
- 1 - 
 

 يـــــةـســــــــرية ذات                           

 التميمي  االسم:                 عالء حسني
 التحصيل الدراسي:    دكتوراه قانون

 اللقب العلمي:          أستاذ القانون املدني
                 القانون املدني    التخصص الدقيق:   
 عراقي    اجلنسية:            

      Dralaa_altimimi@yahoo.comالربيد اإللكرتوني:          01154558806هلاتف:               ا
 اخلربات على املستوى األكادميي والتطبيقي:

 .وحلد اآلن 15/6/2014ة منذ جامعة الدول العربي -مدير إدارة الشؤون القانونيةونائب رئيس قطاع الشؤون القانونية  -
 .وحلد اآلن 1/7/2014تصدر عن جامعة الدول العربية منذ  -مدير حترير اجمللة العربية للفقه والقضاء  -
 وحلد اآلن. 15/6/2015جامعة الدول العربية منذ  -عضو هيئة حترير جملة شؤون عربية -
 .31/5/2014لغاية  25/5/2013لدول العربية منذ عملت يف املمثلية الدائمة جلمهورية العراق لدى جامعة ا -
م.25/5/2013لغاية  16/12/2012الدائرة العربية للفرتة من  -عملت يف وزارة اخلارجية العراقية -  
 .2012 -2011جامعة جيهان، لألعوام  -يف كلية القانون والعالقات الدولية تدريس مادة العقود املسماة وااللتزامات  -
 .2012-2011عام  جامعة جيهان القانون التجاري واألوراق التجارية يف كلية العلوم اإلدارية واحملاسبةتدريس مادة  -
 م.1/8/2011لغاية  1/11/2010تفرغ علمي ملا بعد الدكتوراه يف كلية احلقوق جامعة القاهرة للفرتة من  -
 -2008لألعوام  - املعهد العربي للدراسات القانونية يف ونواملدخل لدراسة القان املسماةتدريس مادة القانون التجاري والعقود  -

 م.2009-2010
 -االجتماعية واجلنائيةلبحوث ل املركز القوميو؛ معهد البحوث والدراسات العربية يف طلبةالف على حبوث ومشر حماضر -

 م.2010-2009لألعوام  -القاهرة
 م وحلد اآلن.2008م منذ عا -رئيس حترير جملة محورابي للدراسات القانونية -
 م.2009 لغاية 2004 من لألعوام -اجلامعةالسالم كلية يف  تدريس مادة العقود املسماة وااللتزامات -
 .2012-2005للفرتة من احملامني العرب  احتادعضو و ،دويلاحملامني ال احتادعضو   -
 م.2002ل اللجنة القانونية جلمعية البحريني العراقية منذ عام ؤومؤسس ومس  -
 .2012-1999للفرتة عضو نقابة احملامني العراقيني   -

 لدي العديد من كتب الشكر والتقدير وشهادات االشرتاك باملؤمترات العلمية والدورات والندوات. -
 

mailto:alaa6849@yahoo.com
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 األحباث واملؤلفات العلمية باللغة العربية:
 األحباث املنشورة يف كتب:

 .العراقية وانني العراقية، يف مراحل الطباعة بوزارة اخلارجيةاخلدمة اخلارجية والعمل القنصلي يف أحكام الق -1

اجملموعة التشريعية اخلاصة مبوظفي اخلدمة اخلارجية واالتفاقيات الدولية والقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر ذات الصلة  -2
 .العراقية بعملهم، يف مراحل الطباعة بوزارة اخلارجية

 م.2014مام احملكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، الدعوى اإلدارية وإجراءاهتا أ -3

 م.2014تنفيذ أحكام احملكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية، دار النهضة العربية،  -4

 م.2014 ،التوقيع بالشكل اإللكرتوني ومدى حجيته يف اإلثبات املدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية -5

 م. 2012العقود املسماة،  اجلزء األول، عقدي البيع واإلجيار، دار النهضة العربية،  الوجيز يف -6

 م. 2012الوجيز يف العقود املسماة،  اجلزء الثاني، عقدي املقاولة والوكالة، دار النهضة العربية،   -7

 م. 2012األوراق التجارية اإللكرتونية، دار النهضة العربية،   -8

 م.2012قانون محورابي، دار النهضة العربية،  -والسياسيةتاريخ النظم القانونية   -9

 م.2011املصنفات بالتعاقد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -11

 م.2011اجلهة املختصة بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -11

 م.2011دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، تأصيل االجتاهات احلديثة يف املسؤولية املدنية،  -12

 م.2011تطوره ومدى حجيته يف اإلثبات املدني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية عام  -عناصره -املستند اإللكرتوني -13

 م.2011التوقيع بالشكل اإللكرتوني ومدى حجيته يف اإلثبات املدني، دار النهضة العربية،  -14

 م.2010ي يف اإلثبات املدني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، حجية املستند االلكرتون -15

 م.2010الدليل اإللكرتوني يف اإلثبات املدني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -16

 م.2010كيفية احملافظة على املستند اإللكرتوني عرب الزمن )األرشيف اإللكرتوني(، دار النهضة العربية، -17

 .م2009تطوره ومدى حجيته يف اإلثبات املدني، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل عام  -عناصره -املستند اإللكرتوني -18

 م.2008الرتاضي يف العقود اإللكرتونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -19

 م.2008التعاقد عن طريق شبكة املعلومات العاملية )اإلنرتنت(، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -21

ر الشركات األمنية يف اضمحالل سيادة الدولة بالتطبيق على الوظيفة األمنية ممثال يف الوظيفة األمنية )العراق أمنوذجا(، دو -21
 م.2008دار النهضة العربية، 

 
 :اإلنكليزيةاملؤلفات العلمية باللغة 

 
22- The Competent Authority Issuing The Digital Certificate, Dar AL-Nahda AL-

Arabia, Cairo- 2011. 
23- Authentic electronic document Evidence in the civil, Dar AL-Nahda AL-

Arabia, Cairo- 2011. 
24- Electronic Archive, Dar AL-Nahda AL-Arabia, Cairo- 2011. 
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 البحوث العلمية املنشورة واملقبولة للنشر يف جمالت حمكمة:
 -كلية القانون اجلامعة املستنصرية -ؤلف يف القانون العراقي واملقارن(، جملة احلقوقحبث بعنوان )احلماية اإلجرائية حلق امل -25

 .127-99م، ص2013(، 20(، العدد )5العراق، نشر يف اجمللد رقم )

نشر  -العراق -التشريع والقضاءجملة  -للجهة املختصة بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوني( النظام القانونيحبث بعنوان ) -26
 .م10/5/2013بتاريخ  13 بالعدد

 -جملة احلقوق -(لقانون الطريان املدني اإلماراتيدراسة تطبيقية  -تأصيل املسؤولية املدنية للناقل اجلويحبث بعنوان )  -27
 م.2012/ 27/8قبل للنشر بتاريخ  -احتاد اجلامعات العربية

حتليلية مقارنة لقانون تنظيم دراسة  -لألضراراملسؤولية املدنية الناشئة عن استخدامات الطاقة املسببة حبث بعنوان )  -28
قبل للنشر بتاريخ  -العراق -النهرينجامعة  -جملة احلقوق  -(م2010لعام  7األنشطة النووية واإلشعاعية املصري رقم 

 م.2012/ 28/6

جملة   -(اقددراسة تطبيقية لعقد إعداد مصنف بالتع -أثر احلق األدبي للمؤلف يف مرحلة تنفيذ العقد حبث بعنوان ) -29
 م.2011 /27/12قبل للنشر بتاريخ  -العراق -جامعة تكريت -احلقوق

حقوق جملة  -حبث بعنوان )املسؤولية املدنية للجهة املختصة بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوني جتاه الغري املتضرر( -31
 م.10/5/2011قبل للنشر بتاريخ  -العراق -جامعة القادسية -القادسية

نشر مبجلة محورابي للدراسات  -دراسة تطبيقية لعقد إعداد مصنف بالتعاقد( -سؤولية املدنية للمؤلفحبث بعنوان )امل -31
 م.2011  -يناير/ مارس  -السنة الثالثة -العدد الرابع -القانونية

 م.2011  -يناير/مارس  -السنة الثالثة -العدد الرابع -جملة محورابي للدراسات القانونية -32

The legal system of the competent authority issuing the digital certificate 

جملة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوث  -دراسة مقارنة  -اجلهة املختصة بإصدار شهادة التصديق اإللكرتوني -33
 م.20/11/2010قبل للنشر بتاريخ   -جامعة القاهرة -القانونية

م، حبث نشر مبجلة النشرة 2000لسنة  56إثبات عقد اإلجيار يف ظل قانون إجيار العقار العراقي النافذ وتعديله رقم  -34
 م. 2001احلقوقيني العراقيني، السنة الرابعة، العدد اخلامس، لعام  احتادالقضائية اليت يصدرها 
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 البحوث العلمية املنشورة من خالل املؤمترات العلمية:
حبث بعنوان )جهود جامعة الدول العربية يف مكافحة ظاهرة اإلرهابيني األجانب يف املنطقة العربية(، نشر يف الورشة  -53

العربية األوىل بشأن ظاهرة اإلرهابيني األجانب املخاطر والتحديات، جهة االنعقاد قطاع الشؤون القانونية، جامعة الدول 
 .م30/12/2015-29القاهرة، للفرتة من  -العربية

مؤمتر  ضمن وقائعحبث بعنوان )جهود جامعة الدول العربية يف جمال محاية ومساعدة ضحايا األعمال اإلرهابية(، نشر  -53
 -الوعي بالقانون ومساعدة ضحايا األعمال اإلرهابية، جهة االنعقاد املركز العربي للوعي بالقانون، جامعة الدول العربية

 م.27/10/2015-25 من القاهرة، للفرتة

بغداد الدويل ملكافحة اإلرهاب، حتت (، نشر يف مؤمتر  أسس التعاون الدويل للتصدي لظاهرة اإلرهابحبث بعنوان )  -53
 ،بغداد النهرين،جامعة  -النهرين للدراسات االسرتاتيجية، جهة االنعقاد مركز حنو تضامن دويل ملكافحة اإلرهاب شعار
 م.13/3/2014-12 للفرتة

العراق أمنوذجاً (، نشر يف املؤمتر العلمي الثاني للمركز العربي للوعي  -لة االنتقالية واملصاحلة الوطنيةحبث بعنوان ) العدا -53
جامعة  -آليات العدالة االنتقالية يف دول الربيع العربي، جهة االنعقاد املركز العربي للوعي بالقانون، حتت شعار بالقانون

 م.23/9/2013-22القاهرة، للفرتة من  -الدول العربية
حبث بعنوان ) دور التعلم اإللكرتوني يف ظل جمتمع املعرفة (، نشر ضمن وقائع مؤمتر العلمي األول لكلية التعليم املفتوح،  -39

حتت شعار واقع التعليم املفتوح يف الوطن العربي وآفاق تطوره، جهة االنعقاد كلية التعليم املفتوح جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
 م. 18/9/2013-16للفرتة من  صنعاء، -اليمن

حبث بعنوان ) السياسة اجلنائية العراقية ملكافحة اإلجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية(، نشر ضمن وقائع  -41
مؤمتر العلمي الثاني عشر لكلية املنصور اجلامعة ، حتت شعار العلم أداة التنمية املستدامة، جهة االنعقاد كلية املنصور 

 م. 5/5/2013-4بغداد، للفرتة من  -عة، العراقاجلام

،  جامعة الشارقة (. نشر ضمن وقائع مؤمتر االلتزام بإعالم املستهلك يف التعاقد املربم يف اجملال اإللكرتوني حبث بعنوان  ) -41
 دولة اإلمارات ،كلية القانون جامعة الشارقة، جهة االنعقاد قانون املعامالت املدنية بني األصالة واملعاصرةحتت شعار 

  .م28/2/2013-27، للفرتة من املتحدة العربية

دراسة استطالعية آلراء عينة من أساتذة اجلامعات العرقية  -حبث بعنوان  ) واقع دور اجلامعات يف تنمية جمتمع املعرفة -42
ار أدارة املعرفة جامعة الزقازيق، حتت شع -املؤمتر الدويل اخلامس لقسم االجتماع كلية اآلداب، نشر ضمن وقائع (

مبؤسسات التعليم العايل العربية، جهة االنعقاد قسم االجتماع كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، مجهورية مصر العربية، للفرتة 
  .م6/12/2012-5من 

دراسة استطالعية آلراء  -حبث بعنوان  ) مدى تأثري التوعية عن أضرار املخدرات على سلوك طلبة اجلامعات العراقية -43
املؤمتر العلمي األول لكلية طب املوصل ودائرة صحة نينوى ، نشر ضمن وقائع ينة من الطلبة يف اجلامعات العراقية (ع

ومبشاركة مديرية شرطة حمافظة نينوى قسم مكافحة املخدرات، حتت شعار مكافحة املخدرات وسوء استخدام 
  .م21/11/2012-20لعراق، للفرتة من العقاقري، جهة االنعقاد كلية الطب، جامعة املوصل، مجهورية ا
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نشر ضمن أعمال املؤمتر  ،العراق أمنوذجا ( -حبث بعنوان  ) دور ديوان الرقابة املالية يف دعم الشفافية ومناهضة الفساد -44
وكمة جامعة جرش، بعنوان احل -العلمي العاشر للجمعية العلمية لكليات احلقوق العربية واملؤمتر العلمي التاسع لكلية احلقوق

-24ومكافحة الفساد، جهة االنعقاد كلية احلقوق، جامعة جرش، اململكة األردنية اهلامشية، للفرتة من 
 م.26/4/2012

(، نشر ضمن أعمال املؤمتر العلمي احلادي عشر حتت  لفساد يف العراقلحبث بعنوان ) حنو صياغة فكر وطين مناهض  -45
 -19للفرتة من  -بغداد  -جهة االنعقاد كلية املنصور اجلامعة، العراق شعار بالعلم واملعرفة تنمو اجملتمعات وتزدهر،

 م.20/11/2011

املؤمتر حبث بعنوان ) دور البحث العلمي بني النهوض بواقع العمل القانوني وتطلعات الباحثني يف العراق(، ضمن أعمال  -46
سالمي، جهة االنعقاد كلية اآلداب جامعة حتديات البحث العلمي يف العامل العربي واإل بعنوان دويل الثالثالعلمي ال

 .م19/5/2011لفرتة من ل الزقازيق، مصر،

 دويل التاسع عشراملؤمتر العلمي الحبث بعنوان ) املسؤولية املدنية للمستثمر األجنيب جتاه الدولة املضيفة له (، ضمن أعمال  -47
وأثرها يف التنمية االقتصادية يف دولة اإلمارات العربية  قواعد االستثمار بني التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بعنوان

-25لفرتة من ل اإلمارات العربية املتحدة، -املتحدة، جهة االنعقاد كلية القانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب
 .م27/4/2011

اإلعمال حول  دويل الثامنمتر العلمي الاملؤحبث بعنوان ) إدارة املرافق العامة يف احلكومة اإللكرتونية (، ضمن أعمال  -48
لفرتة من ل اإللكرتونية والتحول يف اقتصاديات األعمال، جهة االنعقاد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزرقاء، األردن،

 .م15-17/3/2011

 
 الدورات التدريبية:

جامعة  -بكلية القانون االحتيال البحري(، أقيمت دورة قانونية فنية حول )التشريعات البحرية العراقية احلديثة ومكافحة -49
 م.26/3/2000لغاية  23/2/2000فرع البصرة، للفرتة من  -بالتعاون مع مجعية البحريني العراقية البصرة

فرع  -جامعة البصرة بالتعاون مع مجعية البحريني العراقية -(، أقيمت بكلية القانونالتأمني البحريدورة قانونية فنية حول ) -51
 .م20/9/2000-3لبصرة، للفرتة من ا

فرع  -جامعة البصرة بالتعاون مع مجعية البحريني العراقية -(، أقيمت بكلية القانونالتصادم البحريدورة قانونية فنية حول ) -51
 م.3/12/2001لغاية  15/11/2001البصرة، للفرتة من 

فرع  -لبصرة بالتعاون مع مجعية البحريني العراقيةجامعة ا -(، أقيمت بكلية القانونحجز السفندورة قانونية فنية حول ) -52
 م.19/4/2001-1البصرة، للفرتة من 
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 البحوث وأوراق العمل املقدمة يف الندوات:
حبث مقدم يف الدورة املقامة يف جامعة جيهان باالشرتاك مع  -املشكلة واملعاجلة العراق إمنوذجاً -ظاهرة غسل األموال -53

 م.2012-2011ثالثة دورات ، لألعوام  -نقابة احملامني العراقية

أصول مهنة احملاماة، حبث منشور مبجلة النشرة القضائية اليت يصدرها إحتاد احلقوقيني العراقيني، السنة اخلامسة، العدد  -54
 م. 2002السادس، لعام 
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