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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 بشار عدنان ابراهيم مصطفى ملكاوي  االســـــــم 
 اربد -االردن     1791-0-03 تاريخ ومكان الميالد 

 كلية الحقوق  الكلية 

 القانون الخاص  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 يخالتار  الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1331 جامعة رانس فرنسا القانون المدني  دكتوراه 
ماجستير القانون  

 ابلخاص القتصادي 
 1771 جامعة رانس فرنسا  القانون المدني

 1771 جامعة رانس فرنسا         القانون الدولي العام ماجستير القانون العام  
 1771 جامعة مؤتة حقوق بكالوريوس حقوق 
 

  الهتمامالتخصص ومجاالت ا
 
 القانون المدني التخصص العام 
 العقود  التخصص الدقيق 

 عقود الفدك التحكيم  ,العقود,القانون المدني, قانون العمل,منهجية البحث العلمي مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  

 م 1791لعقد عند حلول أزمة سياسية مثال الشرق األوسط منذ عام تأثر مبادئ ا 
عالجت هذه الرسالة كمحور ثابت المبادئ التي تحكم العقد سواء في مرحلة انعقاده أو في مراحل تنفيذه في 

حال حدوث األزمة السياسية واالنعكاسات المترتبة على تلك المبادئ كمبدأ سلطان اإلرادة, والتراضي, والمحل 
والسبب في مراحل إبرام العقد. وحالة الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبعض الشروط الخاصة كشرط المعيار 
وشرط الثبات وشرط الذهب والضمانات التي يمكن تقديمها في مثل هذه الحالة في مراحل التنفيذ كضمانات 

 . غّب الطلب وما أسميناه بالحماية العقدية للعقد وذلك في مراحل تنفيذه
 
 

  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1330 -1331 الجامعة األردنية  –كلية الحقوق  مساعد عميد 

رئيس هيئة التحقيق االبتدائي  
 مع الموظفين

 1330-1331 الجامعة األردنية 
1330-1339 

 1332-1339 الجامعة األردنية  –مركز االستشارات  رئيس دائرة التدريب  

 1311-1311 الجامعة األردنية عضو لجنة العطاءات المركزية  

 1319-1310 الجامعة األردنية  نائب عميد شؤون الطلبة 

 1311-1311 الجامعة األردنية  نائب عميد الحقوق  

 حتى اآلن  -1311 مان سلطنة ع   –جامعة السلطان قابوس  رئيس قسم القانون الخاص 
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  عمال اإلدارية واللجان األ
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 1319 جامعة السلطان قابوس  –كلية الحقوق  –رئيس لجنة التقرير السنوي  
 1319 جامعة السلطان قابوس –كلية الحقوق  –قسم القانون الخاص  –رئيس لجنة التوظيف  

 1319 السلطان قابوس  جامعة –رئيس لجنة دليل كلية الحقوق  

 1319 جامعة السلطان قابوس  –كلية الحقوق  –رئيس لجنة أفضل رسالة ماجستير  

 1319-1311 جامعة السلطان قابوس  –عضو مجلس كلية الحقوق  
1319 - 1312 

 1319-1311 جامعة السلطان قابوس  –كلية الحقوق  –عضو لجنة الترقيات  
1319 - 1312 

 1319-1311 جامعة السلطان قابوس  –كلية الحقوق  –ستشاري عضو المجلس اال 
1319 - 1312 

 1319-1311 سلطنة ع مان  –كلية الزهراء الجامعية  –عضو مجلس أمناء  
1319 - 1312 

 1311-1311 الجامعة األردنية  –عضو مجلس كلية الحقوق  

جامعات األردنية تدريب طلبة كلية الحقوق في مسابقة المحاكمات الصورية في ال 
 والحصول على المركز األول. 

1313-1311 

الجامعة األردنية في لجنة مادة البحث العلمي القانوني مع نقابة  –ممثل كلية الحقوق  
 المحامين والقضاة األمريكيين. 

1339-1332 

 1339-1331 عضو مجلس الجامعة األردنية  
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  سنواتاألبحاث العلمية المنشورة آخر خمس 

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Legitimacy of Contracts of Selling and using د. بشار عدنان ملكاوي  

Nonconventional Weapons in Jordan Civil 

Law and International Agreements". European 

Journal of Seiences, Volume 25 Issue 4. 2013.        

 

 ."Restrictions of Legal Subordination" د. بشار عدنان ملكاوي 
European Journal of social sciences. 2013. 

 

 with the general provisions in the Jordanian د. بشار عدنان ملكاوي 

civil code. Research journal of international 

studies. 2013. 

 
ضمانات منع ومكافحة االتجار بالبشر في القانون األردني  ار عدنان ملكاويد. بش 

  والدولي. باللغة اإلنجليزية. منشور.
European Journal of social sciences. 2013. 

 
فهيم عبداالله الشايع  

والدكتور بشار عدنان 
 ملكاوي.

المسؤولية المدنية لصاحب الموقع اإللكتروني عن األضرار  .1
اشئة عن التعليقات المنشورة وفقًا للقانون األردني. مستلة الن

من رسالة ماجستير. مقبول للنشر. مجلة دراسات. 
 . 1311الجامعة األردنية. 

 

جمانة يحيى صالح زاهدة  
والدكتور بشار عدنان 

 ملكاوي.

تنفيذ حكم التحكيم وفقًا لقانون التحكيم األردني. مستلة من  .1
للنشر. مجلة دراسات. الجامعة رسالة ماجستير. مقبول 

 . 1311األردنية. 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

فض النزاعات العمالية الجماعية. وزارة  
 . 1310العمل األردنية. 

 ورقة عمل  1310 -األردن 

ر بالبشر بين الواقع والطموح, مؤتمر االتجا 
 . 1311جامعة عجلون الوطنية. 

 

 ورقة عمل  1311 -األردن 

مؤتمر حول الحريات النقابيـة في القانـونين  
ز حقـوق اإلنسـان. الدولـي واألردنـي. مرك

11 /13 /1332 

 ورقة عمل  1332 -األردن 

مؤتمـر حول عقـود العمل الجماعيـة. مركز  
 . 1332األردن.  –مان البتيل. ع

 ورقة عمل  1332 -األردن 

العالقة القانونية بين العامل ورب العمل.  
/ 1األردن.  –مركز العقول النيّرة. عمان 

11 /1339 . 

 ورقة عمل  1339 –األردن 

نـدوة: الموارد البشـرية وتطور العقـار في  
األردن. المشـكالت القانونيـة في بيع 

 –. عمان 1339/ 13/ 11العقارات. 
 األردن. 

 

 ورقة عمل  1339 -األردن 

المؤتمـر العربي الخامس حول "االستشارات  
والتدريب". المنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة. 
جامعـة الدول العربيـة ومركز االستشارات. 
الجامعـة األردنيـة. "التكيف القانونـي للعقـود 

/ 9/ 9 – 1ـة. االسـتشاريـة". الجامعـة األردني
1339 . 

 ورقة عمل  1339 -األردن 

المسـؤولية المدنيـة عن اسـتخدام األسـلحة  
غير التقليديـة في الشـرق األوسـط. عمان. 

19 – 11/9 /1339. 

 ورقة عمل   1339 –األردن 
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أساليب تدريس البحث القانوني. مؤتمر في  
. تحت رعايـة 1339/ 0/ 11 – 19عمان. 

ية والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الترب
ووزارة العدل وجمعية المحامين والقضاة 

 األمريكيين. 

 ورقة عمل  1339 -األردن 

مؤتمر حول الجوانب القانونيـة في إدارة  
شؤون الموظفين والعاملين "حقوق وواجبات 
العامل وصاحب العمل في ظـل أحكام قـانون 

 –ن . عما1331/ 11/ 11العمل". تاريخ 
 األردن. 

 

 ورقة عمل  1331 -األردن 

مؤتمر: عقـد المزارعـة في القانون المدني  
إيطاليا. باللغـة  –األردني. مؤتمر في بيـزا 

 . 1331/ 1الفرنسية. تاريخ 

 ورقة عمل   1331 –إيطاليا 

 –عقود العمل الجماعية. مؤتمر. عمان  
 .17/2/1332االردن. 

 ورقة عمل  1332 -األردن 

دورة متخصصة في الواليات المتحـدة  
األمريكية )واشنطن ونيويورك( حول 
التعليم القانونـي في الواليات المتحدة 

/ 13إلى  1331/ 0/7األمريكية من 
 . وزارة الخارجية األمريكية.7/1331

 مشاركة  1331 -أميركا 

ورشـة عمل حول أسـاليب التدريس  
محامين نقابـة الالتفاعليـة في القانـون. 

/ 11/ 12-11مـن  األمريكيين.
1331 . 

 

 مشاركة  1331 -األردن 

نقابـة المهارات القانونية العملية.  
 USAID .13المحامين األمريكيين. 

 .1331/ 0ساعة. 
 

 مشاركة  1331 -األردن 

نقابـة ورشـة عمل في القانون التجاري.  
. برنامج تمّيز المحاميين األمريكيين

19/1/1331 . 
 

 مشاركة  1331 -األردن 

ورشة عمل في المعامالت التجارية  
. نقابة المحاميين الدولية والمحلية

 . برنامج تمّيز.األمريكيين
 

 مشاركة  1331 -األردن 
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نقابـة ورشـة عمل في مسودات العقـود.  
 . برنامج تمّيز.المحـاميين األمـريكيين

 

 مشاركة  1331 -األردن 

اقية التجارية الدولية. ورشـة عمل في اتف 
. برنامج نقابـة المحـاميين األمريكيين

 تمّيز. 

 مشاركة  1331 -األردن 

ورشة عمل في البنك الدولي وصندوق  
نقابة المحاميين النقد الدولي. 

 . برنامج تمّيز. األمريكيين

 مشاركة  1331 -األردن 

نقابة ورشة عمل حول البحث القانوني.  
/ 11عمان. ريكيين. المحاميين األم

11 /1331 . 
 

 مشاركة  1331 -األردن 

ورشـة عمل تربوية ألعضاء الهيئة  
ساعة معتمدة  11التدريسية الجدد بواقع 

في مكتب تطوير العملية التدريسية في 
 .1777 الجامعـة األردنيـة.

 

 مشاركة  1777 -األردن 

ورشـة عمل حـول التخطيط االسـتراتيجي  
من  الجامعـة األردنيـة.عليـا. للقيـادات ال

11-17 /1 /1331 . 

 مشاركة  1331 -األردن 

ورشـة عمل تدريبيـة على برمجيـة  
Blackboard   7/ 11تاريخ /

. كلية الملك عبد اهلل الثاني 1339
الجامعـة  –لتكنولوجيا المعلومات 

 . األردنيـة

 مشاركة  1339 -األردن 

المستديرة المشاركة في أعمال المائدة  
حول العمال المهاجرين, مركز تمكين, 

/ 11/ 2األردن, بتاريخ  –عمان 
1337. 

 

 مشاركة  1337 -األردن 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 1319 تشارات. الجامعة األردنية.دورة حول تقديم االستشارة القانونية. مركز االس 
 1311 ستشارات. الجامعة األردنية. مركز اال التحكيم الدولي. 
 1319 تشارات. الجامعة األردنية.دورة حول إدارة العقد. مركز االس 
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 1319 تشارات. الجامعة األردنية.دورة حول مهارات فن التفاوض. مركز االس 
 1319 تشارات. الجامعة األردنية.دورة حول صياغة المذكرات القانونية. مركز االس 
 1319 تشارات. الجامعة األردنية. ورة حول صياغة التشريعات. مركز االسد 
 1310 دورة حول مهارات التفاوض. مركز االستشارات. الجامعة األردنية.  
 1310 ستشارات. الجامعة األردنية. دورة حول اعداد الدراسات وتقديم االستشارات. مركز اال 
 1310 ستشارات. الجامعة األردنية. اال دورة حول ادارة وصياغة العقود. مركز 
 1310 البالط العماني. سلطنة عمان. شوؤن-دورة حول التحكيم  
 1310 تان العراق. شركة الكوراك. دورة في ادارة وصياغة العقد في كردس 
 1310 . 1310 سلطنة عمان. دورة في قرار التحكيم. 
 1310 ركز الوطني لحقوق اإلنسان. شة عمل. المالممارسات السلبية في العملية االنتخابية. ور  
 1311 . 1311( ساعة. 13السعودية. ) –صياغة العقود. جامعة القصيم  
 1311 . 1311حقوق الطفل في القوانين الداخلية والدولية. الجامعه االردنيه  
 1311 . 1311السعوديه  -صياغة القوانين والتشريعات. جامعة القصيم 
نيـة وسـياسية في الحكومة االلكترونيـة, دبلوم تدريبي الحكومة االلكترونيـة, قضايا قانو  

الجامعـة األردنيـة وجامعـة أوهايـو الواليات المتحدة األمريكية وأكاديمية الفيصل المملكة 
 ( سـاعة.92وديـة, )العربيـة السع

1332-1337 

لوم تدريبي الحكومة االلكترونيـة, قضايا قانونيـة وسـياسية في الحكومة االلكترونيـة, دب 
الجامعـة األردنيـة وجامعـة أوهايـو الواليات المتحدة األمريكية وأكاديمية الفيصل المملكة 

 ( سـاعة.92وديـة, )العربيـة السع

1339-1332 

 1332 ( سـاعة. 03دورة في المفاوضات العقـدية, مركز االسـتشارات, الجامعـة األردنيـة, ) 
ة األردنيـة, ـد الفقهيـة ألحكام النظام المدنـي السـعودي, مركز االسـتشارات, الجامعـالقواع 

 .( سـاعـة13)
1332 

 1332 . ( سـاعات1ـة األردنيـة, )الرهـاب االجتماعـي, ورشـة عمل, مركز االسـتشارات, الجامع 
 1332 ـاعة.( س03عـة األردنيـة, )المفاوضات العقـديـة, مركز االسـتشارات, الجام 
الجوانب القانونيـة للعقـارات, مركز االسـتشارات, الجامعـة األردنيـة بالتعاون مع  

 .( سـاعة71تعمير وسـيرت, )
1332 

عـة دورة إعـداد الدراسـات وتقديم االسـتشارات القانونيـة, مركز االسـتشارات, الجام 
 ( سـاعة. 03األردنيـة, )

1332 

( سـاعة. 03نيـة للعقـود. مركز االستشارات. الجامعة األردنيـة. )دورة الصياغـة القانو  
11 /1 /1332 . 

1332 

/ 11/ 2-1( سـاعات. 13دورة في مجال العقارات. مع شركة تعمير الدوليـة. ) 
1339 . 

1339 

 1339 ( سـاعة. 93االستشـاريين. ). االتحـاد الدولـي للمهندسـين  FIDCدورة في عقـود  
ول قانون العقـارات في دبلوم إدارة وتسـويق العقـارات. مركز االستشارات. دورة حـ 

  ( سـاعـة. 113ألردنيـة. )الجامعـة ا
1339-1332 
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/ 13/ 10دورة حـول صياغة العقـود. مركز االستشارات. الجامعـة األردنيـة.  
 ( سـاعـة. 03. )1339

1332 

ونيين في أمانـة عمان الكبرى. مركز دورة حـول صياغـة العقـود للبـاحثين القـان 
 ( ساعـة. 13االستشارات. الجامعـة األردنيـة. )

1331 

 . مركزللبـاحثين القـانونيين في أمانـة عمان الكبرىدورة حـول قانون العمل األردني  
 ( ساعـة. 13. )االستشارات. الجامعـة األردنيـة

1331 

 ن القـانونيين في أمانـة عمان الكبرى. مركزقـانون المالكـين والمسـتأجرين للبـاحثي 
 ( ساعـة. 13. )االستشارات. الجامعـة األردنيـة

1331 

قـانون األحـوال الشـخصيـة للباحثين القانونيين في أمانـة عمان الكبرى. مركز  
 ( ساعـة. 13. )الستشارات. الجامعـة األردنيـةا

1331 

 القانونيين في أمانـة عمان الكبرى. مركز اعـداد الدراسـات القانونيـة للباحثين 
 ( ساعـة. 13. )االستشارات. الجامعـة األردنيـة

1331 

 1339 ( ساعـة. 03. )االسـتشارات. الجامعـة األردنيـةصياغـة العقـد للقـانونيين. مركـز  
 1339 عـة. ( سا03) االستشارات. الجامعـة األردنيـة.دورة إعـداد الدراسـات القانونيـة. مركز  
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  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   ق العينية األصلية الحقو  

   الحقوق العينية التبعية  
   قانون العمل  
   القانون المدني  
   العقود مع التعمق  
   القانون المدني مع التعمق  
   عقود الفيديك  
   المدخل إلى علم القانون  
   مصادر االلتزام  
   أحكام االلتزام  
   عقد التأمين  
   نون العمل قا 
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   مناهج البحث القانوني  
 
 
 
 
 

  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 
    
    
    
    
 
 

 


