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 المعلومات الشخصية .4

  الخليل،  4591/  6/  6:تاريخ الميالد
 األردنية: الجنسية

   
 الشهادات العلمية .1

 لبنان  –بيروت  –الجامعة اللبنانية  – 3002 – المدنيدكتوراة في القانون )قانون خاص( القانون  .1
 لبنان. –بيروت  – اللبنانيةالجامعة  – 1991 - القانون المدني -ماجستير القانون الخاص  .3
 األردن   –الجامعة األردنية  – 1999-دبلوم الدراسات العليا في القانون  .2
 لبنان.  –بيروت  –جامعة بيروت العربية  – 1992 –بكالوريوس حقوق  .4
 بيروت. –لبنان  –جامعة بيروت العربية  – 1911 –بكالوريوس آداب  .1
 عمان. –األردن  –معهد معلمين  – 1913 –دبلوم لغة انجليزي  .6

 
 الدكتوراة أطروحة .2

 بيروت. –لبنان  –الجامعة اللبنانية  –حماية حق المؤلف في القانون اللبناني واألردني 
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 الخبرات الوظيفية .1
 لغاية اآلن – 9002/ األردن/ تدريس / كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة األردنيةعضو هيئة 

 

 
 الرتب األكاديمية

 األردن –جامعة الزيتونة األردنية  –قسم القانون  –كلية الحقوق  –أستاذ مشارك 
 3011 – 16تشرين أول 

 
  ،األردن  –جامعة الزيتونة أستاذ مساعد 

          14  /9 /3010  
 

 المناصب األكاديمية: 
 اآلن. ةلغاي 1/10/3030األردن -جامعة الزيتونة األردنية-عميد كلية الحقوق  -1
 .1/10/3019األردن،  –الزيتونة األردنية  جامعة-الحقوق عميد كلية  -3
 .1/10/3016 – 3013األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –عميد كلية الحقوق  -2
 1/10/3019 – 1/10/3011األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –نائب عميد كلية الحقوق  -4
 .1/10/3013 – 1/10/3010األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –ق كلية الحقو  –رئيس قسم القانون  -1
 .9002/  9002-9009، األردن-األردنيةالزيتونة  جامعة-الجودةمساعد العميد لشؤون ضمان  -6

 
 هتمامات البحثيةاال .9

 المدنية المسؤولية
 حقوق الموظفين
 حقوق العاملين

 المنهجية وأساليب البحث العلمي. -حقوق الملكية الفكرية
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 نقابة المحامين. -1
 جمعية كليات الحقوق في الوطن العربي. -3

 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
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 عضوية نقابة المحامين األردنيين. 
 الخبرة التدريسية .5

 :اآلتيةقمت بتدريس المواد 
 الدراسات العليا 

 أساليب البحث العلمي / لطلبة الماجستير في الحقوق 
 قانون الملكية الفكرية/ دراسات متعمقة/  لطلبة الماجستير في الحقوق 

 متعمقة/  لطلبة الماجستير في الحقوق قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ/ دراسات 
 

 البكالوريس 
 تاريخ القانون  -

 مصادر اإللتزام -

 الحقوق العينية -

 الملكية الصناعية والتجارية -

 القانون البحري والجوي  -

 التجارة اإللكترونية -

 القانون الدولي الخاص -

 مشروع بحث التخرج -

 التطبيقات القضائية -
 المدخل إلى علم القانون  -

 العقود المسماة -

 عقود التأمين -

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

 دراسات قانونية باللغة االنجليزية -

 تشريعات اإلدارة اإللكترونية -

 قانون العمل والضمان االجتماعي -

 قانون البينات والتنفيذ -

 قانون أصول المحاكمات المدنية -
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 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم( .46
العمل    الق نون  إصمممممم ب  مدى جواز الجمع بين التعويضمممممم       ،الصممممممم د محمد حزم محمد  -1

 ،األردن  وأحك م القض ء
 ،التعويض عن الضرر المعنو  للشخص المعنو  والعوامل الت  تؤثر  يه،  راس محمود الشوابكة -3
 ،التكييف الق نون  لبيع األعض ء البشرية والتبرع به  ،ن دين عبدهللا الكسوان  -3

 ، عقود الترخيص لتص ميم الدوائر المتك ملة ،الرواحنة محمد -4

اإلطمم ر القمم نون  لعقود الشممممممراطممة بين القومم عين العمم م والخمم   وأثر  عل  ر/ لجين نمم در خضمممممم -5

 األردنية م جستير حقوق / ج معة الزيتونة/ االستثم ر

 المنح .44
 ختراعبراءات اال .41
 عضوية اللجان .42

 المحلية والعالمية 
 قائمة -
 الجامعية -
 . ولغاية اآلن.3013/3012/3014/3011/3016 األردنية مجلس جامعة الزيتونةعضو  -
 3012 األردنية عضو اللجنة العليا لالحتفال بمرور عشرين على تأسس جامعة الزيتونة -
 3012 األردنية جامعة الزيتونةعضو مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس في  -
 1/10/3016 – 3013 األردنية جامعة الزيتونة/الجودةعضو اللجنة العليا لالعتماد وضمان  -
  3012 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو في اللجنة المشرفة على الموقع اإللكتروني -
 ألردنيةا جاامعاة الزيتونة/ رئيس معياار الهيئاة التادريسااااااااااااااياة في فريق إعاداد دراسااااااااااااااة التقييم الاذاتي -

3011/3013/3012 
 1/10/3016 – 3011 األردنية الزيتونةجامعة / رئيس لجان كلية الحقوق  -
 3016 – 3012 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو ضبط الجودة -
 3011األردنية  جامعة الزيتونة/ المشاركة في إعداد تعليمات األمن الجامعي -
 3011/3016األردنية  جامعة الزيتونة/ عضو مجلس الدراسات العليا  -
 3011/3016 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو لجنة الخطة الدراسة -
 3011/3016 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو لجنة لدراسة عروض شركات التأمين -
 3011/3016 األردنية جامعة الزيتونة/ المشاركة في كافة لجان التحقيق في الجامعة -
 السودان. –جامعة القرآن الكريم -مجلة العدالة والقانون -عضو هيئة استشارية -
 جامعة الزيتونة للدراسات القانونية جامعة الزيتونة األردنية. مجلة-عضو هيئة تحرير -
 العراق.-جامعة الفالوجة-مجلة الباحث للعلوم القانونية –عضو هيئة تحرير  -
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عبد  جامعة-للمجلة االكاديمية للبحث القانوني-اللجنة العلمية االساااااااااتشاااااااااارية-عضاااااااااو هيئة تحرير -
 الرحمن ميره الجزائر.

 3011/3019األردن  –الزيتونة األردنية  جامعة-الفسادالنزاهة ومكافحة ممثل الجامعة في هيئة   -
جامعة الزيتونة األردنية  -عضو داخلي مشارك في لجان مناقشة رسائل الماجستير في الحقوق.  -

 3011/3019 األردن –
 

 كعضو داخلي: اآلتية ماجستيرالفي مناقشة رسائل  شاركت

عقد بيع عق ر تحت اإلنشممم ء. م جسمممتير حقوق / ج معة حم ية المشمممتر     ، ضمممح  طميم المج ل  -0

 92/4/9002 األردنية الزيتونة

تجريد المدين    الق نون المدن  األردن  دراسمة مق رنة  م جستير حقوق / ، إبراهيم خزرج منصمور -9

 4/9002/ 93 األردنية ج معة الزيتونة

 0/9002/ 05 األردنية الزيتونةم جستير حقوق / ج معة  انته ء عقد الوط لة زي د محمد مح ميد -3

م جسمممتير  م المسمممت جر والم جور ب لق نون المدن  األردن  دراسمممة مق رنةاألز/عيسمم  محمود الوح  -4

 4/0/9002 األردنية حقوق / ج معة الزيتونة

مسمممممؤولية المتبوع عن أعم ع ت بعة    الق نون المدن  األردن . م جسمممممتير حقوق /  محمد الوراونة -5

 2/0/9002 األردنية ج معة الزيتونة

 األردنياااة ممم جسممممممتير حقوق / جمم معممة الزيتونممة غلق الرهن دراسمممممممة مقمم رنممة  مم يز محمممد المممداينممة -2

95/3/9002 

م جسممممممتير حقوق/ج معة  الرقم بة القضمممممم ئية عل  عقود اإل ع ن    الق نون األردن  حال المعم يومة -2

 9090 األردنية الزيتونة

و صممممل الشممممرية من ضممممرطة التضمممم من. م جسممممتير األثر المترتب عل  انسممممح    سممممج  المج ولة -2

 9002 األردنية حقوق/ج معة الزيتونة

 م جسممممممتير حقوق/ج معة الزيتونة رقم بة محكمة التمييز عل  تسسممممممير العقود وتوبيق ته  هنم ء أيو  -2

 .9090 األردنية

حقوق  م جشممممممتير -الق نونية لحكم التحكيم وآث ر  وطرق الوعن  يه قالتوبي -ليل  ع صممممممم العوي    -00

 .3/0/9090ج معة الزيتونة 

م جسممتير حقوق ج معة عم ن  -السممؤوع ب لم ع عن اإلصمم بة بمرو طرون  -مروان ق سممم بن  ه ن  -00

 .00/0/9090العربية 
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 كعضو خارجي: اآلتية ماجستيرالفي مناقشة رسائل  شاركت

ممم جسممممممتير حقوق / جمم معممة عجلون  النظمم م القمم نون  لرهن العالمممة التجمم ريممة عمر خضممممممير العكيممد  -1

 05/4/9002الوطنية
 جسممتير م األسمما الق نونية    حم ية حقوق المدنيين    النزاع   المسمملحة غير الدولية عصمم م خلف البي ت  -9

 5/5/9002 حقوق / ج معة عجلون الوطنية

 ةج معة عم ن العربي الضمممممرر المرتد    المسمممممؤولية المدنيةالمسمممممتسيد من التعويض عن ، العنود ن در عبيد -3

95/0/9090. 

م جسمممتير حقوق ج معة عم ن  -السمممؤوع ب لم ع عن اإلصممم بة بمرو طرون -مروان ق سمممم بن  ه ن  -4

 .00/0/9090 العربية

 اللقاءات العلمية والمهنية .41
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .49

 االتية: باألنشطةشاركت 
 3012جمعية المحامين والقضاااااااة األمريكيين –مسااااااابقة المحاكمات الصااااااورية الوطنية -المحاكم الصااااااورية -1

 وحصلت الكلية على المركز األول ما بين الجامعات األردنية
 3012جمعية المحامين والقضاة األمريكيين -ندوه حول العيادات القانونية -3
 3012فندق الالند مارك -ندوه حول العيادات القانونية -2
 والرحالت-والجنايات الكبرى -والطب الشرعي-زيارة قصر العدل-نشاطات الكلية -4
في القانون الدولي اإلنسااااااااااني وحصااااااااالت الكلية على المركز األول من بين الجامعات -المحاكم الصاااااااااورية -1

 .3011ردنية األ
 21/1/3011ندوة حول حقوق اإلنسان  -6
 .3019اإلنساني والجنائي الدولي )الصليب األحمد(/ المشاركة في المحاكم الصورية في القانون الدولي  -1
 مناقشة أبحاث للمحامين المتدربين/ لدى مجلس نقابة المحامين األردنيين. -9
 عضو في اللجنة العلمية االستشارية للمجلة األكاديمية للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن ميرة/ الجزائر. -9

 .3019)العدالة البديلة( / األردن /  عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الملتقى الدولي -10
 .3019المشاركة في مؤتمر جمعيات كليات الحقوق العربية في أبوظبي/  -11
مناقشااااااااة أبحاث محامين متدربين/ الحماية القانونية للعالمة التجارية جير المسااااااااجلة/ بحث نقابة المحامين  -13

33/10/3019. 
نسااااااااني والقانون الجنائي الدولي )جامعة الشااااااارق المشااااااااركة في المحاكمة الصاااااااورية في القانون الدولي اإل -12

 .(3019/ تشرين الثاني /  11األوسط،  
 -صاااديةواإلدارة االقت-العلوم اإلنساانية واالجتماعية والتربوية واألدبية )-األولالدولي -المشااركة في مؤتمر -14

  .رالمؤتمفي  علميةعضو لجنة  -1/9/3030دراسة واقعية بين الواقع  والمأمول في 
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 النشر العلمي .46
 3009-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-حق المؤلف في القانون  -4
 1996-عمان-دار الثقافة للنشر والتوزيع-دفوع عدم القبول ونظامها اإلجرائي -1
 3001-دار الثقافة للنشر والتوزيع-واالتفاقيات والمعاهدات الدولية-المبادئ األولية لحقوق المؤلف -2
-عمان-مكتبة المجتمع العربي- (Legal Terminology) المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية -1

3013 
التعليق على حكم المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها الصادرة  -9

 (111-111( ص-16عدد -مجلة العدالة والقانون -1/3010في الطعن رقم 
فصل -في رام هللا-عدل عليا الصادر عن محكمة العدل العليا 31/3011ليق على القرار رقم التع -6

 (129-126(ص-19عدد -مجلة العدالة والقانون -31/11/3011
-دولة فلسطين-الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام هللا 119/3010التعليق على القرار رقم  -7

 (399-391(ص-33عدد -مجلة العدالة والقانون 
اد جامعة الزيتونة/كلية االقتص-في عالم متغير األزماتمؤتمر إدارة -األزماتدور القانون في الوقاية من  -8

 3014-والعلوم اإلدارية
تكار في مؤتمر إدارة االب-االبتكار كشرط لحماية حقوق الملكية الفكرية وأثر تكنولوجيا المعلومات عليه -5

 3011-االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية/ كلية–األعمال 
جامعة -مؤتمر إدارة االبتكار في األعمال-حماية حقوق صاحب حق االبتكار في قوانين الملكية الفكرية -46

 3011-الزيتونة األردنية/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 -دراسات-اءام القضالتعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني )نظره حديده بين التشريع وأحك -44

 43/3016الجامعة األردنية عمدة البحث العلمي -مجلة علوم الشريعة والقانون 
 -كلية الحقوق  -مجلة روح القوانين المحكمة  –عقد النشر في قانون حماية حق المؤلف األردني  -41

 19/9/3011 –جامعة طنطا 
كلية  -مجلة روح القوانين المحكمة  –حق الملكية في الفلكلور الوطني وحمايته في القانون األردني  -42

 33/6/3016 –جامعة طنطا  -الحقوق 
نوي المؤتمر العلمي الدولي الس –وأحكام القضاء  عيالتشر  نيالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ب -41

-19 –جامعة الزيتونة األردنية  –في األعمال  ةيالخامس عشر لألعمال/ االستدامة والتنافس
30/4/3016 

وأثره في تنمية الموارد البشرية/ مؤتمر المرأة العربية في  األردنيالمرأة العاملة في قانون العمل  ق حقو  -49
منظومة تنمية الموارد البشرية التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل/ المؤتمر العملي السنوي األمانة 
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ربية واتحاد مجالس البحث العملي الع بيالعامة لرابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العر 
 .3011 –وحة توجامعة القدس المف

 .3011 –مجلة دراسات/ علوم الشريعة والقانون/ الجامعة األردنية  –القضائي للدعوى المدنية  الوقف -46
(/ المركز الفلسطيني الستقالل 22مجلة العدالة والقانون عدد ) –على قرار المحكمة الدستورية  التعليق -47

 .3019ماة والقضاء)مساواة(/ تشرين الثاني المحا
االتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء في التشريع األردني/ مؤتمر العدالة البديلة كتدبير استثنائي  الوساطة -48

   .3019للعمل القضائي/ األردن 
المدنية للدولة عن الضرر البيئي في التشريع األردني/ مؤتمر التغيرات البيئية والتغير المناخي  المسؤولية -45

بحوث الشرق  مركز-البشريةالبحث وتطوير الموارد  مركز 3019ابريل  33وآثاره على الوطن العربي / 
 .األوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس

االتفاقية في حل المنازعات االقتصادية والتجارية قبل اللجوء إلى القضاء. / مركز البحث وتطور  الوساطة -16
 .10/4/3019الموارد البشرية )رماح( األردن 

/ مجلد 33/4/3019المدنية للمرض في التشااريع األردني/ مجلة العلوم القانونية والسااياسااية  المسااؤولية -14
 .( صفحة21عدد الصفحات ) 146-111من ص  3019( حزيران 3( عدد )19( السنة )3)

 Journal of Law, policy .العامل بعدم منافساااة صااااحب العمل في التشاااريع وأحكام القضااااء التزام -22

and Globalzation / 10/5/2019. 

االصاااطالحية للجريمة االقتصاااادية في القانون والفقه والقضااااء المقارن، منشاااور في مجلة رماح  األزمة -12
 26عدد الصااااااااافحات  101-61من صااااااااافحة  3019تشااااااااارين الثاني  21للبحوث والدراساااااااااات، العدد 

 .صفحة
، 1/11/3019المشاركة السياسية لالنتخابات وأسباب عزوف الشباب عنها، مقبول للنشر في  واقع -11

 .للبحوث والدراساترماح 
22- State civil Liability for Enviromental Damage in Jordanian Legislation. 21 Dec 

2019, international Journal of innovation Creativity and change.  

 Journal of Law and .العامل بالمحافظة على أسرار صاحب العمل في التشريع األردني التزام -16

Political Sciences. Sep 2019. Vol 20 Issue 3 P. 136-177-42p. 
17- Property Rights and protection of National (Folklore in Jordanian Legislation). 

Journal of Law and political science.   19/13/3019مقبول للنشر. 
-وير ح، مركز البحث والتط-ة مقارنةدراسة تحليلي –القانون لعقد السياحة في التشريع األردني  اإلطار -18

  .قبول بحث محكم في المؤتمر –مؤتمر السياحة المستدامة من أجل التنمية 
االبتكار في التشريع األردني، مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلية، جامعة عين  حقوق  -15

 .قع والمأمولالوا –البحث العلمي في الوطن العربي  –عمان  31/11/3019-31مصر، –شمس 
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03- The Sellers commitment for Building Excution ownership transfer, and Risk 

taking of real Estate under construction. Journal of Law political sciences. Vol. 

(21) ninth year. Issue. 1. January 2020, P: 93-121, P: 28 

and protection of nation folklore in Jorden legislation- Journal of Law and political 

sciences/AllBORG Academy of sciences Denemark-02/9/9002 9090آ ار 

 .Ebesco-07529 (9السنه الع ضر اصدار)

Proving of the Electronic admistratire comtract-31 -Journal of Law and political 

sciences/AllBORG Academy of sciences Denemark02/9/9002 السنه 99-9090آ ار/

 Enesco -07529 -(9صدار)ا الع ضر

-State civil liability for Environmental damage in Jordanian Legislation-32  Journal of  

 Law and political sciences/AllBORG Academy of Sciences 0,529-9090 آ ار-02/9/9002-

Denemark 

 

00- Proving of the Electronic admistratire comtractInternational  Journal of 

innovation creativity and change90/09/9002/ 2/9090ضهر  - .Q.3 

 

اإلسالمية، للدراس   المسؤولية الجزائية للق ض  النظ م     الق نون االردن  الج معة اإلسالمية غزة/ مجلة الج معة  -03 

 vol29NO1-9090/0-الشرعية والق نونية

 

 .ةدراس      العلوم اإلنس نية واالجتم عي ةاالبتك ر للمؤلسين مجلشجيع تعقود النشر ودوره      -02

 9جزء3/8/2020-00/2/9090-3/5/28

 .ةالعلوم اإلنس نية واالجتم عيمجلة دراس       -البديلهوع لالمح طمة أسب به والمسؤولية والحد إط لة أم -03

02/2/9090 

 التنظيم الق نون  للعالقة التع قدية بين الولبة والج مع   األردنية. روح القوانين المحكمة ج معة طنو . -03

90/2/9090 

 روح القوانين المحكمة ج معة األردنية. الج مع  التنظيم الق نون  لحقوق الملكية السكرية للولبة    -03

 طنو .

03-Foreign judicial judgments between monitoring and auditing system in the 

context of Jordan.- Hamdard  Islamicus hamdard Islamicus30/2/9090 

-2020 (43/5-2) 

03-Crimes of Assaulting privacy and via smart phones according to the information 

Technology Crime Law and the telecnmunication Regulatory Law(A comparative 

Analytical study - International journal of psychosocial rehabition-28/3/2020-2 /9090- 

rolu.24- 

33-Provision Regulating commercial Distribution contract in Jordanian Law.  

-43.9.9 9090- Hamdard  Islamicus hamdard Islamicus 

31- The consumer protection from Arbitrary Terms In the context Of Jordan Legislative. 
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