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 السيرة الذاتية

 : معلومات شخصيةاولا 

 االسم: عبد السالم علي محمد الفضل

 26/12/1978تاريخ الميالد: 

 الجنسية: اردنية 

 الحالة االجتماعية: متزوج 

 alfadiel@yahoo.comالعنوان االلكتروني: 

                        a.alfadel@yu.edu.jo    

 

 المؤهالت العلمية  :ثانياا 

م، من كلية القانون، جامعة اليرموك،  2000/2001، منحت في درجة البكالوريوس في القانون .1

 األردن، تقدير ممتاز. 

م، من كلية القانون،  2004/2005، منحت في التجاري/الخاص  في القانونالماجستير  درجة .2

 جامعة اليرموك، األردن، تقدير جيد جدا. 

 رانس، فرنسا، تقدير مّشرف جداً.جامعة  م،  2010المدني، منحت في    في القانون   دكتوراه درجة ال .3

 . : القانون الواجب التطبيق على عقود العمل الدولية ةعنوان اطروحة الدكتورا

 المدني.  القانونالرتبة العلمية: استاذ مساعد في  .4

 مكان العمل الحالي: جامعة اليرموك/ كلية القانون/ قسم القانون الخاص.  .5

 

 األكاديمية لثا: الخبرات ثا

متفرغ في جامعة اليرموك/ كلية القانون/ قسم القانون الخاص، العام الدراسي   محاضر  .1

2010/2011. 

العام الدراسي   ابتداء مناستاذ مساعد في جامعة اليرموك/ كلية القانون/ قسم القانون الخاص، .2

2011/2012. 

 األكاديمية الخبرات غير  رابعاا:

 . 2014/2015اليرموك، العام الدراسي رئيس قسم القانون الخاص/ جامعة  .1

 . 2013/2014مساعد عميد كلية القانون/ جامعة اليرموك، العام الدراسي  .2

 .2016/2017كلية القانون/ جامعة اليرموك، العام الدراسي رئيس لجنة معادلة المساقات في  .3
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 . 2016/2017العام الدراسي  كلية القانون، لجنة تحقيق في قضايا الطلبة/ في  عضو  .4

 .2017/ 2016كلية القانون/ جامعة اليرموك، العام الدراسي  /  عضو في اللجنة االجتماعية  .5

 م. 2015/2016عضو في لجنة معادلة مساقات الطلبة  .6

 م. 2015/2016عضو في لجنة تحقيق الطلبة  .7

 .2014/2015, كلية القانون، عضو في لجنة تطوير خطة ماجستير في القانون الخاص  .8

 م. 2015/2016القانون الخاص/ جامعة اليرموك, مقرر مجلس قسم  .9

 

ا: الدورات   خامسا

 واجتياز امتحان التوفل بنجاح.   2001المركز الثقافي البريطاني سنة  - دورة في اللغة االنجليزية .1

 دورة في االنترنت.  .2

 دورة في الوندوز.  .3

 دورة في الورد.  .4

ا: المساقات التي قمسادس  بتدريسها  ت ا

 اوالً: مرحلة البكالوريوس  

مصادر االلتزام، أحكام االلتزام، العقود المسماة، مناهج البحث القانوني، القانون الدولي   -

 الخاص، مبادئ القانون التجاري، قانون الشركات األردني. 

 ثانياً: مرحلة الماجستير  

 تنازع القوانين في عقود العمليات المصرفية الدولية.  -

ا:   الرسائل وأبحاث التخرج التي تم مناقشتها واإلشراف عليهاسابعا

 م. 2016األردني، رسالة ماجستير، عضو مناقشة انتقاص العقد في القانون المدني  .1

 الشرط المانع من التصرف، مشروع تخرج، مشرف.  .2

 م. 2016خيار التعيين في القانون المدني األردني، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف،  .3

 م. 2016خيار الرؤية في القانون المدني األردني، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف،  .4

 م. 2014تعويض عن ضرر فوات الفرصة، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف،  .5

 م. 2015التعاقد عن بعد، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف،  .6

 م. 2014، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف، الصورية في الشفعة  .7

 م. 2012التعويض عن الضرر المرتد، مشروع تخرج في دراسات عليا، مشرف،  .8

 : المقبولة للنشر ثامنا : االبحاث القانونية

في مجلة جامعة الحسين بن   منشور تصدع الطبيعة العقدية للتأمين بفعل االجبار القانوني، بحث  -1

 .2017طالل للبحوث، االردن، 
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األَحكام القانونيَّة الناظمة لرهن العقار رهناً تأَمينيَّاً في إِطار مشروع قانون الِملكيَّة العقاريَّة لعام   -2

 .2018، مجلة الحقوق جامعة االسكندرية، مصر، دراسة تحليليَّة ناقدةاألُردنّيِ ــ 2017

د االسناد التقليدية لحكم عقود ايجار السفن، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  مدى مالءمة قواع -3

 . 2018الكويت، 

منهج االداء المميز في تحديد قانون العقد الدولي، مجلة دراسات في الجامعة االردنية، االردن،   -4

2018. 

 

 

 

 


