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 بســــــــــــــم اللــــــــــــه الرحمــــــــــــن الرحيــــــــــــــم
VITAE CURRICULUM 

 السيرة الذاتية
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 االسم: الدكتور ياسين محمد خلف الجبوري

1/7/1591تاريخ الوالدة:   

 مكان الوالدة: العراق/ نينوى/ الزاب

 المراحل الدراسية:

في مدرسة شميط االبتدائية للبنين 1591-1597الدراسة البتدائية عام اكمل  -1  

في ثانوية الزاب للبنين 1571-1571والتوجيهي( عام -اكمل الدراسة الثانوية )االعدادي -2  

الكلية وحصل  وتخرج من ،1579-1571تم قبوله في جامعة بغداد/ كلية القانون والسياسة/ قسم القانون/ عام  -1

75وبمعدل  1571-1577لوريوس في القانون بدرجة جيد جداً عام على البكا  

نون عام تم قبوله لدراسة الماجستير في القانون الخاص في جامعة بغداد/ كلية القانون والسياسة/ قسم القا -1

1511.. واكمل دراسته فيها وحصل على شهادة الماجستير بتقدير جيد جداً عام 1511-1511  

ل على العلمية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكمال دراسته للحصو انضم الى البعثة -9

شهادة  كلية الحقوق في المملكة المتحدة )بريطانيا( وحصل على -شهادة الدكتوراه، وتم قبوله في جامعة جالسكو

.1552الدكتوراه في القانون الخاص )القانون المدني( عام   

(Glasgow University-Faculty of Law)               

 عنوان االطروحة:

(An Evaluation of Specific Implement as A remedy for Breach of Contract 

for the Sale of Goods in Scots Law and Iraqi Civil Law, A comparative 

Study, with Additional Reference to the English Law). 

، ن المدني العراقيفيذ العيني كتعويض في حالة خرق عقد بيع البضائع في القانون االسكتلندي والقانو)تقييم التن

مع اشارة اضافية الى القانون االنجليزي(. دراسة مقارنة،  
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 الخبرات االكاديمية:

. بصفة استاذ مساعد وقام بتدريس 1551لغاية  1559تعاقد مع جامعة اربد االهلية الخاصة عام  -1

عقود ال -القانون المدني ،أحكام االلتزام-القانون المدني ،مصادر االلتزام -لمساقات التالية: )القانون المدنيا

ات تاريخ القانون، مصطلح ،التنفيذ -قانون البينات واالجراء ،قانون اصول المحاكمات المدنية ،المسماة

 ونصوص قانونية باللغة االنجليزية.

وقام بتدريس المساقات التالية: )القانون  1551اربد عام  -في جامعة اليرموكعمل كمحاضر غير متفرغ  -2

التنفيذ(.-قانون االجراء ،قانون اصول المحاكمات المدنية ،الحقوق العينية-المدني  

وقام  2112ولغاية  1551كلية الدراسات الفقهية والقانونية بصفة استاذ مساعد عام -تعاقد مع جامعة آل البيت -1

 ،تزامالقانون المدني/احكام االل ،القانون المدني/مصار االلتزام ،س المواد التالية )المدخل الى علم القانونبتدري

كمات قانون اصول المحا ،القانون المدني/ الحقوق العينية االصلية والتبعية ،القانون المدني/ العقود المسماة

قانون البينات واالجراء/ التنفيذ ،المدنية  

 1ى ت اكاديمية في جامعة آل البيت كما يأتي: )االشراف على رسائل الماجستير وقد تم االشراف علله خبرا -1

ون الخاص رسائل ماجستير وتمت مناقشتها بتفوق واجيزت. قام بمناقشة العديد من رسائل الماجستير في القان

 )المدني والتجاري(.

بصفة استاذ مساعد وقام بتدريس المساقات التالية:  2112تعاقد مع جامعة الزيتونة االردنية الخاصة عام  -9

ة باللغة دراسات قانوني ،تاريخ القانون ،القانون الدولي الخاص ،الحقوق العينية ،مصادر االلتزام ،)احكام االلتزام

داء في بموجب قرار مجلس العم -كلية الحقوق -ترقيته الى استاذ مشارك في جامعة الزيتونة توتم االنجليزية.

.2117-7-2( في 179، المرقم )2117-2119جتماعه الثاني والعشرين من العام الجامعي ا  

. 2119ولغاية  2111-2115عام الدراسي ارك للتعاقد مع جامعة العلوم االسالمية العالمية بصفة استاذ مش -9

وراة( في جامعية )دكتوقام بتدريس طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه واشرف على العديد من الرسائل ال

ديد من كلية الشريعة والقانون قسم القانون المقارن في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، وقد تمت مناقشة الع

  الرسائل بنجاح.

وال يزال بعمل بها. 2119 -2119تعاقد مع جامعة الزيتونة األردنية بصفة استاذ مشارك للعام الدراسي  -7  
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زيتونة باالضافة إلى البكالوريوس في جامعة ال ،ي القانون المدنيس طلبة الماجستير فيقوم حالياً بتدري -1

  األردنية.

مداء المرقم بموجب قرار مجلس الع في جامعة الزيتونة االردنية تمت ترقيته إلى رتبة استاذ في القانون المدني -5

. 17/12/2119بتاريخ  2117-11/2119في الجلسة المرقمة:  (2119-2117/ 11/ 11)  

 الخبرات العملية )المهنية(:

مارس مهنة المحاماة بعد حصوله على شهادة الماجستير في العراق وكذلك بعد حصوله على شهادة -1  

وعلى مختلف المستويات القضائية وامام كافة المحاكم باختالف درجاتها وانواعها )المدنية  الدكتوراه

ية.دنية والتجارية والجنائية ودعاوي االحوال الشخصية والشرعوالجنائية( وفي كافة انواع الدعاوي الم  

 الخبرات شبه االكاديمية واالدارية:

1551.-1557تم اختياره عضواً في مجلس جامعة اربد االهلية الخاصة للعام  -1  

1551.-1557تم اختياره عضواً في مجلس البحث العلمي في الجامعة للعام  -2  

.1557-1559جنة مكتبة الجامعة المركزية للعام تم اختياره عضواً في ل -1  

 الميةجامعة العلوم االس -لشريعة والقانونكلية الشيخ نوح لرئيس قسم القانون المقارن، شغل منصب  -1

.2111/ 5لغاية شهر  5/2111ومن شهر  2111/ 12/1لغاية  2115/ 29/1من الفترة  العالمية  

  2111/ 5لغاية شهر  1/2115من شهر وح للشريعة والقانون،في كلية الشيخ ن شغل منصب نائب عميد -9

ي األول جامعة الزيتونة األردنية اعتباراً من بداية الفصل الدراس -يشغل حالياً منصب عميد كلية الحقوق -9

.1/11/2117الموافق   

 المؤلفات والبحوث والمقاالت:

 صدرت له الكتب والبحوث التالية:

 اوالً: الكتب:

دراسة احكام االلتزامات(اثار الحقوق الشخصية ) الجزء الثاني، المدني االردني، ي شرح القانونالوجيز ف -1

في جامعة العلوم االسالمية  تم تحكيمهو . 1121عام  ،2موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طـ
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قبوله الغراض  11/1/1211بتاريخ  9/2111العالمية وقررت لجنة التعيين والترقية في جلستها رقم 

  الترقية.

 (،حقوق الشخصية )مصادر االلتزاماتمصادر ال ز في شرح القانون المدني االردني، الجزء االول،الوجي -2

في جامعة العلوم االسالمية  وتم تحكيمه .2111عام  ،2، طـدار الثقافة للنشر والتوزيع عماندراسة موازنة، 

قبوله الغراض  19/9/2111بتاريخ  7/2111في جلستها رقم العالمية وقررت لجنة التعيين والترقية 

  الترقية.

 ( شرح أحكام عقد البيع،1الوجيز في شرح القانون المدني األردني، الجزء الثالث، العقود المسماة، ) -1

، وقد تم تحكيم هذا الكتاب الغراض الترقية وتم 2119-2119دار الثقافة للنشر، عمان،  دراسة موازنة،

.1/19/2119جامعة الزيتونة األردنية، رقم   -اعتباره كتاباً متميزاً، بموجب قرار مجلس البحث العلمي  

ام عقد اإليجار، ( شرح أحك2الوجيز في شرح القانون المدني األردني، الجزء الثالث، العقود المسماة، ) -1

 دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر، عمان، وهو قيد الطبع.

 قد،العنظرية المجلد االول، حقوق الشخصية، مصادر ال المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء االول، -9

م تحكيم هذا وقد ت .2112، عمان-االردن -دار وائل للنشر والتوزيع انعقاد العقد، دراسة موازنة،-االول القسم 

دنية، كلية في جامعة الزيتونة االر الكتاب الغراض الترقية وتم قبوله باعتباره بحثاً اصيالً لغايات الترقية

 الحقوق.

 قد،قانون المدني، الجزء االول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد االول، نظرية العالمبسوط في شرح ال -9

وقد تم تحكيم هذا  ،2112عمان عام -ة موازنة،  دار وائل للنشر، مراتب انعقاد العقد، دراسالقسم الثاني

دنية، كلية في جامعة الزيتونة االر الكتاب الغراض الترقية وتم قبوله باعتباره بحثاً اصيالً لغايات الترقية

.الحقوق  

، قدالع القانون المدني، الجزء االول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد االول، نظريةالمبسوط في شرح  -7

  .2112، اثار العقد وانحالله، دراسة موازنة، دار وائل للنشر عمان عام لقسم الثالثا
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فيذ ، المجلد االول، وسائل تناثار الحقوق الشخصية ،الجز الثاني ،المبسوط في شرح القانون المدني -1

 ذ االختياري ذاتهفي التنفي ل،للحقوق الشخصية، القسم االو التنفيذ االختياري الحقوق الشخصية، الكتاب االول،

.2119عمان عام -دار الثقافة للنشر والتوزيع دراسة موازنة، وااللتزام الطبيعي.  

فيذ شرح القانون المدني، الجز الثاني، اثار الحقوق الشخصية، المجلد االول، وسائل تنالمبسوط في  -5

لتنفيذ بما يعادل وفاء واال خصية، القسم الثاني،لتنفيذ االختياري للحقوق الشا الحقوق الشخصية، الكتاب االول،

2119.عمان عام -دار الثقافة للنشر والتوزيع الوفاء، دراسة موازنة،  

نفيذ المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، اثار الحقوق الشخصية، المجلد االول، وسائل ت -11

عيني الجبري فيذ الالتن وق الشخصية، القسم االول،الحقوق الشخصية، الكتاب الثاني، التنفيذ الجبري للحق

  .2111ة موازنة، دراس للحقوق الشخصي، الباب االول، في التنفيذ العيني الجبري ذاته،

 ثانياً: البحوث:

منشور في مجلة الشريعة والقانون جامعة  العيب في القانون المدني االردني، دراسة موازنة،خيار  -1  

م. 2111يناير  هـ، 1121، ذو القعدة، 21المتحدة،ع  االمارات العربية      

منشور في مجلة الشريعة  الشرط في القانون المدني االردني،دراسة في مفهوم  الواقعة الشرطية، -2

م. 2111يونيو  هـ،1129، ربيع الثاني، 21والقانون، جامعة االمارات العربية المتحدة، ع   

حوث زيتونة للدراسات والبمنشور في مجلة ال قانون المدني االردني،في ال القانوني لحلولالوفاء مع ا -1

م. 2119 ، نيسان،1العلمي، جامعة الزيتونة االردنية الخاصة، المجلد الثالث، ععمادة البحث  العلمية،  

صادرة منشور في مجلة الحقوق ال تفاقي في القانون المدني االردني، دراسة مقارنة،الوفاء مع الحلول اال -1  

.2119، عن كلية الحقوق في جامعة البحرين       

عربية الدعوى المباشرة في القانون المدني االردني، منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة االمارات ال -9

، السنة السادسة والعشرون.2112، اكتوبر 1111، ذو الحجة 92المتحدة، كلية القانون، العدد   

قانون العلم العاقد االخر في ط الجوهري في العقد ومدى اتصاله بشف عن الغلالضوابط الموضوعية للك  -9

.2111، 1، العدد 11قوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد ر في مجلة الحوشالمدني االردني، من  
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في  تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع وتأصيل انتقال تلك الحصة الى المتصرف اليه -7

، 29علوم السياسية، جامعة الملك سعود، المجلدر في مجلة كلية الحقوق والوشن المدني االردني، منالقانو

2111.  

لجنائية ر لدى المجلة اونشم وااللتزام التخييري في القانون المدني االردني، خيار التعيينالعالقة بين  -1

.2111، مصر -القاهرةتصدر عن المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية،  -القومية  

االردني  يومدى امكانية تنفيذه جبرياً، دراسة موازنة في القانون المدن، االلتزام باالمتناع عن القيام بعمل -5

ية تصدر عن المركز القومي للبحوث الجنائ -ر لدى المجلة الجنائية القوميةونشوالقانون االنجليزي، م

.2111، مصر -واالجتماعية، القاهرة  

 -راساتمجلة دلدى منشور لوقت الذي يعتد فيه باثار المقاصة القضائية في القانون المدني االردني، ا -11

.2111، 1، ملحق 11األردنية، المجلد الجامعة   

ي مفهوم االرهاق المانع من التنفيذ العيني الجبري لاللتزامات والحقوق الشخصية، دراسة موازنة ف -11

عين  جامعة -العلوم القانونية واالقتصادية مجلةلدى منشور انون االنجليزي، القانون المدني االردني والق

.2111، مصر  -القاهرة شمس،  

في  شورنون المدني االردني ، منمدى جواز اجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق في القا -12

.2119، جامعة ال البيت –مجلة المنارة   

جامعة  -منشور في مجلة الميزان في القانون المدني األردني، ورة )االكراه السلبي(االكراه في حالة الضر -11

.2111، 2، العدد 1، مجلد العلوم اإلسالمية العالمية  

( من القانون المدني األردني، 1111الزعم بسبب شرعي في االلتصاق الصناعي بموجب أحكام المادة ) -11

.11/11/2119، األردنيةالجامعة  -مقبول للنشر في مجلة دراسات  

ء(، مقبول التشريع واحكام القضا نظرة جديدة بين)التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني،  -19

  . 1/2/2119  الجامعة األردنية -للنشر في مجلة دراسات

والعلوم ق في مجلة كلية الحقومنشور في القانون المدني األردني،  العلم بالمبيع وتعيينه - -19 

.2119السياسية، جامعة الملك سعود،   
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نية في في المجلة األرد -التحكيمقيد التزام المستأجر برد المأجور في القانون المدني األردني،  -17

.2111القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤته،   

  ياسين محمد خلف الجبوري رالدكتو                                                                    

االردن –عمان                                                                              

         9911972175تلفون :                                                                                        

E-mail: dryaseen54@yahoo.com                                                                            
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