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درجة دكتوراه في الحقوق  /كلية الحقوق -جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة
الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات عام  2000م .أعلى تقدير يمنح وفق ألئحة الجامعة
آنذاك .
دبلوم قانون جنائي  /كلية الحقوق -جامعة عين شمس  1996 /تقدير جيد مرتفع األول على
السنة.
دبلوم قانون عام  /كلية الحقوق -جامعة عين شمس  1997 /تقدير جيد مرتفع الثاني على
السنة.
درجة املاجستير في القانون العام .
ً
-بكالوريوس حقوق  /كلية الحقوق -جامعة مؤتة  ، 1993تقدير جيد جدا .

 شهادة الثانوية العامة األردنية /الفرع العلمي عام . 1989
ثالثا :الخبرات في مجال التدريس :
 أستاذ دكتور من تاريخ /2011 /1/18كلية الحقوق/جامعة مؤتة /األردن
ً
 أستاذ مشارك اعتبارا من تاريخ  .2006/1/18كلية الحقوق/جامعة مؤتة /األردن
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أستاذ مساعد بقسم القانون العام  /كلية الحقوق  /جامعة مؤتة من تاريخ . 2001/1/7
إجازة تفرغ علمي ملدة عام في جامعة اإلسراء الخاصة/عمان  /األردن العام الجامعي 2007
. 2008/
إجازة تفرغ علمي كلية الحقوق جامعة البحرين العام الجامعي 2016-2015 -,2015/2014
أستاذ دكتور زائر /كلية القانون/جامعة الشارقة من تاريخ .2016-9-1

ً
رابعا :الخبرات اإلدارية :
 رئيس قسم القانون العام /كلية الحقوق جامعة مؤتة من تاريخ 2006/8/31 – 2004/8/31 رئيس قسم القانون العام  /كلية الحقوق جامعة مؤتة من تاريخ .2012 /9/1- 2008/8/31 عميد كلية الحقوق  /جامعة مؤتة من  2012/9/2لغاية 2014 /9/2خامسا :الخبرات خارج مجال التدريس
 موظف في وزارة العدل  /النيابة العامة ملدة عام .
 محامي أستاذ مجاز للترافع أمام جميع املحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا في
األردن منذ عام 2006
 خبير قانوني في منظمة) .The World Justice Project (WJPمنظمة غير حكومية تعنى
بالعدالة الجنائية مقرها مدينة واشنطن.
 خبير في مجال املحاكمات الصورية والتدريبية في القضايا الجنائية بحكم التخصص
في االجراءات الجزائية وسبق العمل في النيابة العامة وممارسة املحاماة النظامية/
نقابة املحامين األردنيين.
سادسا  -:املواد التي قمت بتدريسها في كلية الحقوق جامعة مؤتة( -الجناح املدني) ،كلية الحقوق
جامعة اإلسراء  ،كلية الحقوق جامعة البحرين  ،كلية القانون جامعة الشارقة -:
 : -1لطلبة البكالوريوس.

 قانون العقوبات  /القسم العام ( جامعة مؤتة  ،جامعة اإلسراء  ،جامعة البحرين ،جامعة الشارقة ).
 -الجرائم الواقعة على األشخاص ( جامعة مؤتة  ،جامعة اإلسراء ).

 الجرائم الواقعة على األموال ( جامعة مؤتة ،جامعة اإلسراء ).-

أصول املحاكمات الجزائية ( جامعة مؤتة  ،جامعة اإلسراء ).
قانون اإلجراءات الجزائية ( جامعة الشارقة ).
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ( جامعة مؤتة ).
علمي اإلجرام والعقاب ( جامعة مؤتة  ،جامعة البحرين).
قانون العقوبات العسكري (.جامعة مؤتة ).
جرائم تكنولوجيا املعلومات " جرائم اإلنترنت والكمبيوتر" (جامعة مؤتة).
قانون العقوبات الخاص ( جامعة البحرين ).
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 حقوق االنسان  /لغير طلبة الحقوق  ( .جامعة البحرين ). التدريب العملي الداخلي ( جامعة الشارقة). : -2لطلبة املاجستير والدكتوراة.

 قانون العقوبات الخاص  /ماجستير( جامعة مؤتة ) أصول املحاكمات الجزائية /ماجستير ( .جامعة مؤتة ) قانون العقوبات  /ماجستير ( جامعة مؤتة ) أساليب بحث علمي  /ماجستير ( جامعة مؤتة ) قانون العقوبات مع التعمق /ماجستير العدالة الجنائية /أكاديمية الشرطة امللكية /عمان2009- 2008.
 قراءات معمقه في القانون الجنائي لطلبة الدكتوراة /كلية الحقوق /جامعة البحرين2015-.2016
 مناهج البحث العلمي لطلبة الدكتوراة كلية القانون  /جامعة الشارقه2016-2017.ً
سابعا -املواد التي قمت بتدريسها في كلية العلوم الشرطية وكلية العلوم العسكرية جامعة مؤتة/
الجناح العسكري:
-

-

قانون العقوبات  /القسم العام .
قانون العقوبات الخاص/جرائم أموال وجرائم أشخاص.
علم اإلجرام والعقاب .
أصول املحاكمات الجزائية.
الجرائم املخلة بالوظيفة العامة والثقة العامة.

ً
ثامنا  :االشراف على رسائل املاجستير والدكتوراة ومشاريع التخرج
 االشراف على أربع عشرة رسالة ماجستير في كلية الحقوق  /جامعة مؤتة
 االشراف على اربع رسائل كلية الحقوق جامعة اإلسراء.
 االشراف على ثالث رسائل ماجستير ورسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة البحرين


االشراف على رسالتي دكتوراة جامعة الشارقه

 االشتراك في االشراف على رسالتي دكتوراه كلية الحقوق /جامعة عين شمس
 االشراف على رساله دكتوراه جامعة العلوم االسالمية العاملية /االردن.
 االشراف على مشاريع التخرج كلية الحقوق جامعة البحرين  ،كلية القانون جامعة الشارقة
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ً
تاسعا :مناقشة الرسائل العلمية

 االشتراك في مناقشة ثمان وعشرون رسالة ماجستير كلية الحقوق  /جامعة مؤتة
األردن .







االشتراك في مناقشة ثالث رسائل دكتوراة جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  /األردن
االشتراك في مناقشة خمس رسائل ماجستير ورسالتي دكتوراة كلية الحقوق /
الجامعة األردنية.
االشتراك في مناقشة أربع رسائل ماجستير كلية الحقوق /جامعة االسراء الخاصة /
األردن
االشتراك في مناقشة ثالث رسائل ماجستير كلية الحقوق  /جامعة الشرق األوسط /
االردن.
االشتراك في مناقشة ثالث رساثل ماجستير ورسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة
البحرين .
االشتراك في مناقشة ثالث رسائل ماجستير ورسالتي دكتوراة كلية القانون جامعة
الشارقة .
ً
عاشرا :تحكيم العديد من األبحاث العلمية للمجالت االتية
-

مجلة دراسات مؤتة  /جامعة مؤتة األردن
المجلة األردنية للعلوم السياسية والقانونية  /جامعة مؤتة  /األردن
مجلة دراسات العلوم الشرعية والقانونية  /الجامعة األردنية
مجلة جامعة جرش  /األردن
مجلة المنارة  /جامعة آل البيت األردن
مجلة ميزان جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  /األردن
مجلة الشريعة والقانون  /جامعة اإلمارات
مجلة الحقوق  /جامعة البحرين
مجلة جامعة القدس المفتوحة

 تحكيم كتب قانونية ورسائل املاجستير والدكتوراه.

حادي عشر :تحكيم ترقيات أكاديمية .
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-

جامعة االميرة نوره  /المملكة العربية السعودية
معهد اإلدارة العامة  /المملكة العربية السعودية
جامعة النجاح  /فلسطين
جامعة قطر
جامعة دهوك  /العراق
جامعة اإلسراء  /األردن
جامعة العلوم التطبيقية  /البحرين
جامعة نايف للعلوم األمنية

ثاني عشر  :مناقشة أبحاث طلبة املعهد القضائي األردني واملحامين املتدربين نقابة
املحامين األردنيين.
ثالث عشر  :اإلشراف على جلسات تدريبية في محاكمات صورية لطلبة كليات
الحقوق في جامعة مؤتة  ،وجامعة البحرين.وإشراف ومناقشة أبحاث التخرج كلية
القانون جامعة الشارقة.
رابع عشر :االشتراك في إجراء االمتحانات الشفوية لطلبة برنامج الدكتوراة كلية
الحقوق جامعة البحرين وكلية القانون جامعة الشارقة .

.1

.2

.3

.4
.5

خامس عشر :األبحاث العلمية والكتب -:
بحث بعنوان ":جريمة الدخول غير املصرح بهه للنظهام املعلومهاتي فهي العشهريعات العربيهة دراسهة
مقارنهة  ،منشههور فههي املجلههة القانونيههة والقضهائية مركههز الدراسههات القانونيههة والقضههائية  ،العههدد
األول  ،السنة العاشرة  ،وزارة العدل  ،دولة قطر .2016 ،
بح ههث بعن ههوان الحماي ههة الجنائي ههة للعملي ههات املص ههرفية اإللكتروني ههة  ،مقب ههول للنش ههر ف ههي املجل ههة
العاملية للعسويق اإلسالمي  ،لندن  ،اململكة املتحدة  ،بتاريخ  .2016/11/28 ،وسوف يتم نشره
في املجلد السابع  ،العدد األول شباط Indexed in Scoups. 2018 ،
بحهث بعنهوان  :الحمايهة الجنائيههة لالطفهال مهن االباحيهة واالسههتغالل الجنسهيي فهي قهانون الجههرائم
اإللكترونية االردني – دراسة مقارنة  -مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلهوم الشهرعية
والقانونية .2017
بحههث بعنههوان  :قاعههدة التماثههل الجنسههيي فههي التفتههية دراسههة تحليليههة مقارنههة  ،مقبههول للنشههر فههي
مجلة الحقوق  ،جامعة الكويت 2017.
كت ههاب بعن ههوان " ج ههرائم تكنولوجي هها املعلوم ههات " ،دار وائ ههل للنش ههر عم ههان -األردن ط2016-1
 408 . 2017ص ههفحات 108 .مرجه ههع عربه ههي  56مرج ههع باللغه ههة االنجلي يه ههة اس ههتغرق اعه ههداده ثه ههالث
سنوات

 .6بحه ههث بعنه ههوان  ":إنابه ههة أعضه ههاء الضه ههابطة العدليه ههة فه ههي التحقيه ههق " منشه ههور فه ههي مجله ههة دراسه ههات
الجامعة األردنية . 2012
 .7بحههث بعنههوان  :تفتههية االشههخاص ( الههذكور واالنههاث )  ،منشههور فههي املجلههة األردنيههة فههي القههانون
والعلوم السياسية  ،املجلد "" 3العدد"  "3تموز .2011
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 .8بح ههث بعن ههوان " م ههدة ت ههوفير حماي ههة جزائي ههة للتوقي ههع االلكترون ههي ف ههي العش ههريع األردن ههي –دراس ههة
مقارن ههة -منش ههور ف ههي املجل ههة األردني ههة ف ههي الق ههانون والعل ههوم السياس ههية /املجل ههد " "2الع ههدد " "2
نيسان .2010
 .9بحههث بعنههوان " املثليههة الجنسههية الرنههائية بههين التجههريم واإلباحههة " منشههور فههي مجلههة الشههريعة
والقانون /جامعة اإلمارات ،السنة الثالثة والعشرون  ،العدد السابع والثالثون  ،يناير 2009
 .10بحث بعنوان " فحص بصمة املشتكى عليه الوراثية –دراسة مقارنة  ،منشور في املجلة
األردنية في القانون والعلوم السياسية /املجلد "  " 1العدد "  "1نيسان .2009
 .11بحههث بعنههوان " حههق اليههجين فههي الخلههوة الشههرعية فههي النظههامين العقههابيين اإلسههالمي والونههعي "
منش ههور ف ههي مجل ههة الش ههريعة والق ههانون /جامع ههة اإلم ههارات /الس ههنة الثاني ههة والعش ههرون  ،الع ههدد
الثالث والثالثون يناير .2008
 .12بحث بعنوان " األحكام اإلجرائية الخاصة بجرائم التهريب الجمركي " منشهور فهي مجلهة الحقهوق
جامعة البحرين املجلد الرابع  ،العدد الثاني  ،يوليو . 2007
ً
 .13بحههث بعنههوان " األوصههاف الجرميههة لنقههل عههدوة مههر اإليههدز للغيهر قصههدا " دراسههة فههي العشههريع
األردني " منشور في مجلة الحقوق  /جامعة الكويت العدد  – 2السنة  31يونيو .2007
 .14بحث بعنوان الحماية الجزائية الخاصة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في تشريعات :األردن ،
فرنسا ،بلجيكا .منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت  ،العدد  -4السنة  31ديسمبر . 2007
 .15بحههث بعنههوان  ":األحكههام الخاصههة بمحكمههة أمههن الدولههة األردنيههة " منشههور فههي مجلههة الحقههوق /
جامعة الكويت  ،العدد  – 2السنة  ، 30يونيو . 2006
 .16كتهاب بعنههوان  ":الجههرائم الواقعههة علهى أمههن الدولههة فههي العشهريع األردنههي "  .منشههورات دار وائههل ،
عمان ط . 2005 ، 1محكم ومجاز ألغرا الترقية بموجب قرار لجنة البحهث العلمهي  /جامعهة
مؤتة رقم ب/ع 738/14/120/تاريخ . 2005/6/1
 .17بح ههث بعن ههوان  ":التكيي ههف الجرم ههي لتموي ههل اإلره ههاب " منش ههور ف ههي مجل ههة الش ههريعة والق ههانون ،
جامعة اإلمارات  ،السنة التاسعة عشرة – العدد الرابع والعشرون  ،سبتمبر . 2005
 .18بحههث بعنههوان  ":التعريههف باملحكمههة الجنائيههة الدوليههة وبيههان حقههوق املههتهم أمامههها  ،منشههور فههي
مجلة الحقوق  /جامعة البحرين  ،املجلد األول – العدد الثاني  ،يوليه . 2004
سابع عشر - :املؤتمرات والندوات واملحانرات-:
 .1مؤتمر جامعة اليرموك  /حقوق املرأة والطفل من  5 -2تموز عام  – 2001حضور
 .2ندوة أمانة عمان الكبرة حول اإلصالح الجنائي في  – 2002 / 4/14حضور
 .3ندوة إطالق العيارات النارية  /جامعة مؤتة في  – 2003 / 4/15مشارك بورقة عمل حول "
الجوانب القانونية إلطالق العيارات النارية " .
 .4ندوة البيئة وحقوق اإلنسان  /جامعة مؤتة من  / 2003 /12/22مشارك بورقة عمل بعنوان
" العشريع البيئي نمان لحقوق اإلنسان " في  ، 2004/1/15ورقة عمل بعنوان " نحو توافق
وطني حول حقوق املواطن البيئية "
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 .5ندوة املحكمة الجنائية الدولية  /جامعة مؤتة  /كلية الحقوق 2004/5/2ورقة عمل بعنوان "
حقوق املتهم أمام املحكمة الجنائية الدولية " .
 .6ندوة مرصد البيئة األردني في  2004/5/5ورقة عمل حول " العشريع البيئي نمان لحقوق
اإلنسان"
 .7مؤتمر كلية التمريض جامعة مؤتة  ، 2004/5/3ورقة عمل حول " زراعة األعضاء البشرية من
وجهة النظر القانونية " .
 .8ندوة حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  .،املعهد الوطني للتأهيل املجتمعي في /2/16
2005ورقة عمل بعنوان  " :تفعيل القوانين واألنظمة املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة " .
 .9ندوة جرائم الشرف في األردن املقامة في جامعة مؤتة بالتعاون مع املركز الوطني لحقوق اإلنسان
ورقة عمل بعنوان  ":نظرات في املادة  340من قانون العقوبات األردني "  ،منشورة في مجلة
الرسالة الصادرة عن املركز الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ . 2004/12/15
 .10حضور ورشة عمل حول " دور املحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ مبادئ القانون الدولي
واإلنساني وفض املنازعات الدولية "2004/5/3 ،
 .11ورقة عمل بعنوان " زراعة األعضاء من وجهة نظر قانونية " تم تقديما نمن فعاليات
االحتفال باليوم العلمي األول لكلية التمريض جامعة مؤتة بتاريخ . 2004-5-5
 .12املشاركة في الدورة العربية الثانية لأليام الدراسية حول القانون الدولي اإلنساني  ،اللجنة
الدولية للصليب األحمر  /بعثة عمان .2004/9/9-8/29
 .13ندوة حقوق املرأة  ،جامعة الطفيلة التقنية  2005 /6/7ورقة عمل بعنوان  ":الحماية اإلجرائية
لحقوق املرأة في العشريعات الجزائية األردنية ".
 .14الدورة التدريبية املقامة في عمان من قبل الصليب األحمر من  2005/9/9 -2005/8/27للتدريب
على مونوعات القانون الدولي اإلنساني .
 .15لقاء مفتوح في دورة القيادة العليا للضباط  /أكاديمة الشرطة امللكية بتاريخ .2005/10/11
 .16دراسة في مجلة رسالة مجلس األمة حول  ":أحكام املؤامرة على أمن الدولة 2006
 .17مقال في مجلة الرسالة – املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول " مكافحة التميي العنصري في
العشريعات الداخلية واملواثيق الدولية .
 .18ورقة عمل حول " الحماية الجزائية للملكية الفكرية من اعتداء الغير " مقدمة لندوة السرقات
األدبية  /كلية اآلداب  /جامعة مؤتة . 2006
 .19ورقة عمل حول  ":نظرات في العشريعات األردنية الخاصة بمكافحة الفساد " قدمت في الدورة
التدريبية التي عقدت في جامعة مؤتة من قبل مركز الحكم الرشيد . 2006
 .20ورقة عمل حول  ":مدة املواءمة بين إجراءات مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان " مقدمة
ملؤتمر األمن والديمقراطية وحقوق اإلنسان جامعة مؤتة من . 2006/7/12-10
 .21ورقة حول تجريم انتهاكات قواعد القانون الدولي أإلنساني مقدمة لندوة القانون الدولي
اإلنساني جامعة مؤتة من . 2006/12/4-3
 .22املشاركة في الدورة العربية الرابعة حول القانون الدولي اإلنساني املتعلقة بحماية ضحايا
الن اعات املسلحة  /اللجنة الدولية للصليب األحمر  /بيروت 2006/9/14 -4
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 .23املشاركة في املؤتمر الثاني لتطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية تحت إشراف نقابة
املحامين األمريكيين في الفترة  24و.2007 /3/ 25
 .24املشاركة في املائدة املستدرية لعمداء كليات الحقوق في الجامعات األردنية حول تدريس
القانون الدولي اإلنساني  ،عمان  2007 /3/19بإشراف بعثة الصليب األحمر
 .25ورقة عمل حول االتجاهات الحديثة في املعاملة العقابية /ندوة املعاملة العقابية /كلية الحقوق
جامعة مؤتة/كانون الثاني 2008
 .26ورقة عمل حول الت وير االلكتروني  /املحامون املتخصصون /عمان /شباط 2008
 .27ورقة عمل بعنوان "حق الن يل في الزيارة " قدمت في ندوة " أسس املعاملة العقابية للن الء في
مركز اإلصالح والتأهيل /دراسة مقارنة" بالتعاون مع كلية العلوم الشرطية .2009/1/4
 .28حضور ورشة تدريبية بعنوان " اإلدارة الرشيدة واملواطنة وحق الحصول على معلومة"
بالتعاون مع مؤسسة فريدرية ناومان .2009/12/28
 .29ورقة عمل حول العنف املدرسيي وقانون العقوبات /مديرية تربية املزار الجنوبي /نيسان .2009
 .30املشاركة في الندوة التثقيفية حول " األسس السليمة للصياغة القانونية" بالتعاون مع
الشبكة القانونية للنساء العربيات 2010/4/20
 .31اإلعداد و االشتراك في مؤتمر تطوير الخطط الدراسية في كليات الحقوق في الجامعات األردنية
الذي عقد في كلية الحقوق جامعة مؤتة بتاريخ . 2013/4/29
 .32حضور الندوة التي عقدت في املعهد القضائي األردني بالتعاون مع املؤسسة اإلملانية للتعاون
القانوني الدولي حول " تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان في املحاكم األردنية واألملانية
.2013 -5 -15-14
 .33االشتراك في ورشة عمل حول امللكية الفكرية التي عقدت في كلية الحقوق جامعة مؤتة
باالشتراك مع ملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوايبو) ودائرة املكتبة الوطنية /وزارة الثقافة،
2014 /9/26
 Study Visit .34لجامعة  Alicanteاسبانيا .2014-
 Study Visit .35لجامعة  Tallim Of Technologyاستونيا وذلك نمن االشتراك في مشروع
ممول من االتحاد األوروبي عام  2015يهدف إلى( تعزيز دراسات قوانين امللكية الفكرية في إقليم
الشرق األوسط ) (Promoting Intellectual Property Law Studies In The )IPMED
Mediterranean Region
 .36املشاركة في مداخالت عبر تقنية سكايب في جلسات املؤتمر األول للجرائم االلكترونية املنعقد
في جامعة النجاح الوطنية  /فلسطين بالتعاون مع االتحاد األوروبي وجامعة القدس في 17
نيسان .2016
 .37ورقة عمل حول مالمح املجرم اإللكتروني مقدمة نمن فعاليات جمعية كلية الحقوق جامعة
البحرين .2016
 .38حضور ندوة دور طب األسنان في االثبات الجنائي  /كلية الحقوق  /جامعة الشارقه أكتوبر
2016
 .39ورشة عمل لوائح جامعة الشارقة في شهر سبتمبر 2016
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 .40لقاءات صحفية حول بعض القضايا القانونية ( الشعوذه والقانون  ،الفحص الطبي للمقبلين
على الزواج  ،الرشوة والفساد اإلداري  ،االساءة اللفظية لالطفال  ،القتل بدافع الشرف ،
الديمقراطية وسيادة القانون )  .موجوده على شبكة االنترنت يمكن العثور عليها من خالل
كتابة اسم الباحث واملونوع ومرفق نيخ منها .
 .41املشاركة في البرنامج التدريبي النظم واللوائح ألعضاء الهيئة التدريسية  /مركز التعليم املستمر
والتطوير املنهي في جامعة الشارقة .2016/8/ 30 ،
 .42املشاركة في ندوة " دور طبيب األسنان الشرعي في كشف الجرائم التي نظمتها كلية القانون
جامعة الشارقة بتاريخ .2016/9 /22
 .43حضور محانرة " االبتكار وحماية امللكية الفكرية في دولة اإلمارا ت " التي عقدت في كلية
القانون جامعة الشارقة بتاريخ .2016/11/10
 .44املشاركة في ندوة " الجرائم اإللكترونية والقوانين التي تحكمها " املنعقدة في معهد التدريب
القضائي  /وزارة العدل اإلماراتية بتاريخ .2016/11/22
 .45حضور الحلقة النقاشية حول " التعديالت األخيرة على القانون املدني الفرنسيي وتأثيراتها على
القوانين العربية التي عقدت في كلية القانون  /جامعة الشارقة بتاريخ .2016/11/27
 .46حضور محانرة " محكمة العدل الدولية ودورها في حل الن اعات بالطرق السلمية بين الدول
" التي عقدت في جامعة الشارقة بتاريخ .2016/12/5
 .47حضور محانرة ( Introduction to the New York Convention On the Recognition and
 ) Enforcement of Foreign Arbitral Awardsكلية القانون جامعة الشارقة بتاريخ
.2016/12/8
 .48حضور ندوة مشاركة الدول النامية واألقل نموا في فض املنازعات التجارية في إطار منظمة
التجارة العاملية التي عقدت في كلية القانون جامعة الشارقة في تاريخ 2017/4/20
 .49ورقة عمل بعنوان " السياسة العقابية الحديثة في جرائم أمن الدولة "  ،قدمت في ندوة
االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات االتحادي رقم  7لسنة  ، 2016والتي عقدت في كلية
القانون جامعة الشارقة بالتعاون مع نيابة رأس الخيمة  ،بتاريخ .2017/5/8
ثامن عشر :املهارات في مجال الحاسوب
 1حاصل على رخصة قيادة الحاسوب 2005 .MUICDAL -2حاصل على شهادة  Intelفي الحاسوب  .برنامج تدريبي لمدة شهرين يتضمن عمل
مشاريع وامتحانات مستويات .من  13أذار –  18أيار .2005
إنتل للتعليم مبادرة عالمية لتزويد المدرسين بالمهارات الالزمة لدمج التكنولوجيا بشكل
فعال في مناهج الدراسة الحالية لتحسين مستوى تعلم الطالب
 3دورة مهارات اإلنترنت ومتطلبات صفحة الويب ملدة شهرين عام Internet Skills .2006& Web Page Requirement
 -4ورشة تدريبة في آلية البحث في قواعد البيانات التي تشترك بها جامعة مؤتة . 2010
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 -5دورة تدريبية ملدة  30ساعة عام Using Model as E- Learning Management 2012
System
 -6دورة كيفية التعامل مع قضايا النشر اإللكتروني 2012
-7دورة تدريبة ملدة  15ساعة عام  2012في  ( Electronic content Mangeإدارة املحتوة
اإللكتروني ) .
 -8دورة السبورة الذكية مركز التعليم اإللكتروني  /جامعة البحرين فبراير 2016
ً
 -9حضور دورات بالكبورد التدريبية ( إدارة واجبات الطلبة إلكترونيا في بلكبورد  ،إدارة
ً
تقييم الطالب إلكترونيا في بلكبورد  ،إنشاء وإدارة االختبارات واالستطالعات  .التي نظمها
قسم الحوسبة اإللكترونية  /جامعة الشارقة فصل الخريف 2017.-2010
 -10حضور الدورات التدريبية الخاصة باليوم التوجيهي لتقنية املعلومات  /قسم الحوسبة
اإللكترونية  /جامعة الشارقة فصل الخريف .2017-2016

تاسع عشر  :الدورات التربوية
 دورة تربوية في صياغة األسئلة 2007 دورة تطور أعضاء هيئة التدريس 2005 دورة بمونوع "كيفية كتابة مشروع بحث علمي ناجح" املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا شباط. 2010
عشرون  -:اللغات -:
 العربية اللغة األم اإلنجلي ية لغة ثانية جيد.ً
 اللغة الفرنسية جيد جدا .واحد وعشرون  :اللجان
 .1عضو لجنة ونع خطة إستراتيجية لكلية الحقوق  /جامعة مؤتة ملدة خمس سنوات وذلك فيما
يتعلق بقبول الطلبة والبرامج الدراسية وتكنولوجيا املعلومات والبحث العلمي – . 2004
 .2عضو اللجنة الثقافية في كلية الحقوق /جامعة مؤتة لعام . 2003
 .3عضو لجنة اإلعداد ليوم علمي لكلية الحقوق /جامعة مؤتة بمناسبة مرور عشرة أعوام على
تأسيسها بتاريخ . 2001/3/12
 .4عضو لجنة دراسة اشتراك كلية الحقوق  /جامعة مؤتة في العيادة القانونية  2005باإلشتراك
مع نقابة املحامين األمريكيين .
 .5عضو لجان إرشاد الطلبة كلية الحقوق  /جامعة مؤتة لألعوام من 2005/2002
 .6عضو لجنة تأديب الطلبة في كلية الحقوق  /جامعة مؤتةللعام الجامعي 2003/2002
 .7ممثل قسم القانون العام في مجلس كلية الحقوق  /جامعة مؤتة للعام الجامعي . 2004/2003
 .8عضو لجنة نبط الجودة كلية الحقوق  /جامعة مؤتة . 2010
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 .9اإلشراف على صفحة كلية الحقوق  /جامعة مؤتة على موقع جامعة مؤتة اإللكتروني من عام
.2014 -2012
- .10ممثل كلية الحقوق  /جامعة مؤتة في مجلس الجامعة عن العام الجامعي . 2004/2003
 .11عضو املجلس التأديبي  /عمادة شؤون الطلبة  /جامعة مؤتة لألعوام  2005/2004و 2010
. 2011/
- .12رئيس لجنة تأديب الطلبة في اكلية الحقوق  /جامعة مؤتة للعام الجامعي 2007/2006
 .13عضو لجنة تقييم برنامج البكالوريوس واملاجستير في الحقوق لجامعة العلوم التطبيقه الخاصة
 /مملكة البحرين . 2011
 .14رئيس لجنة التحقيق مع الموظفين في جامعة مؤتة منذ2011 – 2008
 .15رئيس لجنة االختالالت اإلدارية في جامعة مؤتة2010
 .16رئيس لجنة قضايا الموظفين الدائمة في جامعة مؤتة منذ عام2011
 .17عضو في لجنة صندوق استثمار أموال جامعة مؤتة 2015 - 2011
 .18رئيس لجنة القروض من صندوق االستثمار في جامعة مؤتة 2015-2011
 .19رئيس لجنة وضع تعديالت لتنفيذ أحكام نظام الرواتب والعالوات في جامعة مؤتة 2011
 .20مقرررر لجنررة امتحرران الشرراما لطلبررة الماجسررتير كليررة الحقرروق  /جامعررة مؤتررة للعررام الجررامعي 2011م/
2012

 .21عضو املجلس األكاديمي  /أكاديمية الشرطة امللكية  /األردن برامج املاجستير أربع سنوات
- .22عضو املجلس االستئنافي لتأديب أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة عام 2011
 .23عضو لجنة إجراء تعديالت على تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة/ 201
جامعة مؤتة2
 .24رئيس لجنة ونع نوابط متعلقة بإعارة موظفي جامعة مؤتة 2013
 .25عضو لجنة التعيين والترقية في جامعة مؤتة لعام  2013 /2012و 2014 /2013

- .26رئيس املجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة 2014- 2012
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 .27عضو لجنة اعتماد المجالت العلمية في جامعة مؤتة لغايات الترقية 2013
 .28عضو لجنة دراسة آليرة تقرديط بلبرات زجرااات التفررل العلمري واالجرااات دون راترب  2013فري جامعرة
مؤتة
 .29عضو لجنة دراسة أسس المفاضلة بين المتقدمين لشرغا وظيفرة عضرو هيترة تردريس فري جامعرة مؤترة
2013
 .30عضو لجنة دراسة الهيكا التنظيمي لوحدة الشؤون الماليرة ومردق قانونيرة دمرص اليرناديق فري جامعرة
مؤتة 2013
 .31عضو لجنة دراسة تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة مؤتة 2013
 .32عضو لجنة قضايا الطلبة في جامعة مؤتة 2014-2013
 .33عضوية لجنان مشكلة في واارة العدل األردنية ليياغة مشاريع عردة قروانين جزائيرةي جامعرة مؤترة
2014
 .34عضو لجنة دراسة زنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة .2013
 .35عضو لجنة دراسة تطوير عمادة الدراسات العليا في جامعة مؤتة لتيبح كلية الدراسات العليا .2014
 .36عضو لجنة دراسرة اسرتحداب برنرامص الردبلوم العرام لرتعلط اللغرة العربيرة لغيرر النرابقين بهرا فري جامعرة
مؤتة .2014
 .37عضو مجلس مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة في جامعة مؤتة 2015-2014

- .38عضو لجنة الدراسات العليا –قسم القانون العام –كلية الحقوق – جامعة البحرين2015
 .39املشاركة في إجراء املقابالت الشخصية للطلبة املتقدمين للقبول في جامعة البحرين خالل
الفترة من  25 -17يونيو 2015
- .40منسق لجنة البحث العلمي كلية الحقوق جامعة البحرين.2016 -2015
- .41رئيس لجنة انتقاء أعضاء هيئة تدريس للتعيين في قسم القانون العام جامعة البحرين -2016
.-2015
 .42عضو لجنة تقييم االعتماد األكاديمي )Departmental Assessment Committee (DAC
لبرنامجي املاجستير والدكتوراة  /كلية الحقوق  /جامعة البحرين 2016 -2015.
 – .43رئيس لجنة املناهج /قسم القانون العام  /كلية الحقوق  /جامعة البحرين-2015-2016.
 .44عضو لجنة الدراسات العليا  /قسم القانون العام  /كلية الحقوق  /جامعة الشارقة
.2017/2016
 .45عضو لجنة الترقيات  /قسم القانون العام  /كلية القانون جامعة الشارقة .2017/2016
ثاني وعشرون-:االهتمامات القانونية خارج نطاق التخصص الدقيق -:
 حقوق اإلنسان في مختلف املجاالت القانون الدولي اإلنساني . -تشريعات امللكية الفكرية .

ثالث وعشرون  -:كتب الشكر:
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-

العديد من ُكتب الشكر من أصحاب المعالي والعطوفة رؤوساء جامعرة مؤترة خرالل الفتررة مرن عرام
 201زلى 2014
ُكتب شكر من جامعات عربية وأردنية ومؤسسات دولية ومؤسسات مجتمع مدني.

رابع وعشرون :املعرفون
 -1عطوفة األستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس جامعة مؤتة – األردن
تلفون محمول .00962797321321

 - 2سعادة األستاذ الدكتور عبداملهدي مساعدة  /العميد األسبق لكلية القانون جامعة
اليرموك أستاذ القانون اإلداري كلية الحقوق جامعة عجلون تلفون محمول 00962795870430
 -3سعادة ا ألستاذ الدكتور نظام المجالي عميد كلية القانون االسبق  /كلية الحقوق جامعة مؤتة
تلفون محمول .00962-0795512074:
 -4سعادةاألستاذ الدكتور محمد يوسف الزعبي  /عميد كلية الحقوق السابق  /كلية الحقوق جامعة
البحرين تلفون محمول 0097336158371 :
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