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• المؤهالت العلمية حسب تسلسل الحصول عليها:

•

الدرجة
الجامعية

مدة الدراسة لنيل
المؤهل
الى
من

بكالوريوس

1996

2000

الحقوق

ماجستير

2000

2002

القانون الخاص

2002

دكتوراة

2003

2006

القانون الخاص

2006

التخصص الدقيق

تاريخ
التخرج

الجامعة /البلد

2000

جامعة الزرقاء األهلية  /األردن
جامعة عمان العربية للدراسات
العليا/األردن
جامعة عمان العربية للدراسات
العليا/األردن

الخبرة األكاديمية ومكان العمل:
الرتبة
األكاديمية

تاريخ الحصول عليها
اليوم

الشهر

السنة

الجامعة التي منحته الرتبة
ومكان العمل

مكانها/البلد

المدة التي أمضاها في الرتبة
ومكان العمل

من

إلى

استاذ مساعد
استاذ مشارك
استاذ مشارك

1
29
16

9
11
9

أستاذ

16

12

2006
2011
2015
2019

جلمعة فيالدلفيا
جامعة فيالدلفيا
جامعة عمان العربية
جامعة عمان العربية

األردن
األردن
االردن
االردن

2006
2011
2015
2019

استاذ

-

-

-

جامعة جرش

االردن

 2019/10/1لغاية اآلن

1

2011
15/12/2019

31/8/2019

محاضر غير متفرغ
1
2
3
4

2006 -2002
2015
2015
2015

منسق عام ومدرس مادة القانون التجاري
جامعة اإلسراء
الجامعة األردنية
جامعة االميرة سميه

الخبرات العملية غير األكاديمية والخبرات اإلدارية:
الوظيفـــــة
محامية مزاولة
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مح ّكم المعامالت المدنية و
التجارية
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مستشار قانوني

الجهة التي عمل فيها
نقابة المحاميين النظاميين األردنيين
مجموعة مطاحن بن اإلزدهار
شركة الكرمل لالستيراد و التصدير
شركة الواحة لتجارة التبغ و المعسل
الغرفة العربية للتوفيق و التحكيم

البلــــد

المدة الزمنية
إلى
من

األردن
األردن
األردن
األردن
األردن

2000
2008
2010
2010
2007

حتى تاريخه
حتى تاريخه
حتى تاريخه
حتى تاريخه
حتى تاريخه

األردن
مصانع قزمار للبتوكيماويات
شركة عماد وعادل قزمار – وكالء بين االردن
سبورت
شركة زين العابدين للعدسات االردن
والنظارات
مؤسسة محمد عماد قزمار للمقاوالت االردن

2004
2008

2008
لغاية تاريخه

2010

لغاية تاريخه

2008

لغاية تاريخه

االردن

2008

لغاية تاريخه

مؤسسة عماد قزمار للمقاوالت

النشاط العلمي واألكاديمي واإلداري
المشاركة في المجالت العلمية المتخصصة

عضو هيئة تحرير في المجلة االردنية في القانون والعلوم السياسية – جامعة مؤتة منذ العام  2015حتى
تاريخه
إدارة الجمعيات األكاديمية النمتخصصة

عضو هيئة ادارية في الجمعية االردنية للعلوم التربوية منذ  2014حتى تاريخه
االنتساب للجمعيات المتخصصة

منتسب و عضو فاعل في جمعية األكاديميين األردنيين منذ  2017حتى تاريخه
منتسب في الجمعية االردنية للعلوم التربوية منذ  2013حتى تاريخه
عضو نقابة المحاميين األردنيين منذ عام  2000حتى تاريخه
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االنجازات المميزة

تنسيق برنامج تدريب متقدم في
بناء القدرات و التمكين القيادي
مبادرة الحوار المفتوح مع
الشباب الجامعي :طالب الجامعة
في مجلس األمة
التحكيم التجاري في القانون
الفلسطيني
برنامج المحكّم العربي

التاريخ

طبيعة النشاط

دور رئيسي في منح عدد كبير من عمداء و رؤوساء األردن
اقسام جامعة عمان العربية دورة متخصصة مع شهادات 2016/9/3
معتمدة من جامعة كوينز البريطانية في بناء القدرات
الشخصية و التمكين القبادي
تجربة خاصة بالتعاون مع مجلس االعيان و النواب حيث 2015
قضى الطالب يوما كامال في ضيافة مجلس األمة
األردني لتبادل األفكار مع نخبة من النواب و األعيان
المشاركة الفاعلة في تنظيم دورة التحكيم التجاري بوجه 2012/24-22
عام في القانون الفلسطيني بالتعاون مع وزارة العدل
الفلسطينية و المعهد العربي للتحكيم و التسويات البديلة
التحكيم
التسيق الفعال مع الغرفة العربية للتوفيق و
منذ 2008
الستحداث درجة مح ّكم قانوني في األردن منذ 2008
طبيعة النشاط

خدمة المجتمع

مالحظات

العمل التطوعي الهادف إلى نقل المعرفة النظرية االكاديمية في القانون إلى فائدة ملموسة عملية للمجتمع من خالل

مشروع خارطه الوعي القانوني
لحقوق المراه والطفل
مبادرة المراه الواعيه تبني
المجتمع

سلسة محاضرات و ورشات عمل و استشارات مجانية
خيرية للنساء من المجتمع المحلي بين عامي – 2016
2018
سلسة محاضرات و ورشات عمل تربط بين علم النفس
التربوي و المعرفة القانونية لبناء مجتمع متماسك على
أساس من الوعي العلمي 2018 – 2016

بالتعاون مع جمعية
شؤون
رعاية
األسرة الخيرية
بالتعاون مع جمعية
شؤون
رعاية
األسرة الخيرية

• المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي اشرفت عليها و شاركت في مناقشتها و التي حضرتها و
ساهمت في تنظيمها-:
المؤتمرات العلمية التي حضرتها و
ساهمت في تنظيمها

طبيعة المشاركة

مالحظات

الملتقى التربوي األول للجمعية األردنية
للعلوم التربوية (إضاءات ورؤى لقضايا
ساخنة في التعليم العالي األردني)
الملتقى التربوي الثاني للجمعية األردنية
للعلوم التربوية (رؤى وأفكار لقضايا ساخنة
في التعليم العالي األردني)

مشاركة فاعلة في تنظيم الملتقى بصفة باحث و
عضو هيئة إدارية في الجمعية األردنية للعلوم
التربوية
مشاركة فاعلة في تنظيم الملتقى بصفة باحث و
األردن
عضو هيئة إدارية في الجمعية األردنية للعلوم
2017/4/1-3/31
التربوية

الندوة التربوية (التعليم في األردن :نظرة
مستقبلية)

محاضرة نقاشية و تبادل لآلراء حول مستقبل
التعليم و خاصة تحصص الحقوق و القانون
في األردن

أعمال الملتقى التربوي الثالث للجمعية
األردنية للعلوم التربوية (رؤى وأفكار لقضايا
ساخنة في التعليم العام)
المؤتمر العربي السابع لضمان جودة التعليم
العالي  ،مصر

مشاركة فاعلة في تنظيم الملتقى بصفة باحث و
عضو هيئة إدارية في الجمعية األردنية للعلوم
التربوية
مشاركة فاعلة في إثراء محاور النقاش و
2017
تشكيل التوصيات بمراعاة الضوابط القانونية

األردن
2016/4/16-15

األردن
2017/10/5

األردن
2018/3/31-29
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طبيعة المناقشة

مناقشة اطروحات الماجستير و الدكتوراة
1

ضمان الضرر في النشر االلكتروني

اطروحة دكتوراة للطالب
محمد عشا

2

دور الوسيط االتفاقي في فض النزاعات "وفقا ً

اطروحة ماجستير للطالب
عالء فهد الكايد

ضمان الضرر المتغير في القانون االردني
دراسة مقارنة مع القانون العراقي

اطروحة ماجستير للطالبة
انفال الغزاوي

لقانون الوساطة األردني"
3

4

5

6

7

الدفع بشرط التحكيم أمام القضاء

اطروحة ماجستير للطالب
أمجد خالد الوزني

المركز القانوني لألجانب ( الحقوق الخاصة) في
التشريع األردني بالمقارنة مع المواثيق الدولية

اطروحة ماجستير للطالب
صائل رضوان المعايطة

القواعد التي تحكم الوفاء بمبلغ االعتماد
المستندي

اطروحة ماجستير للطالب
محمد علي القطاونة

التقادم المكسب في القانون المدني ،دراسة مقارنة

اطروحة ماجستير للطالب
مصطفى فريحات
اطروحة ماجستير للطالب
فيصل عبدالقادر الحياري
اطروحة ماجستير للطالب
عثمان محمد الزايدة
اطروحة ماجستير للطالب
جمال عبد الناصر داوود
اطروحة ماجستير باسم
علي جبار

المسؤولية المدنية للناقل في عقد النقل البري
8
للركاب في القانون االردني
 9الكفالة العينية في القانون المدني األردني ،دراسة
مقارنة
 10أحكام تصرف الشريك بجزء مفرز من المال
الشائع في القانون األردني ،دراسة مقارنة
 11عوارض الدعوى المدنية في التشريع االردني
العراقي – دراسة مقارنه

المكان
جامعة
عمان
العربية
جامعة
عمان
العربية
جامعة
عمان
العربية
جامعة
عمان
العربية
جامعة
عمان
العربية
جامعة
عمان
العربية
جامعة
االسراء
جامعة
االسراء
جامعة
االسراء
جامعة
االسراء
جامعة
جدارا

االشراف على رسائل الماجستير بجامعة عمان
العربية
ً
تسوية النزاعات في العقود االلكترونية وفقا للقانون اطروحة ماجستير للطالبة هنادي صالح
األردني
طبيعة االشراف

التاريخ

2015/9/15
2017
حزيران
2017
كانون ثاني
2018/
2017/9/6

2017/1/23
2017/5/1
2017/8/8
2017/12/21
2019/1/9
2017/5/24

التاريخ
2017

الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل انعقاد العقد اطروحة ماجستير للطالب هاشم محمود محمد 2017
العلي
االلكتروني في التشريع االردني
العالقة التبعية بين العامل ورب العمل
اطروحة ماجستير للطالب عدي مفلح المساعيد 2018
المسؤلية المدنية الناشئة عن استخدام البطاقات اطروحة ماجستير للطالب
2018
عدي حاكم سالمة المحاميد
اإلئتمانية االلكترونية

4

االشراف على رسائل الماجستير بجامعة جرش

التاريخ

طبيعة االشراف

التنظيم القانوني لإلعالة في عقد بيع العقار بين التشريع اطروحة ماجستير للطالب غازي منصور 2019
الحديدي
األردني و الفقه االسالمي
قسمة االموال غير المنقولة المملوكة على الشيوع وفقا اطروحة ماجستير للطالب جعفر أحمد الزعبي
لقانون الملكية العقارية

2019

• المساقات التي قمت بتدريسها خالل السنوات الثالث الماضية-:
مواد درجة البكالوريوس
 )2أحكام االلتزام
 )4حقوق عينية
 )6تطبيقات قضائية
 )8تاريخ القانون
 )10مدخل إلى علم القانون
 )12القوانين االجتماعية

 )1مصادر االلتزام
 )3عقود مسماة
 )5قانون دولي خاص
 )7أصول المحاكمات المدنية
 )9أحوال شخصية
 )11البينات
 )13الملكية الفكرية الصناعية و التجارية

مواد درجة الماجستير
 )1.تسوية المنازعات
 )2عقود التأمين
 )3تفسير القانون
 )4قانون التنفيذ
 )5أصول محاكمات مدنية ( جامعة االسراء)

مكانها

الورشات التدريبية

التاريخ و المدة

جامعة عمان العربية بالتعاون يوم كامل
التطوير الذاتي و بناء القدرات
بلفاست
كوينز
جامعة
مع
2016/9/3
البريطانية
جمعية العلوم التربوية األردنية يوم كامل
التطوير الذاتي و بناء القدرات  /المرحلة المتقدمة
بالتعاون مع جامعة كوينز
2016/9/5
دور وحدات ضمان الجودة و االعتماد بمؤسسات التعليم المؤتمر العربي السابع لضمان يوم كامل
جودة التعليم العالي  ،مصر
العالي للحصول على االعتماد و استمراريته
2017/2/21
المؤتمر العربي السابع لضمان يوم كامل
قياس معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي
جودة التعليم العالي  ،مصر
2017/2/22
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ورشات التعليم المستمر

مكانها

السنة الدراسية

 -1مهارات استخدام الحاسوب.

جامعة عمان العربية

2015

 -2ضمان جودة البرامج االكاديمية

جامعة عمان العربية

2015

 -3أنظمة وتعليمات البحث العلمي
 -4مناهج البحث العلمي – التحليل و
االحصاء

جامعة عمان العربية
جامعة عمان العربية

2016
2018

جدول األبحاث التي قُدمت للحصول على رتبة أستاذ مشارك  9أبحاث منشورة
األبحاث

تاريخ النشر

 .1بحث منشور بعنوان " تطور دور القاضي
في تفسير "قانون العقد" وإشكاليات
التطبيق؟ حالة :سلطة القاضي في تعديل
العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة".

اسم المجلة  /بلد النشر /الجهة التي تشرف
على النشر
المجلد ( )4العدد ( )2نيسان
المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية
2012
المملكة األردنية الهاشمية
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية
الهاشمية – جامعة مؤتة

 .2موضوع قانون المالكين و المستأجرين؛
بحث منشور بعنوان" تطور الفكر القانوني
في عالقة المالكين و المستأجرين في
المملكة األردنية الهاشمية".

مجلة الفكر القانوني و االقتصادي
جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة كلية الحقوق جامعة بنها

العدد الثالث
مجلد السنة الثانية
الصفحات _281-235
بتاريخ _أوكتوبر _2011

 .3موضوع الخصصة و المشاريع العامة؛
بحث منشور بعنوان"اإلطار النظري و
القانوني لنظام بناء و تشغيل مشاريع
االستثمار المباشر و تحويلها للسلطة
العامة".

مجلة الفكر القانوني و االقتصادي
جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة
كلية الحقوق جامعة بنها

العدد الثالث
مجلد السنة الثانية
الصفحات _235-195
بتاريخ _أوكتوبر _2011

 .4موضوع التلوث البيئي و االهتمام المتزايد
في الحفاظ عليها؛ بحث منشور بعنوان"
المسؤولية المدنية للدولة عن التلوث
البيئي".

روح القانون
جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة
كلية الحقوق جامعة طنطا

عدد رقم 48
مجلد_الجزء األول
الصفحات 490-459
بتاريخ نيسان 2009

 .5موضوع االعتصمات و النزاعات العمالية؛ مجلة الفكر القانوني و االقتصادي
بحث منشور بعنوان "المفاوضات الجماعية جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة كلية الحقوق جامعة بنها
لحل النزاعات العمالية
 .6موضوع جراحة التجميل و تزايد االقبال
عليها؛ بحث منشور بعنوان " التطورات
القانونية المواكبة لمسؤولية جراح التجميل
و تعدد انواع العمليات التجميلية" .

حزيران 2011

المجلة األردنية في القانون و العلوم السياسية
المجلد ( )3العدد( )1كانون ثاني
المملكة األردنية الهاشمية
اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة األردنية 2011
الهاشمية – جامعة مؤتة
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 .7موضوع العولمة و االنفتاح بين البلدان؛
بحث منشور بعنوان " تطور وسائل حل
تنازع القوانين".

روح القانون
جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة جامعة طنطا

عدد رقم  48مجلد_الجزء الثاني
الصفحات 896-879
بتاريخ نيسان2009-

 .8موضوع المقاوالت و انهيار العمارات و
المباني؛ بحث منشور بعنوان " عقود
المقاولة و مسؤولية المقاول و المهندس".

مجلة الفكر القانوني و االقتصادي
جمهورية مصر العربية
مطبعة الجامعة كلية الحقوق جامعة بنها

حزيران 2011

 .9موضوع المرأة العاملة؛ بحث منشور
بعنوان "حقوق المرأة العاملة في
التشريعات األردنية  ،دراسة مقارنة".

مصر المعاصرة
جمهورية مصر العربية
الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و
اإلحصاء و التشريع

فبراير2011-

األبحاث التي قُدمت للحصول على رتبة أستاذ 13بحث منشور :
عنوان البحث\الباحثين

إسم المجلة

 " 1الشائك و الغامض في النظام القانوني
ألوصاف االلتزام وأثره في استقرار
المعامالت و عمل القضاء".
الباحث  :د -ناديه قزمار

المجلة األردنية في
القانون و العلوم
السياسية– جامعة
مؤتة

 2المنظور القانوني والشرعي لعقد إيجارة
األرحام
الباحث :د -ناديه قزمار

مجلة الزرقاء
للبحوث والدراسات
االنسانية -جامعة
الزرقاء
مجلة الزرقاء
للبحوث والدراسات
االنسانية  -جامعة
الزرقاء

 . 3أثر التعديل الدستوري  2011وقانون
القضاء اإلداري على قضاء التعويض
اإلداري األردني
الباحث :د -ناديه قزمار
 4أثر شرط التجربة في حماية المستهلك
اإللكتروني
الباحث :د -ناديه قزمار

المجلد

Scopus

 6التكييف القانوني للعمل عن بعد
(( دراسة مقارنة))

العدد(1

 EBSCO ,Ulrich’sالمجلد  15العدد االول

 EBSCO ,Ulrich’sالمجلد(16

العدد(2

2013

2015

2016

11

37

132

المجلة األردنية في
القانون والعلوم
السياسيةجامعة مؤتة
Scopus

 5جودة التعليم في برامج تخصص الحقوق
(القانون) في الجامعات االردنية:
دراسة فكرية في واقعها وسبل تطويرها
الباحث :د -ناديه قزمار

المجلد(5

العدد

السنة

الصفحة

المجلد ()9

إتحاد الجامعات
العربية -تم تحكيمه
ونشره في الكتاب
إتحاد الجامعات
الخاص بأبحاث
العربية
المؤتمر العربي
الدولي السابع لضمان
جودة التعليم العالي –
جامعة اسيوط -مصر
مجلة الزرقاء
 EBSCO ,Ulrich’sالمجلد ()18
للبحوث والدراسات

7

العدد(3

العدد 1

2017

89

2017

18

2018

202

عنوان البحث\الباحثين

إسم المجلة

الباحث  :د -ناديه قزمار
الباحث :د-نجالء فليح
 7مدى إمكانية التعاقد على عمل شيء قابل
للوجود مستقبالً في القانونين األردني
والكويتي
دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي
الباحث:د -ناديه قزمار

االنسانية  -جامعة
الزرقاء
مجلة بحوث الشرق
االوسط -جامعة عين
شمس -القاهرة

 8عقد تسجيل اسم النطاق
الباحث:د -ناديه قزمار

مجلة بحوث الشرق
االوسط -جامعة عين
شمس -القاهرة

المجلد

1

إستقراء المعايير الموضوعية للبين مسائل مجلة جرش للبحوث
إستقراء المعايير الموضوعية بين مسائل مجلة جرش للبحوث
9
والدراسات – جامعة
الواقع والقانون
جرش
دراسة تحليلية مقارنة
الباحث :ناديه قزمار
الباحث :د -محمد البيات
 10نظرات حول التنظيم القانوني للتأمين
اإللزامي األردني من حوادث المركبات
رقم ( )12لسنة 2010
الباحث:د -ناديه قزمار

مجلة جرش للبحوث
والدراسات – جامعة
جرش

 11حدود المسؤولية العقدية في إطار االلتزام
ببذل عناية وبتحقيق نتيجة
الباحث:د -ناديه قزمار
 12سلطة المحكم
بإصدار أحكام مستعجلة دراسة مقارنة
الباحث:د ناديه قزمار

مجلة بحوث الشرق
االوسط -جامعة عين
شمس -القاهرة
مجلة بحوث الشرق
االوسط -جامعة عين
شمس -القاهرة

 13تنمية أموال األوقاف من خالل تنفيذ المشاريع المجلة األردنية في
القانون والعلوم
بنظام عقود الB.O.T
السياسية ---جامعة
الباحث :د -ناديه قزمار مؤتة

الكتب القانونية

 .1كتاب " الوجيز في شرح قانون العمل األردني " 2008م .
 .2كتاب "الجراحة التجميلية في الجوانب القانونية والشرعية" 2009م .

8

السنة

العدد

46

47

EBSCO

-

اكتوبر-
2018

399

441

الموافقة
الموافقة
سيتم نشره على قبولهسيتم نشره للنشر
في عدد قادم
بتاريخ-20
2018-11
الموافقة
على قبوله
سيتم نشره
للنشر
في عدد قادم
بتاريخ-2 -
2019-1

EBSCO

48

49

Scopus

يوليو-
2018

الصفحة

11

2

يناير -
2019
تم نشره
في أبريل-
2019

2019

363

229

141

ابحاث بعد الحصول على االستاذية-
اسم المجلة
الرقم عنوان البحث
1

مدى سلطة محكمة
التمييز في الرقابة على
وقائع الحكم
دراسة تحليلية مقارنة

المجلد

المجلة االردنية في

العدد السنة

الصفحة

تم
الموافقة
على
النشر في
-2/25
2020

Scopus

القانون والعلوم
السياسية – جامعة
مؤته

استاذ محمذ البيات
استاذ ناديه قزمار
2

باللغة االنجليزية:
Legal Nature of
Contractual
liability: A
comparative
study
الطبيعة القانونية
للمسؤولية العقدية
دراسة مقارنة
استاذ ناديه قزمار
استاذ محمد البيات

Scopus International

journal of
& scientific
technology

مالحق:

9

9

تم نشره
في -3/3
2020

7019

