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 .الشهادات العلمية .2
 جامعة عين شمس  مع مرتبة الشرف. – 2012عام  (القانون الجنائي)درجة الدكتوراه في . 1
  اشمية.المملكة األردنية اله -لبيتاجامعة آل  - 2007عام  الجنائي( القانون )درجة الماجستير في .  2    

 عنوان الرسالة " حجية االعتراف في اإلثبات الجزائي" دراسة مقارنة.      
 .المملكة األردنية الهاشمية –جامعة آل البيت  - 2003درجة البكالوريوس في القانون عام . 3   

نيههة المملكههة األرد -درسههة مههاحث اليانويههة للبنههينم - 1999شهههادا الدراسههة اليانويههة العههر  العلمههي عههام . 4   
 .الهاشمية
 نقابة المحامين األردنيين. –حاصل على إجازا المحاماا . 5    

 
 إطروحة الدكتوراة .3
 مقارنة. عنوان الرسالة  " جريمة االحتيال في مجال التعامل بالبورصات المحلية واألجنبية " دراسة 

 .2011مصر العربية جمهورية  –جامعة عين شمس 
 

 .الخبرات الوظيفية .4
 2017/2018الحقوق مجلس كلية خارجي في عضو 

 لغاية االن. 2018عضو مجلس جامعة 
 16/9/2018جامعة الزيتونة األردنية من تاريخ  –كلية الحقوق  –عضو مجلس قسم القانون 

 لغاية االن .
 وحتى االن 2020ن تونة للدراسات القانونية منائب رئيس تحرير مجلة جامعة الزي
  في جامعة الزيتونة. عضو لجنة التحقيق مع الموظعين

 عضو لجنة التحقيق مع الطلبة في جامعة االسراء 
 في جامعة االسراء. دعين بعضو لجنة رعاية الطلبة الم

 2019مدرب الطلبة للمحاكمات الصورية 
 .2020لبطولة الجامعات األردنية مدرب الطلبة في فريق المناظرات 
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 الرتب األكاديمية
  العصههههل االول للعهههام الجههههامعيجامعهههة الزيتونههههة االردنيهههة كليهههة الحقههههوق   أسهههتال القههههانون الجنهههائي المسههههاعد   

 ولغاية تاريخه. 2018/2019

    حتههههى تههههاريخ 2013  منههههر شهههههر فبرا ههههر  جامعههههة اإلسههههراءأسههههتال القههههانون الجنههههائي المسههههاعد  كليههههة الحقههههوق 
15/9/2015. 

 

 ب األكاديميةالمناص
 نائب رئيس تحرير مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية من تاريخ

 
 هتمامات البحثيةاال .5

موضوعات القهانون الجنهائي فهي بعهد ها النوهرت والتطبيقهي مهع التركيهز و شهكل خهار علهى التشهريعات المقارنهة 
 الناظمة لهره الموضوعات على النحو التالي : 

 لية.جرائم األسواق الما 

 . جرائم تكنولوجيا المعلومات 

 .الجرائم االقتصادية 

 .جرائم المطبوعات والنشر 

 . جرائم القسم الخار في قانون العقو ات 

 .اإلجراءات الجنائية 

 .حقوق اإلنسان والحريات العامة 

 المسؤولية الجنائية . 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 عضو في نقابة المحامين 
 
 
 
 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةجنة التعيين لإجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 4 of 13 

 
 
 رة التدريسيةالخب .9
 

  العصههههل االول للعهههام الجههههامعيجامعهههة الزيتونههههة االردنيهههة كليهههة الحقههههوق   أسهههتال القههههانون الجنهههائي المسههههاعد   
 ولغاية تاريخه. 2018/2019

    حتههههى تههههاريخ 2013  منههههر شهههههر فبرا ههههر  جامعههههة اإلسههههراءأسههههتال القههههانون الجنههههائي المسههههاعد  كليههههة الحقههههوق 
15/9/2015. 

 ضههمن الدراسههات الصههباحية خهه ل العصههل االول للعههام الجامعههة االردنيههةليههة الحقههوق  ُمحاضهر ييههر متعههر   ك   
2016/2017. 

   ل   ضهمن الدراسهات المسهائية   خه ل العصهل االو جامعهة الزيتونهة االردنيهة محاضر يير متعر   كليهة الحقهوق
 ولغاية تاريخه.  2017/2018للعام للعام الجامعي 

 ضهمن الدراسههات الصهباحية خهه ل العصهل اليههاني مهن عههام جامعهة البتههراءقههوق  ُمحاضهر ييهر متعههر   كليهة الح   
2013 

   ضههمن الدراسهات المسههائية خهه ل العصههل جامعههة عمهان األةليههةُمحاضهر ييههر متعههر   )مهدرس( كليههة الحقههوق   
 .2007الصيعي من عام 

 
 الدراسات العليا 

 
 االن.لغاية  2018/2019من العصل العام الدراسي 

 ت متعمقة في القانون الجنائي . ) جرائم االتجار بالبشر (دراسا -
 دراسات متعمقة في القانون الجنائي .) جرائم تكنولوجيا المعلومات( -
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 البكالوريس 
 

جامعة  -)األحكام العامة للجريمة والعقاب(./ جامعة االسراء القسم العام -قانون العقو ات  .1
 .جامعة البتراء –الزيتونة االردنية 

 ) الجرائم الواقعة على أمن الدولة(. جامعة االسراء.القسم الخار -قانون العقو ات  .2
-)الجرائم الواقعة على األشخار(./ جامعة االسراء  القسم الخار -قانون العقو ات  .3

 جامعة الزيتونة االردنية.
 -اء القسم الخار ) الجرائم الواقعة على األموال (. / جامعة االسر  –قانون العقو ات  .4

 جامعة الزيتونة االردنية.
 امعة الزيتونة االردنية.ج -أصول المحاكمات الجزائية. / جامعة االسراء  .5
 جرائم تكنولوجيا المعلومات . / جامعة االسراء جامعة الزيتونة االردنية. .6
 جرائم الحاسب االلي./ الجامعة االردنية. .7
 الجرائم االقتصادية. / جامعة االسراء. .8
 / جامعة االسراء. حقوق اإلنسان. .9

 القانون في حياتنا. / جامعة االسراء. .10
 جامعة الزيتونة.المدخل الى علم القانون . .11
 جامعة الزيتونة. مبادى القانون التجارت. .12
 جامعة الزيتونة. قانون البينات والتنعير. .13
 قانون تجارت لغير طلبة الحقوق. / جامعة عمان االةلية. .14
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 )من األحدث إلى األقدم(اإلشراف على الرسائل الجامعية   .10
 2019 المسؤولية الجزائية عن ترويج االشاعات عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 2020الحماية الجنائية للحياا الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات . 
 2020سلطة النيابة العامة في وزن البينة . 

 2021رنة بالتشريع األردني".جرائم االحتيال االلكتروني " دراسة في التشريع القطرت مقا
 2021المنوومة التشريعية والمؤسسية لمنع التطرف في دولة قطر.

الحماية الجزائية للبيانات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي القطرت والقانون 
 2021المقارن.

 
 

 عضوية اللجان  .11
 

 عضو لجنة توكيد الجودا
 عضو لجنة الحوسبة والموقع اإللكتروني

 جنة التعليم االلكترونيعضو ل
 عضو لجنة الدراسات العليا

 لجنة البحث العلمي لجنة  عضو
 عضو لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعليمية
 عة الخريجينبعضو لجنة المعادلة واالرشاد والتدريب ومتا

 عضو لجنة االمتحانات والتقييم
 .عضو لجنة النشاطات اليقافية واالجتماعية والرياضية

 م.2010قابة المحامين األردنيين عضو ن
 ..2018/2019مميل كلية الحقوق بمجلس جامعة الزيتونة االردنية للعام الجامعي 

 .2017/2018جامعة الزيتونة االردنية للعام الجامعي  –عضو خارجي في مجلس كلية الحقوق 
 كلية الحقوق جامعة الزيتونة.  –عضو مجلس الكلية 

 .5/2019/2020ظعين بموجب القرار رقم عضو لجنة التحقيق مع المو 
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 عضو لجنة التحقيق مع الطلبة في جامعة اإلسراء  .
 عضو وأمين سر لجنة رعاية الطلبة المبدعين في جامعة اإلسراء.

 منسق كلية الحقوق للتعليم االلكتروني في جامعة اإلسراء.
 عضو لجنة تدريب الطلبة في المحاكمات الصورية جامعة اإلسراء.

 لجنة متابعة امتحان الكعاءا الجامعية في جامعة اإلسراء.عضو 
 مقرر قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة اإلسراء .

 عضو لجنة تطوير المناةج بكلية الحقوق في جامعة اإلسراء .
 عضو اللجنة االجتماعية واليقافية بكلية الحقوق في جامعة اإلسراء.

 
 

  اللقاءات العلمية والمهنية :
دور القهههانون الجنههههائي فهههي حمايهههة مواقههههع التواصهههل االجتمهههاعي والحههههد مهههن الجهههرائم المرافقههههة مهههؤتمر " . 1

" التوجهههات الحد يههة فههي عههالم ورقههة علميههة مقدمههة فههي مههؤتمر  -دراسههة فههي التشههريع االردنههي- السههتخدامها

عمههان اتههاريخ  –االردن  المنعقههد فههياالتصههاالت وتكنولوجيهها المعلومههات وآثارةهها علههى المجتمههع المحلههي"     

 في فندق جراسا بالتعاون مع ةيئة تنويم قطا  االتصاالت.  23-24/4/2019

ورقة علميهة مقدمهة فهي مشهرو  المسهاءلة االجتماعيهة فهي محكمهة نحو الحد من أمد التقاضي   . مؤتمر " 2

اداية شمال عمان لتقصير أمد التقاضهي  بالتعهاون مهع مركهز عمهان لدراسهات حقهوق االنسهان   فنهدق القهدس 

 .2015-2014الدولي   عمان   

لي الموسهوم اهه : " مقهدم فهي المهؤتمر الهدو  بحهثمبدأ المساواا اين االدعاء والدفا  في التشريع األردنهي   . 3
 2014نيسهان/  /2مبدأ المسهاواا فهي المواثيهق الدوليهة والتشهريعات الوطنيهة" جامعهة اإلسهراء الخاصهة  تهاريخ 

 . مؤتمر علمي محكم .
 
 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةجنة التعيين لإجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 8 of 13 

 
 النشر العلمي .12

 
 

1. THE LEGAL FOUNDATION FOR THE PREVENTION OF UNNATURAL 

SEX BETWEEN SPOUSES IN JORDANIAN LAW. Journal of law and 

political sciences (JLPS). SCIENTIFIC AND ACADEMY JOURNAL. PRINT 

ISSN 2222-7288. ONLINE ISSN 2518-5551 . Quality Impact Value 1.572. 

Vol.(22)-Tenth year – Issue (2) March 2020 .p329 – P348 .(EBSCO). 

 

2. TOWARDS DEFINING THE LEGAL NATURE OF TRADE UNIONS 

UNDER THE RULINGS OF THE JORDANIAN ADMINISTRATIVE 

JUDICIARY. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 17 (6) 

.ISSN – 1567-214X . P 5685-P5703. (SCOPUS) Q3. 
 

سه مية للدراسهات الشهرعية المسولية الجزائيهة للقاضهي النوهامي فهي القهانون األردنهي   مجلهة الجامعهة اإل. 3
الصهادرا عهن عمهادا البحهث العلمهي والدراسهات العليها  المنشهور  – (ISSN 2616 – 2148) والقانونيهة 
 المصهههنعة ضهههمن قاعهههدا ايانهههات اايسهههكو . 237 – 216. ر  2021عهههام  1  عهههدد 29فهههي المجلهههد 
(EBSCO) 

 
مجلهة البلقهاء للبحهوا والدراسهات   ألردنهي  فهي قهانون الجمهار  ا طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية. 4

. المصههههنعة ضههههمن قاعههههدا 132 -111. ر 2019(  2( العههههدد )22جامعههههة عمههههان االةليههههة . المجلههههد )
 (EBSCO) ايانات اايسكو 

 
  مجلههة مؤتههة للبحههوا والدراسههات   سلسههلة  لمسههؤولية الجزائيههة للُمعلههق الرياضههي فههي القههانون االردنههي. ا5

 .21/8/2019االجتماعية / سلسلة العلوم الطبيعية والتطبيقية  تاريخ القبول للنشر العلوم االنسانية و 
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 مؤتهة للبحهوا مجلهة ,األردنهي الجزائهي القهانون  فهي والد نيهة المقدسهة لألمهاكن الجزائيهة الحمايهة. 6
 (EBSCO) المصنعة ضمن قاعدا ايانات اايسكو  .مؤتة  مقبول للنشر والدراسات جامعة

 

-مجلهة دراسهات  . األردنهي الجزائيهة المحاكمهات أصهول قهانون  فهي الجزائهي التنعيهرت شهكالاإل . أسهباب7

( الملحهق 1(  العهدد )46(  المجلهد )ISSN 1026-3748األردنيهة )  الجامعهة – علهوم الشهريعة والقهانون 

 .(EBSCO) المصنعة ضمن قاعدا ايانات اايسكو  .157 -143ر  2019(  1)

 

مجلهة المنههارا   جامعههة   ي مههن المسهتوطنات اإلسههرائيلية علههى األراضهي العلسههطينية موقه  القههانون الهدول .8

 .334 -289. ر 2015( 4( العدد )21آل البيت  المجلد )

 

  مجلههة رمههاب للبحهههوا االزمههة االصههط حية للجريمههة االقتصهههادية فههي القههانون والعقههة والقضهههاء المقههارن . 9

 المصهنعة ضهمن قاعهدا ايانههات اايسهكو  .101-65. ر 2019(  تشهرين ثهاني /37والدراسهات  العهدد )

(EBSCO) 

 

إطالهههة أمهههد المحاكمهههة: أسهههبابة والمسهههؤولية والحلهههول البد لهههة   مجلهههة دراسهههات فهههي العلهههوم اإلنسهههانية   .10

واالجتماعيههة   الصههادرا عههن جامعههة سههكاريا ادولههة تركيهها ومركههز البحههث وتطههوير المههوارد البشههرية بههاألردن  

 EBSCO) . المصنعة ضمن قاعدا ايانات اايسكو 15/12/2020( تاريخ 6د )( العد3المجلد )
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أثهر الجريمههة االلكترونيههة علههى سههير المرافههق العامههة االلكترونيههة فههي التشههريع األردنههي   مجلههة الزرقههاء  .11

للبحهههههههوا والدراسههههههههات اإلنسههههههههانية   مجلههههههههة علميههههههههة محكمهههههههة ومعهرسههههههههة عالميهههههههها  فههههههههي قاعههههههههدا ايانههههههههات 

EBSCO,UIRICH’S 3/12/2020بول للنشر اتاريخ مق. 

 املؤلفات العلمية قيد التأليف: 

 .االلكترونية  الموسوعة الجنائية .1

 محاضرات في الجرائم االقتصادية. .2

 : والتكريم املشاركات *

جريماة " الموساومة ـاا دكتوراهالاحاصل على درع وتكريم من جمعية الدراساات والبحاوث اإلساالمية عان رساالة  .1
 .2012لعام   المحلية واألجنبية " دراسة مقارنة.ال التعامل بالبورصات تيال في مجاالح

مركاز عماان لدراساات حقاوق اإلنساان ش للمشااركة فاي نعماال ونشااطات مشاروع حاصل على درع وتكاريم مان  .2
 .2015 -2014المساءلة االجتماعية في محكمة ـداية شمال عمان نمد التقاضي 

عة عمان العربياة للمشااركة فاي انجااد وتادريب فرياق مان طلباة كلياة حاصل على شهادة شكر وتقدير من جام .3
 الحقوق جامعة الزيتونة االردنية في مسابقة المحكمة الصورية الجزائية.

حاصل على شهادة من مركز مفاتيح البشر لالستشاارات االدارياة والتعليمياة للمشااركة فاي ما تمر " التوجهاات  .4
فنادق  –يا المعلومات وآثارهاا علاى المجتمال المحلاي" المنعقاد فاي عماان الحديثة في عالم االتصاالت وتكنولوج

 .4/2019-24-23في الفترة من  –جراسا 

حاصاال علااى شااهادة ماان جامعااة االسااراء لالشااتراس فااي ماا تمر المساااواة فااي التشااريعات الوطنيااة والمواثيااق  .5
 .2014الدولية 
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 *  اخلربات العملية :

 1/8/2010لغاية  28/2/2004لدى نمانة عمان الكبرى منذ  موظف. 

 حتى تاريخه. 10/1/2012من تاريخ  والتحكيم شركة إيوان للمحاماة لدى محامي ومستشار قانوني 

 صةمحامي مترافل في جميل ننواع القضايا الجزائية والمدنية بكافة ننواع المحاكم النظامية والخا. 

 محامي مترافل لدى هيئات التحكيم. 

 لجرائم .االجزائية بكافة ننواعها لتقدير التعويض المادي والمعنوي الناجم عن  خبير معتمد لدى المحاكم 

 .محامي ومستشار قانوني ووكيل لشركة افرست الدارة االجنحة الفندقية ذ.م.م 

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

 دات الطبية ذ.م.م.محامي ومستشار قانوني ووكيل لشركة ارام للتوري 

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

  يااة لشااركة االعمااار المتخصصااة لبناااء الشااقق والمجمعااات السااكنية والتجار محااامي ومستشااار قااانوني ووكياال

 .ذ.م.م

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

 تشار قانوني لشركة نجمة االردن للتخليص والنقل ذ.م.م.محامي ومس 

 شركة حلم االمهات ذ.م.م .محامي ومستشار قانوني ل 

  لشركة  االلوفيرا الدارة المناسبات ذ.م.م . محامي ومستشار قانوني 
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 الدورات التدريبية :  *    

 (.TAG-DITدـلوم طالل اـو غزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات ) .1

يبياة ـتااريخ سااعة تدر  15دورة تصاميم ومونتااج الفياديو التعليماي وتضامينها لمواقال التعلايم االلكتروناي لمادة  .2

 جامعة الزيتونة االردنية. –العتماد وضمان الجودة . مكتب ا8-10/10/2018

 . 20/2/2019-18ساااعة تدريبيااة ـتاااريخ 15دورة اساتراتيجيات التعلاايم والااتعلم القائمااة علااى البحاوث لماادة  .3

 جامعة الزيتونة االردنية.  –مكتب االعتماد وضمان الجودة 

 ." ISO 9001 : 9002 " ورشة عمل خاصة بمتطلبات نظام إدارة الجودة  .4

مين والقضااة العياادات القانونياة ش جمعياة المحااوالتعلايم فاي خاصة ـاا " نسااليب التعلايم التفااعلي ورشة عمل  .5

 .2014األمريكيينش 

 . 2015فندق القدس  مركز عمان لدراسات حقوق االنسان " الحد من نمد التقاضي  "ورشة عمل خاصة ـا .6

 ورشة عمل حول الالمركزية في االردن . .7

 دورة فن التعامل مل الجمهور " نمانه عمان الكبرى " .8

 دورة التعامل مل القوانين واألنظمة والتعليمات "نمانه عمان الكبرى" . .9

 دورة السالمة العامة . .10
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 : ملهاراتا  *   

 اللغة األم.-اللغات: اللغة العربية 

  .اللغة اإلنجليزية: جيد 

   ائية.صياغة كافة انواع العقود المدنية واعداد وتحضير كافة انواع اللوائح للدعاوى المدنية والجز 

   .القدرة على كتابة واعداد االبحاث واالوراق العلمية القانونية 

  مايكروسوفت واستخدام اإلنترنت.مهارات الحاسوب: ممتاز في تطبيقات 

  لمهااام امهاارات اإلتصااال : القاادرة علاى العماال فااي مختلااف الظاروف وباارود الفريااق الواحااد  والتا قلم ماال شااتى

 بسرعة ودقة.

 

 

 

 
 
 


