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الخبرات العملية :
أستاذ مشارك :كلية الحقوق -الجامعة األردنية اعتبارا من  1102/01/9بموجب قرار مجلس العمداء
الصادر بتاريخ .1101/1/ 01
أستاذ مساعد  :كلية الحقوق  -الجامعة األردنية  /األردن فبراير  1119حتى تاريخه
محاضر متفرغ  :كلية الحقوق  -الجامعة األردنية  /األردن سبتمبر  – 1112فبراير 1119
محاضر متفرغ  :كلية الحقوق – الجامعة األردنية  /األردن 1110/01/0 – 0999/9/01
معاون قضائي  :وزارة العدل األردنية – األردن 0999 – 0999

النشاط التدريسي :


كلية الحقوق – الجامعة األردنية :

المواد باللغة العربية  :قانون العقوبات  /القسم العام  ,قانون العقوبات الخاص ( , )0قانون العقوبات الخاص (,)1
أصول المحاكمات الجزائية  ,جرائم الواقعة على أمن الدولة  ,علم اإلجرام والعقاب  ,جرائم الحاسوب  ,حقوق
اإلنسان  ,مشروع بحث .و القانون الجزائي لطلبة الماجستير في الجامعة األردنية
المواد باللغة االنجليزية  :المصطلحات القانونية باللغة االنجليزية




معهد العمل االجتماعي  -الجامعة األردنية  :القانون وحقوق الطفل .
جامعة آل البيت  -األردن  -دراسات عليا  :موضوعات في القانون الجنائي
أكاديمية الشرطة األردنية  -األردن  -دراسات عليا  :علم اإلجرام والعقاب

النشاط البحثي :
األبحاث المنشورة فعليا :
 مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتجريم و العقاب :القانون االنكليزي نموذجا ( )2( 0 )1119المجلة األردنية
في القانون و العلوم السياسية .021-002 ,
 Theoretical Approaches to admitting Scientific Evidence in the Adversarial Legal
System ,(2010)41.(2) European Journal of Scientific Research pp.182-183.
" " The Legal Value of Evidence Obtained in English Law by Torture
(2012) 32 (3) European Journal of Social Sciences . pp.391 - 406
 "The Treatment of Vulnerable and Intimidated Witnesses in the English Criminal
Justice System" (2012) 33 (1) European Journal of Social Sciences. pp 52 – 88
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 الجدل القانوني حول إجهاض المرأة في حالة التلقيح االصطناعي مقبول للنشر في المجلة األردنية في القانون –
العلوم السياسية 1102
 " The Decision to Prevent the Trial in the Jordanian Legal System : A Relative Judicial Valued
Decision . "(2013) No. 27 Research Journal of International Studies

نشاطات أكاديمية أخرى :





محاضر في أكاديمية الشرطة األردنية في دورات القيادة الوسطى والقيادة المتقدمة .
عضوية العديد من لجان مناقشة الرسائل الجامعية في مرحلة الماجستير في الجامعة األردنية وآال البيت وجامعة
عمان العربية وجامعة اإلسراء األردنية.
عضو لجنة مناقشة رسالتي دكتوراه في جامعة العلوم اإلسالمية – األردن .
اإلشراف على عدد من الرسائل الجامعية في مرحلة الماجستير في الجامعة األردنية وآل البيت وعمان العربية و
مشاريع أبحاث مع  Illinois Wesleyan Universityفي عام .1119

المؤتمرات :
-

مشارك في المؤتمر األول للنيابة العامة في األردن  :واقع وطموحات ( ) 1102

عنوان ورقة العمل " :المركز القانوني للنيابة العامة في مواجهة المتهم في مرحلة الطعن باإلحكام الجزائية"
-

مشارك في المؤتمر المنظم من قبل الجمعية األردنية للدراسات و البحوث الجنائية في أيار 1101

عنوان الورقة":معيار قبول الدليل العلمي أمام المحاكم الجزائية".
-

ترأس جلسة الجانب القانوني لمؤتمر نقل و زراعة األعضاء البشرية المنعقد في الجامعة األردنية بالتنسيق مع
مستشفى الجامعة األردنية في اكتوبر .1101

المهام اإلدارية :






رئيسا لقسم القانون العام – كلية الحقوق  /الجامعة األردنية للعام الدراسي الجامعي 1101 – 1100
مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون الطلبة  /الجامعة األردنية للعام الدراسي الجامعي 1102 – 1101
مقرر لجنة التحقيق في كلية الحقوق للعام الدراسي الجامعي 1102 – 1101
مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون التطوير و الجودة لهذا العام 1102/1101
عضو في العديد من اللجان األكاديمية واإلدارية في كلية الحقوق  /الجامعة األردنية :

 -0لجنة التحقيق .
 -1لجنة تعديل الخطة الدراسية .
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 -2لجنة إرشاد الطلبة الجدد .
 -1لجنة المؤتمرات والندوات .
 -2لجنة معادلة المواد .
 -2عضو لجنة التحقيق على مستوى الجامعة األردنية .
 -9عضو المجلس التأديبي للطلبة للعام الدراسي الجاري 1102/11101





منسق كلية الحقوق وممثلها لدى (" American Bar Association " )ABA
عضو في عقد امتحانات النتقاء مدعي عامي " الجمارك األردنية "
عضو في لجنة لعقد المقابالت الشخصية لطلبة الماجستير في كلية الحقوق  /الجامعة األردنية 1119
عضو في مجلس كلية الحقوق كممثل عن القسم العام  /الجامعة األردنية للعامين الجامعيين الدراسيين
1102 - 1101 / 1100 - 1101

المهارات :
إتقان كافة مهارات الحاسب اآللي وتطبيقاته واالنترنت .
التعليم عن بعد ( ) E -Learning

اللغات :
العربية  :لغة األم .
االنجليزية  :إتقان مهارات المحادثة والكتابة والقراءة .

4

5

