السيرة الذاتية
- 1البيانات الشخصية:

االسم :عبد الباسط جاسم دمحم خميفة الفيداوي.

تأريخ الوالدة1971/ 1/ 20 :

مكان الوالدة :األنبار – الرمادي
الجنسية :عراقي

العنوان :األنبار – الرمادي

رقم ىاتف المسكن---- :

رقم الياتف (الجوال)009647714438300// 009647905457319 :
الفاكس------ :

البريد االلكترونيaabdulbaset2@gmail.com :
- 2البيانات األكاديمية والمهنة:

أ  -مجال التخصص :التخصص الرئيسي :القانون الخاص ،التخصص الفرعي :القانون المدني.

ب -المؤهالت العممية:
الشهادة العممية:

 بكموريوس قانون بتقدير امتياز وت رتيب الثاني عمى الجامعة ،جامعة بابل. 1992،

 ماجستير قانون خاص بتقدير جيد جداً عالي وت رتيب األول عمى الدفعة ،جامعة بغداد. 2007
 دكتوراه  ،التخصص :القانون المدني ،السنة  2013 :م ،الجامعة :المبنانية (األم) ،الدولة :لبنان،

عنوان الرسالة :تنازع االختصاص القضائي الدولي في المنازعات التجارية االلكترونية دراسة مقارنة،

المعدل التراكمي :جيد جداً.

جـ -الجوائز ودرجات الشرف العممية:
 كتب الشكر من رؤساء الجامعة عدد

 كتب الشكر من نائبي رؤساء الجامعة (. ) 2
 كتب الشكر من عمداء الكميات عدد (. ) 5

1

د -العضوية في الجهات المهنية:
ت

درجة العضوية تاريخ االنضمام

اسم الجية

 1نقابة المحامين العراقيين-العراق

عضواً

1993/ 7/ 1

 2اتحاد الحقوقيين العراقيين -العراق

عضواً

1993/ 7/ 1

 3جامعة األنبار

عضواً

2008/ 4

هـ -المهارات المغوية:
المغة العربية :ممتاز.
المغة اإلنكميزية :متوسط.
المغة الكردية :مشافية فقط.
- 3الخبرات العممية:
الرتبة:

 المناصب والرتب األكاديمية:

مدرس مساعد 2013- 2008( :م).
مدرس2017- 2013( :م).

أستاذ مساعد (تعادل أستاذ مشارك) ،القسم :القانون ،الكمية :القانون والعموم السياسية ،الجامعة :األنبار،
الدولة :العراق.

 المناصب والرتب المهنية  /التخصصية :

اسم المنصب:

 - 1ممارسة فعمية لممحاماة أمام مختمف المحاكم العراقية بكافة درجاتيا وأصنافيا لمدة تزيد عمى (خمسة عشر

عاماً) من  1993إلى . 2008
ُ - 2محاضر دروس نظرية وعممية في دورات الترقية العممية إلى الصنف األعمى من صنوف المحاماة في

نقابة المحامين العراقية /فرع محافظة األنبار ،في مواد (العقود المدنية)( ،التعاقدات االلكترونية عبر أجيزة
االتصال الفوري الحديثة)( ،شرح قانون المرافعات المدنية)( ،شرح قانون اإلثبات)( ،شرح قانون المحاماة)

(تعميمات وضوابط السموك الميني لممحامين).

ُ - 3محاضر في الدورات التدريبية لتطوير ورفع كفاءة أداء موظفي األقسام القانونية واإلدارية في الدوائر
الحكومية التابعة لمحافظة األنبار.

2

 - 4مشارك في عدد من المؤتمرات والندوات العممية والحمقات النقاشية والبرامج التمفزيونية بشأن المسائل
الفقيية والقانونية التي تخص الجوانب المالية والمعامالت المدنية واألحوال الشخصية.

 - 5محرر صفحة الشؤون القانونية في صحيفة (صدى األنبار) ،الصادرة عن الحكومة المحمية في محافظة
األنبار (العراق) من  2006إلى. 2010
 المناصب اإلدارية:
اسم المنصب

الكمية

مدير شعبة التسجيل وشؤون الطمبة العموم االسالمية

الجامعة

الدولة

الفترة من

الفترة الى

األنبار

العراق

2008/ 9/ 1

2009/ 9/ 1

األنبار

العراق

2009/ 10/ 20

حتى اآلن

العراق

2009/ 9/ 1

2009/ 11/ 1

2009/ 11/ 1

2011/ 3/ 1
حتى اآلن

عضو المكتب االستشاري القانوني

القانون والعموم

مدير قسم الشؤون اإلدارية

رئاسة الجامعة

األنبار

مدير قسم الشؤون القانونية

رئاسة الجامعة

األنبار

العراق

الممثل (الوكيل) القانوني للجامعة

رئاسة الجامعة

األنبار

العراق

2009/ 11/ 1

الكاتب بالعدل لجامعة األنبار

رئاسة الجامعة

األنبار

العراق

2009/ 11/ 1

حتى اآلن

األنبار

العراق

2009/ 11/ 1

حتى اآلن

في كمية القانون والعموم السياسية

ي الكمية
مدير (العيادة القانونية) ف
عضو لجنة تطوير العمل اإلداري

واألكاديمي لجامعتي األنبار والفموجة
عضو لجنة وضع النظام الداخمي

(القانون األساسي) لجامعة األنبار
مدير قسم الشؤون القانونية
عضو لجنة مراجعة ودراسة مسودة

مشروع قانون التعميم العالي والبحث
والتكنولوجيا الجديد في العراق

السياسية

القانون والعموم
السياسية

2016

رئاسة الجامعة
رئاسة الجامعة

األنبار

العراق

2016

رئاسة الجامعة

األنبار

العراق

2016/ 11/ 2

األنبار

رئاسة الجامعة

العراق

2017/ 3/ 7

- 4الخبرة في التعميم:
 خبرة في تدريس جميع الكتب المنيجية المتعمقة بالقانون الخاص . اإلشراف عمى مشاريع التخرج البحثية لطمبة المراحل المنتيية3

حتى اآلن

 - 5التدريب:
مكان الدورة

موضوع الدورة أو ورشة العمل

أو ورشة العمل

دورة التطوير االداري األولى لموظفي األقسام القانونية

جامعة األنبار

الممتقى األول لموظفي األقسام القانونية واإلدارية

مدرب

دورة التطوير االداري الثانية لموظفي األقسام القانونية

جامعة األنبار

جامعة األنبار

مدرب

في دوائر محافظة األنبار

جامعة األنبار

جامعة األنبار

نوع المشاركة

مدرب

في دوائر محافظة األنبار

الممتقى الثاني لموظفي األقسام القانونية واإلدارية في كميات جامعة األنبار
ورشة العمل الحقوقية لشرح آخر التعديالت القانونية المتعمقة بالوظيفة
العامة في العراق ،وتدارس سبل النيوض بالعمل القانوني في العراق

جامعة األنبار

دورة قانونية مكثفة لشرح قانون التضمين العراقي الجديد

مدرب
مدرب
مدرب

- 5البحث العممي:

أ -اهتمامات البحث:
ب -البحوث المنشورة

المجمة

عنوان البحث

االختصاص القضائي في الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي مجمة جامعة االنبار
دراسة مقارنة

لمعموم اإلسالمية

الكاممة لإلثبات ب الدليل الكتابي "دراسة مقارنة بين الفقو

مجمة جامعة االنبار

اإلسالمي وتطبيقات القضاء الفرنسي وبعض البمدان العربية لمعموم اإلسالمية
إشكالية (فعل) الشيء المرتب لممسؤولية المدنية في الفقو

مجمة كمية القانون

اإلسالمي واالجتياد الفرنسي

والعموم السياسية/
جامعة السميمانية
4

الحالة
منشور

منشور

السنة
2009

2014

العدد
4

21

6
منشور

2015

موقف الفقو االسالمي من نكاح الكتابية الفرنسية مقارناً مجمة العموم الحديثة
بموقف التشريع الفرنسي من زواج االقمية المسممة

والتراثية (مجمة عممية
عالمية محكمة تصدر

1
منشور

2016

في السويد
مدى كفاءة التنظيم التشريعي لمتعويض المدني عن أضرار

مجمة كمية القانون

الجرائم اإلرىابية في العراق والنظم المقارنة

لمعموم القانونية
والسياسية جامعة

قبول نشر 2016

كركوك
نحو تأصيل عصري لممسؤولية المدنية عن ضرر "المعمومة
عبر االنترنت" دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي والقوانين

جامعة األنبار لمعموم
القانونية والسياسية

الوضعية

قبول نشر 2016

جامعة األنبار

المقاصد االعتبارية (المعنوية) لفكرة العقاب دراسة مقارنة بين مجمة النيمين /تصدر
في الفقو االسالمي والقوانين الوضعية

في الخرطوم عن

قبول نشر 2016

جامعة القاىرة
المسؤولية المدنية عن األضرار التي تسببيا األشياء المعنوية مجمة كمية الحقوق
جامعة النيرين
(Originating the Civilian Responsibility for the

غير

Damages caused by the Moral Things in the

منشور

)Islamic Jurisprudence
مدى مواكبة قانون حماية المستيمك العراقي رقم (

قبول نشر 2014

2017

 ) 1لسنة المؤتمر العممي األول
لكمية النسور

 2010لمتطورات الحديثة في مجال حماية المستيمكين

الجامعة /بغداد

5

منشور

2017

 - 6المشاركة في المؤتمرات اإلقميمية والدولية:

السوريون بين الواقع والمأمول" . 2017/ 10/ 22- 20

المؤتمر العممي الدولي الثاني لجامعة أديمان التركية "الالجئون

 - 7الخدمة:
أ -عضوية المجالس االستشارية المؤسسات الوطنية والدولية .عضو المكتب االستشاري كمية القانون والعموم
السياسية /جامعة األنبار من  2010حتى اآلن.

ب -عضوية لجان المؤتمرات :المجنة العممية ،الدور فحص البحوث المقدمة لممؤتمر ،اسم المؤتمر :ال تنطبق.
جـ  -المؤتمرات:
ت
1

عنوان المؤتمر

مؤتمر البحوث األكاديمية لطالب وطالبات كميات القانون بالجامعات العراقية الذي تقيمو و ازرة
التعميم العالي والبحث العممي العراقية ،ألربعة سنوات متتالية

– 1990– 1989- 1988:

 ،1991وىي المؤتمرات التي تشارك فييا البحوث الفائزة-سنوياً-عمى مستوى كميات القانون

الدولة
العراق

في الجامعات العراقية كافة.

2

مؤتمر دور المحامي في تنمية المجتمع

العراق

3

المؤتمر العممي المشترك لكميتي القانون والعموم السياسية في الرمادي والقانون في الفموجة./

العراق

4

ندوة الطالق وآثاره السمبية عمى األسرة والمجتمع

العراق

5

الدورة التدريبية لممسابقة الدولية الخاصة بالمحكمة االفتراضية في الواليات المتحدة األمريكية

العراق

6

ثورات الربيع العربي :الواقع السياسي وتحديات المستقبل

العراق

7

8

المشاركة بورقة بحثية تحت عنوان (الحماية القانونية المدنية لمنازحين) في ندوة (النازحون:

الحماية القانونية وتحديات العودة) التي أقامتياعمى قاعة كمية القانون /جامعة كركوك.

مدى مواكبة قانون حماية المستيمك العراقي رقم (  ) 1لسنة  2010لمتطورات الحديثة في مجال
حماية المستيمكين.

العراق

العراق

ورقة بحثية بعنوان (أثر الفقو اإلسالمي في التشريعات العراقية الراعية لحقوق األحداث) في
9

الندوة العممية المشتركة لكمية القانون والعموم السياسية جامعة األنبار مع بيت الحكمة العراقي

العراق

(المواجية القانونية الستغالل االحداث)
10

عضو المجنة العممية لممؤتمر اإلبداعي السنوي لبحوث طمبة جامعة األنبار

6

العراق

د -العضوية في مجالس تحرير الدوريات:
عضو مجمس تحرير مجمة العموم القانونية في جامعة الوادي -الشييد حمة لخضر  /الجميورية الجزائرية.- 8الدعوة إللقاء محاضرات في تجمعات  /ورش عمل عممية:
 / 1دورة التطوير االداري األولى لموظفي األقسام القانونية في دوائر محافظة األنبار في عام 2010
 / 2الممتقى األول لموظفي األقسام القانونية واإلدارية في كميات جامعة األنبار عام . 2010
 / 3دورة التطوير االداري الثانية لموظفي األقسام القانونية في دوائر محافظة األنبار في عام2013
 / 4الممتقى الثاني لموظفي األقسام القانونية واإلدارية في كميات جامعة األنبار عام . 2013
 / 5تدريب طالب وطالبات الصف الرابع في كمية العموم االسالمية قسم الفقو وأصولو عمى الممارسة الفعمية لمينة

المحاماة وغيرىا من المين الحقوقية في أروقة محاكم محافظة األنبار من خالل االنتظام في برنامج تدريبي بواقع يوم

واحد من كل أسبوع يكون دوام طالب وطالبات الصف الرابع في عدة أنواع من المحاكم وبشكل دوري بحيث ينيي طمبة
الصف الرابع السنة األخيرة وىم قد أكمموا التدريب العممي في مختمف المحاكم.
 / 6تدريب طالب وطالبات الصف الرابع في كمية القانون والعموم السياسية /قسم القانون ،عمى الممارسة الفعمية لمينة

المحاماة في أروقة محاكم محافظة األنبار من خالل االنتظام في برنامج تدريبي بواقع يوم واحد من كل أسبوع ،إذ كان
دوام طالب وطالبات الصف الرابع في عدة أنواع من المحاكم وبشكل دوري بحيث أنيى طمبة الصف الرابع السنة
األخيرة وىم قد أكمموا التدريب العممي في مختمف المحاكم.
 / 7اإلشراف سنوياً عمى عدد من أبحاث التخرج لطمبة وطالبات قسم الفقو وأصولو بكمية العموم االسالمية – رمادي،
وطمبة وطالبات قسم القانون بكمية القانون والعموم السياسية جامعة األنبار.
ىـ-خدمة الجامعة:
 / 1تمثيل جامعة األنبار تمثيالً رسمياً بصفة ممثل قانوني (محام) ،أمام مختمف المحاكم العراقية اإلدارية والمدنية
والجزائية ومجمس االنضباط العام ومجمس شورى الدولة العراقي ومحكمة القضاء اإلداري ومحاكم االستئناف
ومحكمة التمييز العراقية لممدة من  2008إلى اآلن.
 / 2تمثيل جامعة األنبار إلى الدورة التدريبية التي أقيمت في محافظة أربيل (كردستان-العراق) لممسابقة الدولية
الخاصة بالمحكمة االفتراضية في الواليات المتحدة األمريكية عام . 2013
 / 3تدريب طالب وطالبات كمية القانون /قسم القانون من المتفوقين المشاركين في المسابقة الدولية الخاصة
بالمحكمة االفتراضية في الواليات المتحدة األمريكية عام . 2013
7

خدمة الجامعة:
ز-خدمة المهنة/الحرفة :تدريس في جامعة األنبار /كمية القانون والعموم السياسية– الرمادي ،لمفترة من

ولحد اآلن.

2013/ 9/ 1

ح-خدمة المجتمع :إلقاء المحاضرات:
 / 1دورة التطوير االداري األولى لموظفي األقسام القانونية في دوائر محافظة األنبار في عام . 2010
 / 2الممتقى األول لموظفي األقسام القانونية واإلدارية في كميات جامعة األنبار عام . 2010
 / 3دورة التطوير االداري الثانية لموظفي األقسام القانونية في دوائر محافظة األنبار في عام . 2013
 / 4الممتقى الثاني لموظفي األقسام القانونية واإلدارية في كميات جامعة األنبار عام . 2013
 / 5تدريب طالب وطالبات الصف الرابع في كمية العموم االسالمية قسم الفقو وأصولو عمى الممارسة الفعمية لمينة

المحاماة وغيرىا من المين الحقوقية في أروقة محاكم محافظة األنبار من خالل االنتظام في برنامج تدريبي بواقع يوم

واحد من كل أسبوع يكون دوام طالب وطالبات الصف الرابع في عدة أنواع من المحاكم وبشكل دوري بحيث ينيي طمبة
الصف الرابع السنة األخيرة وىم قد أكمموا التدريب العممي في مختمف المحاكم.
 / 6تدريب طالب وطالبات الصف الرابع في كمية القانون والعموم السياسية /قسم القانون ،عمى الممارسة الفعمية لمينة

المحاماة في أروقة محاكم محافظة األنبار من خالل االنتظام في برنامج تدريبي بواقع يوم واحد من كل أسبوع ،إذ كان
دوام طالب وطالبات الصف الرابع في عدة أنواع من المحاكم وبشكل دوري بحيث أنيى طمبة الصف الرابع السنة
األخيرة وىم قد أكمموا التدريب العممي في مختمف المحاكم.
 / 7اإلشراف سنوياً عمى عدد من أبحاث التخرج لطمبة وطالبات قسم الفقو وأصولو بكمية العموم االسالمية – رمادي،
وطمبة وطالبات قسم القانون بكمية القانون والعموم السياسية جامعة األنبار.
 / 8محاض اًر في ورشة العمل الحقوقية التي أقامتيا رئاسة جامعة األنبار يوم

 ،2016/ 11/ 24لشرح آخر التعديالت

القانونية المتعمقة بالوظيفة العامة في العراق ،وتدارس سبل النيوض بالعمل القانوني في العراق.

/ 9محاض اًر في الدورة القانونية المكثفة (األولى) التي أقامتيا رئاسة جامعة األنبار في الموقع األصيل بمدينة الرمادي يوم
 2017/ 34/ 14لغرض شرح أحكام قانون التضمين العراقي الجديد رقم (  ) 37لسنة  ،2015بمناسبة األحداث العسكرية
لمحافظة األنبار والحاجة لتفعيل أحكام القانون بشكل عادل.

/ 10محاض اًر في الدورة القانونية المكثفة (الثانية) التي أقامتيا رئاسة جامعة األنبار في الموقع البديل بمدينة بغداد يوم
 2017/ 4/ 13لغرض شرح أحكام قانون التضمين العراقي الجديد رقم (  ) 37لسنة  ،2015بمناسبة األحداث العسكرية
لمحافظة األنبار والحاجة لتفعيل أحكام القانون بشكل عادل.
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/ 11محاض اًر في ورشة العمل الحقوقية التي أقامتيا رئاسة جامعة األنبار يوم

 ،2016/ 11/ 24لشرح آخر التعديالت

القانونية المتعمقة بالوظيفة العامة في العراق ،وتدارس سبل النيوض بالعمل القانوني في العراق.

 / 12محاض اًر في الندوة الحقوقية التي أقامتيا رئاسة جامعة األنبار /مركز طرائق التدريس بالتعاون مع قسم الشؤون
القانونية تحت عنوان (واجبات الموظف العام ودورىا في مكافحة الفساد المالي واإلداري يوم الخميس ، 2017/ 5/ 18

لشرح واجبات الوظيفة العامة في العراق ودور االلتزام بيا في مكافحة الفساد المالي واالداري ،وتدارس سبل النيوض
بالعمل الرقابي في العراق.
- 9قائمة بالمنشورات:
أ ( -نظرية االلتزام في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة) .طباعة المكتب الفني لمطباعة ،بغداد ،ط. 2000 ، 1
ب -ابرام العقد عبر االنترنت دراسة مقارنة ،منشورات مكتبة الحمبي الحقوقية ،بيروت ،ط. 2010 ، 1

ت -تنازع االختصاص القضائي الدولي في المنازعات التجارية االلكترونية دراسة مقارنة  ،تقديم :القاضي الدكتور
غسان رباح ،منشورات مكتبة الحمبي الحقوقية ،بيروت ،ط. 2014 ، 1

ث -المفيد في العقد االلكتروني  ،تأليف مشترك معد  .نايف أحمد ضاحي ،طباعة مطبعة زانا ،السميمانية ،ط1
. 2015

ج  -المفيد في شرح أحكام المرافعات المدنية العراقي  ،طباعة مطبعة زانا  ،السميمانية  ،ط. 2015 ، 1
ح -المفيد في شرح أحكام قانون االثبات العراقي ،طباعة مطبعة زانا ،السميمانية،ط. 2015 ، 1

خ -المفيد في شرح نظرية العقد في القانون المدني العراقي ،طباعة مطبعة زانا ،السميمانية،ط. 2016 ، 1

د -المفيد في شرح أحكام قانون التنفيذ العراقي ،طباعة مطبعة زانا  ،السميمانية ،ط. 2016 ، 1

ذ -المفيد في شرح قانون التضمين الجديد رقم ( ) 31لسنة  ، 2015ط ،1مطبعة السيماء ،بغداد. 2017 ،

ر -موقف الفقو االسالمي مقارناً بموقف التشريع الفرنسي من زواج مختمفي الدين ،دار النشر األلمانية
 ، Publishingرقم التصنيف الدولي ، 978-3-330-85916-6المانيا. 2017 ،

Noor

ز -المفيد في المواجية القانونية لمفساد اإلداري في التشريع العـراقي ،بغداد. 2017 ،
س  -أوراق البحث المقدمة في المؤتمرات:

( - 1مدى مواكبة قانون حماية المستيمك العراقي رقم ( ) 1لسنة  2010لمتطورات الحديثة في مجال حماية المستيمكين).
بحث مشارك في المؤتمر العممي  ،كمية النسور الجامعة  ،بغداد . 2017 ،
 - 2مؤتمر البحوث األكاديمية لطالب وطالبات كميات القانون بالجامعات العراقية الذي تقيمو و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي العراقية ،ألربعة سنوات متتالية ،1991– 1990– 1989- 1988 :وىي المؤتمرات التي تشارك فييا البحوث
الفائزة-سنوياً-عمى مستوى كميات القانون في الجامعات العراقية كافة.
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 - 3مؤتمر دور المحامي في تنمية المجتمع ،أقامتو نقابة المحامين العراقية في بغداد في تشرين الثاني نوفمبر . 2003
 - 4المؤتمر العممي المشترك لكميتي القانون والعموم السياسية في الرمادي والقانون في الفموجة /كانون الثاني – يناير
عام . 2014
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