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 الســيـرة الـذاتـيـة

                                          :ملعلومات الشخصيةا

.الدين عبد هللا عبد القادر مكناسجمال  :الاسم    

.سورية -عربية : الجنسية   

. 8591-سورية  -حلب : مكان وتاريخ الوالدة   

.ألاردن –عمان  -خلدا -شارع الظاهر ألايوبي   :العنوان الحالي   

11527050721980: رقم الهاتف   

Email : Dr-jamal.m@hotmail.com                             

 املؤهالت  العلمية :

  8511جامعة دمشق   -كلية الحقوق  –درجة إلاجازة في الحقوق. 

  كلية الحقوق -(قانون ألاعمال والاتفاقات الصناعية دبلوم الدراسات املعمقة في ) درجة املاجستير- 

 . 8519فرنسا  -جامعة مونبولييه 

 8511فرنسا   -جامعة مونبولييه  -كلية الحقوق  -في القانون التجاري   درجة الدكتوراه. 

 الخبرة التدريسية:

 من  .8
ً
 .وحتى تاريخه 7189/  5/  2أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة مؤتة اعتبارا

 .7189 -7189رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الشرق ألاوسط عام  .7

 من  .3
ً
  - 7/7183/ 5أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الشرق ألاوسط في ألاردن اعتبارا

8/5/7189. 
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) برنامج الدكتوراه  -عليا أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة عمان العربية للدراسات ال .9

7111-7181 .) 

 (. 7112 -7119)رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة دمشق   .9

 من  –( أستاذ ) مدرس متفرغ  .2
ً
 .جامعة دمشق  –في كلية الحقوق  77/1/7117اعتبارا

 .دمشقجامعة  –سنوات في كلية الحقوق   0مدة العمل -( أستاذ مشارك ) مدرس متفرغ  .0

 .جامعة دمشق –سنوات في كلية الحقوق  2مدة العمل  -( أستاذ مساعد ) مدرس متفرغ  .1

 .جامعة دمشق –معيد متفرغ ملدة عام في كلية الحقوق  .5

 :العضوية 

 من  –سورية  –حلب  –عضو في نقابة املحامين السوريين  .8
ً
 .8551اعتبارا

 . 7188-سورية  –دمشق  –عضو في مركز الفارابي للتحكيم الدولي  .7

 :تدريسهاتّم  املواد التي

 .جامعة دمشق( امللكية الصناعية والتجارية ) امللكية الفكرية  .8

 .جامعة حلب-كلية الحقوق  " املتجر" القانون التجاري  .7

 .جامعة حلب -كلية الحقوق . القانون التجاري الشركات التجارية  .3

 .جامعة حلب-كلية الحقوق . القانون التجاري ألاسناد التجارية  .9

 .جامعة حلب -كلية الحقوق . القانون التجاري البحري   .9

 .جامعة حلب -كلية الحقوق . "العقود املسماة " قانون املدني ال .2

 .جامعة حلب -كلية الحقوق .  "قانون العمل" شريعات الاجتماعية الت .0

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . "انون التعاون ق" ات الاجتماعية التشريع .1

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق " . قانون العمل " التشريعات الاجتماعية  .5

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق " املتجر " القانون التجاري  .81

 .جامعة دمشق-كلية الحقوق " . الشركات التجارية " القانون التجاري  .88

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق " . العقود املسماة " القانون املدني  .87
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 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . أصول املحاكمات املدنية  .83

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . أصول التنفيذ   .89

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . التأمين   .89

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . القانون الجوي  .82

 .جامعة دمشق -القانون التجاري باللغة الفرنسية  كلية الحقوق  .80

 .جامعة دمشق-كلية الاقتصاد " . بري بحري جوي " القانون التجاري  .81

 .جامعة دمشق-كلية الحقوق . دبلوم القانون الخاص . عقود نقل التكنولوجيا  .85

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . ماجستير القانون التجاري . إلافالس   .71

 .جامعة دمشق -كلية الحقوق . التجاري  ماجستير القانون . القانون البحري باللغة الفرنسية  .78

القانون البحري _ ألاوراق التجارية _ الشركات التجارية  -امللكية الفكرية  -القانون التجاري املتجر    .77

 .ن بجامعة قطرفي كلية القانو 

ص برنامج الدكتوراه قسم القانون الخا" : دراسة متعمقة"الاعتمادات املستندية وخطابات الضمان   .73

 .جامعة عمان العربية -ية القانون في كل

 .جامعة عمان العربية -اص في كلية القانون برنامج الدكتوراه قسم القانون الخ: التأجير التمويلي   .79

 .جامعة عمان  العربية -ية القانون برنامج الدكتوراه قسم القانون الخاص في كل: التجارة الدولية  .79

 .القانون الخاصون التجاري ماجستير دراسة معمقة في القان .72

 . م التجاري ماجستير القانون الخاصدراسة معمقة في التحكي .70

دراسة معمقة في قانون أصول املحاكمات املدنية ماجستير القانون الخاص  في جامعة الشرق  .71

 . ألاوسط 

 .جامعة مؤتة - مدخل إلى قانون امللكية الفكرية الدولي ماجستير امللكية فكرية .75

 .جامعة مؤتة -ملؤشرات الجغرافية ماجستير امللكية فكرية العالمات التجارية وا .31

 .جامعة مؤتة - حقوق مؤتة -براءات الاختراع ماجستير امللكية الفكرية  .38

 .جامعة مؤتة -حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ماجستير امللكية الفكرية  .37

 .مؤتةجامعة  -حقوق  ماجستير -امللكية الفكرية  منازعاتالتحكيم التجاري وتسوية  .33
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بكالوريوس ) ألاوراق التجارية وعمليات املصارف  -الشركات التجارية  -قانون التجارة الالكترونية  .39

 .جامعة مؤتة -( حقوق 

 .جامعة مؤتة -ماجستير امللكية الفكرية  -الرسوم والنماذج الصناعية  .39

 :كلية الحقوق جامعة مؤتة -برنامج الدكتوراة  .32

 ".إلايجارقانون " متقدمة في القانون التجاري  ساتدرا - أ

 .مة في التحكيم التجاري الوطني والدوليدمتق اتدراس - ب

 .متقدمة في امللكية الفكرية اتدراس - ت

 .متقدمة في الشركات التجارية اتدراس - ث

 .متقدمة في العمليات املصرفية اتدراس - ج

 :إلاشراف على رسائل املاجستير والدكتوراة  في

 .تخصصات القانون التجاري  جامعة دمشق في –كلية الحقوق   .8

، وقد تمت كلية الحقوق بجامعة الشرق ألاوسطإشراف على رسائل ماجستير القانون الخاص في  .7

 : 7189-7189، 7189-7183مناقشة الرسائل التالية في العامين الجامعيين 

آلية التعامل باالعتمادات املستندية في "  -" الحماية القانونية للعالمة التجارية في القانون ألاردني"

صالحيات "  -" صالحية املحكمين في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية  " -"املصارف إلاسالمية 

آثار شهر "  - "امتداد شرط التحكيم في عقود إلانشاءات الدولية "  - "قاض ي ألامور املستعجلة 

"  -دراسة مقارنة " آلاثار القانونية لرد املحكمين "  -  "ألاردني إلافالس على الدائنين في القانون 

مسؤولية "  -دراسة مقارنة " قد تداول ألاسهم محل ع"  -" مسؤولية البنك فاتح الاعتماد املستندي 

 ".البنك مانح التسهيالت املصرفية 

 .آثار عقد الفاكتورينغ  .3

 .منعلى حصة الشريك في شركة التضا التصرفات الواردة .9

 .7189عمان العربية للعام الجامعي عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في جامعة  .9
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عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه ومشرف على  العديد من أطروحات الدكتوراة في جامعة العلوم  .2

 من عام 
ً
 .ى تاريخهوحت 7189إلاسالمية الدولية باألردن اعتبرا

 على العديد من رسائل امل .0
ً
كرية في كلية الحقوق اجستير في القانون التجاري وامللكية الفمشرف حاليا

  .بجامعة مؤتة

مشرف على العديد من أطاريح الدكتوراه برنامج الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق في  .1

 .جامعة مؤتة وقد تم مناقشة ما يزيد على عشرة منها

املتحدة وجامعة تقييم كتب جامعية لكليات الحقوق في جامعة البحرين وجامعة إلامارات العربية  .5

 .دمشق وجامعة حلب

 املنشورات : 

جامعة  –منشور في مجلة السالسل للعلوم الاقتصادية والقانونية  -" "الليزينغ " عقد التأجير التمويلي "  .8

 . 8559حلب  

 –منشور في مجلة السالسل للعلوم الاقتصادية والقانونية  -"" الفاكتورينغ " ماهية عقد تحصيل الديون " .7

 . 8552جامعة حلب  

 7117 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةمنشور  -" السرية املصرفية في القانون السوري" .3

. 

للعلوم الاقتصادية    مجلة جامعة دمشق منشور  -"في التشريع السوري  حجز ما للمدين لدى الغير " .9

 . 7117والقانونية 

مجلة جامعة دمشق منشور  -" 7110لعام  33التنفيذ على املتجر في ظل قانون التجارة الجديد رقم "  .9

 . 7181نيةللعلوم الاقتصادية والقانو 

لهيئة املوسوعة العربية في الجمهورية العربية   موسوعة العلوم القانونيةألابحاث املنشورة في  .2

 : 9022-9002ورية  بين ألاعوام الس

 . الحبس التنفيذي  -8

 .أصول التنفيذ ماهيتها وطبيعتها القانونية  -7

 .نقل التقانة  -3
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 .  7111لعام  3شركة التضامن مفهومها وخصائصها وإدارتها وفق أحاكم قانون الشركات رقم  -9

 .  7111لعام  3شركة التوصية وفق أحكام قانون الشركات رقم  -9

 . 7111لعام  3شركة املساهمة مفهومها وإدارتها وفق أحكام قانون الشركات رقم  -2

 .7112لعام  92أعمال املساعدة البحرية وفق أحاكم قانون التجارة البحرية رقم  -0

 92عمليات القطر وإلارشاد البحري والدعاوى الناشئة عنها وفق أحاكم قانون التجارة البحرية رقم  -1

 .7112لعام 

 .  7112لعام  33قانون التجارة رقم والتصرفات الواردة عليه في  املتجر -5

مجلة دراسات في القانون والشريعة  ،"والحجز عليه في القانون السوري إشكالية تسجيل املتجر "  .0

 .7189  ،الجامعة ألاردنية

 ،ألاردنية في القانون والشريعة الجامعة  مجلة دراسات ،"املوضوعي لدعوى مخاصمة القضاة  النطاق " .1

7189. 

 . 7189قانون والشريعة الجامعة ألاردنية، مجلة دراسات في ال ،"أصول دعوى املخاصمة "  .5

مجلة دراسات في القانون  ، "شترك وإقفاله في القانون ألاردني إشكالية تشغيل الحساب املصرفي امل"  .81

 . 7189  ،والشريعة الجامعة ألاردنية

مجلة  -" القانوني لعالقة أصحاب الحساب املصرفي املشترك والحجز عليه إشكالية تحديد ألاساس "  .88

 . 7182 ،دراسات في القانون والشريعة الجامعة ألاردنية

، مجلة جامعة دمشق للعلوم " إشكالية تحديد املركز القانوني للمدير العام في شركة املساهمة العامة " .87

 .7181الاقتصادية والقانونية، 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم " دير العام في شركة املساهمة العامةة املدير املماهية مسؤولي " .83

 .7185الاقتصادية والقانونية، 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "إشكالية تحديد الطبيعة القانونية ألسماء مواقع إلانترنت"  .89

 .7185والقانونية، 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم "أسماء مواقع إلانترنت إشكالية السياسة املّوحدة في فض منازعات "  .89

 .7171الاقتصادية والقانونية، 
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 لقانون إلاعسار ألاردني رقم "  .82
ً
دراسة  - 7181لسنة  \78\ماهية إلاعسار الدولي ومتطلبات تطبيقه وفقا

 .7171مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ،"تحليلية

 لقانو ر اءات إلاعسار ألاجنبية وتزامنها مع إجر جبإإشكالية الاعتراف  " .80
ً
ن إلاعسار اءات إعسار أخرى وفقا

 .7178مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ،"7181لسنة  \78\ألاردني رقم 

 لقانون إلاعسار ألاردني رقم "  .81
ً
لسنة  \78\مدى كفاية الرقابة القضائية على انتهاء إجراءات إلاعسار وفقا

 .7177 ،املجلة ألاردنية في القانون والعلوم السياسية ،مقبول للنشر في املجلة ،"7181

مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط بين التحديد والتشديد في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط "  .85

 .7177للبحوث، ، مقبول للنشر في املجلة، مجلة جامعة الحسين بن طالل "7181لعام ( 75)ألاردني رقم 

 الكتب :

يدّرس  7110ونقح وأعيد طبعه عام  8559طبع عام "  عقد التأمين  –التأمين " كتاب جامعي بعنوان  .8

 .لطالب كلية الحقوق بجامعة دمشق وحلب والالذقية

وأعيد طبعه عام  7117طبع عام " أصول التنفيذ في املواد املدنية والتجارية " كتاب جامعي بعنوان  .7

 . ّرس لطالب كلية الحقوق بجامعتي دمشق وحلبويد 7110

 7115ـ  7111طبع عام " الحقوق التجارية ـ ألاعمال التجارية والتجار واملتجر " كتاب جامعي بعنوان  .3

 لطالب كلية الحقوق بجامعة دمشق ولطالب التعليم املفتوح في نفس الجامعة
ً
 .ويدرس حاليا

اذ الدكتور دمحم فاروق أبوالشامات والدكتور دمحم سامر كتاب القانون التجاري باملشاركة مع ألاست .9

 عام : عاشور 
ً
ويدرس لطالب الجامعة الافتراضية في وزارة التعليم العالي  7115طبع إلكترونيا

 .السورية
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 عام  .9
ً
 من الفصل الثاني للعام الدراس ي  7181كتاب الشركات التجارية طبع إلكترونيا

ً
ويدرس بدءا

وتم تعديله بعد صدور قانون . فتراضية في وزارة التعليم العالي السورية لطالب الجامعة الا  7181

 .7188/ 7/ 89الشركات في 

 للجامعة  .2
ً
كتاب التأمين البري والبحري باملشاركة مع الدكتور دمحم سامر عاشور طبع إلكترونيا

 .الافتراضية السورية

 للجامعة الافتراضية الس .0
ً
 .7188ورية عام كتاب أصول التنفيذ طبع إلكترونيا

 للجامعة الافتراضية عام  .1
ً
 .7187كتاب حماية امللكية الصناعية والتجارية طبع إلكترونيا

كتاب الوجيز في شرح قانون إلاعسار ألاردني، كتاب ُمحكم، باملشاركة مع القاض ي الدكتور دمحم ناصر  .5

 .7177 ألاردن، دار الثقافة عمان الخوالدة واملحامي الدكتور عبدهللا يحيى جمال مكناس،

، كتاب ُمحكم، باملشاركة مع القاض ي (ألاحكام العامة والخاصة)كتاب الوجيز في الشركات التجارية  .81

 دار الثقافة عمان ألاردن،الدكتور دمحم ناصر الخوالدة واملحامي الدكتور عبدهللا يحيى جمال مكناس،

7177. 

 باملشاركة مع الدكتور عبدهللا يحيى مكناس،كتاب الوجيز في ألاوراق التجارية والعمليات املصرفية،  .88

 .7177دار الثقافة عمان ألاردن، 

 الدورات التدريبية التي التحق بها :

 . 7119 –قطر  –الدوحة  –جامعة قطر  –" برامج نقل املعلومات " دورة  .8

 . 7189ألاردن  –عمان  –جامعة  الشرق ألاوسط "  دورة متقدمة ألعضاء الهيئة التدريسية "دورة  .7

 :الدورات التدريبية التي أشرف عليها 
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موكز العدالة للتوفيق والتحكيم    -" التحكيم في مجال التأمين البحري إعداد محكمين دوليين  " دورة  .8

 . 7188  -جامعة دمشق بالتعاون مع غرفة التحكيم العربية  -

 –عمان –جامعة الشرق ألاوسط  -دورة إعداد محكمين في مجال النقل البحري والتخليص الجمركي  .7

 . 7183 –ألاردن 

 املؤتمرات : 

 . 7118لبنان  –بيروت  -عضو مشارك في مؤتمر بيروت حول الترخيص التعامالت التجارية  .8

 . 7119ديسمبر  –قطر  –الدوحة  –عضو مشارك في مؤتمر ألاوقاف إلاسالمية  جامعة قطر  .7

ة عمان الذي أقامته كلية القانون بجامع" وطموح مهنة املحاماة ـ واقع " عضو مشارك في مؤتمر  .3

 .7115العربية عمان ألاردن 

دور التحكيم في : موضوع ورقة العمل  -عضو مشارك بورقة عمل في مؤتمر حول امللكية الفكرية  .9

 .7180ألاردن  –منازعات امللكية الفكرية  عمان 

 .)خدمة املجتمع) مشارك في ندوات تتصل باملسؤولية الاجتماعية للشركات   .9

 اللجان :

 .7113سورية  – اللجنة صياغة قانون التجارة البحرية .8

 . 7110سورية   –لجنة صياغة قانون الشركات  .7

  . 7189 ألاردن-عمان  -جامعة الشرق ألاوسط  - عضو لجنة صياغة قواعد حوكمة الجامعات العربية .3
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 الاهتمامات البحثية :

  التحكيم التجاري   -أعمال املصارف  -عقود التجارة الدولية  -الشركات التجارية   -القانون التجاري- 

 .القانون الجوي  -القانون البحري 

  أصول املحاكمات -أصول التنفيذ  -التأمين. 

  التجارة الالكترونية -حقوق امللكية الفكرية 

 اللغات :

 الفرنسية بدرجة ممتازة. 

  الانكليزية بدرجة متوسطة. 

عرفون 
ُ
 :امل

 ألاستاذ الدكتور دمحم واصل

 كلية الحقوق زميل في 

 جامعة دمشق –عميد كلية الحقوق 

 2129655-11-00963 رقم الاتصال

البريد 

 إلالكتروني
Dr.mwasel@hotmail.com 

  -دمشق–جامعة دمشق  –كلية الحقوق  العنوان

 سوريا

 ألاستاذ الدكتور محمود مرشحة

 زميل وأستاذ في كلية الحقوق بحلب

 

 8477580-52-00971 رقم الاتصال

البريد 

 إلالكتروني

 

mmarchaha@yahoo.com 
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ألاستاذ الدكتور جعفر محمود املغربي عميد كلية 

 جامعة مؤتة –الحقوق 
 11527059001581 رقم الاتصال

 


