السيرة العلمية للدكتور جليل ألساعدي
االسم الرباعي واللقب  -:د .جليل حسن بشات عامر ألساعدي

المواليد -:بغداد 1966

الوظيفةةة الحاليةةة -:أسةةتاا القةةااون المةةداي ورمةةيق نسةةم القةةااون الاةةان نةةي كليةةة القةةااون –
جامعة بغداد للفترة من  2010الى 2014

مدير مكتب االستشارات القااواية /كلية القااون/جامعة بغداد للفترة من 2014-2010

عضو لجاة الترنيات العلمية المركزية لجامعة بغداد للفترة 2016-2014

عضو لجاة تثبيت االلقاب العلمية للكفاءات العامدة ني جامعة بغداد للفترة 2017-2015

رميق لجاة صالحية التدريق ني كلية القااون /جامعة بغداد للفترة 2017/2015

الشهادة -:دكتوراه ني القااون المداي من جامعة بغداد
الدرجة العلمية -:أستاا

عدد ساوات الادمة 23 -:ساة

عدد اطاريح الدكتوراه التي اشرف عليها ( ) 11
عدد رسامل الماجستير التي اشرف عليها () 13

البحوث العلمية الماجزة-:

 -1الظروف المالبسة للضرر /مجلة العلوم القااواية لساة 1996

 -2االعتبار الشاصي ني التعاند  /مجلة العلوم القااواية لساة 1998

 -3مالحظةةات نةةي اصةةون المسةةتولية التقصةةيرية نةةي القةةااون المةةداي العرانةةي  /مجلةةة
الشريعة والقااون  /دولة اإلمارات العربية المتحدة لساة 2002

 -4شرط الماع مةن التصةرف نةي القةااون المةداي العرانةي  /مجلةة العلةوم القااوايةة لسةاة
2005
 -5الضرر المتغير بعد القضةاء بةالتعوي  /مجلةة دراسةات نااوايةة – بيةت الحكمةة لسةاة
2007
 -6الوكالةةةة مةةةن البةةةاطن نةةةي القةةةااواين العرانةةةي والمصةةةري  /مجلةةةة العلةةةوم القااوايةةةة
لساة2009

 -7تاازع القوااين ني التعاند عبر االاترات  /مجلة العلوم القااواية لساة2007

 -8مبةةادا العقةةد نةةي الق ةرأن  /ماشةةور نةةي ونةةامع مةةتتمر نسةةم القةةااون الاةةان – كليةةة
القااون  /جامعة بغداد . 2010

 -9أصول العقد ني القااون االاكليزي والعراني  /مجلة العلوم القااواية لساة 2010

 -10عقد احتراف العب كرة القدم ني القااون العراني -مجلة كلية حقوق الاهرين

. 2012

 -11عقةةةةد بيةةةةع البةةةةرامل الامواجيةةةةة للمعلومةةةةات – مجلةةةةة كليةةةةة القةةةةااون – الجامعةةةةة
المستاصرية .2012

 -12عقد المقاولة الوارد على البرامل الااصة للمعلومات – مجلة دراسةات نااوايةة – بيةت
الحكمة . 2012

 -13مستولية الماتل المادية – مجلة كلية القااون -جامعة اي نار . 2012

 -14العاصةةر الافسةةي نةةي العقةةد – مجلةةة العلةةوم القااوايةةة -كليةةة القةةااون /جامعةةة بغةةداد
. 2012

 -51االعتباااتاالااصا ااملبة الااملاا فااتقودلاااتلعكاالدلاالفااتقجدلاادلالاامل ل واامل
ااةكلقل–لاا ا عملاا فتن تلملافنمل2051ل.
-51

اادإلك نانلااملتيبلااقلاان تلااملاالص االملاتةدلاادلااكااانليللا ا لااتيبلااقلعوا ل

عكلدلاالفتقجدلاادلالم-.ل وملااةكلقل_لاا ا عملاا فتن تلمل.2051
 -17أثاتلااتكادملاا فكيل ل وملااعولملااكانلنلمل–ل ا عملبغدادل2051ل.ل
 -18تقااال علقااالقاعدلاملااعكادل ل وامل ا عاملاالنبااتلاوعوالملااكانلنلامللاافلافالمل–ل
2051ل.
 -19اا فقلملااةدلثلاويتفلاتلااعكد ل وملااعولملااكانلنلمل–لنولاملااكاانليل–ل ا عامل
بغدادل2051ل.

 -20تكوين عقد ادمة المعلومات االلكترواية /مجلة مداد اآلداب /كلية اآلداب الجامعة العرانيةة
2016
 -21االلتزامةةةةات الااشةةةةمة عةةةةن عقةةةةد ادمةةةةة المعلومةةةةات االلكتروايةةةةة /مجلةةةةة الحقوق/جامعةةةةة

الاهرين0 2016/
Electornic contract under Iraqi law, Revue Academique de La -22
Reshereche Juridique , Republique Algerienne, 2017
 -23اثر االرادة الباطاة ني تفسير العقد /مجلة الحقوق /جامعة الاهرين 2017
 -24اثر االرادة الباطاة ني تافيا العقد /مجلة كلية القااون /الجامعة المستاصرية 2017/
0

 -25االلتزامات الااشمة عن عقد االعالن االلكترواي مجلة العلةوم القااوايةة /كليةة القةااون
/جامعة بغداد0 2017/

 -26حق الدامن ني نسخ العقد جزاء للتافيا المعيب لاللتةزام العقةدي /مجلةة مركةز البحةوث
والدراسات االسالمية /الجامعة العرانية 0 2017

 -27التافيةا العياةةي الجبةةري نةي اطةةاق التافيةةا المعيةةب لاللتةزام العقةةدي /مجلةةة االداب/كليةةة
االداب /جامعة بغداد 0 2018

 -28اطراف عقد المقاولة الوارد على البةرامل الااصةة للمعلومةات /مجلةة العلةوم القااوايةة/
كلية القااون/جامعة بغداد 0 2018

 -29احوال التافيا العياي الجبري نةي اطةاق التافيةا المعيةب لاللتةزام العقةدي /مجلةة العلةوم
السياسية والقااون/برلين /الماايا 0 2018

 -30تعوي

الضرر المستقبل ني اطاق العقد /دراسةة نةي القةااون االاكليةزي /مجلةة كليةة

الحقوق /جامعة القاهرة 0 2018

 -الكتب العلمية الماشورة-:

 -1مشكالت التعاند عبر االاترات بيروت لساة . 2011
 -2اإلرادة الباطاة ني العقد – بغداد .2012

 -3ماهية عقد البوت ني القااون العراني والمقارن بيروت . 2016

