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 .حي الحدباء -قضاء الموصل -: العراقالعنوان

 ة: متزوج. يالحالة الزوج
 الديانة: مسلم. 

   07701669100رقم الهاتف: موبايل آسيا سيل: 
 07504987970:   موبايل كورك :            
 0556188022دو: :موبايل           

 dr.yaser_unmocollaw@yahoo.Com    البريد االلكتروني:

 التحصيل العلمي: دكتوراه في القانون.
           التخصص العام: قانون خاص.

 التخصص الدقيق: قانون اإلثبات والمرافعات المدنية. 
 .مشارك اللقب العلمي: أستاذ 

 

 الشهادات:
 1997- 1996جامعة الموصللللللللللللللل للعام الدراسللللللللللللللي   -بكالوريوس في القانون من كلية القانون  .1

( والمؤرخ في 320)المرقم وبتقدير جيد وبتسلللللللسللللللل ثال  بلو الكلية وبموجب ا مر ال امعي  
29/6/1997. 

- 1997جامعة الموصلللللللللل للعام الدراسلللللللللي    -. ماجسلللللللللتير في القانون الخاص من كلية القانون 2
( والمؤرخ في 3/11/9271جيللللللد جللللللدا  بموجللللللب ا مر ال للللللامعي المرقم ) بتقللللللدير 1999

9/11/1999 . 
وبتقدير امتياز وبموجب ا مر   امعة النهرين،ج  -. دكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق  3

 . 5/11/2003( والمؤرخ في 1082)ج س/ ال امعي المرقم
 (.351رقم االضبارة )ي/ (24/8/1997منذ تاريخ ). بضو في نقابة المحامين العراقية 4
( بتاريخ 9/16/5211المرقم )  بموجب ا مر ال امعي مشللللللللللللارك. حاصللللللللللللل بلو لقب أسللللللللللللتاذ 5

والذي يقضللللي بمنحي اللقب العلمي أب ه  والصللللادر من ر اسللللة جامعة الموصللللل  8/4/2008
 .5/11/2007ابتبارا  من تاريخ 
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 الرسائل الجامعية: 
( دراسللة مقارنة/ المشللرس ا سللتاذة الدكتورة ليلو ببدج الحاج البيع الوفا ي. رسللالة الماجسللتير )1

 سعيد.
. أطروحة الدكتوراه )نظرية الرجحان وتطبيقها في أدلة االثبات المدني( دراسلللة مقارنة/ المشلللرس 2

 ا ستاذ المتمرس أ.د. مصطفو ابراهيم الزلمي.
 المؤسسات التي عمل فيها:

: ممللارس لمهنللة المحللامللاة في جميع محللا م الموصلللللللللللللللل 2004كللانون ا ول  -1997. أيلول 1
لها )محا م ا حوال الشللللخصللللية، محا م البداءة، محا م التحقيق،   وا قضللللية والنواحي التابعة

محا م ال نح، محكمة ال نايات( ومحاضلر خارجي في دورات توسليع الصل حيات في محا م 
 الموصل.

نينوى/   -المعد الفني  /اضلللللللر خارجي في ميهة المعهد التقني: مح2000أيلول   - 1998. أيلول 2
 قسم اإلدارة القانونية.

 جامعة تكريت. -: تدريسي في كلية القانون 2005تشرين الثاني  – 2002ا ول  . تشرين3
: تلدريسللللللللللللللي في المعهلد التقني/ نينوى/ اللدراسللللللللللللللة 2006كلانون الثلاني    - 2005. كلانون ا ول 4

 المسا ية/ قسم اإلدارة القانونية.
 تدريسي في كلية دموك ال امعة)جامعة نوروز حاليا (.2009ايلول -2004.تشرين الثاني 5
 تدريسي في كلية دجلة ال امعة في محافظة أربيل. 2013أيلول -2010.أيلول 6
 فقط. دراسات بليا-تدريسي في جامعة كويه 2013أيلول -2012.تشرين الثاني7
 جامعة الموصل. -كلية الحقوق تدريسي في : 2007-2006. شباط 8
 جامعة الموصل. -: تدريسي في كلية الحقوق 2014ولحد  -2008. أيلول 9
 جامعة الشارقة.– القانون ولحد االن تدريسي في كلية -2014.أيلول 10
 

 المواد التي تم تدريسها:
 المؤسسة المواد التي تم تدريسها  ت 

 أواًل:
الفنية/ المعهد التقني/ نينوى/ قسم  ميهة المعامد  المدخل لدراسة القانون  .1

 قانون أصول المحا مات ال زا ية  .2 2000-1998اإلدارة القانونية للفترة  
 قانون العقوبات  .3
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 قانون ا حوال الشخصية  .4
وحاصلللللللللل بلو المرتبة ا ولو في تسللللللللللسلللللللللل المعامد بلو صلللللللللعيد القطر باالمتحانات  

 1999ا حوال الشخصية لعام المركزية في مادة قانون 
 ثانيًا:

 2005- 2002جامعة تكريت للفترة   - لية القانون  العقود المدنية .1
 القانون الت اري  .2
 الحقوق العينية  .3
 قانون اإلثبات والمرافعات  .4

 ثالثًا:
محا م مدينة الموصلللللل في دورة توسللللليع الصللللل حية  قانون التنفيذ  .1

 2003للعام 
 رابعًا:

المعهد التقني/ نينوى/ قسم اإلدارة القانونية للعام   القانون المدني  .1
2006 

 خامسًا:
1. 
 
2. 
3. 
4. 

 المدخل لدراسة القانون 
 

 تاريخ القانون 
 القانون المدني 

 المرافعات المدنية والقانون المدني 

 2009- 2007جامعة الموصل للعام    - لية الحقوق 
 2005-2004ال امعة للعام  لية دموك 

 2005-2004 لية دموك ال امعة للعام 
 2009-2005 لية دموك ال امعة ل بوام

 سادسًا:
1. 
2. 

 الحقوق العينية والمرافعات المدنية 
القانون المدني والمرافعات المدنية  

 وقانون التنفيذ 

 2010- 2009جامعة الموصل للعام    - لية الحقوق 
 2013-2010 لية دجلة ال امعة ل بوام 

 سابعًا.
 2011- 2010جامعة الموصل للعام    - لية الحقوق  المرافعات المدنية 

 ثامنا:
- 2011جللامعللة الموصلللللللللللللللل للعللام  – ليللة الحقوق  ا حوال الشخصية   

2012 
 تاسعا:
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1. 
2. 
 
 

 مرافعات المدنيةال
مرافعات ودولي خاص للماجستير  

 والدكتوراه 

- 2012جامعة الموصل للعام   – لية الحقوق 
2013 

 2013-2012جامعة كويه  

 عاشرا:
 2015-2014 لية القانون_جامعة الشارقة خريف    المدخل لدراسة القانون  

 احكام االلتزام 
 قانون اإلجراءات المدنية 
 القانون الدولي الخاص 

 :حادي عشر
 2015-2014 لية القانون_جامعة الشارقة ربيع  القانون المدخل لدراسة  

 احكام االلتزام 
 قانون اإلجراءات المدنية 
 القانون الدولي الخاص 
 تدريب بملي داخلي 

 إجراءات التنفيذ ال بري 
مبادئ القانون الت اري  
 والشركات/ لية الم تمع

 :ثاني عشر
 2016-2015 لية القانون_جامعة الشارقة خريف  المدخل لدراسة القانون  

 قانون اإلجراءات المدنية 
 القانون الدولي الخاص 

 مبادئ قانون العمل/ لية الم تمع 
 العقود المسماة/ لية الم تمع 

 :ثالث عشر
 2016-2015الشارقة ربيع   لية القانون_جامعة المدخل لدراسة القانون  

 إجراءات التنفيذ ال بري 
 القانون الدولي الخاص 
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مبادئ إجراءات التنفيذ/ لية  
 الم تمع 

القانون الدولي الخاص/دراسات 
 بليا 

 :رابع عشر
 2017-2016 لية القانون_جامعة الشارقة خريف المدخل لدراسة القانون  

 إجراءات التنفيذ ال بري 
 القانون الدولي الخاص 

 احكام االلتزام 
 مصادر االلتزام/ لية الم تمع

 خامس عشر:
 2017-2016 لية القانون_جامعة الشارقة ربيع  المدخل لدراسة القانون  

 إجراءات التنفيذ ال بري 
 التنفيذ ال بري/ لية الشريعة 

 التدريب العملي الداخلي
 اإلجراءات المدنية قانون 

 
 اللغات التي يجيدها:

 . اللغة العربية.1
 . اللغة االنكليزية بدرجة أقل.2
 

 الدورات التي شارك فيها:
  - شهادة كفاءة في اللغة االنكليزية، صادرة بن الل نة المركزية المتحانات اللغة/ كلية اآلداب  .1

 .1997/ 26/4جامعة الموصل في 
  - شهادة الدورة التأميلية للحاسبات لطلبة الدراسات العليا، صادرة بن مركز الحاسبة االلكترونية   .2

 .2000/ 18/4جامعة الموصل في 
. شهادة دورة طرا ق التدريس، صادرة بن مركز التطوير والتعليم المستمر/ وحدة طرا ق التدريس 3

 . 2005/ 29/3-3/2005/ 13جامعة تكريت للفترة من    -في كلية التربية
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مسابد، صادرة بن مركز الحاسبة   أستاذ مرتبة    إلو. شهادة دورة الحاسوب لغرض الترقية العلمية  4
 .2005/ 12/8 –  2005/ 24/7جامعة الموصل للفترة من  -االلكترونية

تعديل قانون االجراءات المدنية وبواقع ث ث سابات تدريبية    ندوة ادارة الدبوى المدنية في ضؤ  .5
 .2015/ 24/2في مبنو معهد التدريب والدراسات القضا ية في 

ندوة الع مات الت ارية وبواقع ث ث سابات تدريبية والمنعقدة في دبي فندق بولمان ,وبأشراس    .6
 . 3/2015/ 12ت ارية في  معهد التدريب والدراسات القضا ية وم لس حماية الع مات ال

ورشة بمل حول اسس ومتطلبات االبتماد اال اديمي وآليات تقويم مخرجات التعليم _دا رة   .7
ضمان ال ودة والفابلية المؤسسية واالبتماد وبأشراس د.بصام الدين ب مي والمنعقدة في مقر  

 .2014/ 12/ 16في   m2ال امعة مبنو 
التعليم ا  اديمي(،  م ال في المعلومات  تقنية  استخدام ت اجتياز برنامج تدريبي بعنوان )مهارا  .8

 بفرع ال امعة بخورفكان.   2016/  2/    11و   4نظمته مركز التعليم المستمر ب امعة الشارقة يومي  
اجتياز برنامج تدريبي بعنوان )برنامج النظم واللوا ح ال امعية في شؤون أبضاء الهيهة   .9

بفرع ال امعة   2016/ 1/  27لمستمر ب امعة الشارقة يوم التدريسية(، نظمته مركز التعليم ا
 بخورفكان. 

اجتياز برنامج تدريبي بعنوان )لمهارات التطويرية في استخدام الخدمات اإللكترونية في جامعة    .10
/  1/  28(، نظمته مركز التعليم المستمر ب امعة الشارقة يوم (UOS e-Servicesالشارقة
 ان. بفرع ال امعة بخورفك  2016
اجتياز دورة تدريبية بعنوان )التطبيقات اإللكترونية في م ال التعليم(، والتي نظمتها جامعة  .11

 . 2015/ 11/ 19الشارقة بفرع خورفكان، يوم الخميس الموافق 
اجتياز برنامج تدريبي بعنوان )أممية اإلرشاد ا  اديمي(، بقدت بفرع خورفكان جامعة   .12

 الشارقة.
 برنامج تدريبي بعنوان )التحكيم(، من معهد التدريب والدراسات القضا ية بالشارقة.اجتياز   .13
اجتياز برنامج تدريبي بعنوان )قانون ممارسة مهنة المحاماة(، من معهد التدريب والدراسات . 14

 القضا ية بالشارقة.
بضاء الهيهة  اجتيار برنامج   تدريبي بعنوان " التعليمات ال امعية في منح الترقيات    .15

 سابات تدريبية.  4وبمعدل  2016أبريل  11التدريسية" بتاريخ 
اجتياز دورة تدريبية بعنوان )توظيف تقنية المعلومات في أدارة المساقات ا  اديمية وقياس   .16

 المخرجات التعليمية( ,بقدت بفرع خورفكان بفرع ال امعة.
م تقنية الحاسوب المتقدمة في م ال العمل اجتياز دورة تدريبية بعنوان )مهارات استخدا .17

 . 12/5/201اال اديمي ( والتي نظمتها جامعة الشارقة بفرع خورفكان، يوم الخميس الموافق 
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 ن.ت الدراسية لبرنامج كلية القانو ان تطوير المساقاشالمشاركة في تقديم اقتراحات ب   .18
 

 البحوث والمقاالت:
 أواًل. البحوث المنشورة:

قابدة بناء ا حكام ال نا ية بلو ال زم واليقين )دراسللللللة في ضللللللوء قوابد بلم المنطق(، بح   .1
جامعة الموصلللللل، الم لد الثال ،   -منشلللللور في م لة الرافدين للحقوق، تصلللللدرما كلية القانون 

 .2004العدد الثاني والعشرون، السنة التاسعة، أيلول 
الملدني، بحل  منشللللللللللللللور في م للة بحوث مسللللللللللللللتقبليلة،  اإلثبلات . دور قوابلد المنطق في بمليلة 2

 .2005تصدرما كلية الحدباء ال امعة )ا ملية(، العدد الثاني بشر، أيلول 
، اإلنسللللللانية االفتراض القانوني ودوره في تطور القانون، بح  منشللللللور في م لة تكريت للعلوم . 3

 .2005معة تكريت، العدد ا ول، الم لد الثاني بشر، جا -تصدرما كلية التربية
يعتبر بذرا  مبدأ قانوني أم قابدة قانونية موضللللللللللللللو ية ومسللللللللللللللو اتها  . قابدة ال هل بالقانون ال4

، تصلدرما اإلنسلانيةدراسلة في فلسلفة القانون، بح  منشلور في م لة تكريت للعلوم   -الفلسليية
 .2005س، الم لد الثاني بشر جامعة تكريت، العدد الخام - لية التربية

. الطبيعة القانون لبرامج الحاسلللبة االلكترونية ووسلللا ل حمايتها، بح  منشلللور في م لة الرافدين 5
جامعة الموصللللللللل، الم لد الثال ، العدد الرابع والعشللللللللرون،  -للحقوق، تصللللللللدرما كلية القانون 

 .2005السنة العاشرة، أيلول 
، دراسلللللة في فلسلللللفة القانون، بح  واإلط قاقعية بين النسلللللبية  . الحقيقة القضلللللا ية والحقيقة الو 6

منشللللللللور في م لة بحوث مسللللللللتقبلية، تصللللللللدرما كلية الحدباء ال امعة )ا ملية(، العدد الثال  
 .2006بشر، 

في م لة الرافدين للحقوق، تصللدرما كلية   . الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا، بح  منشللور7
 .2006، أيلول 11، السنة 29وصل، الم لد الثامن، العدد جامعة الم -القانون 

 -. النظام القانوني لتصللاميم الدوا ر المتكاملة، في م لة الرافدين للحقوق، تصللدرما كلية القانون 8
 .2007، كانون ا ول 12، السنة 34، العدد 9جامعة الموصل، الم لد 

وى المدنية، بح  منشور في م لة الرافدين . دور االستدالل المنطقي لفهم الواقع دراسة في الدب9
 .2007، أيلول 33، العدد 12، السنة 9للحقوق، الم لد 

 اإلنسللللللللانيةفي م لة جامعة تكريت للعلوم   منشللللللللور. الحكم المدني وحاالت التناقض فيه، بح   10
 .2010، 9العدد 

في م لللة الرافللدين  منشللللللللللللللور، بحلل  المللدنيللة ام قللانون المرافعللات . القوة القللامرة وأثرمللا في أحكلل 11
 .2008، حزيران 13، السنة 36، العدد 10، الم لد للحقوق 
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منشور في م لة الرافدين للحقوق، المهندس االستشاري في بقد تسليم المفتاح، بح     ةمسؤولي.  12
 .2009حزيران  ،14،السنة 40،العدد  11الم لد 

رين بن ديون الشللللللركة المسللللللاممة والمدي  اإلدارةم لس   أبضللللللاء. الدبوى الخاصللللللة بمسللللللؤولية  13
الخاصللة المفلسللة وآثارما ، بح  منشللور في م لة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسللياسللية ، 

 . 2009، كانون ا ول ،  1، السنة  4نصدر بن كلية القانون ، جامعة تكريت ، العدد 
ة الرافلدين للحقوق، في م لل  منشللللللللللللللوربحل  . االفتراض القلانوني في قلانون المرافعلات الملدنيلة، 14

  .2010، أيلول 45العدد 
دراسلللللللللللة مقارنة، بح  منشلللللللللللور في م لة كلية القانون للعلوم  –بوارض االضلللللللللللبارة التنفيذية  .  15

 .2012، 1، الم لد 1القانونية والسياسة، تصدرما كلية القانون، جامعة كركوك، العدد 
دراسلللللة مقارنة، بح  منشلللللور في  –اآلثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية  .  16

 .2011، ا ول، تشرين 50م لة الرافدين للحقوق، العدد 
دراسلللة مقارنة، بح    –العقد التمهيدي كأحد ضلللمانات البا ع في بقد بيع المباني قيد االنشلللاء .  17

 .2012، 12وم القانونية والسياسية، العدد منشور في م لة جامعة تكريت للعل
في م لة العلوم القانونية والتي تصلدرما   بح  منشلوردراسلة مقارنة،    –المرتد   . ال زاء اإلجرا ي18

 .2012، 2العدد  27، الم لد  لية القانون، جامعة بغداد 
 دراسلللة مقارنة، بح  منشلللور  –ضلللمانات المحكوم بليه في النفاذ المع ل ودور القاضلللي فيه .  19

، جامعة تكريت  -والتي تصلللللدرما كلية القانون   تكريت للعلوم القانونية والسلللللياسلللللية ، في م لة
 .2012، كانون االول،16، العدد 4،السنة4الم لد 

نشللور في دراسللة تحليلية مقارنة، بح  م –. بوارض االلتزام بالرد العيني في االضللبارة التنفيذية  20
، 15جلللامعلللة الموصللللللللللللللللل، الم للللد  -م للللة الرافلللدين للحقوق والتي تصللللللللللللللللدرملللا كليلللة الحقوق 

 .2012، كانون الثاني،17،السنة55العدد 
ي م لة كلية القانون للعلوم ف  لخصلللللومة المدنية ، بح  منشلللللورا  شلللللخاص . االمتداد االجرا ي  21

، العدد   الثال  ، الم لد جامعة كركوك -والتي تصلللللللللدرما كلية القانون والسلللللللللياسلللللللللية القانونية  
 . 2014،الثامن

دراسللللللة تحليلية مقارنة، بح  منشللللللور في -. أثار الحلول بعد صللللللدور الحكم في الدبوى المدنية22
جامعة تكريت،  –رما كلية القانون  م لة تكريت للعلوم القانونية والسلللللللللللللياسلللللللللللللية والتي تصلللللللللللللد 

 . 2013، كانون االول 20، العدد 6، السنة1الم لد 
نظرية الظروس الطار ة واثرما بلو االحكام القضلللللللللللا ية، بح  منشلللللللللللور في م لة الشلللللللللللريعة .  23

، والتي تصلدرما كلية 2014يناير   السلنة الثامنة والعشلرون, والقانون، العدد السلابع والخمسلون,
 امعة االمارات العربية المتحدة.القانون في ج
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دراسلللللللللللة تحليلية مقارنة، -حوالة الحق وأثرما بلو االلتزام بالرد العيني في االضلللللللللللبارة التنفيذية  .24
الم لد  ،جامعة بغداد –والتي تصللللللللللدرما كلية القانون    العلوم القانونيةبح  منشللللللللللور في م لة 

 .2013الثامن والعشرون، العدد الثاني،
دراسلللللللللللللة مقارنة، بح  منشلللللللللللللور في م لة كلية -.التنازل بن أجراء أو ورقة في الدبوى المدنية25

 4جامعة كركوك، الم لد  -القانون للعلوم القانونية والسللللللياسللللللية والتي تصللللللدرما كلية القانون  
  .2015لسنة  14العدد  2ال زء الثاني 

كلية  سلة مقارنة ،بح  منشلورفي م لةدرا-خيار الشلرط بين الفقه اإلسل مي والقانون الوضلعي  .26
القانون للعلوم القانونية والسلللللللللياسلللللللللية والتي تصلللللللللدرما كلية القانون في جامعة كركوك، الم لد  

 .2016لسنة  17العدد  ,ال زء الثاني،5
 

 ثانيا: البحوث المقبولة للنشر
دراسلللة مقارنة، بح  مقبول للنشلللر في م لة تكريت -. الحكم الضلللمني وصللل حيته للتنفيذ ال بري 1

والتي تصلدرما 9/4/2014في   7/24/51للعلوم القانونية والسلياسلية، بموجب كتابها ذي الرقم 
 جامعة تكريت.– لية القانون 

الرافدين للحقوق بموجب دراسللللللة مقارنة، بح  مقبول للنشللللللر في م لة -التنفيذ ال بري العكسللللللي .2
 .جامعة الموصل-تصدرما كلية الحقوق والتي  3/3/2014في  52/47 تابها ذي الرقم 

دراسللللة مقارنة، بح  -سلللللطة المحكمة بقبول الدليل االيسللللر با ثبات في القانون الدولي الخاص . 3
مارات مقبول للنشلللللللللر في م لة الشلللللللللريعة والقانون والتي تصلللللللللدرما كلية القانون في جامعة اال

 .22/3/2016في  2016/م ج /45/2العربية المتحدة بموجب كتابها ذي الرقم 
مقبول للنشلللر في   دراسلللة مقارنة،بح  -.الضلللمانات ا منية االلكترونية لبطاقة االنترنت المصلللرفية4

م لة العلوم القانونية والتي تصلللدرما كلية القانون في جامعة بغداد، بموجب كتابها ذي العددم 
 .3/4/2016في  259/2016ع ق /

بح  مقبول للنشلللر في م لة   دراسلللة مقارنة،-.وسلللا ل تسلللوية المنازبات في سلللوق ا وراق المالية5
ن في جامعة االمارات العربية المتحدة بموجب الشلللللللللللريعة والقانون والتي تصلللللللللللدرما كلية القانو 

 .13/11/2016في  2016/م ج/139/2 تابها ذي الرقم 
.أثر الحلول االجرا ي في ح ية الحكم القضلللللللا ي_ دراسلللللللة مقارنة، بح  مقبول للنشلللللللر في م لة 6

كويت  لية القانون الكويتية العالمية والتي تصللللللللللللدرما كلية القانون الكويتية العالمية في دولة ال
 .13/11/2017في  2017/ص/ 128بموجب كتابها المرقم 
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 المؤتمرات:
 أ. المؤتمرات المحلية:

. مؤتمر التشللللريعات الصللللحية، سللللبل تفعيلها وتطويرما، شللللاركت فيه ببح  تحت بنوان "موقف  1
التشلللللللريعات الصلللللللحية من المخلفات الطبية اآلدمية"، بح  مقدم الو المؤتمر السلللللللنوي ا ول 

 .2008نيسان  30-29جامعة الموصل، والمنعقد للفترة  -قوق لكلية الح
. مؤتمر الحملايلة القلانونيلة للبيهلة "الواقع واآلفلاق" شللللللللللللللاركلت فيله بورقلة بملل تحلت بنوان الواقع 2

 .2009آذار  26-25للفترة من  جامعة الموصل -البيهي العراقي، المنعقد في كلية الحقوق 
القانون، شلللللللاركت فيه ببح  تحت بنوان "الخصلللللللومة  ة. مؤتمر نحو براق حر آمن يكرس دول3

 31- 30جامعة النهرين للفترة    -في الدبوى المدنية" دراسللللللللللة مقارنة، المنعقد في كلية الحقوق 
 .2009آذار 

شلللللللاركت فيه ببح  والموسلللللللوم .مؤتمر التشلللللللريعات القانونية والنظم المعلوماتية)الواقع واالفاق(، 4
 -والمنعقد في كلية الحقوق التعاقد بوسلللللا ل االتصلللللال الحديثة" ،"العقود المسلللللتثناة من صلللللحة 

  .2010نيسان  21-20جامعة الموصل للفترة 
العراق انموذجا، شللاركت فيه ببح  تحت   –قانونية لآلثار والتراث الحضللاري . مؤتمر الحماية ال5

بنوان: وسلللللا ل الحماية المدنية للفلكلور الوطني والمنعقدة في كلية الحقوق، جامعة الموصلللللل 
 .2011نيسان  21-20للفترة 

الواقع واآلفاق، شللللللللللللللاركت فيه ببح  تحت  –. مؤتمر التنظيم القانوني ل سللللللللللللللتثمار في العراق 6
ي تسللللللللللللللوية منلازبات االسللللللللللللللتثملار والمنعقلدة في كليلة الحقوق، بنوان: دور التحكيم الداخلي ف

 .2012 أيار 17-16 جامعة الموصل للفترة
.مؤتمر قضللايا قانونية معاصللرة الثاني شللاركت فيه ببح  تحت بنوان:الحقيقة التقديرية _دراسللة 7

 .2015نوفمبر  26_25مقارنة،والمنعقد في كلية القانون _جامعة الشارقة،للفترة 
 
 
 
 

 لمؤتمرات الدولية:ب. ا
. المؤتمر الدولي الثاني في ال مهورية العربية السللورية حول القانون والمرأة، شللاركت فيه ببح  1

- 26حلب، في الفترة    جامعة  -"الط ق من حي  أثره" والمنعقد في كلية الحقوق   تحت بنوان
 .2009مايو  27
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العراق، شللللللللللللللاركلت فيله ببحل    -اربيلل–. المؤتمر العلمي اللدولي االول ل لامعلة جيهلان االمليلة 2
دراسلة مقارنة".   -تحت بنوان " بط ن شلهادة التصلديق واثرما بلو ح ية التوقيع االلكتروني

 .2014نيسان  21-20اربيل، في الفترة  -والمنعقد في قابة سعد ببد ج  للمؤتمرات 
 
جاء تحت بنوان"  .المؤتمر الدولي الحادي بشلللللللللر والمنعقد في جمهورية مصلللللللللر العربية والذي3

االت امات الحديثة في القانون االجرا ي ،شللللللللاركت فيه ببح  تحت بنوان" تبسلللللللليط إجراءات 
– التحكيم واثرما في تسلللللللوية منازبات االسلللللللتثمار" دراسلللللللة مقارنة، والمنعقد في كلية الحقوق 

 .2017مارس  30-29جامعة أسيوط للفترة من 
 والدورات: الندوات

ريلة االسللللللللللللللتلاذ طلارق الهلاشللللللللللللللمي والتي نظمتهلا رابطلة التلدريسللللللللللللللين ر يس ال مهو  جلا زة نلا لب  .1
المهندس االسلللتشلللاري   ة" مسلللؤوليال امعيين / فرع الموصلللل، شلللاركت فيها ببح  تحت بنوان
 .5/3/2008في بقد تسليم  المفتاح" والمنعقدة في جامعة الموصل في 

أثره في العلداللة " نلدوة فرع القلانون الخلاص والتي جلاءت بعنوان " بط اجراءات التقلاضللللللللللللللي و  .2
شللللاركت فيه بورقة بمل تحت بنوان "دور القضللللاء في بط اجراءات التقاضللللي" والمنعقدة في 

 .24/3/20010جامعة الموصل في  - لية الحقوق 

نللدوة كليللة التمريض والتي جللاءت بعنوان " االخطللاء الصللللللللللللللحيللة بين التشللللللللللللللريعللات القللانونيلة  .3
واالخ قيات  المهنية" شلللللللاركت فيها بورقة بمل تحت بنوان " دور فكرة القضلللللللاء والقدر في 

 .17/3/2014تبرير الخطأ الطبي " ،والمنعقدة في النادي االجتمابي ب امعة الموصل في 

لمدنية في ضللللللللللللؤ تعديل قانون االجراءات المدنية وبواقع ث ث سللللللللللللابات ندوة ادارة الدبوى ا .4
 .24/2/2015تدريبية في مبنو معهد التدريب والدراسات القضا ية في 

نللدوة الع مللات الت للاريللة وبواقع ث ث سللللللللللللللللابللات تللدريبيللة والمنعقللدة في دبي فنللدق بولمللان  .5
ع ملات الت لاريلة في ,وبلأشللللللللللللللراس معهلد التلدريلب واللدراسللللللللللللللات القضللللللللللللللا يلة وم لس حملايلة ال

12/3/2015. 

ورشللللللة بمل حول اسللللللس ومتطلبات االبتماد اال اديمي وآليات تقويم مخرجات التعليم _دا رة  .6
ضلللمان ال ودة والفابلية المؤسلللسلللية واالبتماد وبأشلللراس د.بصلللام الدين ب مي والمنعقدة في 

 .16/12/2014في  m2مقر ال امعة مبنو 

هللارات التطويريللة في اسللللللللللللللتخللدام الخللدمللات اإللكترونيللة في اجتيللاز برنللامج تللدريبي بعنوان )لم .7
(، نظمته مركز التعليم المسلللللتمر ب امعة الشلللللارقة يوم (UOS e-Servicesجامعة الشلللللارقة

 بفرع ال امعة بخورفكان. 2016/ 1/  28
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اجتيلاز دورة تلدريبيلة بعنوان )التطبيقلات اإللكترونيلة في م لال التعليم(، والتي نظمتهلا جلامعلة  .8
 .19/11/2015الشارقة بفرع خورفكان، يوم الخميس الموافق 

التعليم  م للللال في المعلومللللات  تقنيللللة اسللللللللللللللتخللللدام اجتيللللاز برنللللامج تللللدريبي بعنوان )مهللللارات  .9
بفرع   2016/ 2/   11و  4ا  اديمي(، نظمته مركز التعليم المسلللتمر ب امعة الشلللارقة يومي 

 ال امعة بخورفكان.

ظيف تقنية المعلومات في أدارة المساقات ا  اديمية وقياس اجتياز دورة تدريبية بعنوان)تو  .10
 المخرجات التعليمية(,بقدت بفرع خورفكان بفرع ال امعة.

اجتيلاز دورة تلدريبيلة بعنوان)اسللللللللللللللتخلدام تقنيلة المعلوملات في التلدقيق وكشللللللللللللللف االقتبلاس  .11
 لألبحاث العلمية(, بقدت بفرع خورفكان بفرع ال امعة

 
 الدراسات العليا:

 دريس:أ. الت
- 2007للعام الدراسلللللي جامعة الموصلللللل –. تدريسلللللي لمرحلة الماجسلللللتير/ فرع القانون الخاص 1

 والمرافعات المدنية. اإلثبات لمادة قانون  2008
- 2008للعام الدراسلللللللللي  جامعة الموصلللللللللل -. تدريسلللللللللي لمرحلة الدكتوراه/ فرع القانون الخاص 2

 والمرافعات المدنية. اإلثبات لمادة قانون  2009
- 2009للعام الدراسلللللي  جامعة الموصلللللل -تدريسلللللي لمرحلة الماجسلللللتير/ فرع القانون الخاص  .3

 والمرافعات المدنية. اإلثبات لمادة قانون  2010
- 2011الدراسللللللللي   للعام جامعة الموصللللللللل -. تدريسللللللللي لمرحلة الدكتوراه / فرع القانون الخاص 4

 لمادة قانون اإلثبات والمرافعات المدنية. 2012
- 2012للعام الدراسلللي  جامعة الموصلللل -. تدريسلللي لمرحلة الماجسلللتير / فرع القانون الخاص 5

 لمادة قانون اإلثبات والمرافعات المدنية. 2013
- 2012الدراسللليجامعة كويه للعام  -.تدريسلللي لمرحلة الماجسلللتير والدكتوراه/فرع القانون الخاص 6

 ،لمادة قانون االثبات والمرافعات المدنية والقانون الدولي الخاص.2013
لمادة القانون   2016_2015تدريسللي لمرحلة الماجسللتير / فرع القانون الخاص للعام الدراسللي  .7

 الدولي الخاص في كلية القانون _جامعة الشارقة.
 
 
 

 ب. اإلشراف:
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( أطاريح دكتوراه. 4و ) لة( رسلا14بلو العديد من رسلا ل الماجسلتير وبلع بددما بحدود ) اشلرس
بلاالضللللللللللللللافلة الو التقييم العلمي للعلديلد من البحوث ومعلام ت الترقيلة العلميلة ومن جلامعلات 

  متنوبة،والعديد من رسا ل الماجستير واطاريح الدكتوراه.
 

 ج. المناقشات:

 ( رسالة في جامعة الموصل.40بدد المناقشات في رسا ل الماجستير بلع ) .1
 في جامعة الموصل وجامعات أخرى. روحة( أط25. بدد المناقشات في أطاريح الدكتوراه )2
 

 
 

 :اللجان
 .2009-2008ر يس الل نة االمتحانية للعام الدراسي      .1
 .2009-2008ر يس ل نة الدراسات العليا للعام الدراسي  .2
 .2010-2009ر يس الل نة االمتحانية للعام الدراسي     .3
 .2010-2009بضو الل نة العلمية للعام الدراسي        .4

 .2014ولغاية  -2010مدير المكتب االستشاري القانوني بكلية الحقوق  .5

 بضو الل نة التحضيرية للمؤتمر السنوي الرابع لكلية الحقوق . .6

 بضو ل نة االمتحان التنافسي للدراسات العليا. .7

 
 المؤلفات:

 تاب مشللللترك تحت بنوان بحوث ودراسللللات في القانون الخاص مع االسللللتاذ اجياد  .1
 .2009،ثامر نايف الدليمي وبواقع خمسة اجزاء، اصدار مكتبة ال يل العربي

لشلللريعة االسللل مية والقوانين الوضلللعية، دار الكتب ادراسلللة مقارنة بين   –فاء بيع الو  .2
 .2011 ، مصر - القامرة القانونية،

دراسللللللللللللللة مقلارنلة، دار الكتلب  –نظريلة الرجحلان وتطبيقلاتهلا في ادللة االثبلات الملدني  .3
 .2013، مصر - القامرة ،القانونية

شللللللللللللللورات زين الحقوقيلة  تلاب بوارض االضللللللللللللللبلارة التنفيلذيلة _دراسللللللللللللللة مقلارنلة، من .4
 .2015،بيروت_لبنان،

منشللللورات زين    تاب الحكم القضللللا ي المدني وحاالت التناقض فيه_دراسللللة مقارنة، .5
 .2017الحقوقية ،بيروت_لبنان،
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