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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 أ.د. فياض ملفي عقيل القضاة االســـــــم 
 الموقر  - 1/5/1691 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 القانون الخاص القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1695 الجامعة االردنية القانون الخاص البكالوريوس 
 1696 بريطانيا-جامعة إدنبرة القانون التجاري الماجستير  
 1661 بريطانيا-جامعة إدنبرة قانون البنوك الدكتوراة 
 
 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون الخاص التخصص العام 
 القانون التجاري والبحري التخصص الدقيق 

 الشركات، البنوك، القانون البحري، الملكية الفكرية، مكافحة الفساد مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
ارنة بين القانون تتلخص رسالة الدكتوراة المعنونة "مسؤولية البنوك الناتجة عن الحواالت االلكترونية، دراسة مق 

الذي يوجه العميل للبنك  Payment Orderالبريطاني والقانون األمريكي" عن التكييف القانوني ألمر الدفع 
جراء حوالة مصرفية من حساب مصرفي الى حساب آخر ومدى مسؤولية البنك المطلوب منه التحويل إلغاياة 

دم إجراء الحوالة بشكل نهائي او إجرائها بشكل عن تعويض العميل طالب التحويل في حاالت عديدة منها ع
متأخر، أو اجراءها بشكل متكرر خطأ أو تحويلها الى مستفيد أو حساب آخر غير المحدد في طلب التحويل 

غطت الرسالة التعويض المستحق لعميل البنك في حال فشل البنك في تنفيذ طلب التحويل  )أمر الدفع(. كذلك
 عليها. بالوقت والطريقة المتفق 

 
   

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1111-1661 الجامعة االردنية –كلية الحقوق  عضو هيئة تدريس 
 1111-1111 المملكة االردنية الهاشمية -هيئة مكافحة الفساد عضو مجلس إدارة 

 1112-1111 امون ومستشارون(محام، القضاة للمحاماة والتحكيم )مح مدير وشريك 

 لغاية االن -1112 الجامعة االردنية –كلية الحقوق  أستاذ 

 اآلن -1119 الجامعة االردنية –كلية الحقوق  عميد 

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 اتعدة مر  الجامعة االردنية –مساعد عميد كلية الحقوق  
 عدة مرات الجامعة االردنية  –كلية الحقوق –رئيس قسم القانون الخاص  

 مرتان الجامعة االردنية –نائب عميد كلية الحقوق  
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 1111، 1ط -االوراق التجارية-االردني ون التجاريكتاب/شرح القان أ.د. فيــاض القضــاة  
 السطحاألضرار التي تلحق بالغير على مسؤولية مشغل الطائرة عن   

Liability of Aircraft Operator for Surface Damage caused 

to Third Parties 

 Prof. Fayyad Alqudah Internet Service providers Liability for Copyright 
Infringement” 

 
  Intellectual property Forum Journal 2009 

 Prof. Fayyad Alqudah Protection of well Known Trade Mark, Intellectual 
Property Forum Journal, 2009   Prof. Fayyad Alqudah The Legal protection of Databases: a Study of Jordanian 
Law   Law Arab Quarterly 2008 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 قضايا معاصرة في الطيران والفضاء 

 إمارة الشارقة –جامعة الشارقة 
مسؤولية  تقديم ورقة بعنوان " 1119الشارقة، نيسان 

ألضرار التي امشغل الطائرة عن 
 السطحتلحق بالغير على 

Liability of Aircraft 
Operator for Surface 
Damage caused to Third 
Parties 

 Law and Religion in a 
Changing World 

Provo City, Utah State, 
USA - October 2017 

 

Presenting paper titled 
"Amman Message: a 
message for mTolerence in a 
Violent World" 
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  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

   
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 X  قانون النقل 
 X  مصرفيةاالوراق التجارية والعمليات ال 
 X  العقود التجارية 
 Trade Marks and Geographic Indicators  X 
  X عمليات مصرفية –دراسات في القانون التجاري  
  X اساليب البحث العلمي 
 

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

 
 اريخالت

 االن -1119 جامعة بيروت –عضو الهيئة االستشارية لمجلة الدراسات القانونية  
وزارة التعليم العالي  –عضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والسياسية  

 االردن -والبحث العلمي 
 االن -1112

 
  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ ة للجائزة ومكانهاالجهة المانح اسم الجائزة 
 1111 عمان -الجامعة االردنية  افضل خريج -عودة مبدع 
 
 
 


