األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي
Personal Information
 .1االسم :األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي
 .2تاريخ الميالد1949:
 .3الجنسية :عراقي الجنسية
 .4الوضع االجتماعي :متزوج وأب لثالثة أبناء
 .5العنوان :ليبيا طرابلس
e-mail: law1@averroesuniversity.org
7. Education (Academic certifications):
 .1يحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي منذ عام 1191
 .2ويحمل شهادة الدكتوراه بالقانون العام (القانون اإلداري) منذ عام  1192من أكاديمية العلوم السوفيتية "سابقا ً ".
 .3يحمل درجة األستاذية من جامعة باتنة الجزائرية.

8. Experience :

 .1الخبرات :توطئة موجزة :خبرة في التدريس الجامعي واإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه مدة تزيد عن
 29سنة ،حيث سبق له العمل والتدريس في أكثر من عشرجامعات في البلدان العربية (اليمن – الجزائر  -ليبيا -
السودان) وحصلت على " درجة أستاذ " ( )POROFFESORفي العلوم القانونية من جامعة باتنة بالجزائر .كما
أشرف وناقش أكثر من  12رسالة ماجستير ودكتوراه  PhDبالقانون.
أ ) الجامعات العربية التي قمت بالتدريس فيها هي:
أوالً  /جمـهورية اليـمن  :جامعة عدن  //التدريس في مرحلة البكالوريوس.
ثانيا ً  /الجمهورية الجزائرية  )1( :جامعة باتنة ( )2جامعة قسطنطينة ( )3جامعة سيدي بلعباس()4جامعة بن عكنون
بالعاصمة الجزائر .
( )3كلية الدراسات العليا للعلوم األمنية
ثالثا ً  /الجماهيرية الليــبية  )1( :جامعة الفاتح ( )2جامعة الخمس (المرقب)
( )4جامعة السابع من أبريل ( )5أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس //التدريس في مرحلتي
بطرابلس
البكالوريوس والماجستير ،واإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه بالقانون .
رابعا ً  /جمهورية السودان )1( :جامعة أم درمان اإلسالمية  //اإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه .

خامسا ً  /الدنمـــارك  )1( :الجامعة العربية المفتوحة  //التدريس في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ،واإلشراف
والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه بالقانون.
ب) النشاطات األكاديمية واإلدارية هي:
 -1حاصل شهادة الماجستير في القانون الدولي ،وشهادة الدكتوراه في القانون اإلداري منذ  ،1192من أكاديمية العلوم
السوفيتية " سابقا ً " _ موسكو.
 -2خبرة في التدريس الجامعي واإلشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه مدة تزيد على  29سنة.
 -3حائز على درجة أستاذ كرسي ( )POROFFESORفي العلوم القانونية من جامعة باتنة وبموافقة وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي بالجزائر.
 -4التدريس في العديد من الجامعات العربية في ( اليمن – الجزائر  -ليبيا  -السودان ).
 -5عميداً مساعداً لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كلية القانون ،جامعة سيدي بلعباس بالجزائر.
 -6رئيسا ً للمجلس العلمي لكلية القانون بجامعة سيدي بلعباس بالجزائر وعضواً في المجلس العلمي للجامعة .
 -9رئيسا ً لقسم القانون العام لكلية القانون بجامعة سيدي بلعباس بالجزائر .
 -9اإلشراف والمناقشة ألكثر من  12رسالة ماجستير ودكتوراه بالقانون العام.
 -1رئيسا ً لقسم القانون العام بكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا.
 -11رئيسا ً للجنة االمتحانات بكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا .
 -11عضواً في لجنة معادلة الشهادات العلمية بكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا.
 -12عضواً في اللجنة اإلدارية لكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا.
 -13رئيسا ً للجنة الطعون اإلمتحانية لقسم القانون العام بكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا.
 -14رئيسا ً لقسم القانون بالجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك.
 -15عضواً في المجلس العلمي لكلية القانون بزلطن بجامعة السابع من أبريل بليبيا.
 -16تدريس ما يقارب من  33مادة قانونية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .
 .19عميد كلية القانون وعضوا فى مجلس امناء جامعة حياة الخاصة للعلوم والتكنلوجيافى اربيل

 .2المواد التي درسها:
ا ) التدريس في مجال الدراسات العليا:
 -1تدريس مادة القانون اإلداري  /جامعة العقد الفريد  /ليبيا.
 -2تدريس مادة اإلدارة المحلية  /كلية القانون  /جامعة باتنة بالجزائر.
 -3تدريس مادة طرق البحث في العلوم القانونية /كلية القانون/جامعة باتنة بالجزائر.

 -4تدريس مادة القضاء اإلداري  /قسم القانون  /جامعة طرابلس بليبيا.
 -5تدريس مادة القانون اإلداري /قسم القانون  /جامعة طرابلس بليبيا.
 -6تدريس مادة المالية العامة  /قسم القانون  /جامعة طرابلس بليبيا.
 -9تدريس مادة طرق البحث  /قسم القانون  /جامعة طرابلس بليبيا.
 -9تدريس مادة القانون اإلداري /كلية القانون  /الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك .
 -1تدريس مادة القضاء اإلداري /كلية القانون  /الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك.
ب) التدريس في مجال البكالوريوس:
أوالً :جامعة عدن باليمن :
 -1تدريس مادة نظرية الدولة والقانون.
 -2تدريس مادة تاريخ الدولة والقانون.

ثانيا ً  :جامعة الفاتح  /كلية القانون  /ليبيا :
 -1تدريس مادة القانون اإلداري .
 -2تدريس مادة مبادئ علم اإلدارة.
 -3تدريس مادة القانون الدولي.
 -4تدريس مادة طرق البحث.

ثالثا ً :جامعة الخمس (المرقب) /كلية القانون بترهونة  /ليبيا :
 -1تدريس مادة المالية العامة.
 -2تدريس مادة حقوق اإلنسان.
 -3تدريس مادة مبادئ علم اإلدارة.

رابعا ً :جامعة السابع من أبريل  /كلية القانون بزلطن  /ليبيا :
 -1تدريس مادة القانون اإلداري .
 -2تدريس مادة القضاء اإلداري.
 -3تدريس مادة قانون البحار.
 -4تدريس مادة علم اإلجرام والعقاب.

خامسا ً  :جامعة باتنة  /كلية القانون  /الجزائر :
 -1تدريس مادة مدخل العلوم القانونية.
 -2تدريس مادة القانون اإلداري .
 -3تدريس مادة القانون الدولي.
سادسا ً :جامعة سيدي بلعباس  /كلية القانون  /الجزائر :
 -1تدريس مادة القانون اإلداري .
 -2تدريس مادة القضاء اإلداري.
سابعا ً :الجامعة العربية المفتوحة  /كلية القانون  /الدنمارك :
 -1تدريس مادة القانون اإلداري .
 -2تدريس مادة القضاء اإلداري .
 -3تدريس مادة أصول المحاكمات الجزائية .
 -4تدريس مادة التحقيق الجنائي .
 -5تدريس مادة علم اإلجرام والعقاب .

هـ ) اإلشراف والمناقشة لـ  12منها  94رسالة ماجستير و 19أطروحة دكتوراه بالقانون:
أوالً :اإلشراف والمناقشة لـ  55رسالة ماجستير بالقانون وذلك على النحو التالي:
 -1إدارة األمالك العمومية في التشريع الجزائري  /للطالب على بن شعبان  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -2الرقابة المالية على األعمال اإلدارية ذات األثر المالي في التشريع الجزائري  /للطالب السبتي شريط  /جامعة باتنة /
الجزائر.
 -3المؤسسة العمومية االقتصادية ومركزها القانوني الجديد  /للطالب حسين شعابنه  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -4القضاء المستعجل في األمور اإلدارية في ظل النظام القضائي الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالب بشير بلعيد /
جامعة باتنة  /الجزائر.
 -5النظام القانوني لألمالك الوطنية في الجزائر /للطالبة عائشة زمورة  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -6الخطأ ودوره في تحديد المسؤولية اإلدارية في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالبة هنية أحميد  /جامعة
باتنة  /الجزائر .
 -9الدخول للوظيفة العامة في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالب الشافعي محمد عباس  /جامعة باتنة /
الجزائر .

 -9النظام القانوني الجديد للمجالس الشعبية المحلية في الجزائر  /للطالب عبدالحميد بوقفة  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -1إشكالية التفويض اإلداري في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالب عليبي مسعود  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -11نطاق تطبيق سلطات الضبط اإلداري في التشريع الجزائري  /للطالب عبدالقادر الدراجي  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -11رقابة القضاء على قرارات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية  /للطالب الطاهر غيالتي  /جامعة باتنة /
الجزائر.
 -12التعدي اإلداري في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالبة سلمي عثمان  /جامعة باتنة  /الجزائر .
 -13الغرفة اإلدارية الجزائرية بين مفهومي الوحدانية واالزدواجية  /للطالبة فريدة مزياتي  /جامعة باتنة  /الجزائر .
 -14إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبي  /للطالب األخضر عمران  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -15الحبس االحتياطي في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة  /للطالب عبدالقادر شور  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -16تأثير صغر السن على المسؤولية الجنائية لألحداث في الجزائر  /للطالب مزيتي عالوه  /جامعة باتنة  /الجزائر.
 -19األسس القانونية للتنمية اإلدارية في الجزائر  /للطالب محمد تيورسي  /جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر.
 -19سلطات الضبط اإلداري في الجزائر في ظل الظروف االستثنائية  /للطالب ميلوه الزين /جامعة سيدي بلعباس /
الجزائر.
 -11االتجاهات القانونية الجديدة لإلدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية  /للطالب بوزيان مكلكل /
جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر.
 -21التنظيم القانوني للمجالس المحلية في الجزائر – دراسة مقارنة  /للطالبة فاديه رزق /جامعة سيدي بلعباس /
الجزائر.
 -21الهيئات الالمركزية ودورها في عملية التنمية في الجزائر  /للطالبة جميلة أغا  /جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر .
 -22العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في ظاهرة الجريمة  /للطالب نجيب بوالماين  /جامعة قسطنطينة /
الجرائر.
 -23تأثير صغر السن على المسؤولية المدينة واإلدارية في التشريع الجزائري المقارن  /للطالب نورالدين دلنده  /جامعة
الجزائر العاصمة  /الجزائر .
 -24المسئولية المدنية واإلدارية ألعضاء مجلس اإلدارة في شركات المساهمة في ظل استقاللية المؤسسات في الجزائر
 /للطالب عالوة بوثغرار /جامعة الجزائر العاصمة  /الجزائر.
 -25اإلعفاءات الضريبية السياسية واالقتصادية في التشريع الليبي  /للطالب سالم أحمد القاسم أبو جناح  /جامعة أم
درمان  /السودان .
 -26الالمركزية ودورها في التنمية في ليبيا  /للطالب فرحات محمد أبو الربيع  /جامعة أم درمان  /السودان .
 -29النظام القانوني للدخول والخروج من الوظيفة العامة في التشريع الليبي – دراسة مقارنة  /للطالب أحمد أبو الئحة /
جامعة أم درمان  /السودان.
 -29رقابة المشروعية على أعمال اإلدارة في ليبيا  /للطالب الكبار محمد بحر /جامعة

أم درمان  /السودان .

 -21النظام القانوني للجزاءات التأديبية في التشريع الليبي  /للطالب رمضان الهادي عون  /جامعة أم درمان  /السودان.

 -31سلطة اإلدارة في مراقبة تنفيذ العقد اإلداري وفرض الجزاءات  /للطالب مولود سالم أمبارك  /جامعة أم درمان /
السودان.
 -31اختصاصات سلطات الضبط اإلداري في التشريع الليبي المقارن  /للطالب عبدالرحيم المؤمن حسن القذافي  /جامعة
أم درمان  /السودان.
 -32النظام القانوني للجريمة اإلدارية في التشريع الليبي المقارن  /للطالب عباس محمود الكوري  /جامعة أم درمان /
السودان.
 -33النظام القانوني لسحب القرارات في التشريع الليبي  /للطالب سالم محمد الفيتوري  /جامعة أم درمان  /السودان.
 -34األسس القانونية توفرها في دعوى اإللغاء في ليبيا  /للطالبة رابعة على محمد السوري  /جامعة أم درمان /
السودان.
 -35العدوان العسكري في ضوء القانون الدولي  /للطالبة ليلي عيسي أحفيظ  /جامعة أم درمان  /السودان.
 -36النظام القانوني للقرارات اإلدارية الضمنية في التشريع الليبي  /للطالب صالح البريشني  /جامعة أم درمان /
السودان.
 -39أثار العقوبات الدولية على حقوق اإلنسان نموذج العراق  /للطالب عبدالقادر حسين الدليمي  /جامعة أم درمان /
السودان.
 -39النظام القانوني لسحب القرارات اإلدارية في التشريع المقارن  /للطالب إبراهيم محمد األخضري  /كلية الدراسات
العليا للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -31الخطأ ألمرفقي في مجال المسؤولية اإلدارية في التشريع الليبي والمقارن  /للطالب إسماعيل المسدي إبراهيم
األصفر  /كلية الدراسات العليا للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -41مسؤولية اإلدارة العامة عن أعمالها القانونية في التشريع الليبي  /للطالب على محمد على هدية  /كلية الدراسات
العليا للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -41العقوبة التأديبية في قوانين الشرطة الليبية  /للطالب طارق حركات بريك  /كلية الدراسات العليا للعلوم األمنية /
ليبيا.
 -42النظام القانوني لإلجراءات التأديبية في العقد اإلداري الليبي – دراسة مقارنة  /للطالب عبدالسالم سهل مسعود /
كلية الدراسات العليا للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -43القرار اإلداري المعدوم في القانون الليبي – دراسة مقارنة  /للطالب محمد عثمان عبدالسيد سالم  /كلية الدراسات
العليا للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -44القيادات اإلدارية وأثرها في فعاليات المنظمة اإلدارية  /للطالب محمد عياد محمد شركز  /كلية الدراسات العليا
للعلوم األمنية  /ليبيا.
 -45الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية – دراسة مقارنة  /للطالب سالم عبدالحميد محمد زنكنة /
الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك.
-46مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي والداخلي – دراسة مقارنة  /للطالب هاتف محسن ألركابي  /الجامعة العربية
المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك .
 -49الجزاءات اإلدارية للموظف العام في ليبيا – دراسة مقارنة  /للطالب عبدالفتاح مصباح التريكي  /الجامعة العربية
المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك .

 -49أحكام القانون الجنائي لإلرهاب في العراق – دراسة مقارنة  /للطالب ماجد أحمد هادي الزاملي  /الجامعة العربية
المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك .
 -41التحقيق االبتدائي – دراسة مقارنة  /للطالب عماد القدو  /الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك .
 -51االرتقاء في إدارة المواني البحرية  /للطالب فريد أحمد مطلق  /الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك  /الدنمارك.
 -51اإلرهاب في القانون الدولي – دراسة مقارنة  /للطالب حسن عزيز نور الحلو  /الجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك
 /الدنمارك.
 -52آلية التفاوض لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السليمة  /للطالب رمضان محمد مسعود  /الجامعة العربية المفتوحة
بالدنمارك  /الدنمارك.
 -53الطبيعة القانونية والسياسية للنزاع األثيوبي الصومالي واآلثار المترتبة عليه  /للطالب على عمار على عسكر /
أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس  /ليبيا .
 -54ح ق الدفاع الشرعي في مواجهة األعمال اإلرهابية في التشريعات الدولية  /للطالب ربيع أبوالقاسم أبوحزام /
أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس  /ليبيا.
 -55األسس القانونية والتاريخية والسياسية للنزاع اإلماراتي – اإليراني حول الجزر (الطنب الكبرى والطنب الصغرى
وأبو موسي )  /للطالب على صالح محمد  /أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس  /ليبيا.

ثانيا ً :اإلشراف والمناقشة لـ  19رسالة دكتوراه  ph.dبالقانون وذلك على النحو التالي :
 -1رسالة دكتوراه بعنوان ( األحكام القانونية لمبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة وتطبيقاتها في التشريع الليبي ) /
للطالب عبدالقادر خبيزه  /جامعة أم درمان  /السودان.
 -2رسالة دكتوراه بعنوان ( فلسفة القيادة اإلدارية في النظام الليبي – دراسة مقارنة )  /للطالب سمير صالح الدين
حمدي  /جامعة أم درمان  /السودان.
 -3رسالة دكتوراه بعنوان ( خصائص التطور الدستوري في الجزائر)  /للطالب شريط األمين  /جامعة قستنطينه /
الجزائر.
 -4رسالة دكتوراه بعنوان ( المسؤولية دون خطأ في القانون اإلداري ) للطالب مسعود شيهوب  /جامعة قستنطينه /
الجزائر.
 -5رسالة دكتوراه بعنوان ( رقابة المشروعية على القرارات اإلدارية في الجزائر)  /للطالب صدراتي صدراتي /
جامعة قستنطينه  /الجزائر.
 -6رسالة دكتوراه بعنوان ( النظام القانوني للهيئات العليا العمومية المحلية )  /للطالب ذنايب يونس  /جامعة قستنطينه /
الجزائر.
 -9رسالة دكتوراه بعنوان ( النظام القانوني للعقوبات التأديبية في الجزائر – دراسة مقارنة)  /للطالب محمد األخضر بن
عمران  /جامعة قستنطينه  /الجزائر.
 -9رسالة دكتوراه بعنوان ( اإلدارة المحلية في الجزائر في ظل الواحدية والتعددية السياسية ) للطالبة فريدة مزياني /
جامعة قستنطينه  /الجزائر.
 -1رسالة دكتوراه بعنوان ( الغرفة اإلدارية ودورها الجديد في المنازعة اإلدارية في ظل التنظيم القضائي الجزائري )

للطالب قاسم العيد  /جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر.
 -11رسالة دكتوراه بعنوان ( تنفيذ األحكام القضائية في الجزائر بين النظرية والتطبيق ) للطالب زروق العربي  /جامعة
سيدي بلعباس  /الجزائر .
 -11رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( األسس القانونية للدولة في عصر صدر اإلسالم ) للطالب قاده بن على  /جامعة
سيدي بلعباس  /الجزائر .
 -12رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( اإلطار القانوني لالستثمار في دول المغرب العربي ) للطالب فوزي ألنعمي /
جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر.
 -13رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( اإلصالح القانوني للمجموعات المحلية بالجزائر ) للطالب هامل الهواري  /جامعة
سيدي بلعباس  /الجزائر .
 -14رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( رقابة القضاء على أعمال اإلدارة العامة ) للطالب بدران مراد  /جامعة سيدي
بلعباس  /الجزائر .
 -15رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( القانون الجزائري في ظل البحث العلمي المعاصر ) للطالب سليمان القصاب /
جامعة سيدي بلعباس  /الجزائر.
 -16رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( النظام القانوني للموظف العام بالجزائر ) للطالب بوزيان مكلكل  /جامعة سيدي
بلعباس  /الجزائر .
 -19رسالة دكتوراه بالقانون بعنوان ( تطور المركز القانوني للفرد في القضاء والقانون الجنائي الدولي ) للطالب حسن
عزيز نور الحلو  /الجامعة العربية المفتوحة  /الدنمارك .
 -9عضواً في اتحاد الحقوقيين العراقيين.
 -1رئيسا ً لوحدة البحوث القانونية – جامعة سيدي بلعباس – الجزائر.
 -11عضواً محكما ً لمجلة العلوم القانونية واإلنسانية بجامعة الشلف – الجزائر.
 -11الحصول على العديد من الشهادات التقديرية العلمية من الجامعات اليمنية والجزائرية والليبية.
 -12الحصول على شهادة تقديرية علمية من األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك.
Articles and research papers

 -1بحث بعنوان ( السكوت المنتج لألثر القانوني ) جامعة العقد الفريد – ليبيا.
 -2بحث بعنوان (البطالة وأثرها في الجريمة المنظمة) جامعة سيدي بلعباس الجزائر
 -3بحث بعنوان ( القرارات اإلدارية الضمنية في ليبيا ) لندوة الدائرة المستديرة كلية القانون بزليطن – جامعة السابع من
أبريل – ليبيا.

Books: A project of books ready to press & published books:

تاليف ثالثة كتب قانونية مطبوعة عن دار الحكمة
 -1تأليف كتاب ( الوجيز في تاريخ الدولة والقانون).
 -2تأليف كتاب ( األحكام القانونية للسكوت في القرارات اإلدارية ).
 -3تأليف كتاب بعنوان (األسس القانونية لسلطة اإلدارة في الرقابة على أعمال العقد اإلداري) .
 -4مذكرات جامعية مطبوعة بعنوان:
أوالً :المبادئ العامة للقانون اإلداري.
ثانيا ً :األحكام القانونية لدعوي المسؤولية .
ثالثا ً :القضاء المستعجل في األمور اإلدارية .
رابعا ً :

األحكام القانونية لدعوى اإللغاء في التشريع المقارن.
Professional associations
أ.د .جالل خضير الزبيدي

أستاذ القانون العام ( اإلداري ) في جامعات ( اليمن-الجزائر-السودان-ليبيا) سابقا ً

عميد كلية القانون والعلوم السياسية بـ جامعة ابن رشد في هولندا
العنوان الحالي :

 ليبيا  -طرابلس  /جامعة الفاتح . 13999  -
11219.11.3213569 

. 11219.12.5166134 

تونس
11216.55.113192 


11216.22.926142 

email : jallal_S3@yahoo.com:

