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 كلية القانون -ظافر حبيب جبارة / جامعة ذي قار لألستاذ الدكتورالسيرة الذاتية 

 

 االسم: ظافر حبيب جبارة 

 قضاء الشطرة -ذي قار -العراق -1974 /1/11تاريخ الوالدة ومحلها: 

 قار كان منتسبي جامعة ذيمجمع تينا إلس -مدينة الناصرية- محافظة ذي قار-العراقالعنوان الحالي:

 متزوج وعنده بنتان -الحالة االجتماعية:

 Dhafir_1974@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 07832924410رقم الهاتف:

 

 الدراسات والبحوث:

 " نيل  ء من متطلبات" دراسة مقارنة وهي جزالمشترك في المسؤولية المدنية الخطأاثر فكرة

 2001-كلية القانون–جامعة بغداد  إلىشهادة الماجستير في القانون الخاص مقدمة 

 "دراسااة مقارنااة وهااي جاازء ماان متطلبااات نياال شااهادة  " النظاااا القااانوني للهندسااة الوراثيااة

 2006-كلية القانون–جامعة بغداد  إلىالدكتوراه في القانون الخاص مقدمة 

 بحا   "العقدية فاي القاانون االنكليازي ةالمسؤوليمن  اإلعفاءشروط " النظاا القانوني ل

مساااعد وهاو منشااور فاي مجلااة القااانون  أساتاذب مقاادا كجازء ماان متطلباات الحىااو  علاى لقاامنفارد 

 2008المقارن 

  اقاي الجسدية غير المميتة" دراسة مقارنة باين القاانونين العر اإلصابة" التعويض عن

ون مساعد في مجلة القاان أستاذكجزء من متطلبات الحىو  على لقب مقدا منفرد بح   واالنكليزي

 2009المقارن 

 " مقاادا كجاازء ماانمشااترك بحا   " ماداالتت قطااع الرابطااة العقديااة فااي القااانون اإلنكلياازي 

 .2010 القانونيةمساعد وهو منشور في مجلة البحوث والدراسات  أستاذمتطلبات الحىو  على لقب 

 حاا  ب أمريكااي-تلتزامااات العقديااة فااي النظاااا القااانوني االنكلااونظريااة الجحااود المبتساار ل

– منشاور فاي مجلاة العلاوا القانونياة األساتاذيةمنفرد مقدا كجزء من متطلبات الحىو  على درجاة 

 2015- األو العدد –كلية القانون  المجلد الثتثون -مجلة تىدرها جامعة بغداد

  جازء كبحا  منفارد مقادا بها فاي القاانون المقاارن    األالذفكرة التعويض العقابي ومواطن

مجلاة تىادرها جامعاة –منشاور فاي مجلاة كلياة الحقاوق  األستاذيةمن متطلبات الحىو  على درجة 

 .2015-العدد الثال  –المجلد السابع عشر   الحقوق كلية -النهرين في بغداد

 ا كجزء مقد بح  منفرد   المفهوا الحدي  للعيب في ظل القواعد الحاكمة لمسؤولية المنتج

مجلاة –منشاور فاي مجلاة البحاوث والدراساات القانونياة  األساتاذيةمن متطلبات الحىو  على درجة 

 .2015-كلية القانون  العدد األو  -تىدرها جامعة ذي قار

  زء مقادا كجا بحا  منفارد المدنياة المساؤوليةالنطاق الفني للتعويض عن الخطأ المربح في

مجلاة –على درجة األساتاذية منشاور فاي مجلاة البحاوث والدراساات القانونياة من متطلبات الحىو  

 .2016- الثانيكلية القانون  العدد -تىدرها جامعة ذي قار

 دراساة فاي ءاوءفي تخفيف الضرر في المساؤولية العقدياة وكيفياة أعمالا   نواجب الدائ 

جاة متطلبات الحىاو  علاى در مقدا كجزء من كبح  مشتر 1980اتفاقية فيينا للبيوع الدولية لسنة 

قانون  كلية ال-مجلة تىدرها جامعة ذي قار–األستاذية منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية 

 .2016العدد األو  
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  قارارات  )دراساة فاي ءاوءأمريكياة-االقتىادي في العقد في القوانين االنكلاو اإلكراهنظرية

 .2017في مجلة القانون المقارن  قبو  للنشر مالمحاكم العراقية والمىرية(  بح  مشترك   

 

 

 


