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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
  جمعة ذٌاب الرحمن احمد  عبداألستاذ الدكتور   االســـــــم 

  7591عمان / االردن  تاريخ ومكان الميالد 

 القانون  الكمية 

 الخاص  القانون القسم 

 
    المؤىالت الدراسية

 
 ريخالتا الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
 6791 كلٌة الحسٌن علمً الثانوٌة العامة 

االجازة فً العلوم القانونٌة  

 /بكالورٌوس فً الحقوق 

اجازة فً العلوم 

 قانونٌة 

 الخامس جامعة محمد 

 المملكة المغربٌة  -الرباط 

6797 

 جامعة محمد الخامس  مدنً  قانون دبلوم فً القانون المدنً  

 المملكة المغربٌة  - الرباط

6791 

 جامعة محمد الخامس   قانون  دبلوم فً قانون االعمال 

 المملكة المغربٌة  - الرباط

6796 

دبلوم الدراسات العلٌا فً  

"الماجستٌر  القانون الخاص

 فً القانون" 

 جامعة محمد الخامس  قانون

  المملكة المغربٌة  - الرباط

6791 

فً القانون دكتوراة الدولة  

 الخاص

 امس معة محمد الخجا قانون 

  المملكة المغربٌة   - الرباط

6771 

 
  التخصص ومجاالت االىتمام

 
 القانون الخاص  التخصص العام 
 القانون المدني  التخصص الدقيق 

الكتابة في مواضيع متعددة تتعمق في القانون المدني األردني ومقارنتو مع القوانين  مـجاالت االىتمام 
  . ألجنبيةوا المدنية العربية

نتو ر التعمق في دراسات تتعمق في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ومقا
 .وبيان موقف الفقو والقضاءبقوانين أصول المحاكمات المدنية العربية 

األىتمام بقانون المالكين والمستأجرين األردني وجمع األحكام الصادرة عن 
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رة تمكن الميتم في الشأن المذكور من محمكمة التمييز األردنية منذ نشأتيا وبصو 
  .معرفة الحكم القضائي الصادر في كل فقرة من فقراتو عمى حدة

تسميط األضواء عمى األمتداد القانوني لعقد األجارة وموقف الفقو األسالمي من 
 الموضوع الذي نحن بصدده .

د عمى تسميط األضواء عمى تشجيع األستثمار العربي في استغالل األرض بما يعو 
 النفع منيا في األقتصاد الوطني والتكامل األقتصادي العربي .

 دراسة الوسائل البديمة في حل المنازعات .
 التحكيم في المنازعات المتكونة بين األشخاص .

 الترافع أمام القضاء النظامي.
 التعميق عمى األحكام القضائية.

 
 

  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 
 كممة( 051الة الدكتوراه )في حدود ممخص رسعنوان و  
  ."حكام قانون االلتزامات والعقود المغربي والقانون المقارن"التزامات المودع عنده وفقًا أل 

 187الوديعة عقد بمقتضاه يسمم شخص شيئا منقوال الى شخص اخر يمتزم بحفظو وبرده بعينو . سندًا لمفصل 
 يم الشيء المودع . موتتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسمن قانون االلتزامات والعقود المغربي . 

سندا لمفصل ، عنده  التسميم بمجرد التراضي اذا اكان الشيء موجودا من قبل بصفة اخرى بيد المودع تموي
 من قانون العقود المغربي. 118

رطو صراحة او واالصل في الوديعة ان تكون بغير اجر ومع ذلك يستحق المودع عنده اجرا اذا كان قد اشت
ظروف الحال او عرف المكان ان المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده اجرا معينا وتكون  منظير 

 من قانون االلتزامات والعقود المغربي.  157سندا لمفصل ، ىذه القرينة قانونية اذا كان من عادتو تسمم االجر 
مذكور انو عيني ، ويرد عمى المنقوالت ، وانو ممزم تقدم ان خصائص عقد الوديعة في القانون ال ممايتضح 

 من عقود التبرع ، وانو عقد مؤقت . ، وأنو لجانب واحد 
 ويمتزم المودع عنده في ىذا العقد بالتزام رئيسي يتمثل في حفظ الشيء ورده بعينو.
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  السجل الوظيفي 
 

 التاريخ جية العمل وعنوانيا الوظيفة 

   1994 كلٌة الحقوق /الجامعة االردنٌة .نون الخاصقسم القا عضو 

 
 المعهد القضائً االردنً عضو مجلس ادارة المعهد القضائً االردنً

 
2114-2115 

 
 

 

   الجامعة االردنٌة رئٌس المجلس التادٌبً للموظفٌن سابقا 

   دائرة المطبوعات والنشر  عضو مجلس المصنفات االردنٌة 

  2116- 2115 كلٌة القانون/ جامعة قطر  دنً المجازاستاذ القانون الم 

  2116 -2115 جامعة قطر  عضو لجنة تأسٌس برنامج الدكتوراه 

  ولتارٌخه  1994 الجامعة االردنٌة استاذ القانون المدنً 

  2114 - 2113 كلٌة الحقوق / الجامة األردنٌة رئٌس قسم القانون الخاص 

 
 ازالمجأستاذ القانون المدنً 

 كلٌة القانون /جامعة عمان العربٌة
 )إجازة التفرغ العلمً( للدراسات العلٌا

2119-2111  

 محاضر غٌر متفرغ فً بعض الجامعات 
 األردنٌة لتدرٌس مساقات القانون المدنً

   األردن 

  2112/2119 كلٌة الحقوق / الجامة األردنٌة  رئٌس قسم القانون الخاص  

  2112/2119 لٌة الحقوق / الجامة األردنٌة ك مجلس كلٌة فً عضو  

  2112/2119 كلٌة الحقوق / الجامة األردنٌة  لجنة ضمان الجودة  فً عضو 

 
  2112/2119 كلٌة الحقوق / الجامة األردنٌة  لجنة المؤتمرات والندوات والبحث العلمً  فً  عضو

  2112/2119 ردنٌة كلٌة الحقوق / الجامة األ عضو فً لجنة اإلرشاد والتسجٌل  

  2112/2119 كلٌة الحقوق / الجامة األردنٌة  عضو فً لجنة الدراسات العلٌا 

  2119 األردنً  المعهد القضائً عضو لجنة مسابقة قبول فً المعهد القضائً  
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مشرف على مجموعة رسائل جامعٌة 
قدمت لغاٌات الحصول على درجة 

وق/ فً كلٌات الحقلماجستٌر والدكتوراة 
 الجامعات األردنٌة

مدى انطباق  - ةدكتورا .1
قواعد التراضً على العقود 

-دراسة مقارنة  –االلكترونٌة 
جامعة عمان  2112سنة 

 . ا/ مشرفالعربٌة 

مدى مخاصمة  -ة دكتورا .2
 2112 –مدنٌا دراسة القاضً 

  امشرف جامعة عمان العربٌة /

لحوالة اقواعد  – ةدكتورا 3
نً فً القانون المدنً االرد
بٌن النظرٌة والتطبٌق 

جامعة عمان  2112
 .ا.مشرفالعربٌة

اثار عقد  – ةدكتورا 4
الوكالة غٌر القابلة للعزل فً 

التصرفات الجارٌة على االموال 
جامعة  2113غٌر المنقولة 
 .ا.مناقشعمان العربٌة 

قبول المخاطر  – ةدكتورا 5
واثره فً المسؤولٌة المدنٌة 

فً المجاالت الطبٌة / دراسة 
قارنة بٌن القانونٌن االردنً م

الجامعة  2111والمصري .
 . ا/ مناقشالعربٌة 

مسؤولٌة الطبٌب  – ةدكتورا 6
المدنٌة عن اخطائه المهنٌة 
 فً القانون المدنً االردنً 

جامعة العلوم  2113
 . ا/ مناقشاالسالمٌة

شرط االعفاء من  –ماجستٌر  7
المسؤولٌة المدنٌة فً كل من 

دنً القانون المدنً االر
دراسة   1992والٌمنً 
 الجامعة االردنٌة /مقارنة .

 . امناقش

ضمان فعل عدٌم  –ماجستٌر  2
 التمٌٌز فً القانون المدنً

االردنً )دراسة  ااألردنً 
.الجامعة  1999مقارنة( 

 .ااالردنٌة مشرف

 
9   

11  
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االمتداد القانونً  –. ماجستٌر 9
دراسة  لمدة عقد االٌجار /

الجامعة االردنٌة  2117مقارنة 
 . ا. مشرف

مسؤولٌة مؤمن  –. ماجستٌر 11
المركبة فً القانون المدنً 

الجامعة االردنٌة  2116االردنً 
 . ا. مشرف

السلطة  –. ماجستٌر 11
التقدٌرٌة للقاضً فً مجال 

االثبات فً القضاٌا الحقوقٌة وفقا 
قانون االردنً والسعودي لل

. الجامعة االردنٌة  2111
 . ا.مناقش

اعادة االعتبار  –. ماجستٌر 12
بٌن النظرٌة والتطبٌق فً 

.  1997القانون االردنً. 
 . االجامعة االردنٌة/ مناقش

الرجوع  –.ماجستٌر 13
القضائً فً الهبة فً القانون 

المدنً االردنً/ دراسة مقارنة 
دنٌة / الجامعة االر 2117/

 .امشرف
حقوق  –. ماجستٌر 14

والتزامات مالك الطوابق 
والشقق فً القانون 

الجامعة االردنٌة 1999االردنً.
 . ا/ مناقش

انتقال الضمان  –ماجستٌر . 15
عن الضرر االدبً وفق احكام 
القانون المدنً االردنً /دراسة 

الجامعة االردنٌة  2112مقارنة 
 . ا/ مناقش

تصاص االخ –. ماجستٌر 16
القضائً الدولً وفقا لقانون 

اصول المحاكمات المدنٌة 
االرنً ونظام المرافعات 

 2115الشرعٌة السعودي 
 . االجامعة االردنٌة .مناقش

1997  
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اعادة المحاكمة  –. ماجستٌر 17
فً قانون اصول المحاكمات 

المدنٌة االردنً/ دراسة مقارنة 
/ الجامعة االردنٌة /  1997
 . امناقش

االشتراط  –. ماجستٌر 12
لمصلحة الغٌر وفقا الحكام 

القانون المدنً االردنً / الجامعة 
 .ااالردنٌة . مشرف

. ماجستٌر ضمانات 19
االستجواب فً التشرٌع االردنً 

/الجامعة  2111والعمانً 
 . ااالردنٌة .مناقش

التضامن بٌن  –. ماجستٌر 21
المدنٌٌن وفقا الحكام القانون 

نً/ دراسة مقارنة المدنً االرد
الجامعة االردنٌة /  1997
 .امشرف

حلول المؤمن  –. ماجستٌر 21
المؤمن له فً الرجوع على محل 

الغٌر المؤولعن تحقق الخطر 
الجامعة  1992/دراسة مقارنة 
 . ااالردنٌة . مناقش

اثار الرهن  –. ماجستٌر 22
الحٌازي فٌما بٌن المتعاقدٌن / 

نٌة دراسة مقارنة الجامعة االرد
 . ا. مناقش 1999

المسؤولٌة  –. ماجستٌر 23
القانونٌة للمصرف فً تنفٌذ 

 2111االعتماد المستندي 
 . االجامعة االدنٌة / مناقش

الجوانب  –. ماجستٌر 24
القانونٌة للبطاقات االئتمانٌة 

 –/ الجامعة االردنٌة  1997
 . امناقش

سلطة النٌابة  –. ماجستٌر 25
تحقٌق العامة فً التصرف فً ال

االبتدائً فً االردن /دراسة 
الجامعة االردنٌة  2111مقارنة .
 . ا/ مناقش
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االقرار فً قانون  –.ماجستٌر 26
البٌنات االردنً دراسة مقارنة 

الجامعة االردنٌة .  1997
 .امناقش

. ماجستٌر  الحماٌة القانونٌة 27
الجامعة  1999للطرف المذعن 
 . ااالردنٌة . مناقش

التعوٌض عن  –ماجستٌر  .22
تفوٌت الفرصة فً القانون المدنً 

 2115االردنً دراسة مقارنة 
 . اجامعة ال البٌت . مناقش

. ضمان التعرض واالستحقاق 29
فً عقد البٌع فً القانون المدنً 

الجامعة االردنٌة  2111االردنً 
 . ا. مشرف

االشتراط  –المعهد القضائً  31
لمصلحة الغٌر فً القانون 

المعهد القضائً .  1996االردنً 
 . امشرف

دعوى  –. المعهد القضائً 31
 1995عدم نفاذ تصرف المدٌن 
    االمعهد القضائً . مشرف

  

 مشرف على مجموعة رسائل جامعٌة 
 قدمت لغاٌات الحصول على درجة

 الماجستٌر فً جامعة قطر
   قطر 

محام مزاول مسجل لدى نقابة المحامٌن  
 1923ردنً منذ عام النظامٌن األ

 ولتارٌخه
   

 
 اللجان التشرٌعٌة:

  عضو مراجع لقانونً البٌنات
 والتنفٌذ األردنً.

  عضو مراجع لقانون األحوال
 الشخصٌة األردنً.

  عضو اللجنة القانونٌة لصٌاغة
قانون المالكٌن والمستأجرٌن 

 .2111لسنة  31األردنً رقم 
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تذريض يواد )بكانوريوص/  

 وراِ(:ياجظتيز/دكت

  يصادر االنتشاو، أحكاو(

االنتشاو، عقود يظًاِ ، قاَوٌ 

انعًم ، انحقوق انعيُية ، يذخم 

دراطة انقاَوٌ ، عقذ انتأييٍ ، 

أصول انًحاكًات انًذَية ، 

 اإلثبات(.

  يظاق انقاَوٌ انًذَي / دراطات

انعهيا / كهية انحقوق انجايعة 

 األردَية.

  يظاق انقاَوٌ انًذَي / بزَايج

ظتيز وانذكتوراِ في جايعة انًاج

 عًاٌ انعزبية.

  

   

 
عضو نجُة انذراطات انعهيا /  -

 0202/0202انجايعة األردَية 

يقزر انهجُة اإلطتزاتيجية /  -

انجايعة  األردَية  

0202/0202  

عضو انهجُة انًشكهة نذراطة  -

يشزوع قاَوٌ يعذل نقاَوٌ 

انًانكيٍ وانًظتأجزيٍ األردَي 

ألردَي يٍ يعاني وسيز انعذل ا

0202 
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  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والميام 
 وتحكٌم علمً: عضوٌة منظمات ومجالس ولجان 

  انجايعة األردَية –يجهض كهية انحقوق . 

  عضو يجهض انقاَوٌ انخاص/كهية انحقوق/انجايعة األردَية يُذ

 وحتي تاريخّ. 2991عاو 

 .ّيحكى يعتًذ نذى يجالت انبحث انعهًي داخم االردٌ وخارج 

عضو فً لجان مشكلة داخل الجامعة االردنٌة، وكلٌة القانون/     
 جامعة قطر.

 

 
 
 
 
  ألبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنواتا
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  م الباحث )الباحثين(اس 
 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 

 منفرد
 7102تخصاص  ي  اقاصون  اقدنو  اقاري  رااة  قاصاو  حق اال

( 61منشور فً مجلد ) -المجلة االردنٌة فً القانون والعلوم السٌاسٌة

 . 8169( 6عدد )
 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 

 منفرد
 القضائً فً نطاق المسؤولٌة العقدٌة وفقا الحكام القانون  الضمان

 دراسات /عمادة البحث العملً /المدنً االردنً  ، دراسة مقارنة . 

 .8169 8ملحق  44الجامعة االردنٌة /مجلد 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

  –الوكالة بالخصومة وفقا للتشرٌعات القطرٌة / دراسة مقارنة 

 جامعة البحرٌن.  -. مجلة الحقوق 8169نشر مقبول لل

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 –مسؤولٌة الوكٌل امام موكله فً نطاق القانون المدنً االردنً 

 ربٌة لمدنٌة العالقانون المدنً القطري والقوانٌن ا دراسة مقارنة مع 

 العدد منشور فً كلٌة القانون الكوٌتٌة العالمٌة  – والفقه االسالمً

 . 68/8169من شهر  81 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 دراسة  –دفوع المدٌن المتضامن وفقا الحكام القانون المدنً االردنً 

 مقارنة مع القانون المدنً القطري والقوانٌن المدنٌة العربٌة / كلٌة 

 .8169اٌلول / – 67القانون الكوٌتٌة العالمٌة عدد 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 االمتداد القانونً لعقد االجارة وفقا الحكام قانون المالكٌن

 والمستأجرٌن االردنً. منشور دراسات /عمادة البحث العلمً / 

 .  8161 6ملحق  41الجامعة االردنٌة / مجلد  

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 السالمً تنظٌم استثمار العرب لالراضً الصحراوٌة فً الفقه ا

 منشور دراسات -والقانون االردنً والٌة حل النزاعات الناشئة عنها 

 . 8164 6ملحق  46/عمادة البحث العلمً / الجامعة االردنٌة / مجلد 
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 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 االستبعاد االتفاقً من الضمان فً عقد التامٌن وفقا الحكام القانون

 اسات /عمادة البحث العلمً / الجامعة المدنً االردنً منشور در 

 .8168 6عدد  17االردنٌة / مجلد 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

منشةةور مجلةةة  –الوكالةةة بالخصةةومة وفقةةا الحكةةام القةةوانٌن المدنٌةةة االردنٌةةة 

 . جامعة االمارات العربٌة المتحدة.8169 96الشرٌعة والقانون العدد 

 ة حمن جمعر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 سقوط الحق فً اتخاذ االجراء وفقا لقانون اصول المحاكمات االردنً 

 . جامعة االمارات8161 44منشور مجلة الشرٌعة والقانون العدد 

 العربٌة المتحدة.

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 المجلة   -دراسة مقارنة  –االجارة المؤبدة فً نطاق التشرٌع االردنً 

 .8169جامعة قطر  –قانون الدولٌة لل

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 تأمالت فً نظام قانونً أردنً ٌنظم مخاصمة القاضً مدنٌاً، منفرد

 ( عدد8مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة، جامعة مؤتة مجلد )

 .8161( لسنة 6) 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 ، دراسة مقارنة، االكراه فً نطاق القانون المدنً األردنً منفرد

 ، 81دراسات / عمادة البحث العلمً، الجامعة األردنٌة، المجلد 

 .6777، تشرٌن الثانً سنة 8علوم الشرٌعة والقانون، العدد 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 مدى نفاذ رهونات المشتري على العقار المشفوع فً حق 

 ، /دراسة مقارنة، الشفٌع وفقاً الحكام القانون المدنً األردنً

 ، عدد89دراسات، عمادة البحث العلمً/ الجامعة األردنٌة، مجلد 

 . 8116أٌار  6 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 ضمان الضرر الناشًء عن فعل عدٌم التمٌٌز وفقاً ألحكام 

 دراسة مقارنة، دراسات، عمادة   القانون المدنً األردنً،

 ،87ردنٌة، المجلد البحث العلمً/ الجامعة األ

 .8118، أٌار، لسنة 6العدد  

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 ضمان الصٌدلً للفعل الضار فً نطاق قانون الدواء والصٌدلة 

 عمادة البحث العلمً / الجامعة األردنٌة،  األردنً، دراسات،

 .8114، أٌار لسنة 6،العدد 16المجلد  

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 نفردم

 شرط االحتفاظ بملكٌة المبٌع فً نطاق القانون المدنً األردنً 

 اإلسالمً والقوانٌن المدنٌة العربٌة،   بالمقارنة مع الفقه

  14األردنٌة، المجلد   دراسات، عمادة البحث العلمً / الجامعة

 .8119تشرٌن ثانً سنة ،8عدد

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 ائً فً الهبة فً القانون المدنً األردنً، موانع الرجوع القض منفرد

 دراسة مقارنة، دراسات، عمادة البحث العلمً / الجامعة 

 .8119  أٌار سنة 4، 6، عدد14األردنٌة، المجلد 
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 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 الرجوع عن الهبة فً نطاق القانون المدنً األردنً ،دراسة  منفرد

 علمً / الجامعة األردنٌة، مقارنة، دراسات، عمادة البحث ال

 .8117، كانون الثانً سنة 6العدد  11المجلد 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 " االمتداد القانونً لعقد اإلجازة فً نطاق القانون األردنً 

 قدم فً مؤتمر نظمته كلٌة الحقوق /  وأثره على اإلستثمار"

 تعلق جامعة اإلسكندرٌة / جمهورٌة مصر العربٌة، وٌ

 بالتشرٌعات العقاري.

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

في نطاق القانون المدني القطري   تجريد المدين    

بحث منشور في دراسات " عمادة البحث  –دراسة مقارنة 

.                                             0202الجامعة االردنية "–العلمي

- 

 دراسة مقارنة

 

 حمن جمعة ر ال عبدالدكتور  
 منفرد

  في القانون المدني األرنيبيع ممك الغير 

 –دراسة مقارنو مع الفقو االسالمي ، دار وائل لمنشر والتوزيع عمان 
 .0991(، سنة 0األردن، ط ) 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 كتاب قانون المالكين والمستأجرين االردني دراسة تحميمية، .
( 0991 – 0951نونية لمحكمة التمييز االردنية )المبادى القا 

 دار
 .0991 ، سنة0وائل لمنشر والتوزيع ط 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 كتاب قانون المالكٌن والمستأجرٌن االردنً دراسة تحلٌلٌة،

 ( دار8114 – 6741المبادى القانونٌة لمحكمة التمٌٌز االردنٌة ) 

 .8114سنة  ،8وائل للنشر والتوزٌع ط 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

دراسةةة متقابلةةة مةةع الفقةةه  –" الةةوجٌز فةةً شةةرن القةةانون المةةدنً عقةةد البٌةةع 

اإلسالمً والقةوانٌن المدنٌةة العربٌةة، المصةري والسةوري والكةوٌتً والٌمنةً 

وقانون المعامالت المدنٌة لدولة االمارات العربٌة وقةانون االلتزامةات والعقةود 

عمةان األردن، ط  –دار وائةل للنشةر والتوزٌةع  ، )محكةم(6/8114ربةً طالمغ

 .8114سنة 6

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 الوافً فً شرن مصادر الحقوق الشخصً" مصادر االلتزام "

  –فً نطاق نطاق القنون المدنً األردنً 

 دراسة متقابلة مع الفقه االسالمً والقوانٌن المدنٌة العربٌة 

 مصري والسوري والٌمنً والكوٌتً ال

 وقانون المعامالت المدنٌة لدولة االمارات العربٌة وقانون االلتزامات 

 والعقود المغربً ، " قٌد الطباعة .

 
 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 

 منفرد
 التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة فً نطاق القانون المدنً القطري/ دراسة

 ٌة العربٌة " األردنً ، المصري ، متقابلة مع القوانٌن المدن 

 الكوٌتً ، البحرٌنً ، قانون المعامالت المدنٌة لدولة االمارات العربٌة 

 المتحدة ، قانون المعامالت العمانً ، قانون االلتزامات والعقود 

 ." 8181جامعة قطر" محكم "المغربً منشورات كلٌة القانون " 
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 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 اثار الحق الشخصً "احكاملوجٌز فً شرن القانون المدنً " ا

 مع الفقه اإلسالمً والقوانٌن المدنٌة  دراسة متقابلة –االلتزام" 

 لعربٌة، المصري والسوري والكوٌتً والٌمنً وقانون المعامالت 

 المدنٌة لدولة االمارات العربٌة وقانون االلتزامات والعقود 

 عمان  –للنشر والتوزٌع   ار وائلد ، )محكم(6/8111المغربً ط

 .8111سنة 6األردن، ط 

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 عقد البٌعدراسة مقارنة المختصر فً شرن القانون المدنً االردنً،  منفرد

 .8166 الطبعة األولى للنشر والتوزٌع،عمان/االردن. ،دار وائل

 حمن جمعة ر ال الدكتور عبد 
 دراسة مقارنة احكام قانون المدنً االردنً، المختصر فً شرن ال منفرد

 .8161 الطبعة األولىللنشر والتوزٌع،عمان/االردن. ،دار وائلالتزام 

 حمن جمعةر ال الدكتور عبد 
 دراسة مقارنة احكام المختصر فً شرن القانون المدنً االردنً،  منفرد

  .8167 . الطبعة الثانٌة عمان/االردن.مطبعة عمال المطابع ،التزام 

 حمن جمعةر ال الدكتور عبد 
 منفرد

البٌةع دراسةة مقارنةة عقةد البٌةع  المختصر فً شرن القانون المدنً االردنةً، 

 ، 8167.الطبعة الثانٌة  عمان/االردن.مطبعة عمال المطابع ،

 حمن جمعةر ال الدكتور عبد 
 منفرد

 سة التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة فً نطاق القانون المدنً األردنً/ درا

 متقابلة مع القوانٌن المدنٌة العربٌة " المصري ، الكوٌتً ، القطري

 البحرٌنً ، قانون المعامالت المدنٌة لدولة االمارات العربٌة المتحدة ، 

 قانون المعامالت العمانً ، قانون االلتزامات والعقود المغربً  

 ."8186 –" قٌد الطباعة 

 

 

 

  العمميةالمشاركة في المؤتمرات والندوات 
 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجية المنظمة  
تامالت فً قانون المالكٌن  

 والمستاجرٌن االردنً
 مركز الدراسات والمعلومات

 ورقة بحث

اللقاء التشاوري حول استشراف  

 مستقبل قانون مهنة المحاسبة 
 8169 قطر 

 ورقة بحث

ة والمحكمة االمرٌكٌ اتزٌارة الجامع 

 نٌوٌورك - الفدرالٌة العلً
  8164 امرٌكا               

سنة على القانون المدنً  41مؤتمر  

 المصري
 6779مصر/ القاهرة 

 ورقة بحث

 
 8168جامعة االسكندرٌة  مؤتمر التشرٌعات العقارٌة العربٌة 

 ورقة بحث 
 

 

  الدورات التدريبية
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 اسم الدورة والجية المنظمة 
 

 اريخالت

 Microsoft Word 0777 
 Excel 0777 
 Power Point 0777 
 Internet 0777 
 
 
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسياب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   مصادر االلتزام 
   أحكام االلتزام 
   عقود مسماه  
   قانون العمل  
   الحقوق العٌنٌة  
   مدخل دراسة القانون  
   عقد التأمٌن  
   أصول المحاكمات المدنٌة  
   اإلثبات  

 
  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية

 
 اسم الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ

 ولغاية تاريخو 7588  النظاميينعضو نقابة المحامين االردنيين  
 
 

  المنح والجوائز التي حصل عمييا 
 
 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسم الجائزة 
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