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الدرجة

الجامعة

التخصص

مدة الدراسة
من

البمد

سنة الحصول
عمى الشهادة

البكالوريوس

األردنية

2008

األردف

الماجسػتير

األردنية

2010

األردف

2016

جمهورية

الدكتػوراه

عيف شمس

مصر

مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

المهام

2019/9/22

محاضر

جامعة اإلسراء/كمية

أستاذ القانوف اإلداري

فصميف

محاضر

جامعة عماف العربية

محاضر غير متفرغ

فصميف

محاضر

جامعة مؤتة

محاضر غير متفرغ

الحقوؽ

المساعد
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دورات مستمرة

محاضر

المعهد القضائي

مدة العمل

الوظيفة

المؤسسة

المهام

2020/2019

مقرر مجمس

جامعة اإلسراء

مقرر مجمس كمية الحقوؽ

2020/2019

رئيس لجنة

جامعة اإلسراء

رئيس لجنة الشكاوى

2020/2019

عضو لجنة

جامعة اإلسراء

عضو لجنة اإلبداع والريادة

2020/2019

مستشار نادي

جامعة اإلسراء

مستشار نادي الحوار

 2020/2019عضو المجمس

جامعة اإلسراء

عضو المجمس التأديبي

2020/2019

عضو ومقرر

جامعة اإلسراء

عضو ومقرر لجنة إعداد

2019/2018

مدير إداري

محكمة بداية

عماف/قصر العدؿ

مدير إداري محكمة بداية
عماف /قصر العدؿ

سنة واحدة

رئيس قسـ

قسـ الدراسات القانونية

في و ازرة العدؿ األردنية

رئيس قسـ الدراسات

القانونية في و ازرة العدؿ

بشكؿ مستمر

باحث قانوني

و ازرة العدؿ األردنية

إعداد الدراسات

كمية الحقوؽ

الحوار

التأديبي

2016-2015

األردني

محاضر في المعهد

القضائي األردني حوؿ نظاـ
الخدمة المدنية األردني

والمقترحات

لمطمبة

التقرير السنوي

األردنية

واالستشارات القانونية في
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و ازرة العدؿ
2016-2015

باحث قانوني

و ازرة العدؿ األردنية

2016-2015

رئيس قسـ

و ازرة العدؿ األردنية

أعداد ومراجعة االتفاقيات
التي توقعها و ازرة العدؿ

والحكومة األردنية وتدقيقها
الدراسات
القانونية

المشاركة في بعض أعماؿ

وحدة الرقابة الداخمية ومنها
لجاف اإلجابة عمى

استيضاحات ديواف
المحاسبة األردني

2018-2017

مأمور تنفيذ

محكمة بداية عماف

مأمور تنفيذ محكمة بداية

2015-2013

باحث قانوني

جهاز التفتيش القضائي

باحث قانوني لدى جهاز

2010/2009

موظؼ

الجامعة األردنية

العمؿ لدى دائرة اإلعالـ

2008/2007

عضو مجمس

الجامعة األردنية

2008/2007

رئيس اتحاد

الجامعة األردنية

األردني

عماف

التفتيش القضائي األردني
والعالقات العامة في رئاسة
الجامعة األردنية

الجامعة

عضو مجمس الجامعة
األردنية ويتولى هذا

المجمس اإلشراؼ عمى

جميع سياسات الجامعة
واعداد موازنتها.

رئيس اتحاد طمبة الجامعة
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األردنية.

طمبة
2008/2007

عضو لجنة

الجامعة األردنية

عضو لجنة الكتاب السنوي

2009/2008

عضو لجنة

الجامعة األردنية

عضو لجنة انتخابات اتحاد

و ازرة العدؿ األردنية

رئيس وعضو العديد مف

 2019-2013رئيس وعضو

في الجامعة األردنية عاـ.
الطمبة الجامعة األردنية.

لجاف التحقيؽ والتدقيؽ لدى
و ازرة العدؿ األردنية.

2009/2008

الجامعة األردنية

عضو

عضو لجنة المواسـ الثقافية
والفنية.

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

التاريخ

محاضر  /مشارك

المغة

دورة تدريبية حوؿ

هولندا  /الهاي

2016/12/9-1

مشارؾ

االنجميزية

الصياغة التشريعية
دورة تدريبية حوؿ

تونس

.2017/4/21-19

مشارؾ

العربية

الصياغة التشريعية
ورشة عمؿ عف إعداد

فندؽ

الخطط اإلستراتيجية

االنتركونتيفنتاؿ

و الخطط التنفيذية

/عماف

دورة التخطيط

جامعة طالؿ أبو

االستراتيجي واعداد

غزالة

2019/8/25

2016/8/11-7

مشارؾ

مشارؾ

العربية

العربية
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الخطط التنفيذية
ورشة عمؿ حوؿ

و ازرة العدؿ

مفاهيـ النوع

األردنية

2015/12/16

مشارؾ

العربية

االجتماعي (الجندر)
دورة تدريبية عف دعـ

مكتب األمـ

 2015/11/29إلى

ضحايا االتجار

المتحدة لمكافحة

2015/12/1

بالبشر والنظاـ

الجريمة

الوطني لإلحالة

والمخدرات /فرع

مشارؾ

العربية

الخميج_ مممكة
البحريف
دورة تدريبية عف

و ازرة العدؿ

النقض بأمر خطي

األردنية

2015/11/10-8

محاضر

العربية

واعادة المحاكمة
والعفو الخاص
دورة تدريبية عف

مفوضية األمـ

-25

القانوف لالجئيف

المتحدة لشؤوف

2015/10/28

مشارؾ

العربية

الالجئيف
دورة تدريبية مف خالؿ

الواليات المتحدة

2008

مشارؾ

االنجميزية

برنامج الزائر الدولي
وكانت تتضمف العديد
مف المحاور المهمة
التي تنمي القيادات
الشبابية مف مختمؼ
دوؿ العالـ
دورة تدريبية عف كتابة

مع نقابة

2008/6/22-9

مشارؾ

االنجميزية
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البحث القانوني/

المحامييف

بالتعاوف مع نقابة

األمريكييف

المحامييف األمريكييف
دورة تدريبية عف

2008

مركز الشفافية

العربية

محاضر

الفساد اإلداري
العديد مف الدورات في

المكتب خدمة

مجاؿ التعامؿ مع

المجتمع في

الجمهور

/الجامعة

العربية

محاضر

األردنية.
العنوان

الدورية (المجمة)

النقد التحميمي إلصدار التدابير

Beijing Law

التحفظية وفقا لقانوف التحكيـ

األردني لسنة 2020/2019
Judical oversight and the

impact of Laws to prevent
lialility

ISSN

العدد

Review

Technium Social

السنة

البمد

2019

أميركا

2019

Sciences

المممكة

المتحدة

Journal

العنوان

دار النشر

البمد

الطبعة

سنة النشر

الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة

دار شهرزاد

األردف

األولى

2019

موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

التاريخ
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المغة العربية كتابة محادثة بشكؿ ممتاز.
المغة االنجميزية كتابة ومحادثة بشكؿ جيد.
اجتياز امتحاف المغة االنجميزية المستوى الثاني والمنظـ مف قبؿ و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي
االردنية ومركز المغات في الجامعة االردنية.
اجتياز ( )The Academic Test Of English as a Foreign Language
المنظـ مف ِقبؿ مركز المغات في جامعة القاهرة (اجتياز االمتحاف بدرجة )500

اسم الطالب

عنوان الرسالة
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