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 السيرة الذاتية

 صبحي العادليللدكتور 

 الوادي الدولية الخاصةجامعة / الحقوق كلية  / القانون العام قسم

 

 :البيانات الشخصية والحالة االجتماعية  :أوال

 

           .العادلي أحمد زهير صبحي :االسم والنسبة

 .8/6/5791دمشق  :مكان وتاريخ الوالدة

 .ذكر :الجنس

 .متأهل :يةالحالة االجتماع

 .واحد :األوالدعدد 

  . شارع البرازيل -حمص / مهاجرين  –دمشق  :العنوان الدائم

 dean.law@wiu.edu.sy :العنوان االلكتروني

dr.subhiadli@yahoo.com 

univ.edu.sy-subhiadli@albaath 

 

 :بيانات الدرجة العلمية: ثانيا  

 

 دكتوراه                     دبلوم                    بكالوريوس                       : الشهادة

 جداً  جيدجداً                جيد                    جيد                        :    التقدير

 العامالقانون              الحقوق                 القانون الدولي               :التخصص العام

 القانون العام                                                              

 دولي عام                                                                     :التخصص الدقيق

    العربية                    العربية                       العربية               :لغة الدراسة

  الجامعة اللبنانية الفرع األول  جامعة دمشق                 جامعة دمشق                 :الجامعة

 97/9/9002            5776/5779               5771/5776        :منح تاريخ ال

 

 القانون العام/دكتوراه دولة في الحقوق :أعلى درجة علمية  

 رات بحثيةدو: -- 

 :اللغات التي يجيدها 

 اللغة األم :ية العرب.     

 متوسط :والفرنسية االنكليزية. 
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  : ثالثا  

 

 :الخبرة الوظيفية آـ 

 

 الفترة الزمنية            المؤسسة                         نوع الوظيفة                      

 

 53/9/9055منذ                    جامعة البعث كلية الحقوقعضو هيئة تدريسية              

 53/7/9058منذ           جامعة الوادي         كلية الحقوق عضو هيئة تدريسية             

 9055ربيع   -S11منذ الفصل الجامعة االفتراضية السورية                   محاضر في برنامج    

 ( BL) اإلجازة في الحقوق 

 9055العام منذ                 المعهد الوطني لإلدارة العامة               محاضر في       

 (  INA) الدورات التحضيرية 

 5776العام امين                         منذ محام ممارس                         نقابة المح    

 

 :ب ـ الخبرة اإلدارية

 

 .تاريخهوحتى  18/9/1018منذ  الواديعميد كلية الحقوق في جامعة  -

 .2/7/9056وحتى  59/50/9052عميد كلية الحقوق في جامعة البعث منذ  -

 .9056وحتى  9052منذ جامعة البعث  -كلية الحقوق  -رئيس قسم القانون الدولي  -

في جامعة البعث منذ (  INA) مشرف الدورات التحضيرية في المعهد الوطني لإلدارة العامة  -

 .2/7/9056وحتى  59/50/9052

 .59/50/9052وحتى  58/5/9059نائب عميد كلية الحقوق للشؤون اإلدارية في جامعة البعث منذ  -

 

 :امعيتدريسها على المستوى الجتم المقررات التي  :رابعا  

 -كليةةة الحقةةوق فةةي جامعةةة البعةةا وبرنةةامل الدراسةةات القانونيةةة فةةي كليةةة الحقةةوق فةةي جامعةةة البعةةا  -

 :  من خالل تدريس عدة مقررات وهي؛ سورية -حمص

 .قانون الدولي العامال -

 .القانون الدولي الخاص -

 .دوليةالمنظمات ال -

 .قانون البحار -

 .الدبلوماسية -

 .الملكية الفكرية -
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 .عامالعقوبات قانون ال -

 (.أموال –أشخاص ) خاص العقوبات قانون ال -

 .قتصاديةاإلعقوبات ال -

 .أصول المحاكمات الجزائية -

 .سالميةاإلشريعة ال -

 .األحوال االشخصية -

 .األعمال التجارية -

عنندة مننن خننالل تنندريس ؛ فةةي الجامعةةة االفترااةةية السةةورية(  BL) برنةةامل اإلجةةاية فةةي الحقةةوق  - 

 :  مقررات وهي

 .قانون الدولي العامال -

 (.تنازع القوانين ) القانون الدولي الخاص  -

 .الحريات العامة وحقوق اإلنسان -

 .المدخل إلى علم القانون -

 .المنهجية القانونية -

منن خنالل تندريس ؛ فةي جامعةة البعةا(  INA)  الةدورات التحيةيرية -المعهد الوطني لإلدارة العامةة  -

 :  ة محاور وهيعد

 .قانون الدولي العامال -

 .النظم السياسية المقارنة -

 .قانون اإلدارة المحلية -

 .العولمة -

 .النظام الدولي -

 .اإلدارة الرشيدة -

 .التنظيم القضائي -

منن خنالل ؛ سةورية -دمشةق -كلية الحقوق في جامعة بالد الشةام الخاصةة فةرع مجمةش الشةيخ كفتةارو  -

 :  رات وهيتدريس عدة مقر

 .قانون الدولي العامال -

 .عامالعقوبات قانون ال -

 (.أموال –أشخاص ) خاص العقوبات قانون ال -
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 .أصول المحاكمات الجزائية -

 .قانون اإلدارة المحلية -

 .الرقابة المالية -

ة منن خنالل تندريس عند؛ سورية -حمص  -الحواش  -كلية الحقوق في جامعة الوادي الدولية الخاصة  -

 :  مقررات وهي

 .قانون الدولي العامال -

 .سالميةاإلشريعة ال -

 .المدخل إلى علم القانون -

 .القانون الدستوري -

 .القانون الروماني -

 .القانون الدولي لحقوق اإلنسان -

 

 :الكتب والمؤلفات  :خامسا  

 

بحث علمي  -دراسة مقارنة  -ي رسالة دبلوم بعنوان حق المساواة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدول -

جامعة دمشق  -كلية الحقوق  -بإشراف األستاذ الدكتور محمد عزيز شكري  -مقدم بدبلوم القانون الدولي 

 .هـ5259/5258 -م 5776/5779 -

ادي على القرارات اإلدارية المعدومة ونظرية االعتداء المادي ـ رسالة دبلوم بعنوان رقابة القضاء الع -

بإشراف األستاذ الدكتور عبد هللا طلبة والدكتور  -بحث علمي قانوني لنيل درجة الدبلوم في القانون العام 

 .هـ5258/5257 -م  5779/5778 -جامعة دمشق  -كلية الحقوق  -عبد الرحيم صفدي  

بحث علمي قانوني لنيل  -واة األفراد في  الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي رسالة أستذة بعنوان مسا -

 -فرع دمشق  -نقابة المحامين  -بإشراف المحامي األستاذ محمد زهير قتالن  -لقب أستاذ بالمحاماة 

5778/5777. 

طروحة لنيل أ -أطروحة دكتوراه بعنوان مفهوم النهر الدولي ومدى انطباقه على أنهر الشرق األوسط  -

كلية  -الجامعة اللبنانية  -بإشراف األستاذ الدكتور أحمد سرحال  -درجة الدكتوراه في القانون العام 

 .9003/9002 -بيروت  -الفرع األول  -الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية 

ن سلسلة ضم" النهر الدولي المفهوم والواقع في بعض أنهار المشرق العربي " وقد طبعت تحت عنوان 

 .9009نيسان   -بيروت  -الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية / 63/أطروحات الدكتوراه رقم 
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  : األبحاث :سادسا   

 

صادرة عن نقابة  –مجلة المحامون  –مقالة مفهوم النهر الدولي وواقع بعض أنهار المشرق العربي  -

 .9009الخامس والسادس العددان  –المحامين في الجمهورية العربية السورية 

مقدم كمشاركة علمية في " سوريا واألمن المائي على الصعيدين الوطني والدولي " بحث علمي بعنوان  -

المنعقد من قبل المركز العربي " دور القانون والمعاهدات في تحقيق األمن المائي العربي " مؤتمر 

الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مركز اإلقليمي للقانون البيئي بجامعة الكويت وبرعاية جامعة 

البحوث والدراسات الكويتية، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وهيئة البيئة بأبو ظبي؛ 

الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي في دولة  في مقر (  9050حزيران  9-1) بتاريخ 

قانون والمعاهدات في تحقيق األمن المائي العربي، من قبل ونشر ضمن سجل مؤتمر دور ال. الكويت

 . 9050 - 5ط –الكويت  –جامعة الكويت  -المركز العربي اإلقليمي للقانون البيئي

 

 :اإلشراف :سابعا  
 

 –جامعة حلب  –كلية الحقوق  –عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير في القانون الدولي  -

 . 57/9/9055بتاريخ  "لية لقانون البحار في حماية البيئة البحرية دور المحكمة الدو" بعنوان 

االفتراضية جامعة ال – MTMإدارة التقانة عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير في  -

بتاريخ  " دراسة تحليلية –جرائم المعلوماتية الواقعة على أمن الدولة " بعنوان  – السورية

50/55/9058 . 

 

 :ات والندواتالمؤتمر :ثامنا  
 

شهادة بالتحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي بين القانون والتطبيق من الغرفة العربية للتوفيق  -

وموثقة من مركز دبي للتحكيم  35/9/9008والتحكيم وكلية الحقوق بجامعة دمشق بتاريخ 

 .الدولي وغرفة تجارة وصناعة دبي

ية وإعداد المحكمين من غرفة التحكيم العربية شهادة بالتحكيم في العقود الهندسية واإلنشائ -

 .5/59/9008للعقود الهندسية واإلنشائية بتاريخ 

شهادة بالتحكيم التجاري بوجه عام واتفاق التحكيم بوجه خاص؛ من مكتب ممارسة المهنة في  -

بتاريخ ( األردن ) كلية الحقوق بجامعة دمشق والمعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة 

90/1/9007. 

وإجراءات التجكيم؛ من مكتب ممارسة المهنة في كلية الحقوق ( المحكم ) شهادة بهيئة التحكيم  -

 .1/9/9007بتاريخ ( األردن ) بجامعة دمشق والمعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة 



Page 6 of 6 

 

د العربي شهادة بحكم التحكيم؛ من مكتب ممارسة المهنة في كلية الحقوق بجامعة دمشق والمعه -

 .92/50/9007بتاريخ ( األردن ) للتحكيم والتسويات البديلة 

المنعقد "  دور القانون والمعاهدات في تحقيق األمن المائي العربي" خبير مشارك في مؤتمر  -

من قبل المركز العربي اإلقليمي للقانون البيئي بجامعة الكويت وبرعاية جامعة الكويت، مؤسسة 

مي، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي الكويت التقدم العل

الصندوق العربي  في مقر (  9050حزيران  9-1) واالجتماعي، وهيئة البيئة بأبو ظبي؛ بتاريخ 

 .لالنماء االقتصادي واالجتماعي بدولة الكويت

 -دراسات الوحدة العربية علمي لتقييم الكتب واألبحاث المقدمة والصادرة عن مركز ر خبي -

 .لبنان -بيروت 

؛ حمصب - مجلة جامعة البعثواألبحاث المقدمة والصادرة عن  مقاالتخبير علمي لتقييم ال -

  .سورية - وعن مجلة جامعة دمشق

 

 :المواوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها :تاسعا  

  

 .الخبرة الوظيفية التدريس الجامعي والبحث العلمي حسب -

 .تحكيم األبحاث العلمية وتقديم االستشارات العلمية والمنهجية -

 .تقديم االستشارات القانونية؛ والترافع أمام مختلف أنواع المحاكم وفي جميع التخصصات -

 .القيام بأعمال إدارية وعلمية -

                       

 الدكتور                                                                                        

 صبحي العادلي                                                                                   

 


