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 (5,87، المادل الاام ا1995ال انوفل الاامل / الفرل الالمي / مدرسل األمفر الحسن ال انوفل للبنفن /  ▪

 الخبرات العملية
 اآلن. – 2010 –جامال الفرمو   –أستاذ مساعد في قسم القانون ال اص  •

 اآلن. – 2004 –محام مجاز لممارسل أعمال المحاماة النظامفل والشرعفل في المملكل األردنفل الهاشمفل  •

 بحوث قيد النشر 
 .2001البث في ا تصاص المحكم وفقاً لقانون التحكفم األردني لاام  •

 إ اللهم جرا  لالاام المستاممل شتركل إدارة مجلس أعنتا  مواجهل في للحمافل كوستفلل المدنفل المستوولفل دعوى •

ً  بواجباتهم  نظام  و النافذ األردني الشتتتركاث قانون مع مقارنه دراستتتل ارردني الشتتتركاث قانون لمشتتترول وفقا

 .الساودي الشركاث

ل في قتانون األ حوال  • ظ لة حكتام النتاظمتل أل  وار األ ملفتا ل األُردنيد ل نتاقتدة في إظعتادة تنظفم الُمشتتتتردظ دراستتتتتل تحلفلفتد

 .مقبول للنشر في مجلل الحقوق جامال ارسكندرفل – الش صفال الجدفد

 اللجان وخدمة الجامعة  عضوية
 .2017/2018مم ل كلفل القانون في مجلس جامال الفرمو  للاام الجاماي  •

 .2018/ 2017رئفس لجنل التحقفق في عمادة شوون ال لبل، جامال الفرمو  للاام الجاماي  •

 .2017/ 2016التحقفق في عمادة شوون ال لبل، جامال الفرمو  للاام الجاماي رئفس لجنل  •

 .2015/2016رئفس لجنل التحقفق في عمادة شوون ال لبل، جامال الفرمو  للاام الجاماي  •

 .2015/2016ال اص للاام الجاماي مم ل قسم القانون  /القانون عنو مجلس كلفل •

 .2014/2015نسان في رئاسل الوزرا  للاام الجاماي ناب  اررتبا  للمنسق الحكومي لحقوق ار •

  2014/2015جامال الفرمو  للاام الجاماي  –مدفر دائرة الشوون القانونفل  •

 .2014/2015للاام الجاماي  اربتدائي ألعنا  الهفئل التدرفسفل في جامال الفرمو التأدفبي مجلس امفن سر ال •

للاتام الجتاماي  ا  الهفئتل التتدرفستتتتفتل في جتاماتل الفرمو ألعنتتتتت  التتأدفبي اسستتتتتئنتافيمجلس امفن ستتتتر ال •

2014/2015. 

 .2014/2015امفن سر اللجنل القانونفل في جامال الفرمو  للاام الجاماي  •

 لتقففم األدا  التدرفسي لباض أعنا  مفئل التدرفس في كلفل القانون.  21/5/2014عنو اللجنل المشكلل بتارفخ  •

 .12/3/2013التحنفرفل للفوم الالمي لكلفل القانون الماقد بتارفخ عنو اللجنل  •
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 .2013/2014عنو مجلس كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2013/2014جامال الفرمو  للاام الجاماي  –رئفس قسم القانون ال اص  •

 .2013/2014رئفس لجنل الدراساث الالفا في قسم القانون ال اص في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2013/2014عنو لجنل الدراساث الالفا في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2013/2014عنو لجنل الموازنل في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2013/2014عنو لجنل ال  ل الدراسفل وارمتحاناث في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2013/2014القانون للاام الجاماي  رئفس لجنل التحقفق في م الفاث ال لبل في كلفل •

 .2013/2014عنو لجنل التحقفق في عمادة شوون ال لبل، جامال الفرمو  للاام الجاماي  •

 .2013/2014عنو لجنل اررشاد والتوجفه في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .30/5/2013رئفس اللجنل الفرعفل ستالف الو ائق في كلفل القانون المشكلل بتارفخ  •

 .2013-2012للاام الجاماي  في كلفل القانونالجودة  نب عنو لجنل  •

في   عنتو في اللجنل المشترفل علت تأستفس أول عفادةقانونفل في كلفل القانون/ حقوق الامال، عفادة توعفل قانونفل •

 .2012-2011الاام الجاماي 

 جمافلوالمنظمل من قبل     امستتللا  الصتتورفل الو نفل  مدرب لفرفق كلفل القانون المشتتار  في مستتابقل المحاكمل •

اارتجار بالبشتتر( والتي حصتتلث ففها كلفل   اسنستتانالقنتتاة والمحامفن األمرفكففن في األردن، في مجال حقوق  

 القانون علت المركز ال اني علت مستوى كلفاث القانون في المملكل األردنفل الهاشمفل.

 .2012-2011للاام الجاماي  رئفس لجنل ماادلل الشهاداث في كلفل القانون •

 . 2012-2011رئفس اللجنل ارجتماعفل في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2012-2011عنو لجنل المكتبل في كلفل القانون للاام الجاماي  •

 .2012-2011ال اص للاام الجاماي  مم ل قسم القانون /القانون عنو مجلس كلفل •

 .2011-2010الفرمو  للاام الجاماي  مالعنو لجنل التحقفق في كلفل القانون، جا •

 عضوية النقابات والمراكز  
 عنو مجلس األمنا  في اركادفمفل ال لفجفل للتدرفب والت وفر/مصر. •

 .عنو مجلس األمنا  في ارتحاد الدولي الاربي للتحكفم/مصر •

 .الفكرفل/األردنتحاد الاربي لحمافل حقوق الملكفل ارمركز تحكفم عنو محكم في  •

 . 2004عنو في نقابل المحامفن األردنففن منذ عام  •
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 حضور مؤتمرات وندوات 
رئفس جلستتتتل للموتمر الاربي األول ا اللوجستتتتتفاث القانونفل لتستتتتوفل المنازعاث الدولفل( المناقد في شتتتترم  •

 .2017فولفو  14الشفخ/مصر في 

 بجامال الفرمو نظمتها كلفل القانون التي المنازعاث  المشتتتاركل في موتمر التحكفم وال رق البدفلل في تستتتوفل   •

 2014/ 17/6المناقتدة بتتارفخ  لتدول ال لف  الاربفتل بتالتاتاون مع مركز التحكفم التجتاري لتدول مجلس التاتاون

 اربد األردن. جامال الفرمو 

المناقتد   ,Global Alliance for Justice Education(GAJE), 7th Worldwide Conferenceموتمر  •

 . 2013دفسمبر  18-16الهند في الفترة الواقال من  -مدفنل نفودلهي

 .20/4/2013، األردن-عمانندوة ا القفاث الامل والمهنل، الجمافل األردنفل أل القفاث الامل والمهنل،  •

لامل والمهنل، المناقدة في عمان بتارفخ حنتتتور ندوة اا القفاث الامل والمهنل(، الجمافل األردنفل أل القفاث ا •

20/4/2013. 

المناقتد في جتاماتل الفرمو  بمنتاستتتتبتل الفوم الاتالمي للمرأة، بتالتاتاون ففمتا بفن مركز نتدوة حقوق المرأة الاتاملتل،   •

 .6/3/2013األمفرة بسمل لدراساث المرأة األردنفل والافادة القانونفل في كلفل القانون، 

سقلفمي للتالفم القانوني من  الل الافاداث القانونفل، جامال جون موبكفنز ارمرفكفل، حنتتتتور اعمال الموتمر ا •

 . 2012، عمان ، األردن -البحر المفث

 . 2010، دورة تدرفبفل بأسالفب التدرفس التفاعلي، نقابل المحامفن األمرفكففن، عمان •

 التدريب وورش العمل 
ي برنام  مستتتشتتار تحكفم عربي ماتمد والذي نظم بالتااون ففما فتدرفب عدد من القنتتاة والمحامففن اللفبففن  •

–تحتاد الاربي لحمتافتل حقوق الملكفتل الفكرفتل/األردن ، اربتد ب بتددارة قنتتتتتافتا التدولتل/لفبفتا واربفن دائرة التتدرفت 

 .22/11/2012 – 5/11/2012األردن من 

 

 عضوية مناقشة رسائل ماجستير. 
، -دراستتل مقارنل–عنتتو في لجنل مناقشتتل ال الب زكرفا بكون، عنوان ار روحل ال  ر في التأمفن البحري   •

 .2012عام 

مصتل  بني مصت فت، عنوان ار روحل اسناد القرض في القانون األردني،   عنتو في لجنل مناقشتل ال الب اكرم •

 .2012عام 
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عنتو في لجنل مناقشتل ال الب قصتي محمد عبد الرحمن، عنوان ار روحل مدى مستوولفل الشتركل القابنتل عن  •

 .2013الشركل التابال، عام 

عدم تجزئل مدفوعاث الحستتتاب  عنتتتو في لجنل مناقشتتتل ال الب محمود حستتتفن القفام، عنوان ار روحل مبدأ •

 .2013الجاري، عام 

عنتتو في لجنل مناقشتتل ال الب محمد بن مشتتال الذفابي، عنوان ار روحل المستتوولفل المدنفل للمحامي، عام  •

2013. 

عنتو في لجنل مناقشتل ال الب لفن نافف ا ورشتفده، عنوان ار روحل إدارة شتركل الشت ص الواحد في القانون  •

 .2013ارردني، عام 

عنو في لجنل مناقشل ال الب عبد الازفز بن حمدان الانزي، عنوان ار روحل الحمافل القانونفل لةجر في ظل  •

 .2014دراسل مقارنل، عام –نظام الامل الساودي 

 

 
 


