طارق عبد المجيد محمد عمي
استاذ مساعد
االردنية
عمان – تالع العمي

0796781111
Tareq.Ali@iu.edu.jo

Research gate
Google Scholar

Tsarafandi@gmail.com

الدرجة

التخصص

الجامعة

البمد

مدة الدراسة
من

سنة الحصول

دكتوراه

قانون جنائي دولي

الخرطوم

2011

2014

ماجستير

قانون دولي

بمفاست

1998

1999

بكالوريوس

حقوق

اإلسراء

1994

1998

مدة العمل
 2019/9ما زال

عمى الشهادة

الوظيفة

الجامعة

المهام

عضو هيئة تدريس كمية

جامعة االسراء

القيام بتدريس المساقات المكمف بها من قبل
العمادة وتنفيذ الواجبات الخاصة بالقسم العام

الحقوق – قسم العام

والعمادة
 2017/9الى
2019/9

هيئة تدريس كمية

جامعة االسراء

القيام بتدريس المساقات المكمف بها من قبل

االداب – قسم المساقات

العمادة وتنفيذ الواجبات الخاصة بالقسم العام

الخدمية

والعمادة
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مدة العمل
 2017-9الى - 9
2018

الوظيفة

المؤسسة

منسق

جامعة االسراء

 2009-9الى -9

مساعد عميد كمية

2017

الحقوق

 2010-9الى -9

عضو لجنة الخطة

2017

االستراتيجية عمى

المهام
تنسيق مواد القانون في قسم المساقات
الخدمية
مسؤول عن تنفيذ ومتابعة جميع الق اررات

جامعة العموم التطبيقية

التي تصدر عن العمادة
اقتراح الخطط االستراتيجة والمشاورة فيها
عمى مستوى الجامعة ضمن معايير الجودة

جامعة العموم التطبيقية

مستوى الجامعة
 2004-9الى -9

ممثل كمية الحقوق لدي

2017

مجمس الجودة في

تنفيذ وتطبيق كافة التعميمات الخاصة
بمعايير الجودة ومتابعتها لدى مجمس

جامعة العموم التطبيقية

الجامعة

الجودة في الجامعة

 2004-9الى -9

ممثل قسم القانون العام

المشاركة في جميع الق اررات الخاصة بالقسم

2017

لدي مجمس كمية

العام ومتابعتها مع اعضاء القسم

جامعة العموم التطبيقية

الحقوق

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

دورة االستعراض الشامل لحالة

المجنة الدولية لمصميب

حقوق اإلنسان لألردن

االحمر

دورة تدريب المدربين لتدريس

المجنة الدولية لمصميب

القانون الدولي

االحمر

الدورة العربية السادسة عشرة

المجنة الدولية لمصميب

لتدريب مدرسي القانون الدولي

االحمر

التاريخ

محاضر  /مشارك

2018/11-20-7
2015-10-15-3
2014-2-16-2

المغة
االنجميزية

مشارك

االنجميزية

مشارك

العربية

مشارك

اإلنساني

العنوان
جريمة التعذيب في القانون الجنائي

الدورية (المجمة)

ISSN

العموم التطبيقية

العدد
الرابع

البمد

السنة

االردن

2019

الجنائي الدولي

العنوان
حقوق االنسان وحرياته االساسية

دار النشر
الخميج

البمد
االردن

الطبعة
االولى

سنة النشر
2018
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المؤتمر

موضوع المؤتمر
دورة االستعراض الشامل لحالة حقوق اإلنسان

التاريخ

المكان

االستعراض الشامل لحقوق االنسان

سويس ار

2018/11-20-7

حماية البيئة حق وواجب قانوني

االردن

2009/4

لألردن
الحق في العيش في بيئة خالية من الثموث

 1القانون الجنائي
 -2القانون الدولي

 -1عضو هيئة عامة لدى نقابة المحامين
 -2عضو مجمس ادارة مركز التحكيم واالستشارات القانونية جامعة العموم التطبيقية
 -3عضو لجنة مناقشة االبحاث نقابة المحامين
 -4عضو في بصمة تغيير لممجتمع المحمي

 -1العربية
 -2االنجميزية

عنوان الرسالة

اسم الطالب

الضمانات القضائية لمحدث الجانح وفقا لمقانون األردني

عقاب الفايز

التطبيقي لمتميز في انجاح مؤتمر كمية الحقوق
ة
 -1درع جامعة العموم
 -2شهادة شكر وتقددير من صندوق الممك حسين لمتميز
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