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 السيرة الذاتية للدكتور عمار سعدون حامد

 استاذ المرافعات)االجراءات( المدنية

 

  : البطاقة – اوال
 .االسم : عمار سعدون حامد احمد المشهداني

 1971من مواليد الموصل 
 الحالة االجتماعية : متزوج

 العنوان : جمهورية العراق/ محافظة نينوى / الموصل / حي البريد.
 almashhadany1@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 

 الشهادات العلمية : -ثانيا 
 التسلسل الثالث. 1993/1994بكالوريوس قانون من جامعة الموصل للعام الدراسي  -1
 ماجستير قانون خاص )قانون المرافعات المدنية( من جامعة الموصل للعام -2

 عن الرسالة الموسومة بـ)القضاء المستعجل.دراسة مقارنة( 1999/2000الدراسي
دكتوراه قانون خاص )قانون المرافعات المدنية( من جامعة الموصل للعام الدراسي  -3

 عن االطروحة الموسومة بـ)الوكالة بالخصومة.دراسة مقارنة( 2004/2005

 استاذاللقب العلمي :  -ثالثا 
 .18/9/2013اللقب : تاريخ الحصول على 

 االختصاص العام : القانون الخاص.
 االختصاص الدقيق : قانون المرافعات المدنية.

 

 العمل الحالي : -رابعا 
 تدريسي في فرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل.

 

 : المواد )المساق( التي درستها -ا خامس
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والمحكمة التطبيقية واصول القانون والقانون التجاري قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ  -1
وقانون االحوال الشخصية والقانون المدني)العقود المسماة( في فرع القانون الخاص كلية 

 ولحد االن. 2002الحقوق جامعة الموصل منذ العام 
صل اصول القانون والقانون التجاري في قسم المحاسبة كلية االدارة واالقتصاد جامعة المو  -2

 .2002الى  2000منذ العام 
القانون المدني )مصادر االلتزام واحكام االلتزام( وقانون المرافعات المدنية في قسم االدارة  -3

 .2000والى  1999القانونية المعهد التقني االداري في نينوى منذ العام 
 

 االشراف على الرسائل واالطاريح : -سادسا 
سومة اعتراض الغير على الحكم المدني)دراسة مقارنة( االشراف على رسالة الماجستير المو  -1

 .2010 – 2009للطالب نشوان زكي الحليم للعام الدراسي 
االشراف على رسالة الماجستير الموسومة القوة التنفيذية للمحررات)دراسة مقارنة( للطالبة  -2

 .2011 – 2010مروه خليل ابراهيم للعام الدراسي 
الموسومة دعوى االستحقاق)دراسة مقارنة( للطالبه هناء  االشراف على رسالة الماجستير -3

 .2012 - 2011عبداهلل صالح للعام الدراسي
االشراف على رسالة الماجستير الموسومة وقف التنفيذ)دراسة مقارنة( للطالبه اسراء غانم  -4

 .2012- 2011القزاز للعام الدراسي
االثبات القضائي)دراسة مقارنة( االشراف على اطروحة دكتوراه الموسومة االتفاق على  -5

 .2013 -2012للطالبة هبه محسن للعام الدراسي 
)دراسة مقارنة( للطالبة استنفاد والية القاضي المدنياالشراف على اطروحة دكتوراه الموسومة  -6

 .2013 -2012للعام الدراسي  بيداء صالح بيرو
واثره على الدعوى االشراف على رسالة الماجستير الموسومة  الغموض االجرائي  -7

في كلية القانون  2014 -2013المدنية)دراسة مقارنة( للطالبة سومان عزيز للعام الدراسي 
 جامعة دهوك.

االشراف على رسالة الماجستير الموسومة النظام القانوني للمدد الخاصة بالشركات)دراسة  -8
 .2013/2014مقارنة( للطالبة سماح محمود للعام الدراسي 

رسالة الماجستير الموسومة النظام القانوني للخبرة الطبية)دراسة مقارنة( االشراف على  -9
 .2015 - 2014للطالب احمد ناصر مصطفى للعام الدراسي 
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)دراسة مقارنة( االشراف على اطروحة الدكتوراه الموسومة النظام القانوني لالمتداد االجرائي -10
 .2016/2017للطالبة رؤى خليل ابراهيم للعام 

لى اطروحة الدكتوراه الموسومة النظام القانوني لمهام جهات التوثيق)دراسة االشراف ع -11
 .2017/2018مقارنة( للطالب محمد رياض فيصل للعام الدراسي 

االشراف على اطروحة الدكتوراه الموسومة النظام القانوني العادة تنظيم الشركة المتعثرة  -12
 .2019/  2018راسي )دراسة مقارنة( للطالب ياسر محمد الطائي للعام الد

االشراف على رسالة الماجستير  الموسومة مر اجعة االحكام القضائية المدنية )دراسة  -13
  2020/ 2019للعام الدراسي مقارنة( للطالبة نادية احسان 

قانون خاص الموسومة القرارات االعدادية القضائية للطالبة االشراف على رسالة دبلوم   -14
 .2020/  2019سناء مشير للعام الدراسي 

 

 المناقشات العلمية : -سابعا 
رسالة الماجستير الموسومة السلطة التقديرية لقاضي االحوال الشخصية في كلية الحقوق  -1

 جامعو الموصل.
رسالة الماجستير الموسومة تحول الشركات العائلية الى الشركات المساهمة في كلية الحقوق  -2

 جامعة الموصل.
الموسومة الحلول االجرائي في الدعوى المدنية في كلية الحقوق جامعة اطروحة الدكتوراه  -3

 الموصل.
 اطروحة الدكتوراه الموسومة ضمانات االئتمان المصرفي في كلية الحقوق جامعة الموصل. -4
اطروحة الدكتوراه الموسومة التقاضي المدني عبر االنترنت في كلية القانون جامعة صالح  -5

 الدين/اربيل.
 الماجستير الموسومة فسخ عقد الزواج في كلية الحقوق جامعة الموصل.رسالة  -6
رسالة الماجستير الموسومة الحماية المدنية للمرأة من العنف االسري في كلية القانون جامعة  -7

 صالح الدين/ اربيل.
 اطروحة الدكتوراه الموسومة االثبات في قانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل. -8
كلية  الدكتوراه الموسومة تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي المعاصر اطروحة -9

 الحقوق جامعة الموصل.
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لخالفة الشركات دراسة مقارنة كلية الحقوق القانوني  طروحة الدكتوراه الموسومة النظاما -10
 جامعة الموصل.

ية دراسة مقارنة كلية الحقوق اطروحة الدكتوراه الموسومة النظام القانوني لوثائق البيوع الدول -11
 جامعة الموصل.

رسالة الماجستير الموسومة التبليغات القضائية االلكترونية والسبل الالزمة لتجاوزها في كلية  -12
 الحقوق جامعة تكريت.

 .تكريت جامعة الحقوق كلية في االخكام المتناقضة  الموسومة الماجستير رسالة -13
 .الموصل جامعة الحقوق كلية االحوال الشخصية لالخنثى الموسومة الدكتوراه اطروحة -14

 

 

 البحوث المنشورة او المقبولة للنشر : –ثامنا 
مصاريف الدعوى واساسها القانوني، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية  -1

 الحقوق جامعة الموصل.
في مجلة الرافدين قواعد التقاضي في قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية، منشور  -2

 للحقوق، تصدر عن كلية الحقوق جامعة الموصل.
منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية الحقوق  واجبات الخصم االجرائية، -3

 جامعة الموصل.
نطاق اعتراض الغير على الحكم المدني، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن  -4

 كلية الحقوق جامعة الموصل.)مشترك(
الحماية االجرائية لالثار والتراث، منشور في وقائع المؤنمر العلمي الرابع، لكلية الحقوق،  -5

 جامعة الموصل.
 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات، منشور في مجلة كلية القانون جامعة كركوك)مشترك(. -6
كلية  اثر القرابة على التنفيذ الجبري، مقبول للنشر في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن -7

 )مشترك(الحقوق جامعة الموصل.
دعوى االستحقاق واثرها على اجراءات التنفيذ، مقبول للنشر في مجلة الرافدين للحقوق،  -8

 تصدر عن كلية الحقوق جامعة الموصل.)مشنرك(
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سلطة المحكم في مراجعة قرار التحكيم مقبول للنشر في مجلة القانون السياسية تصدر عن  -9
 جامعة صالح الدين/اربيل)مشترك( كلية القانون والسياسة

الحماية االجرائية للحق في السكن ملقى في مؤتمر الدولي التاسع لكلية الحقوق  -10
 جامعة الموصل.

 الضمانات القانونية لممارسة المحامي مهام التوثيق مجلة الرافدين جامعة الموصل  -11
 الطعن بقرارات جهات اتوثيق مجلة الرافدين جامعة الموصل . -12
 االمتداد االجرائي المدني مجلة كلية القانون السياسة جامعة كركوك .فكرة  -13
    فعالية االمتداد االجرائي في االستئناف مجلة كلية اقانون جامعة تكريت .  -14

 

 
  : تأليف الكتب - تاسعا

 الوكالة بالخصومة، دار الكتب القانونية/ مصر. -1
 القضاء المستعجل، دار الكتب القانونية / مصر. -2
 قانون التنفيذ)كتاب منهجي( دار ابن االثير / جامعة الموصل.شرح  -3
 دار السنهوري / بيروت .اتفاق االثبات القضائي  -4
 القصد السيء واثره على التقاضي المدني المكتبة القانونية / بغداد  -5

 

 : المشاركات العلمية -عاشرا 
 )التشريعات الصحية(.المؤتمر العلمي االول لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم  -1
المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم )الحماية القانونية للبيئة الواقع  -2

 واالفاق(.
المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم )التشريعات القانونية والنظم  -3

 المعلوماتية/الواقع واالفاق(.
لية الحقوق جامعة الموصل الموسوم )الحماية القانونية لالثار المؤتمر العلمي الرابع لك -4

 والتراث العراقي(.
الندوة العلمية االولى لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم )قانون  -5

 ايجار العقار بين النص والتطبيق(.



6 
 

الموسومة)بطء  الندوة العلمية الثالثة لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل -6
 اجراءات التقاضي واثره على العدالة(.

الندوة العلمية التاسعة لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل الموسومة)المحاماة  -7
 الواقع واالفاق(.

الندوة العلمية العاشرة لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل الموسومة)قانون  -8
 ص والتطبيق(.رعاية القاصرين بين الن

الندوة العلمية الثانية والعشرين لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل  -9
 الموسومة)االخطاء الطبية بين التشريعات القانونية واالخالقيات المهنية(.

الندوة العلمية الرابعة عشر لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل  -10
 قاري الواقع والطموح(.الموسومة)قانون التسجيل الع

لفرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل عشر الندوة العلمية الخامسة  -11
الموسومة)دور وسائل التقدم العلمي من الحد من تراكم الدعاوى المدنية امام القضاء 

 المدني(.
مة عن الحلقة النقاشية لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسومة)المسؤولية القانونية الناج -12

 انقالب العبارة(.
الندوة العلمية لقسم االدارة القانونية في المعهد التقني نينوى الموسومة )الحماية القانونية  -13

 لالقليات(.
المؤتمر الدولي التاسع لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم العشوائيات بين الحق في  -14

 السكن والتجاوز على اراضي الدولة . 
 

 : خدمة المجتمع -احدى عشر 
 2007محاضر في دورات توسيع الصالحية للمحامين/ غرفة محامي الموصل منذ العام  -1

 والى االن.
محاضر في دورات تطوير المالكات للموظفين/ وحدة التعليم المستمر كلية الحقوق جامعة  -2

 الموصل.
  : المناصب االدارية وعضوية اللجان -اثنا عشر 

 .2014 – 2011كلية الحقوق جامعة الموصل من العام رئيس فرع القانون الخاص  -1
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رئيس لجنة المحكمة التطبيقية في فرع القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الموصل للعام  -2
 .2011 – 2010الدراسي 

 – 2002عضو المكتب االستشاري ومديره في كلية الحقوق جامعة الموصل من االعوام  -3
2009. 

 سنوات، في كلية الحقوق جامعة الموصل.عضو اللجنة االمتحانية لعدة  -4
 رئاسة جامعة الموصل. –عضو لجنة تطوير المناهج للدراسات االنسانية  -5
رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية العاشرة لفرع القانون الخاص الموسومة قانون رعاية  -6

 .2012القاصرين بين النص والتطبيق 
( 2001وق جامعة الموصل الرابع )عضو اللجان التحضيرية لمؤتمري كلية الحق -7

 (.2012والخامس)
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسوم  -8

 .2012/2013تشريعات االسرة في القانون العراقي الواقع واالصالح للعام 
وصل الموسوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة الم -9

 .2013/2014المسؤولية المهنية للعام 
رشيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية الموسومة التسجيل العقاري ضمان الملكية ونقيدها  -10

 .2013/2014لفرع القانون الخاص جامعة الموصل للعام 
 ن.ولغاية اال 2011رئيس اللجنة العلمية لفرع القانون الخاص جامعة الموصل للعوام من  -11
 .2013/2014لفرع القانون الخاص جامعة الموصل للعام رئيس لجنة الدراسات العليا  -12
رئيس الهيئة المشرفة على الموقع البديل لكلية الحقوق جامعة الموصل )موقع برطلة( للعام  -13

 ( بعد التحرير من العصابات االجرامية.2016/2017الدراسي االستثنائي )
 6/9/2017الطالبية كلية الحقوق جامعة الموصل للفترة معاون العميد للشؤون العلمية و  -14

 .20/12/2018ولغاية 
للعام  عة الموصلرئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطالبي الرابع لكلية الحقوق جام -15

 (.2018/2019الدراسي )
عضو اللجنة التحضيرية للحلقة النقاشية لكلية الحقوق جامعة الموصل الموسومة  -16

 نية الناجمة عن انقالب العبارة(.)المسؤولية القانو 
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مر طلبة الدراسات العليا االول لكلية الحقوق جامعة الموصل تلمؤ عضو اللجنة التحضيرية  -17
 (.2018/2019للعام الدراسي )

 عضو لجنة الترقيات المركزية للجامعة التقنية الشمالية. -18
 .نينوىعضو لجنة الترقيات المركزية للجامعة  -19
 الترقيات المركزية لجامعة الحمدانية. عضو لجنة االعتراض على -20
 رئيس لجنة الترقيات في كلية الحقوق جامعة الموصل. -21
 عميد كلية الحقوق جامعة الموصل . -22

 

 :الدورات  -ثالثة عشر 
 دورة الحاسوب في مركز الحاسبة جامعة الموصل. -1
 جامعة الموصل.دورة طرائق التدريس في مركز طرائق التدريس  -2
 االبداعي في مركز طرائق التدريس جامعة الموصل.دورة التفكير  -3
دورة تطوير المالكات التدريسية في الجامعة اللبنانية/ المعهد العالي للدكتوراه في االداب  -4

 والعلوم االنسانية واالجتماعية.
 

 :عضوية النقابات والمنظمات  - اربعة عشر
 .1994عضوية نقابة المحامن من العام  -1
 .2003االسالمية لحقوق االنسان عضوية المنظمة  -2
 عضوية نقابة المعلمين /محافظة نينوى/ قطاع الجامعة. -3

 

 : التقويم العلمي -خمسة عشر 
 مقوم علمي لمجلة الرافدين للحقوق. -1
 مقوم علمي للرسائل واالطاريح. -2

 ملحوظة :
جامعة الموصل مادة كلية الحقوق ورئاسة ن عكتب الشكر والشهادات التقديرية ملدي الكثير من 

 وجامعة نينوى فضال عن نقابة المحامين .ورئاسة الجامعة التقنية الشمالية والمعهد التقني نينوى.


