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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سرية ذاتية   

 

 
 :املعلومات األساسية *

 

 .علي عوض عبد الوالي الجبرة: اإلسم 
 .ماحص في الخامس عشر من تموز لعام واحد وثمانون وتسعمائة والف: مكان وتاريخ الميالد 

 .األردن -عمان : مكان اإلقامة
 .أردنية: الجنسية
 .اإلسالم: الديانة
 .متزوج: اإلجتماعية الحالة 

 (.منـزل+   ) 261 5710274:    أرقام الهواتف
 (.محمول)  795881889 962 +                  

 175: ب.ص
 a.jabrah@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 

 :املؤهالت العلمية *        

  مدرسة ماحص الثانوية للبنين - 1999شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي عام. 

  جامعة آل البيت وبتقدير جيد - 2003درجة البكالوريوس في القانون عام. 

  جامعة آل البيت وبتقدير جيد جدًا - 2007درجة الماجستير في القانون عام.  

 .دراسة مقارنة" بات الجزائيحجية االعتراف في اإلث" عنوان الرسالة       

  مرتبة الشرفمع جامعة عين شمس   – 1021درجة الدكتوراه في القانون الجنائي عام. 

 .دراسة مقارنة" المحلية واألجنبية تيال في مجال التعامل بالبورصات جريمة االح" عنوان الرسالة       

  نقابة المحامين األردنيين –حاصل على إجازة المحاماة. 
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 : األحباث العلمية املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة  *    

اإلفادة املؤداة أمام الضاابةة  يف ضمان حجية مرحلة االستدالل دور حقوق اإلنسان خالل .1

, جامعة مؤتـة , مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, دراسة يف القانون األردني املقاارن, العدلية

 .42/11/4112تاريخ القبول للنشر 

 مؤتة مجلة ,ياألردن ياجلزائ نونالقا يف والدينية املقدسة لألماكن اجلزائية احلماية .4

 ..42/11/4112تاريخ ب مؤتة, مقبول للنشر والدراسات,جامعة للبحوث

 مجلة . األردني ةاجلزائي تاحملاكما أصول قانون يف اجلزائي يذيالتنف اإلشكال أسباب .3

 .للنشر االردنية, مقبول الجامعة – دراسات

مجلـة  ,  موقف القانون الدويل من املستوطنات اإلسرائيلية على األراضاي الفلساةينية .2

 .13/2/4112تاريخ القبول للنشر , جامعة آل البيت, المنارة 

ورقة علمية مقدمة فـي المـؤتمر   ,  مبدأ املساواة بني االدعاء والدفاع يف التشريع األردناي .2

جامعة اإلسراء " مواثيق الدولية والتشريعات الوطنيةمبدأ المساواة في ال: " الدولي الموسوم بـ 

 . 4112/ نيسان/ 4تاريخ , الخاصة

ورقة علمية مقدمة في مشروع المساءلة االجتماعية في محكمة ,  حنو احلد من أمد التقاضي .2

,  بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقـوق االنسـان  , بداية شمال عمان لتقصير أمد التقاضي

 .4112-4112, عمان , فندق القدس الدولي 

مفهـوم ييـر محـدد    , الجـزء األول , دراسة مقارنة, كرة اجلرمية االقتصادية ومفهومهاف .2

, المركز القومي للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة  , المجلة الجنائية القومية, تصاديةللجريمة االق

 .4111,مايو, العدد األول
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محـددات للجريمـة   , الجزء الثـاني ,  دراسة مقارنة, ومفهومها  فكرة اجلرمية االقتصادية .8

عـدد  , المركز القومي للبحـوث االجتماعيـة والجنائيـة   , المجلة الجنائية القومية , االقتصادية

 . 4111,يوليو

 . أحكام استجواب املشتكى عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف القانون األردني .9

تاريخ قبـول  " ,جمهورية مصر العربية, جامعة عين شمس, تصادية مجلة العلوم القانونية واالق

 .م4/2/4111: بتاريخ البحث للنشر

ضمانات املشتكى عليه أمام الضابةة العدلية وأثرها على حجية االعرتاف الصادر يف  .11

لقـومي للبحـوث   المركـز ا , المجلة الجنائيـة القوميـة   , دراسة مقارنة, مرحلة االستدالل

 .4112, نوفمبر, العدد األول , جمهورية مصر العربية , االجتماعية والجنائية 

 . دور النيابة العامة يف االستجواب وفقًا آلحكام التشريع اجلزائي االردني .11

 .4111بحث مقدم لدى نقابة المحامين االردنيين استكمااًل لمتطلبات نيل إجازة المحاماة  عام 

 

 :املؤلفات العلمية قيد التأليف*   
 .تكنولوجيا المعلومات جرائم  –الجنائية الموسوعة  .1

 .محاضرات في الجرائم االقتصادية  .2
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 : األومسة واجلوائز  *

  ـ  دكتوراهالحاصل على درع وتكريم من جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية عن رسالة  الموسومة بـ

 .1021لعام   .دراسة مقارنة" المحلية واألجنبية تيال في مجال التعامل بالبورصات جريمة االح"

  للمشاركة فـي أعمـال ونشـاطات    , مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان حاصل على درع وتكريم من

 .1024 -1025مشروع المساءلة االجتماعية في محكمة بداية شمال عمان أمد التقاضي 

 

 :األكادميية  اخلربات * 
 

 حتـى تـاريخ   1022منذ شهر فبراير ,  جامعة اإلسراء, كلية الحقوق , أستاذ القانون الجنائي المساعد 

24/2/1024. 

 االول للعام  ضمن الدراسات الصباحية خالل الفصل,  الجامعة االردنية, كلية الحقوق, تفرغُمحاضر يير م

1026/1027. 

 ,الفصل , ضمن الدراسات الصباحية , خاللجامعة الزيتونة االردنية الحقوق, لية ك محاضر يير متفرغ 

  .ولغاية تاريخه 1027/1022االول للعام للعام الجامعي 

 ضمن الدراسات الصباحية خالل الفصل الثاني مـن  ,  جامعة البتراء, كلية الحقوق, ُمحاضر يير متفرغ

 .1022عام 

 ضمن الدراسات المسائية خالل الفصل الصيفي ,  األهليةجامعة عمان , كلية الحقوق, ُمحاضر يير متفرغ

 .1007من عام 
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  مت بتدريسها يف اجلامعات
ُ
 :املساقات التي ق

 .جامعة االسراء/ (.األحكام العامة للجريمة والعقاب)القسم العام  -قانون العقوبات  .1

 .االسراءجامعة  (.الجرائم الواقعة على أمن الدولة) القسم الخاص -قانون العقوبات  .4

 .جامعة االسراء/ .(الجرائم الواقعة على األشخاص)القسم الخاص  -قانون العقوبات  .3

 .جامعة االسراء/  (.الجرائم الواقعة على األموال ) القسم الخاص  –قانون العقوبات  .2

 .جامعة االسراء/  .أصول المحاكمات الجزائية .2

 .جامعة االسراء/  .جرائم تكنولوجيا المعلومات  .2

 .الجامعة االردنية ./جرائم الحاسب االلي .2

 .جامعة االسراء/  .الجرائم االقتصادية .8

 .جامعة االسراء/ . حقوق اإلنسان .2

 .جامعة االسراء/  .القانون في حياتنا .11

 .جامعة عمان االهلية/  .قانون تجاري لغير طلبة الحقوق .11
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 :اخلربات العملية *  

 2/2/1020لغاية  12/1/1005لدى أمانة عمان الكبرى منذ  موظف. 

  20/2/1021 نـذ محامي ومستشار قانوني لدى شركة الفاروق للمحاماة وقوانين التجارة االلكترونيـة م 

 .22/4/1022ولغاية 

 حتى تاريخه 2/6/1022شركة إيوان للمحاماة من تاريخ  لدى محامي ومستشار قانوني. 

  أنواع القضايا الجزائية والمدنية بكافة أنواع المحاكم النظامية والخاصةمحامي مترافع في جميع. 

 محامي مترافع لدى هيئات التحكيم. 

  خبير معتمد لدى المحاكم الجزائية بكافة أنواعها لتقدير التعويض المادي والمعنوي الناجم عن الجرائم. 

 م.م.ندقية ذمحامي ومستشار قانوني ووكيل لشركة افرست الدارة االجنحة الف. 

 م.م.محامي ومستشار قانوني ووكيل للشركة المتخصصة الدارة المناسبات ذ. 

 م.م.محامي ومستشار قانوني ووكيل لشركة ارام للتوريدات الطبية ذ. 

 م.م.محامي ومستشار قانوني ووكيل لشركة رالي الدوالي لالستثمارات المتعددة ذ. 

  المتخصصة لبناء الشقق والمجمعات السكنية والتجارية  لشركة االعمارمحامي ومستشار قانوني ووكيل

 .م.م.ذ

 م .م.محامي ومستشار قانون للشركة االبدية للحلول الرقمية ذ. 

 م.م.محامي ومستشار قانوني لشركة نجمة االردن للتخليص والنقل ذ. 
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 :  جلان القانونية ا* 

  م1020عضو نقابة المحامين األردنيين. 

  مع الطلبة في جامعة اإلسراءعضو لجنة التحقيق  . 

 دعين في جامعة اإلسراءبعضو وأمين سر لجنة رعاية الطلبة الم. 

 منسق كلية الحقوق للتعليم االلكتروني في جامعة اإلسراء. 

  ية جامعة اإلسراءتدريب الطلبة في المحاكمات الصورعضو لجنة. 

  اإلسراءعضو لجنة متابعة امتحان الكفاءة الجامعية في جامعة. 

  جامعة اإلسراء في مقرر قسم القانون العام بكلية الحقوق. 

  جامعة اإلسراء  فيعضو لجنة تطوير المناهج بكلية الحقوق. 

 عضو اللجنة االجتماعية والثقافية بكلية الحقوق في جامعة اإلسراء. 

 :الدورات التدريبية   *    

  ورشة عمل خاصة بمتطلبات نظام إدارة الجودة " ISO 9001 : 9002 ". 

  20/20/1022-2التصميم ومونتاج الفيديو التعليمي وتضمينها لمواقع التعليم االلكتروني دورة 

  جمعيـة المحـامين   , العيادات القانونيـة  والتعليم في أساليب التعليم التفاعلي " خاصة بـ ورشة عمل

 .1025, والقضاة األمريكيين

 فنـدق القـدس    مركز عمان لدراسات حقوق االنسـان  "الحد من أمد التقاضي  " ورشة عمل خاصة بـ

1024  

  عمان الكبرى  أمانه" دورة فن التعامل مع الجمهور" 

  أمانه عمان الكبرى"دورة التعامل مع القوانين واألنظمة والتعليمات. " 

  دورة السالمة العامة. 
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 : االهتمامات البحثية   *     

موضوعات القانون الجنائي في بعديها النظري والتطبيقي مع التركيز وبشكل خاص علـى التشـريعات   

 : النحو التالي  المقارنة الناظمة لهذه الموضوعات على

 جرائم األسواق المالية. 

  جرائم تكنولوجيا المعلومات. 

 الجرائم االقتصادية. 

 جرائم المطبوعات والنشر. 

 القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم . 

 اإلجراءات الجنائية. 

 حقوق اإلنسان والحريات العامة. 

 المسؤولية الجنائية . 

 
 : املهارات  *   

 اللغة األم-العربيةاللغة : اللغات. 

 جيد: اللغة اإلنجليزية . 

  صياية كافة انواع العقود المدنية واعداد وتحضير كافة انواع اللوائح للدعاوى المدنية والجزائية. 

 القدرة على كتابة واعداد االبحاث واالوراق العلمية القانونية  . 

 اإلنترنتممتاز في تطبيقات مايكروسوفت واستخدام : مهارات الحاسوب. 

  القدرة على العمل في مختلف الظروف وبروح الفريق الواحد, والتأقلم مع شتى المهام : مهارات اإلتصال

 .بسرعة ودقة

 


