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 :أوال: معادلة الشهادات في األردن

 

، حيث شهدت وزارة التعليم العالي في تم معادلة شهاداتي في األردن من قبل وزارة التعليم العالي

 األردن بأن الشهادات المقدمة لها تعادل الدرجة الجامعية الثالثة )الدكتوراه( في القانون. 

 



 

 ثانيا: معادلة شهادة البكالوريوس في ألمانيا: 

 

 حيث تم ،" األلمانيةبونمدينة "شهادة البكالوريوس لوزارة التعليم العالي الخاصة باألجانب في قدمت 

، وتم في القانون البكالوريوس في ألمانيا بما تساوي شهادة البكالوريوس في ألمانيا معادلة شهادة

قبولي على إثر ذلك في درجة الماجستير شريطة اجتياز امتحان اللغة الذي يوازي "التوفل" ويسمى 

 . DSH)في ألمانيا بـ )

   

 األبحاث:

 

الحرية حسم مدة اإلجراءات القانونية الماسة ب(. 2009القضاه، مؤيد. ) &أبوزيتون، مأمون  .1

جامعة  "،جتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية واال"أبحاث اليرموك . الشخصية من مدة العقوبة

 . 560-543(، صفحة 3، العدد )(25)مجلد  اليرموك،

بحث ، ""Withdrawal and criminal Liabiltyأبوزيتون، مأمون. &القضاه، مؤيد  .2

,Netherlands, Volume 24 (1), 2010,  Arab Law Quarterly: مجلة منشور في

pp3-40. 

وقيف ضمان لحق الرقابة القضائية على الت(. 2011أبوزيتون، مأمون. ) &مقابلة، عقل  .3

جامعة  "،جتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية واال"أبحاث اليرموك . اإلنسان بالحرية

 . 1808-1793ة ج(، صفح2العدد )، (27)مجلد اليرموك، 

السلوك الجرمي كأساس للمسؤولية الجزائية (. 2011القضاه، مؤيد. ) &أبوزيتون، مأمون  .4

جامعة "، جتماعيةسلسلة العلوم اإلنسانية واال" أبحاث اليرموك .لجريمة التلوث البيئي

 .1554-1531ب( صفحة 2العدد ) ،(27)مجلد اليرموك، 

 مجلة. المتهم في محاكمة جنائية سريعةحق (. 2011أبوزيتون، مأمون. ) &مقابله، عقل  .5

 . 90-67، صفحة (3، العدد )(8)مجلد  ،جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية

ضمانات التوقيف أمام المدعي العام، طبقا (. 2013القضاه، مؤيد. ) &أبوزيتون، مأمون  .6

مجلة الشريعة . 2009( لسنة 19ردني المعدل رقم )لقانون أصول المحاكمات الجزائية األ



السنة السابعة والعشرون، العدد الرابع  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدةوالقانون في 

 .  169-115 ، مجلة الشريعة والقانون، صفحة1434جمادى اآلخرة  –والخمسون 

دراسة تقييميه  :مسؤولية الطبيب الجزائية(. 2014أبوزيتون، مأمون. ) &القضاه، مؤيد  .7

مجلة الشريعة  قواعد العامة والخاصة في كل من القانونين األردني واإلماراتي,نقدية لل

، (2014، 57)، العدد (28)المجلد  ،, جامعة االمارات العربية المتحدةوالقانون

 . 225ص

الجزائي التعويض عن التوقيف في القانون  (.2015) القضاه، مؤيد. &أبوزيتون، مأمون  .8

العدد األول ـ (، 1/2015العدد ) ،الحقوق جامعة الكويت لةمج. األردني، دراسة مقارنة

    (. 510-473، صفحة )2015هـ ـ مارس  1436السنة التاسعة والثالثون ـ جمادى اآلخرة 

بحث أبوزيتون، مأمون. االختصاص العالمي في قانون العقوبات األردني، دراسة مقارنة.  .9

تاريخ اإلرسال: . جامعة آل البيتت في المنارة للبحوث والدراسامجلة مقبول للنشر في 

 (. 30/6/2014تاريخ القبول: )(، 3/3/2014)

10.  Abu-zeitoun, Mamoun, (2015), The Complementary  Relation ship 

between the Statute of the International Criminal Court and 

National Criminal Laws: Is the Court Truly Complementary to 

National Jurisdiction?, University of sharjah Journal of shari’a 

& Law sciences, Volume (13), No 2, p. (1-26). 

مواجهة إنفراد النيابة العامة  حقوق المجني عليه فيأبوزيتون، مأمون.  &القضاه، مؤيد  .11

قانونين اإلماراتي بسلطة تحريك الدعوى الجزائية: دراسة تقييمية نقدية مقارنة في ال

 . ث مقبول للنشر في مجلة جامعة قطر، بحواألردني

مون. اإلطار القانوني لمشاركة المجني عليه أثناء مباشرة أأبوزيتون، م القضاه، مؤيد & .12

إجراءات التحقيق اإلبتدائي، دراسة تقييمية، نقدية، مقارنة في القانونين األردني واإلماراتي، 

 . (2017\5\14ة الشريعة والقانون في جامعة اإلمارات بتاريخ )بحث مقبول للنشر في مجل

 

 الكتب المنشورة:

 

 تم نشر رسالة الدكتوراه في جمهورية ألمانيا اإلتحادية:



-Mamoun Abu-Zeitoun, Die Computerdelikte im deutschen Recht, Shaker 

Verlag  Aachen 2005, ISBN 3-8322-3632-5, ISSN 0945-098X, 2005.  

 

 الخبرات العملية:

 .2001تدريس مادة القانون باللغة العربية في جامعة باساو عام  ●

للعام الجامعي للفصل الصيفي من العام الجامعي محاضر غير متفرغ في جامعة اليرموك  ●

 (. 2006\2005( وللفصل األول والثاني والصيفي من العام الجامعي )2005\2004)

إلى نهاية  2006عتبارا من الفصل األول من عام اامعة العلوم التطبيقية عضو هيئة تدريس في ج ●

 . 2008الفصل الصيفي من عام 

 . 2008\2007عتبارا من الفصل األول لعام العام في جامعة العلوم التطبيقية رئيس قسم القانون ا ●

 لغاية 2009\2008محاضر متفرغ في جامعة اليرموك من بداية الفصل األول من العام الدراسي  ●

5\7\2010 . 

 . 2010\7\5ة اليرموك من برتبة أستاذ مساعد في جامععضو هيئة تدريس  ●

 األول من الفصل الدراسيلمدة أربع سنوات إبتداء في جامعة اليرموك رئيس قسم القانون العام  ●

  (. 2014/2015نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي )لو 2011

للعام و ،2012/2013لفصل الثاني من العام الجامعي لي جامعة جدارا محاضر غير متفرغ ف ●

 . 2014\2013الجامعي 

 . (2016\9\1 – 2014\9\1من )دائرة القانونية الدير مقانوني لتشار مس ●

 (.3/3/2015ترقيت إلى رتبة أستاذ مشارك في ) ●

 . (ICDL) قيادة الحاسوب الدوليةفي رخصة  ●

   ( إلى حد اآلن2016\8\28أستاذ مشارك في جامعة الشارقة من )عضو هيئة تدريس برتبة . 

  



 

 اللغات التي أجيدها:

، حيث اجتزت الثالثة المستويات المبتدئة، متاز ) قراءة و كتابة و محادثة(اللغة األلمانية: م ●

اللغة على شهادة في اللغة األلمانية تعادل شهادة التوفل وتسمى ب تصلوالمتوسطة والمتقدمة. كما ح

 لـ ، وهي اختصارات (DSH) األلمانية بـ

  " Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugangausländischer 

Studienbewerber "  
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، لجنة لجنة الخطة الدراسية ( وهي2011/2012التالية للعام الجامعي ) اللجان عضو في ●

 الدراسات العليا، 
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جامعة اليرموك للعام الجامعي  –في كلية القانون مرة أخرى عضو في لجنة الموازنة  ●

(2014/2015) . 

 . (2015\2015عضو في مجلس البحث العلمي للعام الجامعي ) ●

 

 : ي جامعة الشارقةثانيا: ف

 ( 2017\2016عضو لجنة المكتبات للعام الدراسي.) 

 ( 2017\2016عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي للعام الدراسي.) 

 ( 2017\2016عضو لجنة االعتماد األكاديمي للعام الدراسي.) 

 ( 2017\2016عضو لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة للعام الدراسي .) 

 

 النشاطات

 

 تمرات:أوال: المؤ

 



 في جامعة اليرموك .1

 

-24الثاني لتطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية المنعقد في المشاركة في المؤتمر ●

 في فندق حياة عمان.  2007\5\25

كلية  –في جامعة اليرموك  ةعضو لجنة تحضيرية لمؤتمر "المسؤولية المهنية" المنعقد ●

 . 2010نيسان  14-13القانون من 

للجنة التنظيمية للمؤتمر "القدس واإلعتداءات اإلسرائيلية فيها من منظور القانون عضو ا ●

 (.  20/6/2013-19الدولي، الذي تنظمه كلية القانون في جامعة اليرموك من )

 

 في جامعة الشارقة .2

  قضايا معاصرة في القانونين الجوي والفضائي، الذي تنظمه كلية القانون في جامعة

 .  2017فبراير لعام  23-22ترة )الشارقة خالل الف

 ثانيا: الندوات

 في جامعة اليرموك:  .1

  رأس  –المشاركة في أعمال ندوة العنف اإلجتماعي المنعقد في قاعة مركز الحسين الثقافي

 .  2006\11\29العين في 

  حضور ندوة بعنوان "اللجوء وحقوق اإلنسان والتحوالت السياسية في الربيع العربي" والتي

مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك ومركز  نظمها

 .(13/2/2013السويد في يوم األربعاء الموافق ) –الدراسات الشرق أوسطية جامعة لوند 

  حضور ندوة بعنوان "القانون المدني بين تعدد المصادر وتعارض االحكام" المنظمة من قبل

 .12/4/2015موك في يوم األحد الموافق جامعة الير –كلية القانون 

 

 في جامعة الشارقة .2

 ( بمقر 2016\11\22ندوة "الجرائم اإللكترونية والقوانين التي تحكمها، المنعقدة بتاريخ )

 معهد التدريب القضائي في المدينة الجامعية، جامعة الشارقة. 



  ( لسنة 7بقانون رقم )اإلتجاهات الحديثة في قانون العقوبات االتحادي المعدل بالمرسوم

  (. 2017\5\8، يوم اإلثنين الموافق )2016

 

 :الورش التدريبيةثالثا: 

 في جامعة اليرموك .1

 ( المشاركة في الورشة التدريبية للتعليم اإللكترونيE- Learning في الفترة ما بين )

 . ( ساعات تدريبية9( بواقع )24/1/2013إلى ) 21/1/2013)

 تخصصة والمتعلقة بالتعليم التفاعلي في كليات الحقوق، والتي المشاركة في ورشة عمل م

( من قبل 29/3/2010عقدت في عمان من قبل جمعية المحامين والقضاة األمريكيين في )

البرفسور )سنثيا فونتين( وهي خبيرة في مجال التعليم القانوني في الواليات المتحدة 

 . األمريكية

 

 في جامعة الشارقة: .2

 ة في ورشة عمل عقدت في إدارة شرطة المنطقة الشرقية حول "أصول ورقة عمل مقدم

 . 2016\12\8القبض"، الخميس المواق 

  ورشة عمل "اإلرشاد األكاديمي ومخرجات الجداول الفصلية"، جامعة الشارقة، الخميس

 . 2017\2\16الموافق 

 

 رابعا: الملتقيات الدولية:

 

 في جامعة الشارقة:

 2016\12\7حكيم التجاري واإلسالمي، جامعة الشارقة، األربعاء الملتقى الدولي في الت 

 

 المناقشات



 أوال: المناقشات في المعهد القضائي األردني: 

  : كالتالي وهي ستكمال متطلبات التخرج من المعهد القضائيفي المعهد القضائي المناقشة عدة أبحاث 

أحمد علي سماره، وإشراف جريمة اإلجهاض في القانون األردني، إعداد الطالب علي  .1

 . 2008القاضي الدكتور عوض أبو جراد، 

التعدد المادي والمعنوي للجرائم، إعداد الطالب رأفت حسن توفيق أبو يونس، وإشراف  .2

 . 2010القاضي هايل العمرو، 

طالب محمد محمود إسماعيل اإلعتراف كدليل إثبات في القانون والقضاء األردني، إعداد ال .3

 . 2010شراف الدكتور عبدالرحمن توفيق، ، وإةالمساعد

مبدأ حرية اإلثبات والقيود الواردة عليه في التشريع الجزائي األردني، إعداد الطالبة إيمان  .4

 . األستاذ قاسم الدغمياضي محمود شفيق جاموس، وإشراف الق

 

 ثانيا: مناقشة رسائل الماجستير، وهي على الترتيب التالي: 

  في األردن: .1

، إعداد 2011\5\3، "لمحاكم الوطنية بالجرائم الدولية وفقا لمبدأ العالميةاختصاص ا" .أ

 . ، وتحت إشراف األستاذ الدكتور عقل مقابلهالطالبة فخر الشمال علي عبدالعزيز ديباجة

(، 2011\8\8) ،"المسؤولية الجزائية عن جرائم االعتداء على البطاقات المصرفية" .ب

 وتحت إشراف األستاذ الدكتور علي جبار صالح. إعداد الطالب ربيع محمود السيوف،

، إعداد 2011\9\11، دراسة مقارنة" دور مخرجات الحاسب اآللي في اإلثبات الجنائي .ت

 الطالب خالد منصور أحمد زريقات، وتحت إشراف األستاذ الدكتور عقل مقابله.  

إعداد ، 2014\1\6، القصد الجرمي في تزوير التوقيع االلكتروني، دراسة مقارنة .ث

  الطالب محمد عايد قفطان القاضي، وتحت إشراف األستاذ الدكتور علي جبار صالح.

 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  .2

البنيان القانوني للجرائم اإلرهابية في القانون اإلماراتي "دراسة مقارنة"، جامعة عجمان، البنيان القانوني للجرائم اإلرهابية في القانون اإلماراتي "دراسة مقارنة"، جامعة عجمان،   ..أأ
وتحت إشراف الدكتور وتحت إشراف الدكتور   (، للباحث سلطان احمد ابوغازيين،(، للباحث سلطان احمد ابوغازيين،20172017\\20162016العام الجامعي )العام الجامعي )

  (. (. 20172017\\55\\1111يوم الخميس الموافق )يوم الخميس الموافق )عبدالعزيز الحسن، عبدالعزيز الحسن، 
 



 

 ثالثا: مناقشة رسائل الدكتوراه: 

 في األردن .1

الخطأ الجسيم وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا،  .أ

 . 2016الجامعة األردنية، تموز 

 

 البكالوريوس لطلبة رابعا: مناقشة مشاريع التخرج

 (2017\2016لعام الدراسي )للفصل الخريف من ا في جامعة الشارقة : 

 عقوبة االعدام وموقف المشرع االماراتي منها.  .أ

 الحبس االحتياطي.  .ب

 القتل العمد في التشريع االماراتي والشريعة االسالمية.  .ت

 جريمة القتل الخطأ في التشريع االماراتي.  .ث

  

 اإلشراف األكاديمي:

 في جامعة الشارقة: التالية : اإلشراف على مشاريع التخرجأوال

 : (2017\2016)الخريف فصل   .1

  .جرائم اإلتجار بأعضاء البشر 

  .الجريمة الجزائية وأثرها على الموظف العام 

  .آلية إكتشاف القصد الجنائي في جرائم القتل العمد 

  .ضمانات المتهم أثناء فترة الحبس اإلحتياطي 

 (: 2017\2016فصل الربيع ) .2

 االختراق االلكتروني واتالف الفيروسات للمعلومات 

 

 ثانيا: اإلشراف على رسائل الدكتوراه التالية: 

الحماية الجنائية للمال العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كلية القانون، جامعة الشارقة،  .1

 (، أشراف مشترك. 2017\2016للعام الدراسي )



للعملية اإلنتخابية، دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة الشارقة، إشراف الحماية الجنائية  .2

   منفرد. 

 

 :التالية تحكيم األبحاث

 

 أوال: جامعة غزة )مجلة الجامعة اإلسالمية(: 

 "."الصلح والنظام العام وأثرهما على التحكيم في المسائل الجنائية 

 

 ثانيا: الجامعة األردنية )مجلة الدراسات(:

 تل الرحيم في التشريع الفرنسي"."الق 

  إنابة أفراد األمن العام للتحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: دراسة

 مقارنة".

 ."السلطة المختصة بالتحقيق في القانون األردني والقوانين المقارنة" 

 .ضمانات عقوبة اإلعدام في مرحلتي المحاكمة والتنفيذ في التشريع األردني" 

 دى كفاية النصوص الجنائية العامة في مكافحة الفساد".م  

 

 ثالثا: جامعة آل البيت )مجلة المنارة(: 

 ( من قانون العقوبات األردني على جريمة االختالس عبر 399مدى قابلية تطبيق المادة )

 .الحاسب اآللي"

  ،دراسة التحديات التي تواجه جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب اآللي

 مقارنة.

 "القيود القانونية على قرار التوقيف في مرحلة ما قبل المحاكمة "دراسة مقارنه. 

  في التشريع الجزائري والمقارن"."تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية 

 ."أثر ظرف سبق اإلصرار في حالة تحقق نموذجه مع نماذج اخرى، دراسة مقارنة" 

 كمة الجنائية الدولية"."طبيعة عمل النيابة العامة لدى المح 

 



 رابعا: جامعة اليرموك )سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(:

 "الحماية الجزائية لإلنسان من أخطاء العطارين: دراسة مقارنة" 

 الجامعة األردنية، مجلة الدراسات. 

 

 خامسا: جامعة إربد األهلية:

 لعماني، دراسة مقارنة""الشرط المفترض في قانون غسل األموال وتمويل اإلرهاب ا. 

 

 : )مجلة جامعة الخليل( سادسا: جامعة الخليل

 "مركز الضحية في السياسة الجنائية الفلسطينية" 

 

 سابعا: جامعة الشارقة: 

 الحماية الجنائية للطفل من جرائم االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت في التشريع اإلماراتي" " 

 "في القانون الجزائري الجزائي أثر مبدأ المشروعية على حجية الدليل"  

 

 ثامنا: جامعة الحسين بن طالل )مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث(:

 أثر شطب العالمة التجارية على حمايتها الجزائية . 

 

 السعودية: \تاسعا: معهد اإلدارة العامة

 "الجامعيالعام " دراسة في النظام السعودي والقانون المقارن\ الحماية اإلجرائية للحديث الخاص 

(2016\2017) 

 
 عاشرا: جامعة مؤتة: 

 "2017\2016" للعام الجامعي في قانون الجمارك األردني المصالحة الجزائية الجمركية 
 

 

 

 

 



 


