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 ذاتيةسيرة 
 
 
 
 
 
 

 محمد حسين مجلي المجالي                                                :االسم الكامل
الحقوق  :الكلية /القسم  

 جامعة الزيتونة/ االردن/ عمان
 0222517770تلفون:      

 Moh.almajali@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 

 المعلومات الشخصية .5
   12/9/1990تاريخ الميالد: 

 أردنيالجنسية: 
  

 الشهادات العلمية .7
 جمهورية مصر، ، جامعة عين شمس1028،القانون اإلداري  دكتوراه في.  
 االردن، مؤتهجامعة ، 1022 القانون،في  درجة الماجستير. 
  االردنمؤتة، جامعة 1021في الحقوق، درجة البكالوريس ، 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 فرنسا.-مصر –األردن -دراسة مقارنة –حكا  القضايية في مواجهة اإلدار  الضمانات الحديثة لتنفيذ اال

Modern Guarantees In Executing Judicial Judgments against The Administration 
Comparative study  (Jordan-Egypt-France) 
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 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 لزيتونة، االردن.استاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة ا 

 
 المناصب األكاديمية

  حتى االن 9/1029، االردن، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة رييس قس. 
 

 هتمامات البحثيةاال .1
 الفانون اإلداري  -
 تشريعات اإلدار  اإللكترونية -
 النظا  الدستوري األردني. -
 القضاء اإلداري. -
 الدستوري والنظ  السياسية.قانون  -
 التنفيذقانون البينات و  -

 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

 االردنيين عضو في نقابة المحامين 
 

 الخبرة التدريسية .2
 الدراسات العليا 

 دراسة متعمقة( القانون الدستوري والنظ  السياسية(. 
 .القانون والقضاء االداري/ دراسات متعمقة 

 
 البكالوريس. 

 القانون اإلداري. -
 القانون في حياتنا. -
 .ي القانون التجاري مباد -
 .اإللكترونيةتشريعات اإلدار   -
 قانون البينات والتنفيذ. -
 القانون الدستوري والنظ  السياسية. -
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 النظا  الدستوري األردني. -
 .اإلداري القضاء  -
 .التطبيقات القضايية -

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .50

دعوى االلغاء شكال اما  المحكمة االدارية وفقًا لقانون القضاء  رد ،الحمود المعاعيه يبندر عبد المهد -
 .لعا  الجامعي 1022 ه( لسن12االداري االردني رق )

 .1010-1029أحكا  وضوابط المصلحة في الدعوى الدستورية دراسة تحليله مقارنة، . اميره أبو كرش -
 

 عضوية اللجان  .55
 ضمان الجود  على مستوى القس  الكلية.عضو لجنة  -
 البحث العلمي على مستوى القس  والكلية.عضو لجنة  -
 الدراسات العليا على مستوى القس  والكلية.عضو لجنة  -
 المجلس التأديبي للطلبة على مستوى الجامعة.عضو لجنة  -
  رييس قس  القانون كلية الحقوق.لجنة  عضو -
 .عضو لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعليمية -
 ي  اإللكتروني على مستوى القس  والكلية.الحوسبة والتعلعضو لجنة  -
 في الجامعة. نعضو لجان التحقيق مع العاملين اإلداريي -

 
 النشر العلمي .57

مجلة الميزان األردن( )فرنسا، مصر،  مقارنة:دور الصلح القضايي في حل المنازعات اإلدارية )دراسة  -
 .1029 اذار 9 -:والقانونية( التاريخللدراسات اإلسالمية 

ة الطعن بطريق إعتراض الغير على أحكا  القضاء اإلداري )دراسة مقارنة: فرنسا مصر، األردن( إشكالي -
 .1029اذار  9التاريخ:  )مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية والقانونية(

النطاق القانوني لتطبيق نظرية القرار اإلداري المضاد )دراسة تحليلية مقارنة( )مجلة الجامعة اإلسالمية  -
 .1028-22-22-التاريخ:  سات الشرعية والقانونية(للدرا

األزمة اإلصطالحية للجريمة اإلقتصادية في القانون والفقه والقضاء المقارن )مجلة رماح للبحوث  -
 .1029-9-6 -التاريخ:  والدراسات اإلقتصادية(

-ردن مصر فرنسا التحليل القانوني للقرار االداري السلبي ومدى جواز وقف تنفيذه )دراسة مقارنة: األ -
 .1028-21-28مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية( ،


