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 المعلومات الشخصية: ▪

 تاريخ الميالد  الحالة االجتماعية  الديانة   الجنسية  االسم

 1976/ 20/1 متزوج  مسلم أردني  عالء محمد علي الفواعير 

 
 

 معلومات االتصال: ▪

 االيميل  التلفون  العنوان 

 lower5656@yahoo.com 0775556640 السلط 

 
 لمؤهالت العلمية:ا ▪

تاريخ   المؤهــــــل  
 التخرج  

 التخصص الجامعــــة التقديـــر

 قانون  جامعة جرش األهلية  جيد جًدا 2000 بكالوريوس 

 قانون خاص  جامعة عمان العربية للدراسات العليا  جيد جًدا 2004 ماجستير 

 القانون المدني  جامعة عمان العربية للدراسات العليا  جيد جًدا 2012 دكتوراه 

 " التراضي في العقود االلكترونية عنوان أطروحة الدكتوراه " 

 
 
 
 

 الخبرات: ▪

الرتبة  
 والعمل 

سنوات  
 العمل  

 المكان  التخصص من إلى 
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محاضر  
غير  

 متفرغ  

جامعة العلوم   قانون خاص   2013-2012 سنة  
 االسالمية العالمية  

استاذ 
 ساعد  م

 جامعة جرش   القانون المدني   2019-2014 سنوات  5 

استاذ 
 مشارك  

 جامعة جرش   القانون المدني   ه لغاية تاريخ -2019 سنة  2

 
 -تحكيم العديد من األبحاث لدى: ▪

 مجلة جامعة جرش -
 مجلة جامعة الحسين بن طالل  -
 مجلة جامعة الزيتونة  -

 اإلصدارات العلمية: ▪
 

 :أوالً: الكتب ▪

 السنة مكان النشر  اسم اإلصدار ار نوع اإلصد

العقود االلكترونية )موسوعة شاملة في التعاقد   كتاب
 االلكتروني( 

دار الثقافة للنشر  
 والتوزيع 

2013 

 
 ثانياً: األبحاث والمؤتمرات العلمية المحكمة. ▪

مفهرسة في   السنة المجلد والعدد مكان النشر  اسم البحث الرقم
قاعدة  
 البيانات

ت القانون األجنبي  مهمة اثبا 1
امام القاضي الوطني وفقًا  

 للتشريع األردني 

مجلة دراسات علوم  
 الشريعة والقانون

/   43مجلد 
 3ملحق 

2016  

2 The civil liability of 
the sports 

commentator in the 
Jordanian civil law  

international 
journal of 
current 

research 

vol. 9 issue 
4 

2017  

3 Grave judicial 
errors within the 
Jordanian legal 
system: causes 

legal provision and 
solutions 

 

journal of 
politics and 

law 

vol. 10. No 
2 

2017  

4 Contract of 
professional 

football player in 
Jordanian clubs 

 

journal of law 
policy and 

globalization 

vol. 75 2018  

5 The panel 
condition in a fixed 
– term employment 

Asian social 
science 

vol. 14 2018  
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contract in 
accordance with 

the Jordanian labor 
law the provisions 
of the Jordanian 

court of cassation 

6 Liability of the 
scientific research 

arbitrator in the 
Jordanian civil 

code 

journal of law 
and political 

scenes 
(JLPS) 

vol. 17 
issue 3 

2018  

مناط التفسير القضائي للعقد   7
 في القانون المدني األردني 

مجلة دراسات علوم  
 الشريعة والقانون

،عدد    46مجلد
2      

2018  

المسؤولية المدنية لكاتب   8
 العدل المرخص 

انونية  مجلة العلوم الق
 والسياسية 

  2019 2، العد 20مجلد 

مدى اعتبار االصابة بكرونا     -9
اصابة عمل وفقا لقانون  

 العمل االردني  

  2022 مقبول للنشر   مجلة جامعة جرش  

المسؤولية المدنية لمصفي   -10
الشركة التجارية في القانون 

 االردني  

المجلة االردنية في  
القانون والعلوم  

ة  جامع/السياسية 
 مؤته 

  2022 قيد التقييم  

 
 -االشراف على رسائل الماجستير  : ▪

 2017 جامعة جرش  التحكيم في عقد العمل  1

 2018 جامعة جرش  المسؤولية المدنية للقيم 2

 2019 جامعة جرش  المسؤولية المدنية لكاتب العدل المرخص  3

 2019 جامعة جرش  التنظيم القانوني لعقد الفرنشايز  4

 2019 جامعة جرش  األردني ئيس التنفيذ في القانون قرارات ر  5

اشكاليات عقد الوعد ببيع العقار على   6
 الخريطة 

 2020 جامعة جرش 

المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات   7
 العقدية

 2020 جامعة جرش 

 2021 جامعة جرش  التنظيم القانوني لعقد الرحلة السياحية  8

الضمان في  االحتفاظ بالملكية على سبيل  9
 األردني التشريع 

 2021 جامعة جرش 

 2021 جامعة جرش  الضرر المعنوي المرتد  10

أثر تفعيل قانون الدفاع على االلتزامات   11
 المعلقة على شرط واجل في القانون االردني 

 2021 جامعة جرش 

المسؤولية عن الفعل الضار لناقل فايروس   12
 كورونا

 2021 جامعة جرش 

 2022 جامعة جرش  قضائية في التشريع االردني  االنابة ال 13

 2022 قيد االعداد  المسؤولية المدنية للمؤسسات التحكيمية   14

التنظيم القانوني للروبوت الذكي وتأثيرة على   15
 مهنة المحاماة  

 2022 قيد االعداد 
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 2022 قيد االعداد  تسبيب اجراءات االثبات امام هيئة التحكيم   16

 2022 قيد االعداد  لقانوني لعقد االيجار  االمتداد ا 17

 
 -عضو ومحكم لمناقشة رسائل الماجستير: ▪

 

 التاريخ المكان  العنوان الرقم

 2015 جامعة جرش  العالمة التجارية بين الترخيص والترقين  1

مدى تقيد مركز واشنطن باختصاصه في   2
 تسوية منازعات االستثمار 

 2016 جامعة جرش 

للمستهلك وفق التشريعات   الحماية المدنية  3
 االردنية 

 2016 جامعة جرش 

المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن مخاطر   4
 المنتجات الدوائية 

 2016 جامعة جرش 

 2016 جامعة جرش  الترخيص االجباري لبراءة االختراع 5

 2016 جامعة جرش  أثر تغير الخطر على القسط في عقد التأمين  6

كة الشخص الواحد في  التنظيم القانوني لشر 7
 القانون األردني 

 2017 جامعة جرش 

خطأ الطبيب الجراحي الموجب للمسؤولية   8
 المدنية 

 2017 جامعة جرش 

مدى تسوية منازعات عقود الفيدك بالوساطة   9
 ودور مجلس فض المنازعات فيها 

 2017 جامعة جرش 

االتفاق على التحكيم في عقود البناء والتشغيل   10
 في التشريع األردني 

 2017 جامعة آل البيت 

 2017 جامعة آل البيت  االشتراط لمصلحة الغير وتطبيقاته الحديثة  11

 2018 جامعة جرش  المسؤولية المدنية للمحكم 12

القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية   13
 الفكرية 

 2019 جامعة جرش 

 2020 جامعة جرش  االعالة في عقد بيع العقار في القانون االردني  14

 2020 جامعة جرش  القانون الواجب التطبيق على بطالن العقد 15

رضا المريض في العمليات التجميلية وأثره   16
 في المسؤولية المدنية 

 2020 جامعة الشرق االوسط  

 2020 لشرق االوسط  جامعة ا االختصاص القضائي لدوائر التنفيذ  17

 2020 جامعة مؤتة  التعويض عن الضرر االدبي  18

أثر اإلقرار على حقوق الغير في قانون البينان   19
 األردني 

 2021 جامعة جرش 

قيود النظام العام في تنفيذ حكم التحكيم   20
 األجنبي في األردن 

 2021 جامعة جرش 

  أثر اإلقرار على حقوق الغير في قانون البينان 21
 األردني 

 2021 جامعة جرش 

قيود النظام العام في تنفيذ حكم التحكيم   22
 األجنبي في األردن 

 2021 جامعة جرش 

الحماية المدنية للمراءة العاملة في قانون   23
 العمل االردني واالتفاقيات الدولية 

 2021 جامعة ال البيت 

نطاق مبدأ سلطان االرادة في قانون التحكيم   24
 األردني 

 2021 ة مؤتة جامع
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 2021 جامعة اليرموك  أثر جائحة كرونا على المسؤولية المدنية  25

النظام القانوني للعمل المرن في ظل الواقع   26
 العملي

 2021 جامعة اليرموك 

التنظيم القانوني لعقد التدريب المهني وفقا   27
 للقانون األردني 

 2021 جامعة مؤتة 

 2021   األهليةجامعة عمان  يب التجميل  اشكالية المسؤولية المدنية للطب 28

التعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون   29
 المدني االردني  

 2022 جامعة مؤتة 

احكام عقد بيع العقار لقاء االعالة في ظل   30
 قانون الملكية العقارية االردني  

 2022   األهليةجامعة عمان 

دور قواعد الحوكمة في الشركة المسامة   31
 ة في الحد من قضايا الفساد العام

 2022 جامعة جرش  

التحكيم في المنازعات الناشئة عن االوراق   32
 المالية  

 2022 جامعة جرش  

الضوابط القانونية لحماية اجر العامل وفقا   33
 للقانون العمل االردني  

 2022 جامعة الشرق االوسط 

التصور القانوني للمسؤولية المدنية للروبوت   34
 الذكي  

 2022 جامعة اليرموك  

اثر جائحة كرونا على عقد العمل الفردي في   35
 القانون االردني  

 2022 جامعة اليرموك  

 2022 الجامعة االردنية   اثر كرونا على االلتزامات التعاقدية   36

التعويض العادل عن االستمالك في القانون   37
 االردني  

 2022 جامعة العلوم االسالمية  

الموقوف وتطبيقاتة في القانون المدني  العقد  38
 االردني  

 2022 الجامعة االردنية  

الضوابط القانونية السترداد الجنسية في   39
 القانونين األردني والعُماني 

 2022 جامعة الشرق االوسط 

 2022 جامعة الشرق االوسط  أحكام رهن المال المعار  40

 2022 جامعة عمان االهلية     االثار المترتبة على انقضاء عقد المقاولة 41

 
 
 
 

 الدورات والندوات: ▪
 

 التاريخ المكان  العنوان

حفظ الوثائق وفهرسة الملفات مع تطبيقات على  
 الحاسوب

 2000 مركز االستشارات والخدمات الفنية 

 2002 المعهد الوطني للتدريب  بــرنـامــج تـــوجيــــه المــوظـف الجديـــد

 2003 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  لتقارير إدارة الوقت وإعداد ا

مركز الحوار الدولي لتنمية الموارد   الجوانب القانونية في اإلدارة
 البشرية 

2004 

معهد واشنطن للقانون الدولي/   صياغة التشريعات
 واشنطن  

2006 
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 2015 جامعة جرش  التعليم االلكتروني 

 
 

 المساقات التي تم تدريسها: ▪
 

 المكان          العنوان

 جامعة العلوم االسالمية العالمية   التجارية  األوراقالقانون التجاري /

 جامعة جرش  مدخل الى علم القانون 

 جامعة جرش  القانون المدني /مصادر االلتزام 

 جامعة جرش  القانون المدني /احكام االلتزام 

 جامعة جرش  العقود المسماة 

 جامعة جرش  عقارية (الحقوق العينية ) الملكية ال

 جامعة جرش  المحاكمات المدنية  أصول

 جامعة جرش  البينات والتنفيذ 

 جامعة جرش  قسم خاص  –تطبيقات قضائية 

 جامعة جرش  المهن القانونية  وأخالقياتمناهج البحث القانوني 

 جامعة جرش  دراسة معمقة في القانون المدني /ماجستير 

 جامعة جرش  ارة الدولية /ماجستير دراسة معمقة في قانون التج

 اللغات: ▪

 قراءة  محادثة  كتابة  اللغة

 ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربية 

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا انجليزي

 


