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  دكتور شاكر عبدهللا علوان العبادي               
 

عمان, االردن: العنوان       

00962799051010,00962777401044: خلوي  

alwanz67@yahoo.com د الكتروني:بري  

 الجنسية: االردنية

15.10.1967تاريخ الميالد:   

 اللغات: عربي , أنجليزي

   

 االهداف
 
 

ؤوليةالمس قدر أكبر من وتحمل النمو المهني تعزيز اشارك في, حيث مليئة بالتحدياتبيئة  أن أكون جزءا من هدفي هو  
 

.تحقيق النتائج المرجوة من أجل نجاح المنظمةالمساهمة في و مهاراتي إلثبات  
 

.العالم في جميع أنحاء لحفاظ على السالما و القانون رساءإلأن اكون عضوا وشريكا   
 
 

 مجاالت الخبرة
 

 القانون                                      االداره                                                 مناأل -

 قسم التزييف              من الدبلوماسي                               استشارات قانونيه                األ -

 لي                                 التحقيق جنائيقانون دو                                    مناألمديرية  -

 قانون وطني                                المراكز األمنية                                    شؤون األمن -

 دراتعقود قانونية                                مكافحة المخ                                   األمن الوقائي -

 مكافحة االرهاب مدعي عام                                      تحكيم                                        -

      محامي عام قانون جنائي                                                                قانون العقوبات -

 

 

 
 

 المستوى التعليمي
 

 .عمان, األردن-ي العلوم اإلدارية / جامعة مؤتةدرجة البكالوريوس ف -

 .عمان, األردن-جامعة العلوم التطبيقية الخاصة درجة البكالوريوس في القانون / -

 .عمان, األردن-دبلوم في علوم الشرطة القانوني / مؤتة جامعة -

 .عمان, األردن-درجة الماجستير في القانون / جامعة مؤتة -

 .القاهرة, مصر-الدول العربية / جامعةالداري )التحكيم بالعقود االدارية (ا في القانون دكتوراهدرجة ال -

 خريج مع مرتبة الشرف        
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رات في الميدانلخباا  
 
 

 محكمين عقيد متقاعد من األمن العام ومحامي مزاول لدى المحاكم األردنية ومحكم دولي وعضو اتحاد ال          

 

  .العرب ودكتور قانون محاضر لدى جامعة الزيتونة     
 

 مديرًا للمكتب العسكري واألمني لوزير الداخلية. -
 مستشارًا لوزير الداخلية للشؤون األمنية والقانونية . -
لتشريع عضو لجان تشاريع  القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية واالجتماعية واألمنية في لجان ديوان ا -

 والرأي/ رئاسة الوزراء.
 مستشار قانوني في مديرية األمن العام. -
المحامي العام المدني لألمن العام لدى محاكم الصلح والبداية واالستئناف والتمييز والشرعية في قصر  -

 .2010 - 2009العدل/ عمان لعام 
 ضابط تحقيق وبحث جنائي في مديرية شرطة محافظة العاصمة. -
 لبحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة مادبا.رئيس  شعبة ا -
 ضابط تحقيق وبحث جنائي في مديرية شرطة محافظة الزرقاء. -

 .قاء كل من )الرصيفة/ الغويرية (رئيسًا للمراكز األمنية في شرطة محافظة الزر  -
 ضابط مكافحة مخدرات وتزييف/ إدارة مكافحة المخدرات والتزيف. -
 يف العاصمة ومحافظة الزرقاء.رئيس قسم مكافحة المخدرات وتزي -
 ضابط في مكتب األمن الوقائي. -
 وحدة األمن الدبلوماسي / ضابط ارتباط أمن السفارات. -
 .2001-1999المتحدة في أقليم كوسفو عام مراقب دولي ورجل حفظ سالم في مهمة األمم  -

 . (, القويسمة , ناعوردة, االشرفية) الرشيد , زهران , الهاشمي, أبو نصير, الجوية التاليةرئيسًا للمراكز االمني -
 رئيسًا لقسم نجدة العاصمة / الضواحي. -

 رئيس قسم الحرس الدبلوماسي وشخصيات. -

 رئيس قسم الدوريات الخارجية /  شمال المملكة. -
 .2009والنجدة ) شمال عمان( لعام  مساعدًا لمدير شرطة العاصمة للعمليات والتدريب -
 .2010ني ابن الحسين التدريبية( الضباط ) مدينة الملك عبد هللا الثا مساعًد لمدير معهد تأهيل وتدريب -

2005 

2008 
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 الخبرات المهنية
 
 

سنة ضابط أمن وتحقيق وميدان فيي األمين العيام / ضيابط تحقييق وبحيث جنيائي/ ضيابط مسير  جريمية /  25خدمة  -
درات والتزييييف/ ضييابط لييدى مركييز معالجيية مييدمني المخييدرات والمييؤثرات العقلييية/ ضييابط أميين ضييابط مكافحيية المخيي

 وقائي/ ضابط حرس شخصيات وأمن دبلوماسي / رئيس ومساعد في عدة مراكز أمنية . 
 مديرًا لمكتب وزير الداخلية ومستشارًا أمنيًا وقانونيًا ومستشارًا قانونيًا في مديرية األمن العام. -
جنة صياغة عيدة قيوانين )قيانون مكافحية ابرهياب , قيانون االنتخابيات النيابيية والبلديية والسيير, واليدرك , عضو في ل -

وتعديالت قانون األمن العام , واالحزاب السياسية والجمعيات الخيرية , القانون المعيدل لمراكيز االصيال  والتأهييل . 
 لجنة الشؤون األمنية العامة في وزارة الداخلية.عضو اللجنة العليا لمراكز االصال  والتأهيل ( و رئيس 

/ عضييو فييي عييدة  2007 – 2006 – 2005عضييو فييي عييدة مييؤتمرات وزراء الداخلييية العييرب فييي تييونس ميين عييام  -
ميييؤتمرات دول جيييوار العيييرا  / سيييوريا والكوييييت واالردن /رئييييس لجنييية شيييكاوي االنتخابيييات النيابيييية والبلديييية فيييي وزارة 

نية االعيداد بنتخابييات النيابيية والبلديية ورئيييس اللجنية األمنيية لالنتخابييات النيابيية والبلدييية  ) الداخليية / عضيو فييي لج
 م. 2007تسجيل , وانتخاب , وفرز( لعام 

 المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات األمنية والقانوينة وحقو  االنسان ) العربية والدولية( . -

لدى جميع دوائر الدولة اليديوان الملكيي , القييادة العامية لقيوات المسيلحة , المخيابرات ضابطًا ومنسقًا لوزير الداخلية   -
العامييية , المديريييية العامييية لليييدفال الميييدني , المديريييية العامييية لقيييوات اليييدرك , مديريييية األمييين العيييام واالجهيييزة األمنيييية 

 األخرى.
 الرماية وشركات األمن والحماية الخاصة .عضو في  لجنة تراخيص االسلحة النارية وااللعاب النارية وميادين  -
عضييو لجنيية ومفيياوة إعييادة ترسيييم وتحديييد الحييدود المجيياورة للملكيية االردنييية الهاشييمية و عضييو مفيياوة فييي فريييق  -

 ) مراكز اصال  وتأهيل الجويدة(.  2007إدارة األزمات ومنها أزمة السجون لعام 
 نبية و عضو في اللجنة العليا بزالة األلغام.عضو لدى وزارة العمل بخصوص العمالة الوافدة واالج -

محاضر في أكاديمية الشرطة الملكية والمعاهد الشرطية /محاضر في أكاديميية األميير نيايف ) جامعية األميير نيايف  -
للعلييوم األمنييية( محاضييرًا ومدرسيييًا و مييدربًا فييي معهييد تأهييييل الضييباط فييي مدينيية المليييك عبييدهللا الثيياني ابيين الحسيييين 

 ة.التدريبي

 دكتور ومحاضر للقانون في جامعة الزيتونة. -

محاضيييرام وميييدربًا قانونييييًا وامنييييًا وعسيييكريًا فيييي عيييدة مراكيييز تدريبييييُ خاصيييُ فيييي االردن واالميييارات وع ميييان والسيييعوديُ  -
  ء دورات امنيُ وعسكريُ وقانونيُ, مفاوة في ادارة االزمات.العطا
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 الدورات
 
 

 .دورة حفظ السالم -
 المتحدة. دورة مراقبين األمم -
 دورة انتاج المدربين. -
 دورة الصاعقة والمظليين لدى القوات الخاصة. -
 دورة تحقيق وبحث جنائي وضابط مسر  جريمة. -
 دورة حفظ النظام. -
 دورة امن تقدمية. -
 .والهيئات القنصرية والدبلوماسية دورة أمن منشآت والحرس شخصيات والحرس الدبلوماسي -
 دورة مكافحة المخدرات والتزييف. -
 دورة أجانب وحدود والعمالة الوافده. -
 دورة  أمن تاسيسية. -
 دورة سير تأسيسية . -
 دورة أنتاج وتاهيل مدربين الضباط. -
 دورة أمن وحراسة المنشآت الحيوية والنفطيُ / المملكة العربية السعودية. -

 New( في  London Police Depدورة مكافحة التزييف للبطاقات االئتمانية في منظمة الفيزا العالمية و) -

Scotland Yard   .)المملكة المتحدة ( 

 
 
 

 االوسمة
 

 

 وسام ملكي  )االستحقا  العسكري( من قبل ) الملك الراحل الحسين بن طالل(. -

وسام قوات حفظ السالم الدولية األمم المتحدة للشرطة في كوسوفو / من قبل السيد كوفي عنان االمين العام  -
 لالمم المتحدة.

 ة الطويلة المخلصة.وسام الخدم -

 وسام الشرطة القضائية. -

 وسام الكفاءة االرداية والقيادية.  -

 وسام الكفاءة التدربيبة.  -
 

 

 


