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استاذ مشارك-جامعة الشارقة من  2015/9/1ولغاية اآلن

استاذ مشارك – جامعة العلوم االسالمية العالمية من  2013/9/22ولغاية2015/8/31

استاذ مشارك – جامعة الشرق االوسط من  2012/9/26ولغاية 2013/9/1عميد كلية الحقوق.
استاذ مشارك – جامعة الملك سعود اعتبا ار من 2011/9/13م ولغاية .2012/9/1

أســتاذ مشــارك  – 2/12/2009 -جامعة الشــرق األوســط للدراســات العليا من  2009/12/2ولغاية
.2011/9/13

استاذ مساعد – جامعة الشرق االوسط من  -2005/9/1ولغاية 2009/12/2

استاذ مساعد -جامعة العلوم التطبيقية من 2004/9/1ولغاية 2005/9/1
نوع الشهادة العليا  :دكتوراه

الجامعـــة :الموصل

سـنة التخرج2002 :م

التخصص الرئيس :القانون الخاص
التخصص الفرعي :القانون التجاري

المؤهالت العلمية-:
الدرجة العلمية
البكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه

بلد الجامعة
العراق
العراق
العراق

اسم الجامعة المانحة
بابل
بابل
الموصل
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تاريخ الحصول عليها
1994/6/29
1999/8/9
2002/9/10

أ .عنوان رسالة الماجستير :
"المعارضة في الوفاء بقيمة األوراق التجارية"

ب .عنوان أطروحة الدكتوراه:
"الرقابة السابقة للدولة على تأسيس الشركات – دراسة مقارنة"
ج .التخصص العام:
القانون الخاص
د .التخصص الدقيق:
القانون التجاري

المنتديات والجمعيات
 -1هيئة اليرموك للتنمية الثقافية واالجتماعية.
 -2نقابة المحامين األردنيين.
 -3عضو اللجنة الثقافية لنادي كفرسوم الرياضي.
 -4عضو المنتدى الثقافي  /كفرسوم .

 -5عضو هيئة عامة  /نادي كفرسوم الرياضي الثقافي االجتماعي.

المواد التي قمت بتدريسها-:
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

اسم المادة
قانون التجارة البحرية
قانون التجارة الدولية
الملكية الفكرية
مصادر االلتزام
قانون العمل والتأمينات االجتماعية
األوراق التجارية
الشركات التجارية
مبادئ القانون التجاري
دراسة متعمقة في أصول المحاكمات المدنية
دراسة متعمقة في القانون التجاري
دراسة متعمقة في الملكية الفكرية
دراسة متعمقة في التحكيم التجاري
دراسة متعمقة في الشركات
طرق ومناهج البحث العلمي (قانون)
دراسة متعمقة في العقود االلكترونية
دراسة متعمقة في األوراق التجارية
االفالس التجاري
القانون البحري
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مستوى المادة
دراسات عليا
بكالوريوس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........
..............

-19
-20
-21

..................
.....................
.....................

العمليات المصرفية
القانون الجوي
المدخل الى القانون

المهارات-:
 )1إجادة جيدة للغة االنجليزية قراءة ومحادثة.
 )2مهارات استخدام الحاسوب .

 )3اتخاذ القرار بشكل مدروس – حل المشكالت – مهارات االتصال .

 )4حاصل على دورة أساليب التدريس في الجامعات /جامعة العلوم التطبيقية.
 )5حاصل على دورات في استخدام الحاسوب /جامعة العلوم التطبيقية.
 )6ورشة عمل التعليم االلكتروني( /)moodleجامعة الملك سعود.

 )7دورة ( التطبيقات االلكترونية في مجال التعلم – جامعة الشـــــــارقة  /فرع خورفكان ي صـــــــبا يوم /11/19
2015وبمعدل ست ساعات تدريبية .

 )8دورة في المهارات التطويرية في اســـــــــتخدام الخدمات االلكترونية في جامعة الشـــــــــارقة  Uos e–Servicesي
الخميس 2016 /1/28وبواقع ست ساعات تدريبية ..

 )9دورة في اســـــــــتخدام تقنية المعلومات في التدقيق وكشـــــــــل االقتباس لالبحاء العلمية ي االربعاء 2016/2/3
وبواقع ست ساعات تدريبية ..

 )10دورة في -مهارات اســتخدام تقنية المعلومات في مجال التعلم األكاديمي ألعءــاء الهيئة التدريســية في المنطقة
الشرقية ي يومي الخميس  2016/2/4ي والخميس  2016/2/11وبمعدل  12ساعة تدريبية.

 )11دورة في النظم واللوائح الجامعية في شــؤون اعءــاء الهيئة التدريســية – االربعاء  2016/1/27وبواقع ســت
ساعات تدريبية .

 )12دورة في مهارات استخدام تقنية الحاسوب المتقدمة في مجال العمل االكاديمي بتاريخ  12مايو  2016وبمعدل
ست ساعات تدريبية.

 )13دورة بعنوان "توظيل تقنية المعلومات في ادارة المســــــاقات األكاديمية وقياس المخرجات التعليمية" بتاريخ 21
ابريل  2016وبواقع ست ساعات تدريبية.

الخبرات العلمية-:
إلى
ولغاية اآلن
2015/8/31

عضو هيئة تدريس 2012/9/1

2013/9/1

اسم الجامعة /المؤسسة
جامعة الشارقة
جامعة العلوم االسالمية
العالمية
جامعة الشرق االوسط

الوظيفة
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس

من
2015/9/1
2013/9/22

عضو هيئة تدريس 2011/9/1
عضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس 2005/9/1

2012/9/1

جامعة الملك سعود /كلية
الحقوق
جامعة الشرق األوسط

2011/9/1
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عضو هيئة تدريس بددددايدددة الدددفصدددددددددل الصددددددددديدددفدددي نهاية هذا الفصل
2005/2004
عضو هيئة تدريس بددددايدددة الدددفصدددددددددل الصددددددددديدددفدددي نهاية هذا الفصل
2004/2003
عضو هيئة تدريس بداية الفصل األول  2004/2003نهاية هذا الفصل
عضو هيئة تدريس 2004/9/29
عضو هيئة تدريس

بداية الفصل األول 2003/2002

جامعة العلوم التطبيقية
جامعة العلوم التطبيقية
جامعة العلوم التطبيقية

2005/9/25

جامعة العلوم التطبيقية

نهاية هذا الفصل

جامعة اليرموك

األبحاث والمقـاالت-:
( )1األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر:

المجلة

منفرد/
مشترك

اسم المجلة

المجلد

-1

األهمية القانونية لتاريخ إنشاء
الشيك /منشور

منفرد

روح القوانين

ج2

-2

الرقابة السابقة على منح براءة
االختراع في األردن /منشور

منفرد

مصر المعاصرة

س 99

منفرد

الرقم

عنوان البحث

-3
-4
-5
-6

مدى انسجام شركة الشخص
الواحد مع قانون الشركات
األردني رقم( )22لسنة 1997
وتعديالته/منشور
النظام القانوني لألسرار التجارية
في األردن/منشور
سلطات طالب تسجيل براءة
االختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة
وأثرها على حقوق الغير /مقبول
للنشر
القانون الواجب التطبيق على
موضوع التحكيم /مقبول للنشر

العدد

مكان الصدور

تاريخ النشر

جامعة طنطا

يناير 2005

مصر/الجمعية
المصرية لالقتصاد
السياسي واإلحصاء
والتشريع

ابريل 2006

المجلة األردنية
للعلوم التطبيقية

10

2007/2

األردن /جامعة
العلوم التطبيقية
الخاصة

10نوفمبر
2007

منفرد

مؤتة للبحوث
والدراسات

23

2008/5

األردن/جامعة مؤتة

2008

مشترك/
باحث
رئيسي

مجلة الحقوق

منشور
ع1س
34

الكويت /جامعة
الكويت

2008/11/6

مشترك

المجلة األردنية
للعلوم التطبيقية

منشور

األردن جامعة العلوم
التطبيقية

2009/1/15
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482

ع1س
12

-7
-8

القضية المقضيه وعدم نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها دفعان
مستقالن
مدى الفاعلية القانونية لتسجيل
الشركات لدى مؤسسة المناطق
الحرة

مشترك
باحث
رئيسي
مشترك
باحث
رئيسي

المجلة األردنية
في القانون
والعلوم السياسية
مجلة اربد
للبحوث
والدراسات
مجلة المنارة
للبحوث
والدراسات
مجلة المنارة
مجلة أبحاث
اليرموك

منشور

منفرد

-9

مخاطر االعتماد المستندي –
دراسة تحليلية في نشرة 600

-10

مدى جواز التحكيم في عقد النقل
البحري

مشترك

-11

دولية التحكيم وتجاريته في قانون
التحكيم االردني

مشترك
باحث
رئيسي

12

The contradiction of the
legal provisions with the
nature of solidarity
company

مشترك

منشور
مجلد 1

ع2

مقبول للنشر
منشور
مجلد 15

ع2

منشور

مج ع
317

األردن /جامعة مؤتة

2009/4/5

األردن /جامعة اربد
األهلية

2009/3/29

األردن /جامعة ال
البيت
األردن /جامعة ال
البيت
االردن /جامعة
اليرموك
2010/3/7

أيلول 2009
2010/10/4
2010/3/7
مقبول منشور
2011

Journal of
law, policy
and
globalization

منشور

امريكا

2014

الحجز التحفظي على الطائرات

مشترك

مجلة كلية الحقوق
والعلوم السياسية

منشور

السعودية

2014

النظام القانوني للتاجر الصغير
واصحاب الحرف البسيطة-دراسة
مقارنة-

مشترك

مجلة دراسات
الجامعة األردنية

منشور /مج – 42ع 2
اب 2015

األردن/الجامعة
األردنية

التنظيم القانوين للعالمة

مقبول

جملة احلقوق

2016/4/12

15

التجارية املستعملة ( غري
املسجلة) :دراسة مقارنة

للنشر/
منفرد

والبحوث
القانونية
واالقتصادية

مقبول للنشر

16

اشكالية حتديد االساس
القانوين لعالقة اطراف
احلساب املصريف املشرتك

مقبول جملة دراسات
للنشر /اجلامعة االردنية
مشرتك

مقبول للنشر

تنظيم املشرع االمارايت لشركة
الشخص الواحد يف قانون
الشركات االحتادي االمارايت
رقم ( )2لسنة 2015

جملة الشريعة
والقانون/
جامعة
االمارات

13

14

17

مقبول
للنشر/
منفرد

االسكندرية  /جامعة
االسكندرية

االردن  /الجامعة
االردنية

التنظيم القانوني
لتعثر الشركات
18

المساهمة العامة
في قانون
الشركات االردني

-

مرسل
اىل جملة
احلقوق
البحرين/
منفرد

القانونية
واالقتصادية

2016/4/12

2016/8/7

مقبول للنشر
االمارات العربية
المتحدة  /جامعة
االمارات العربية

العربية املتحدة
جملة احلقوق
والبحوث

اب 2015

مرسل للنشر
البحرين  /جامعة
البحرين
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2016/10/24

الخبــــــرات االدارية والعملية

السنـــــة

قائم بأعمال رئيس قسم القانون المقارن  /جامعة العلوم االسالمية
قائم بأعمال عميد كلية الحقوق  /جامعة الشرق االوسط
قائم بأعمال عميد كلية الحقوق  /جامعة الشرق األوسط
رئيس قسم القانون الخاص  /جامعة الشرق األوسط
رئيس قسم القانون الخاص  /جامعة الشرق األوسط

من  2014/9/9لغاية 2015/8/31
من  -2012/9/1لغاية 2013/9/1
من 2011/2/5-2010/4/20
من 2011-2007
من 2013/2012

مستشار قانوني للشركات التجارية/مكتب محامي خاص

مددددددن  1997/7/6لددددددغددددددايددددددة
2002/11/25
مددددددن  2000/5/25لددددددغددددددايددددددة
2002/11/30
من  2009/3/1لغاية اآلن
2009/12/9 – 2009/12/5
--------

مستشار قانوني لشركة فؤاد وهيثم عبيدات لإلسكان
مستشار قانوني للشركة الوطنية لتوطين التقنية
مدرب " دورة قانون الشركات وتطبيقاته" ( غرفة تجارة عمان)
خبير لدى المحاكم الشرعية بشأن الشركات ( المحاكم الشرعية)

رقم( )22لسنة

19

1997وتعديالته
The
importance of
the one man,s
company
under the
newsaudi
companies law
2015.

مرسل

جملة العلوم

للنشر

الشرعية

مرسل

القصيم  /السعودية
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األطاريح والرسائل المناقشة -:

الرقم

أ .اإلشراف على الرسائل واألطروحات الجامعية:
رسائل الماجستير:
عنوان األطروحة
اسم الطالب

الجامعة المانحة
اسم الجامعة

-1

نجاة فارس محمد السلطان

مدى كفاية النظام القانوني لمجلس

-2

رشا حمدان مريحيل الشمري

حمررايررة عقود البيل بررالمزاد العلني
عبر االنترنت

-3

محمد طارق القريب

النظررام القررانوني لحررل مجلس ادارة
الشركة المساهمة العامة

-4

راتب خليفة سلمان الخاليله

جزاء اإلخالل بقواعد التأسرررريس في
الشركة المساهمة العامة

-5

سوزان محمد العرموطي

-6

رنا عمران خةر الكبيسي

العيرررب الجوهري وأ ره في بطالن
اإلجررراءات الررقةرررررررررائرريرررة (تررحرررت
اإلشراف)
تحول التصرررررررفيرررة في الشرررررررركرررة
المساهمة العامة (تحت االشراف)

-7

هرررديرررل محمرررد عربي "عرب التنازع على ملكية العالمة التجارية
الوطنية (تحت االشراف)
زادة"

-8

رلى صالح احمد ابو رمان

دور الوسررررررري الخررراص في حرررل
النزاعات المدنية (تحت االشراف)

-9

محمد محمود جبران

التحكيم االلكتروني كوسرررررريلررة لحررل
منازعات التجارة االلكترونية

-10

احمد حسن عمر خطاب

األسراس القانوني لرجوع رب العمل
على المقررراول من البررراطن (تحرررت
اإلشراف)

ادارة بورصة عمان

السنة

بلد
الجامعة

جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جرررامعرررة عمررران األردن
الررررررعررررررربرررررريررررررة
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا
جامعة الشرررررررق األردن
األوسرررررررررررررررررررررر
للدراسات العليا

2008
2008
2008
2008
2009/2008
2009/2008
2009/2008
2009/2008
2009/2008
2010/2009

إضافة إلى مجموعة أخرى من الرسائل تحت اإلشراف

ب .عةوية لجان مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه (في آخر  5سنوات) :
الرقم

-1

اسم الطالب

عنوان الرسالة

نـــجـــــاة فـــــارس مـــحـــمـــــد مــــدى كفــــايــــة النظــــام القــــانوني
السلطان

الدرجة
العلمية
ماجستير

لمجلس إدارة بورصة عمان

-2

رشررررررررا حمررردان مريحيرررل ح ما ية عقود البيل بالمزاد العلني
عبر االنترنت
الشمري

ماجستير

-3

الن ظام ال قانوني حل مجلس إدارة
الشركة المساهمة العامة

ماجستير

محمد طارق القريب
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الجامعة المانحة
بلد
اسم الجامعة
الجامعة
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا

األردن

السنة

2008

األردن

2008

األردن

2008

-4

راترررب خليفرررة سررررررلمررران جزاء اإلخالل بقواعد التأسرررررريس
في الشركة المساهمة العامة
الخاليله

ماجستير

-5

زهيرة جياللي عبد القادر

-6

بنان محمد عارف الشناق

دكتوراه

عرمررران الرعرر بيرررة
للدراسات العليا

األردن

-7

احمد المساعدة

دكتوراه

عرمررران الرعرر بيرررة
للدراسات العليا

األردن

2008

-8

بداح حمدان المطيري

ماجستير

-9

عرمررران الرعرر بيرررة
للدراسات العليا
عرمررران الرعرر بيرررة
للدراسات العليا

األردن

2008

محمد عبد الكريم الخوالده

األردن

2007

-10

مخلد عبد المجيد الزيود

ماجستير

-11

األردن

2008

-12

عمررراد تو ف يق موسرررررررى
سالمة
رشرررررا بشرررررار إسرررررماعيل
الصباغ

عرمررران الرعرر بيرررة
للدراسات العليا
الشرررررق األوسرررر
للدراسات العليا
الشرررررق األوسرررر
للدراسات العليا
الشرررررق األوسرررر
للدراسات العليا

األردن

2008

عذبة سامي الجادر

تررأجير المحررل التجرراري-دراسرررررررة
مقرررارنرررة بين القرررانون الجزائري
والقانون الفرنسي
اآل ار القانونية الناشررررر ة عن عقد
وديعة األوراق المالية لدى البنوك
األردنية –دراسة مقارنة
المسررررؤولية المدنية للمصررررفى في
التصرررفية اإلجبارية في الشرررركات
المسررراهمة العامة دراسرررة مقارنه
بين القانونين األردني واالنجليزي
االسررررتحواى على ادارة الشررررركات
بواسطة األسهم
سررقوط الحق في االختراع دراسررة
مرقرررارنرررة فري الرقرررانرون األرد ني
والمغربي والمصري
الصرررلح القةرررائي في الخصرررومة
المدنية
العالقررات التعرراقررديررة المنب قررة عن
استخدام بطاقة االئتمان
نظام وقف عقد العمل في القانون
األردني
موقف القانون األردني من جنسية
أبنرراء األم األردنيررة المتزوجررة من
أجنبي مقارنة بالقوانين العربية
عالقة العالمات التجارية بأسررررماء
المواقل االلكترونية
تحول التصررررررفيرررة في الشررررررركرررة
المساهمة العامة

دكتوراه

جرررامررعرررة عررمررران
العربية للدراسررات
العليا
عمان العربية
للدراسات العليا

األردن

2008

األردن

2009

ماجستير

االردن

2009

ماجستير

عرمررران الرعرر بيرررة
للدارسات العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا

األردن

2009

األردن

2009

جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جامعة جدارا

األردن

2009

األردن

2009

األردن

2009

ماجستير

جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا

األردن

2009

ماجستير

جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا

األردن

2009

ماجستير

جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا

األردن

2009

األردن

2009

-13

ماجستير

ماجستير
ماجستير
ماجستير

-14

سررررررررامر محمررد يوسررررررف
الزعبي
رنا عمران الكبيسي

-16

ريم يحيى حمتو ابزاخ

رجوع الكفيل الموفى على المدين
"دراسررررررررة مقررارنررة بين القررانون
األردني والقانون المصري"

-17

محمد محمود جبران

التحكيم االلكتروني كوسررررريلة لحل
منازعات التجارة االلكترونية

ماجستير

-18

هديل محمد عربي "عرب التنرررازع على ملكيرررة العالمرررة
التجارية الوطنية
زاده"

ماجستير

-19

خةرررررير نشرررررمي ناصرررررر قواعررد النظررام العررام وأ رهررا في
استبعاد القانون الواجب التطبيق
الخفاحي
خالد أمين صرررربري أبو أ ار إلغاء قاعدة االمتداد القانوني
لعقرررد اإليجرررار بموجرررب القرررانون
نوار
الررمررعررردل لررقرررانررون الررمرررالرركرريررن
والمستأجرين
نسرررررررين محمرررد عبررراس الحمرررايرررة المؤقترررة لالختراع في
قرررانون براءات االختراع األردني
المجالي
رقم ( )32لسرررررنة  1999دراسرررررة
مقارنة
دور الوسرررررري الخررراص في حرررل
رلى احمد ابو رمان
النزاعات المدنية

ماجستير

-23

ع ب ير م يخرررا ئيرررل ترررا مر النظرررام القرررانوني لجهرررات تو يق
التوقيل االلكتروني
الصفدي

-15

-20

-21

-22

ماجستير

ماجستير
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األردن

2008

األردن

2008
2008

-24

حسرررررررن سرررررررلمررران فالح حقوق والتزامات مسررررتأجر العقار
في عقد التأجير التمويلي
القناهرة

ماجستير

-25

سرررررروزان محمد شررررررحادة العيرب الجوهري وأ ره في بطالن
اإلجراءات القةائية
العرموطي

ماجستير

-26

قصي على حمود الةمور المسررررؤولية الجزائية عن األعمال
غير المشروعة للوسي المالي

ماجستير

-27

صررررررفرراء يوسررررررف محمررد المسرررررؤوليات القانونية الناشررررر ة
عن عمليات المقاصرررة االلكترونية
"الصوص القواسمي"
للشيكات في القانون األردني

ماجستير

جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
جررامعررة الشرررررررق
األوس للدراسات
العليا
الشرررررق األوسرررر
للدراسات العليا

األردن

2009

األردن

2009

األردن

2009

األردن

2009

إضافة إلى االشتراك في رئاسة وعةوية العشرات من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه من 2014-2010

االهتمامات البحثية والعلمية-:
مجاالت الملكية الفكرية.

-1

التحكيم التجاري .

-2
-3

الشركات التجارية.

-5

أصول المحاكمات المدنية.

-4
-6

األوراق التجارية.

التاجر واالعمال التجارية

المؤتمرات وورش العمل

1ـــ مؤتمر بعنوان "اإلجراءات القءائية  :نحو تعزيز ءمانات العدل ودولة القانون"ـ ـ جامعة اليرموك ـ ـ من 4ـ ـ 5تشرين الثاني
 2008م.
2ـ ورشة عمل في الجامعة األردنية حول موءوع التجارة االلكترونية في  14ديسمبر.
3ـــــــــــ ورشــة عمل حول إســتراتيجية جامعة الشــرق األوســط للدراســات العليا وتقرير البنك الدولي للتعليم في الشــرق األوســط

وشمال أفريقيا وذلك يوم الخميس الموافق .2008/3/20
 -4االشـــــتراك بورقة عمل في البرنامد التدريبي األول لجامعات إقليم الوســـــط :مشـــــروع تدريب المجالس
الطالبية المنتخبة في الجامعات على المهارات الديمقراطية ومفهوم العمل التطوعي 2009/10/26م.
 -5االشتراك في العديد من ورش العمل في جامعة الشرق االوسط وجامعة الملك سعود وجامعة العلوم التطبيقية.
 -6المشاركة في مؤتمر المسؤولية المهنية في جامعة اليرموك المنعقد في الفترة من  4/13ولغاية .2010/4/15
 -7مؤتمر اقليمي حول " دور القءـــــــــاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة اإلعدام في الدول العربية"
من  -2012/12/31-29عمان األردن.

 -8مؤتمر نحو الحد من تطبيق عقوبة اإلعدام  /األردن – جامعة عجلون الوطنية .2013
 -9البرنامد التدريبي االول لجامعات إقليم الوســــــط بعنوان " مشــــــروع تدريب المجالس الطالبية المنتخبة في الجامعات على
المهارات الديمقراطية ومفهوم العمل التطوعي"
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اللجان-:
اسم المجلس أو اللجنة

نوع العةوية

تاريخ المشاركة

مجلس كلية العلوم القانونية

2006/2005

عءوا

مجلس كلية العلوم القانونية

2008/2007

عءوا

مجلس كلية العلوم القانونية

2009/2008

عءوا

مجلس كلية الحقوق

2010/2009

عءوا

مجلس قسم القانون الخاص

2008/2005

عءوا

مجلس قسم القانون الخاص

2009/2008

رئيسا للمجلس

مجلس قسم القانون الخاص

2010/2009

رئيسا للمجلس

لجنة نظام منح الدرجات العلمية

2008/2007

عءوا

لجنة إعداد نظام الدراسات العليا

2008/2007

عءوا

لجنة إعداد نظام المنح للطلبة

2008/2007

عءوا

لجنة مكتبة واختيار كتب

2008/3/10

عءوا

لجنة األنظمة والتعليمات

2008/3/1

عءوا

2008/2007/11/18

عءوا

لجنة المكتبة

2006/4/4

عءوا

اللجنة االجتماعية

2008/3/16

عءوا

لجنة فريق عمل حول موقع الجامعة

2008/2/3
2008

عءوا

لجنة االمتحان الشامل

2009/3/28

رئيس لجنة

لجنة االمتحان الشامل

الفصل ا لدراسي الثاني

رئيس لجنة

لجنــة إعــداد األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة

الفصل ا لدراسي األول

عءوا

اللجنة االجتماعية

لجنة االمتحان الشامل

بجامعة الشرق األوسط للدراسات العليا

2009/2008
2010/2009

رئيس لجنة

أ -نظام منح الدرجات العلمية.

ب -نظام البحء العلمي والمؤتمرات.

ه -تعليمات البحء العلمي والمؤتمرات.

و -تعليمات الدراسات العليا.

ج -نظام الدراسات العليا.

ز -تعليمات منح درجة البكالوريوس.
ط -تعليمات منح درجة الماجستير.

اللجنــة االجتمــاعيــة في جــامعــة الشـــــــــرق
األوسط للدراسات العليا  2010/2009قرار

د -نظام البعثات العلمية واإليفاد.

 -تعليمات القبول والتسجيل.

2010/2009

عءوا

بتاريخ .2009/10/14
لجنة اعداد صندوق يعقوب ناصر الدين

2013/2012-9/25

رئيسا

المجلس التأديبي للموظفين

2013/2012-10/7

رئيسا

مجلس الدارسات العليا

2013/2012-10/7

عءوا

مجلس البحء العلمي

2013/2012-10/7

عءوا

لجنة الخطط الدراسية

2013/2012-10/7

عءوا

لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية

2013/2012-10/7

عءوا
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لجنة البت في قءايا الطلبة

2013/2012-10/7

عءوا

اللجنة االجتماعية في الجامعة

2013/2012-10/7

عءوا

لجنة الموازنة

2013/2012-11/26

عءوا

لجنة الئحة الجزاءات االسترشادية

2013/2012-11/19

عءوا

لجنـــــة مراجعـــــة تعلميـــــات منح درجتي

2013/2012-11/19

عءوا

البكالوريوس والماجستي في الجامعة



اإلشتراك في العديد من اللجان الجامعية والكلية في األعوام من .2015/2010

أنشطة أخرى:

 -1محكم بحوث في مجلة المنارة للبحوث والدراسات.
 -2محكم بحوث في المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية.

 -3محكم في المجلة االردنية للقانون والعلوم السياسية – جامعة مؤته
 -4محكم في مجالت عديدة في مجال القانون.
 -5المش ا ا ا اااركة في المؤتمرات مثل ت اإلجرائات القض ا ا ا ااائية :نحو تعزيز ض ا ا ا اامانات العدل ودولة القانون ت
جامعة اليرموك سنة .2008

 -6المشاركة في ورشة عمل في الجامعة األردنية حول موضوع التجارة االلكترونية في  14ديسمبر. .

 -7المشاركة في ورشة عمل نظمتها جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا وتقرير البنك الدولي التعليمي في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك يوم الخميس الموافق .2008/3/20

 -8محكم رسائل ماجستير ودكتواره في العديد من الجامعات.

 -9محكم بحوث قبل المناقشة في جامعتي آل البيت وعمان العربية.
 -10عضو هيئة تحرير مجلة حكمة (مجلة ثقافية)

 -11محكم ابحاث في مجلة المعيار  /كلية االمام مالك  /دبي.
 -12محكم ابحاث في مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية.
( )2الكتب المؤلفة والمترجمة :

الرقم
-1

منفرد/
عنوان الكتاب
مشترك
الرقدددابدددة الحكوميدددة منفرد
عدددلدددى تدددأسدددددددديدددس
الشركات

مؤلف/
مترجم
مؤلف

الناشر

مكان النشر

دار الثقافة للنشددددددر عمان
والتوزيع

ج .إنتاج علمي آخر .
* مجموعة من األبحاث والمقاالت في مجال التخصص في مجالت عدة.
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سرررررررررنرررة
النشر
2008

