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 نظام جبار طالب

ي 
بريطانيا( -)جامعة بانكرالدولي القانون دكتوراه ف   

: لاللقب الع & كلية القانون/ جامعة القادسية  عميد / أستاذ مي  

ئيس مجلس تحسي   جودة التعليم لكليات القانونر    

Phone No.00964 7832195566          Email nidham.talib@qu.edu.iq 

________________________________ 
 

 الشهادات الجامعية
ي  /الخاص الدولي دكتوراه )القانون  .1  (2014) بريطانيا -(، جامعة بانكراالستثمار االجنب 

(،الخاص/  )القانونماجستي   .2 ي
 (2000) العراق-جامعة النهرين مدن 

 (1997العراق )-بكالوريوس )القانون(، جامعة النهرين .3

___________________________ 
 

 الخبرات االدارية

 ولغاية االن.  8/3/2020جامعة القادسية منذ عميد كلية القانون/  .1

/ 7/5رئيس مجلس تحسي   جودة التعليم لكليات القانون بموجب االمر الوزاري ذي العدد ق/  .2

ي  1255
 25/3/2019ف 

ي  .3
اك ف  ة من  االشير ي الواليات المتحدة االمريكية للفير

-8برنامج الزائر القيادي الدولي ف 

26/4/2019 

 (.11/2017 -11/2015معاون العميد للشون اإلدارية / كلية القانون جامعة القادسية ) .4

 وحبر االن.  -11/2017رئيس قسم القانون الخاص/ كلية القانون جامعة القادسية ) .5

 ( / كلية القانون جامعة القادسية. 2004-2002مقرر قسم القانون) .6

 ( / كلية القانون جامعة القادسية. 2007-2005مقرر قسم القانون الخاص ) .7

 (.2009-2008مدير المكتب االستشاري/كلية القانون جامعة القادسية ) .8

ي جامعة القادسية ) .9
ف عىل قسم الشؤون القانونية ف   (.2009-2008المشر

ي لجامعة القا .10
 (.2009-2008دسية )الممثل القانون 

ي أوقات مختلفة 6وكيل عميد كلية القانون/ جامعة القادسية ل  .11
 .مرات وف 

ي منذ  .12
 / محكمة استئناف الديوانية.  2008خبي  قضان 

____________________________________________________ 

 علميةوال خبرات االكاديميةال
ي كلية القانون/ جامعة القادسية  .1

 ولحد االن( 2002-2001)تدريسي ف 
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ي كلية القانون/ جامعة القادسية/ الدراسات العليا/ الماجستي  ) .2
اف ف   -2015التدريس واالشر

 ولحد االن(. 

ي معهد العلمي   للدراسات العليا/ الماجستي   .3
اف ف  ولحد  -2016)والدكتوراه التدريس واالشر

 .االن

ي قسمي المحاسبة وإدارة االعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة محاض   .4
-2000) القادسية ف 

2002)  

 (1997-2000محامي ) .5

 

  اللغات
 اللغة العربية .1
ية .2  اللغة االنكلي  

________________________________ 
 

واالشراف االهتمامات البحثية  
المجاالت البحثية االتية:اطاريح للدكتوراه في  4رسالة ماجستير و 12أشرف على   

ي الدولي القانون  .1  لالستثمار األجنب 
 التحكيم التجاري الدولي  .2
اعات والحروب  .3  اعادة تأهيل الدول الخارجة من الي  
ي عقود النفط والغاز  .4

 تسوية المنازعات ف 
 وتدوين قواعد القانون الدولي الخاصتنازع القواني   تطوير قواعد  .5
 انضمام العراق ال منظمة التجارة العالمية  .6
 تطور وظائف الجنسية والجنسية االقتصادية .7
ي بريطانيا .8

 تنظيم االحوال الشخصية للمسلمي   ف 

______________________________ 
 

 المؤلفات

 الكتب

ي قاسم محمود  .1
ك مع القاض  ار المعنوية الناتجة عن اإلصابة الجسدية، تأليف مشير االض 

 ( منشور. 2013) صفحة 271 ,جاسم

ي مرحلة ما بعد الرصاع: تقييم النقدي لحالة العراق،  .2
ي ف  اإلطار اإلصالحي لبيئة االستثمار األجنب 

 صفحه )قيد الطبع(.  300

3.  .) ي تحت مظلة القانون الدولي )قيد النشر  االستثمار األجنب 
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 البحوث

1. 'Cakes without Sugar: Reasons behind Foreign Investor Reluctance to Enter 

Mesopotamia' (2013) 41 Syracuse J Int’l L & Com 145. 

ية  النهرين،كعك بدون سكر: اسباب عزوف المستثمرين األجانب عن بالد ما بي    بحث باللغة اإلنكلي  

كيوز للقانون الدولي والتجارة/ الواليات المتحدة االمريكية التسلسل  ي مجلة سي 
 57هو منشور ف 

 (.2013لعام ) 200من 

كات األجنبية تحت مظلة االتفاقات االطارية الدولية: دراسة  .2 المسؤولية االجتماعية للشر

ي .تحليلية
/ 14/ المجلد  59العدد  مجلة المستنرصية للدراسات العربية والدوليةبحث منشور ف 

 2017سنة النشر 

ي التحكيم التجاري  .3
ة أو مثلبة ف  ي الشية كمي  

ي  الدولي أعادة النظر ف 
مجلة الكوفة للعلوم بحث منشور ف 

ي  القانونية والسياسية
 .208-187, الصفحات 41, العدد 1, المجلد 2019ف 

ي مجلة القانون المقارن العدد  .4
 .2006لسنة  40الشيوع البحري: دراسة مقارنة، بحث منشور ف 

ي مجلة القانون المقارن العدد  .5
 .2006لسنة  41صور االعتداء عىل حق المؤلف، بحث منشور ف 

ي وقائع الندوة العلمية لكلية القانون جامعة  .6
ي العراق، بحث نشر ف 

الفيدرالية المالية ف 

 (.2008القادسية)

 اثر انضمام العراق ال منظمة التجارة العالمية عىل وسائل تسوية المنازعات التجارية : دراسة تحليلية .7

ي 
, الصفحات 44/1, العدد 1, المجلد 2020والسياسية, مجلة الكوفة للعلوم القانونية بحث منشور ف 

75-98. 

ي  .8
ي مجلة جامعة بابل المجلد عقد المعرفة الفنية وأثرها ف 

ك منشور ف  ، بحث مشير  18الفرانشي  

 .2010لعام  2العدد 

ي وقائع المؤتمر العلمي األول لكلية القانون جامعة  .9
ك منشور ف  عقد ضمان االستثمار، بحث مشير

ة من القادسية الم  .6/11/2008-5نعقد للفير

ي مجلة القانون المقارن العدد  .10
، بحث منشور ف  ي

 .2009لسنة  62احكام عقد التسجيل الصونر

ونية  .11 ار االلكير ي : دراسة خاصة بالمصنفات الرقميةالحماية القانونية من االض 
، بحث منشور ف 

ي  المنعقدلكلية القانون جامعة كربالء وقائع المؤتمر العلمي األول 
 .2009 ف 
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ي المؤتمر العلمي السنوي الحادي  .12
العراق: حان الوقت لالنضمام ال اتفاقية االكسيد)بحث ملقر ف 

 .(2015)عشر لكلية القانون/ جامعة اهل البيت )ع(/كربالء

ك ومقدم ال المؤتمر  .13 رها؟ بحث مشير : هل هواجس العراق لها ما يي  تنفيذ قرارات التحكيم الدولي

 (.2016،)لكلية المأمون الجامعةالعلمي السابع عشر 

ي مجلة  .14
االطر القانونية والفنية لعملية تثبيت حدود العقارات "دراسة مقارنة" بحث مقبول للنشر ف 

 .2017القادسية للقانون والعلوم السياسية 

ي عملية اإلصالح/  .15
ي والمؤسسات الساندة كركن جوهري ف 

تعزيز القدرة المؤسساتية للقضاء العرافر

 .2017ل المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون/ جامعة اهل البيت بحث مقدم ا

ي قضايا االعتداء عىل حقوق الملكية الفكرية .16
نت ف  بحث  القانون الواجب التطبيق عىل وسطاء االنير

ي 
ي  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةمنشور ف 

المجلد عدد خاص , العدد المؤتمر العلمي ف 

ي االول لطلبة الدراسات العليا
اض   . 2021الدولي االفير

: دراسة تحليلية مقارنة آلراء الرفض و  .17 ي التحكيم التجاري الدولي
ام جوهري ف  استكشاف الشية كالير 

ي   القبول
سنة النشر  2، العدد 8المجلد  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةبحث منشور ف 

2017. 

: تقييم نقدي تنازع الثقافات القان .18 ونية بي   الشية واالفصاح عن قرارات التحكيم التجاري الدولي

ي ر و لالتجاهات المتعارضة بحث منش
ي مجلة اوروك للعلوم اإلنسانية  ف 

 .2, العدد 11, المجلد 2018ف 

ي  .19
التحديات امام انضمام العراق إل منظمة التجارة العالمية: دراسة قانونية تحليلة: بحث منشور ف 

ي 
اك مع كلية شط العرب الجامعة ف  المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون جامعة البرصة باالشير

29/3/2018  

ي العراق: رؤيا قانونية نحو اإلصالح: بحث منشور   .20
ي ف  ي وقائع محددات االستثمار األجنب 

المؤتمر ف 

 2018نيسان  23- 22العلمي السابع عشر لكلية المنصور الجامعة للمدة 

ي بحث  قواعد تنازع القواني   التقليدية: دروس مستفادة من التحكيم التجاري الدولي  تطور  .21
منشور ف 

 .168-143, الصفحات 37, العدد 1, المجلد 2018مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 

ي  .22
ي العراق: دراسة تحليلية بحث منشور ف 

كات النفطية ف  تنظيم وتوجيه المسؤولية االجتماعية للشر

اك مع كلية شط العرب الجامعة  وقائع المؤتمر العلمي الخامس لكلية القانون جامعة البرصة باالشير

ي 
 .20/3/2019ف 
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ي للجنسية االقتصادية .23
ي  التنظيم القانون 

ي  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسيةبحث منشور ف 
ف 

ي االول 
اض   .2021لطلبة الدراسات العلياالمجلد عدد خاص , العدد المؤتمر العلمي الدولي االفير

 

 الدورات التدريبية

ة من  .1 ي االمريكي للفير
ي  26/4/2019-8دورة بعنوان )سيادة القانون والنظام القضان 

ف 

. القيادي الواليات المتحدة ضمن برنامج الزائر   الدولي

 .2008سوريا -اخالقيات الوظيفة العامة، دمشقدورة  .2

ي اربيل  NDIالنتخابات، دورة نظمتها مؤسسة اإلدارة القانونية لدورة  .3
 .2008ف 

بوي، دورة نظمها مركز طرائق التدريس، جامعة القادسية  .4  .2002دورة التأهيل الير

، دورة نظمها مركز االمتياز، جامعة القادسية  .5 ي
ون   .2008التعليم االلكير

، دورة نظمها مركز طرائق التدريس، جامعة القادسية  .6 ي
ون   .2015التعليم االلكير

 .2003مركز طرائق التدريس/ جامعة القادسية -دورة طرائق التدريس .7

________________________________ 
 

 المؤتمرات 
، جامعة بانكر بريطانيا /  .1 ة  2014بريطانيا -مركز دراسات القانون الدولي القاء محاض 

متوفرة بعنوان )موقف القانون الدستوري والدولي من قيام حكومة اإلقليم بأبرام اتفاقيات نفطية( 

ي 
 .عىل الرابط االنر

https://www.bangor.ac.uk/news/events/-constitutional-and-international-
law-issues-in-relation-to-the-kurdistan-region-government-s-krg-powers-
to-enter-into-petroleum-agreements-sinan-al-bidery-and-nidham-g-t-al-
abasey-17155 
 
https://www.bangor.ac.uk/studentlife/studentnews/debating-iraq-at-the-
law-school-17737 
 

ات المؤتمرات والندوات العلمية و  .2 ي مختلف الجامعات ومراكز البحوث ورش العمل عشر
ف 

 .داخل العراق وخارجه العلمية
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 اطيةبالعقوبات االنضالتشكرات و 

 كتاب شكر وتقدير من:   80التشكرات: تزيد عىل  .1

  .م  معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحير

  .م  السيد رئيس جامعة القادسية المحير

 م  .السيد رئيس جامعة اهل البيت المحير

  ي وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي السيد المدير العام لدائرة البحث والتطوير ف 

م.   المحير

  ي وزارة التعليم العالي والبحث
اف والتقويم العلمي ف  السيد المدير العام لجهاز االشر

م  .العلمي المحير

 م. كالسيد رئيس مح  مة استئناف الديوانية المحير

 العديد من كتب الشكر والتقدير من السادة عمداء عدة كليات. 

 

 العقوبات االنضباطية : اليوجد .2


