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الحقوق  :الكلية /القسم  
 جامعة الزيتونة/ االردن/ عمان

 77690069966900تلفون:      
 y.juboori@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني: 

               dryaseen54@yahoo.com            
 

 المعلومات الشخصية
   1954/7/1تاريخ الميالد:

 .عراقيالجنسية: 
 .متزوج : نعم

   
 .الشهادات العلمية .1

 
 ثانوية الزاب للبنين3791-3791دراسة الثانوية الفرع االدبي عام شهادة ال /. 

  7711-7711البكالوريوس في القانون بتقدير جيد جداً عام. 

  وبتقدير جيد جدًا.  جامعة بغداد - 3791عام  الخاص جة الماجستير في القانون در 

 .عنوان الرسالة " عقد االيداع في المستودعات العامة" دراسة مقارنة      

 فةةةي جامعةةةة جالسةةة و / ليةةةة الةقةةةوح/ الممل ةةةة المتةةةةدة  –3771رجةةةة الةةةد تورال فةةةي القةةةانون المةةةدني عةةةام د
 طانيا(.  ي)بر 

 (Glasgow University-Faculty of Law)               

 إطروحة الدكتوراة .0
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(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 االسكتلندي يم التنفيذ العيني كتعويض في حالة خرق عقد بيع البضائع في القانو)تقي .3

.والقانون المدني العراقي، دراسة مقارنة، مع اشارة اضافية الى القانون االنجليزي(  

 
 
 
 الخبرات الوظيفية -3

 
 الرتب األكاديمية

 
فة استاذ مساعد وقام . بص6991لغاية  6991تعاقد مع جامعة اربد االهلية الخاصة عام  -

لتزام، أحكام اال-مصادر االلتزام، القانون المدني -بتدريس المساقات التالية: )القانون المدني

 -راءالعقود المسماة، قانون اصول المحاكمات المدنية، قانون البينات واالج -القانون المدني

ية.التنفيذ، تاريخ القانون، مصطلحات ونصوص قانونية باللغة االنجليز  

وقام بتدريس المساقات  6991اربد عام  -عمل كمحاضر غير متفرغ في جامعة اليرموك -2

-الحقوق العينية، قانون اصول المحاكمات المدنية، قانون االجراء-التالية: )القانون المدني

 التنفيذ(.

 6991 مكلية الدراسات الفقهية والقانونية بصفة استاذ مساعد عا-تعاقد مع جامعة آل البيت -3

وقام بتدريس المواد التالية )المدخل الى علم القانون، القانون المدني/مصار  2002ولغاية 
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لحقوق االلتزام، القانون المدني/احكام االلتزام، القانون المدني/ العقود المسماة، القانون المدني/ ا

تنفيذواالجراء/ الالعينية االصلية والتبعية، قانون اصول المحاكمات المدنية، قانون البينات   

د تم له خبرات اكاديمية في جامعة آل البيت كما يأتي: )االشراف على رسائل الماجستير وق -4

رسائل  رسائل ماجستير وتمت مناقشتها بتفوق واجيزت. قام بمناقشة العديد من 3االشراف على 

 الماجستير في القانون الخاص )المدني والتجاري(.

بصفة استاذ مساعد وقام بتدريس  2002ونة االردنية الخاصة عام تعاقد مع جامعة الزيت -5

ص، المساقات التالية: )احكام االلتزام، مصادر االلتزام، الحقوق العينية، القانون الدولي الخا

ي جامعة تاريخ القانون، دراسات قانونية باللغة االنجليزية. وتمت ترقيته الى استاذ مشارك ف

عام بموجب قرار مجلس العمداء في اجتماعه الثاني والعشرين من ال -كلية الحقوق -الزيتونة

2002.-2-2( في 425، المرقم )2002-2001الجامعي   

 2060-2009تعاقد مع جامعة العلوم االسالمية العالمية بصفة استاذ مشارك للعام الدراسي  -1

يد من شرف على العد. وقام بتدريس طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وا2065ولغاية 

العلوم  الرسائل الجامعية )دكتوراة( في كلية الشريعة والقانون قسم القانون المقارن في جامعة

 اإلسالمية العالمية، وقد تمت مناقشة العديد من الرسائل بنجاح. 

وال  2061 -2065تعاقد مع جامعة الزيتونة األردنية بصفة استاذ مشارك للعام الدراسي  -2

مل بها.يزال بع  

وس في جامعة يقوم حالياً بتدريس طلبة الماجستير في القانون المدني، باالضافة إلى البكالوري -1

 الزيتونة األردنية. 
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تمت ترقيته إلى رتبة استاذ في القانون المدني في جامعة الزيتونة االردنية بموجب قرار  -9

 2062-46/2061رقمة: ( في الجلسة الم2062-2061/ 46/ 06مجلس العمداء المرقم )

 . 62/62/2061بتاريخ 
 
 
 

 المناصب األكاديمية
سالمية جامعة العلوم اال -شغل منصب رئيس قسم القانون المقارن، كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون -6

.2066/ 9لغاية شهر  9/2060ومن شهر  2060/ 62/6لغاية  2009/ 25/1العالمية من الفترة   

/ 9لغاية شهر  1/2009عميد في كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون، من شهر شغل منصب نائب -2

2060  

شغل منصب عميد في كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة بموجب قرار مجلس االمناء في جلسته رقم -3  

( ولمدة سنتين.6/60/2062( اعتباراً من )20/9/2062بتاريخ )  (2018-2017/01) 

  
 

 هتمامات البحثيةاال .6
 القانون المدني في بعديها النظري والتطبيقي وبش ل خاص الموضوعات التالية: عات موضو 

 المدخل الى علم القانون  0
 مصادر االلتزام -0
 اة ام االلتزام 0
 والعقود المدنية الصغيرة(العقود المسماة )عقد البيع، عقد االيجار، عقد المقاولة، 0
 الةقوح العينية  0
 البينات والتنفيذ 0
 ضوية في الجمعيات العلمية والمنظماتالع .5
 العراقيين عضو في نقابة المةامين 
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 الخبرة التدريسية .6
 

خبرات تدريسية في القانون المدني بفروعه المختلفة في الجامعة التالية  -
)جامعة اربد االهلية، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة الزيتونة، 

 جامعة االردنية( على مستوى:جامعة العلوم االسالمية العالمية، ال
 الب الوريوس -1
 الدراسات العليا )الماجستير والد توراة(. -2

 
 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .17
 

 االشراف على ال ثير من الرسائل في المرةلتين الماجستير والد توراة في:
 جامعة الزيتونة/ ماجستير -1
 + د توراةمية/ ماجستير جامعة العلوم االسالمية العال -2
 جامعة آل البيت/ ماجستير -3
 عضوية اللجان  .11
 

 عضو لجنة تو يد الجودة
 عضو لجنة الدراسات العليا

 لجنة البةث العلمي  عضو
 عضو لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعليمية

 
 
 
 

 النشر العلمي .10
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 اواًل: الكتب المنشورة:
 
الجزء االول، مصادر الحقوق الشخصية  الوجيز في شرح القانون المدني االردني، -6

. 2066، عام 2)مصادر االلتزامات(، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، طـ

ي جلستها وتم تحكيمه في جامعة العلوم االسالمية العالمية وقررت لجنة التعيين والترقية ف

قبوله الغراض الترقية.   61/1/2060بتاريخ  2/2060رقم   

حكام الوجيز في شرح القانون المدني االردني، الجزء الثاني، اثار الحقوق الشخصية )ا -2

. وتم  2066، عام 2االلتزامات(دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طـ

ستها رقم تحكيمه في جامعة العلوم االسالمية العالمية وقررت لجنة التعيين والترقية في جل

قبوله الغراض الترقية. 30/3/2066بتاريخ  5/2066  

( شرح أحكام 6الوجيز في شرح القانون المدني األردني، الجزء الثالث، العقود المسماة، ) -3

، وقد تم تحكيم هذا 2061-2065عقد البيع، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر، عمان، 

  -مجلس البحث العلميالكتاب الغراض الترقية وتم اعتباره كتاباً متميزاً، بموجب قرار 

.6/65/2065جامعة الزيتونة األردنية، رقم   

( شرح أحكام 2الوجيز في شرح القانون المدني األردني، الجزء الثالث، العقود المسماة، ) -4

وقد تم تحكيم الكتاب،  2069ثقافة للنشر، عمان، العالم عقد اإليجار، دراسة موازنة، دار 

راسات في جامعة الزيتونة وقد قررت لجنة التعين والترقية في الجامعة قبوله الغراض الد

.العليا والبحث العلمي  

المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء االول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد  -5

 -عانعقاد العقد، دراسة موازنة، دار وائل للنشر والتوزي-االول، نظرية العقد، القسم  االول
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حثاً . وقد تم تحكيم هذا الكتاب الغراض الترقية وتم قبوله باعتباره ب2002عمان، -االردن

 اصيالً لغايات الترقية في جامعة الزيتونة االردنية، كلية الحقوق.

قوق الشخصية، المجلد المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء االول، مصادر الح -1

عمان -راالول، نظرية العقد، القسم الثاني، مراتب انعقاد العقد، دراسة موازنة،  دار وائل للنش

يالً لغايات ، وقد تم تحكيم هذا الكتاب الغراض الترقية وتم قبوله باعتباره بحثاً اص2002عام 

 الترقية في جامعة الزيتونة االردنية، كلية الحقوق.

في شرح القانون المدني، الجزء االول، مصادر الحقوق الشخصية، المجلد  المبسوط -2

عمان  االول، نظرية العقد، القسم الثالث، اثار العقد وانحالله، دراسة موازنة، دار وائل للنشر

. 2002عام   

الول، المبسوط في شرح القانون المدني، الجز الثاني، اثار الحقوق الشخصية، المجلد ا -1

صية، القسم فيذ الحقوق الشخصية، الكتاب االول، التنفيذ االختياري للحقوق الشخوسائل تن

شر االول، في التنفيذ االختياري ذاته وااللتزام الطبيعي. دراسة موازنة، دار الثقافة للن

.2001عمان عام -والتوزيع  

ول، اال المبسوط في شرح القانون المدني، الجز الثاني، اثار الحقوق الشخصية، المجلد -9

صية، القسم وسائل تنفيذ الحقوق الشخصية، الكتاب االول، التنفيذ االختياري للحقوق الشخ

عمان -يعالثاني، الوفاء والتنفيذ بما يعادل الوفاء، دراسة موازنة، دار الثقافة للنشر والتوز

.2001عام   

، المجلد االول، المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، اثار الحقوق الشخصية -60

وسائل تنفيذ الحقوق الشخصية، الكتاب الثاني، التنفيذ الجبري للحقوق الشخصية، القسم االول، 

التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصي، الباب االول، في التنفيذ العيني الجبري ذاته، دراسة 

 .2066موازنة، 
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 ثانيًا: البحوث المنشورة والتي قيد النشر:
 
عيب في القانون المدني االردني، دراسة موازنة، منشور في مجلة الشريعة خيار ال -7

م. 2004هـ، يناير  6424، ذو القعدة، 20والقانون جامعة االمارات العربية المتحدة،ع   

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

هـ، يونيو 6425، ربيع الثاني، 26مارات العربية المتحدة، ع الشريعة والقانون، جامعة اال

م. 2004  

ة الوفاء مع الحلول القانوني في القانون المدني االردني، منشور في مجلة الزيتون -3

مجلد للدراسات والبحوث العلمية، عمادة البحث العلمي، جامعة الزيتونة االردنية الخاصة، ال

م. 2005، نيسان، 6الثالث، ع  

مجلة  الوفاء مع الحلول االتفاقي في القانون المدني االردني، دراسة مقارنة، منشور في -4

.2001الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة البحرين،   

 الدعوى المباشرة في القانون المدني االردني، منشور في مجلة الشريعة والقانون، -5

، 2062، اكتوبر 6433، ذو الحجة 52نون، العدد جامعة االمارات العربية المتحدة، كلية القا

 السنة السادسة والعشرون.

اقد الضوابط الموضوعية للكشف عن الغلط الجوهري في العقد ومدى اتصاله بعلم الع  -1

رين، االخر في القانون المدني االردني، منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البح

.2063، 6، العدد 60المجلد   
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 تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع وتأصيل انتقال تلك الحصة الى -2

سياسية، المتصرف اليه في القانون المدني االردني، منشور في مجلة كلية الحقوق والعلوم ال

.2064، 21جامعة الملك سعود، المجلد  

ور لدى ردني، منشالعالقة بين خيار التعيين وااللتزام التخييري في القانون المدني اال -1

 -قاهرةتصدر عن المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية، ال -المجلة الجنائية القومية

.2063مصر،   

القانون  االلتزام باالمتناع عن القيام بعمل، ومدى امكانية تنفيذه جبرياً، دراسة موازنة في -9

المركز  تصدر عن -جنائية القوميةالمدني االردني والقانون االنجليزي، منشور لدى المجلة ال

.2063مصر،  -القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية، القاهرة  

شور لدى الوقت الذي يعتد فيه باثار المقاصة القضائية في القانون المدني االردني، من -60

.2064، 6، ملحق 46الجامعة األردنية، المجلد  -مجلة دراسات  

، دراسة لتنفيذ العيني الجبري لاللتزامات والحقوق الشخصيةمفهوم االرهاق المانع من ا -66

ونية موازنة في القانون المدني االردني والقانون االنجليزي، منشور لدى مجلة العلوم القان

.2063مصر ،  -جامعة عين شمس، القاهرة -واالقتصادية  

ني انون المدمدى جواز اجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق في الق -62

2065.جامعة ال البيت،  –االردني ، منشور في مجلة المنارة   

ي االكراه في حالة الضرورة )االكراه السلبي( في القانون المدني األردني، منشور ف -63

2064.، 2، العدد 6جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، مجلد  -مجلة الميزان  
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( من القانون 6646عي بموجب أحكام المادة )الزعم بسبب شرعي في االلتصاق الصنا -64

2065./61/66الجامعة األردنية،  -المدني األردني، مقبول للنشر في مجلة دراسات  

ع واحكام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني، )نظرة جديدة بين التشري -65

.  4/2/2061الجامعة األردنية   -القضاء(، مقبول للنشر في مجلة دراسات  

لة كلية منشور في مجالعلم بالمبيع وتعيينه في القانون المدني األردني،  - -61 

. 2061الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود،   

 ة في مجل منشورالتزام المستأجر برد المأجور في القانون المدني األردني،  -62

، 26د مية البورك، الدنمارك، مجلية والسياسية، كلية القانون، اكاديالقانونالعلوم 

2069.(، سنة 3( العدد )1السنة )  

المسؤولية المدنية للمقاول الثاني )المقاول من الباطن( في القانون االردني، مقبول  -11

للنشر، مجلة الميزان للدراسات االسالمية والقانونية، جامعة العلوم االسالمية العالمية، بتاريخ 

8/6/0716. 

المستأجر برد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها عند انتهاء عقد االيجار، مقبول  التزام -16

للنشر، مجلة الميزان للدراسات االسالمية والقانونية، جامعة العلوم االسالمية العالمية، بتاريخ 

07/9/0716 . 

 المؤلفات العلمية قيد التأليف: 

، الحقوق العينية االصلية، المجلد االول، حق لرابعالوجيز في شرح القانون المدني االردني، الجزء ا .1

 دراسة موازنة. -الملكية

 : والمشاركات الأوسمة والجوائز  *

 لا يوجد
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 *  الخبرات العملية :

 لا يوجد

 لا يوجد الدورات التدريبية :  *    

 

 : المهارات  *   

 اللغة األم.-اللغات: اللغة العربية 

 جداً  اللغة اإلنجليزية: جيد . 

  :حاصل على شهادة قيادة الحاسوب  مهارات الحاسوب(ICDL). 

  مهارات اإلتصال : القدرة على العمل فيي مختليف الظيروف وبيروح الفرييق الواحيد، والتيأقلم ميع شيتى المهيام

 بسرعة ودقة.

 

 

 

 
 
 


