
 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

1-8 

 

 

 2019/ 09/ 15  التاريخ

 
 

 أ.د. محمد ابراهيم عرسان أبو الهيجاء 
 

 

 الشخصية  المعلومات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريسية :المسمى الوظيفي

 أستاذ دكتور  :الرتبة األكاديمية

 ، األردن 29/05/1975 ها:ومكان خ الوالدةتاري

 أردني  :الجنسية

 عمان، الجبيهه. :العنوان

 065341767:رقم الهاتف

 mabuelhaija@meu.edu.jo:البريد اإللكتروني
 

 العلمية  ؤهالت مال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
 

 التخصص الدقيق الدرجة 
 مدة الدراسة 

 لى(إ-)من
 البلد  الجامعة

 2004-2002 قانون خاص الدكتوراه
جامعة الدول العربية/ معهد 

 البحوث والدراسات العربية
 مصر

 2001-1998 قانون دولي خاص  الماجستير 
جامعة الدول العربية/ معهد 

 البحوث والدراسات العربية
 مصر

 األردن  جامعة اليرموك  1998-1994 قانون البكالوريوس 
 
 
 

 

 

 

 

 التدريسية  ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة

 األردن  الخاص/ الحقوق اءجامعة اإلسر استاذ مساعد ست سنوات 

 اإلمارات الخاص/الحقوقالجامعة األمريكية في  استاذ مشارك سنتين 

 

صورة 

 شخصية
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 اإلمارات

 األردن  الخاص/ الحقوق جامعة الشرق األوسط استاذ كتور  سنوات ست 

 
 

 
 

 والمؤلفات  المنشورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت 
 

 المؤلفون

 )بالترتيب( 
 العدد  المجلة  العنوان

سنة 

 النشر

د.مهند أبومغلي/د.محمد 

 أبوالهيجاء 

 قوة النقود الرقمية في الوفاء 

 
 2008 54 حلب

د.مهند أبومغلي/د.محمد 

 أبوالهيجاء 

الوسائل الرقمية البديلة لفض المنازعات 

 المدنية
 2009 36 دراسات

د.محمد أبوالهيجاء/ د.عالء  

 خصاونه

المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات 

 اإلنترنت عن المحتوى غير المشروع
 2010 42 الشريعة والقانون

 

د.محمد أبوالهيجاء/  

 د.عبدالسالم الرجوب

 

النظام القانوني للرجوع القضائي لحامل 

 الكمبيالة في قانون التجارة
 2014 4 الحقوق

سالم الرجوب/  د.عبد ال

 د.محمد  أبوالهيجاء 

 

 

القيود الواردة  على حرية  تداول اسهم 

 الشركة المساهمة العامة

اتحاد الجامعات 

 العربية
29 2011 

 د.محمد أبوالهيجاء 
مدى حجية شهادة المصادقة األجنبية في 

 اإلثبات 

اتحاد الجامعات 

 العربية
30 2011 

د.محمد 

أ]والهيجاء/د.عبدالسالم  

 الرجوب

صناديق االستثمار ودور أمين االستثمار  

 في حماية أموال المستثمرين فيها 
 2011 17 عدن 

د.محمد أبوالهيجاء/د.عالء  

 خصاونه
 2011 2 الخليجية  الشيك اإللكتروني ومدى قابليته للتظهير 

Dr. Mohammed 
Haija/ Dr. Anees 

Almansour 

Intelligent Agent and Dubai 
Legislator Situation from legal 

Action made through 

Law and 
Policy 

30 2014 

Dr. Ahmad Ouaidi/ 
Dr. Anees Almansor/ 

Dr. Mohammed 
Haija 

The Effects of Selling Property 
at Auction by Ordinary 

Creditor Barrier on 
Mortgagee Creditor Right 

Law and 
Policy 

30 2014 

Dr. Mohammed 
Haija 

Moral Right in Islamic Law 
European 
Scientific 

Journal 

Special 
editing 

2015 

د.محمد أبو الهيجاء/ عالء  

 شويكات 
الوسائل القانونية الممنوحة لحائز العقار 

 في في مواجهة الدائن المرتهن 
 2016 43/2 دراسات
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د.محمد أبوالهيجاء/ د.صخر 

 الخصاونه 

التنظيم القانوني لعمال المنازل ومن في 

 حكمهم في التشريعين األردني واإلماراتي 
 2016 43/2 دراسات

Dr. Mohammed 
Haija 

The Role of Technical Know-
How in Determining legal 

Nature of Franchise Contract  

European 
Scientific 

Journal 

1 2016 

Dr. Mohammed 
Haija 

The Putative Peril and how to 
Report it by Insurance in 

Maritime Insurance 

International 
Journal Of 

Law 

3 2017 

Prof .Mohammed 
Haija 

Electronic Divorce 

International 
Journal of 

Civil 
Engineering 

and 
Technology  

6 2019 

Prof. Mohammed 
Haija 

E-Government Legislative 
Constraints 

International 
Journal of 

Civil 
Engineering 

and 
Technology 

7 2019 

Inas Abu Yahya 
Prof. Mohammed 

Haija 

Well-Known trade mark ( The 
Concept and Scope of 

Protection) 

International 
Journal of 

Managment 
11 2020 

Prof. Mohammed 
Haija 

Resolving Marine Disputes By 
Arbitration: Analytical Study 

in Jordan Marine Law and 
Hamburg Convention 

Allied 
Journal 

Accepted 2020 

 

 
 المؤتمرات 

 

 
 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب( 
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر  العنوان

 د.محمد أبوالهيجاء 

 حوكمة الجامعات وانعكاساتها  

 على األداء األكاديمي 

 وجودة المخرجات

 المؤتمر الدولي للحوكمة 

 في مؤسسات التعليم العالي
 13/03/2017-11 األردن/ عمان 

 ق عبر اإلنترنت الطال د.محمد أبوالهيجاء 
 المؤتمر العلمي السابع 

 للبحث العلمي
 10/2015 األ}دن/ عمان 

 

 الكتب 
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب( 

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان
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 2002 1 دار الثقافة  التحكيم اإللكتروني أ.د. محمد أبوالهيجاء 

 2009 2 دار الثقافة  التحكيم اإللكتروني أ.د. محمد أبوالهيجاء 

 2006 1 دار الثقافة  عقود التجارة اإللكترونية  د. محمد أبوالهيجاء أ.

 2011 2 دار الثقافة  عقود التجارة اإللكترونية  أ.د. محمد أبوالهيجاء 

 2017 3 دار الثقافة  عقود التجارة اإللكترونية  أ.د. محمد أبوالهيجاء 

أ.د.   أ.د حمدي القبيالت/ أ.د أنيس المنصور

 صالح حجازيمحمد أبوالهيجاء/ د.

 2010 1 دار وائل  القانون في حياتنا 

 أ.د حمدي القبيالت/ أ.د أنيس المنصور

 أ.د. محمد أبوالهيجاء/ د.صالح حجازي
 2014 3 دار وائل  القانون في حياتنا 

 أ.د حمدي القبيالت/ أ.د أنيس المنصور

 أ.د. محمد أبوالهيجاء/ د.صالح حجازي
 2016 4 دار وائل  القانون في حياتنا 

 1 دار الثقافة   التعاقد بالبيع بواسطة اإلنترنت  أ.د. محمد أبوالهيجاء 

 -   الزواج اإللكتروني  أ.د. محمد أبوالهيجاء 

 

 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 

 

 1999نقابة المحامين األردنيين   -

 2001ين شمس مركز تحكيم جامعة ع -

 2003اتحاد المحامين العرب   -

 . 2016-2015الجمعية العلمية للبحث العلمي  -
 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
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: ممثل قسم القانون الخاص مجلس كلية الحقوق، لجنة ضمان الجودة، لجنة امتحانات الكفاءة  2006-2007 -

 الجامعية، لجنةارشاد الطلبة.لجنة التحقيق مع الطلبة على مستوى الجامعة. ) جامعة اإلسراء( 

الجودة،  2007-2008 - ضمان  لجنة  الحقوق،  كلية  مجلس  في  القسم  ممثل  الخاص  القانون  قسم  رئيس   :

 لجنةامتحان الكفاءة الجامعية. ) جامعة اإلسراء( 

مجلس  2008-2009 - الخاص،  القانون  قسم  رئيس  الخطة  :  لجنة  العليا،  الدراسات  لجنة  الحقوق،  كلية 

) جامعة  الجامعة.  على مستوى  الجودة  االعتماد وضمان  لجنة  الترقية.  و  لجنةالتعيين  والمناهج،  الدراسية 

 اإلسراء(

 : لجنة الدراسات العليا، لجنة الخطة الدراسية والمناهج. ) جامعة اإلسراء( 2009-2010 -

 راسية والمناهج، لجنة البحث العلمي. ) جامعة اإلسراء( : لجنة الخطة الد2010-2011 -

 : لجنة الخطة الدراسية والمناهج، لجنة البحث العلمي، لجنة المكتبة. ) جامعة اإلسراء( 2011-2012 -

 : لجنة البحث العلمي. لجنة الجدول الدراسي.) الجامعة األمريكية في اإلمارات(2012-2013 -

 لجنة المنهاج والخطة الدراسية. ) الجامعة األمريكية في اإلمارات(: لجنة البحث العلمي، 2013-2014 -

 : لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي/ على مستوى الجامعة، جامعة الشرق األوسط. 2014-2016 -

 : عضو اللجنة االمتحانية على مستوى الجامعة، جامعة الشرق األوسط.2014-2016 -

 : رئيس اللجنة االمتحانية على مستوى الجامعة، جامعة الشرق األوسط.2015-2016 -

الكفاءة  2016-2017 - امتحان  لجنة  رئيس  الجامعة،  مستوى  على  الطلبة  قضايا  في  البت  لجنة  رئيس   :

 الجامعية على مستوى الجامعة، رئيس اللجنة االمتحانية على مستوى الجامعة. جامعة الشرق األوسط.

قضايا  2017-2018 - في  البت  لجنة  رئيس  الجامعة،  مستوى  على  الجامعية  الكفاءة  امتحان  لجنة  رئيس   :

 الطلبة على مستوى الجامعة. جامعة الشرق األوسط.

الجامعة، رئيس  2018-2019 - العليا على مستوى  الدراسات  التعيين والترقية، رئيس مجلس  لجنة  : عضو 

البحث العلمي على مستوى الجامعة، رئيس التشريعات على مستوى الجامعة، رئيس   مجلس  لجنة صياغة 

مستوى   على  الطلبة  قضايا  في  البت  لجنة  رئيس  الجامعة،  مستوى  على  الجامعية  الكفاءة  امتحان  لجنة 

الجامعة، عضو اللجنة االستئنافية لقضايا أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعة، رئيس لجنة الموقع 

كلية، رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي على مستوى الكلية، رئيس لجنة البحث اإللكتروني على مستوى ال

 العلمي على مستوى الكلية. 

 

 

 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 .2001آذار  1 -شباط 24الدورة العامة ألعداد المحكم/  ▪

 قاهرة.جامعة عين شمس / ال

 .2001أيار  16-5  الدورة المعمقة ألعداد المحكم ▪

 جامعة عين شمس / القاهرة.
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 . 2002تموز،  24-14الترجمة القانونية وصياغة العقود  ▪

 جامعة عين شمس / القاهرة.
 

 

 

 

 عليها  شرفأ التي التدريبية الدورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 

 2006 -عمان، األردن -المركزي للتدريب والتطوير -م اإللكترونيالتحكي ▪

 2006 -عمان، األردن -المركزي للتدريب والتطوير -جرائم اإلنترنت  ▪

الجوانب القانونية. الوسيط                                            –دور البطاقات الذكية في حماية المعلومات وأمن الشبكات   ▪

 . 2007نيسان/ 26-22دريب، عمان لالستشارات والت

 .2007الوسيط لالستشارات والتدريب، عمان   -الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية ▪

 المنامة،  -مجموعة طالل أبو غزاله  -مهارات إدارة المكاتب القانونية ▪

 .10/2007/ 25-22البحرين  ▪

القانونية     ▪ والتقارير  المذكرات  غزال   -صياغة  أبو  طالل  المنامة،       -ةمجموعة 

 .26/12/2008-21البحرين 

 .26/10/2016-22/10شركة نور األردن، األردن  -أساسيات النظام القانوني األردني  ▪
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  البحثية  االهتمامات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ملكية الفكرية، تنازع القوانين، التجارة اإللكترونية، التحكيم ال

 
 

 اللغات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 العربية

 اإلنجليزية

 

 
 

  أخرى نشاطات 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 
 

  عليها   حصل التي  الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب  الرسالة  عنوان

 

 تغير الخطر في عقد التأمين، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط  5/2019

 مستلزمات العقد، رسالة ماجستير جامعة اإلسراء  5/2019

 ة ماجستير جامعة الشرق األوسط/المسؤولية المدنية للصحفي، رسال 6/2019

 التنظيم القانوني النقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون األردني، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط. 6/2019

 اجراءات التحكيم، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط. 6/2019

 الة دكتوراة، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، رسانتقال المخاطر في البيوع البحرية الدولية 8/2016/

 ، رسالة دكتوراة، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.التنظيم القانوني لزوال صفة البائع وأثره على حماية المشتري 2016

 التنظيم القانوني لإلغراق التجاري في ضوء التشريع األردني/ جامعة الشرق األوسط. 13/12/2017

 سكوت اإلرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي/ دراسة مقارنة/ جامعة الشرق األوسط 30/12/2017
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حاالت مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع في التشريع األردني مقارنة مع اإلتفاقيات الدولية "دراسة مقارنة"،   21/1/2017

 رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط. 

 فسخ عقد البيع اإللكتروني/ جامعة الشرق األوسط/ 5/2018/

 المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط 6/2018/

 تغير الخطر في عقد التأمين، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط.  2019/

 مستلزمات العقد، رسالة ماجستير جامعة اإلسراء.  5/2019

 سؤولية المدنية للصحفي، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط/ مشرف. الم 6/2019

التنظيم القانوني النقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون األردني، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط/  6/2019

 مشرف.

 اجراءات التحكيم، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط/ مشرف. 6/2019

 
 

 فون المعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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