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 (المؤهالت) العلميةالدرجات 
 .ول في لواء الكورةالترتيب األ : الفرع العلمي -( التوجيهي)شهادة الثانوية العامة : م7637عام  -
: قوق كلية الح -جامعة مؤتة  الترتيب األول في -جامعة مؤتة  -%( 31،62)بكالوريوس في القانون  شهادة :م7662عام  -

 .(تينملكي جائزتين)امتياز مع مرتبة الشرف 
 . إنجلترا -جامعة لندن ساوث بانك   - ةالملكيقانون  -المدني قانون الالماجستير في  شهادة :م7663عام  -
 .إنجلترا -جامعة لندن ساوث بانك   - ةالملكيقانون  - القانون المدني الدكتوراه في  شهادة :م0220عام  -
 

 مجاالت التخصص
 .القانون المقارن ، المدنية العقودنون المالكين والمستأجرين، قانون الملكية، قا

 
 البحثية هتمامإلمجاالت ا

 .حقوق المرأة، المقارنةالثقافات القانونية ، ة، قانون اإلسكان، دراسات التخطيط والتطوير الحضري ـقانون البيئ
 

 الخبرة التعليمية
 (.مدرس وزميل باحث زائر) إنجلترا -جامعة لندن ساوث بانك  دائرة القانون في: م2222 - م 2227 -
 .(أستاذ مشارك& أستاذ مساعد ) األردن –امعة مؤتة ج يكلية الحقوق ف: م2223 -م 2222 -
 (.محاضر زائر)إسبانيا  -لنسيا ادائرة القانون في جامعة ف: م2229 -
 (.أستاذ مشارك)جامعة اإلمارات العربية المتحدة  –كلية القانون : م2277 -م 2223 -
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 (.دكتورأستاذ &  أستاذ مشارك)ن األرد -امعة مؤتة ج يكلية الحقوق ف: لغاية اآلن - م 2277 -
 

 المهارات
 مهارات اللغة

 محادثة كتابة قراءة   اللغة
 ممتاز ممتاز ممتاز  اللغة العربية -أ

 (TOEFL & IELTS) ممتاز ممتاز ممتاز  اللغة اإلنجليزية -ب
 ..(جدًا جيد )..        Españolaاللغة اإلسبانية  -ت
 

 المهارات اإلحترافية األخرى 
نترنت، بريد الكتروني، محاضرات باستخدام إ، بوربوينت، إكسل، آكسس، (ويردز)ويندوز، معالجة الكلمات : مهارات الكمبيوتر

لقيادة ة ـجامعة مؤت رخصة) MUCDLالـ ، شهادة (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب) ICDLشهادة الـ ...: الخ الناشر، الفيديو، 
 .باللغة اإلنجليزيةجميع هذه الشهادات . Educational Portal التعليم اإللكتروني وشهادات في، Intel الـشهادة ، (الحاسوب

 
 األكاديمية واإلداريه المناصب

 .الجناح العسكري  -القانون في جامعة مؤته ( رئيس قسم)ق ـمنس: م2227 آب -م  2224أيلول  -
 .جامعة مؤته -مساعد عميد كلية الحقوق : م2229 آب -م  2227أيلول  -
 .جامعة مؤته -رئيس قسم القانون الخاص  :م2221 آب -م  2229أيلول  -
 

 العضوية في اللجان والجمعيات
 العضوية الحالية

 .م0200منذ شهر أيلول : هولندا – عضو في منظمة السالم األخضر العالمية -أ
في تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية ( مجلة علمية عالمية مفهرسة ومحكمة)عضو اللجنة العلمية لمجلة معارف  -ب

 .م6102 كانون ثانيمنذ شهر  :جامعة البويرة، الجزائر
 .م0220الثاني منذ شهر كانون : بريطانيا –عضو في لجنة الملكية العقارية والتخطيط الحضري في جامعة لندن ساوث بانك  -ت
 .م0222منذ شهر حزيران ( عمان)عضو في جمعية البيئة األردنية  -ث
 . م0222منذ شهر أيلول ( عمان)عضو في جمعية أصدقاء البيئة األردنية  -ج
 .م0222/0222عضو في مجلس جامعة مؤتـه للعام الجامعي  -ح
 .اإلنجليزية على مستوى الجامعات األردنيةعضو في لجنة تطوير مضمون وخطة مساق القانون باللغة  -خ
 .م0222عضو في لجنة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن للعام الجامعي  -د
 .م0222عضو لجنة االعتماد األكاديمي في كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام  -ذ
 .م0222معة اإلمارات العربية المتحدة لعام عضو لجنة التعليم العام على مستوى الجامعة، جا -ر
 .وممثل لكلية القانون في لجنة االنتقال للحرم الجامعي الجديد لجامعة اإلمارات العربية المتحدةمنسق  -ز

 .عضو لجنة التنسيق والتعاون مع مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية الدولية -س
  .جامعة اإلمارات العربية المتحدة االبتكار في التدريس فيعضو اللجنة الخاصة بتطوير مشروعات  -ش
 .جامعة اإلمارات العربية المتحدةفي  كلية القانون نظمها عضو اللجنة العلمية واللجنة اإلعالمية للمؤتمرات والندوات التي ت -ص

 
 العضوية في لجان التحقيق

 .م2271أيلول  – 2279أيلول : في جامعة مؤتهألعضاء هيئة التدريس عضو في المجلس التأديبي اإلستئنافي  -أ
 .م2229أيلول  -م 2224أيلول : عضو في لجنة التحقيق مع طلبة كلية الحقوق  -ب
 .م2221أيلول  -م 2227أيلول : جامعة مؤتـه عضو في لجنة التحقيق مع طلبة -ت
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 .2223منذ كانون ثاني : الدراسات العليا عضو في لجنة التحقيق مع طلبة -ث

  .م2272أيلول  -م 2277أيلول : مارات العربية المتحدةقانون في جامعة اإلة كلية العضو في لجنة التحقيق مع طلب -ج
 

 العضوية السابقة
 .م2229 أولكانون  -م 2227كانون ثاني  :(الشميساني)عضو اللجنة القانونية في جمعية البيئة األردنية في عمان  -أ

 .م2229/2221مجلس الدراسات العليا بجامعة مؤتـه للعام الجامعي  عضو في -ب
، عضو في لجنة م2224آذار : الدراسات المسائية دائرةتحاد الطلبة لإمقرر لجنة اإلنتخابات الفرعية الخاصة بانتخابات  -ت

 . م2221آذار : كلية الحقوق  دائرةلم، عضو في لجنة اإلنتخابات 2229آذار : الدراسات المسائية دائرةلاإلنتخابات 
 .0202/0202والعام الجامعي  0202/0202والعام الجامعي  0222/ 0222عضو مجلس كلية الحقوق للعام الجامعي  -ث
 .وداخل الجامعة عضو في عدد من اللجان داخل كلية الحقوق رئيس و  -ج
 

 المنشورات
 الكتب العلمية

كتاب محكم من قبل عمادة البحث  -م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 0222، (باللغة اإلنجليزية)المصطلحات القانونية  -أ
 .العلمي في جامعة مؤته

 .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان م، دار0202، طبعة مزيدة ومنقحة: (باللغة اإلنجليزية)المصطلحات القانونية  -ب
 .م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان0222: لتشريعات المتعلقة بالتأمينالجامع في ا -ت
 .عمانالعين، دبي، للنشر والتوزيع، الفالح دار ، م0200: باللغة اإلنجليزيةدراسات قانونية معمقة  -ث
جامعة اإلمارات العربية  م، مطبعة0200، (تأليف ثالثة فصول)دراسات مختارة في القانون الخاص المقارن باللغة اإلنجليزية  -ج

 .المتحدة، العين
م، منشورات مركز التعليم المستمر في 0202حقوق اإلنسان في ضوء التشريعات الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،  -ح

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين
 .والتوزيع، عمانم، دار الثقافة للنشر 0202خاصة بالقانون المدني، موضوعات  -خ
 .باللغة اإلنجليزية، قيد اإلعداد ةفاهيم والمصطلحات القانونيلممعجم الفارس في المفردات وا -د
 

 البحوث المنشورة في مجالت محكمة
، 9، المجلد التاسع عشر، رقم مجلة مؤته للبحوث والدراسات: دنيالنظام القانوني األر  - ة القانونية اإلسالميةمتحديث األنظ -أ

 .(باللغة اإلنجليزية) م2224
، المجلد الثاني مجلة مؤته للبحوث والدراسات :دراسة مقارنة - األردني ريعة اإلسالمية والقانون في الش   للملكيةالعام مفهوم ال -ب

 .(باللغة اإلنجليزية) 2221، 7والعشرون، رقم 
، مجلة مؤته للبحوث والدراسات :القانون اإلنجليزي و  المدني األردنيقارنة بين القانون دراسة م -في التعاقد  اإلرادةعن  التعبير -ت

 .(باللغة اإلنجليزية) 2221، 9المجلد الثاني والعشرون، رقم 
مجلة مؤته : انـالوضع في العاصمة األردني ة عم  مع دراسة  -في المدن العربية  البيئة لمحافظة على سالمةاآللية القانونية ل -ث

 .(باللغة اإلنجليزية) 0222، 2للبحوث والدراسات، المجلد الثاني والعشرون، رقم 
 (.باللغة العربية) 0222لعام  22، العدد مجلة بحوث جامعة حلب :ر السكوت في التعبير عن اإلرادةدو  -ج
العدد والعشرون،  لثالمجلد الثا ،ه للبحوث والدراساتمجلة مؤت: األحكام القانونية العامة للوقف في القانون األردني وتطبيقاته -ح

 .(باللغة اإلنجليزية) 0222، الثاني
، الثانيالعدد والعشرون،  لثالمجلد الثا ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات: اإلطار القانوني للتخطيط والتطوير الحضري في األردن -خ

 .(باللغة اإلنجليزية) 0222
رؤية : وتعديالته 1991لسنة  11للمؤجر والمستأجر في ضوء قانون المالكين والمستأجرين األردني رقم آفاق الحماية القانونية  -د

 .(باللغة العربية) 0228، 5والعشرون، رقم  لثمجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد الثا: مستقبلية
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دراسة في التشريع اإلماراتي مع اإلشارة إلى : قدالهاتف النقال في إثبات التعا من خاللاإللكترونية المرسلة  حجية الرسائل -ذ
 (.باللغة العربية) 0212، 1جامعة اإلسكندرية، العدد  -مجلة الحقوق : التشريعات المقارنة

حقوق المالك والتزاماته فيما يتعلق بالوحدة المملوكة ملكية مفرزة وباألجزاء المملوكة على الشيوع في التشريعات اإلتحادية  -ر
مجلة  :بشأن ملكية العقارات المشتركة 0221لسنة  11قانون إمارة دبي رقم  اإلمارات العربية المتحدة مع التركيز علىلدولة 

 (.باللغة اإلنجليزية) 0212، 1جامعة اإلسكندرية، العدد  -الحقوق 
شري الخاص بالمقاول والمهندس لما قراءة معم قة لنصوص مواد قانون المعامالت المدنية اإلماراتي الناظمة ألحكام الضمان الع -ز

 (.باللغة العربية)  6107، 4، العدد 73، المجلد جامعة الكويت -مجلة الحقوق : يحدث في البناء من تهدم أو عيوب
، العدد الثالث عشر، السنة التاسعة، جامعة الوادي بالجزائر -البحوث والدراسات مجلة  :الحماية التشريعية لحق الملكية -س

  (.باللغة العربية) 0210اني الثكانون 
جامعة  -القانونية واالقتصادية  ثمجلة البحو  :إضاءات على حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان االجتماعي األردني ين -ش

 (.باللغة اإلنجليزية) 6106، 10المنصورة العدد 
جامعة اإلمارات العربية  -مجلة الشريعة والقانون  :والعقباتالمزايا  -نية المقارنة الدراسات القانو : حوار الثقافات القانونية -ص

  (.باللغة اإلنجليزية)  6107المتحدة، العدد الرابع والخمسون، السنة السابعة والعشرون، نيسان 
جامعة  -مجلة الحقوق والعلوم السياسية  :دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية: حقوق المرأة العاملة -ض

  (.باللغة العربية) 6106، ، نوفمبر8، العدد بسكره
نظام إلزامية الوعد الشفوي بنقل ملكية عقار أو حق عيني عقاري في القانون اإلنجليزي ومدى إمكانية تطبيقه في القانون  -ط

السنة السابعة والعشرون، أكتوبر جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد السادس والخمسون،  -مجلة الشريعة والقانون  :األردني
 (.باللغة اإلنجليزية)  6107

 ،جامعة المنصورة -مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  :دراسة مقارنة - الحماية التشريعية ألجر العامل في القانون اإلماراتي -ظ
 (.عربيةباللغة ال) 6107، 14العدد 

، الجزء اإليجابي للمطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن تعريضه لدخان السجائرحق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن  -ع
 (.عربيةباللغة ال) 6104ديسمبر السنة الثامنة، ، 03جامعة البويرة، العدد  –قسم العلوم القانونية  –مجلة معارف : األول

، الجزء األضرار الناجمة عن تعريضه لدخان السجائر حق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن اإليجابي للمطالبة بالتعويض عن -غ
 (.عربيةباللغة ال) 6101 يونيو، السنة التاسعة، 08جامعة البويرة، العدد  –قسم العلوم القانونية  –مجلة معارف : الثاني

 
 أوراق المؤتمرات المنشورة

والتخطيط الحضري وفي تحفيز اإلستثمارات العقارية في دول العقارية دور الدراسات القانونية المقارنة في تحديث قوانين الملكية  -أ
اإلمارات )م 2222نيسان  6- 1ة، ـجامعة الشارق: مؤتمر الشارقة الدولي الخامس للتخطيط الحضري : الشرق األوسط العربية

 .(باللغة اإلنجليزية) - (العربية المتحده
: الوضع في العاصمة األردنية عمان: القانونية واإلقتصادية ودور المشرعأبعادها  -األزمة اإلسكانية في عواصم الدول العربية  -ب

باللغة ) - (اإلمارات العربية المتحده)م 2227حزيران  2-7ة، ـجامعة الشارق: مؤتمر الشارقة الدولي السادس للتخطيط الحضري 
 .(اإلنجليزية

 - 22البيئة والتنمية المستدامة، جامعة البعث،  رممؤت: ربيةاآللية القانونية للمحافظة على بيئة صحية وسليمة في المدن الع -ت
 .(باللغة اإلنجليزية) - (الجمهورية العربية السورية -حمص )م 2224أيلول  27

جامعة : للتخطيط الحضري  تاسعمؤتمر الشارقة الدولي ال: األردن كمثال: الحضري في الدول العربيةإلطار القانوني للتخطيط ا -ث
 .(باللغة اإلنجليزية) - (اإلمارات العربية المتحده)م 2229نيسان  4 - 2ة، ـالشارق

في دولة اإلمارات  1982لسنة  8مؤتمر إضاءات على قانون العمل اإلتحادي رقم : التشريعأجر العامل وضمانات حمايته في  -ج
 (.باللغة العربية) -( ةاإلمارات العربية المتحد)، م0228تشرين ثاني  05-01العربية المتحدة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

في القانون اإلماراتي والقوانين  دراسة : اإللكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول في إثبات التعاقد حجية الرسائل -ح
جامعة اإلمارات العربية  - القانون كلية ، عقدته (الحكومة اإللكترونية -التجارة اإللكترونية )مؤتمر المعامالت اإللكترونية : المقارنة
 (.باللغة العربية) -( المتحدةاإلمارات العربية ) م0222أيار  02-02اإلستراتيجية،  في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث المتحدة
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مؤتمر حقوق المرأة في مصر والدول العربية، كلية الحقوق  :واإلماراتيضمانات حقوق المرأة العاملة في قانوني العمل األردني  -خ
 .(باللغة العربية) - (جمهورية مصر العربية)م 0212كانون أول  0-1جامعة اإلسكندرية،  -
م 0210أيار  10 – 12مؤتمر اللغة والقانون ومهنة المحاماة، جامعة نابولي، : الدراسات القانونية المقارنة ومشاكل الترجمة -د
 .(باللغة اإلنجليزية) -( إيطاليا -نابولي )
م 2272آب  1-7مؤتمر التوازن البيئي، جامعة مونتريال، : نحو آلية قانونية فاعلة يمكن أن تساعد في حماية البيئة -ذ
 (.باللغة اإلنجليزية) -( كندا -مونتريال )
 

 العمل غير المنشورة وورشأوراق المؤتمرات 
 -م، جامعة لندن ساوث بانك 2222تشرين أول  77ورشة عمل لطلبة الدكتوراه، : طريقة كتابة الدراسات القانونية المقارنة -أ

 .بريطانيا
تشرين أول  79 ورشة عمل لطلبة الدكتوراه،: مقارن قانون الالكيفية استعراض الدراسات السابقة في مجال دراسات  -ب

 .ريطانياب -م، جامعة لندن ساوث بانك 2227
المؤتمر الدولي للتوافق ما بين ، 7691لسنة  47لمدني األردني رقم القانون ا: تحديث القانون المدني في الدول العربية -ت

 .ماليزيا -ر م، الجامعة اإلسالمية العالمية، كوااللمبو 2227تشرين أول  27 - 22 الشريعة والقانون،
، جامعة 0202كانون أول  02ندوة التدخين في األماكن العامة بين الحظر والتطبيق، : حظر التدخين في التشريعات األردنية -ث

 .األردن –مؤته 
 

 فيها ة العمل والندوات التي تم حضورها والمشارك وورشالمؤتمرات 
 (.بريطانيا -لندن )م 2222آذار  3 -جامعة جرينتش : الجريمة والقانون ، المجتمع -أ

 (.بريطانيا -لندن )م 2222 أول تشرين 72 - جامعة لندن ساوث بانك: قانون اإليجار إعادة صياغة -ب
 (.بريطانيا -لندن ) م2227أيلول  21 -جامعة وست منستر : منتدى طلبة دكتوراه القانون الدارسين في جامعات لندن -ت
 (.بريطانيا -لندن )م 2222نيسان  9 - جامعة لندن ساوث بانك: في القوانين اإلنجليزية المؤجرةإخالء العقارات  -ث
م تحت رعاية معالي 2224تموز  26 -مؤتمر دولي عقد في فندق آرينا : تقييم التشريعات البيئية المتعلقة بالتنوع الحيوي  -ج

 .(األردن -عمان )وزير البيئة وبالتعاون مع جمعية البيئة األردنية 
 (.األردن -مؤته )م 2227آذار  23 -جامعة مؤته (: حلقة تدريبية وندوة)اإلبداع في الجامعة  -ح
 (.األردن -ه ـمؤت)م  2227تموز  21 -جامعة مؤته : المؤتمر البيئي لمحافظات الجنوب -خ
لكي بالتعاون مع المركز األردني ألبحاث المركز الثقافي الم(: ندوة ومحاضرة)تحديات اإلنتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي  -د

 (.األردن –عمان )م 2227أيلول  72 -( وحوارات السياسات الوطنية
تحت رعاية معالي م 2227أيلول  77 -74: مؤتمر عقد في فندق انتركونتننتال: تطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية -ذ

 (.األردن -عمان ) نقابة المحامين األمريكيينوبالتعاون مع  تعليم العالي والبحث العلميوزير ال
م 2227تشرين األول  2: مؤتمر عقد في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا: تمُبـس -اليوم الوطني الثاني لبرنامج األردن  -ر

 (.األردن -عمان ) تعليم العالي والبحث العلميتحت رعاية معالي وزير ال
م تحت رعاية حضرة 2227تشرين الثانـي  72: مؤتمر عقد في فندق هوليدي إن: لبحث العلمي في األردنالمؤتمر الثاني ل -ز

 (.األردن –عمان )صاحبة الجاللة الملكة رانيا 
 72: بالتعاون مع اللجنة العليا للبحث العلمي جامعة مؤتهمسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن، ندوة عقدت في  -س

 (.األردن -ه ـمؤت) 2229كانون أول 
من نقابة م بتنظيم 2221شباط  77-6: أساليب التدريس التفاعلية، ورشة عمل عقدت في فندق جراند حياة عمان -ش

 (.األردن –عمان )المحامين األمريكيين 
(: أجرين، قانون تسوية األراضي والمياه، القوانين الناظمة للشفعة وقانون اإلستمالكقانون المالكين والمست)القوانين الخاصة   -ص

 .متحدث(: األردن -ه ـمؤت) 2221نيسان  77-72: جامعة مؤته -كلية الحقوق ندوة عقدت في 
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م 2221آب  7 -تموز  77: مؤتمر دولي عقد في معهد القيادة الدوليةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  -ض
 (.األردن -عمان )سمو األميرة بسمة المعظمة  تحت رعاية

تشرين أول  27 :بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر جامعة مؤتهالقانون الدولي اإلنساني، محاضرة وندوة عقدت في  -ط
 (.األردن -ه ـمؤت)م 2221

كانون  22: المحامين مجمع النقابات المهنية بالتعاون مع نقابةسحب الجنسية واآلثار التي تترتب عليه، ندوة عقدت في  -ظ
 (.األردن -عمان )م 2223الثاني 

حصاد ثمانين عامًا، محاضرة في المجلس الرمضاني لسمو الشيخ دمحم بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي : ن اإلخوان المسلمو -ع
 .(أبو ظبي -قصر البطين )م 0228أيلول  01، (د الرحيم عليقدمها الدكتور عب)د األعلى للقوات المسلحة ونائب القائ

دولة اإلمارات العربية ل نادي ضباط القوات المسلحةفي عقدته وزارة العدل  مؤتمربدائل حل النزاعات والعدالة التصالحية،  -غ
 (.أبو ظبي)م برعاية معالي وزير العدل 0222تشرين أول  02-00: المتحدة

م 0222آذار  2م، 0222شباط  00م، 0222شباط  2 كلية القانون، تطوير األداء التدريسي، ثالث ورش عمل عقدت في  -ف
 (.جامعة اإلمارات العربية المتحدة)

جامعة اإلمارات العربية )م، ملتقى أسرة الجامعة 0222آذار  22األطر القانونية التي تحكم العالقة بين المعلم والطالب،  -ق
 .(المتحدة

 .(جامعة اإلمارات العربية المتحدة)ملتقى أسرة الجامعة  م،0222نيسان  02القانون اإلنساني الدولي،  -ك
  .(جامعة اإلمارات العربية المتحدة)امعة ملتقى أسرة الجم، 0222نيسان  00صياغة األسئلة وتصميم اإلمتحانات،  -ل
 .(جامعة اإلمارات العربية المتحدة)م، ملتقى أسرة الجامعة 0222تشرين ثاني  2التعليمية، التعليم النشط ودوره في العملية  -م
جامعة ) م0229آذار  1قدمتها الدكتورة سوزان كارامنيان من جامعة جورج واشنطن، ورشة عمل ومحاضرة " المحكمة التعليمية" -ن

 . (اإلمارات العربية المتحدة
 11قدمها الدكتور عزيز البرغوث من الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا، ورشة عمل ومحاضرة " التقييم األكاديمي البديل" -هـ

 .(جامعة اإلمارات العربية المتحدة) م0229أيار 

القانون في جامعة اإلمارات  كليةعقدته  مؤتمر، لقانونية المستحدثةعقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم ا -و
 .(دبي فندق جراند حياة)م 0202نيسان  00-02ي الفترة ف العربية المتحدة

جامعة ) م0229 تشرين ثاني 11، للمحاماة الدولية Patton Boggs LLP قدمها مكتب محاضرةأخالقيات مهنة المحاماة،  -ال
 .(اإلمارات العربية المتحدة

م 0212شباط  01لمحاماة الدولية، ل Patton Boggs LLP قدمها مكتب محاضرةالمحاماة في مجال حقوق اإلنسان،  -ي
 .(جامعة اإلمارات العربية المتحدة)

 EMG، ورشة عمل ومحاضرة قدمها مكتبTOLES (Test of Legal English Skills)التحضير المتحان الـ  -ي

Associations (UK) Ltd (جامعة اإلمارات العربية المتحدة)م 0229كانون أول  10ة الدولية، اللمحام. 
جامعة اإلمارات )م 0212آذار  11العام األيرلندي،  قانون الشريعة العامة، محاضرة قدمها النائب -القانون األنجلوساكسوني  -ي

 .(العربية المتحدة
جامعة م، 0212تشرين أول  19، للمحاماة واالستشارات القانونية هربرت سميث مكتب عقدها ، ندوةوالدوليالتحكيم الداخلي  -ي

 .اإلمارات العربية المتحدة
العربية ، جامعة اإلمارات م0211نيسان  11ندوة عقدتها كلية القانون، ، طرها بين العلم والشرع والقانون تكنولوجيا النانو ومخا -ي

 .المتحدة
جامعة اإلمارات العربية  ندوة نظمته كلية القانون في جامعة جونز هوبكنز وعقدت في التعليم عن طريق العيادة القانونية، -ي

 .م0200ن أول تشري 20 ،المتحدة
 

 والتدريب المحاضرات الخارجية



 6 

إسبانيا من  -لنسيا افي جامعة ڤ" حقوق المرأة في قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي"في مكثف تدريس مساق ماجستير  -0
وقد تم تنظيم هذه المحاضرات من قبل برنامج تمبوس الدولي لمنح درجة الماجستير م 0221إلى تشرين ثاني  0221أول  تشرين

 . بيةجامعة عربية وأجن 11والذي يدار من قبل المفوضية األوروبية بمشاركة " المرأة، العمل والمعلومات"في 
لطلبة الدكتوراه الدارسين في جامعة  "مارات العربية المتحدةقانون العمل اإلتحادي في دولة اإل"إعطاء محاضرة عن  -0

Northwestern University  م00/3/0211في الواليات المتحدة والذين زاروا دولة اإلمارات بتاريخ. 
للمتدربين في هيئة تنمية " م، المدمن، األسرةييتث، الطفل، الجنين، كبير السن، الحقوق المرأة، الحد"إلقاء محاضرات عن  -3

 .م، فندق القصر0210أيار  01-03اإلمارات العربية المتحدة،  –المجتمع في إمارة دبي 

" م، المدمن، األرمل، المطلق، األسرةييتث، الطفل، الجنين، كبير السن، الحقوق المرأة، الحد"تدريب دورة المتدربين في مجال  -1
م، مبنى هيئة تنمية 0213شباط  01-18اإلمارات العربية المتحدة،  - المجتمع في إمارة دبي وشرطة دبي ئة تنميةللمتدربين في هي

 . المجتمع بدبي
 

 والمسابقات الخارجية الرحالت العلمية
محامي األعمال التجارية "مرافقة واإلشراف على طلبة كلية القانون في جامعة اإلمارات العربية المتحدة الذين التحقوا ببرنامج  -

 ,McGeorge School of Law, University of the Pacific والذي نظم من قبل ( النمسا)في مدينة سالزبرج " الدولية

CA, USA م01/1/0229 - 1/1ي جامعة سالزبرج في الفترة الواقعة ما بين بالتعاون مع كلية القانون ف. 
لمتعلقة بإعداد وا( الواليات المتحدة األمريكية)عضو لجنة اإلشراف على الطلبة الذين شاركوا في مسابقة جامعة جونز هوبكنز  -

 .كبار السنحقوق ب مشروع قانون دولي متعلق
 

 األوسمة والجوائز
 (.األردن) م7662في كلية الحقوق بجامعة مؤته عام ول األ  :ملك الحسين بن طاللجاللة المغفور له ال جائزة ملكية من -أ

 م7662بجامعة مؤته عام  علوم العسكريةفي كلية الول األ  :جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل جائزة ملكية من -ب
 (األردن)

 .(األردن) م7669الكفاءة القيادية، عام : وسام ملكي -ت
 .(المملكة المتحدة) م7666التميز األكاديمي، عام : جائزة مالية من جامعة لندن ساوث بانك -ث
 .(المملكة المتحدة) م2227التميز األكاديمي، عام : جائزة مالية من جامعة لندن ساوث بانك -ج
 .(عربية المتحدةاإلمارات ال) م2227: جائزة من دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة -ح
 .(سلطنة ُعمان) م2224: سلطنة ُعمان في عم انسفارة درع من  -خ
 .(األردن) م2224الخدمة المخلصة، : وسام ملكي -د
مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة في رحاب جامعة البعث في مدينة بمناسبة عقد  من المجلس السوري األعلى للعلوموسام  -ذ

 (.الجمهورية العربية السورية)م 2224أول عام كانون  27 - 22حمص من 
 

 كتب الشكر
 (.األردن) ألغراض مختلفة هـرؤساء جامعة مؤت كتب شكر من -أ

 (.بريطانيا)دن ساوث بانك ـجامعة لن كتب شكر من -ب
 (.اإلمارات العربية المتحدة)دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة  كتاب شكر من -ت
 (.المملكة العربية السعودية)وزارة الشؤون البلدية والقروية  كتاب شكر من -ث
 .(اإلمارات العربية المتحدة) ألغراض مختلفةعميد كلية القانون في جامعة اإلمارات العربية المتحدة  كتب شكر من -ج

 .(المتحدةاإلمارات العربية ) مركز التعليم المستمر في جامعة اإلمارات العربية المتحدة شكر من ابكت -ح
 (.اإلمارات العربية المتحدة)كتاب شكر من هيئة تنمية المجتمع في إمارة دبي  -خ
في واشنطن العاصمة على المشاركة كمتخصص مؤهل في مؤشر مشروع ( WJP)كتاب شكر من مشروع العدالة العالمي  -د

 (.الواليات المتحدة األمريكية) 6102العدالة العالمي لسيادة القانون لعام 
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 الدورات المشارك فيها
 :دورات اللغة. 7
 .(، عمانم7664)معهد اللغات الحديث (: ، توفلمتقدمة) اإلنجليزيةدورات اللغة  -أ

 (.بريطانيا -، جامعة لندن ساوث بانك م7661)اللغة اإلنجليزية مدرسة  IELTS: دورة تحضير إلمتحان الـ -ب
 (.م2277& م 2223) في عمان والعين -اإلسباني ثيربانتس معهد : دورات في اللغة اإلسبانية -ت
 
 :دورات مهارات الحاسوب. 2

 (.بريطانيا -، جامعة لندن ساوث بانك م7663)م مركز مصادر التعل  : تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسوب واإلنترنت -أ
آذار  9)ة ـجامعة مؤت -مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس : رخصة جامعة مؤتة لقيادة الحاسوبدورة تحضيرية إلمتحان  -ب

 (.م2227أيار  72 -م 2227
 نيسان73 –م 2229آذار  7)جامعة مؤتة  -مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس : اإلنتلدورة تحضيرية إلمتحان  -ت

 (.م2229
 77 –م 2221 تشرين ثاني 4)جامعة مؤتة  -مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس : دورة منظومة التعليم اإللكتروني -ث

 (.م2221 كانون أول
تشرين  02-02)اإلمارات العربية المتحدة  جامعة -مركز التميز للتعليم والتعلم اإللكتروني، في التعليم   Blackboardدورة الـ -ج

 (.م0222ثاني 
شباط  00) جامعة اإلمارات العربية المتحدة -ة ، كلية التربيMicrosoft Office 2007 0222دورة ميكروسوفت أوفيس  -ح

 .(م0222
م، كلية العلوم التربوية، 0202أيار  02 - 2، 0222دورة إعداد البحوث والتقارير العلمية باستخدام مايكروسوفت أوفيس  -خ

 .جامعة اإلمارات العربية المتحدة
 .، جامعة اإلمارات العربية المتحدةم0200أيلول  02الذكية، ات القاع دورة استخدام -د
 
 :أكاديمية وتدريبية دورات. 7

 (.بريطانيا -، جامعة لندن ساوث بانك م7666شباط  79 -شباط  72)كلية البيئة العمرانية : والتعليمالعلمي ث أساليب البح -أ
 (.م2227آب  3 -م 2227تموز  27)جامعة مؤتة  -مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس : إعداد خطة الماده -ب
منظمه من قبل صندوق (: 2229تموز  76 -تموز  73)فندق شيراتون عم ان : تيجياضبط الجودة والتخطيط اإلستر  -ت

 .الحسين لإلبداع والتفوق بالتعاون مع المركز األمريكي لضمان جودة التعليم العالمي
 .(م0222تشرين ثاني  2)التعليم اإللكتروني، جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -ث
 . م، ملتقى أسرة الجامعة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة0202كانون أول  02التخطيط االستراتيجي في العملية التعليمية -ج
 

 المشاركة في مناقشتهااإلشراف عليها و الرسائل التي تم 
 .داخل وخارج األردن (ماجستير ودكتوراه)عشرات الرسائل الجامعية 

 
 الخبرات العملية 
 .م2224منذ شهر تشرين أول : سورية -محكم معتمد لدى مجلة العلوم اإلدارية والقانونية في جامعة دمشق  -أ

منذ شهر : األردن -جامعة مؤته  -واإلجتماعية اإلنسانية العلوم سلسلة  -مؤته للبحوث والدراسات معتمد لدى مجلة  محكم -ب
 .م2224آذار 

 .2221منذ شهر تموز : الكويت -جامعة الكويت  -مكتب إدارة األبحاث  معتمد لدى محكم -ت
 .م2229منذ شهر كانون الثاني : األردن -الجامعة األردنية  -دراسات معتمد لدى مجلة  محكم -ث
 .م2229منذ شهر آذار : األردن -جامعة آل البيت  -األردنية للدراسات اإلسالمية مجلة المعتمد لدى  محكم -ج
 .م2223منذ شهر تموز : عمان -وزارة العدل  –محكم معتمد لدى المعهد القضائي األردني  -ح
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  .2226منذ شهر نيسان : البحرين -جامعة البحرين  -عمادة البحث العلمي  معتمد لدى محكم -خ
 .م2277منذ شهر تشرين األول : األردن -المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية  لدى معتمد محكم -د
 .م2274منذ شهر كانون الثاني : األردن -مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث العلمية  معتمد لدى محكم -ذ
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