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 السيرة الذاتية

 

 وال : معلومات شخصية أ

 د.ابراهيم حرب محيسن  أ. سم :اإل 

 : 1944تاريخ الميالد 

 ستاذ جامعي أالمهنة : محامي ون  الجنسية: األرد 

  توالد وبنأالحالة االجتماعية : متزوج وله ثالث  

 في القانون المدني  ستاذ أكاديمية : الرتبة األ 

  (11953) 3060ب ص. ،ردناأل : عمان،العنوان 

 0096265349900 تلفاكس:       

 00962642291511 تلفون/ الجامعة:       

 00962772119988 موبايل:       

                 00962799866299 

 : البريد االلكتروني Ibrahim_harb@zuj.edu.jo 

                             Imhaisen@gmail.com 

  ثانيا : المؤهل العلمي :

  بكالوريوس في القانون 

  ماجستير في القانون الخاص 

  دبلوم في علم النفس التربوي 

  دكتوراه في القانون المدني 

 ثالثا: الدورات التأهيلية

 ارةدورة في العالقات العامة/ معهد اإلد. 

 دورة في التوثيق الصناعي/ الجمعية العلمية الملكية. 

 ( دورة تأهيل المدربين على قواعد السالمة المروريةIRU). 

 ( دورة في التحقيق الجنائيF.B.I).  

 دورة في السلوك التنظيمي/ معهد اإلدارة. 

 دورات متعددة في العلوم الشرطية/ أكاديمية الشرطة الملكية. 

 لعملية : الخبرات ا رابعا

 .(10/9/1993وحتى تاريخ  15/10/1967تاريخ  منفي المجال الشرطي )االلتحاق بالخدمة  .أ

 والحدود األجانب.  

 التدريب والتخطيط. 

 عامةالعالقات ال. 
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 ت الجنائيةحقيقاالت.  

 مراكز االصالح والتأهيل.  

 شرطة محافظة مأدبا.  

 رطةرتبة عميد شبمن العام للشرطة القضائية مساعد مدير األ.  

 الداخلية العرب اءية في مجلس وزرخبير في العلوم الشرط. 

 في المجال االكاديمي : .ب

  (1996 -1995) حكوميةمحاضر في جامعة مؤته/ جامعة. 

 ( وحتى اآل -1996محاضر في جامعة الزيتونة / جامعة خاصة)ن. 

  في جامعتي مؤته والزيتونةعميد شؤون الطلبة.  

 .عضو مجلس قسم  

  ة.كليعضو مجلس  

 عضو في مجلس العمداء.  

 عضو في مجلس الجامعة.  

  خرى متفرقةأمهام: 

 رئيس لجنة الكتاب السنوي.  

 .رئيس لجنة قضايا الطلبة 

  مجلس طلبة الجامعةرئيس لجنة االشراف على انتخابات.  

 رئيس تحرير صحيفة الزيتونة.  

 ة المروجرئيس تحرير مجل.  

 رئيس لجان التحقيق مع موظفي الجامعة.  

  نظمة وتعليمات الجامعةأعادة النظر في إعضو لجنة.  

  2000 /الذي عقد في كلية الحقوقول لحقوق االنسان ولجنة االعداد للمؤتمر العلمي األعضو اللجنة التحضيرية. 

 في المجال القضائي  ج. 

 عضو محكمة الشرطة. 

 القضايا الشرطيةو في هيئة محكمة التميز الخاصة بعض.  

 ردنيلقضائي األمدير المعهد ا.  

  األردنيين ننقابة المحاميعضو. 

 في مجال العمل العام التطوعي   د. 

 عضو في جمعية الدفاع االجتماعي.  

 ة التدخينعضو في جمعية مكافح.  

 )عضو في الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي )جند. 
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 في المجال الرياضي  ز. 

 عضو االتحاد الرياضي للشرطة العرب.  

 رئيس اللجنة القانونية التحاد التايكواندو.  

 .رئيس اتحاد المصارعة 

 جسامرئيس اتحاد االثقال وبناء األ. 

 ثقالرئيس اتحاد األ.  

 ردنيةعضو مجلس إدارة اللجنة األلومبية األ.  

 عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العربي لرفع االثقال.  

 ثقالاألسيوي لرفع األ عضو المكتب التنفيذي لالتحاد.  

 ردناألنظام االتحادات الرياضية في  تي أعدت مسودةرئيس اللجنة القانونية ال. 

 .رئيس اللجنة القانونية في االتحاد األسيوي لرفع األثقال 

 .نائب رئيساالتحاد العربي لرفع اآلثقال والممثل القانوني لالتحاد 

 ت المشاركة بها : الندوات والمؤتمرات العلمية التي تمخامسا

 1973في  حدودمؤتمر مسؤولي المطارات وال. 

 1979 ، الرياض، السعودية،نيةب وأمن المجتمع، المركز العربي للدراسات األمندوة الشبا 

  1987، عمان، 1986قادة الشرطة واألمن العرب، تونس، مؤتمرات. 

  1989،فرنسا للشرطة الدولية، ليون،ة العامة معيللج نوالثامن والخمساالجتماع. 

 1989ر وزراء الداخلية العرب، القاهرة، مؤتم. 

  1990كندا ا، اتو، تربول(نن للجمعية العامة للشرطة الدولية )االوالتاسع والخمساالجتماع. 

 1991الواليات المتحدة ن لجمعية قيادات الشرطة الدولية، ميناسوتا، والمؤتمر السنوي الثامن والتسع. 

 (1989، 1987، 1985، 1983، 1980عوام )الشرطة العربية  خالل األ أجهزةت العامة في العالقا اجتماعات مدراء 

 عة لمجلس باألمني التاسلوكي والبرامج االعالمية من ناحية  تأثيرها ال يمتماعات السنوية للجنة االستشارية لتقواالج

 .(1990-1987) ، تونس،وزراء الداخلية للعرب

 ق العمل ورالعلمية وأبحاث اسادسا: األ

ع قانونية في مجال في دوريات علمية تتناول مواضي منشورة ا محكماعلمي ا( بحث17) في المجال االكاديميأ.   

 .صول المدنيةاالجراءات واأل

  :  في ميدان العلوم االجتماعية . ب

 1986، تونس مفهوم األمن الشامل. 

  1987األمن الشامل بين النظرية والتطبيق، عمان. 

 1987لتنمية، عمان األمن وا. 

 1988شرف اعالمي، تونس  نحو ميثاق. 

  1989دور اإلعالم في مكافحة الجريمة، تونس. 

  ،1989االهرام، القاهرة مركز الدراسات االستراتيجية في األمن القومي العربي في بيئة متغيرة. 
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  2001المسؤولية المدنية لشركات التبغ عن أضرار التدخين، عمان. 

 2001 ، عمانيتماعما قبل المحاكمة، جمعية الدفاع االجفي مرحلة  ث الجانحينمالحقة األحدا. 

 سابعا: األوسمة وشارات التقدير

  ،28/5/1977وسام االستقالل من الدرجة الثالثة. 

  ،15/12/1980وسام اليوبيل الفضي. 

  ،15/12/1982شارة الخدمة الطويلة. 

  23/8/1983وسام الخدمة الطويلة المخلصة. 

  7/6/1984الكوكب األردني من الدرجة الثالثة، وسام. 

  ،12/6/1985وسام االستحقاق من الدرجة الثانية. 

  ،16/12/1985شارة الكفاءة اإلدارية والفنية. 

  ،30/12/1990شارة الكفاءة القيادية. 

  ،8/12/1991شارة الشرطة القضائية. 

  ،16/6/1992وسام النهضة من الدرجة الثانية. 

 1/5/1993من الدرجة الثانية،  وسام االستقالل. 

 

****************** 

 

 

 


