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الدرجة

التخصص

الجامعة

البمد

مدة الدراسة
من

سنة الحصول

دكتوراه

القانون الدولي العام

القاىرة

2000

2004

مصر

ماجستير

قانون

األردنية

1996

1998

األردن

بكالوريس

قانون

األردنية

1991

1995

األردن

عمى الشهادة

مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

المهام

1999-1998

محاضر غير متفرغ

عمان األىمية

اكاديمي

2003-2002

مساعد بحث وتدريس

الجامعة االمريكية بالقاىرة

اكاديمي ومدرب

2012-2004

استاذ مساعد

االسراء

اكاديمي
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اكاديمي

االسراء

استاذ مشارك

2020 – 2012

اكاديمي

االسراء

استاذ

 – لغاية االن2020

المهام

المؤسسة

الوظيفة

مدة العمل

 الجئين/ حماية دولية

UNHCR

ضابط حماية دولية

2000-1997

استشارات قانونية

ديوان المظالم

مستشار

2010-2009

 الجئين/ حماية دولية

UNHCR (KSA & Turkey)

مستشار الحماية الدولية

2014-2012

المغة

 مشارك/ محاضر

التاريخ

الجهة المنظمة

عنوان الدورة

انجميزي

مشارك

2018

Musawah ‘Islam &
Gender Equality and
Justice’ Course

انجميزي

محاضر

2011 & 2012

Musawah &
Jordanian National
Commission for
Women (JNCW):
International Institute
for Humanitarian Law
(Sanremo, Italy) and
UNHCR
Euro-Mediterranean
Human Rights Net
Work

انجميزي

محاضر

2008

انجميزي

مشارك

2007

Annenberg – Oxford
Summer, St.
Catherine's Collage –
University of Oxford

The 56th & 57th
International Refugee
Law Course
Social and Economic
Rights and Migrants
and Refugees in the
Euro-Med region
Global Media Policy

البمد

السنة

العدد

ISSN

)الدورية (المجمة

العنوان

األردن

2006

21 (2)

1815-8625

مؤتة للبحوث والدراسات

األردن

2007

34 (2)

1026-3748

األردن

2008

23 (3)

1815-8625

دراسات – علوم الشرٌعة
والقانون
مؤتة للبحوث والدراسات

أوكرانٌا

2008

-

-

ًالمركز القانونً لالجئ غٌر الفلسطٌنً ف
األردن
البدٌل الداخلً للحماٌة الدولٌة فً ظل
1951 اتفاقٌة جنٌف لسنة
العقوبات الدولٌة االقتصادٌة وإشكالٌات
تطبٌقها
Tolerance in its Religious and
Ethical Dimension as Vessel to
Civil Liberties

Research paper
submitted to the
International
Scientific & Peer
review Conference
"Christianity and
Islam: Dialogue of
Cultures and
Civilizations
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مؤتة للبحوث والدراسات

1815-8625

)24 (5

2009

األردن

ترخٌص الهٌئات اإلعالمٌة المرئٌة
والمسموعة والرقابة المسبقة علٌها دولٌا ً
ووطنٌا ً
دراسةالتعبٌر
اإلنسانً:حرٌة
األمنعلى ضوء
قانونٌة
تهدٌد
لظاهرة تغٌر المناخ وسبل مجابهتها
االختصاص بالفصل فً صحة عضوٌة
المجالس النٌابٌة

مجلة أبحاث الٌرموك/
سلسلة العلوم اإلنسانٌة
واالجتماعٌة
الخلٌجٌة /
الجامعة
البحرٌن

1023-0165

)27 (1/A

2011

األردن

1015-4442

)3(2

2011

البحرٌن

-

-

2012

اوكرانٌا

2520-744X

)4(1

2012

األردن

الحماٌة القانونٌة للعمال األجانب فً
المناطق الصناعٌة المؤهلة

دراسات – علوم الشرٌعة
والقانون

1026-3748

)40 (2

2013

األردن

مدى موائمة التشرٌعات الوطنٌة للمعاٌٌر
الدولٌة فً مكافحة العمل الجبري

المجلة األردنٌة فً القانون
والعلوم السٌاسٌة

2520-744X

)7(3

2015

األردن

The Legal Protection for the
Names of the Cities and Other
Places: Changing the Names of
the Places in Palestine as an
"Example

Journal of Law,
Policy and
Globalization

2224-3240

71

2018

سوٌسرا

حق ضحٌة جرٌمة االتجار بالبشر بالبقاء
فً الدولة المستقبلة على الصعٌدٌن الدولً
والوطنً

مجلة الحقوق

1029-6069

)42 (3

2018

الكوٌت

Equal Sharing of Domestic
Equal Sharing of Domestic
Responsibilities as a Mean of
Enhancing Woman’s Economic
Participation in Jordan

Journal of Law,
Policy and
Globalization

2224-3240

86

2019

سوٌسرا

Tolerance in its Religious and
Ethical Dimension as Vessel to
Civil Liberties

البرتوكول االختٌاري للعهد الدولً
الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة لسنة  :2008نحو تفعٌل مبدأ
ترابط الحقوق

Research paper
submitted to the
International
Scientific & Peer
review Conference
"Christianity and
Islam: Dialogue of
Cultures
المجلةand
القانون
األردنٌة فً
Civilizations
والعلوم السٌاسٌة
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دور االستقالل المالً لمجالس المحافظات
فً تحقٌق مفهوم الالمركزٌة اإلدارٌة
اإلقلٌمٌة فً ضوء قانون الالمركزٌة
االردنً رقم  49لسنة 2015

مجلة الحقوق

1029-6069

مقبول

حق المرأة بنقل جنسٌتها ألبنائها على
الصعٌدٌن الدولً والوطنً

دراسات – علوم الشرٌعة
والقانون

1026-3748

)3( 46

2019

قانون منع الجرائم :بٌن مقتضٌات الضبط
اإلداري ومراعاة الحقوق والحرٌات

مجلة العلوم القانونٌة
والسٌاسٌة

7390-2617

)4( 25

2020

مدى فاعلٌة االستعراض الدوري الشامل
لحقوق اإلنسان :األردن كحالة دراسٌة

مجلة جرش للدراسات
والبحوث

2672-1814

)1( 21

2020

المجلة األردنٌة فً القانون
والعلوم السٌاسٌة

2520-744X

مقبول

اإلشكالٌات الدستورٌة الخاصة بتطبٌق
المعاهدات فً األردن

الكوٌت

األردن

الدنمارك
األردن

األردن

العنوان

دار النشر

البمد

الطبعة

سنة النشر

الحماٌة الدولٌة لطالب اللجوء

دار النهضة

القاهرة  -مصر

األولى

2004

Economic and Social Rights of
Migrants and Refugees in the
Euro-Med Region, Case
Studies: France, Jordan and
Morocco

Euro-Mediterranean
Human Rights
)Network (EMHRN

الدمارك

األولى

2008

موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

التاريخ

حقوق االنسان

– John Hopkins University
Paris II University, Paris

باربس

2010

اللجوء والهجرة

Euro-Mediterranean
Human Rights Net Work

بروكسل

2009

الشفافٌة ودور امناء المظالم

Association of
Mediterranean
)Ombudsmen (AOM

اثٌنا

2009

حقوق االنسان ،القانون الدولً العام ،اللجوء ،الهجرة ،النوع االجتماعً ،التنمٌة المستدامة ،القانون االداري والقانون الدستوري
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)Association of Mediterranean Ombudsmen (AOM



)Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN



UNHCR Protection Roaster









جائزة كميات الحقوق في األردن بقيمة ( )60,000دوالر أمريكي من منظمة (.2008 ،)IREX



شيادة شكر وتقدير عمى تولي ميام رئاسة قسم القانون العام لمدة عامين2008 ،



شيادة شكر وتقدير عمى تولي ميام مدير مكتب ضمان الجودة في الجامعة واعادة الطاقة االستيعابية لمجامعة إلى ما كانت عميو،
,2009



درع التميز ،ديوان المظالم األردني2010 ،



درع شكر وتقدير ،امانة عمان الكبرى.2015 ،

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

