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 ذاتيةسيرة 
 

 
 د. منير محمد شحاده العفيشات :االسم الكامل

كلية الحقوق  /الحقوق قسم  :الكلية /القسم  
عمان / األردنجامعة الزيتونة االردنية /  :المدينة، البلد الجامعة،  

  7000177770تلفون:     
  m.alofishat@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  

 www.zuj.edu.joالصفحة اإللكترونية: 
 

 المعلومات الشخصية .7
  1966 تاريخ الميالد: 

 األردنية الجنسية: 
  

 الشهادات العلمية .0
 ( القانون الجنائيدرجة الدكتوراة)، مصر،  جامعة عين شمس ، ،8022-8002 
 (القانون الجنائيدرجة الماجستير)، ردناال ، جامعة االسراء ،، 8002-8002 
 ( القانون درجة البكالوريس)، االردن،  جامعة الزيتونة االردنية، 8002-8008 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 .مصر //جامعة عين شمس ”دراسة مقارنة –ضمانات المتهم امام المحاكم الوطنية وامام محكمة الجنايات الدولية “

 الخبرات الوظيفية .1
 م8021- 8022الزيتونة عضو هيئة التدريس في جامعة  -
 م8022-8022رئيس قسم القانون  جامعة الزيتونة  -
  م8022-8022نائب عميد كلية الحقوق جامعة الزيتونة  -
 م8022-8022عضو مجلس كلية الحقوق للعام الجامعي  -
 م81/1/8022-22/1/8022قأئم بأعمال عميد كلية الحقوق  -
 م8021-8022عميد شؤون الطلبة جامعة الزيتونة  -
  م8022-8022ونة عضو مجلس جامعة الزيت -
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 الرتب األكاديمية. 5
  كلية الحقوق، جامعة الزيتونة األردنية ، األردن.28/1/8021أستاذ مشارك ، 
  االردن. ،  جامعة الزيتونة االردنية، الحقوق كلية ،  22/8/8022استاذ مساعد 

 

 المناصب األكاديمية. 6
 م8021-8022 ، االردن ،جامعة الزيتونة، عميد شؤون الطلبة 
 م81/1/8022-22/1/8022 ، جامعة الزيتونة االردنية، األردن،الحقوق  ئم بأعمال عميد كليةاق 
  ، م8022-8022االردن،   ، األردنية جامعة الزيتونة نائب عميد كلية الحقوق 
 م8022-8022االردن،   ، األردنية جامعة الزيتونة ،لحقوق رئيس قسم ا 
 م8022-8022 ، االردن، األردنية عضو مجلس جامعة الزيتونة 
  م8022-8022 ،، االردنجامعة الزيتونة ،عضو مجلس كلية الحقوق 
 

 هتمامات البحثيةاال. 0
 في القانون الجنائيوقضايا تطبيقات 

 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات. 8

 حتى اآلن -8022 ممارس في نقابة المحامين األردنيةعضو  -
 
 الخبرة التدريسية .9

 سات العلياالدرا 
 مادة القانون الجزائي/ دراسات متعمقة .2
 االشراف على رسائل الماجستير .8

 البكالوريس 
 مادة عقوبات عام/ القسم العام .2
 مادة أصول المحاكمات الجزائية .8
 مادة جرائم واقعة على األشخاص .2
 مادة جرائم واقعة على األموال .2
 مادة حقوق األنسان .2
 مادة القانون في حياتنا .6
 العامة والتشريع الضريبي مادة المالية .2
 مادة الجرائم االلكترونية .2
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 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .77

 .8021، التوقيف وبدائله في مرحلة التحقيق االبتدائي ) دراسة مقارنة(، الطالبة حنين يوسف جبر . 2
الدولية ودورها في حماية حقوق االنسان، الطالب محمد عبد الحميد ضبعان القشيكات، المحكمة الجنائية . 8

8022. 
 8022. الطالبة ايناس محمد الموازرة، مصلحة الغير في التمسك بوجود شركة التضامن أو بطالنها،2
 8022ة، لسرهيد، دور النيابة في وزن البين. الطالب مصعب عبدهللا عودة ا2
ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  )دراسة . الطالبة أسيل خالد جمال أبو سارة،االتجار بالبشر على 2

 8022تطبيقية(، 
 

 عضوية اللجان  .77
 

 المحلية والعالميةاللجان 
 

 حتى اآلن/األردن 8022عضو نقابة المحامين النظاميين منذ عام .2
0.  

 

 حتى اآلن/األردن 8022منذ عامفي المحاكم الوطنية محامي مزاول . 8
 األردن  .2
2. 8022-8021 
 /األردن 8021-8022شؤون الطلبة جامعة الزيتونة عميد . 2
 جامعة الزيتونة عمادة شؤون الطلبة/ .5

 االردن  .6
2. 8022-8021 

 حتى اآلن /األردن 8026منذ نقابة المحامين عضو لجنة الحريات العامة/ . 2
 نقابة المحامين .8

 االردن  .1
20. 8026-8021 

  8022-8026 / لواء ناعورفي وزارة التربية والتعليم رئيس مجلس التطوير التربوي . 2
 االردن  .22
28. 8026-8022 

 

 
 الجامعيةاللجان 
 م8022الحتفاالت بمرور خمسة وعشرون عامًا على تأسيس جامعة الزيتونة لنائب رئيس اللجنة العليا  .2
 م 8021-8022-8022-8026-8022رئيس اللجنة العليا للتخريج  .8
 م 8022-8022رئيس لجنة تحقيق للطلبة  .2
 م8021-8022رئيس المجلس التأديبي للطلبة  .2
 م 8021-8022رئيس لجنة اإلشراف على االمتحانات  .2
 - رئيس عدة لجان للتحقيق في الشكاوي من بعض الطلبة بحق العاملين في الجامعة  .6
 م8022-8022رئيس لجنة إعداد دليل الطالب  .2
 م8022-8026ونة عضو لجنة مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة الزيت .2
 م 8022امتحان الكفاءة الجامعية رئيس لجنة اإلشراف على  .1

 م 8022عضو لجنة إلقامة يوم وطني لإلحتفال باألعياد الوطنية  .20
 م 8022-8022عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الطلبة  .22
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 م 8022رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الطلبة  .28
 م 20/28/8022التقييم الذاتي لضمان الجودة  عضو لجنة .22
 م6/2/8022عضو لجنة اإلشراف واالعداد للمحكمة الصورية  .22
 م 8022عضو لجنة امتحان للمحكمة الصورية  .22
 م وما زال 8022ضابط ارتباط لجامعة الزيتونة لدى رئاسة الوزارة / دائرة  المنسق الحكومي لحقوق االنسان  .26
 م 8022 -8022 رئيس لجنة مناقشة االبحاث .22
 م 8022عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الطلبة  .22
 م8022عضو لجنة التحضير لبرنامج الماجستير لكلية الحقوق  .21

 

 اللقاءات العلمية والمهنية .70
 

 م8022تشرين الثاني لعام  2-2المؤتمر الدولي حول اإلصالح الجنائي وحقوق اإلنسان المنعقدة ما بين .2 
 م8022/نيسان/2-8تمر بعنوان : مبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المنعقدة مؤ . 8
 

 

 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية .73
 م 20/28/8022ضمان الجودة غايات لللبرامج التقييم الذاتي  . المشاركة في عمليات2
 م6/2/8022لمحكمة الصورية مسابقة ااإلشراف واالعداد ل. 8
 م 8022لمحكمة الصورية مسابقة اامتحان  . تحكيم 2
 م 8022 -8022 العلمية للطلبة مناقشة االبحاث . االشراف على2
 م8022كلية الحقوق في برنامج الماجستير استحداث  عداد الدراسات وتجهيز ملفا  .2

 

 النشر العلمي
مجلة  ،للمعلق الرياضي في القانون االردني المسؤولية الجزائيةالعفيشات منير محمد، الجبرة علي عوض،  2

 )بحث مقبول للنشر( مؤته للبحوث والدراسات / جامعة مؤته
 ،التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء عقد االيجارالجبوري ياسين محمد، العفيشات منير محمد،  8

  8080( 82الدنمارك العدد ) -رك للعلوم مجلة العلوم القانونية والسياسية كلية القانون  / اكاديمية البو 
الحماية الجزائية لالماكن المقدسة والدينية في العفيشات منير محمد، الفايز أكرم طراد، الجبرة علي عوض،  2

، 8022، االصدار 8(/20مجلة البحث العلمي والدراسات العلمية  / جامعة مؤته المجلد )  ،القانون االردني
 222-21الصفحات 

الجرائم االنتخابية في قانون االنتخاب لعفيشات منير محمد، الفايز أكرم طراد، العرسكي ساري محمود، ا 2
، 8(/26المجلد )، 261-222مجلة دراسات  الجامعة االردنية    8026لسنة  6لمجلس النواب ، رقم  

8022  ، 
حماية حقوق صاحب ة هشام حامد، ابو بكر محمد، العفيشات منير محمد، الزواهرة رامي ابرهيم، الكساسب 2
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مؤتمر إدارة االبتكار في االعمال/ المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر لكلية  ،حق االبتكار في قوانين الملكية
 8022، االقتصاد جامعة الزيتونة االردنية

  ار كشرط لحماية االبتكالزواهرة رامي ابرهيم، ابو بكر محمد، العفيشات منير محمد، الكساسبة هشام حامد،  6
حقوق الملكية الفكرية وأثر تكنولوجيا المعلومات عليه  مؤتمر إدارة االبتكار في االعمال/ المؤتمر العلمي 

 8022، الدولي الرابع عشر لكلية االقتصاد جامعة الزيتونة االردنية
الوقاية من االزمات    دور القانون في، الكساسبة هشام حامد، منير محمد العفيشاتأبو بكر محمد خليل،  2

عشر لكلية االقتصاد جامعة  / المؤتمر العلمي الدولي الخامساالستدامة والتنافسية في األعمالمؤتمر 
 8026 الزيتونة االردنية

 


