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 المؤهالت العلمية

 
 2004: جامعة نيوكاسل/ المملكة المتحدة / تشرين أول  الدكتوراة في القانون المدني

ئة: دراسة مقارنة بين النظام القانون األردني عنوان الرسالة باللغة العربية " المسؤولية المدنية على اإلضرار بالبي
 والبريطاني"

 
 1999: الجامعة األردنية / المملكة األردنية الهاشمية الماجستير في القانون 

 عنوان الرسالة باللغة العربية "أحكام الحيازة كسبب من أسباب الملكية العقارية في القانون المدني األردني"
 جيد جدًا"" 3.50/4:00المعدل العام: 

 1996: جامعة اليرموك/ المملكة األردنية الهاشمية البكالويورس في القانون 
 "امتياز" %87.5المعدل العام: 



 
 شهادة الدراسة الثانوية العامة

 1991"الفرع األدبي:  -األردن 
 %89.5المعدل العام 

 
 الخبرات العملية:

 
 نحتى اآل – 9/5/2017جامعة قطر  –: كلية القانون أستاذ

 8/5/2017 – 3/2/2013 –جامعة قطر  –كلية القانون أستاذ مشارك: 
 17/1/2013 – 24/8/2012 -: كلية القانون / الجامعة األمريكية في اإلمارات/ دبيأستاذ مشارك

 ) في إجازة حاليًا( 23/8/2012 -4/4/2011األردن  -كلية الحقوق الجامعة األردنية: استاذ مشارك

 3/4/2001 – 1/8/2005األردن  -الحقوق/ الجامعة األردنية: كلية أستاذ مساعد

 31/7/2005 – 10/1/2005األردن  -: كلية الحقوق/ الجامعة األردنيةمحاضر متفرع

 2008آذار  – 2007تشرين أول  -: جامعة العلوم التطبيقية األردنية الخاصةمحاضر غير متفرغ

 –اإلمارات العربية المتحدة -اإلستراتيجية / أبوظبيمركز اإلمارات للدراسات والبحوث مستشار قانوني: 

1/9/2002- 31/8/2003 

 31/12/2001 – 16/8/1999األردن  -: كلية الحقوق/ الجامعة األردنية محاضر متفرغ

 31/10/1999 – 17/6/1997األردن   -: وزارة العدل األردنيةمعاون قضائي

 
 

 النشاط التدريسي:
  المدخل إلى دراسة القانون ، التامينات العينية والشخصية، العقود  –جامعة قطر  –كلية القانون

 القانون واألنظمة البيئية )باللغة اإلنجليزية( –المدنية، القانون الدولي الخاص 
  القانون المدني المقارن )ماجستير القانون الخاص(  -جامعة قطر –كلية القانون 
  ماجستير  )باللغة اإلنجليزية( السياسة العامة القطريةالقانون والبيئة و  –جامعة قطر  –كلية العلوم(

 العلوم البيئية(
  المدخل إلى علم القانون، مصادر االلتزام،  -الجامعة األردنية:   المواد باللغة العربية  –كلية الحقوق

 أحكام االلتزام، العقود المسماة، الحقوق العينية، القوانين االجتماعية، القانون البيئي
 المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية –الجامعة األردنية:   المواد باللغة اإلنجليزية  –لحقوق كلية ا 



  الجامعة األردنية:   الصحة والبيئة وحقوق اإلنسان باللغة اإلنجليزية لطلبة  –كلية الدراسات الدولية
 الماجستير

 تشريعات االتصاالت وتكنولوجيا  -جامعة العلوم التطبيقية الخاصة -كلية تكنولوجيا المعلومات
 المعلومات باللغة اإلنجليزية لطلبة البكالوريوس 

  المدخل إلى علم القانون  –الجامعة األمريكية في اإلمارات : المدخل إلى البحث العلمي  –كلية القانون
 قانون حماية البيئة –

 
 النشاط البحثي: 

 شر األبحاث باللغتين العربية واإلنجليزية وعلى النحو التالييتنوع النشاط البحثي بين إصدار الكتب العلمية ون
 

 اإلنتاج العلمي باللغة العربية:

 

" القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين والجنسية في القانون القطري إصدار كتاب "  .1

 2017 -مؤلف مشترك مع الدكتور كمال عالوين، كلية القانون جامعة قطر

. ئي: النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئيةالقانون البيإصدار كتاب  .2

وقد جرى تحكيم الكتاب واعتماده لغايات الترقية لرتبة أستاذ، والكتاب معروض له بإيجار 

 على الرابط اإللكتروني التالي:

http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx

?id=123 (2011) 

القانون البيئي: شرح التشريعات البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة إصدار كتاب"  .3

، 2013، دار اآلفاق المشرقة، اإلمارات العربية المتحدة، على ضوء النظرية العامة"

http://brighter-معروض له بإيجاز على الرابط التالي:  والكتاب

horizon.com/ar/node/305 

 التنفيذ" في كتاب بعنوان مبادئ الينونيدروا الخاصة بالعقود الدوليةالفصل السادس بعنوان " .4

 ( 2017لبنان  –بيروت  –حلبي منشورات المع نخبة من األساتذة العرب/ )

http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx?id=123
http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx?id=123
http://brighter-horizon.com/ar/node/305
http://brighter-horizon.com/ar/node/305
http://brighter-horizon.com/ar/node/305


التشريع القانوني في القرآن الكريم: سورة يوسف نشر بحث باللغة العربية بعنوان ) .5

في المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية، ( أنموذجًا، "دراسة في القانون األردني"

 (2012) 117 -89ص  2011( يوليو/ تموز 3المجلد )  (3العدد )

في ( تقييم فاعلية األحكام الخاصة بالملكية الشائعة في القانون األردنينوان )نشر بحث بع .6

، والبحث 2012( آيار 1(، العدد )39المجلد ) –"مجلة دراسات" / علوم الشريعة والقانون 

 متوفر على الرابط اإللكتروني التالي:

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/2872/2547 

(2012) 

األحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين األردني المعدل رقم نشر بحث بعنوان) .7

/    2011أكتوبر/ تشرين أول/  48العدد مجلة الشريعة والقانون في (  2009لسنة  17

(، والبحث متوفر إلكترونيًا على 2011امعة اإلمارات العربية المتحدة )/ ج 166-119ص 

http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/2-الرابط التالي: 

%20Alwaidia%20Reserch.pdf 

دل" كشرٍط لمشروعية اإلستمالك في ضوء أحكام قانون االستمالك التعويض العا" .8

،  490 -472، ص 2، عدد 39/ علوم الشريعة والقانون، المجلد مجلة دراسات  (،األردني

البحث منشور على الرابط التالي:  ، 2012

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/3614/3012 

، مجلة " قراءات نقدية في بعض األحكام العامة للعقود في القانون المدني األردني" .9

، متوفر إلكترونيًا 413 -394، ص 2، عدد 40دراسات/ علوم الشريعة والقانون، مجلد 

على الرابط التالي: 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/5474/3474 

"،مجلة واقع الحقوق البيئية في دساتير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .10

العربية المتحدة، المجلد  الدراسات القضائية/ معهد التدريب والدراسات القضائية/ اإلمارات

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/2872/2547
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/2-%20Alwaidia%20Reserch.pdf
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/2-%20Alwaidia%20Reserch.pdf
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/48/images/2-%20Alwaidia%20Reserch.pdf
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/3614/3012
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/3614/3012
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/5474/3474
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/5474/3474


، متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي: 173 -117، ص 11

http://www.itjs.ae/Newsletter/MagPDF/1220141654516511732.pdf 

، 2012، في دولة اإلمارات العربية المتحدةالدليل القانوني لحماية البيئة إعداد ونشر  .11

 معهد التدريب والدراسات القضائية، الدليل منشور على الرابط التالي:

http://www.itjs.ae/uploads/enviroment_protection.pdf 

 

رض الموت في القانون المدني األردني والقانون المدني تقييم األحكام الخاصة بم" -10

، 7". المجلة القانونية والقضائية/ وزارة العدل القطرية. عدد لدولة قطر: مقاربات جديدة

 2014، 157 -103، ص 2المجلد 

في المجلة الدولية  منشور في "الميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية" -11

. 2016/  1اإلصدار  – جامعة قطر -للقانون 

http://www.qscience.com/doi/pdfplus/10.5339/irl.2016.2 

قراءات نقدية في مضامين قانون إيجار األموال غير المنقولة وبيعها لغير األردنيين " -12

مقبول للنشر في المجلة األردنية في القانون  ".47/2006واألشخاص المعنويين رقم 

 2016شباط/ فبراير  -األردن –جامعة مؤتة  –والعلوم السياسية 

 

 اإلنتاج العلمي باللغة اإلنجليزية:

 

 Learn, Proceed, andالمصطلحات القانونية: تعّلم، تقّدم واستمتع )إصدار كتاب  .12

have Fun: Legal Terminologyروض له بإيجاز على الرابط ( والكتاب مع

 االلكتروني التالي: 

http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx

?id=126 (2012 ) 

http://www.itjs.ae/Newsletter/MagPDF/1220141654516511732.pdf
http://www.itjs.ae/Newsletter/MagPDF/1220141654516511732.pdf
http://www.itjs.ae/uploads/enviroment_protection.pdf
http://www.itjs.ae/uploads/enviroment_protection.pdf
http://www.qscience.com/doi/pdfplus/10.5339/irl.2016.2
http://www.qscience.com/doi/pdfplus/10.5339/irl.2016.2
http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx?id=126
http://ujnews.ju.edu.jo/ujnews/Lists/NewPublication/DisplayPub.aspx?id=126


 Vanishing" بعنوان ألوروبية للعلوم االجتماعيةفي المجلة ا نشر بحث باللغة اإلنجليزية .13

Borders: Can Human Rights be a subject of Private Law? 

Exploring Human Rights under Jordanian Civil Law" 

 والبحث متوفر إلكترونيًا على الرابط التالي:

p://www.eurojournals.com/EJSS_23_2_11.pdfhtt   (2011) 

 

 :Special Judicature, Again and Again“نشر بحث باللغة اإلنجليزية بعنوان ) .14

Does Jordan need to establish special Environmental Court?” )

 ، لندن، 2العدد  14/ المجلد 2010في المجلة األوروبية للعلوم االجتماعية في   آيار 

     والبحث متوفر على الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.eurojournals.com/ejss_14_2_11.pdf (2010) 

 

 The Awarding of Punitive Damage“)نشر بحث باللغة اإلنجليزية بعنوان  .15

under the Jordanian Civil Law: Is it Possible?”)  في المجلة األوروبية

، لندن ، والبحث متوفر على  4العدد  14/ المجلد  2010للعلوم االجتماعية في حزيران 

  pdfhttp://www.eurojournals.com/ejss_14_4_11.الرابط اإللكتروني التالي:

(2010) 

 
 

16.   Legal Surgery: the Need to Review Jordanian Civil Law  

، 2، العدد،6بحث منشور في المجلة البريطانية لإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية. المجلد 

، البحث متوفر على الرابط التالي: 2012

http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume6(2)/HSVol.6%20(2)%2

0Article%205.pdf 

http://www.eurojournals.com/EJSS_23_2_11.pdf
http://www.eurojournals.com/ejss_14_2_11.pdf
http://www.eurojournals.com/ejss_14_2_11.pdf
http://www.eurojournals.com/ejss_14_4_11.pdf
http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume6(2)/HSVol.6%20(2)%20Article%205.pdf
http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume6(2)/HSVol.6%20(2)%20Article%205.pdf


17. Legal Protection for the Environment in Jordan and the United 

Arab Emirates: Comparative Outline   

، 2، العدد،7إلجتماعية. المجلد بحث منشور في المجلة البريطانية لإلنسانيات والعلوم ا

، البحث متوفر على الرابط التالي: 2012

http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume7(2)/HSVol.7%20(2)%2

0Article%206.pdf 

 
18. Theoretical Framework for judicial discretion within Qatari and 

Jordanian Civil Laws: Indications and Implications, British 

Journal of Humanities and Social Sciences, January 2015, Vol. 

12 (2), pp 70-82 

19. “Corporate Governance legislation in Jordan 

Comparative study”. European Journal of Social Sciences 

/ Vol. 52 No 3 July, 2016  بحث منشور باللغة اإلنجليزية خاص بحوكمة الشركات

 في التشريع األردني

  ًمن أبرزها هناك العديد من المشاريع البحثية والكتب قيد اإلعداد حاليا 

 بحث في القانون المدني المقارن  -1

 بحث في القانون البيئي القطري -2

 NPRPالدراسات والبحوث في إطار منحة الـ  -3

 المنح البحثية

 

   منحة-  Start Up Grant-  ألف  40بقيمة  2014/2015 –جامعة قطر  –في كلية القانون
 أالف دوالر أمريكي 8ريال قطري/ 

  منحة-  NPRP -   من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي / مع فريق بحثي / بقيمة حوالي
 ألف دوالر أمريكي 300مليون ريال قطري/ 

http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume7(2)/HSVol.7%20(2)%20Article%206.pdf
http://www.ajournal.co.uk/HSpdfs/HSvolume7(2)/HSVol.7%20(2)%20Article%206.pdf


 
 نشاطات أكاديمية أخرى 

 
 المؤتمرات

عنوان ورقة العمل  "ارك في مؤتمر "السياسة التشريعية للمياه في الشرق األوسط وشمال إفريقيامش .1
 نظرة في قطاع المياه في األردن –"أدوات قانونية للبيئة 

-23كلية القانون  –جامعة قطر  –مشارك في مؤتمر التقنين المدني القطري في عقده األول  .2
24/11/2014 

المدني القطري: شواهد  لنظري لواقع السلطة التقديرية للقاضي في القانون اإلطار اعنوان الورقة " 
 ودالالت".

 حضور العديد من المؤتمرات العلمية ذات الصلة بالعلوم القانونية في داخل قطر وخارجها .3
 

 الدورات التدريبية
 دورة " أصول ومناهج البحث العلمي" .4

 2012ربية المتحدة. اإلمارات الع -معهد التدريب والدراسات القضائية
 جمعية البيئة األردنية –مدرب مدربين دورة  .5

 2007 – دورة تدريب المدربين بعنوان التشريعات البيئية / ونظام تقييم األثر البيئي            
 2014آذار  –الدوحة  –دورة تدريبية في قانون العمل القطري/ وزارة العدل القطرية  .6
 2014مدنية في القانون المدني القطري/ وزارة العدل القطرية آيار دورة تدريبية في المسؤولية ال .7

 -2014جامعة قطر  -مكتب التعليم المستمر -دورة  المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية .8
2015 

 -2015 –جامعة قطر  -مكتب التعليم المستمر -دورة  المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية .9
2016 

 / مشارك2011 -وان "الجوانب القانونية للمباني الخضراء" جمعية البيئة األردنيةدورة تدريبية بعن .10

 
 عضوية المجالس واللجان 

عضوية العديد من مجالس األقسام األكاديمية في الجامعة األردنية والجامعة األمريكية في اإلمارات  .11
طر، وعضوية  العديد من اللجان األكاديمية واإلدارية في كلية الحقوق/ الجامعة األردنية وجامعة ق

 وكلية القانون/ الجامعة األمريكية في اإلمارات و كلية القانون / جامعة قطر
 2018-2017 –رئيس لجنة ترقيات كلية القانون  .12
 لجان مناقشة بعض الرسائل الجامعية في مرحلة الماجستير .13
 تطويرلجنة ال .14
 لجنة المؤتمرات والندوات .15



 لجنة تعديل الخطة الدراسية .16
 لجنه التحقيق في مخالفات الطلبة .17
 لجنة إرشاد الطلبة الجدد .18
 لجنة البحث العلمي .19
 لجنة وضع الجدول الدراسي .20
 لجنة المكتبة .21
 لجنة الترقيات االكاديمية/ جامعة قطر .22
 لجنة البحث العلمي/ جامعة قطر .23
 ة قطرلجنة القانون المدني/ جامع .24
 لجنة الشؤون األكاديمية/ جامعة قطر .25

 جامعة قطر – "الخطة اإلستراتيجية" لجنة المتطلبات العامة .26
 منسق مقرر المدخل لدراسة القانون  .27
 

 :اللغات
 العربية: اللغة األم

 ارات المحادثة والكتابة والقراءةاإلنجليزية: إتقان تام  لمه
 :المهارات

 ب اآللي واالنترنتوتطبيقات الحاساتقان كافة مهارات  -1
 اتقان تام لمهارات البالك بورد والبانر والتعليم اإللكتروني -2

 
 عضوية الجمعيات

 عضو ناشط في جمعية البيئة األردنية ورئيس اللجنة القانونية فيها 
  عضو عامل في جمعية المحافظة على البيئة األردنية وتنميتها 
 رطاملين في كلية القانون/ جامعة قعضو في نادي الع 

 
 المواقع اإللكترونية األكاديمية

  الدكتور عبدالناصر على الموقع اإللكتروني لجامعة قطراألستاذ موقع 
 http://www.qu.edu.qa/law/about_us/staff/dr_abdelnaser.php 

 موقع أكاديميا 
 https://ju-jo.academia.edu/AbdelnaserHayajneh 

 موقع جوجل سكولر 
 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fxpz15AAAAAJ 

 موقع ريسيرتش جيت 
 https://www.researchgate.net/profile/Abdelnaser_Hayajneh2 

 موقع لينكد إن 

http://www.qu.edu.qa/law/about_us/staff/dr_abdelnaser.php
https://ju-jo.academia.edu/AbdelnaserHayajneh
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fxpz15AAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Abdelnaser_Hayajneh2
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Curriculum Vitae 

 

Prof. Abdelnaser Zeyad Ali Hayajneh 

Personal information and contacts 

Name: Abdelnaser Zeyad Hayajneh 

Nationality: Jordanian 

Marital status: Married with 4 children 
Date and Place of Birth: 1/9/1974, Irbid- Jordan 

Tel: Cell phone, 0097433586954, office  0097444035287 
:Email 

abdelnaser.com@qu.edu.qa 
 
 

Postal Address: College of Law- Qatar University- Doha- Qatar- 2713/ 
Law School - University of Jordan - Amman- Jordan - 11942                  

 
Qualifications  

 
 Excellent command of teaching law concepts, rules, principles and 

theories, 
 Strong management skills developed through work and academic 

experience,  
 Effective communication and interpersonal skills, 

 Professional Computer and Internet Skills, 
 



 
Education 

 
 Newcastle University; Newcastle, England  

http://www.ncl.ac.uk/ 
PhD in Civil / Environmental Law, October 2004   

Title of PhD Thesis:  

“Civil Liability for Environmental Damage: A Comparative 

Study between the English and Jordanian legal systems” 

      University of Jordan; Amman, Jordan  www.ju.edu.jo 

 
Master of law, October 1996 - February 1999 

Title of LLM Thesis:  
“Possession, Property, and Prescriptive Rights in the Jordanian 

Civil Law” 
Overall average 3.50/ 4:00 "Very Good" 
 

    Yarmouk University; Irbid, Jordan  www.yu.edu.jo 
 

Bachelor of law, October 1992 - June 1996 
Overall average 87.5% "Excellent" 

 
 Ministry of Education , Jordan, General Secondary 

Certificate  
1991/1992 

Overall average 89.5 % "Very Good" 
 

 
Work Experience 
 

 Qatar University  www.qu.edu.qa 

Professor of Civil and Environmental Law, 9/5/2017 – present   

 Qatar University  www.qu.edu.qa 

Visiting / Associate Professor 3/2/2013- 8/5/2017 

 American University in the Emirates www.aue.edu.ae 

Associate Professor, 24/8/2012- 17/1/2013 

   The University of Jordan  www.ju.edu.jo 

http://www.ncl.ac.uk/
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.qu.edu.qa/
http://www.qu.edu.qa/
../www.aue.edu.ae
http://www.ju.edu.jo/
http://www.ju.edu.jo/


 
Associate Professor   4/4/2011 23/8/2012 (Sabbatical leave) 

 

   The University of Jordan 

Assistant Professor – November 2004- 3/4/2011 

 
 Lecturer in Civil Law, Environmental Law, and other related 

topics 
 

Teaching Experience - Taught Courses: 
  

:  Arabic Courses  

1. Introduction to Law 
2. Sources of Obligations 

3. Rules and effects of Obligations 
4. Law of Contracts 

5. Real Rights 
6. Labor Law and Social Legislations 

7. Environmental Law 
8. Research methodology in Legal Studies 

9. Personal and Real Securities 
10. Private International Law 

 
: English Courses  

1. Legal Terminology 

2. Health, Environment, and Human Rights (Master 

Program) 

3. IT Legislations in Jordan.  

 

 Law of Jordan Center 

Part-time Legal consultant – present 
http://www.lawofjordan.com/index.html 

 

 Applied Science University 

Amman- Jordan 

Assistant Professor- Part time- October 2007- March 2008 
I.T and Telecommunications Legislations (A course in English) 

 Jordan Environment Society 

http://www.ju.edu.jo/
http://www.lawofjordan.com/index.html
http://www.asu.edu.jo/
http://www.jes.org.jo/


(ToT)- Train of Trainers Environmental Legislations & Environmental 
Impact Assessment, (Summer 2008) 

 Emirates Center for Strategic Studies and Research / Abu Dhabi- 

UAE 
    Legal Consultant - Sep 2002- Sep 2003  

 

   Ministry of Justice 

 
 Amman, Jordan 

June 1997 – October 1999 
Judicial Assistant (Clerk) 

 

    University of Jordan 

Amman, Jordan 

Faculty of Law - Private Law Department 
October 1999 – January 2001 
Full-time lecturer, 

 Lecturer in Civil law and other related topics 
  

. 
 

Papers Published or Accepted for publication 
 

1-Special Judicature, Again and Again: Does Jordan 
need to establish special Environmental Court? 

 Published in the European Journal of Social Sciences/ Vol 14 - 
Issue 2/ Pp 290-298 / EuroJournals - London/ UK 2010 

 
Published in the European Journal of Social Sciences “EJSS” 

2-Statutory Legislation in the Holy Qur’an: Sorat 
Yusuf as a Model  

 Published in The Jordanian Journal of Law and Political sciences , 

Vol 3, issue 3, July 2011, PP 89-117 
 

 
3-The Awarding of Punitive Damage under the 

Jordanian Civil Law: Is it Possible?” 
 

Published in the European Journal of Social Sciences / Vol 14 - Issue 2/ 
Pp 290-298  /EuroJournals - London/ UK 2010 

4-New Rules in the Jordanian Amending Landlords 
and Tenants Act No 17 / 2009  

http://www.nis.gov.jo/justice/main.html
http://www.ju.edu.jo/


Published in Shari'a and Law Journal / United Arab Emirates 
University / Vol 48, October 2011, PP 119-166 

 
5-Vanishing Borders: Can Human Rights be a 

subject of Private Law? Exploring Human Rights 

under Jordanian Civil Law    

European Journal of Social Sciences / Volume 23 Issue 2 Pp 277-287   / 

Euro Journals- London/ UK/ 2011 

 

 
6-Evaluating the efficiency of the Jordanian legal 

Rules related to Joint Ownership  
Derasat Journal/ University of Jordan published in Vol 39, Issue 1, 

May 2012 
 

 
7-Legal Surgery: the Need to Review Jordanian Civil 

Law 
Published in British Journal of Humanities and Social Sciences, 
August 2012, Vol. 6 (2) 

8-Just Compensation as a condition for the legality of 
Expropriation under the Jordanian Expropriation 

Law 
Accepted for publication in Derasat Journal/ University of Jordan 

 
9-Critical overview for some of the Jordanian Civil 

Code Rules related to Contracts Derasat Journal/ 

the University of Jordan, accepted for publication 

25/2/2013 

10- Legal Protection for the Environment in 

Jordan and the United Arab Emirates: 

Comparative Outline, British Journal of 

humanities and social sciences,   

 



11- “Evaluating the Legal Rules Governing 

Terminal Disease under Jordanian Civil Law and 

the Qatari Civil Law: New Approaches”. 2014, 

Journal of Judicial Studies, Doha- Qatar. 

12- “The Status of Environmental Rights in the 

Constitutions of the Gulf Corporation Council 

Countries”, 2014, Journal of Legal Studies, UAE 

13- Theoretical Framework for judicial 

discretion within Qatari and Jordanian Civil 

Laws: Indications and Implications, British 

Journal of Humanities and Social Sciences, 

January 2015, Vol. 12 (2), pp 70-82 

14- “Digital Inheritance: Concept and Legal 

Challenges”, International Review of Law, Issue 1, 

2016, Bloomsbury, Qatar Foundation.  

15- “Critical Review of the Law No 47 for the 

2006 concerning the lease and sale of real estate 

for non-Jordanians and juristic persons”, The 

Jordanian Journal of Law and Political sciences> 

16- “Corporate Governance legislation in Jordan 

Comparative study”. European Journal of Social 

Sciences / Vol. 52 No 3 July, 2016, pp.342-357   / Euro 

Journals- London/ UK 

 

 
 

Books 
 

1- “Private International Law, Conflict of Laws and nationality in 
Qatar”, with Dr. Kamal Alaween, College of Law, Qatar 

University, 2017 



 
2- Environmental Law: The General Theory with Explanation of 

Environmental Legislations  
Published by Dar Al Thaqafa publication and Distribution, Amman- 

Jordan- October 2011 
 

3- Learn, Proceed, And Have Fun: Legal Terminology 
 Published by Dar Wael for Publications and Distribution, Amman- 

Jordan- 2012 
 

4- Environmental Law: Explanation of Environmental 
Legislations in the UAE in light of the General Theory 

Brighter Horizon Publishers, UAE, 2013 
 

5- Chapter in A Book “Execution under UNIDROIT Principles 
: Commentary on the UNIDROIT Principles on 
Commercial Contracts, 2010” an edited book, with selected 

Arab Law Professors,  Alhalabi Publishing. 2017 
 

Conferences  

 Water Legislative Policy- Amman- 

Jordan 

Paper Title: “Environmental Legal 
Instruments: A Review of Water Sector in 

Jordan” 

 Qatari Civil Law in its first Decade – 

Qatar University- Doha – Qatar 
Paper Title: Theoretical Framework for 

judicial discretion within Qatari Civil 
Law : Indications and Implications” 

Workshops and Training  

 Legal Aspects of Green Buildings" – 

Jordan Environment Association- 
2011/ Participant   

 Research Methodology, 2012, 

Institute for Training and Judicial 
Studies, Sharjah, UAE.   

 Qatari Labor Law, 2014. Judicial 
Institute Ministry of Justice- Doha – 

Qatar 

 Civil Liability, Judicial Institute 

Ministry of Justice- Doha – Qatar 



 
 

Languages  
Arabic: Excellent "Mother Tongue" 

 English: Excellent  
 

Memberships 

 JES- Jordan Environment Society 
Active Member, Chairman of the Legal Committee  

 JAPDE Jordan Association for the Protection and 

Development of the Environment  
Active Member 

 
Administrative Experiences  

 
Membership of many Academic and Administrative committee at the 
University of Jordan and Qatar University.   

 
 

 

http://www.jes.org.jo/

