
 السيرة الذاتية
 

 عباس زبون عبيد بشارة العبودي   اسم التدريسي:
 قانون خاص االختصاص العام والدقيق:

            أستاذ   اللقب العلمي:
 دكتوراه قانون خاص  الشهادة :

 السيــرة العلميــة: 
 عدد اطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير بعد حصوله على األستاذية: -أ

 ( اطروحة دكتوراه وكما مبين ادناه:72( رسالة ماجستير و )72)  
 أوال: رسائل الماجستير التي اشرف عليها

  2992 -كلية القانون/جامعة الموصل -القضاء ألوالئي -2

  2992 –كلية القانون/ جامعة الموصل  –مبدأ حياد القاضي  -7

  2991-كلية القانون/ جامعة الموصل -أحكام الزواج الفاسد في الشريعة والقانون -3

  2991 -كلية القانون/ جامعة الموصل -القضاء المستعجل -4

  7222 –كلية القانون/جامعة الموصل–عمليات زرع األعضاء البشرية في القانون -5

  7222-الموصلكلية القانون/جامعة -المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث البيئة -6

  7222 -كلية القانون/ جامعة الموصل -مبدأ الثبوت القانوني -2

  7222-كلية القانون/ جامعة الموصل -دور الخصوم في اإلثبات المدني -1

 7222-كلية القانون/ جامعة الموصل –عوارض الدعوى المدنية  -9

  7227كلية القانون/ جامعة الموصل/  -إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية -22

-كلياة القاانون/ جامعاة الموصاال  -لنظاام القاانوني للازواج فاي القاوانين العراقيااة القديماةا -22
7227  

 -اتحاد المؤرخين –معهد التاريخ العربي -عقوبة جريمة الرشوة في قوانين وادي الرافدين -27
7223  

  7223-كلية القانون/جامعة الموصل -الطعن أالستئنافي في األحكام المدنية -23

  7225-جامعة الموصل -, مرض الموت كلية القانونتصرفات المريض  -24

 7225 -جامعة الموصل –كلية القانون  -أحكام متولي الوقف -25

جامعاااة  -كلياااة القاااانون –الشاااركات متعاااددة الجنسااايات والقاااانون الواجااا  تطبيقااا  عليهاااا  -26
  7226 -الموصل



  7226 -جامعة الموصل-كلية القانون-قضاء األحوال الشخصية لغير المسلمين -22

  7222 -جامعة الموصل -كلية القانون –جراءات اإلثبات المدني إ -21

  7221 -كلية الحقوق/ جامعة النهرين –التراضي في العقود االلكترونية  -29

  7229 -جامعة النهرين -كلية الحقوق–ضمانات صحة التقاضي  -72

  7229-جامعة النهرين-كلية الحقوق -أحكام اعتراض الغير في الدعوى  المدنية -72

  7222 -جامعة كربالء –بات التشريعي في عقود االستثمار األجنبية شرط الث -77

  7222 –جامعة بغداد  -الرقابة على القرار ألتحكيمي -73

 –الفصال فااي المنازعااات التجاريااة ذات العنصاار االجنبااي فااي التشااريق والقضاااء العراقااي  -74
  7223كلية القانون/ جامعة بغداد/ 

  7223عقد الترخيص في عقد التكنولوجيا/ جامعة بغداد/  احكام -75

  7223جامعة بغداد/  -الموانق اإلجرائية في الدعوى المدنية -76

 7225جامعة بغداد /  –اإلرادة المنفردة ودورها في تعديل العقد  -72

 
 ثانيًا: اطاريح الدكتوراه التي اشرف عليها

  2991 -جامعة الموصل -كلية القانون -ع ء اإلثبات في الدعوى المدنية -2
 2999جامعة الموصل-كلية القانون -االلتزام التضامني -7
جامعاااة  -كلياااة القاااانون -المساااؤولية المدنياااة للمسااااهمين فاااي تنظااايم األنشاااطة الرياضاااية -3

  2999الموصل 

  7227جامعة الموصل  -كلية القانون -النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص -4

  7227جامعة الموصل  -كلية القانون -دور االدعاء العام في الدعوى المدنية -5

كلياااة  -طااارق اإلثباااات فاااي دعااااوي األحاااوال الشخصاااية المتعلقاااة بالمساااائل  يااار المالياااة -6
 7227جامعة الموصل  -القانون

  7224صل جامعة المو  -كلية القانون -المسؤولية المدنية الناجمة عن تلوث المياه -2

 7224جامعة الموصل  -كلية القانون -الوكالة بالخصومة -1

  7224جامعة الموصل -كلية القانون -التبليغ القضائي في الدعوى المدنية -9

  7222جامعة الموصل  -كلية القانون -التوازن االيجاري في العالقة االيجارية  -22

  7222جامعة الموصل  -كلية القانون -إجراءات الطعن في المصلحة الجنائية -22

  7222جامعة النهرين  -كلية القانون -اإلثبات االلكتروني -27

  7222كلية القانون  -جامعة السليمانية -التنظيم القانوني لملكية الموارد الطبيعية -23



 -جامعاة الساليمانية -القاانون كلياة -رقابة محكماة التميياز االتحادياة علاى األحكاام المدنياة -24
7222  

  7223 -كلية القانون/ جامعة بغداد –االلتزام التضامني السلبي  -25

 7223كلية القانون / جامعة بغداد  -اإلخالل بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية -26
 7223جامعة بغداد  –الغش وأثره في المسؤولية العقدية/ كلية القانون  -22
 7224كلية القانون/ جامعة كربالء/ –عامالت المدنية استقرار الم -21
 7224جامعة كربالء/ -كلية القانون –القوة القاهرة في اإلجراء القضائي  -29
  7225كلية القانون / جامعة بغداد  –المسؤولية التقصيرية االلكترونية  -72
 7225كلية القانون / جامعة بغداد  –فكرة االمان القانوني في تنازع القوانين  -72

 

( كتابًا ,  23( بحثًا منها )43) على لقب األستاذية: حصولهعدد البحوث المنشورة بعد  -ت
 وكما مبين ادناه:

 أواًل: البحوث المشورة:
العاادد الخااامس  -مجلااة الرافاادين للحقااوق –تحااول اإلجااراء الباطاال فااي الاادعوى المدنيااة   -2

2991  

العاادد الثالااث  -مجلااة الرافاادين للحقااوق –التبليااغ القضااائي بوساااطة الرسااائل االلكترونيااة  -7
2991  

العااادد الراباااق  -مجلاااة الرافااادين للحقاااوق –نظرياااة الرجحاااان ودورهاااا فاااي اإلثباااات المااادني  -3
2991  

 -وزارة العاادل -مجلااة العدالااة –الحجيااة القانونيااة لفحااص الاادم فااي إثبااات قضااايا النساا   -4
  2999ي العدد الثان

 2999العدد السابق  -مجلة الرافدين للحقوق -النظام القانوني للوكالة بالخصومة -5

العاادد السااابق  -مجلااة الرافاادين للحقااوق -المسااؤولية المدنيااة الناجمااة عاان أعمااال القضاااة -6
2999 

مجلاة الرافادين  -مدى مسؤولية الملتزم في السند الموقق على بيااض فاي اإلثباات المادني -2
  7222األول  العدد -للحقوق

بيااات الحكماااة  –مجلاااة دراساااات قانونياااة  –ضااامانات العدالاااة فاااي حضاااارة وادي الرافااادين  -1
  7222العدد الثاني 



العادد)  –مجلة القانون المقارن العراقياة  -مدى التزام القاضي في إثبات القانون األجنبي -9
 7222( لسنة 71

مجلااااة الرافاااادين  -ماااادى التاااازام القاضااااي برتباااااع التفسااااير المتطااااور فااااي اإلثبااااات الماااادني -22
  7222العدد التاسق  -للحقوق

  7227-(23العدد) -مجلة الرافدين للحقوق -حجية التقنيات العلمية في اإلثبات المدني -22

مجلااة –حجيااة السااندات االلكترونيااة لمعطيااات الحاساا  االلكترونااي فااي اإلثبااات الماادني  -27
  7227العدد العاشر -لنهرين للحقوقا

 -مجلاااة القاااانون المقاااارن -طعااان االدعااااء العاااام لمصااالحة القاااانون فاااي األحكاااام المدنياااة -23
  7227( لسنة 32العدد)

مجلااااة الحوليااااة العراقيااااة  -التنظاااايم القااااانوني للسااااندات االلكترونيااااة فااااي اإلثبااااات الماااادني -24
  7222العدد األول  -جامعة بغداد -للقانون

( لسانة 33العادد) –مجلاة القاانون المقاارن  -لة االلكترونية في اإلثبات المدنيحجية األد -25
7223  

مجلااة الرافاادين  –حجياة السااندات االلكترونياة فااي ضاوء القااانون المادني الفرنسااي المعادل  -26
  7222( لسنة 22العدد) -للحقوق

لحقااوق مجلااة الرافاادين ل –النظااام القضااائي فااي وادي الرافاادين دراسااة مقارنااة فااي كركااو   -22
  7223( لسنة 25العدد)

مجلاة الرافادين للحقاوق  –الكات  العدل االلكتروني ودوره في توثيق السندات االلكترونية  -21
7226  

بياات  -مجلااة دراسااات قانونيااة –دراسااة فااي ضااوء قااانون اإلثبااات  –اإلثبااات االلكترونااي  -29
  7222الحكمة 

واز الخصم باعتمااد الادليل مدى تعارض اإلثبات بالسندات االلكترونية مق قاعدة عدم ج -72
  7222مجلة جامعة كربالء  -الذي بحوزت 

بياات الحكمااة  -دراسااات قانونيااة -االتجاهااات الجدياادة فااي قااانون الجنسااية العراقااي الجديااد -72
7221 , 

مجلااة رسااالة  –تاارمالت قانونيااة فااي رسااالة الحقااوق للمااام زياان العاباادين عليااة السااالم   -77
  7229الء العدد األول جامعة كرب -كلية القانون –الحقوق 

جامعاة أهال البيات سانة  –ترمالت قانونياة فاي رساائل القضااء للماام علاي عليا  الساالم  -73
7229  



مجلااة  -بحااث تحليلااي فااي الفقاا  الحنفااي والقااانون الماادني العراقااي -نظااام الاادين المشااتر  -74
  7224 -كانون األول – 73العدد  -المجلد الرابق –الرافدين للحقوق 

كليااة القااانون/ جامعااة كااربالء  -العاادد الثاااني -نوني إلثبااات الجنسااية العراقيااةالتنظاايم القااا -75
7229 

 .  7229مجلة دراسات قانونية/  -ضرورات التعديل في أحكام قانون اإلثبات العراقي -76

  7222 -العدد لثاني -مجلة العلوم القانونية –إثبات القانون األجنبي  -72

مجلاة العلاوم القانونياة  -العادد األول -المتضاررينالمسؤولية المادياة فاي قاانون تعاويض  -71
7222 

جامعاة دياالى  -مجلة العلاوم القانونياة والسياساية -اإلطار القانوني للحكومة االلكترونية -79
  7227العدد األول  –

تنااااازع االختصاااااص القضااااائي فااااي قضااااايا الجنسااااية فااااي ضااااوء أحكااااام قااااانون الجنسااااية  -79
 .7227 –يت الحكمة ب –مجلة دراسات قانونية  -العراقي

 
 

 ثانيًا: الكتب المنشورة
  2992عمان األردن -طبق دار الثقافة-التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري -2

, وأعياد  2992منقحاة ومزيادة  -الطبعاة الثانياة -طباق جامعاة الموصال -تاريخ القاانون -7
  2991 -األردن-طبق الكتا  مرة ثالثة من قبل دار الثقافة

, 2999 -طباااق جامعاااة الموصااال –الطبعاااة الثانياااة منقحاااة ومزيااادة  – شاااريعة حماااورابي -3
  7222األردن  -وأعيد طبق الكتا  مرة ثالثة من قبل دار الثقافة

وشاااارك قااااانون  7222-طبااااق جامعااااة الموصاااال-شاااارك أحكااااام قااااانون المرافعااااات المدنيااااة -4
  7222طبق الدار العلمية الدولية/عمان  –اإلثبات 

طباق الاادار العلمياة الدوليااة للنشار/ عمااان  -اإلثبااات المادني الساندات العادياة ودورهااا فاي -5
7227  

طباق الادار العلمياة الدولياة  -الحجية القانونياة لوساائل التقادم العلماي فاي اإلثباات المادني -6
  7227للنشر/ عمان 

  7224عمان/ األردن  -طبق دار الثقافة -شرك أحكام قانون البينات األردني الجديد -2

عماان األردن  -طباق دار الثقافاة -ول المحاكماات المدنياة الجديادشرك أحكاام قاانون أصا -1
7226  



    7225عمان / األردن  -طبق دار الثقافة -شرك أحكام قانون التنفيذ األردني -9

يجاار المسااكن األردناي  -شرك أحكام العقود المساماة -22 عماان/ األردن  –البياق واإليجاار واج
7229  

طبااااق  -ومتطلبااااات النظااااام القااااانوني لتجاوزهااااا تحااااديات اإلثبااااات بالسااااندات االلكترونيااااة -22
 بيروت الحلبي  7229وطبعة ثانية  7221

طباق مركاز  -شرك األحكام القانونية في رسالة الحقوق لألمام زين العابدين عليا  الساالم -27
 بيروت الحلبي 7227وطبعة ثانية  7229 –الفرات 

والماوطن ومركاز األجانا   7226( لسانة 76شرك أحكاام قاانون الجنساية العراقياة رقام ) -23
  7227بيروت  -طبق مكتبة السنهوري –

 التميز العلمي -ث
( كتابًا يدرس 72( بحثًا والف )42نشر)البحوث المنشورة في مجالت علمية رصينة:  -1

 قسم منها في الجامعات االردنية بوصفها كت  منهجية.
 ( بحث03البحوث المشارك فيها في ندوات ومؤتمرات : ) -2
 )ترفق(  :االبتكارية كبراءات االختراع وشهادات التميز االعمال  -3

حصل على لق  االستاذ المتميز علميًا و المعروف عالميًا لترليف  الكت  القانونية و  -أ
لدوره الكبير في البحث العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 

6/4/7229. 
 5/5/2276الموصل رقم  حصل على اعمال ابداعية بموج  كتا  رئاسة جامعة - 

 , عن بحوث  االبداعية.73/1/7222في 
ساهم في تطوير اإلسهامات العلمية واإلدارية في تطوير القسم او الكلية او الجامعة:  -4

 القسم او الكلية او الجامعة عن طريق الوسائل االتية:
 عضو لجنة الترليف والتعضيد المركزية في جامعة بغداد. -أ

 علمية المركزية في جامعة بغداد.عضو لجنة الترقيات ال - 
 رئيس لجنة التعضيد وتطوير وتحديث المناهج في كلية القانون /جامعة بغداد. -ت
 رئيس تحرير مجلة العلوم القانونية كلية القانون / جامعة بغداد. -ث
 رئيس لجنة اختبار صالحية التدريس كلية القانون / جامعة بغداد. -ج



لتعلايم العاالي والبحاث العلماي/ دائارة البعثاات/ عضو لجنة تقييم الشاهادات فاي وزارة ا -ك
وحصاال علااى كتااا  شااكر ماان معااالي وزياار التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي لجهااوده 

 المبذولة في هذه اللجنة.
رئيس لجنة الترقيات العلمية لجامعة اهل البيت )عليهم السالم( في كربالء ,  -خ

 بالتعاون مق كلية القانون / جامعة بغداد.
االعتراضات المركزية في الجامعة المستنصرية بالتعاون مق كلية عضو لجنة  -د

 القانون / جامعة بغداد.
ساهم في التدريس في المعهد القضائي/ وزارة العدل , بالتعاون مق كلية القانون /  -ذ

جامعة بغداد, وحصل على ثالثة كت  شكر لمساهمت  في االشراف على طلبة 
 المعهد القضائي.

الدائمة للترقيات العلمية في جامعة الملل  عبد العزيز/  رشح من قبل اللجنة -ر
 السعودية, وقيم عدد من بحوث الترقية في هذه الجامعة.

 

 


