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 :المؤهالت األكاديمية
 . 7615سنة  -بتقدير امتياز  -الجامعة االردنية -درجة الدكتوارة في القانون الجنائي -
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 :الخبرات العملية والدورات التدريبية

والى  7666منذ سنة محاٍم استاذ مزاول ومجاز لدى كافة المحاكم النظامية في االردن  .0
 .اآلن

 . 7615/7612الفصل الثاني  -محاضر غير متفرغ بجامعة البتراء .8
منذ مطلع العام الدراسي السعودية  -استاذ مساعد القانون الجنائي بجامعة الجوف .7

 .والى تاريخه 1540/1542
  .جامعة الجوف -رئيس وحدة الشؤون االكاديمية بكلية الشريعة والقانون  .4
الشريعة  كليةتحانات النهائية بقسم القانون برئيس لجنة اعادة تصحيح اوراق االم .0

 .جامعة الجوف -والقانون 
 .جامعة الجوف -بكلية الشريعة والقانون رئيس لجنة التأديب  .6
 .جامعة الجوف -كلية الشريعة والقانون  -رئيس لجنة المعادلة بقسم القانون  .3
ف بمسابقة المحكمة الصورية العربية بكلية الحقوق الكويتية العالمية تمثيل جامعة الجو  .2

(7-0/5/7612.) 
وحتى  1/5/7611االنتساب للدراسة بالمعهد القضائي االردني في الفترة الواقعة من  .9

1/5/7617 . 
دولة  -االندلس للمنتجات االسمنتية مجموعةمستشار قانوني في  .01

 (.1/8/7662- 76/17/7662)قطر
في اعداد اللوائح والمرافعات القضائية وفي صياغة العقود على اختالف محترف  .00

 .انواعها
 -جامعة الدول العربية –عضو االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  .08

 .القاهرة
 . مدرب معتمد بنقابة المحامين االردنيين .07



خ تاري. المواجهة الجنائية لجرائم اإلرهاب"القاء محاضرة عامة بعنوان  .04
  :مرفوعة على الرابط 77/17/7610

https://www.youtube.com/watch?v=IUlIH94Vv2 
القيت بنادي  -"عقوبة االعدام بين التشريع والتطبيق"القاء محاضرة بعنوان  .00

 .  72/8/7615روتاري قلعة عمان يوم االثنين 
الزرقاء  برعاية مديرية ثقافة محافظة -"احياء الميتافيزيقا"القاء محاضرة بعنوان  .06

 .  77/0/7611يوم االربعاء  -بمركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي -(االردن)
القاء محاضرة عامة بجامعة الجوف حول مهارات اعداد المرافعة الجزائية، تاريخ  .03

 .هـ 2/1/1542
القاء محاضرة عامة بجامعة الجوف حول الطب الشرعي وعلوم االدلة الجنائية   .02

 .هـ 0/2/1542عدالة، تاريخ ودورهما في خدمة ال
مركز عدالة  –دورة تدريبية عملية في المعايير الدولية للمحاكمة العادلة  .09

 .لدراسات حقوق االنسان
دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع   –دورة تدريبية عملية في الملكية الفكرية  .81

 .المعهد القضائي االردني
 .قابة المحامين االردنيينن –دورة تدريبية عملية في جرائم االحتيال  .80
نقابة المحامين  –دورة تدريبية عملية في قضايا التعويضات والعطل والضرر .88

 .االردنيين
 .نقابة المحامين االردنيين –دورة تدريبية عملية في دعاوى التأمين والنقل البحري  .87
 .نقابة المحامين االردنيين –دورة تدريبية عملية في قضايا أمن الدولة .84
 .نقابة المحامين االردنيين –بية عملية في جرائم التشهير االليكترونيدورة تدري .80
 .نقابة المحامين االردنيين –دورة تدريبية عملية في قضايا المطبوعات والنشر .86
 .نقابة المحامين االردنيين –دورة تدريبية عملية في قضايا المالكين والمستأجرين .83
العام ودور المحامي في الدعوى  دورة تدريبية عملية في قيود تحريك دعوى الحق .82

 .نقابة المحامين االردنيين -التحقيقية



نقابة  –(دعاوى واجراءات)دورة تدريبية عملية في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات  .89
 .المحامين االردنيين

 .نقابة المحامين األردنيين -في قانون الضمان االجتماعي  دورة تدريبية عملية .71
جراءاتها وأسباب الرد الشكلي في  دورة تدريبية عملية .70 اختصاصات المحاكمة اإلدارية وا 

 .نقابة المحامين األردنيين -
 .نقابة المحامين األردنيين -في االعتمادات المستندية دورة تدريبية عملية .78
 .نقابة المحامين األردنيين -في مناقشة الشهود  دورة تدريبية عملية .77
نقابة المحامين  -والمسؤولية القانونية عنها في االخطاء الطبية  دورة تدريبية عملية .74

 .األردنيين
 .نقابة المحامين االردنيين – "التحكيم عملياً "بعنواندورة تدريبية عملية  .70
جراءات: التحكيم"بعنوان دورة تدريبية عملية  .76  .نقابة المحامين االردنيين – "أصول وا 
الهيئة العربية  – نشاءاتواإلدورة تدريبية عملية في التحكيم في العقود الهندسية  .73

 .للتحكيم الدولي
الهيئة العربية للتحكيم  –دورة تدريبية عملية في التحكيم في العمليات المصرفية  .72

 .الدولي
 .المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة -دورة تدريبية عملية في اجراءات التحكيم .79
تشارات والتدريب بالجامعة مركز االس -دبلوما تدريبية في التحكيم التجاري الدولي  .41

 .االردنية
 .(Law JO)شبكة قانوني االردن  -دورة تدريبية عملية في مبادئ واساسيات التحكيم  .40
 . (Law JO)شبكة قانوني االردن  -دورة عملية في قانون المالكين والمستأجرين .48
 .(Law JO)شبكة قانوني االردن -في مبادئ واساسيات كتابة العقود دورة عملية .47
 .(Law JO)شبكة قانوني االردن  -رة تدريبية عملية في االوراق التجارية دو  .44
 .(Law JO)شبكة قانوني االردن  -دورة تدريبية عملية في قانون التنفيذ  .40
 .(Law JO)شبكة قانوني االردن  -دورة تدريبية عملية في قانون البينات  .46
 .(Law JO)دن شبكة قانوني االر  -دورة تدريبية عملية في تسجيل الشركات  .43



شبكة قانوني  -دورة تدريبية في التطبيقات العملية في قانون الجرائم االقتصادية  .42
 .(Law JO)االردن 

 .مكتب القيادة للترجمة –دورة عملية في الترجمة القانونية  .49
مركز االستشارات والتدريب  -دورة تدريبية عملية في اعداد االستشارات القانونية .01

 .بالجامعة االردنية
مركز االستشارات  -(عقد القرض نموذجاً )دورة تدريبية عملية في نظام ادارة العقد  .00

 .والتدريب بالجامعة االردنية
 .نقابة المحامين االردنيين –دورة تدريبية عملية في إعداد المدربين القانونيين .08
 المستوى الثاني والحصول -في اعداد المدربين القانونيين( مستوى ثاني)دورة متقدمة  .07

 .على اثرها على شهادة مدرب قانوني معتمد من نقابة المحامين
 .األردنيةمركز االستشارات والتدريب بالجامعة  –(TOT)الدوليين دورة تدريب المدربين .04
عمادة  الجودة بجامعة ىالجوف بالتعاون مع  -"تصميم المقررات"بعنوان دورة تدريبية  .00

 . جامعة ستارثكاليد البريطانية
نفس دور المرشد االكاديمي في تحقيق االتزان االنفعالي والثقة بال"ة بعنوان دورة تدريبي .06

 .عمادة الجودة بجامعة الجوف بالتعاون مع مركز خبراء التطوير -"لطلبة الجامعة
دور المرشد االكاديمي في تنمية مهارات الطلبة لالستعداد "دورة تدريبية بعنوان  .03

 .جوف بالتعاون مع مركز خبراء التطويرعمادة الجودة بجامعة ال -"لالختبارات
توصيف البرنامج وفقًا لنموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد "دورة تدريبية بعنوان  .02

 .عمادة الجودة بجامعة الجوف – 7612االكاديمي 
 .مدرب دولي متعمد لدى مركز التدريب الكندي لتنمية البشرية .09
 .بريطانيا -مدرب دولي معتمد لدى أكاديمية تطوير القادة العالمية للتنمية البشرية .61
 .عضو المنظمة العربية للملكية الفكرية .60
مجاز من المجلس األعلى للقضاة ومستشاري التحكيم  -مستشار تحكيم دولي مزاول  .68

 .الدوليين
 



 
 
 

 :الكتب واالبحاث والمقاالت المنشورة
 . 7665منشور سنة " روح الفيزياء وفلسفتها: يتافيزيقااحياء الم"كتاب بعنوان  .0
 . 7665منشور سنة " طريق االالم"ديوان شعر بعنوان  .8
مقبول للنشر  -"تدرج القواعد الناظمة للدعوى الجزائية تبعًا لجسامة الجريمة"بحث بعنوان  .7

 .بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود
مقبول للنشر  -"ائي لدعاوى الجرائم الموجبة لعقوبة جسديةالنظام االجر "بحث بعنوان  .4

 .كلية الملك فهد االمنية -بمجلة البحوث االمنية
 -"احترام النص الدستوري واالنتهاء الفوري لوزارة مزدوجي الجنسية"مقالة قانونية بعنوان  .0

 . 16ص – 5/16/7611عدد يوم الثالثاء  -منشورة في جريدة العرب اليوم
رفض التمييز طلب االحالة ال يحول حجية تحول دون تقديمه من "نونية بعنوان مقالة قا .6

 . 8ص – 72/1/7614عدد يوم االحد  -منشورة في جريدة العرب اليوم -"جديد
منشورة في  -"في التفسير االخير لقانون العفو العام يرأي قانون"مقالة قانونية بعنوان  .3

 . 17ص - 72/0/7611عدد يوم السبت  –جريد العرب اليوم 
 –" قراءة قانونية في قضية سيمي تريالت امانة عمان الكبرى "مقالة قانونية بعنوان  .2

 . 8ص – 77/5/7614عدد يوم االثنين  –منشورة في جريدة العرب اليوم 
قراءة في قرار محكمة امن الدولة باحتساب مدة اقامة شاهين في "مقالة قانونية بعنوان  .9

 . 2ص – 78/11/7617عدد يوم االربعاء  –دة العرب اليوم منشورة في جري -"الخارج
منشورة على موقع  –" مرافعة اتهامية ضد قانون العقوبات االردني"مقالة بعنوان  .01

 . 16/8/7616خبرني بتاريخ 
منشورة على موقع خبرني  -" مرافعة دفاعًا عن عطوفة النقيب"مقالة قانونية بعنوان  .00

 . 74/11/7611بتاريخ 



منشورة  -" مرافعة دفاعًا عن المحامي الدكتور احمد العثمان"نونية بعنوان مقالة قا .08
 . 75/7/7615على موقع جراسا نيوز بتاريخ 

منشورة على موقع  -"قراءة قانونية في محاكمة بني ارشيد"مقالة قانونية بعنوان  .07
 . 1/1/7612سواليف بتاريخ 

 -"لجماعة االخوان المسلمينفي ثبوت الشخصية القانونية "مقالة قانونية بعنوان  .04
 . 4/8/7612منشورة على موقع جراسا نيوز بتاريخ 

منشورة على موقع  –" نحو اصالح ثوري في مرفق العدالة"مقالة قانونية بعنوان  .00
 . 15/7/7615السوسنة بتاريخ 

 –" تأديب النواب واالرادة الملكية المكملة للدورة االستثنائية"مقالة قانونية بعنوان  .06
 . 15/7/7614رة على موقع الوكيل االخباري بتاريخ منشو 

دراسة تأصيلية لمخاصمة الحكم القضائي وتقرير مسؤولية "مقالة قانونية بعنوان  .03
 . 14/5/7615منشورة على موقع كل االردن بتاريخ " القاضي الشخصية عنه

 – "قراءة في قرار التفسير حول حق المعلمين في االضراب"مقالة قانونية بعنوان  .02
 . 10/16/7615منشور على موقع سرايا نيوز بتاريخ 

منشورة  -" الحق الثابت لمزدوجي الجنسية في الترشح للنيابة"مقالة قانونية بعنوان  .09
 . 17/16/7616على موقع خبرني بتاريخ 

منشورة  -" في عدم جواز ترشح المحكوم باساءة االئتمان للنيابة"مقالة قانونية بعنوان  .81
 . 70/16/7616ي بتاريخ على موقع خبرن

.. سياسة الترقيع والمداراة مع االستقطاب والشغب العشائريين "مقالة قانونية بعنوان  .80
 . 17/11/7611منشورة على موقع خبرني  -" الى متى؟

منشورة على موقع  –" هل تدخلت التمييز بعمل الدستورية؟"مقالة قانونية بعنوان  .88
 . 16/11/7617خبرني بتاريخ 

قراءة في طلب محكمة صلح جزاء عمان رفع الحصانة عن "انونية بعنوان مقالة ق .87
 .  7/0/7614منشورة على موقع جفرا نيوز بتاريخ  –" النائب الحروب



" مدى دستورية رفض الملك اعالن بطالن قانون التقاعد المؤقت"مقالة قانونية بعنون  .84
 . 2/5/7614منشورة على موقع جفرا نيوز بتاريخ  –

منشورة  –" قراءة قانونية في قرار تمديد توقيف الفريق الذهبي"نونية بعنوان مقالة قا .80
 . 17/2/7617على موقع اخبار االردن بتاريخ 

ال يمكن لالردنيين بالسجون العراقية االستفادة من العفو العام "مقالة قانونية بعنوان  .86
 . 5/17/7611منشورة على موقع خبرني بتاريخ  –" االردني

منشورة  –" قراءة في احالة موظف دار المعاقين بتهمة هتك العرض"وان مقالة بعن .83
 . 2/2/7615على موقع جراسا نيوز بتاريخ 

منشورة على موقع خبرني  –" الدعوة الى المقاطعة مشروعة"مقالة قانونية بعنوان  .82
 .  0/11/7616بتاريخ 

 -" ة للطالبليس للمدارس الخاصة حجز الملفات المدرسي"بعنوان قانونية مقالة  .89
 . 0/0/7617منشورة على موقع خبرني بتاريخ 

 -" للقضاء محاكمة النائب المعتدي على خبرني بال إذن النواب"مقالة قانونية بعنوان  .71
 . 2/17/7611منشورة على موقع خبرني بتاريخ 

منشورة على  –" ال يجوز لبني رشيد مقاضاة الرئيس المصري "مقالة قانونية بعنوان  .70
 . 41/16/7616ي بتاريخ موقع خبرن

منشورة على  –" ووطن من المسلوبين صامت.. القضاة يهاجم "مقالة قانونية بعنوان  .78
 . 12/5/7617موقع خبرني بتاريخ 

منشورة على موقع خبرني  –" الف عار على جبين المشروعية"مقالة قانونية بعنوان  .77
 . 2/4/7617بتاريخ 

 "برغر كنغفري يحادثة مقتل سائق دلب الجنائي مدى توافر الخطأ"مقالة قانونية بعنوان  .74
  . 16/1/7612منشورة على موقع جراسا نيوز بتاريخ  –

منشورة  –" ال زال للمحاكم دور في الرقابة الدستورية باالمتناع"مقالة قانونية بعنوان  .70
 . 71/1/7612على موقع جراسا نيوز بتاريخ 



منشورة على " خل التركي بشمال العراققراءة في مشروعية التد"مقالة قانونية بعنوان  .76
 . 17/17/7612بتاريخ " "middle east onlineموقع 

في مشروعية الضربات العسكرية االمريكية لطار الشعيرات "مقالة قانونية بعنوان  .73
 . 7/5/7612بتاريخ " "middle east onlineمنشورة على موقع " السوري 

منشورة على موقع سواليف " لمحامين االردنييندفاعًاعن نقابة ا"مقالة قانونية بعنوان  .72
 . 17/17/7612بتاريخ 

منشورة على " قراءة في دستورية التعديالت الدستورية االخيرة"مقالة قانونية بعنوان  .79
 . 17/5/7610موقع سواليف بتاريخ 

، منشورة "قراءة في التشريع االمركي العدالة ضد رعاة االرهاب"مقالة قانونية بعنوان  .41
 . 12/7/7610موقع جراسا نيوز بتاريخ على 

اجري مع جريدة -"الخطب عبادات وقفية"عنوان بالجانب القانوني من تحقيق صحفي  .40
منشور في الجريدة  -ماراتية حول تدخل خطباء المساجد في السياسة االتحاد اإل
" نبض الرصيف"ومعاد نشره على الموقع االليكتروني  . 75/2/7615بتاريخ المذكورة 

 . 46/2/7615اريخ بت
مقابلة شخصية أجريت مع المحامي الدكتور عادل عزام سقف الحيط، موثقة في كتابه  .48
 (.7حاشية رقم ) 110، ص7612، دار الثقافة، 1، ط"حصانة المحامي"
 . مستقبالً عدد كبير من االبحاث القانونية معدة للنشر  .47

 


