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 ( .C.V)  السٌرة الذاتٌة

 البطالة الشخصٌة اوال: 

 العتابً  صوٌلً االسم: دمحم جاسم دمحم ال -

 7711مكان وتارٌخ الوالدة: ذي لار / سوق الشٌوخ /  -

 لعنوان الحالً: ذي لار / ناصرٌةا -

 الحالة الزوجٌة: متزوج -

 اوالد 3: االوالد  -

  lawcouncil4@utq.edu.iqاالمٌل:  -

فً جامعة ذي لار/ كلٌة المانون/ لسم المانون الخاص من سنة  دكتور أستاذ: الحالًمكان العمل  -

ولغاٌة  -2071معاون العمٌد االداري لكلٌة المانون / جامعة ذي لار للفترة من  االن.ولغاٌة  2002

 االن.

 07810206223رلم الموباٌل:  -

 

 االكادٌمٌة الشهادات العلمٌةثانٌا: 

 2077منذ سنة  المانون التجاري -فً المانون دكتور أستاذ -7

 7771حاصل على شهادة البكالورٌوس فً المانون من جامعة النهرٌن لعام  -2

 2007حاصل على شهادة الماجستٌر فً المانون الخاص من جامعة النهرٌن لعام  -3

 2072عام   UKMحاصل على شهادة الدكتوراه فً المانون التجاري من الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة  -4

فً مالٌزٌا بعد لتعلم اللغة االنكلٌزٌة (  BRITISH COUNCIL حاصل على شهادة المعهد البرٌطانً ) -5

 .2007لغة االنكلٌزٌة عام لتحدث بالاجتٌاز دورة تطوٌر ل

سات اللغوٌة ) االنكلٌزي ( الصادرة من الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة حاصل على شهادة مدرسة الدرا -6

 .بعد اجتٌاز دورة المدرسة أعاله وبتمدٌر جٌد جدا

 

  -:العلمٌة المنشورة األبحاثثالثا: 

دراسة تحلٌلٌة  –لناشئة عن الوفاء بمبلغ االعتماد المستندي مدى مسؤولٌة المصرف المراسل ا -7

 2022مجلة المانون للدراسات والبحوث المانونٌة. كلٌة المانون/ جامعة ذي لار . -ممارنة

(  CBSطبما لنظام االستعالم االئتمانً )) المواعد المانونٌة الناظمة لعملٌة تبادل المعلومات االئتمانٌة -2

 .2027.المانون للدراسات والبحوث المانونٌة. كلٌة المانون/ جامعة ذي لار  مجلة. دراسة ممارنة
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. مجلة دراســة تأصٌـلٌـة ممـارنـة مـع المـانـون العـرالـً االفالس المصرفً فً المانون األمرٌكً:  -3

 2027 الرافدٌن للحموق. كلٌة الحموق / جامعة الموصل. 

مجلة المانون للدراسات والبحوث . االستماللٌة فً االعتماد المستنديالجوانب المانونٌة لتصدع مبدأ  -4

 2027المانونٌة. كلٌة المانون/ جامعة ذي لار .

مدى انطباق صفة اإلذعان على العملٌات المصرفٌة: دراسة فمهٌة تطبٌمٌة معممة فً المانون العرالً  -5

لحلً للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة. مع االشارة الى المانونٌن األمرٌكً والفرنسً. مجلة المحمك ا

2077 

الحجز على الرصٌد: بٌن التماسن المطلك واالغالق المؤلت للحساب الجاري: دراسة فمهٌة تطبٌمٌة  -6

 2077ممارنة بٌن المانون العرالً واالمرٌكً. مجلة المادسٌة للمانون والعلوم السٌاسٌة. 

مجلة اداب ذي لار . المالٌة: دراسة تحلٌلٌة ممارنةدعوى االفالس المصرفً امام محكمة الخدمات  -1

 2020. العلمٌة

جامعة النهرٌن.  -مجلة كلٌة الحموقوالتطبٌك: دراسة ممارنة.  التأصٌلعمد التداول المالً بٌن  -1

2020 

االطار المانونً للمصرف الجسري واثره فً معالجة التعثر المصرفً: دراسة ممارنة بٌن المانون  -7

مجلة المانون للدراسات والبحوث المانونٌة. كلٌة المانون/ جامعة ذي . العرالً واالمرٌكًالمصرفً 

 2020لار 

مجلة كلٌة . نطاق الحجز على حساب الودٌعة النمدٌة واالثار المانونٌة المترتبة علٌه: دراسة ممارنة  -70

 2020. . كلٌة المانون / الجامعة العرالٌة  المانون والعلوم السٌاسٌة

ولانون  2007 األمرٌكً: دراسة ممارنة بٌن لانون االئتمان المانونً لمعاملة بطالة االئتمان اإلطار -77

مع لانون البنون والتجارة العرالً النافذٌن. أطروحة  اإلطارومماربة هذا  2006االئتمان البرٌطانً 

 .2072لعام  UKM دكتوراه تم منالشتها بنجاح فً الجامعة الوطنٌة المالٌزٌة

: 7757لسنة  711رلم  الشخصٌة العرالً األحوالفً الفمه الجعفري ولانون  وإحكامهعمد الزواج  -72

 .2001عام / مجلة جامعة ذي لار مع بعض لوانٌن األحوال الشخصٌة العربٌةدراسة ممارنة 

/ مجلة والمانون الوضعً : المفاهٌم والتطبٌمات اإلسالمٌةدراسة ممارنة بٌن الشرٌعة  اإلنسانحموق  -73

 .العدد الرابع األولالمجلد  2006جامعة ذي لار للعام 

رلم  ولانون العموبات العرالً النافذ اإلسالمٌةالشرٌعة  أحكامالتدابٌر االحترازٌة: دراسة ممارنة بٌن  -74

 .2007، أطروحة ماجستٌر تم منالشتها عام 7767لسنة  777
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وفقاً  دراسة قاوووية معمقة لجذلية العالقة:  وفكرة الجىسية اإلسالميةأُسس العالقة بيه الشريعة  -75

العدد  2074/ مجلة المانون للدراسات والبحوث المانونٌة/ للعام لتصورات فقه القاوون الذولي الخاص

 .التاسع

 6001لدنة  61دراسة تأصيمية تحميمية ألحكام قانهن الجندية العراقية النافذ رقم  :تعدد الجنديات -61

 6062 مجمة رسالة الحقهق.  .في الدول العربية وفقًا ألخر التعديالت الجندية مقارنة بقهانين

17- The Legal Framework of the Credit Inquiry System in Iraq: A 

Comparative Study. International Journal of Innovation, Creativity and 

Change.  

18-  Towards an Islamic Credit Card Free from Riba: The Jurisprudential and 

Practical Alternative Solutions  / published in Syariah Reports CLJ ( Part 

III ) of 2011. 

19- Potential jurisprudential adaptation for the tripartite credit card 

transaction from an islamic perspective. Arab Law Quarterly 28 (4), 

317-365 

20- The Jurisprudential Differences about the term Credit " Ali-I"timan" and 

credit card Islamic and Conventional Perspectives/ Published in 

International Journal of West Asian Studies Vol. 3 no. 2 ( 2011). 

21- Islamic Payment Cards and the Corporate Social Responsibility : A Legal 

Analysis/ International Conference on Corporate Governance and 

Corporate Responsibility 2010 in Malaysia.  
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22-   The Legal Implications of the Credit Card Transaction: American and 

British Perspective / International Conference on Consumer Law 2011 in 

Malaysia 

23- Classification of Payment Cards and the Issuers: A Legal Analysis/ UUM 

Journal of Legal Studies 2011 

24- The legal Nature of the Relationship Arising from the Credit Card 

Transaction According to the United Kingdom Consumer Credit Act 

1974 and 2006/ Published in Malayan Law Journal MLJ 2011 (5) in 

Lexis Nexis. 

  -:الندوات والمؤتمرات العممية رابعا:

1-  "Inaugural Criminal Law Conference عقد عممي حهل القانهن الجنائي الدولي " مؤتمر  

6004في ماليزيا بتاريخ   

2- International Conference on Consumer Law 2011 in Malaysia. 

3- International Conference on Corporate Governance and Corporate 

Responsibility 2010 in Malaysia. 

4- " Inaugural International Workshop and seminar On Siyar & Islamic 

States Practices in International law" عممي حهل احكام الذريعة والقانهن مؤتمر  

6004عقد في الجامعة الهطنية الماليزية عام الدستهري   
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5- 3rd National Postgraduate Legal Research Colloquium 2011in UKM.  مؤتمر

عممي قانهني عقد في الجامعة الهطنية الماليزية حهل الدراسات القانهنية المقدمة لكمية القانهن في 

اله.الجامعة اع  

 6002مؤتمر حهل بيئة االههار والمحميات الطبيعية الذي عقد في جامعة ذي قار كمية العمهم عام  -1

 .لمناقذة اثر قانهن حماية البيئة في انذاء وتطهير المحميات وبرعاية منظمة عمار العالمية الخيرية

 6001الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية الذي عقد عام  أدارةمؤتمر " نظرات قانهنية حهل قانهن  -2

 برعاية المؤسدة العراقية لمدراسات والبحهث.

الذي عقد  6002المذاركة في الندوة القانهنية حهل النظام القانهني االنتخابي لمبرلمان العراقي لعام  -3

 .في النجف االشرف برعاية جامعة الكهفة

مركز تنمية المجتمع المدني التي اقامها ( ) بناء القدرات المؤسدية  المذاركة في الدورة التدريبية -4

 .6002العراقي عام 

العممية االنتخابية ( المقامة من قبل المعهد المبناني لتنمية  أدارةالمذاركة في الدورة التدريبية )  -60

 .6062المهارد البذرية التي نظمت في بيروت عام 

لدنة  66اكثر من دورة تدريبية وندوة قانهنية حهل قانهن المحافظات غير المنتظمة في اقميم رقم  -66

ضمن  USAIDالمعدل التي اقامتها منظمة تقدم بالتنديق مع وكالة التنمية االمريكية  6003

الخاصة  في البررة وذي قار وبغداد واربيل لتفعيل المهاد القانهنية GSPمذروع تعزيز الحهكمة/ تقدم 

 بنقل الرالحيات.

-6064القيام بالعديد من الندوات والهرش االكاديمية داخل كمية القانهن جامعة ذي قار لمفترة من  -66

حهل االعتمادات المدتندية ، واالفالس المررفي ، والعمميات المررفية ، وتأسيس الذركات  6066

 امر ادارية رسمية. التجارية والمررفية وغيرها من المهاضيع التي يهجد فيها او 
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 الموالع اإلدارٌة التً تم تولٌها: خامسا

  2001-2001رئٌس لسم المخازن والرلابة المخزنٌة  فً رئاسة جامعة ذي لار  -7

 2073-2072مدٌر وحدة الدراسات العلٌا فً كلٌة المانون جامعة ذي لار  -2

 2074-2073ممرر لسم المانون الخاص فً كلٌة المانون جامعة ذي لار  -3

 االشتران فً لجان الدراسات العلٌا لكلٌة المانون -4

 المشكلة من لبل رئاسة جامعة ذي لار و عمادة كلٌة المانون  اإلدارٌةفً العدٌد من اللجان  االشتران -5

 .2001-2005الجامعٌٌن ٌة المانون فً اتحاد التدرٌسٌٌن ممثل اساتذة كل -6

 2071-2075فترة من لل رئٌس لجنة نمل الصالحٌات فً دٌوان محافظة ذي لار -1

 رئٌس لجنة الترفٌعات والعالوات لدوائر التموٌل الذاتً فً محافظة ذي لار. -1

 رئٌس لجنة الحكومة االلكترونٌة فً محافظة ذي لار. -7

 .مجزرة سباٌكر شهداءرئٌس لجنة متابعة شؤون ذوي  -70

 2071-2075وتحسٌن البٌئة فً محافظة ذي لار للفترة من رئٌس مجلس حماٌة  -77

العامة  األمانةاللجنة الفرعٌة للسكن العشوائً فً محافظة ذي لار المشكلة بموجب توجٌه  رئٌس -72

 لمجلس الوزراء.

الخاصة بموضوع جفاف  2075لسنة  53المرلم الدٌوانً  األمرعضو اللجنة المشكلة بموجب  -73

 االهوار.

 ٌة االنولغا -2071معاون العمٌد االداري لكلٌة المانون / جامعة ذي لار للفترة من  -74

 االشراف ومنالشة العدٌد من طلبة الدراسات العلٌا فً كلٌة المانون جامعة ذي لار وبالً الجامعات -75

. كذلن المٌام بمهام التموٌم العلمً للكثٌر من معامالت الترلٌة العلمٌة ومن للماجستٌر والدكتوراه

 مختلف الجامعات. 

المٌام بالكثٌر من االعمال التطوعٌة ومساعدة الطلبة والمشاركة فً البرامج االجتماعٌة الخاصة  -76

 بالطلبة. وغٌرهم من الفعالٌات االجتماعٌة. 

 عضو هٌأة تحرٌر مجلة كلٌة المانون. -71

 عضو لجنة الترلٌات المركزٌة لجامعة سومر.  -71

 

 كتب الشكر والتمدٌر: سادسا 
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 من كتاب شكر وتمدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً اكثر الحصول على -

 .جامعة ذي لار  كتاب شكر وتمدٌر من رئٌس 30 الحصول على اكثر من -

 .ب شكر وتمدٌر من لبل عمادة كلٌة المانون جامعة ذي لاراكت  40الحصول على اكثر من  -

 رئٌس مجلس المحافظة.و تمدٌر من محافظ ذي لار ال شكر وال العدٌد من كتب الحصول على  -

 سواء كان فً الجامعة او فً دٌوان المحافظة. طٌلة فترة الوظٌفة إدارٌةال توجد اي عموبة  -

 

 سابعا : الكتب المنشورة 
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