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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  البيانات الشخصية

 

 احمد ابراهيم حسين الحياريأ. د.   االســـــــم 
 األردنالسلط/ 21/8/2611 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 القانون الخاص القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 Reims Champagne القانون الخاص/قانون مدني  راةدكتو  

Ardennes- RANCE 1222 

 2662 الجامعة األردنية القانون الخاص ماجستير قانون 
 2681 الجامعة األردنية القانون العام بكالوريوس قانون 
 2681 وزارة التربية والتعليم علمي الثانوية العامة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون الخاص تخصص العامال 
 القانون المدني التخصص الدقيق 

 المسؤولية المدنية؛ العقود؛ القانون المقارن مـجاالت االهتمام 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 "ون المدني الفرنسي والقانون المدني األردنيدراسة مقارنة في القان"المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير  
 تفترض المسؤولية عن فعل الغير تحقق أربعة شروط: ضرر، فعل منشأ للمسؤولية، عالقة سببية، وسلطة  
 االدارة والتوجيه.  وقد وسع كل من القانونين األردني والفرنسي من نطاق المسؤولية القائمة على اإلخالل 
مبدأ عامًا لهذه المسؤولية لم يبدأ ، 1976سنه  ذمن ،ردنيفي حين تبنى القانون المدني األ نبواجب الرقابة، لك 

 .2662عن مبدأ موازي في القانون الفرنسي قبل عامالحديث 
 بحكم القانون في حين أقامتقع الفرنسي مسؤولية موضوعية أما من حيث أساس المسؤولية فقد اعتبرها القانون  
 المفترض.مسؤولية متولي الرقابة على الخطأ المشرع األردني  
 أعمال تابعه وأخضعاها   نبالمقابل، نظم كل من المشرعين األردني والفرنسي مسؤولية المتبوع ع 
 ألحكام متشابهة. 
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  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
نائب عميد لشؤون الدراسات العليا  

 ون الخاصورئيس قسم القان
 

 1228-1221 الجامعة االردنية-كلية الحقوق

 1221-1221 جامعة الشارقة -كلية القانون أكاديمي زائر 

 1221-1222 الجامعة االردنية-كلية الحقوق رئيس قسم القانون الخاص 

 1222-1221 الجامعة االردنية-كلية الحقوق رئيس قسم القانون الخاص 
 1221-1222 جامعة الشارقة -كلية القانون ارك(عضو هيئة تدريس )استاذ مش 

 1222-1221 جامعة الشارقة -كلية القانون عضو هيئة تدريس )استاذ مشارك(  
 
 

 1221-1222 الجامعة االردنية-كلية الحقوق رئيس قسم القانون الخاص 

 1222-1228 الجامعة االردنية-كلية الحقوق أستاذ مساعد 

 1228-1221 الجامعة االردنية-كلية الحقوق رئيس قسم القانون الخاص 

 1221-1222 الجامعة االردنية-كلية الحقوق أستاذ مساعد 

 1222-1221 الجامعة االردنية-كلية الحقوق رئيس قسم القانون الخاص 

 1221-1222 الجامعة االردنية-كلية الحقوق لشؤون الطلبة مساعد  عميد 

 1222-1222 االردنية الجامعة-كلية الحقوق أستاذ مساعد 

 1222-1222 الجامعة االردنية-كلية الحقوق محاضر متفرغ 
 

  األعمال اإلدارية واللجان 
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 1228-1222 مدير الدائرة قانونية ومستشار قانوني في جامعة البلقاء التطبيقية 

 2661-2662 ة الصناعة والتجارة/األردنمستشار قانوني مساعد في وزار  

 2661-2688 باحث قانوني في قسم حماية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة/األردن 

 2018-2017 مجلس كلية الحقوق في الجامعة األردنيةعضو في  

 2018-2017 لجنة الدراسات العليا في كلية الحقوق بالجامعة األردنيةمقرر  

 2018-2017 في كلية الحقوق بالجامعة األردنية مرات والبحث العلميلجنة المؤتمقرر  
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 2018-2017 منسق برنامج الدكتوراة في كلية الحقوق بالجامعة األردنية 

 2018-2017 في كلية الحقوق بالجامعة األردنيةالدراسية لجنة الخطط  

 2018-2017 في كلية الحقوق بالجامعة األردنية لجنة التطويرعضو  

 2018-2017 في كلية الحقوق بالجامعة األردنية لجنة االرشاد والتسجيلمقرر  

 1228-1221 المجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنيةعضو في  

لجنة لدراسة تعليمات قبول الطلبة المتفوقين علميًا وبحثيًا في الجامعة عضو في  
 األردنية

2017-2018 

 1228-1221 (.1221/1228لجنة اإلعداد للبرنامج العلمي السنوي لكلية الحقوق  )في ضو ع 

 عضو لجنة الدراسات العليا /كلية القانون/ جامعة الشارقة  
 

1221-1221 

 عضو لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة /كلية القانون/ جامعة الشارقة 
 

1221-1221 

 1222/1221    بالجامعة األردنية ية الحقوقعضو لجنة الدراسات العليا في كل 

 1222/1221 في الجامعة األردنية عضو مجلس كلية الحقوق 

 1222/1221 عضو لجنة الموقع االلكتروني لكلية الحقوق بالجامعة األردنية 

 1222/1221 عضو لجنة المكتبة والمكتبة االلكترونية في كلية الحقوق بالجامعة األردنية 

 1222/1221 الجامعة األردنيةفي نة اتالف االختام بكلية الحقوق مقرر لج 

 1222/1221 عضو لجنة معادلة المواد في كلية الحقوق بالجامعة األردنية 

 1222-1221 عضو مجلس كلية الحقوق بالجامعة األردنية. 
  عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر قانون المعامالت المدنية بين االصالة والمعاصرة 

 جامعة الشارقة
1222-1221 

 1221-1222 جامعة الشارقة –عضو لجنة القضايا الطالبية ومعادلة المساقات  

 جامعة الشارقة  -عضو لجنة الترقيات في قسم القانون الخاص  
 

1222-1221 

 1221-1222 جامعة الشارقة  - عضو لجنة مراجعة الخطط في قسم القانون الخاص 

 1221-1222 جامعة الشارقة  - ت في كلية القانونعضو لجنة المكتبا 

- عضوووو لجنوووة تقيووويم النشووواط التدريسوووي ألعضووواء هيئوووة التووودريس فوووي كليوووة القوووانون 
 جامعة الشارقة 

3102/3102 

 1222-1221 جامعة الشارقة -عضو لجنة معادلة المواد في كلية القانون 

 1222-1221 جامعة الشارقة -عضو لجنة تحقيق بقضايا الطلبة 
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 مقرر لجنة المكتبة والمكتبة االلكترونية في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 
 

1222/1222 

 عضو في لجنة التطوير في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 
 

1222/1222 

 عضو لجنة لوضع مشروع لبرنامج الدكتوراة في كلية الحقوق بالجامعة األردنية. 
 

1222/1222 

 1226/1222 ة دراسة طلبات االيفاد لفرنسا .مقرر لجن 

 عضو لجنة التطوير في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 
 

1226/1222 

 تطوير ووضع اسنراتيجية لكلية الحقوق بالجامعة األردنية .العصو لجنة  
 

1221/1228 

 1221/1228 عضو لجنة الدرسات العليا في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 

 1221/1228 عضو لجنة معادلة المواد في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 

 مقرر لجنة المكتبة والمكتبة االلكترونية في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 
 

1221/1228 

 عضو لجنة التطوير في كلية الحقوق بالجامعة األردنية . 
 

1221/1222 

 شاد والتسجيل في كلية الحقوق بالجامعة األردنية.عضو لجنة االر  
 

1222/1221 

 عدة سنوات عضو لجان تحقيق مع موظفي واعضاء هيئة تدريس في الجامعة األردنية 

 عضو في لجنة العطاءات المركزية بالجامعة األردنية 
 

1222-1221 

 1221-1222 رئيس لجنة التحقيق في قضايا الطلبة بالجامعة األردنية 

 1221-1222 عضو لجنة تحقيق في قضايا الطلبة بالجامعة األردنية 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
ضمان التعويض عن الضرر الناجم عن حادث نووي في القانون االردني"، " - د. احمد ابراهيم الحياري 

(، ديسمبر 12للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد )مقبول 
1221. 

في المجلة  منشور التنظيم التشريعي للوعد بالتفضيل "دراسة مقارنة"، بحث  د. احمد ابراهيم الحياري 
 1221، 2العدد : ، 8المجلد: األردنية في القانون والعلوم السياسية، 

-  
 د. عبد الناصر الهياجنة 

 د. احمد ابراهيم الحياري
قراءة نقدية في مضامين قانون ايجار االموال غير المنقولة وبيعها لغير 

في  منشور ، بحث 1221لسنة  11األردنيين واألشخاص المعنويين رقم 
، كانون 2العدد : ، 8المجلد: المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية، 

 .11-22، ص: 1221الثاني
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 Le pacte de préférence en droit civil jordanien /étude - د ابراهيم الحياريد. احم 
comparée, European journal of social science, Volume 
37 Issue 2, 2013 

نطاق التزام المقاول والمهندس باالعالم في دفتر عقد المقاولة الموحد  د. احمد ابراهيم الحياري  
، 1المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسية،  مجلد للمشاريع االنشائية، 

 1221، كانون الثاني 2عدد 
 

القاضي ايهاب السيوف  
 والدكتور احمد ابراهيم الحياري

/علوم تردني )بحث مشترك(، دراسايط نزاعات التأمين في القانون األوس
 1221، ايار 2عدد  26الشريعة القانون،  مجلد 

 الحياري و د. احمد ابراهيم 
 د. كمال العالوين

ارتباط عقد التوريد بعقد التأجير التمويلي في قانون التأجير التمويلي االردني 
 1)بحث مشترك(،  المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسية،  مجلد 

 1221، نيسان 1(، عدد 1)
 

 د. احمد ابراهيم الحياري و 
 د. خلدون قطيشات

ار التي تلحق بالغير من اعمال البناء في القانون المسؤولية عن االضر 
االردني )بحث مشترك(،  المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسية،  

  .1221، كانون أول 1، العدد 1المجلد 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
ندوة "اشكاالت وتأثير التعامل االلكتروني  

 على القانون/دراسة في القانون الخاص

 تقديم بحث 81/4/7182

حلقة نقاشية حول التعديالت األخيرة على  

القانون المدني الفرنسي وتأثيراتها على 

 القوانين العربية

جامعة الشارقة 

72/88/7182 . 

 

 حضور

وانين التي ندوة الجرائم االلكترونية والق 

 تحكمها،.

 معهد التدريب والدراسات القضائية 

 77/88/7182الشارقة  

 حضور

مؤتمر قانون المعامالت المدنية بين االصالة  

 والمعاصرة

حضور وعضو اللجنة  72/3/7183-72جامعة الشارقة 

 للمؤتمر العلمية

ندوة حول اثراء البيئة التعليمية باستخدام  

ني والتكنولوجيا مصادر التعلم االلكترو

 المتطورة.

 

82/81/7187جامعة الشارقة في   حضور 

 تقديم بحث 81/4/7181-87جامعة اليرموك   مؤتمر المسؤولية المهنية 

 تقديم بحث 81/3/7112-83جامعة الشارقة  مؤتمر السالمة المرورية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نموذج السيرة ال

 

 6  

  الدورات التدريبية
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

يوواز البرنووامج التوودريبي "المحاضوورة الفعالة"،معهوود القيووادة االكاديميووة فووي التعلوويم حضووور واجت 
  .العالي بجامعة الشارقة

1 - 8/2/1221 

فصل الخريف  جامعة الشارقة  - حضور الدورات التدريبية الخاصة باليوم التوجيهي لتقنية المعلومات 
1221/1221 

واجبات الطلبة الكترونيًا في البالكبورد؛ إدارة تقييم  حضور دورات البالكبورد التدريبية: إدارة 
 -الطالب الكترونيًا في البالكبورد؛ التقدير باستخدام قواعود التقودير؛ تصوميم أنشوطة التعواون

دارة االختبارات واالستطالعات.  جامعة الشارقة  - لوحة المناقشات؛ إنشاء وا 

فصل الخريف 
1221/1221 

 1222-22-21 الجامعة االردنية –التعلم المستهدفة  دورة تدريبية في نتاجات  
 12/1/1221-21 األردني المعهد القضائي - دورة تعزيز قدرات المدربين 
  (UJCDLورة تدريبية في مهارات الحاسوب العضاء الهيئة التدريسية بالجامعة االردنية) 
 ي/عماننورشة عمل خاصة باعضاء هيئة التدريس في المعهد القضائي االرد 

 . (USAID)مشروع سيادة القانون

22-22/6/1222 

 (USAIDورشة عمل حول اساليب التعليم التفاعلية )برنامج تطوير القضاء  
  فندق حياة عمان

6-22/2/1221 

 ورشة عمل حول التعليم القانوني في الواليات المتحدة االمريكية   
(An international visitor leadership project. ) 

6/6-11/22/1221 

 1/21/1221 جامعة الشارقة - ليات تقويم البرامج االكاديمية والمساقاتآورشة عمل حول  

 1/6/1221 جامعة الشارقة  -عمل حول نظام التعليم االلكتروني ورشة  

دائرة الجودة فوي  -ورشة عمل حول منظومة المؤهالت االماراتية وتقويم المساقات والبرامج  
 شارقة.جامعة ال

 

12/2/1222 
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  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   القانون المدني 
   مدخل إلى علم القانون 
   مصادر االلتزام 
   أحكام االلتزام 
   العقود المسماة 
   عقود التأمين 
   العينيةالحقوق  

 
 

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

 
 التاريخ

   
   
   
   
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 2681-2681 زارة التربية والتعليمو  بعثة للحصول على درجة البكالوريوس 
 1222-2661 الجامعة األردنية بعثة للحصول على درجة الدكتوراة  
    
    
 
 


