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الوظيفة

المؤسسة

مدة العمل
منذ عاـ 2005

محامي مجاز أماـ

مكتب خاص ،

وحتى تاريخو.

المحاكـ النظامية،
محاضر غير متفرغ

2016 -

المهام

الجامعة االردنية  /كمية الحقوؽ

2018
 ،منذ  2007وحتى

رئيس قسـ القانوف العاـ

2010

،

منذ عاـ  2018حتى

عميد كمية الحقوؽ

كمية الحقوؽ – جامعة اإلسراء
جامعة اإلسراء

تاريخو.

الجهة المنظمة

عنوان الدورة

التاريخ

المغة

محاضر /
مشارك

عربي+

 .1دورة الرخصة الدولية لقياده الحاسوب . ICDL

جامعة االسراء

2007

مشارؾ

 .2كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية

مركز تحكيـ تجاري

2010

مشارؾ

عربي

 .3دورة في إعداد وصياغة المذكرات االدعاء ورد

مركز

2012

مشارؾ

عربي

انجميزي

واالعتراضات والطعوف دورة إلعداد وتطوير المحامييف
والمستشاريف القانونييف
 .4دورة إلعداد وتطوير القضاة بكافة التخصصات

و ازرة العدؿ

2012

مشارؾ

عربي

القضائية والقانونية
 .5دورة في التقاضي والمرافعات في مسائؿ الخطاء الطبية

و ازرة العدؿ

2009

مشارؾ

عربي

والتعويضات
قسـ التحقيقات

 .6دورة في التحقيقات الجنائية واإلدارية

2001

مشارؾ

روسي

الجنائية في و ازرة
العدؿ  /أوكرانيا
 .7دورة حوؿ مكافحة غسيؿ األمواؿ

مركز جامعة

2000

مشارؾ

روسي

 .8دورة حوؿ االتجار بالبشر.

مركز العدؿ المساعد

2016

مشارؾ

عربي

في القانوف

العنوان

الدورية (المجمة)

ISSN

العدد

السنة

Page 2 of 7
Ref: Deans Council ( 5 ) Decision No. (61) Date: 21/10/2019
Ref: Quality Assurance Council Session ( 3 ) Decision No. (31 ) Date: 16/10/2019

البمد

المسؤولية الجنائية لمستمـ الرشوة
تحديد مفيوـ االعتداء في الركف المادي
لمجرائـ
حقوؽ المقبوض عميو في التشريع األردني
والفرنسي
مدى سمطة القاضي الجزائي في تفسير
النصوص الجزائية في قانوف العقوبات

مجمة الدولة والقانوف

2001

(أوكرانيا)

منشور

مجمة الدولة والقانوف

2000

(أوكرانيا)

2010

مجمة مؤتة (جامعة مؤتة)
جامعة الممكة أروى

2010

(اليمف)

منشور

تحديد مفيوـ القصد المسمى وغير المسمى

جامعة ديالي

منشور

( العراؽ)

2012

المشروعة في سوؽ رأس الماؿ الوطني
األردني

القتؿ بالسـ (دراسة مقارنة)
Prohibited Dealing with Foreign
Stock Markets
الحماية الجزائية لؤلماكف المقدسة والدينية
في القانوف الجزائي األردني
المصالحة الجزائية الجمركية في قانوف
الجمارؾ األردني

الكويت)

2012

مجمة القانوف والسياسة

منشور

(جامعة كردستاف)

2012

أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

(الجامعة األردنية)

الجرائـ االنتخابية في قانوف االنتخاب
األردني لمجمس النواب رقـ  16لسنة
2016
السرعة في أصوؿ المحاكمات الجزائية

2

والعموـ السياسية جامعة

مؤتة

Eurojournals

العراؽ
الكويت
العراؽ

برطانيا

منشور

االردف

2018
-2520

3

744X

منشور

االردف

2018
مقبوؿ

االردف

لمنشر
2017
23049693

7-6

منشور

برطانيا

2018
مقبوؿ

دراسات

االردف

لمنشر

(الجامعة األردنية)
مجمة بغداد

االردف

2013

المجمة االردنية في القانوف

أسباب اإلشكاؿ التنفيذي الجزائي في قانوف

العقابية

منشور

Eurojournals

والعموـ السياسية جامعة

اليمف

2010

مجمة الحقوؽ (جامعة

دراسات

اإلسوارة اإللكترونية ثورة في السياسة

منشور

منشور

مؤتة في القانوف
المجمة االردنية

االردف

منشور

األردني
التنظيـ القانوني لمواقع النشر اإللكتروني

مقارنة)
الجدزر
الحماية (
المضاربة غير
اسةمف
ائية

أوكرانيا

منشور

جامعة مؤتة

في القانوف الجنائي والمدني

أوكرانيا

2070-

2018
منشور

027X

2018

بغداد
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مقبوؿ

طمب تحريؾ الدعوى الجزائية الجمركية في

مجمة البمقاء

قانوف الجمارؾ األردني

(جامعة عماف األىمية)

حجية اإلفادة الشرطية

Eurojournals

االردف

لمنشر
2018
منشور

برطانيا

2018

العنوان

دار النشر

البمد

سنة النشر

الطبعة

قانوف العقوبات األردني

دار الثقافة

االردف

1

2006

المسؤولية الجنائية لجرائـ الشيكات

دار الثقافة

االردف

1

2008

موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

ورشة عمؿ لتعديؿ قانوف األحداث

المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف

عماف

الجامعة وخدمة المجتمع

جامعة البتراء

جامعة البتراء

الممارسات المتميزة في التخطيط االستراتيجي
(القيادة اإلستراتيجية)

و ازرة األوقاؼ الكويتية

الكويت

التاريخ
2012

2011

عضو نقابة المحامييف األردنييف منذ عاـ 2005
المغة العربية – لغة االـ
المغة االنجميزية – جيدة
المغة الروسية  -ممتازة

اسم الطالب

عنوان الرسالة

الحماية الجنائية لآلثار في فمسطيف دراسة مقارنة

الجامعة األردنية

اآلليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرائـ الفساد

الجامعة األردنية

األثر الناقؿ لالستئناؼ في الدعاوي الجزائية
(دراسة مقارنة بيف القانوف األردني والنظاـ السعودي)

الجامعة األردنية

المسؤولية الجزائية عف تزوير توقيع الموظؼ العاـ

الجامعة األردنية

ماىية التكيؼ القانوني لمجريمة وموقؼ المشرع األردني منو

الجامعة األردنية

اإلثبات الجنائي في جرائـ اإلرىاب اإللكتروني

الجامعة األردنية

السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي بوقؼ تنفيذ العقوبة

الجامعة الحرة (ىولندا)
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(دراسة تحميمية -أطروحة دكتوراه)
حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي
(أطروحة دكتوراه)
األحكاـ الخاصة لمجرائـ االقتصادية
(دراسة مقارنة بالقانوف األردني -أطروحة دكتوراه)
اإلجراءات الجنائية لجرائـ البيئة في القانوف األردني
(أطروحة دكتوراه)
حؽ المضرور مف الجريمة في التعويض مف الدولة (أطروحة دكتوراه)
تصحيح اإلجراء الباطؿ في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
(أطروحة دكتوراه)
جرائـ اإلفالس في التشريع األردني (أطروحة دكتوراه)
جرائـ االتجار بالبشر ووسائؿ مكافحتو في التشريع األردني والشريعة
اإلسالمية (أطروحة دكتوراه)

جامعة سانت كممنتس العالمية
جامعة العموـ اإلسالمية
جامعة العموـ اإلسالمية
جامعة العموـ اإلسالمية
جامعة العموـ اإلسالمية
جامعة العموـ اإلسالمية
جامعة العموـ اإلسالمية

القتؿ المستيدؼ في ضوء أحكاـ القانوف الدولي(أطروحة دكتوراه)

جامعة العموـ اإلسالمية

نايؼ احمد فالح الذنيبات

األحكاـ الخاصة بمقتضى قانوف الجرائـ االقتصادية

طالؿ ابراىيـ الخضير

الخروج عف األحكاـ اإلجرائية بخصوص جرائـ اإلرىاب والجرائـ
المتصمة بيا

طارؽ كريـ القييوي

المسؤولية الجزائية لمطبيب عف جريمة اإلجياض في التشريع األردني

رانيا سالـ المبيضيف

أدلة اإلثبات الخطية في جريمة إساءة االئتماف في القانوف األردني
المسؤولية الجزائية لممصارؼ في جريمة غسؿ األمواؿ

فايز الشورة

حقوؽ األحداث أثناء مرحمة التحقيؽ االبتدائي في ظؿ التشريع

حاكػـ ضبعػاف المػور

األردني ( دراسة مقارنة)
المسؤولية الجنائية لالشتراؾ بالمساعدة (دراسة مقارنة)
أثر الرجوع عف شيادة الزور في قانوف العقوبات األردني

محمد الغميالت

(دراسة مقارنة)
أثر االختالؿ العقمي في المسؤولية الجزائية (دراسة مقارنة مع

احمد الدبايبة

القانوف المصري)
احمد فنر احمد الشاىري

ضمانات المتيـ أماـ المحكمة الجنائية الدولية في مرحمة
المحاكمة
حقوؽ اإلحداث أثناء مرحمة التحقيؽ االبتدائي في ظؿ التشريع
األردني (دراسة مقارنة)
المسؤولية الجزائية لممصارؼ في جريمة غسؿ األمواؿ
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المسؤولية الجزائية لمطبيب عف جريمة اإلجياض في التشريع
األردني
المسؤولية الجنائية لممستفيد مف جريمة إعطاء شيؾ بدوف رصيد في

غيث القييوي

القانوف األردني (دراسة مقارنة في القانوف المصري)
اإلطار القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية في القانوف

ثامر الشاىيف

األردني
(دراسة مقارنة)
احمد مقبؿ الغميالت
جينية ر عوال

سمطة النيابة العامة في التصرؼ في دعوى الحؽ العاـ
مسؤولية الشريؾ عف النتيجة اإلجرامية المحتممة في قانوف
العقوبات العراقي -دراسة مقارنة

فيصؿ سرور السميماف

المسؤولية الجزائية لرئيس وأعضاء مجمس إدارة الشركات
المساىمة العامة
االستغالؿ الجنسي لؤلطفاؿ في التشريع األردني
العقوبات الماسة بالحرية في القانوف العراقي

امير حسيف عميوي

وقؼ المالحقة وتعميؽ تنفيذ العقوبة في جرائـ االعتداء عمى العرض

أكثـ الدبايبو

في القانوف األردني
احمد خميس

أثر استخداـ الوسائؿ غير المشروعة عمى استجواب المتيـ

فراس الجيجكمي

االختصاص الجزائي المعطؿ لممحكمة الجنائية الدولية

نافؿ الفالح

جريمة التزوير االلكتروني (دراسة تحميمية مقارنة)
ضمانات حقوؽ السجناء في القانوف األردني في ضوء المعايير
الدولية

عبد اهلل قطيفاف

ضمانات التوقيؼ في القانوف األردني مقارنة بالمعايير الدولية

بالؿ شاكر عبد عبد

وقؼ تنفيذ العقوبة بيف القانوف األردني والعراقي

تماضر المعايطة

المسؤولية الجزائية لطبيب التخدير في القانوف األردني

أريج دقة

الركف المفترض في جريمة الرشوة في القانوف األردني مقارنة
بالمعايير الدولية
المسؤولية الجزائية لمخبير ( دراسة مقارنة)

ماجد الشوابكة
حسيف عبدالمجيد زلوـ

جرائـ الذـ والقدح والتحقير اإللكترونية في القانوف األردني – دراسة
مقارنة

عماد العدواف

المسؤولية الجزائية عف التمقيح الصناعي – دراسة مقارنة

ابراىيـ القضاه

الجرائـ اإللكترونية الماسة باالقتصاد الوطني – دراسة مقارنة

محمد سالـ الشاىيف

دور وحدة مكافحة غسيؿ األمواؿ كضابطة عدلية في القانوف األردني

موسى نايؼ الشخاتره

الجرائـ المرتبطة بالدعاية االنتخابية وفقا لقانوف انتخاب مجمس النواب
األردني رقـ  6لسنة 2016

اياد فايز

حجية األدلة الجنائية التقميدية في اثبات جريمة االرىاب االلكترونية

تمارة عبد حسيف

جريمة االستغالؿ الجنسي االلكتروني لؤلطفاؿ في القانوف العراقي –
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دراسة مقارنة

0795513518

/

0779111177 : احمد النصيرات.د. أ-1
0798127777 : عوض ابو جراد. د-2

0795566565

:  الجامعة االردنية/ فياص القضاه. د-3
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