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، العدد 27المجلد  -جامعة اليرموك -اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية"
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للقواعد العامة والخاصؤؤؤة في كل من   دراسؤؤؤة تقييميه نقدية  :مسؤؤؤؤولية الطبيب الجزائية .6
 , جامعة االمارات العربية المتحدة  مجلة الشريعة والقانون  ,القانونين األردني واإلماراتي

 .(17/9/2012بتاريخ  قبل للنشر.  )225، ص 2014، 57، العدد 28،المجلد 

 
، 1الكويؤت، العؤدد  ،مجلؤة الحقوق ،التعويض عن التوقيف في القؤانون الجزائي االردني .7

 .(2012/(18/1بتاريخ  ) قبل للنشر. 2015

 
حقوق المجني عليؤه في مواجهؤة فنفراد النيؤابؤة العؤامؤة بسؤؤؤؤؤلطؤة تحريؤك الؤدعوى الجزائيؤة:  .8

مجلؤة قطر الؤدوليؤة دراسؤؤؤؤؤة تقييميؤة نقؤديؤة مقؤارنؤة في القؤانونين اإلمؤاراتي واألردني، 
 .10/6/2017قبل للنشر  ). 2017، 4، العدد 1، جامعة قطر، المجلد للقانون
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1. Doctrine of Innocent Agent under the Criminal Laws of Jordan and   
Australia: A Comparative Study, European Journal of Social 
Sciences,  accepted  may 2016. 

 
 

اإلطار القانوني لمشؤاركة المجني عليه أنناء مباشؤرة فجراءات التحقيا اإلبتدائي: دراسؤة  .2
، جامعة مجلة الشؤؤؤريعة والقانون،  ي القانونين األردني واإلماراتينقدية مقارنة فتقييميه  

 .14/5/2017 قبل للنشراإلمارات العربية المتحدة، 

 
مجلة جامعة النيابة العامة كجهة مختصؤؤؤة بالفصؤؤؤل بالدعوى الجزائية: دراسؤؤؤة مقارنة،   .3

 .19/12/2017 مقبول للنشر، الشارقة للعلوم القانونية

 
4. The Right of the Victim v. the Right of the Accused to legal 

representation during Trial Stage: the scope and limitations: A 
Comparative Study. University of Sharjah Journal of Legal 
Sciences  Accepted 2018. 

 
ايقاف تنفيذ العقاب: عدالة موقوفة ونظام يتعارض مع أغراض العقوبة وحقوق ضؤؤؤحايا  .5

مقبول للنشؤر ،  مجلة كلية القانون الكويتية العاليمةالجريمة: دراسؤة تقييمية نقدية مقارنة،  
7/3/2018. 

 

 

 رابعا: األبحاث المرسلة للنشر واالبحاث قيد االعداد:
 

1. Right to Legal Representation during Pre-Trial Stages: The Victim v The 
Accused: Does the Law Make a Difference? A Critical and Comparative 
Review.Submitted to  Jordan Journal of Law and Political Sciences, 
Mu'tah University 2017. 
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2. The Victim’s of the Crime Right to interpretation and translation during 
Primary Criminal investigation: A Comparative Study. In progress.  

 
 

تعؤدد جرائم الجؤاني )اإلجرام الكلي للجؤاني( وردة فعؤل القؤانون: مراجعؤة تقييميؤة نقؤديؤة مقؤارنؤة  .3
 قيد اإلعداد. ي واإلماراتيلقواعد تعدد الجرائم في القانونين األردن

التعذيب   جريمة التعذيب بين القانون الوطني والموانيا الدولية: نحو قانون خاص بمناهضؤؤؤة .4
 .قيد االعداد، والعقوبة أو المعاملة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

 قيد االعداد. ،ات: نظرة تحليلية نقديةمولالمع أنظمةجرائم قانون  .5

 
 

 الكتب العلمية: : خامسا
 

ام، الكتاب االول  شرح قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي:القسم الع د. مؤيد القضاة،  .1
ركة االجرامية، المسؤولية الجزائية( مكتبة جامعة الشارقة، االمارات )الجريمة، المشا
 . 2013العربية المتحدة،  

أ.د محمد شالل العاني، د. مؤيد القضاة، أحكام القسم الخاص في قانون العقوبات   .2
االتحادي اإلماراتي: الجرائم الواقعة على األشخاص واألموال، مكتبة جامعة الشارقة، 

 . 2013االمارات العربية المتحدة،  

كتاب الناني،  د. مؤيد القضاة، شرح قانون العقوبات االتحادي االماراتي:القسم العام، ال  .3
 .  2014)العقوبة والتدابير الجنائية( مكتبة الجامعة، الشارقة،  

 

 :المؤتمرات و الندوات
 

جلس األعلى  ندوة حول الصحافة والمطبوعات والقوانين الجزائية في األردن، الم .1
 . )حضور ومناقشة(. 2005عالم،  لإل

القانون، جامعة اليرموك ندوة حول قانون الشركات في األردن: نظره تقييمية، كلية  .2
 . )حضور ومناقشة(. 2005ووزارة الصناعة والتجارة،  

طاولة مستديرة حول الحماية القانونية لألحداث، ميزان ) المجموعة القانونية لحقوق   .3
 . )حضور ومناقشة(. 2005اإلنسان( ،  

 ،موكجامعة الير -مؤتمر التشريعات البيئية في الدول العربية: سبل تفعيلها و تطويرها  .4
 . )حضور ومناقشة(. 2006

 . 2007  ،جامعة اليرموك -ندوة حول حماية المستهلك في التشريعات األردنية .5

مؤتمر تطوير القانون في األردن, وزارة العدل ووزارة التعليم العالي في األردن،   .6
 . )حضور ومناقشة(. 2007

التأديبية الطالبية  عقد محاضرتين ألفراد دائرة األمن الجامعي حول المخالفات  .7
ومسؤوليات األمن الجامعي وذلك ضمن البرنامج التدريبي لدورة األمن الجامعي،  

2007 . 

ندوة حول "انر ارتفاع االسعار على نسبة الجريمة وتغير القيم االجتماعية, نقابة   .8
 . )حضور ومناقشة(. 2008المحامين االردنيين,  

يا في جامعة اليرموك حول فجراءات عقد وادارة ورشة تدريبية العضاء لجان التحق .9
 . 2008التحقيا في المخالفات التأديبية لطلبة جامعة اليرموك،  
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فلقاء محاضرة لطلبة جامعة اليرموك حول المخالفات التأديبية وفقا لتعليمات المخالفات  .10
 . 2008التأديبية في الجامعة،  

ون، جامعة اليرموك، ندوة حول قانون المالكين والمستأجرين في األردن, كلية القان .11
 . )حضور ومناقشة(. 2008

مسؤولية الطبيب الجزائية بين  المسؤولية المهنية" بعنوان "  مؤتمر في "   تقديم ورقة عمل .12
، كلية القانون،  نقديةه يمييقصور القواعد العامة والحاجة فلى قواعد خاصة: نظرة تق 

 . 2010جامعة اليرموك،  

الهلي والسلم االجتماعي والحفاظ على وحدة حماية السلم ا ندوةفي  تقديم ورقة عمل  .13
دور القانون في توفير االمن والسلم االجتماعي والحفاظ على وحدة المجتمع، بعنوان " 

 . 2011" ، المنظمة من قبل جمعية مجلس مدينة اربد، اربد، المجتمع

عنوان  "الجوانب التقنية والقانونية لجرائم انظمة المعلومات" ب  ندوةفي   تقديم ورقة عمل  .14
", كلية القانون، جامعة  "قانون جرائم انظمة المعلومات االردني: دراسة تحليلية نقدية

 . 2011اليرموك،

الملكية الفكرية في القانون االماراتي   حماية الرابع حول  مؤتمر في  تقديم ورقة عمل .15
القانون  العقوبات والتدابير المقررة لجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في بعنوان "
"، المنظم من قبل دائرة الموانىء البحرية والجمارك في االمارات العربية  االماراتي 

 . 2012المتحدة بالتعاون مع كلية القانون، جامعة الشارقة ، 

المشاركة في مؤتمر قانون المعامالت المدنية االماراتي بين االصالة والمعاصرة،  .16
 ( )حضور.  2013جامعة الشارقة، 

حول حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي واالماراتي   ندوةفي  عملتقديم ورقة  .17
" اضاءات على بعض حقوق المجني عليه في مرحلة التحقيا  والمقارن، بعنوان 

"،  كلية القانون، جامعة الشارقة،  االبتدائي في قانون االجراءات الجزائية االماراتي 
2013 . 

االسري في دولة االمارات ودور التشريعات المشاركة في ندوة بعنوان: "جرائم العنف   .18
  2015/  2014 -القانونية في معالجتها"، معهد التدريب والدراسات القضائية، الشارقة 

 حضور ومناقشة(. )

المشاركة في  المؤتمر االقليمي الرابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في   .19
قبل جمعية االمارات للملكية الفكرية،   منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، المنظم من  

 )حضور(. . 2015/ 2014دبي،  

قضايا قانونية معاصرة في القرن الحادي والعشرين"   مؤتمر في " تقديم ورقة عمل  .20
"حقوق الجاني والمجني عليه امام النيابة العامة في القانونين اإلجرائيين  بعنوان 

 . 2015/ 2014القانون، جامعة الشارقة،  "، كلية  اإلماراتي واالردني: نظرة تقيميية نقدية 

" دراسة نقدية  قضايا قانونية معاصرة  الناني بعنوان  مؤتمرفي " تقديم ورقة عمل  .21
، كلية القانون، جامعة    لبعض قواعد قانون العقوبات اإلماراتي مقارنة بنظيره األردني" 

 . 2015/2016الشارقة، 

" بعنوان  2015لسنة    2"قانون مكافحة التمييز والكراهية رقم    ندوة عمل في    تقديم ورقة .22
، كلية  "2015لسنة    2رقم    االتحادي  "قراءة تقييمية في قانون مكافحة التمييز والكراهية 

 . 2016القانون، جامعة الشارقة،  

" العدالة الجنائية لألحداث في ظل قانون األحداث الجديد"   ندوة عمل في  تقديم ورقة  .23
: قراءة تقييمية نقدية"،  2014لسنة    32يدة في قانون األحداث رقم  مالمح الجد بعنوان "ال

 . 2016كلية القانون، جامعة اليرموك، 

العدالة الجنائية البديلة في القوانين واالتفاقيات الدولية   مؤتمرفي  ورقة عملتقديم  .24
وقف تنفيذ العقوبة في القانونين األردني واإلماراتي: نظام يتعارض مع   بعنوان:" 
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"، كلية القانون/جامعة  أغراض العقوبة وحقوق ضحايا الجريمة: مراجعة تقييمية نقدية 
حمر والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي،  آل البيت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األ

 . 2017جامعة آل البيت، 

العقوبات األردني في ضوء التعديالت الجديدة  "مالمح قانون  تقديم ورقة عمل في ندوة  .25
"قراءة تقييمية لبعض جوانب  " بعنوان: 2017لسنة  27بموجب القانون المعدل رقم 

"، كلية القانون، جامعة اليرموك، مأمول قانون العقوبات المعدل: التعديل بين الواقع وال
2017 . 

، جمعية  ربد"ع "الزواج المبكر في محافظة االمشاركة في  حلقة نقاشية حو موضو  .26
 . 2/2018/ 1ربد، حماية األسرة والطفولة، ا

المستجدات في قانون  "القانون في عالم متغير" بعنوان: "مؤتمر  تقديم ورقة عمل في  .27
،  : دراسة تقييمية نقدية"2017لسنة    32الجزائية األردني المعدل رقم  أصول المحاكمات  

 . 2018كلية القانون، جامعة اليرموك، 

 

 والتقويم األعمال االكاديمية في االشراف والمناقشة
 

 :اآلتيةاإلشراف على رسائل الدكتوراة  •

 

القانون، جامعة  سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة االنبات الحدينة، كلية  .1
 ).اشراف مشترك( .2014الشارقة، 

الحماية الجنائية للمال العام في دولة االمارات العربية المتحدة:دراسة مقارنة،   .2
 .)اشراف مشترك( .2014كلية القانون، جامعة الشارقة، 

الحماية الجنائية للعملية االنتخابية: دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة الشارقة،   .3
 )اشراف منفرد(.  . 2015

 

   :اآلتية ماجستير ال اإلشراف على رسائل .1

 

كلية القانون، جامعة   ، " الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات األردني"  -1
 . 2010/ 2009آل البيت,  

"قرينة البراءة في قانون االجراءات الجزائية االماراتي: دراسة مقارنة"، كلية   -2
 . 2012القانون، جامعة الشارقة،  

االشكال في تنفيذ االحكام الجزائية وفقا لقانون االجراءات الجزائية االماراتي:   -3
 . 2012دراسة مقارنة" ، كلية القانون، جامعة الشارقة، 

سلطات مأمور الضبط  القضائي في التحقيا االبتدائي في قانون االجراءات   -4
 . 2012الجزائية االماراتي، جامعة الشارقة، 

الجنائية لالطفال ضد جرائم االستغالل الجنسي في القانون االماراتي:  الحماية  -5
 . 2012دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة الشارقة،  

الحماية الجنائية لالطفال ضد جرائم العنف األسري في القانون اإلماراتي، كلية   -6
 . 2013القانون، جامعة الشارقة،  

نائية: دراسة مقارنة، جامعة  االستفزاز الخاص وانره في المسؤولية الج  -7
 . 2013/2014الشارقة، 

الجنائية للطبيب عن نقل وزراعة االعضاء البشرية في القانون  المسؤولية  -8
 . 2014االماراتي: دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة الشارقة، 
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ضمانات المحكوم علية في مرحلة تنفيذ العقوبة: دراسة مقارنة، كلية القانون،    -9
 . 2015/ 2014 ارقة، جامعة الش

العادلة وفقا لقانون االجراءات الجزائية االماراتي، كلية   ضمانات المحاكمة  -10
 . 2014/2015القانون، جامعة الشارقة،  

الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في القانون االماراتي، كلية القانون،   -11
 . 2014/2015كلية الشارقة، 

 
 

 الشراف على مشاريع التخرج التالية: ا •

 

اختصاصات الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود وفقا لقانون اصول المحاكمات  .1
 . 2011  ائي االردني،خرج مقدم للمعهد القضالجزائية االردني, مشروع ت 

كلية القانون، جامعة  (، 6االشراف على مشاريع تخريج لطلبة البكالوريوس عدد ) .2
 . 2011، الشارقة

كلية القانون، جامعة  (، 8االشراف على مشاريع تخريج لطلبة البكالوريوس عدد ) .3
 . 2012،الشارقة

كلية القانون، جامعة  (، 5االشراف على مشاريع تخريج لطلبة البكالوريوس عدد ) .4
 . 2013،الشارقة

(،  8االشراف على مشاريع تخرج لطلبة البكالوريوس في موضوعات مختلفة  عدد )  .5
 . 2015-204كلية القانون، جامعة الشارقة، 

(،  5مختلفة  عدد ) االشراف على مشاريع تخرج لطلبة البكالوريوس في موضوعات  .6
 . 2016- 2015، كلية القانون، جامعة الشارقة 

 

جامعة  و األردنية  اتفي الجامع ودكتوراة  ماجستير رسائل  في لجان مناقشة ةمشاركال .2
 مثل:   ،في مواضيع مختلفة في القانون  الشارقة

 

 . 2005 ل البيت،جامعة آ يف في المسائل الجزائية، ي الخطأ في التك .1

 . 2006  ل البيت،جامعة آ اإلجراءات الجنائية، ة البراءة في قرين .2

 . 2006ل البيت، جامعة آ  الصمت في مرحلة ما قبل المحاكمة، حا المشتكى في  .3

  ل البيت،  جامعة آ فساد في التشريع الجزائي األردني،النظام القانوني لجريمة ال .4
2008 . 

ل  جامعة آ ، الحماية الجزائية لذوي االحتياجات الخاصة: دراسة مقارنة .5
 . 2008لبيت،ا

  في ظل التشريع التجاري االردني،  النظام القانون للوساطة في سوق عمان المالي .6
 . 2009جامعة اليرموك،  

 . 2010 حامعة جدارا، ة المقررة لألحداث: دراسة مقارنة، الحماية الجنائي .7

 . 2010 جامعة جدارا، موال عبر االنترنت: دراسة مقارنة،جريمة غسل اال .8

 . 2012االحتيال عبر البريد االلكتروني: دراسة مقارنة، جامعة الشارقة، جريمة  .9

 . 2012جامعة الشارقة،   ،االئتمان ةية لبطاقالحماية الجنائ .10

التدابير الوقائية واالصالحية لالحداث والمشردين والجانحين في قانون االحداث   .11
 . 2012االتحادي: دراسة مقارنة، جامعة الشارقة،  

الجرائم الماسة باالمن الخارجي للدولة:دراسة مقارنة، جامعة  التحريض على  .12
 . 2012الشارقة، 



 

8 
 

المسؤولية الجنائية للجمعيات والمنظمات االهلية عن االنشطة المخلة بأمن الدولة:   .13
 . 2012دراسة مقارنة، جامعة الشارقة، 

حا الدفاع الشرعي في الفقة االسالمي والقانون الوضعي:دراسة مقارنة،جامعة    .14
 . 2013لشارقة، ا

الصلح الجزائي في التشريع االماراتي، كلية القانون،  جامعة  الشارقة،  أحكام  .15
2013 . 

كلية القانون،  جامعة  الشارقة،  الحماية الجنائية للعالمة التجارية: دراسة مقارنة،  .16
2013 . 

ة،  المسؤولية الجنائية للطبيب في القانون االماراتي والقانون المقارن، جامعة الشارق .17
2013 . 

 . 2013الحماية الجنائية الموضوعية للمعلوماتية، جامعة الشارقة،  .18

المواجهة التشريعية لجرائم االعتداء على المال العام والوظيفة العامة: دراسة    .19
 )اطروحة دكتوراة( . 2015مقارنة، كلية القانون، جامعة الشارقة،  

 . 2015الجنائية لألحداث الجانحين، أكاديمية شرطة دبي، دبي،     المعاملة  .20

جرائم حيازة وتعاطي المخدرات: دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة الشارقة،    .21
2016 . 

رفع الدعوى الجزائية وانقضاؤها في جرائم الحدود والقصاص في القضاء    .22
إلماراتي، كلية  المعاصر: دراسة فقهية مقارنة بقانون اإلجراءات الجزائية ا

 )اطروحة دكتوارة(  .2016الشريعة، جامعة الشارقة، 

المساهمة التبعية وفا أحكام القانون األردني، كلية القانون، جامعة عجلون الوطنية،   .23
2017 . 

 
 

 مثل:   ،عدةفي مواضيع   مختلفة تقويم عدة ابحاث مقدمة للنشر في مجالت علمية  •

 
مجلة ابحاث اليرموك،   اصول المحاكمات الجزائية االردني ،بطالن التوقيف في قانون  .1

 . 2009  جامعة اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

2. Juridiction in Cybercrimes: A Comparative Legal Study,  مجلة جرش ،
 2010 للبحوث والدراسات، جامعة جرش االهلية، 

المجلة األردنية في القانون   ، قاعدة استبعاد االدلة غير المشروعة في االجراءات الجنائية .3
 . 2010 والسياسة، جامعة مؤتة، 

  مجلة أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك،  االردني،  النظام القانونيالحرية الدينية في  .4
2010 . 

مجلة أبحاث   انون االردني والقوانين المقارنة، المختصة بالتحقيا االبتدائي في الق السلطة .5
 . 2011  اليرموك، جامعة اليرموك،

تشريعا وتطبيقا: دراسة في قوانين كل    - حقوق المدعي بالحا المدني تبعا للدعوى الجنائية  .6
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  من دولة االمارات العربية المتحدة، مصر واليمن، 

 . 2012،   والقانونية 

ة جازان،  ، مجلة جامع اإلعدام دراسة مقارنة بين االردن والمملكة العربية السعودية    عقوبة  .7
 . 2013  المملكة العربية السعودية،

، مجلة  المسؤولية الجنائية عن المنافسة غير المشروعة واالحتكار في الشريعة والنظام .8
 . 2015جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، جامعة الشارقة، 

 . 2017األهلية،  الشهادة في االنبات الجنائي، مجلة اربد للبحوث والدراسات، جامعة اربد   .9
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 . 2017مجلة اربد للبحوث والدراسات، جامعة اربد األهلية،  القتل العمد،  .10
، مجلة جامعة األزهر  المواجهة التشريعية للجريمة المعلوماتية بيؤؤؤن الواقؤؤع والمأمؤؤؤول .11

 . 2017للعلوم اإلنسانية، جامعة غزة، 

الجزائي األردني، المجلة األردنية،  الحماية الجزائية لألماكن المقدسة والدينية في القانون  .12
 . 2017جامعة مؤتة،  

اجتهادات محكمة التمييز األردنية بشأن تكييف جريمة التزوير في محرر رسمي مع   .13
   . 2017التعليا عليها، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  

 

الغربية، مجلة كلية القانون  جريمة الرشوة في قانون العقوبات األردني الساري في الضفة   .14
 . 2017يتية العالمية، والك

عقوبة العمل للمنفعة العامة: دراسة مقارنة، مجلة ميزان للدراسات االسالمية والقانونية،   .15
 . 2017جامعة العلوم االسالمية العالمية،  

16. Illegal Access to Information Systems in the Qatari Criminal Law: 

A Comparative Study,      ،2017مجلة كلية القانون الكويتية العالمية . 

: ما بين التجريم واالباحة: دراسة مقارنة لجريمة نسب الطفل للغير،  التالعب بنسب الطفل  .17
   .2017لبيت،  مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل ا

18. The Emergence of Mens Rea in Common Law and Civil Law 

Systems: Before and After,  - 2018،  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.      

19. Arrest without a warrant and guarantees of the arrestee: a 

comparative study between the Emirati law and the English law,   مجلة
 .  2018جامعة الشارقة للعلوم القانونية، جامعة الشارقة، 

                                        

 :واالستشارات تحكيم مؤلفات علمية •

 
"شرح قانون العقوبات اإلماراتي:القسم الخاص: الجرائم الواقعة  كتاب بعنوان تحكيم  .1

 . 2015على األموال"، جامعة عجمان، االمارات العربية المتحدة، 

استجواب المتهم في القانون القطري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة قطر،  .2
2017 . 

 رسالة ماجستير، : دراسة مقارنة،لألمر الجنائي في القانون القطري النظام القانوني  .3
 . 2017جامعة قطر، 

برنامج ماجستير " التحقيا والبحث الخطة المبدئية لتقييم تقديم استشارة موضوعها  .4
 . 5/2017/ 15الجنائي" ، جامعة االستقالل، 

 

 : المشاركة في مناقشة أبحاث تخرج طلبة المعهد القضائي األردني •

 

  ت ضمانات المشتكى عليه في مرحلة التحقيا االبتدائي وفقا لقانون أصول المحاكما .1
 . 2010الجزائية األردني، 

 . 2010جريمتي الرشوة واستنمار الوظيفة في التشريع الجزائي األردني،   .2

 
 

 عضوية مجالت علمية:
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لقانونية واالجتماعية،  عضو هئية تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية وا •

 .   2013/2014للعام

  لقانونية واالجتماعية، للعام عضو هئية تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية وا  •
2014 /2015 . 

عضو هئية تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية واالجتماعية، للعام   •
2015 /2016 . 

• Editorial board, Intellectual Property Rights Journal: Open 
Access, USA, 2014 

 

 عضوية جمعيات:
 

 . 3/2017/ 21الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان، عضو  •

 . 2017/ 30/3عضو جمعية حماية األسرة والطفولة،  •

 
 

 األكاديميةواألعمال االدارية 
 

سبب   ، 2011  / 2010  لمدة سنة   جامعة اليرموك،  - كلية القانون-عامرئيس قسم القانون ال •
 جامعة الشارقة.  -الترك: السفر للعمل بكلية القانون 

 .  2006 ،جامعة اليرموك  -كلية القانون -لجنة الكفاءةعضو  •

 . 2007 ،جامعة اليرموك  -كلية القانون -عضو مجلس كلية •

 . 2007  ،جامعة اليرموك - كلية القانون -لجنة التحقيا في مخالفات الطلبة  عضو  •

 . 2007  جامعة اليرموك،  -كلية القانون  -الدراسية واالمتحانات لجنة الخطة عضو  •

 . 2008  ،جامعة اليرموك- كلية القانون -لجنة التحقيا في مخالفات الطلبة  عضو  •

 . 2008  ،جامعة اليرموك  -كلية القانون-لجنة التحقيا في مخالفات الطلبة  رئيس  •

 . 2008  ،جامعة اليرموك - كلية القانون-جنة الكفاءةلعضو  •

جامعة   -كلية القانون -لجنة الدراسات العليا المنبنقة عن مجلس كلية القانونعضو  •
 . 2008  ،اليرموك

نحو تعزيز ضمانات   مؤتمؤر اإلجراءات القضائية:  عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر:" •
 . 2008  اليرموك،جامعة  - كلية القانون - العدل ودولة القانون

 . 2008  جامعة اليرموك، - نكلية القانو -لتطبيقيعضو لجنة البرنامج ا •

 . 2008 جامعة اليرموك،  - شاد والتوجيه لطلبة كلية القانونعضو لجنة اإلر •

 . 2008 ، اليرموك جامعة ؤون الطالبية المنبنقة عن مجلس عضو لجنة الش  •

 . 2008 جامعة اليرموك،   -عضو مجلس جامعة •

 . 2008  ،اليرموك جامعة لس عضو لجنة الموازنة والشؤون المالية المنبنقة عن مج •

حتياجاتها من أعضاء  لدراسة ا  جامعة اليرموك -القانون  كلية عضو لجنة مؤلفة من عميد   •
 . 2009  هيئة التدريس،

 جامعة اليرموك، - كلية القانون - لجنة الخطة الدراسية واالمتحانات عضو  •
2009 /2010 . 

 2009/2010 جامعة اليرموك، - كلية القانون - عضو لجنة مكتبة •
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 . 2010/ 2009، جامعة اليرموك - شاد والتوجيه لطلبة كلية القانونرعضو لجنة اإل •

 . 2009/2010 جامعة اليرموك،  - اللجنة االستشارية, كلية القانونعضو  •

موضوعات  للتحقيا في  اليرموك جامعةلجان تحقيا مشكلة من قبل رئيس  عدةرئيس  •
 . 2009 ، مختلفة

 ، التأديبية لطلبة جامعة اليرموكت  فعداد كتيب فجراءات التحقيا في المخالفاعضو لجنة   •
2009 . 

  - كلية القانون  -جستير في القانون الجنائي الدوليعضو لجنة فعداد مشروع برنامج ما •
 . 2010  جامعة اليرموك،

  ئي لطلبة المعهد القضائي األردني, عضو لجنة فعداد وصف مساق علم النفس الجنا •
2010 . 

 . 2010/2011جامعة اليرموك،  - القانونعضو اللجنة االستشارية , كلية  •

 . 2010/2011جامعة اليرموك,  - كلية القانون - عضو لجنة مكتبة •

 . 2010/2011  جامعة اليرموك،-كلية القانون   لجنة الخطة الدراسية واالمتحانات،عضو   •

 . 2010/2011جامعة اليرموك, - عضو لجنة ضبط الجودة, كلية القانون •

 . 2011/ 2010جامعة اليرموك, - القانونعضو لجنة الموازنة, كلية  •

 . 2011/ 2010جامعة اليرموك,  -عضو لجنة الدراسات العليا, كلية القانون •

عضو لجنة مشكلة من عميد كلية القانون/جامعة اليرموك لوضع مسودة اتفاقية تعاون   •
واالقتصادية   مشترك بين كلية القانون في جامعة اليرموك وكلية العلوم القانونية 

 . 2011/ 2010واالجتماعية بسال /جامعة محمد الخامس في المغرب,  

تمنيل كلية القانون/ جامعة اليرموك في لقاء حول "مساقات القانون الجنائي في الجامعات   •
 . 2011االردنية" الذي نظم من قبل جمعية المحامين االمريكيين في عمان,  

 . 2011 - جامعة الشارقة -كلية القانون  - عضو لجنة تحليل نتائج قياس المخرجات  •

 . 2011جامعة الشارقة  - انونكلية الق  -عضو لجنة التحقيا في مخالفات الطلبة  •

 . 2011- جامعة الشارقة - كلية القانون  -عضو اللجنة االمتحانية •

 . 2011-جامعة الشارقة-كلية القانون -عضو لجنة الخطط والمناهج •

 . 2011-جامعة الشارقة-انونكلية الق -عضو لجنة الندوات والمؤتمرات  •

مسابقة  ة كلية القانون/جامعة الشارقة للمشاركة  في على تدريب فريا طلباالشراف  •
كليات لجميع ، "2012الدورة االولى  -"مكتوم بن محمد ال مكتوم للمحاكمة الصورية 

يلي:   والمتمنلة بما بجميع جوائز المسابقة  الفريا ز فاالقانون في دولة االمارات حيث 
ع  وجائزة افضل مذكرة خطية، جائزة افضل مرافعة شفوية، جائزة التفوق العام بمجم 

النقاط عن جميع جوالت المسابقة، وجائزة الطالب االكنر تميزا عبر جميع جوالت 
 . 2012المسابقة، 

 . 2013-2012 -جامعة الشارقة  - عضو لجنة ضبط السلوك العام للطالب  •

 . 2013- 2012- جامعة الشارقة  - القانون عضو مجلس كلية •

- 2012- جامعة الشارقة - عضو لجنة تقويم المخرجات التعليمية لبرنامج البكالوريوس •
2013 . 

 . 2013- 2012- عضو لجنة الخطط والمناهج، جامعة الشارقة •

 . 2013-2012-جامعة الشارقة -عضو لجنة الندوات والمؤتمرات  •

 . 2013- 2012- جامعة الشارقة  -القانون العام قسم  -عضو لجنة معادلة المواد الدراسية •

 . 2013- 2012- جامعة الشارقة  -قسم القانون العام   -عضو لجنة مراجعة الخطط الدراسية •

 . 2013- 2012- جامعة الشارقة - قسم القانون العام -عضو لجنة تقييم النشاط الدراسي •
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 . 2013-2012- الشارقةجامعة  -قسم القانون العام -لجنة تقييم طرق التدريس عضو  •

الشارقة   جامعةفي المخالفات التأديبية لطلبة  فعداد كتيب  الساليب وفجراءات التحقيا  •
 . 2013،   بناء على تكليف من مدير الجامعة

مة  رئيس  لجنة تحقيا مؤلفة من مدير جامعة الشارقة للتحقيا في مجموعة شكاوى مقد  •
 . 2014/ 2013عضاء هيئة التدريس في الجامعة، بحا أحد أ

 . 2015- 2014 - جامعة الشارقة - لجنة المكتبات عضو  •

 . 2015- 2014  -جامعة الشارقة - لجنة االعتماد االكاديمي في كلية القانونعضو  •

كلية القانون   -لجنة تقويم المخرجات التعليمية لبرنامجي الماجستير والدكتوراةعضو  •
 . 2015-2014جامعة الشارقة  

 . 2015-2014  -جامعة الشارقة - كلية القانون - السنوي لجنة التقرير عضو  •

 . 2015/2016لجنة اخالقيات البحث العلمي في جامعة الشارقة، عضو  •

 . 2016المشاركة في ترجمة لوائم جامعة الشارقة من العربية الى االنجليزية،   •

 . 2016رئيس لجنة التطبيقات العملية للطلبة، كلية القانون، جامعة اليرموك،   •

 . 2016نة االرشاد والتوجية، كلية القانون، جامعة اليرموك،  عضو لج  •

 . 2016عضو لجنة المكتبة، كلية القانون، جامعة اليرموك،  •

عضو لجنة تحقيا مشكلة من رئيس الجامعة للتحقيا في مجموعة شكاوى مقدمة بحا   •
 . 2016أحد أعضاء هيئة التدريس، جامعة اليرموك،  

ة لبرنامج الماجستير في القانون العام، كلية القانون،  عضو لجنة النظر في الخطة الدراسي •
 . 2016جامعة اليرموك،  

 . 2017عضو لجنة فحص طلبات التعيين في قسم القانون العام، جامعة اليرموك،   •

 . 2017المشاركة في االشراف على انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك،   •

 . 2018/ 2017عضو لجنة الجدول الدراسي، كلية القانون، جامعة اليرموك،   •

كلية القانون، جامعة اليرموك، عضو لجنة الخطة الدراسية واالمتحانات،  •
2017 /2018 . 

 . 2018/ 2017كلية القانون، جامعة اليرموك، عضو لجنة المكتبة،  •

 . 2018/ 2017كلية القانون، جامعة اليرموك، عضو لجنة امتحان الكفاءة،   •

عضو لجنة مراجعة مخرجات برنامج البكالوريوس وأصاف مساقات البرنامج واهدافها  •
 . 2017/2018كلية القانون، جامعة اليرموك،  ومخرجاتها، 

رية لندوة "مالمح قانون العقوبات األردني على ضوء التعديالت يرئيس اللجنة التحض  •
كلية القانون، جامعة اليرموك، ، 2017لسنة  27الجديدة بموجب القانون المعدل رقم 

2017 . 

عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر: "القانون في عالم متغير" ، كلية القانون، جامعة   •
 . 2018/ 2017اليرموك،  

 
 الخبرات التدريسية

 
 :المساقات التي قمت بتدريسها* 

 . قانون العقوبات/ القسم العام  •

 .الجرائم الواقعة على االشخاص  •

 . الواقعة على االموالالجرائم  •
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 . اصول المحاكمات الجزائية قانون  •

 . الجرائم الواقعة على امن الدولة •

 . علم االجرام والعقاب  •

 . النقاقة القانونية  •

 . نسانحقوق اإل  •

 . االجراءات الجنائية/جامعة الشارقة •

 . / جامعة الشارقة1عقوبات خاص  •

 / جامعة الشارقة. 2+ 1عقوبات عام  •

 والعقاب/ جامعة الشارقة. علم االجرام   •

 جامعة الشارقة/ أكنر من فصل. لطلبة الدراسات العليا/ مناهج البحث القانوني/  •

 لعليا/جامعة الشارقة/ أكنر من فصل. لطلبة الدراسات ا القانون الجنائي/ •

 . 2018/ 2017قانون العقوبات/طلبة الماجستير/ كلية القانون/ جامعة اليرموك/  •

 . 2018/ 2017متقدم/كلية القانون/ جامعة اليرموك،    -محاكمات جزائيةقانوا أصول  •

 

 تقييم االداء التدريسي
 
 % 92   :معدل التقييم    -2009/ 2008 الناني الفصل - قانون العقوبات القسم العام   •

 % 94.5   : معدل التقييم -2008/2009 الصيفي الفصل - قانون العقوبات القسم العام   •

 % 92.6    : معدل التقييم– 2008/2009اللفصل االول  -الجرائم الواقعة على االموال •

 % 92.4   : معدل التقييم– 2010/2011اللفصل االول  -الجرائم الواقعة على االموال •

 %90,2  : معدل التقييم -2008/ 2007الفصل االول  –قانون اصول المحاكمات الجزائية •

 %96,6  : معدل التقييم -2010/ 2009االول  الفصل –قانون اصول المحاكمات الجزائية •

 %97,5  : معدل التقييم -2011/ 2010الفصل االول  –قانون اصول المحاكمات الجزائية •

 % 96,9  : معدل التقييم            - 2009/2010الفصل الناني  -علم االجرام والعقاب  •

 % 96.6معدل التقييم  - 2017/ 2016الفصل األول   - عقوبات عام •

 %. 95.6:  معدل التقييم -2017/ 2016ألول  الفصل ا -الواقعة على األموالالجرائم  •

 .   %92.5  ، معدا التقييم:2016/2017الفصل األول  -أصول محاكمات جزائية •

  1، معدل التقييم: شعبة 2018/ 2017الفصل األول  -الجرائم الواقعة على األشخاص 
 %. 92.7 2%، شعبة 92.9

 %. 94.9، معدل التقييم: 2017/2018 األول الفصل  -أصول محاكمات جزائية •

 %.  79.5، معدل التقييم: 2018/ 2017قانون العقوبات العام/ ماجستير، الفصل األول  •
               

 

 االهتمامات البحثية:
 . بموضوعاته المختلفة  الجنائي القانون  •

 . فلسفة التجريم والعقاب  •

 . العدالة االجتماعية •

 . علم النفس الجنائي  •

 (. مضحايا الجريمة )المجني عليهحقوق  •
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 المنح التي حصلت عليها
بعنة مقدمة من جامعة اليرموك/ األردن للحصول على درجة   2000-2004 •

 الدكتوراه في القانون الجنائي. 

منح فصلية من الجامعة األردنية للحصول على درجة الماجستير    1996-1998 •
 في القانون الجنائي. 

بعنة مقدمة من وزارة التعليم العالي/ األردن للحصول على   1991-1995 •
 درجة البكالوريوس في القانون. 

 
 الدورات التدريبية

كز  مر  – تدريبية لتطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية    ورش المشاركة في عدة   .3
 . 2005 اليرموك، جامعة  –تطوير أداء الهيئة التدريسية 

 مختلفة منها:  في مواضيعتدريبية دورات  عدةالمشاركة في  .4

 :2002 دورات حول مهارات الحاسوب، .1
Word Intermediate: Headers and footers, borders and 
shading, tables, pagination, multi level lists, sections, 
columns, autoformat, styles, tables of contents, templates, 

wizards, cliparts. 

 : 2002  الدراسات العليا،. دورات حول مهارات اعداد رسائل 2
Final stages and Argumentation: Workshops regarding the  

final stages of preparing the 
thesis.                                                       

جامعة   - حول نظام بالكبورد )المساقات االلكترونية( والتقنيات التعلميةدورة  •
 . 2012 -الشارقة

االختبارات   - دورة حول نظام بالكبورد )المساقات االلكترونية( والتقنيات التعلمية •
 . 2013 - االكترونية، جامعة الشارقة 


