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 ة صبا جابر جنيديالسيرة الذاتية لمدكتور 

 صبا جابر جنيدي: االسم الثالثي الكامل

 9=<4دمشق : مكان وتاريخ الوالدة

 متزوجة: الحالة االجتماعية

 الحقوق :الكمية

 القانون الجزائي: القسم

 قانون العقوبات: االختصاص الدقيق

 دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون العقوبات: المؤهالت العممية

 .معيدة، مدرسة متمرنة: التعاقب الوظيفي األكاديمي

 :المناصب التي شغمها

 حتى اآلن.و  >714من العام  كمية الحقوقمديرة وحدة ضمان الجودة في ـ 

 .=714العام  في نائب العميد لمشؤون العممية في كمية الحقوقـ 

 : ية ودرجة اإلتقانبالمغات األجن

 .جيد جدا  المغة االنكميزية ـ 

 .جيدلمغة الفرنسية ـ ا
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 : المؤلفات والترجمات والمقاالت واألبحاث العممية

جامعة دمشق لمعموم إغراق وتفريغ النفايات الخطرة في االتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجمة ـ 

 .7144، العدد الثاني، >7االقتصادية والقانونية، المجمد 

ـ السياسة الوقائية المتبعة في مكافحة االتجار بالنفايات الخطرة، بحث منشور في مجمة الحقوق 

 .7149، 4، العدد =8بالكويت، المجمد 

 ر في مجمة الحقوق بالكويتـ تعدد الجرائم وأثره عمى عقوبة الشخص االعتباري، بحث مجاز لمنش

 .;714/>/>7بتاريخ 

، المجمد ، بحث منشور في مجمة جامعة البعثة الشخص االعتباريبعقو  في تخفيفالدافع وأثره ـ 

 .;714، 99، العدد =8

المجمد  ،الشخص االعتباري، بحث منشور في مجمة جامعة البعثتشديد عقوبة ـ أثر الدافع في 

 .;714 ،98، العدد=8

 .;714بحث منشور في مجمة جامعة البعث،  ر اإلثارة عمى عقوبة الشخص االعتباري،ـ تأثي

"قانون  "،4قيد التحضير لتأليف مقررين جامعيين " قانون العقوبات القسم الخاص: الكتب المؤلَّفة

 ".7العقوبات القسم الخاص

 ال يوجد: المحاضرات العامة والندوات

 :الخبرات التدريسية

 العقوبات/ القسم العام.ـ قانون 

 )الجرائم الواقعة عمى أمن الدولة(. 4ـ قانون العقوبات/ القسم الخاص

 )الجرائم الواقعة عمى األشخاص واألموال(. 7ـ قانون العقوبات/ القسم الخاص

 ـ أصول المحاكمات الجزائية.
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 :المجان المهنية والعممية التي شارك كعضو فيها

 .ـ المجنة الفرعية لتقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في كمية الحقوق

 .المقابالت الشفهية لطالب ماجستير القانون الدولي في كمية الحقوقلجان ـ 

 .لجان الشراءـ 

 ال يوجد: الرسائل العممية )ماجستير ـ دكتوراه(اإلشراف عمى 

 :نشاطات أخرى تخص العمل

 :دورات ذات صمة بضمان الجودة اتباع

  ISO 9001:2015الجودة  دورة تدريبية في نظام إدارةـ 

 .ألكاديميدورة ضمان جودة العمل اـ 

، والحصول عمى شهادة مدقق ISO 9001:2015ألنظمة إدارة الجودة  دورة التدقيق الداخميـ 

 داخمي من جامعة تشرين.

 >::7=;<<<1 :موبايل

 sebaa.j@hotmail.com: الكترونيبريد 


