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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:

 

 التحصيل األكاديمي:

 

  1997كلية القانون –جامعة البصرة –بكالوريوس قانون 

  2001كلية القانون -جامعة بغداد-خاصماجستير قانون 

  2006-كلية القانون–جامعة بغداد –دكتوراه قانون خاص 

  القانون المدني-القانون الخاص-القانون–التخصص الدقيق 

 5/1/2016منذ علمي الحالي: أستاذ اللقب ال 

  2014 حتى 2012القانون الخاص منذ رئيس قسم . 

 2018-2016للفترة من  جامعة ذي قار–قانون رئيس لجنة الترقيات الفرعية في كلية ال 

 الدراسات والبحوث:

 " ت نيل " دراسة مقارنة وهي جزء من متطلباالمشترك في المسؤولية المدنية الخطأاثر فكرة

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

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

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

  بحا   "العقدية فاي القاانون االنكليازي ةالمسؤوليمن  اإلعفاء" النظاا القانوني لشروط

لقااانون مساااعد وهاو منشااور فاي مجلااة ا أساتاذب مقاادا كجازء ماان متطلباات الحصااو  علاى لقاامنفارد 

 2008المقارن 

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

ون مساعد في مجلة القاان أستاذمقدا كجزء من متطلبات الحصو  على لقب منفرد بح   واالنكليزي

 2009المقارن 

 " مقاادا كجاازء ماانك مشااتربحا   " ماداختت قطااع الرابطااة العقديااة فااي القااانون اإلنكلياازي 

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

 حاا  ب أمريكااي-نظريااة الجحااود المبتساار لتلتزامااات العقديااة فااي النظاااا القااانوني االنكلااو

–انونياة منشاور فاي مجلاة العلاوا الق األساتاذيةمنفرد مقدا كجزء من متطلبات الحصو  على درجاة 

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

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

مجلاة تصادرها جامعاة –منشاور فاي مجلاة كلياة الحقاوق  األستاذيةمن متطلبات الحصو  على درجة 

 .2015-العدد الثال  –المجلد السابع عشر   الحقوق كلية -ادالنهرين في بغد
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   ا كجزء مقد بح  منفرد المفهوا الحدي  للعيب في ظل القواعد الحاكمة لمسؤولية المنتج

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

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

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

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

 .2016- الثانيكلية القانون  العدد -تصدرها جامعة ذي قار

 دراساة فاي ءاوءفي تخفيف الضرر في المساؤولية العقدياة وكيفياة أعمالا   ندائواجب ال 

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

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

 .2016 العدد األو 

  قارارات  )دراساة فاي ءاوءأمريكياة-االقتصادي في العقد في القوانين االنكلاو اإلكراهنظرية

 .2017في مجلة القانون المقارن  مقبو  للنشر المحاكم العراقية والمصرية(  بح  مشترك   

 

 -المؤتمرات الدولية:

  فاي  األردنلذي عقاد فاي حو  قضايا هيئة دعاوى الملكية العقارية ا التنسيقيشارك في المؤتمر

( كااارئيس وفاااد منظماااة UNHCRالتجئاااين ) لشاااؤونبرعاياااة المفوءاااية العلياااا  2007عااااا 

 الشركاء الدوليين للمفوءية العاملين في في جنوب العراق. أحدى( اإليطاليةاالنترسوز 

   برعايااة  2006شااارك فااي المااؤتمر لتنميااة ثقافااة حقااوق االنسااان الااذي عقااد فااي دولااة الكوياا

( كعضاو فااي وفاد منظمااة االنترساوز االيطاليااة( UNHCRالتجئااين ) لشاؤونية العليااا المفوءا

 الشركاء الدوليين للمفوءية العاملين في جنوب العراق. أحدى

 -المجتمعية : األنشطة

  لقانونياة االعاملاة فاي مجاا  تاوفير الخادامات  االنساانيةللمنظمة االنترساوز الدولياة  اإلقليميالمنسق

ة ضاارورية االخاارى لفئااة النااازحين والمهجاارين والطبقااات الهشااة فااي المجتمااع للفتاارواالحتياجااات ال

2005-2008 

  جرة الشخصية بصفة محاءر برعاية منظمة اله األحوا شارك في العديد من الندوات في مجا  قانون

 (. IMCالدولية)

 -:األخرى المهارات 

   لى درجاة دثة   والقراءة والتكلم وحصل عالمحا مهاراتفي  اإلنكليزية اللغةل  معرفة جيدة في مجا

 امريكي. إشرافالتوفل الذي اجري في جامعة البصرة تح   امتحانفي  513

   لغةالالفرنسية قراءة وكتابة ومستمر في تطوير مهارت  في هذه  اللغةل  معرفة مقبولة في مجا. 

  سيةاألسا  واستخداا بعض تطبيقات  اآلليل  معرفة مقبولة في مجا  الحاسب. 

 

 

 


