السيرة الذاتية
 .1المعلومات الشخصية
الكلية
الحقوق
القسم

القانون الخاص

االسم

زيد محمود نصر هللا العقايلة

الجنسية
الرتبة األكاديمية
التخصص الدقيق

األردنية
القانون المدني

معلومات االتصال

العنوان :قسم القانون الخاص /كلية الحقوق /جامعة مؤتة

أستاذ

ص.ب()7الرمز البريدي()01716
الهاتف 663033997906 :فرعي ()9109
الخلوي66303 773404973 :
الفاكس 663033997906:فرعي ()9713
البريد اإللكترونيzaidag@mutah.edu.jo :

 .2المؤهالت العلمية
البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه

الجامعة

السنة

الدولة

التخصص

مؤتة

0991

األردن

الحقوق

لندن ساوث بانك

0998

بريطانيا

القانون المدني

لندن ساوث بانك

1110

بريطانيا

القانون المدني

 .3االهتمامات البحثية والتدريسية
القانون المدني
الملكية الفكرية والعقارية
المالكين والمستأجرين
العقود المدنية
القانون المقارن

 .4المنشورات
أ .الكتب
.1

المصطلحات القانونية (باللغة اإلنجليزية)5002 ،م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  -كتاب محكم من قبل عمادة البحث العلمي في جامعة

.5

حقوق اإلنسان في ضوء التشريعات الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة5012 ،م ،منشورات مركز التعليم المستمر ،جامعة اإلمارات العربية

.2

المصطلحات القانونية (باللغة اإلنجليزية) :طبعة مزيدة ومنقحة5012 ،م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان

.2

الجامع في التشريعات المتعلقة بالتأمين5002 :م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان

.2

دراسات قانونية معمقة باللغة اإلنجليزية5015 :م ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،دبي

.2

دراسات مختارة في القانون الخاص المقارن باللغة اإلنجليزية (تأليف ثالثة فصول)5015 ،م ،مطبعة جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين.

مؤته

المتحدة ،العين

ب.األبحاث
المجلة

تاريخ
النشر

العدد
والمجلد

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002م

م( )11ع()2

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002

م( )55ع()2

( )2دور السكوت في التعبير عن اإلرادة ( مشترك مع أ.د جعفر

مجلة بحوث جامعةحلب

5002

العدد ()20

( )2التعبير عن اإلرادة في التعاقد /دراسة مقارنة بين القانون المدني

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

5002

م( )55ع()2

العنوان
( )1تحديث األنظمة القانونية اإلسالمية  -النظام القانوني األردني
(باللغة اإلنجليزية).

()5

المفهوم العام للملكية في َّ
الشريعة اإلسالمية والقانون األردني -

دراسة مقارنة (باللغة اإلنجليزية).
الفناطسة)

األردنيالقانون اإلنجليزي ( مشترك مع أ.د جعفر الفناطسة)
( )2اآللية القانونية للمحافظة على سالمة البيئة في المدن العربية  -مع

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002

م( )55ع()2

دراسة الوضع في العاصمة األردنيَّة عمَّـان (باللغة اإلنجليزية)
( )2األحكام القانونية العامة للوقف في القانون األردني وتطبيقاته

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002

م( )52ع()5

( )2اإلطار القانوني للتخطيط والتطوير الحضري في األردن (باللغة

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002

م( )52ع()5

( )2آفاق الحماية القانونية للمؤجر والمستأجر في ضوء قانون المالكين

مجلة مؤته للبحوث والدراسات

5002

م( )52ع()2

(باللغة اإلنجليزية)
اإلنجليزية).

والمستأجرين األردني رقم  11لسنة  1112وتعديالته :رؤية
مستقبلية

( )1حقوق المالك والتزاماته فيما يتعلق بالوحدة المملوكة ملكية مفرزة
وباألجزاء المملوكة على الشيوع في التشريعات اإلتحادية لدولة

مجلة الحقوق  -جامعة
اإلسكندرية

5010

ع()1

اإلمارات العربية المتحدة مع التركيز على قانون إمارة دبي رقم 12

لسنة  5002بشأن ملكية العقارات المشتركة (باللغة اإلنجليزية).

معمقة لنصوص مواد قانون المعامالت المدنية اإلماراتي
( )10قراءة ّ
الناظمة ألحكام الضمان العشري الخاص بالمقاول والمهندس لما

مجلة الحقوق  -جامعة الكويت

5012

م( )22ع()2

مجلة البحوث والدراسات -

5015

ع()12

مجلة الشريعة والقانون -

5012

ع()22

يحدث في البناء من تهدم أو عيوب.

( )11الحماية التشريعية لحق الملكية
( )15حوار الثقافات القانونية :الدراسات القانونية المقارنة  -المزايا
والعقبات (باللغة اإلنجليزية).

جامعة الوادي بالجزائر

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

( )12حقوق المرأة العاملة :دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين

مجلة الحقوق والعلوم السياسية

5015

ع()2

( )12نظام إلزامية الوعد الشفوي بنقل ملكية عقار أو حق عيني عقاري

مجلة الشريعة والقانون -

5012

ع()22

مجلة البحوث القانونية

5012

ع()22

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية

5015

العدد 21

مجلة معارف – قسم العلوم

5012

العدد ،12

الوضعية

في القانون اإلنجليزي ومدى إمكانية تطبيقه في القانون األردني

 -جامعة بسكره

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

(باللغة اإلنجليزية).
( )12الحماية التشريعية ألجر العامل في القانون اإلماراتي -دراسة
مقارنة:

واالقتصادية  -جامعة
المنصورة

( )12إضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان االجتماعي
األردنيين (باللغة اإلنجليزية).
ّ
( )12حق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن اإليجابي للمطالبة

بالتعويض عن األضرار الناجمة عن تعريضه لدخان السجائر،

 -جامعة المنصورة

القانونية – جامعة البويرة

السنة التاسعة

الجزء الثاني
( )12حق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن اإليجابي للمطالبة
بالتعويض عن األضرار الناجمة عن تعريضه لدخان السجائر،
الجزء األول.

مجلة معارف – قسم العلوم
القانونية – جامعة البويرة

5012

العدد ،12
السنة الثامنة

الصفحات

21

