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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 الدكتور أحمد علي خليف العويدي األستاذ االســـــــم 
 وادي السير /السويسة 9/7/1991 تاريخ ومكان الميالد 
 الحقوق  الكلية 
 القانون الخاص  القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 اريخالت الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 5002 كلية الحقوق / جامعة القاهرة  القانون المدني  الدكتوراة 
كلية الحقوق / الجامعة  القانون  الماجستير 

 األردنية 
9111 

 9111 كلية الحقوق / جامعة مؤتة  القانون  البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون الخاص  التخصص العام 
 انون المدني الق التخصص الدقيق 
 العقود / المسؤولية المدنية / القوانين اإلجتماعية  مـجاالت االهتمام 
 



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 1  

 
  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 920ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 التزام المؤجر بالضمان في القانونين المصري واألردني  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ عمل وعنوانهاجهة ال الوظيفة 
    
    

    

    

    

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 – 9/4102/ عميد شؤون الطلبة / الجامعة األردنية 

 -01/9/4112 مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون الطلبة  .7/9/4012

 4104/4102 الخاص في مجلس كلية الحقوق ممثل قسم القانون  01/9/4117

ممثل قسم القانون الخاص في مجلس كلية الحقوق/الجامعة  

 األردنية
0221- 0202 
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 اللجان : -0 

 عضو الهيئة االدارية لالتحاد الرياضي للجامعات.

 من تاريخ عضو مجلس إدارة المجلس األعلى للشباب -4

 .0/8/4102ولغاية  42/04/4102

لطلبة/ وزارة التعليم العالي عضو لجنة صندوق ا -2

 والبحث العلمي.

 4102مقرر لجنة اإلعداد لحفل تخريج الفوج الخمسين  -2

 .لطلبة الجامعة االردنية 

أمين سراللجنة العليا لالشراف على انتخابات اتحاد  -2

، والعام الجامعي 4102/4102الطلبة للعام الجامعي 

4102/4102. 

النتخابات اتحاد  الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا -2

والعام الجامعي  4102/4102 للعام الجامعي  الطلبة

4102/4102. 

رئيس المجلس التأديبي للطلبة/ الجامعة األردنية للعام  -7

والعام الجامعي  4102/4102الجامعي 

4102/4102. 

مقرر لجنة مراجعة " تعليمات النشاطات  -8

 الالمنهجية وخدمة المجتمع في الجامعة 

 .20/04/4102األردنية" 

عضو لجنة تعليمات "منح المكافأة لقاء انجاز بحثي في  -9

 .4102الجامعة األردنية " 

مقررا ً للجنة اإلعداد الستقبال الطلبة الجدد  للعام  -01

، والعام الجامعي 4102/4102الجامعي 

4102/4102. 

عضو لجنة التفوق العلمي والبحثي للعام الجامعي  -00

 .4102/4102، وللعام الجامعي 4102/4102

عضو لجنة دراسة الهيكل التنظيمي المقترح لعمادة  -04

 .4102شؤون الطلبة 

مقرر لجنة التفوق الرياضي للعام الجامعي   -02

 .4102/4102، وللعام الجامعي 4102/4102

رئيس لجنة التفوق الفني للعام الجامعي   -02

 . ، وللعام الجامعي4102/4102

عة عضو لجنة دراسة مقترح تعديل القبول في الجام -02

 .4102" امتحان قبول " 

 

عضو لجنة دراسة مشروع أسس اللجان االجتماعية  -02

 .4102في الجامعة األردنية 

 عضو لجنة صندوق طلبة الشعوب االسالمية. -07

عضو لجنة اجراء االمتحان الشامل لطلبة  -08

 الماجستير )القانون(.
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عضو مجموعة عمل المسائل القانونية في -41

 مشروع حماية األسرة لمدة سنتين.

قانون العمل والضمان  مقرر لجنة خطة مادة-40

 االجتماعي )القوانين االجتماعية(.

عضو لجنة النظر في المساقات  المنوي -44

 طرحها في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص.

عضو لجنة توحيد رواتب وامتيازات أعضاء -42

هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المشكلة في 

 وزارة التعليم العالي.

مقرر لجنة النشاطات الطالبية الالمنهجية   -42

 للعام الجامعي  كلية الحقوق/ الجامعة األردنية

، وللعام الجامعي 4117/4118

 4119/4101، وللعام الجامعي 4118/4119

 .4101/4100وللعام الجامعي 

مقرر لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة كلية الحقوق/  -42

 4117/4118ة للعام الجامعي الجامعة األردني

 .4101/4100والعام الجامعي 

مقرر لجنة االنتخابات الطالبية التحاد طلبة الجامعة  -42

وللعام الجامعي  4118األردنية /كلية الحقوق/

4118/4119. 

ممثل الجامعة األردنية في مناقشة مشروع القانون  -47

المعدل لقانون المالكين والمستأجرين مع اللجنة 

 .4119عام  القانونية في مجلس النواب خالل

عضو لجنة المؤتمرات والندوات والبحث  -48

 .4119/4101العلمي/كلية الحقوق/

عضو لجنة صندوق تبرعات الطلبة، الجامعة  -49

 األردنية.

عضو لجنة إرشاد الطلبة/كلية  -21

 .4101/4100الحقوق/

عضو اللجنة االجتماعية / كلية  -20

 .4101/4100الحقوق/

ية عضو لجنة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية/ كل -24

    .4101/4100الحقوق/

مقرر اللجنة العليا للكتاب السنوي الذي تصدره  -22

، والعام 4102/4102الجامعة األردنية للعام الجامعي 

 .4102/4102الجامعي 

/ الجامعة  األكاديمية عضو لجنة قضايا الطلبة -22

 .02/9/4102األردنية 

عضو لجنة صندوق طلبة الشعوب اإلسالمية في  -22

 .4102سالمي المركز الثقافي اإل
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/ الجامعة  األكاديمية عضو لجنة قضايا الطلبة-22 

 .02/9/4102األردنية 

عضو لجنة صندوق طلبة الشعوب اإلسالمية في -22

 .4102المركز الثقافي اإلسالمي 

يات) لجنة فرع العقبة ( عضو لجنة تحديد صالح-22

 .4102من الناحية القانونية 

عضو لجنة دراسة اسس استئجار خدمات -27

 .4102المرضى مدفوعي االجر لغايات التعليم الطبي 

عضو لجنة انتقال الطلبة من الجامعات األردنية -28

 .4102األردنية لجامعة إلى ا

عضو لجنة إجراء االمتحان الشامل لطلبة -29

 .4102/4102)القانون( الماجستير

مقرر لجنة إجراء االنتخابات ألعضاء الهيئة -21

اإلدارية لنادي موظفي الجامعة األردنية 

02/04/4102. 

عضو اللجنة العليا لملتقى خريجي الجامعة -20

 .4102األردنية 

عضو لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في  -24

وزارة التعليم العالي  الجامعات األردنية الرسمية

 وحتى تاريخه. 2/00/4102 تاريخ من

عضو لجنة  مراجعة نظام تأديب الطلبة  كلية -22

  .الحقوق/ الجامعة األردنية

مركز القانون مقرر لجنة وضع مشروع "   -22

 " .بالخاليا الجذعيةللعالج الوطني 

عضو لجنة إنشاء صندوق التكافل في الجامعة  -22

 األردنية.

حوادث عضو لجنة إدارة األزمات والكوارث وال

، 4102/4102الطارئة في الجامعة للعام  الجامعي 

 4102/4102والعام الجامعي 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
المجلة منشور في "  أثر تغيير صاحب العمل على االلتزامات السابقة  

 4102( اكتوبر 2( العدد )2"،المجلد )انون والعلوم السياسيةاألردنية في الق

المشكالت القانونية للوكالة غير القابلة للعزل الواردة على األموال غير   

مجلة دراسات )الجامعة  فيمنشور المنقولة في التشريع األردني" 

 . 4107،  2، عدد  22، علوم الشريعة والقانون مجلد  األردنية(

 

هفوة الخصم ال تكسب خصمه حقاً دراسة تحليلية تطبيقية على ضوء قاعدة   

 أحكام القضاء األردني " مقبول للنشر في مجلة دراسات )الجامعة األردنية

ضوابط إصرار محكمة االستئناف على حكمها المنقوض من قبل محكمة   

التمييز دراسة في ضوء أحكام القضاء األردني، مقبول للنشر في مجلسة 

 سات )الجامعة األردنيةدرا
مدى حماية مشتري ملك الغير بدعوى ضمان االستحقاق وفقا ألحكام   

مجلة  فيمنشور  مقارنة ،القانون المدني األردني/ دراسة تحليلية 

، عدد  22، علوم الشريعة والقانون مجلد  دراسات )الجامعة األردنية(

2  ،4107 . 

  

منشور مجلة دراسات، علوم الشريعة  المدني األردني،  إجازة العقد الموقوف في القانون   

 .  4102،  2، ملحق  22الشريعة والقانون / الجامعة األردنية ، مجلد 

تعديالت متسارعة واختالالت متالحقة في قانون المالكين والمستأجرين األردني، مقبول   

 للنشر في مجلة دراسات 

 ) الجامعة األردنية(. 

   Towards a revision of the Jordanian Civil Law, 

European Journal of social Sciences. مقبول للنشر    

 
  Restrictions of the Power of the Jordanian of Co-

owners in the Lease of common Property in Jordanian 

Law, European Journal of social Sciences.  
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  Total Permanent Injury Disability Compensation in 

Jordan; Multiplicity Of Legislation and Differences 

In Effects, European Journal of social Sciences 

  Formal and Substantive Defects in Texts Governing 

the Case of Ineffectiveness of Debtor's Disposition Of 

creditor's Right in Jordanian Civil Law European 

Journal of social Sciences 

  The Effects of Selling Property at Auction by 

Ordinary creditor Barrier on Mortgagee Creditor 

Rights Analytical Study in Jordan Execution Law, 

Journal of Law, Policy And Globalization,  4102 , 

Vol. 30 

  Extent of Possibility of Increasing Obligations of Non-Breaching 

Contracting Party in Jordanian Law, European Journal of social 

Sciences . 

 

  Class action as an Efficient Mechanism For 

Improving Access to Justice in the Jordanian Law: 

Comparative study, European Journal of social 

Sciences , Volume 46 Issue 2, jan. 2015 

  Extent of Liability of Heirs for Deceased's Debts in Jordanian 

Civil Law, Journal of Law, Policy And Globalization, Volume 

45, 2016 
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  لميةالمشاركة في المؤتمرات والندوات الع
 
مكان وتاريخ  اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

 انعقاده
 المشاركة نوع

   مؤتمر "إدارة الهجرة" منظمة الهجرة العالمية 
مؤتمر حول حقوق اإلنسان/عمان)بحضور  

 المفوضة العالمية لحقوق اإلنسان(.
  

المؤتمر الوطني الثاني لضحايا الجريمة، مديرية  

 02/2/4101األمن العام، 
  

المؤتمر العربي للتجارة االلكترونية" تجارة بال  

حدود"، عمان، بالتعاون مع المنظمة العربية 

 .27/04/4101للتنمية اإلدارية، 

 

 

  

 
 

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

  دورة إعداد المعلم الجامعي، جامعة القاهرة. 
في التشريعات الوطنية واالتفاقيات دورة الحقوق العمالية  

 الدولية
 

الدورة األولى من البرنامج التدريبي المتخصص  

 بعنوان" األسس السليمة للصياغة التشريعية".

 

الدورة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان"  

 .02/00/4119-02األسس السليمة للصياغة التشريعية" 
 

  قدمة لألسس السليمة للصياغة التشريعيةالدورة التدريبية المت 

دورة تطوير أساليب وإجراءات العمل، المعهد الوطني  

 للتدريب

 

  دورة العنف ضد المرأة والطفل، مشروع حماية األسرة 

  مشروع حماية األسرة دورة التقنيات الحديثة في جمع األدلة 

  ألسرةدورة استخدام الفيديو كوسيلة إثبات، مشروع حماية ا 
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  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   القانون المدني  

  المدخل للقانون 

 

  

   مصادر اإللتزام  
   أحكام اإللتزام  
   العقود المسماة  
   عقد التأمين  
   التبعيةالحقوق العينية األصلية و 
القوانين االجتماعية) العمل و الضمان  

 االجتماعي(.

 

  

 التشريعات التجارية. 

 

  

   مشروع بحث لطلبة كلية الحقوق 
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

  والثقافة عضو الجمعية األردنية للعلوم 
  عضو الجمعية األكاديمية للبحوث والتنمية 
   
   
 
 
 
 
 



 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 11  

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


