للصليب األحمر حول حقوق اإلنسان
وتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني.
 .5مدرس لمادة الحقوق السياسية والمدنية والمالية في كليات الحقوق واألكاديمية
العربية للنقل البحري.
 .9مستشار وخبير ومحامي في حقوق اإلنسان والمواطن وخاصة الحقوق المدنية
المتعلقة بالشخصية اإلنسانية كحقه في الحياة والحرية والعمل وحالته من حيث
الجنسية واالسم والموطن وحقوقه المالية.

 .7خبرة في مجال صياغة االستشارات القانونية وفي الدفاع أمام المحاكم الوطنية
والدولية عن حقوق اإلنسان الشخصية والغير مرتبطة بنظام قانوني معين ضمن
اية دولة.
 .8قدرة على التفاوض والتواصل والدفاع بكل فعالية عن حقوق الالجئين خارج
الدولة والمهجرين إلى مناطق أخرى.
 .6مدرس لمادة المنظمات الدولية والقانون الدولي العام وخبير في القواعد التي تنظم
عمل المنظمات الدولية والقواعد القانونية الدولية.
 .11محاضر في مؤتمرات متخصصة في التحكيم الدولي العام والتحكيم التجاري
البحري والعقود التجارية البحرية.
 .11خبير في صياغة وإبرام العقود التجارية الداخلية والخارجية وفقا ً للقانون السوري
والقانون التجاري الدولي في نطاق القانون الخاص والعقود اإلدارية العامة.
 .12حاصل على شهادة  ICDLالدولية لقيادة الحاسوب.
 األبحاث العلمية المنشورة:
 .1التدابير التنفيذية التي تتخذها الدول في البحار لضمان تنفيذ القوانين الداخلية
والدولية.
البري.
 .2المالئمة بين سيادة الدولة الساحلية على بحرها اإلقليمي وبين حق المرور
ْ
 .3تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة.
 .1منظمة التراث المشترك لإلنسانية.
 .5خصائص تسوية المنازعات الدولية في البحار.
 في المجال اإلداري والمهني:
 .1عميد سابق لكلية الحقوق في جامعة الشام الخاصة.
 .2نائب علمي في كلية الحقوق في جامعة تشرين.
 .3محامي منتسب لنقابة المحامين.
 .1محكم بحري في الئحة المحكمين.
 .5عضو في اللجنة الوطنية لقانون البحار.
 .9محاضر في المعهد العالي لإلدارة الوطنية.

