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لتفوٌضا  

جامعوووة اإلسوووراء بتزوٌووود نسووو  أفووووض أنوووا الطالوووبر أحمووود إبوووراهٌ  المناصوووٌر  

مووووون رسوووووالتً للمكتبوووووات  أو المتسسوووووات أو ال ٌ وووووات  أو األشووووو ا  عنووووود 

 طلب ا

 التوقٌعر......................

  1/4/2019التارٌ ر 
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Authorization 

I authorize the student:  Ahmad Ibrahim 

manaser, Isra University to provide copies of 

the letters to libraries, institutions or 

organizations, or persons upon request 

Signature:...................... 

Date:1/4/2019.  
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 اإلهــــــــــــداء

 إلى والّدي الكرٌمٌن ... 

أميييييً ال.الٌيييييب....... أبيييييً                                           

 العزٌز

.... 

 إلى  أخواتً وأخوتً األعزاء...

لكيييييء هييييييفيء وقخيييييرٌن ثييييييً ال  ييييي .. أهييييييدي  مييييير    ييييييدي 

 البسٌط... 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحث                                   

 أحمد إبراهٌ  المناصٌر



 و

 

 شكر وتقدٌر

الشييييكر والت ييييدٌر إلييييى أسييييتاري الفالييييء الييييدكتور ع ييييً الزعبييييً      أت ييييدم بخييييال  

اليييري تفلييييء ب بيييوء اإلشييييراو ع يييى رسييييالتًً واليييري لييييم ٌتيييوان أبييييدا  بت يييدٌم ٌييييد العييييون 

والنصيييي  لييييً خييييلء هييييرن المرح ييييبً كمييييا أننييييً أتو يييي  بالشييييكر إلييييى كييييء شييييخ  سيييياهم 

 بتزوٌدي بالمع ومات اللزمب إل راء هرن الرسالب.

بالشييييكر إلييييى األسيييياتر  األثالييييء أعليييياء ل نييييب المنا شييييب لتفليييي  م كمييييا أتو يييي  

بييييايطلن ومنا شييييب الرسييييالبً م ييييدرا    ييييودهم المعبيييير عن ييييا بالتصييييوٌبات السييييدٌد  التييييً 

أ يييرت ميييا  ييياء بمليييمون الرسيييالبً وإليييى كيييء أسييياترتً ب امعيييب اإلسيييراء اليييرٌن بفلييي  م 

أسييياء ن أن ٌح ييي  ل يييم وصييي ت إليييى هيييرن المرح يييبً إليييى كيييء هيييفيء الشيييكر والت يييدٌرً و

 رلى الخال  وت دٌر الخ  .
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 الم خ 

 األضرار الجسدٌة فً القانون المدنً األردنًالتعوٌض عن الضرر األدبً الناتج عن 

 "دراسة مقارنة"

 إعداد الطالب

 أحمد إبراهٌ  المناصٌر

 إشراف الدكتور

 علً الزعبً

بٌيان ميدن نطيا  التعيوٌض عين الليرر األدبيً  اءت هرن الدراسيب ب يدو الو يوو ع يى 

ر التعيوٌض عين الليرحٌيث أ يارت مسي لب الناتج عن األلرار ال سدٌب ثً ال انون األردنيًً 

ً ثإرا كان مبيدأ التعيوٌض عين الفعيء الليار متف يا باإل ميانً   ثيإن األدبً  دي  كبٌرا  لدن الف  

مدن رلك التعوٌض وعناصرن ومشتملت  هً ما أ ار الخلو الكبٌير ليدن الف ي ً وخاصيب ثٌميا 

المليرور  ٌتع   باللرر المادي اليري ٌنيتج عين إصيابات  سيدٌبً خاصيب  ثيً ويء ميا ٌوا ي 

 سييمانٌا ميين مشييكلت وع بييات ت ييو دون الحصييوء ع ييى ح يي  ثييً التعييوٌضً و ييد اسييتخدم 

 الباحث المن ج الوصفً التح ٌ ً والمن ج الم ارن ثً هرن الدراسب

أن المشيرن وثً ن اٌيب الدراسيب توصيء الباحيث لم موعيب مين النتياوج والتوصيٌات أهم يا:     

مفصي ب تبيٌن م يدار التعيوٌض وكٌفٌتي ً بيء  ع ي   األردنيً ليم ٌفيرد ل ليرر ال سيدي نصوصيا  

ٌ ييدر مييض اللييرر المييادي بشييكء عييامً كنف ييات العييلج أو بييدء الع ييز ال زوييً الييداوم أو الع ييز 

المف يتً ومييا ثاتيي  ميين كسيي  بسييب  هييرن اإلصياببً وهييرا مييا ن ييدن أٌلييا  ثييً  ييرارات محكمييب 

دبيً وبالتيالً ٌنيدرج الليرر التمٌٌز األردنٌب التً ا تصرت ع ى الليرر الميادي والليرر األ

حث ع ى المشرن إٌ ياد ني  صيرٌ  حيوء التعيوٌض عين اٌتمنى الب وأخٌرا    ال سدي تحت ما



 ي

 

األلرار المست ب ٌبً بحٌث ٌ زم هرا الين  المسيب  بيالتعوٌض عين كاثيب األليرار المسيت ب ٌب 

 التً ٌصا  ب ا.

 .القانون المدنً األردنً التعوٌض  الضرر األدبً  األضرار الجسدٌة ر دالةالكلمات ال

 


