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  جامعة الدول  –معهد البحوث والدراسات العربية ، 3330 ،(القانون الدولي العام) الدكتوراهدرجة
 مصر، القاهرة، العربية

 (القانون الدولي العامدرجة الماجستير ،)جامعة الدول  –معهد البحوث والدراسات العربية ، 3333
 مصر، القاهرة ،  العربية

  يمن، العدن، جامعة عدن، 3771(، القانون ) سالبكالوريو درجة. 
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 الخبرات الوظيفية .4
 الرتب األكاديمية

 حتى االن. -3332 حزيرانالردن ، ، اجامعة الزيتونة االردنية ، القانون ، مشارك  أستاذ 
  ،3332 - 3331 أيلول ليمن ،، اجامعة صنعاء، كلية الشريعة والقانون أستاذ مساعد. 
 

 المناصب األكاديمية
 لزيتونييييية، األردن، رئييييييس تحريييييير مجلييييية جامعييييية الزيتونييييية االردنيييييية للدراسيييييات القانونيييييية ، جامعييييية ا

 م حتى األن.3333يناير  39
  3337يتونييييية االردنيييييية ، االردن ، للعيييييام الدراسييييييي عضيييييو مجليييييس البحيييييث العلميييييي ، جامعييييية الز 

 م.3333 –
  م  3330ميييييدير ، مركيييييز دراسيييييات الهجيييييرة والالجئيييييين ، جامعييييية صييييينعاء ، الييييييمن ، مييييين  برايييييير

 م . 3332الى 
  م 3337نائيييييي  مييييييدير ، مركييييييز دراسييييييات الهجييييييرة والالجئييييييين ، جامعيييييية صيييييينعاء ، اليييييييمن ، ميييييين

 م.3330الى يناير 
 امعيييييية صيييييينعاء لحقييييييوأ اانسييييييان و ييييييياس الييييييرأ  العييييييام ، جامعيييييية عضييييييو مجلييييييس إدارة مركييييييز ج

 م.3333 -3332صنعاء، اليمن ، من 
  ، عمييييييييد كلييييييييية الحقييييييييوأ وشيييييييئون الطيييييييال  ، جامعييييييية العليييييييوم التطبييقييييييييية واالجيتماعييييييييية ، الييييييييمن

 م. 3332 -3331صنعاء ، من  
 

 هتمامات البحثيةاال .9
 القانون الدولي  -
 حقوأ اانسان -
 ء انون اللجو  -
 القانون دولي إنساني -
 القانون الدبلوماسي -
 المنظمات الدولية -

 الخبرة التدريسية .2
 ماجستير ( الدراسات العليا ( 

 القانون الدولي العام  -
 القانون الدولي اانساني -
 اسالي  البحث العلمي -



 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 3 of 7 

  سالبكالوريو 
 القانون الدولي العام  -
 المنظمات الدولية -
 القانون الدبلوماسي -
 حقوأ اانسان -
 السياسية والقانون الدستور  النظم  -
 القانون الدستور  األردني -
 اليثييقيا ة اليقيانيونيييية -

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم( .0

 
الر
 قم

 السنة عنوان الرسالة اسم الطالب

 محمد سعيد رشيد الوتار 1
المسلحة دور منظمة الصلي  األحمر الدولية  ي مساعدة ضحايا النزاعات 

 من النساء واالطفال ) العراأ إنموذجًا (
3333 

 3333 الهجرة غير الشرعية واثرها على  ضايا ااتجار بالبشر أسيل خالد جمال ابو سارة 2
 3333 األثار القانونية المترتبة على االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة اسرائيل طارأ احمد محمد  رج هللا 3

: المرأة ، األمن والسالم ) أهميته 3032 رار مجلس األمن الدولي ر م  يوسف الحمدانسارة عبدهللا  4
 وتحديات تطبيقه  ي المنطقة العربية (

3333 

 3337 حقوأ و واجبات الالجئ بين الوا ع والتطبيق  ي االردن  خالد ربيع عيد الحويان 5
 3337 المسلحة على ضوء القانون الدولي اانسانيحماية النساء  ي النزاعات  روعه يونس رضوان المعايطة 6

 االء عيد عواد الكعابنة  7
عديمو الجنسية  ي ضوء االتفا يات الدولية والتشريعات العربية ) دراسة 

 مقارنة (
3337 

8 
محمد عبدالحميد ضبعان 

 الفشيكات
 3332 المحكمة الجنائية الدولية و دورها  ي حماية حقوأ اانسان

 3332 حق الد اع الشرعي على ضوء ميثاأ األمم المتحدة واحكام القانون الدولي ياسين محمد الزغلوانطارأ  9
 3332 آليات حماية الالجئين  ي القانون الدولي  واز زعل موسى عقيل 10
 3332 اللجوء السور   ي األردن ) الوا ع، التحديات والحلول ( مفيدة غسان عبدو أصفهاني 31

 3339 الوضع القانوني لطالبي اللجوء اانساني  ي المملكة األردنية الهاشمية سالم  ضيان المهيراتأحمد  12

 طارأ ماجد عبدالفتاح الطيبي 13
االستيطان على ضوء القانون الدولي العام ) دراسة تطبيقية على القرار 

 ( 3001ر م 
3339 



 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 4 of 7 

  عضوية اللجان .8
 :المحلية والعالمية
عضييو لجنيية البحييث العلمييي ، كلييية الحقييوأ، جامعيية الزيتونيية االردنييية، األردن، العيييام  -

 .3333 – 3337الدراسي 
عضييو لجنييية الدراسييات العلييييا، كلييية الحقيييوأ، جامعيية الزيتونييية األردنييية، األردن، العيييام  -

 .3333 -3332الدراسي 
ن  ييييي الشييييرأ عضيييو اللجنيييية التحضيييييرية للميييياتمر الييييدولي الثالييييث بعنييييوان : " الالجئييييو  -

األوسييييا " المجتمييييع الييييدولي : الفييييرت والتحييييديات ، ميييياتمر علمييييي محكييييم ، جامعييييية 
 .3332اليرموك ، االردن ، 

 
  اللقاءات العلمية والمهنية .0

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 التاريخ المكان اسم المؤتمر او الورشة والدورات التدريبية الرقم

) المجتمع الدولي :  الالجئون  ي الشرأ االوسا :الماتمر الدولي الثالث 9
 الفرت والتحديات (

 األردن -عمان 
مارس  32 -32

3332 

الماتمر العربي حول الممارسات الجيدة والفرت اا ليمية لتعزيز حقوأ  6
 المرأة و المساواة  ي الحصول على الجنسية

 مصر –القاهرة 
اكتوبر  33 – 33

3339 

الماتمر الدولي الثاني : الالجئون  ي الشرأ األوسا " األمن اانساني:  3
 األردن –عمان  التزامات المجتمع الدولي و دور المجتمعات المضيفة" 

مايو  31 – 30
3339 

الماتمر السادس لمنظمة المرأة العربية " دور النساء  ي الدول العربية  4
 ومسارات ااصالح والتغيير"

 صرم –القاهرة 
ديسمبر  31 – 30

3332 

9 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشاون الالجئين : المائدة المستديرة  
االكاديمية " تعزيز الحوار والشراكة بين الماسسات االكاديمية والعاملين 
 ي المجال اانساني حول االزمات اال ليمية للنازحين  ي منطقة الشرأ 

 األوسا وشمال ا ريقيا"

 3339ابريل  39-32 األردن -عمان 

 دورة تدريبية بعنوان: تطبيقات  ي نظام إدارة الجودة 2
جامعة الزيتونة 

 االردنية
 3337يونيو  31-32

 دورة تدريبية بعنوان: بناء مصفو ات التعلم  ي الخطا 0
جامعة الزيتونة 

 االردنية
 براير  32-37

3332 
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 التحصيلية وتحليل نتائجهادورة تدريبية بعنوان: بناء االختبارات  8
جامعة الزيتونة 

 االردنية
 3339يونيو  32-33

دورة تدريبية بعنوان: حقوأ المرأة  ي منظومتي التشريعات الوطنية  0
 والدولية

جامعة الزيتونة 
 االردنية

 3339ابريل  39

 دورة تدريبية بعنوان: استراتيجيات التدريس الحديثة 96
جامعة الزيتونة 

 االردنية
 براير  32 – 31

3339 
 

 النشر العلمي .96
 

 ةــمـكــحـمـالت الــمجـال

1 
 العراسي سارة
 العفيشات منير
 العزه  راس

Rights of Family Bond Losers 
in Jordan : Reality and 

Challenges 

Multicultural 
Education 
(SCOPUS) 

Vol. 
(7) 

No.1 

Jan 
2021 

Pages 
222 – 229 

2 
 الكساسبه هشام
 العراسي سارة
 الزيود اآلء

The Role of Fact-Finding 
Committees in Government 

Performance Control in Egypt 
and Jordan 

JOURNAL OF LAW 
AND POLITICAL 

SCIENCES 
 (EBSCO) 

Vol. 
(26) 
No. 1 

Jan 
2021 

Pages  
164 – 200 

3 

 ابو بكر محمد
 العراسي سارة
 الغزو  محمد

 

Provisions Regulating 
Commercial Distribution 
Contract In Jordan Law 

Hamdard Islamicus 
 

SCOPUS))  

Vol. 
(43) 
No. 
S.2 

Sep 
2020 

Pages 
705 – 718 

4 
 العراسي سارة
 خالد الحويان

The Status Of Refugee 
Rights In Light Of 
Memorandum Of 

Understanding And 
Mechanism Of 
Implementation 

Humanities & 
Social Sciences 

Reviews  
SCOPUS)) 

Vol. 
(10) 
No, 4 

Sep 
2020 

Pages 
1215 – 
1226 

5 
 العراسي سارة
 العفيشات منير
 الطيبي طارأ 

The Challenges of 
Registration of Asylum-

Seekers in the Hashemite 
Kingdom of Jordan 

ARAB LAW 
QUARTERLY 

SCOPUS))  

Vol. 
(35) 

Sep 
2020 

Pages 
1 - 19 
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6 
 العراسي سارة
 الكساسبة هشام
 الكعابنة أالء

Compatibility of the Arabian 
Nationality Laws with the 

International Convention for 
Protection Against the 

Phenomenon of 
Statelessness 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
INNOVATION, 
Creativity & 

Change 
SCOPUS)) 

Vol. 
14)) 

Issue 
1 

Aug 
2020 

Pages 
46 – 67 

7 
 سارةالعراسي 
 منير العفيشات
 أالءالكعابنة 

ILLEGAL IMMIGRATION 
AND MEANS OF 

COMBATING IT IN 
INTERNATIONAL 
CONVENTIONS 

JOURNAL OF LAW 
AND POLITICAL 

SCIENCES 
 (EBSCO) 

Vol.  
(21) 

Issue  
(1) 

Jan. 
2020 

Pages 
175 – 229 

 سارةالعراسي  8

STATELESSNESS AND ITS 
TREATMENT IN THE 

YEMENI NATIONALITY LAW 
ACCORDING TO THE 

"LATEST AMENDMENTS" 

JOURNAL OF LAW 
AND POLITICAL 

SCIENCES 
 (EBSCO) 

Vol.   
 ( 20 ) 
Issue 
(3) 

Sep. 
2019 

 
Pages 

323 - 033 

9 
 سارةالعراسي 
 منيرالعفيشات 
 اكرمالفايز 

الجرائم االنتخابية  ي  انون االنتخا  
 3332لسنة  2لمجلس النوا  ر م 

مجلة دراسات للعلوم 
 اانسانية واالجتماعية

(SCOPUS  ) 

ر م مجلد 
12 
 3العدد 
 3ملحق 

3337 
 صفحة

020 - 093 

10 
 سارة العراسي 
 طارق الطيبي 

عدم مشروعية االستيطان  ي االراضي 
: دراسة تطبيقية على  رار الفلسطينية 

 (3001مجلس األمن )

المجلة االردنية  ي القانون 
، جامعة  والعلوم السياسية
 ماتة

مجلد ر م 
33 
 1العدد 

3332 
 صفحة

030 - 017 

 سارةالعراسي  11
مدى موائمة الحقوأ المدنية والسياسية 
 ي التشريع اليمني مع االتفا يات 

 الدولية
 مجلة جامعة الناصر

 مجلد ر م 
3 
 2العدد 

 يونيو
3332 
 

 صفحة
007 - 023 

 سارةالعراسي   12
 اللجوء والهجرة غير الشرعية الى اليمن 

 " الوا ع والتحديات "
 مجلة جامعة الملكة أروى 

مجلد ر م 
30 

 ديسمبر
3331 
 

 صفحة
330 - 313 
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 ب المنشورةــتـكـال

3 
 العراسي سارة

 أالء  الكعابنة 
إنعدام الجنسية  ي القانون الدولي 
 والتشريعات العربية : ااشكالية والحلول

 دار وائل للنشر والتوزيع
 األردن –عمان 

 صفحة 003 3333

3 
 سارةالعراسي 
 محمدالقضاة 
 طارق الطيبي 

مو ف القانون الدولي من االستيطان 
 ااسرائيلي  ي االراضي الفلسطينية 

 ) محكم (

 دار وائل للنشر والتوزيع
 األردن –عمان 

 صفحة 019 3333

 سارةالعراسي  0
 مبادئ القانون الدولي العام 

 ) محكم (
 دار وائل للنشر والتوزيع

 األردن –عمان 
 صفحة 322  3337

 راتــمـؤتـمـلة لــدمـقـاث مـحـاب

 سارةالعراسي  3
 احمد المهيرات

تحديات تسجيل طالبي اللجوء  ا د  
 الوثائق الثبوتية 

 " المملكة االردنية الهاشمية نموذًجا"

الماتمر الدولي الثالث: 
الالجئون  ي الشرأ 

 األوسا
" المجتمع الدولي الفرت 

 والتحديات"

جامعة 
 اليرموك

3332 
 صفحة

313 - 323 

 سارةالعراسي  3
استجابة المنطقة العربية لقرار مجلس 

بشأن المرأة واألمن  3032األمن 
 والسالم

الماتمر السادس لمنظمة 
 المرأة العربية: 

"دور النساء  ي الدول 
العربية ومسارات ااصالح 

 والتغيير"

جامعة 
الدول 
 العربية
 )القاهرة(

3332 
  

 صفحة
0 - 30 

 
 

 


