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 سيرة ذاتية
 

 أمل             :االسم األول
 يعقوب -يازجي                    :الكنية

 27/12/1962، : حلبالوالدةمكان وتاريخ 
 .صافيتا، الحي الشرقي، منزل الدكتور سامي يعقوب         :الدائمالعنوان 

 .جانب مخبر الشامكورنيش التجارة، مقابل الحديقة  دمشق،                               
   043/  532120 :              رقم الهاتف

                              4470959 / 011                     

 0944503616خليوي:                               
 mamalyazji@gmail.co:            بريد إلكتروني

 

 :الشهادات الجامعية
 .1984إجازة في الحقوق، جامعة دمشق،  -1

، في القاانون الادولي االقتداادي، جامعاة بااريل األولار، ال اربوندبلوم دراسات معمقة  -2
 .1988فرن ا، 

اريل )اإلرهاب الادولي فاي مواجهاة القاانونا، جامعاة با دكتوراه في القانون الدولي العام -3

 .1996ن ا، العاشرة، نانتير، ال ربون، فر

 

 :الوضع الوظيفي
 .1985معيدة في ق م القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق،  -1
 .2003 -1997مدرس في ق م القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة دمشق،  -2
 .2018 -2004لقانون الدولي، جامعة دمشق، أستاذ م اعد في كلية الحقوق، ق م ا -3

 .2018، ن الدولي، جامعة دمشقية الحقوق، ق م القانوأستاذ في كل -4
 -2004نائاب عميااد كليااة العلااوم الدبلوماسااية والعلقاات الدوليااة، جامعااة القلمااون الخاصااة،  -5

2007. 
 .2009 -2007عميد كلية العلوم الدبلوماسية والعلقات الدولية، جامعة القلمون الخاصة،  -6

 2013-2009 -امعة دمشقج -رئي ة ق م القانون الدولي، كلية الحقوق -7
                                                                        2016 – 2020 

2021- 2022 
 

 

 االنتاج العلمي: -

  الكتب باللغة العربية:
عزياز  ، بالمشااركة ماع األساتاذ الادكتور محمادكتااب الراهن،اإلرهاب الدولي والنظام العالمي  -1

 .2002شكري، دار الفكر، 
نشور متاب الك إعداد كتاب "القانون الدولي اإلن اني، الجزء األول: القواعد"، الم اهمة في -2

 .2005الدولية للدليب األحمر، كامبردج،  اللجنةواإلنكليزية، باللغتين العربية 
 .2021القانون الدولي العام، الجامعة االفتراضية،  -3
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 الكتب باللغة الفرن ية:

1 - Introduction Aux Droits De L'Homme - Recueil Et Commentaires 

Sur Les Textes Les Plus Importants, publication de l'Université de 
Damas, centre de l'enseignement ouvert, Département des études 
juridiques, 2014 

2 - LA NATIONALITE DROIT MULTIDISPLINAIRE, publication 
de l'Université de Damas, centre de l'enseignement ouvert, 

Département des études juridiques, 2016. 
 

 مقاالت منشورة باللغة العربية:
 

ؤتمر مورقة عمل قدمت في عام من النكبة؟"  58"أين األمم المتحدة من حق العودة بعد  -1
 .2007-حول حق العودة نظمته مؤس ة عائدون، دمشق، قاعة رضا سعيد، أيار

 ت فيعمل قدم ورقة"، م تقبل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضوء مبدأ التكاملية" -2
معهد مع ال وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون أقامتهاة عمل إقليمية ورش

 شباط، يأبو ظب "،والعالم العربيالمحكمة الجنائية الدولية "حول القانوني الجنائي الدولي 
2007. 

في  قال، م"القانون الدولي اإلن اني وقانون النزاعات الم لحة بين النظرية والتطبيق" -3
 .2004، 20ية واالقتدادية، الجزء ونجلة جامعة دمشق للعلوم القانم

ة مؤتمر حول المحكمة الجنائيعمل نشرت أعمال  "، ورقة"المحاكم الجنائية الخاصة -4
 .2004الدولية، عمان، 

 شرتمل نورقة ع"المحكمة الجنائية الدولية والنزاعات الم لحة الدولية وغير الدولية"،  -5

تها أقام أعمال ندوة ة الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي اإلن اني"،في "المحكمة الجنائي
 .2004جامعة دمشق واللجنة الدولية للدليب األحمر، 

  اني"، ورقة عمل نشرت في " القانون الدولي اإلن"تحديات القانون الدولي اإلن اني -6
 حمر،دولية للدليب األجنة البين الواقع والطموح"، أعمال ندوة أقامتها جامعة دمشق والل

2000. 
 غير النزاعات الم لحة غير ذات الطابع الدولي بين الحرب األهلية والنزاع الم لح" -7

لد المجت مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتدادية، منشورا "،مفاهيم أساسية  -الدولي 
 .2018-، العدد األول 34

 لنزاعات الم لحة غير ذات الطابعال لطة صاحبة االختداص بالتكييف القانوني ل" -8
-ثانيدد ال، الع34المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتدادية"، منشورات الدولي

2018.  
 مركز"، منشورات مركز مداد )بيـن الشـرعية والمشـروعية وانعدامهمـا قانـون قيدر" -9

 .2019دمشق لألبحاث والدراساتا، شباط 
https://shamra.sy/news/article/d01b68c4217a7913d628974f1cb42fa2  

 الفرن ية: منشورة باللغةمقاالت 
 

1- Genre et migration, Institut Universitaire Européen- Robert 
Schuman, Centre for Advanced Studies (CARIM), Florance- Italie, 
2013. 

https://shamra.sy/news/article/d01b68c4217a7913d628974f1cb42fa2
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2- Le cadre juridique général de la migration en Syrie, Institut 
Universitaire Européen- Robert Schuman, Centre for Advanced Studies 

(CARIM), Florance- Italie, 2013. 
3- L'excès des Pouvoirs et de compétence par le Conseil de 

Sécurité Entre Textes et Réalité, Revue de l'Université de Damas,  

Damascus UNIV. Journal Vol. (35) -Number (1) 2019. 

4- Principes De Non-Ingérence Et Non intervention Dans Les 
Affaires Intérieurs Des Etats A L'aube Du Vingt-Unième Siècle, Revue 

de l'Université de Damas, Damascus UNIV. Journal Vol. (35) -Number 
(2) 2019. 

 

 :علمية أخرى نشاطات
 في تعقدندوات  ربعأل بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمد عزيزي شكري المن ق العلمي -1

 :اللجنة الدولية للدليب األحمرمع  دمشق بالتعاونجامعة 

 .2000، " القانون الدولي اإلن اني بين الواقع والطموح" ا1
 .2001، تحدي الحدانة"، "المحكمة الجنائية الدولية ا2

 .2002" القانون الدولي اإلن اني والعلقات الدولية"  ا3
 .2003"المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي اإلن اني"،  ا4

والعااالم العربااي،  القااانون الاادولي فااي سااورية دورات تأهيليااة ألسااات ةمحاضاار فااي أسااتاذ  -2
 الجادد، وفايوللدبلوماسايين  ،ال اوريين تأهيال القاااةلسوريين، وفاي دورات  نبرلمانييول

 2004 - 2003 واإلرهاب الدولي، حول القانون الدولي اإلن انياألكاديمية الع كرية العليا 

- 2005-2006-2007- 2008- 2009 ،2009-2010 2017-2018-2019-2020-
2021. 

-2004-2003، ستراسبورغ، فرن ا: كأسان، رينه  انمعهد حقوق اإلن في محاضرأستاذ  -3
2005-2007. 

، 2004-2003: وزارة التعليم العاالي عاو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلن اني، ممثل -4
                                                                             .2022-2016و

 .2012ي الجمهورية العربية ال ورية، عاو لجنة صياغة قانون األحزاب ف -5
 .2012عاو لجنة صياغة دستور الجمهورية العربية ال ورية،  -6

 .مجلل أمناء جامعة القلمون الخاصةعاو  -7
 

 :اللغات

 
 األم : اللغةالعربيةاللغة  -
 : ممتازةالفرن ية -

 : جيدةإلنكليزيةا -
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