
 السيرة الذاتية 

 المعلومات الشخصية:  / اوال

 الحمادي    عبد االسم الثالثي واللقب: عقيل مجيد كاظم -     

 1977 / كربالء  - العراق : محل وتاريخ الوالدة -     

 كربالء  – عنوان السكن : العراق  -     

        2عدد االطفال /   -: متزوج   الحالة االجتماعية -     

 كلية القانون  – : جامعة كربالء  مكان العمل الحالي  -     

                                   عشرون عاما : مدة الخدمة    -     

 الشهادات والتخصص: / ثانيا

 جامعة بابل   –بكلوريوس قانون   -

   جامعة بابل   - ماجستير في القانون -

 دراسة مقارنة(–الرسالة )رهن االسهم في الشركات عنوان 

 بيروت   -الجامعة اللبنانية  -  الدكتوراه -

 عنوان االطروحة ) شركة الهولدنغ ومدى مالءمتها للنظام القانوني العراقي(

 التخصص العام/ قسم القانون الخاص  -

 التخصص الدقيق/ القانون التجاري   -

   استاذ  اللقب العلمي /  -

 البحوث العلمية:  / ثالثا

 - دراسة مقارنة – الجزاءات في عقد التأمين    -   

 االساس القانوني للخصخصة في التشريع العراقي    -   

 الضمانات الدستورية الستقالل القضاء    -   

 عقد االيجار التمويلي )الليزنغ(  -   



 . التحكيم كاحدى ضمانات االستثمار االجنبي في العراق  -   

 دراسة مقارنة.  –  التنظيم القانوني لبطاقات االئتمان   -   

 .الحوالة االلكترونية   -   

 .المركز القانوني للممول في اتفاق التمويل العقاري   -   

  لشريعة والقانون                  دراسة مقارنة بين ا–ضمان الدائن المرتهن للمال المرهون   -   

 . المعيبة في ضوء التوجيه االوربي  مسؤولية المنتج المدنية عن منتجاته  -

 .المركز القانوني للوسيط في عملية اقتراض االسهم  -

 . مدى مطابقة قانون اصول المحاكمات الجزائية للمعايير الدولية  -

 قانونية الشركة المسيطرة.  -

 التنظيم القانوني لسوق المنافسة الكاملة.  -

 دراسة قانونية مقارنة.  –االتفاقيات المنافية للمنافسة -

 .  -دراسة مقارنة –فكرة تجاوز الشخصية القانونية للشركة   -

 . -دراسة مقارنة–دور االفصاح االنتقائي في سوق االوراق المالية  -

 :  المشتركة رابعا / المؤلفات العلمية

 دراسة مقارنة مع التوجيهات االوربية  –البيع في المزاد االلكتروني  -

 دراسة مقارنة   –التنظيم القانوني لالستثمار الرياضي  -

 تسوية المراكز القانونية في سوق االوراق المالية   -

 دراسة مقارنة  –التنظيم القانوني القتراض االسهم  -

 للمنافسة . الضرر المشروع في المفهوم الحديث  -

 دراسة مقارنة .  –التنظيم القانوني للوسم  -

 التنظيم القانوني لشبه الورقة التجارية .  -



 الثمن في عقود التجارة الدولية .  -

 .  -دراسة مقارنة - مينمركز القانوني لخبير رياضيات التأال -

 دراسة مقارنة.  –التنظيم القانوني للبيع بالمنزل  -

 :  النشاطات العلمية  /خامسا

  2007مؤتمر دولي في جمهورية مصر العربية    -

ثالث مؤتمرات في الجمهورية اللبنانية حول التشريعات االلكترونية  -

 2011- 2009- 2008والمصارف االلكترونية وعقود الشراء الدولية 

صادية تالسياسية واالق في مختلف المحاور (28)بلد مؤتمرات داخل ال -

 . والقانونية واالجتماعية

 . (45ارية ومحاضرات تخصصية تزيد عن )ندوات حو -

 . ي واالقتصادي واالجتماعيوالسياس ي(في مجال القانون18مقاالت ) -

دورات تدريبية لمختلف شرائح المجتمع في بغداد واربيل وكربالء  ادارة  -

 . وبابل والنجف وميسان والبصرة

التعاون العلمي مع مختلف المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ،كوزارة   -

،مكتب  ، وزارة الخارجية التربية ،وزارة النفط، وزارة الداخلية ،وزارة النقل 

المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة ،هيئة النزاهة،المعهد الوطني  

 . (NDIالديمقراطي)

االنمائي  المم المتحدة اع برنامج مؤتمر حول اليات بناء السالم بالتعاون م -

(UNDP لعام )2017 . 

ورش عمل في بيروت حول النظام االوربي لتحويل الساعات المعتمدة   -

(ECTS   للعام )2019 .   

 :  النشاطات العامة /سادسا 

رئيس قسم القانون الخاص في مركزالعراق للدراسات القانونية   -

 واالستراتيجية

 .  للدفاع عن الحقوق والحرياتعضو مؤسس في مركز ادم  -

 .  االساتذة الجامعيننقابة عضو  -



 .  عضو اتحاد الحقوقيين العرب -

 عضو لجنة نظام المقررات الدراسية.  -

 

 سابعا / النشاطات االدارية والتشكرات : 

(  لجنة تدقيقية وتحقيقية على مستوى الجامعة   100) بما يزيد عناالشتراك  -

 وكلياتها .

ترأس العديد من اللجان الدائمة ، مثل رئيس لجنة المساءلة والعدالة ، لجان   -

التضمين ، لجان المقاصة العلمية ، لجان انضباط الطلبة ، لجان التثمين في  

 الخ.000000العقود الحكومية

 . 2007ز للعام االستاذ المتمي قبالحصول على ل -

الحصول على العشرات من كتب الشكر والتقدير من مختلف الجهات ، كوزارة   -

العليم العالي والبحث العلمي ، رئاسة جامعة كربالء ، كليات القانون في  

جامعات عراقية مختلفة ، وزارة الداخلية ، وزارة الشباب والرياضة  مكتب  

 سينية والعباسية المقدستين,  المفتش العام ، هيئة النزاهة ، العتبة الح

 المناصب االدارية التي تم شغلها: /ثامنا 

 2005 -جامعة كربالء  –مدير تسجيل كلية القانون  -

 2007-جامعة كربالء –امين مجلس كلية القانون   -

 2008 –مدير ديوان رئاسة جامعة كربالء  -

 2009 -المشرف العام على مديرية االقسام الداخلية جامعة كربالء -

    2010 -امين مجلس جامعة كربالء    -

 2010 -جامعة كربالء–مدير قسم الشؤون االدارية   -

 2010-جامعة كربالء –مدير قسم الشؤون القانونية  -

   .2015- جامعة كربالء –رئيس فرع القانون الخاص  كلية القانون   -

 . 2019-كربالء  -كلية القانون  –معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا  -

 حاليا   –جامعة كربالء    –عميد كلية القانون  -

 



 

 المواد التي تم تدريسها:  /ا تاسع

 قانون العمل والضمان االجتماعي  - الشركات التجارية - القانون التجاري -

 االوراق التجارية  - القانون الدستوري - القانونتأريخ  - المدخل لدراسة القانون -

   اصول البحث القانوني –  العقود المدنية -

 محاضرات الماجستير والدكتوراه في عناوين قانونية مختلفة كمقرر خاص.  -

 / المؤسسات التي تم التعامل معها:   عاشرا 

القانونية  وزارات الدولة العراقية:من خالل تقديم المشورة في المجاالت  -

 ولحد االن.  2005واالقتصادية  منذ عام 

نقابة المعلمين العراقية:للعمل كخبير قانوني لشرح مسودة الدستور العراقي   -

 . 2005الحالي لعام 

للعمل كخبير قانوني للتثقيف حول أليات التصويت  -1منظمة حقوق االنسان : -

 . 2005على الدستور العراقي 

 . 2007مشروع مكافحة الفساد االداري والماليالعمل كخبير قانوني في   -2

منظمة انسان بال عنف:مشروع االليات القانونية لمكافحة العنف بمختلف   -

 . 2007اشكاله 

( :من خالل القيام بعدة دورات  NDIالمعهد الوطني الديمقراطي االمريكي ) -

 . 2007تدريبية في مجال االدارة والقيادة لعام 

 .2008حول قانون حماية المرأة والطفل عام منظمة بنت الرافدين:للعمل   -

كخبير علمي وقانوني في التشريعات االلكترونية   -1مؤسسة العلم والمعرفة: -

 في لبنان. 2018

خبير علمي وقانوني في التعامالت المصرفية  االلكترونية واالوراق  -2

 في لبنان. 2009التجارية  

شركة نفظ الجنوب:كخبير قانوني في مشروع المفاوضات القانونية في العقود   -

   2009النفظية وأليات حل النزاعات عام

: كخبير قانوني في مكافحة الفساد االداري والمالي وسبل  المعهد العراقي  -

 2010المعالجة وذلك بالتعاون مع هيئة النزاهة عام .

ونية في الصالحيات الممنوحة  مجلس محافظة كربالء:لالستشارات القان -

 .  2010- 2009باقليم عام  0لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة



 لالستشارات القانونية في مجال شركات االعمار والبناء. -1هيئة االستثمار: -

دراسة تشريع قانون البيع على الخارطة كاحد عقود االستثمار العقاري   -2

2010 . 

 ابة النظام الداخلي وتنظيم العمل فيها . العتبة الحسينية المقدسة : كت -

 .2018 –السالم  اليات بناء  – البرنامج االنمائي لالمم المتحدة  -

 2015/2019 –االكاديمية العراقية لمكافحة الفساد  –هيئة النزاهة  -

 

 : الدراسات العليا  /  حادي عشر

 القانون . تدريس طلبة الماجستير والدكتوراه في الفرع الخاص لكلية  -

 االشراف على العديد من طلبة البحث في مرحلة الماجستير والدكتوراه.  -

مختلف  االشتراك في الكثير من المناقشات العلمية للماجستير والدكتوراه في  -

 الجامعات العراقية ،ووزارة الخارجية العراقية. 

 

 مهارات عامه : ثاني عشر / 

 (                                              TOEFL- ITPاالنجليزية ) –اللغات: العربية  -

                         IC3اجادة استخدام الحاسوب       -

 

 

- Email: aqeel.megid@uokerbala.edu.iq        -            

                            07802607567موبايل

        07711169990   


