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دكتوراة في القانون عام ( )1991من جامعة موسكو الحكومية اإلتحاد السوفياتي .
ماجستير في العالقات الدولية عام ( )1982من جامعة كييف الحكومية اإلتحاد السوفياتي .
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عضو هيئة تدريس في كلية القانون  /جامعة إربد األهلية -1996حتى اآلن .
عميد كلية القانون في جامعة إربد األهلية  -2015اآلن .
عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة اربد األهلية ()2007-2011
عميد كلية القانون وعميد شؤون الطلبة في جامعة إربد األهلية (.)2010-2011
عميد شؤون الطلبة في جامعة اربد األهلية (2014 -2010م ).
محام استاذ عضو نقابة المحامين في األردن من ( 1992وحتى اآلن ) .
خبير قانوني معتمد من قبل وزارة العدل لدى المحاكم النظامية في األردن .
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تسيير أعمال رئيس جامعة إربد األهلية لمرات عدة
عميد شؤون الطلبة في جامعة إربد األهلية من ()1998-2002
رئيس قسم القانون في جامعة إربد االهلية من ()1997-1998
رئيس تحرير صحيفة ( منبر الطلبة ) في جامعة إربد االهلية ()1998-2002
ممثل جامعة إربد االهلية في المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية عام ()1999-2002م
)2014-2010 (،
عضو مجلس عمداء جامعة إربد األهلية عام ( )1998-2002ومن ( 2007حتى 2014م) ومن
( 2015لآلن ).
عضو مجلس جامعة إربد األهلية عام (1998-2000م) ومن ( 2007لآلن )
عضو لجنة البحث العلمي في جامعة إربد األهلية عام ()1998-2000
عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج اإلعالم والتعليم واإلتصال الخاص بصحة الشباب وتخطيط حياتهم
لدى األمانه العامة للجنة الوطنية للسكان .
العميد المشرف على النشاط الفني الموحد لدى رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي عام
(2000-1998م )
عضو لجنة وحدة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة اربد األهلية عام (2005م )
رئيس فريق الخطة اإلستراتيجية لجامعة اربد األهلية (2008-2013م )
أمين سر اإلتحاد الرياضي للجامعات األردنية (2010-2011م )
عضو الهيئة اإلدارية لإلتحاد الرياضي للجامعات األردنية (2010-2014م )
عضو مجلس اإلدارة لإلتحاد العربي للرياضة الجامعية  ،أبو ظبي (2012-2014م ).
عضو لجنة تحكيم مسابقة اختيار أفضل رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراة  /2017جامعة اليرموك
عضو لجنة إعادة صياغة النظام األساسي لإلتحاد العربي للرياضة الجامعية 2014م .
عضو المجلس التأديبي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اربد األهلية .

المساقات التي قمت بتدريسها في جامعة إربد األهلية :
.1القانون الدولي العام ()1

 .2القانون الدولي العام ()2

 .3القانون الدولي لحقوق اإلنسان

. 4القانون الدولي اإلنساني

 .5القانون الدبلوماسي والقنصلي

.6الحقوق والحريات العامة

.7المنظمات الدولية

.8قانون الجنسية ومركز األجانب

.9نظم سياسية وقانون دستوري

.10النظام الدستوري األردني

.11قانون التجارة الدولية

 .12القانون الدولي الخاص

.13قانون أصول المحاكمات الجزائية

.14التربية الوطنية

.15مدخل الى علم القانون

. 16مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية

.17أخالقيات مهنة القانون

 .18القانون البحري

.19القانون اإلداري

.20قانون العمل

.21الحلول البديلة لتسوية النزاعات

 .22القانون الدولي الجنائي

 .23التشريع المالي والضريبي .
 .24القانون الدولي العام (دراسة متعمقة لطلبة الماجستير )
 .25القانون اإلداري (دراسة معمقة لطلبة الماجستير )

المساقات التي درستها في جامعة جدارا :
 .1القانون الدولي العام2015/2014( 1م)
.2القانون الدولي العام 2015/2014(2م)
.3القانون الدولي العام  /دراسة معمقة ( لطلبة الماجستير 2015م) .

المساقات التي درستها في جامعة اليرموك :
.1القانون الدولي العام 2010( 2م )

الدورات والمؤتمرات والندوات والورش التي شاركت فيها:
 .1الورشة التدريبية في أساليب التدريس والتقويم التي عقدت في جامعة اربد االهلية في الفترة الواقعه بين
(2003/2/27-2003/2/23م ).
 .2ورشة منهجية البحث العلمي ومعوقاته في جامعة إربد األهلية في الفترة الواقعه ما بين (-2004/2/15
2014/2/19م ).
 .3الملتقى العربي السادس لتبادل طالب الجامعات العربية في إطار إتحاد الجامعات العربية المنعقد في عدن
عام (2000م )
 .4الملتقى العربي السابع لتبادل تدريب طالب الجامعات العربية في إطار اتحاد الجامعات العربية المنعقد في
العين _ اإلمارات عام (2001م)
 .5الملتقى العربي الثامن لتبادل تدريب طالب الجامعات العربية المنعقد في الشارقة – اإلمارات عام
(2002م)
 .6ندوة ( معا ً من أجل أردن آمن ) في عمان عام (2000م) .
 .7مؤتمر (دولة القانون والمؤسسات ) المنعقد في جامعة إربد األهلية عام (1999م).
 .8المؤتمر الدولي السابع (السالم للبحار ) موسكو (حزيران 1989-م).
 .9مؤتمر ( البيئة في ضوء الشريعة والقانون ) واقع وتطلعات المنعقد في جامعة إربد األهلية عام
(2006م)
 .10المؤتمر األول لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بعنوان ( األداء الناجح لعضو هيئة التدريس) في
جامعة إربد األهلية.
 .11الندوة السنوية الثانية ألساتذة القانون الدولي في الجامعات األردنية حول القانون الدولي اإلنساني
المنعقد في عمان من (2005/5/18-19م )
 .12الندوة السنوية الثالثة ألساتذة القانون الدولي في الجامعات األردنية حول القانون الدولي اإلنساني من
( 22-21أيار 2006م )

 .13ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي (الجامعة وخدمة المجتمع) جامعة
البتراء بتاريخ (2015/3/21م)
 .14ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي (اإلدارة والتشريعات ) الجامعة
األردنية يوم السبت الموافق (2005/3/5م ).
 .15ورشة عمل مفردات فصل السكان  ،والتنمية ضمن مساق التربية الوطنية ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية الحكوميه والخاصة ( اقليم الشمال ) االثنين الموافق (2005/12/26م )
 .16ورشة العمل الخاصة بأساتذة القانون حول البحث العلمي يوم السبت الموافق ( 11تشرين الثاني 2006م
) في عمان فندق (جراند حياة ) .
 .17ورشة عمل حول القانون الدولي اإلنساني في جامعة اربد األهلية ( 2006/12/13م ).
 .18القاء سلسلة محاضرات لدى شرطة اربد عن قانون اإلنتخاب لمجلس النواب رقم ( )34لسنة (2001م)
وتعديالته خالل األشهر (شباط  ،آذار  ،نيسان  ،لعام 2007م) تمهيدا ً النتخابات مجلس النواب .
 .19المشاركة في مؤتمر تطوير تعليم القانون خالل الفترة (2007/3/25-24م في عمان .
 .20المشاركة في المائدة المستديرة لعمداء كليات الحقوق في الجامعات األردنية حول تدريس القانون الدولي
اإلنساني والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في عمان بتاريخ (2007/7/5م )
 .21المشاركة في ندوة القانون الدولي اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة في عالم اليوم  ،والتي عقدت
في جامعة جدارا بتاريخ (2007/6/20م)
 .22المشاركة في ندوة المفاوضات  ،وحل النزاعات  ،والتي نظمتها جمعية المحامين والقضاة األمريكيين في
عمان بتاريخ (2007/5/24م )
 .23المشاركة في ندوة ( القانون الدولي اإلنساني ) التي عقدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في جرش
بتاريخ (2007/7/12م .
 .24ورشة تدريبية حول ) (Media and lawخالل الفترة ( 6-8أيلول 2007م) والتي نظمتها )(IREX
Developing a quality assurance system for universities in Jordan United nation .25
)university (15-16 Dec 2007
 .26ورشة التخطيط اإلستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي األردنية من (2010/12/1-2م )
 .27رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ( التنظيم القانوني لإلعالم في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير
الدولية ) من (2008/7/30-31م ) في جامعة إربد األهلية .
 .28ورشة الالمركزية والحاكمية الرشيدة وحقوق اإلنسان في المريديان – عمان بتاريخ (2010/1/5م)
 .29ورشة تصنيف الجامعات ( الجامعة األردنية – جامعة الشرق األوسط .)2010
 .30المشاركة في برنامج اخالقيات مهنة القانون في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من (-1/24
2009/2/7م ).
 .31ندوة ( األسس السليمة للصياغة التشريعية ) التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع
كلية الشريعة والقانون في جامعة اربد األهلية بتاريخ (2010/3/28م .
 .32تقديم ورقة في ندوة (محطات تاريخية مهمة  ،واضاءات تعليمية في فكر الحسين ) بعنوان ( فكر ونهج
الحسين إزاء قضية حقوق اإلنسان ) في جامعة اربد األهلية عام (2009م ) .
 .33المشاركة في ندوه عن قانون االنتخابات لمجلس النواب في بلدية بيت يافا عام  2010بورقة وعنوانها (
الطعون والجرائم االنتخابية ).
 .34المشاركة في ورشة متخصصة حول ( تدريس مادة حقوق اإلنسان في الجامعات األردنية ) التي نظمها
معهد ( جنيف )لحقوق اإلنسان بالتعاون مع الجامعة بتاريخ (2011/10/18م ) .
 .35ممثل الجامعه في الملتقى ( السابع عشر ) للمجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية في (جامعة
الحسين ) ( -األردن .)2011/
 .36ممثل الجامعة في الملتقى ( الثامن عشر) للمجلس العربي لتدريب الجامعات العربية في جامعة( نزوى )
(عُمان.)2012-

 .37المشاركة في ندوة ( أساليب التدريب التفاعلية لمادة حقوق اإلنسان التي نظمتها) (ABAبتاريخ
2012/6/28م
 .38المشاركة في مؤتمر ( دور المؤسسات التعليمية في الحد من ظاهرة العنف الجامعي ) بتاريخ
(2012/5/2م ) في بيت شباب إربد .
 .39ممثل الجامعة في الملتقى التاسع عشر للمجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية – جامعة الزرقاء
الخاصة – األردن 2013م .
 .40ممثل الجامعة في الملتقى العشرين للمجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية – جامعة صالح
الدين – أربيل  ،كردستان العراق .2014
 .41عضو لجنة إعادة صياغة النظام األساسي لإلتحاد العربي للرياضة الجامعية  /أبو ظبي .
 .42عضو مجلس إدارة اإلتحاد العربي للرياضة الجامعية 2015-2011م  /أبو ظبي .
 .43المشاركة في مجلس الجامعات الدولية للبحث واألنفاذ في جمهورية قبرص الشمالية للعام 2013م
 .44المشاركه في مجلس الجامعات الدولية للبحث واإلنقاذ في جمهورية قبرص الشمالية للعام 2014م.
 .45ورشة حوارية بعنوان " دعم تطبيق الالمركزية في األردن بين الواقع والتحديات  ،رحاب جامعة إربد
األهلية  ،تاريخ 2015/1/21م
 .46دورة تدريبية حول اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان المنعقدة في عمان /فندق Warwick II palazzo
 ، hotel and suitesبتاريخ 2014/11/19-18م .
.47المشاركة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان لألعوام .2025-2016
 .49المشاركة في اللقاء التقييمي ألساتذة مادة حقوق اإلنسان في الجامعات األردنية حول آليات إعداد
منهاج لحقوق اإلنسان  9-8نيسان  /2016جرش.
 .50المشاركة في Leadership management Benchmarking for quality Leadership in
Jordanian universities 15-16 march 2016 / princess Sumaya University for
technology.amman .

الكتب واألبحاث وأوراق العمل :
❖ كتاب منشور ( نحو رؤية إستراتيجية عربية موحدة إزاء قضايا العصر ) عمان –عام (1987م) .
❖ بحث مقدم لنقابة المحامين في األردن بعنوان (الشروط القانونية الدولية للقبول في عضوية األمم
المتحدة ) عام (1992م) .
❖ بحث منشور في مجلة القانون جامعة (عدن ) بعنوان ( الجوانب القانونية الدولية لحماية البيئة )
(آب  )2010مجلة حولية محكمة كلية ( الحقوق ).
❖ بحث مقبول للنشر موسوم ( الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي وفقا ً للقواعد التحكيمية الدولية
واإلتفاقيات الدولية ) مجلة إربد للبحوث والدراسات – مجلة علمية محكمة متخصصة عمادة (البحث
العلمي ) جامعة ( إربد األهلية ) مقبول للنشر .)2012( ،
❖ ( مسؤولية الناقل في عقد النقل الجوي الدولي في إتفاقية مونتلاير وقانون التجارة األردني وقانون
الطيران المدني األردني ) مجلة القانون – مجلة حولية محكمة ( كلية الحقوق ) جامعة عدن مقبول
للنشر وينشر في العدد (. )2012( ، )19
❖ ( تطور الرقابة على دستورية القوانين في األردن ) مجلة جامعة ( تكريت للعلوم القانونية
والسياسية ) كلية ( القانون ) مجلة علمية محكمة العدد (.)2013( )16

❖

❖
❖

❖

( أهمية الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل بالنسبة للوضع القانوني لمدينة
القدس ) مجلة جامعة ( تكريت للعلوم القانونية والسياسية ) كلية ( القانون ) مجلة علمية محكمة ،
2013م .
بحث ( سيادة الدولة  ،والمتغيرات الدولية على أعتاب القرن الجديد ) قدم في مؤتمر دولة القانون ،
والمؤسسات لعام (1999م) والمنعقد في جامعة إربد األهلية .
ورقة عمل ( العالقات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة ) قدمت في المؤتمر األول
لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بعنوان (األداء الناجح لعضو هيئة التدريس ) والمنعقد في جامعة
إربد االهلية في (2006/3/22م).
رقابة المحكمة الدستورية األردنية على السلطة التقديرية للمشرع  ( ،مجلة العلوم القانونية والسياسية
 ،مجلة علمية محكمة عالمية تصدر عن الجمعية العلمية للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ،)EBSCO ISI
2017م .

❖ طبيعة المسؤولية المدنية للمهندس اإلستشاري في عقود اإلنشاءات الدولية (فيديك)  1999الكتاب
األحمر  /مجلة كلية الحقوق  /جامعة اإلسكندرية 2017م
❖ مسؤولية الناقل في عقد النقل البري وفقا ً للتشريعات العربية واإلتفاقيات الدولية  /مجلة جامعة
تكريت للحقوق السنة ( )1المجلد ( )1العدد( )2الجزء ()29
❖ The basis of state's resbonsibility for its employee's actions under Jordanian
civil law and general international law / journal of information and
knowledge management (EBSCO) ,18/7/2017
❖

عنوان الرسالة
الرقم
 -1مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية

الجامعة
السنة
2015/2014م جامعة اربد األهلية

-2

2015/2014م جامعة اربد األهلية

قوانين المطبوعات والنشر ودورها في
تعزيز منظومة حقوق اإلنسان في األردن
الحصانات واالمتيازات الممنوحة لمقر البعثة 2015/2014م جامعة اربد األهلية
الدبلوماسية في ضوء االتفاقات الدولية
والقانون الوطني األردني

-4

دور مجلس حقوق اإلنسان في تعزيز
المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
مدى الحصانة الجنائية للمبعوث الدبلوماسي

2016/2015م جامعة اربد األهلية

-6

مركز الفرد في القانون الدولي

-3

-5

اإلشراف على رسائل الماجستير التالية :

2016/2015م جامعة عمان األهلية
2017م

جامعة اربد األهلية

مناقشة أطاريح الدكتوراه التالية :
عنوان الرسالة
الرقم
مدى صالحيات مجلس األمن في اإلحالة
-1
وإرجاء التحقيق والمقاضاة على عمل
المحكمة الجنائية الدولية
مسؤولية مجلس األمن عن حماية حقوق
-2
اإلنسان وأثر ذلك على سيادة الدول

السنة
2013

الجامعة
جامعة عمان العربية

2015/12/16م جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

مناقشة رسائل الماجستير التالية :
عنوان الرسالة
الرقم
تطور الرقابة على دستورية القوانين في المملكة
-1
األردنية الهاشمية
الحمض النووي  DNAوأهميته في اإلثبات الجنائي
-2

السنة
2015/2014م

الجامعة
جامعة اربد األهلية

2016/2015م

جامعة اربد األهلية

-3

العوامل المنشئة لقرينة سالمة القرار اإلداري

2016/2015م

جامعة اربد األهلية

-4

مسؤولية الشركات المنتجة للتبغ عن أضرار
منتجاتها في القانون المدني المقارن
التنظيم القانوني لاللتزامات المهنية للتاجر وفقا ً
للقانون البحريني
اثبات العقد اإللكتروني

2016/2015م

جامعة اربد األهلية

2016/2015م

جامعة اربد األهلية

2016/2015م

جامعة اربد األهلية

-7

الطبيعة القانونية لقرارات النقابات المهنية (دراسة
مقارنه بين  ،فرنسا  ،األردن  ،العراق  ،مصر )
التدخل الدولي اإلنساني وسيادة الدولة

2016

جامعة اربد األهلية

2015

جامعة جدارا

-9

مسؤولية اإلحتالل العسكري في ظل أحكام القانون
الدولي اإلنساني
مسؤولية الدولة عن الجرائم الدولية التي يرتكبها
األفراد
فعالية القواعد الدولية المتعلقة بالتعذيب في إطار
التشريع األردني

2011

جامعة جدارا

2015

جامعة جدارا

2016

جامعة جدارا

-5
-6

-8

-10
-11

-12

احترام حق الحياة في النزاعات المسلحة غير الدولية 2016

جامعة جدارا

-13

القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي

2010

جامعة جدارا

-14

العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان
حجية أحكام القضاء الوطني أمام القضاء الجنائي
الدولي .
حرية تنظيم العمل النقابي في األردن وفق المعايير
الدولية.
معوقات االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية

2012

جامعة جدارا

2015

جامعة آل البيت

2016

جامعة آل البيت

2014

جامعة عمان األهلية

-18

األساس القانوني لمشاركة األردن في قوات حفظ
األمن والسلم الدولية
مكافحة غسيل األموال لتمويل اإلرهاب في القانون
الدولي واألردني
القصد الخاص في جريمة التعذيب بين التشريعات
الوطنية والقوانين الدولية .
مكافحة الفساد اإلداري في القانون الدولي  /دراسة
مقارنة بالقانون األردني
المسؤولية المدنية للمحكم التجاري  /دراسة مقارنة
بين القانون األردني والقانون المصري
رقابة القضاء اإلداري على التناسب في العقوبة
التأديبية بين المالئمة والمشروعية .
سلطة اإلدارة في انهاء العقد اإلداري بإرادتها
المنفردة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
الضمانات الدولية للحفاظ على البيئة في ضوء
استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية
العالقة القانونية بين مجلس األمن الدولي والمحكمة
الجنائية الدولية

2016

جامعة عمان األهلية

2016

جامعة جرش

2017

جامعة عمان العربية

2017

جامعة جرش

2016

جامعة اربد األهلية

2016

جامعة اربد األهلية

2017

جامعة اربد األهلية

2016

جامعة جدارا

2017

جامعة عمان العربية

-15
-16
-17

-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

❖ تقييم عدد كبير جدا ً من األبحاث.
❖ المشاركة في مناقشة بعض مشاريع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية قبل إصدارها.

