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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 عبدهللا امحمد خلف الطراونة االســـــــم 
 10/3/1982 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق  الكلية 

 القانون الخاص القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2013 جامعة القاهرة القانون المدني الدكتوراة  
 2006 جامعة مؤتة القانون الخاص الماجستير 
 2004 جامعة مؤتة القانون  البكالوريوس 
 2000 ةيمدرسة جعفر الثانو  الفرع األدبي ية العامةالثانو  
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 خاصالقانون ال التخصص العام 
 يالقانون المدن ص الدقيقالتخص 

 التامين، العقود، المسؤولية ، التعويض هتمامت االمـجاال 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 يالنظام القانوني لعقد االحتراف الرياض 
ي الرياضووي كعقوود موون عقووود العموول موون خوو   التعموو   وو العووك كوورة احتوورافعقوود تتمحووور الدراسووة حووو   

وإسووقا   ، ووي اللوووالر الرياضووية الدوليووة والمحليووة واالجتموواعي عوون  ريوو  تلمووه خ و وويت  ،موودلول ا القووانوني
تشوجيع  إلى من هاد ين من وراء ذلك ،تجربت م على الواقع التشريعي األردني الراهن ب دف االرتقاء ب ذا األخير

 وي  تو تشريع العمل، وتميزها عون مثي   يي لمشرع األردني على االعتراف بخ و ية عقد االحتراف الرياضا
التوي تراعوي هوذل الخ و وية بتيوة تفعيول حريوة  ،على وضع الضوابط التشورييية المشرع التشريع المدني، وحث

ل المت ووولة بالعمليوووة إبووورام عقوووود االحتوووراف الرياضوووي ضووومن بييوووة العمووول الرياضوووي األردنوووي  وووي جميوووع المراحووو
 .قانون رياضي شاملالقانونية الرياضية المتشتتة  ي لقواعد ي لتبويك اع على السعالتعاقدية، وحث المشر   

 
  
  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 لتاريخ  - 2022 ان عم -األردن- كلية الحقوق  -الجامعة االردنية محاضر متفرغ 

 2023-2022 انمع  -األردن-الحقوق كلية  –جامعة الحسين بن      استاذ مساعد 

 2022-2018 اإلمارات العربية المتحدة -بيأبوظجامعة     استاذ مساعد 
 2018-2014 اإلمارات-كلية المدينة الجاميية بعجمان  استاذ مساعد 

 2014-2007 عمان -هيية النزاهة ومكا حة الفساد  محق   

 2007-2006 دالرة الجمارك-مفوضية العقبة  محق  جمركي 

    

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ دار/  اللجان والمهاممسمى العمل اإل 
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 2022-2021 جامعة أبوظبي-منس  مواد القانون  ي كلية زايد العسكرية  

 2018-2014  المدينة الجامييةكلية  – ن القانونيةو لشؤ مسؤو  ا   
 2018-2016 الجاميية  كلية المدينة -مسؤو  الجودة والتطوير المؤسسي 

 2018 العريبمنسق وحدة الدراسات القانونية يف املعهد العاملي للتجديد  

 2022 إعداد برنامج ماجستير  ي القانون الخاص جامعة الحسين بن     عضو لجنة  

 2017 يوس كلية المدينة الجاميية بعجمانعضو لجنة تطوير برامج الماجستير والبكالور  

 2015 كلية المدينة الجاميية بعجمان ي القانون برامج الماجستير  تأسيه ةلجن عضو  

   

 
  آخر خمس سنوات مية المنشورةاألبحاث العل

 
  عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Abdallah Imhammad 

Al.Tarawneh &  Ghazi 
Ayed 

-  Stem Cell Therapy Acquiring a Medical Patent.  ELECTRONIC 
INTERDISCIPL MISCELLANEOUS JOURNAL, ISI, . Accepted for publication. 
(6-3-2019). Publication, 20/4/2019. 
 

 
 الطراونة خلف امحمد   عبدهللا 
 رالد سليمان الفقير 

  -العدالة التصاحليه كنظام بديل حلل النزاعات اجلنائية لألحداث
 2019، 11، اجمللد4 العدد   جامعة مؤتة، ،م السياسيةوالعلو  نونللقا اجمللة األردنية

 

 عربية المتحدة، لقانونية إلصابات العمال األجانب في دولة اإلمارات الحماية احدود ال عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
 2019مجلة جامعة الحسين ، مقبو  للنشر، 

 
المدني األردني، مجلة كلية القانون الكويتية فات المصاب بها في القانون ن وحكم تصر تالزمة داوم  عبدهللا امحمد خلف الطراونة 

 2019سنة السابعة، ، ال4العدد لمية، العا
 

 -خلف الطراونةعبدهللا امحمد  
 رالد الفقير

 

مجلة العلوم اإلنسانية ، دراسة  ي نظرية العضوالمسؤولية القانونية لشركات التواصل االجتماعي، 
 . 18 العدد 2019. وتم نشرل  ي 2018 بتاريخ  للنشر أجيزدارية، جامعة المجمعة، واإل
 

 

  مجلة حقوق البحرين، جامعة البحرين،المتسبب،  ن حوادث المركبات مجهولةجبر الضرر الناجم ع عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
 .2019، ، 1العدد  17مجلد  ، نشر  ي  2018أجيز للنشر 

 

 

  ،اإلماراتعة والقانون، جام ، مجلة الشريعةالجو/  اإلرهابمدى التغطية التأمينية لحوادث  الطراونةمحمد خلف عبدهللا ا 
 2017/ 14/5  ي  رللنش 2019، 32السنة  77عدد  ، نشر  ي2017أجيز للنشر 

 

 . السنة التاسعة،16العدد الية، ، مجلة  الدراسات القضاألطر المدنية لتقنية الخاليا الجذعية عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
 2016سنة   ،تم نشرل  
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  يةالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلم
 
 لمشاركةا نوع خ انعقادهمكان وتاري اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
قضايا معا رة  ي "تمر الدولي المؤ  

 القانونين الجوي الفضالي
جامعة  2017فرباير   23

 القانون الشارقة/كلية

 تقديم ورقة بحثية 

 اتيةمار اإل، الكلية jan-2018-17/18 واالبتكارالمؤتمر العلمي األولى "اإلبداع  
 الكندية، أم القيوين.

 تقديم ورقة بحثية

أكتوبر   31-30تركيا   -اسطنبو    مي الدويل املعاصرامللتقى العل 
 م 2019

 بحثية تقديم ورقة 

    

 
  لدورات التدريبيةا
 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

ي مجا  منازعات د مستشاري التحكيم العرب والدوليين  دورة تدريبية  ي إعدا 
ها مركز تنمية الموارد البشرية ، مكان انعقاد/كية الفكريةاالستثمار وعقود المل

 تعاون مع ال يية الدولية للتحكيمبمع د البحوث والدراسات اإل ريقية ب

2012 

مكان انعقادها األكاديمية الدولية  /دورة تدريبية حو  أساليك مكا حة الفساد 
 لمكا حة الفساد ماليزيا

2010 

 2010 المعهد القضائي  مكان انعقادها /وسالل جمع األدلة والتحقيقات األولية 
 2010  الملكيةالشرطة  أكاديميةانعقادها مكان  /القبض والتفتيش أ و  
 2008 وطني للتدريبالمعهد المكان انعقادها  التأسيسية يةإلدار االم ارات  
منطقة مكان انعقادها  /تدابير جمركية حدودية عربية لمكا حة القر نة والتقليد 

لحماية الحقوق الملكية  العربي االتحادصة بتعاون مع تصادية الخااالق ةالعقب
 الفكرية

2009 

المتحدة المعني  األممبتعاون مع مكتك  والتحقي   ي قضايا الفساد األدلةجمع  
 هيئة مكافحة الفسادمكان انعقادها  /خدرات والجريمةبالم

2009 

هيئة انعقادها مكان  /األمن الوقائيبتعاون مع أدارة  وإدارت اتجنيد الم ادر  
 الفساد مكافحة

2009 
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 التي  الدراسية والمواد المقررات 
 تدريسهاب قام

 راسات الد البكالوريوس
 العليا

   كلية املدينة اجلامعية يف عجمان  -املدين مع التعمق القانون 

   كلية المدينة الجاميية  ي عجمان. -القانون التجاري مع التعم  
   الجامعة األمريكية  ي اإلمارات. -المدخل لدراسة القانون الرياضي 
   إلمارات.اجلامعة األمريكية يف ا -قوانني اللعبة الرايضية  

   الجامعة األمريكية  ي اإلمارات. -ية الرياضيةعقد الرعا 
   الجامعة األمريكية  ي اإلمارات. -التأمين الرياضي 
   الجامعة األمريكية  ي اإلمارات. -الحقوق المجاورةحقوق المؤلف و  
   اجلامعة األمريكية يف اإلمارات. -دور القضاء يف التحكيم    

   نون دخل لدراسة القاالم 
   الم ادر اإلرادية 
   الم ادر غير اإلرادية 
   احكام االلتزام 
   لية والتبييةالحقوق العينية األ  
   ملقانون الع 
   احكام اإلثبات 
   التنفيذ الجبري  
   ري القانون التجا 
   قانون اإلجراءات المدنية 
   العقود المسمال 
   قود التأمين ع 
   ات  ي المسؤولية المدنية تطبيق 
 
 

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

 
 التاريخ

وحمكم للجانب القانوين، جملة  العريب للتجديد العاملي املعهدعضو جملة  - 
 املعهدعلمية حمكمة، تصدر عن 

2018 

 2018 المي للتجديد العربي ، ومنس  الدالرة القانونية عضو  ي المع د الع 
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 ألشراف عليها. ا متاليت  * الرسائل العلمية
املسؤولية املدنية عن إزدراء األداين وخطاب الكراهية. للطالب خليفة محيد انصر، كلية املدينة  -

 القانون.اجلامعية بعجمان، الدراسات العليا، قسم 
دنية للصحفي، للطالب علي عبيد الشامسي، كلية املدينة اجلامعية بعجمان، املسؤولية امل -

 القانون. لعليا، قسمالدراسات ا
 
اإلشراف على العديد من أحباث التخرج لطلبة قسم القانون واملشاركة يف مناقشة العديد من  -

 األحباث.
 م عليها. مناقشتها واحلك* الرسائل العلمية اليت مت االشرتاك يف  

كلية   -التحكيم يف منازاعات سباقات القدرة والتحمل، اجلامعة األمريكية يف اإلمارات -
 .20/10/2020  -احلقوق

املسؤولية املدنية للشركة القابضة عن الشركات التابعة هلا يف التشريع اإلمارايت، كلية املدينة  -
 .23/4/2018الدراسات العليا.  اجلامعية بعجمان.

يف اإلثبات، كلية املدينة اجلامعية بعجمان، الدراسات العليا،  ويناإللكت يع حجية التوق -
9/3/2018. 

 متلك األجانب للعقارات بني احلظر واإلابحة دراسة مقارنة، كلية املدينة اجلامعية بعجمان. -
 .2/3/2018، الدراسات العليا

سات الدرا مان.ة اجلامعية بعجاملسؤولية املدنية عن جرائم اإلرهاب، كلية املدين -
 .20/3/2018،العليا

املسؤولية املدنية الناشئة عن عقد االشتاك يف خدمات الكهرابء، كلية املدينة اجلامعية  -
 .25/3/2018،الدراسات العليا بعجمان.

املسؤولية املدنية عن جرائم اإلرهاب، كلية املدينة اجلامعية بعجمان، الدراسات العليا،  -
10/2/2018. 

، الدراسات العليا كلية املدينة اجلامعية بعجمان. ل الشرطة،دنية لرجااملسؤولية امل -
10/11/2017. 

، الدراسات العليا التعويض عن الضرر األديب، كلية املدينة اجلامعية بعجمان. -
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21/12/2017. 
قوق، املؤمن يف القانون االمارايت، جامعة الشارقة، كلية احل شروط حق املؤمن له يف مواجهة -

6/6/2017 . 
نقضاء الرهن التأميين، كلية املدينة اجلامعية بعجمان، قسم القانون، الدراسات أسباب ا -

 . 4/5/2017العليا، 
الضوابط القانونية لتنظيم وإدارة الفعاليات الرايضية، اجلامعة اإلمريكية يف اإلمارات، كلية  -

 . 18/3/2017احلقوق، اتريخ 
 
 
 
 


