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 الجبوري عبد المهدي كاظم ناصر: الثالثً و اللقب  ـمـــــــــاالســ

 القانونالكلٌـــــــــــــــة : 

  1974الد :ــتارٌخ المٌـ

 متزوجالحالة الزوجٌة :

 القانون الخاص / القانون المدنً :صــــــالتـخـص

 استاذاللقب العلمً : 

  تدرٌسً :ةــــــــــالوظٌف

 جامعة القادسٌة / كلٌة القانونعنوان العمل :     

 abdulmahdi.naser@qu.edu.iq :االلكترونً الرسمً البرٌد 

 

 الوظائف التً شغلها 

 المالحظات تارٌخ اشغالها  الوظٌفة  ت

  23/10/2003 تدرٌسً  1

    

    

    

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمٌة 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة المؤهل العلمً

 بكالورٌوس

 

 1/7/1995 القانون بابل

 30/6/2003 القانون بابل الماجستٌر

 الدكتوراه

 

 21/1/2018 القانون كربالء

    أخرى

 

 االلقاب العلمٌة

 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمٌة 

 سنة النشر أسم البحث  ت

 2006 ابعاد االجانب فً القانون العراقً  1

 2006 االعفاءات االتفاقٌة لمسؤولٌة الناقل البحري 2

 2006 اثار عقد النشر 3

دور االم الوطنٌة المتزوجة من اجنبً فً نقل جنسٌتها االصلٌة الى اوالدها  4

 على اساس حق الدم

2007 

 2008 2006لسنة  26قراءة فً قانون الجنسٌة العراقٌة رقم  5

 

 

 

 2008 عقد ضمان االستثمار 6

 2008 للمسؤولٌة المدنٌة الناشئة عن النقل المصلحً ًاالساس القانون 7

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 25/10/2003 مدرس مساعد 1

 27/10/2006 مدرس 2

 1/11/2009 استاذ مساعد 3

 23/1/2018 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 2007 المعرفة الفنٌة واثرها فً عقد الفرانشٌز 8

 2009 حق التتبع للمصنفات الفنٌة 9

 2009 الحماٌة القانونٌة لالصناف النباتٌة الجدٌدة فً القانون العراقً 10

 2009 المسؤولٌة المدنٌة لوسطاء االنترنت 11

 2014 االٌواء المعلوماتًعقد  12

 2017 المسؤولٌة المدنٌة لمقدمً الخدمات الوسٌطة فً شبكة االنترنت 13

 2017 دور الوسائل البدٌلة للفسخ فً المحافظة على العقد 14

 2018 تجزئة العقد الدولً 14

 2018 فً تنفٌذ العقد بواسطة غٌر المتعاقد دور عنصر االعتبار الشخصً 15

 2018 التعدٌل التلقائً للعقداسس  16

 2018 الفسخ الجزئً العقد  17

 2020 السلطت التقديريت للقاضي في دعىي الجحىد بالهبت 18

 2020 طرق تقدير التعىيض في القانىن االنكليزي في نطاق المسؤوليت العقديت 19

 

 :التً أشرف علٌها الرسائل واالطارٌحعدد 

 العدد االشراف  ت

  عالًدبلوم  1

 8 ماجستٌر  2

  دكتوراه 3

 

 التً شارك فٌهاو ورش العمل  العلمٌةوالندوات المؤتمرات 

نوع  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

المشاركة 

) حضور 

– 

 مشاركة ( 

) بحث / 

المؤتمر العلمً السادس  1

لالختصلالختصاصت االنسانٌةلالختصاصات 

 القادسٌةاالنسانٌة فً جامعة 

 مشاركة جامعة القادسٌة 2007

كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة  2008 المؤتمر العلمً االول لكلٌة القانون 2

 القادسٌة

 مشاركة

كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة  2009 المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة القانون 3

 القادسٌة

 مشاركة

المؤتمر العلمً االول لكلٌات القانون فً  4

 العراق

كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة  2010

 القادسٌة

 مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمً العراقً االول لمكافحة  5

 االاللمخدراتالمخدرات

 مشاركة كلٌة االداب / جامعة القادسٌة 2009

 مشاركة كلٌة القانون / جامعة كربالء  المؤتمر العلمً السابع لكلٌة القانون 6

 مشاركة كلٌة القانون / جامعة كربالء  الثامن لكلٌة القانونالمؤتمر العلمً  7

 مشاركة كلٌة القانون/ جامعة اهل البٌت  المؤتمر العلمً الثامن لكلٌة القانون 8

كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة  2013 المؤتمر العلمً الثامن لكلٌة القانون 9

 القادسٌة

 مشاركة

 مشاركة كلٌة القانون / جامعة كربالء 2013 القانونالمؤتمر الوطنً االول لكلٌات  10

كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة   الندوة العلمٌة الخاصة باالستثمار 11

 القادسٌة

 مشاركة

 مشاركة كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة  الندوة العلمٌة الخاصة بحماٌة المستهلك 12

الندوة الخاصة بتعدٌالت القانون المدنً  13

 الفرنسً

 مشاركة كلٌة القانون/ جامعة القادسٌة 2019

 

 اللجان الدائمٌة و اللجان المؤقتة 

 التارٌخ  مؤقتة -نوعها دائمٌة  اللجنة ت

  دائمٌة اللجنة العلمٌة فً قسم القانون الخاص 1

  دائمٌة لجنة الدراسات العلٌا 2

  دائمٌة لجنة الترقٌات العلمٌة 3

  دائمٌة المركزٌة على الترقٌاتلجنة االعتراضات  4

5    

6    

 

 االخرىاألنشطة العلمٌة 

  نوع النشاط 

 40 ابحاث علمٌة تقوٌم 

  المبادرات العلمٌة 

  10 للرسائل واالطارٌح تقوٌم علمً 

  براءات االختراع 

  التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها

 بكالورٌوس ماجستٌر دكتوراه (  -ماجستٌر-) بكالورٌوس ت

 مدخل قانون القانون الدولً الخاص  1



 

 

 

 

 

 

 

 القانون الدولً الخاص الشرٌعة االسالمٌة  2

 القانون التجاري   3

 االلتزامات    4

 اصول البحث   5

 الحقوق العٌنٌة   6

 

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر.

 السنة الجهة المانحة أو الجائزة أو شهادة التقدٌر كتاب الشكر ت

 2011 ٌةرئٌس جامعة القادس شكر وتقدٌر 1

 2013 رئٌس جامعة القادسٌة شكر وتقدٌر 2

 2013 رئٌس جامعة القادسٌة شكر وتقدٌر 3

 2014 رئٌس جامعة القادسٌة شكر وتقدٌر  4

 2012 جامعة البصرة  -عمٌد كلٌة القانون  شكر وتقدٌر 5

جامعة  -عمٌد كلٌة القانون  شكر وتقدٌر  6

 القادسٌةالق القادسٌة

2017 

 2018 جامعة كربالء  -عمٌد كلٌة القانون شكر وتقدٌر 7

 2019 جامعة الكوفة  -عمٌد كلٌة القانون شكر وتقدٌر  8

 

 التً ٌجٌدها  : ات ــاللغ

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت

 محترف عربً 1

 متوسط انكلٌزي 2

  اخرى  3

 

 

 

  أ.د عبد المهدي كاظم ناصر

 جامعة القادسٌة -كلٌة القانون 


