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 ( ، حياة  نور ، ميار ، علي أطفال ) أربعةمتزوج ولدي  : االجتماعيةالحالة 

 1/12/1976مكان وتاريخ الميالد : العين البيضاء  
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 المؤهالت العلمية : 

من جامعة الصداقة بين الشعوب لروسيا    الدكتوراه في القانون )القانون العام (شهادة   •
تحت عنوان      ,  في القانون الدستوري   الدكتوراه   أطروحةوكانت    .  2005االتحادية لعام 

 .  لدولة األردنية في القرن العشرين  (ل والقانوني الدستوري تطور ال) : 

من جامعة موسكو الحكومية للدراسات   ماجستير( في القانون البكالوريوس و ال)  شهادة   •
: )  تحت عنوان    العام, في القانون   ة الماجستير  . وكانت رسال 2001االجتماعية لعام  

 . الوسائل القانونية السلمية في حل النزاعات بين الدول (
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 الخبرات العملية :

الحقوق   نائب • كلية  االوسط    –  عميد  الشرق    –  2016/  2015االردن    –جامعة 
2016/2017  – 2017 /2018– 2018 /2019 –  2019 /2020 . 

العام • القانون  قسم  االوسط  يف  رئيس  الشرق  جامعة  الحقوق    –  2016/ 2015   كلية 
2016/2017  – 2017-2018  – 2018/2019  –  2019/2020  - 2020 /2021 . 

القانون  • قسم  االوسط  رئيس  الشرق  جامعة  الحقوق  كلية    –  2015/2016  في 
2016/2017  –  2017-2018    -  2018 /2019  –  2019/2020  –  
2020/2021 . 

 االردن    –لشرق االوسط  جامعة ا  –  ون ضمان الجودةؤ مساعد عميد كلية الحقوق  لش •
2015/2016  – 2016 /2017  – 2017-2018  . 

ولغاية    –  2014  -9-1  االردن  -كلية الحقوق جامعة الشرق االوسط   –استاذ مشارك   •
 . االن 

 .  2014-2012من  عميد كلية اللغات والعلوم االنسانية /جامعة المستقبل اليمنية  •

 2014/2013اليمنية  بل جامعة المستقالعليا في الدراسات  كلية عميد  •

 .  1/2013/ 15مدير العالقات الدولية لجامعة المستقبل اليمنية من   •

ولغاية    1/12/2007مديرا لجامعة سانت كليمنتس العالمية  في الجمهورية اليمنية  من   •
1/3 /2013 . 

مهورية اليمنية اعتبارا  مديرا لفرع جامعة أسيوط الحكومية المصرية للتعليم الدولي  في الج •
 .  3/2013/ 1ولغاية  2011/ 12/ 1 من

   -القسم القنصلي , ديوان السفارة  في روسيا االتحادية )    األردنيةفي السفارة    إدارياموظفا   •
 .  2005- 2001  األعواممديرا لمكتب السفير( في الفترة الواقعة بين 

 عمان/األردن . كاديمية لعالمية لالستشارات األمستشار أكاديمي لمؤسسة الشارقة ا •
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 :  واللجان  العضويات

 

في جامعة    الدولية  الصورية  المحاكمة  تحكيم  لجنة   في  محكم  عضو  • أقيمت  والتي 
 .  2/2020/ 12البتراء بتاريخ  

االستشارية   • العلمية  الهيئة  المحكمةعضو  والسياسية  القانونية  العلوم  التي   لمجلة 
 –الوادي    –  حمة لخضر  –بجامعة الشهيد    تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر .

العلمية   • الهيئة  األكاديمية  لمجلة عضو  للدراسات  التي    المحكمة  (EFAS)الباحث 
 الجزائر . –لخضر   الحاج –  باتنةتصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  

مة التي محكال   (R.A.R /J/مجلة أنثروبولوجية األديان )م.أ.أ عضو الهيئة العلمية   •
 الجزائر .  -  بلقايد تلمسانبو بكر جامعة أ ا تصدره 

( مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية )م ق د م س عضو الهيئة العلمية   •

 الجزائر .  –  جامعة إبن باديس مستغانمالمحكمة التي تصدرها 

ا • الهيئة  االنسانيةلعلمية  عضو  والعلوم  الحقوق  التي  (JLHS)مجلة  المحكمة 
 الجزائر . –  الجلفةان عشور جامعة زيق  درها كلية الحقو تص

العلمية   • الهيئة  )م.ص.ق عضو  القانون  صوت  كلية (  مجلة  تصدرها  التي  المحكمة 
 الجزائر .   – جامعة خميس مليانة الحقوق 

العلمية   • الهيئة  د ح عضو  )م  الحقوقية  الدراسات  التي (   R E D /مجلة  المحكمة 
 . الجزائر – ي سعيدةاهر موالجامعة طتصدرها كلية الحقوق  

الشرق  • جامعة  في  االدارية  الهيئة  آلعضاء  االستئنافي  التأديبي  المجلس  عضو 
 .  2018-2017  –  2016/2017االوسط  

الجودة    مجلسعضو   • وضمان  االوسط     –النوعية  الشرق   االردن   -جامعة 
2015/2016  –  2016/2017  –  2017-2018   -  2018/2019  – 
2019/2020  – 2020 /2021  . 
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العامة  ع • الهيئة  مجلس  االوسط     –وق  الحق  كلية  –ضو  الشرق   االردن   -جامعة 
2015/2016  –  2016/2017  –  2017-2018  –  2018 /2019  – 
2019/2020   - 2020 /2021 . 

الحقوق   • الشرق االوسط     –عضو مجلس كلية   –  2016/ 2015  االردن  -جامعة 
2016/2017  –  2017-2018  –  2018  /2019  –  2019 /2020  – 
2020/2021 . 

المجلس   • الحقوق    –  االستشاري عضو  اجامعة    –كلية   االردن   -الوسط   الشرق 
2015/2016  –  2016/2017  –  2017-2018  –  2018/2019  -2019/  - 
2020/20212020  . 

الجودة   • النوعية وضمان  الحقوق    –عضو لجنة  الشرق االوسط     –كلية    -جامعة 
  –  2019/ 2018  –  2018-2017  –  2016/2017  –  2016/ 2015  االردن  
2019-2020  – 2020 /2021  . 

ال • البحث  في  العمل  أخالقيات  لجنة  الحقوق    –علمي  عضو  الشرق   –كلية  جامعة 
 . - 2016/2017   2016-2015االردن   -االوسط  

لجنة   • المواد  عضو  الحقوق    –معادلة  االوسط     –كلية  الشرق  االردن    -جامعة 
2015-2016  –  2017/2018  –  2018 /2019 –  2019 /2020   / 

2016/2017 - -  2020 /2021. 

جامعة الشرق االوسط    –  كلية الحقوق   –عضو لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية   •
 . 2021/ 2020 -   2016-2015االردن   -

الذاتي    • التقييم  لجنة  الحقوق    –عضو  االوسط     –كلية  الشرق  االردن    -جامعة 
2015-2016  . 

للجامع  • الترويج  لجنة  الجدد عضو  الطلبة  واستقطاب  الحقوق    –  ة  جامعة   –كلية 
 .  2015-2014االردن  -الشرق االوسط  
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-2014االردن   -جامعة الشرق االوسط   –الحقوق ية كل –رئيس لجنة االمتحانات   •
2015  /   2015-  2016   -  2016/2017  -2017/2018  –  2018 /2019  – 
2019/2020   - 2020 /2021 

العمل • اخالقيات  لجنة  العلمي    عضو  البحث  الحقوق    –في  الشرق   –كلية  جامعة 
 . - 2016/2017   2016-2015  -2015-2014االردن   -االوسط  

لجن • العلمي  عضو  البحث  الحقوق    –ة  االوسط     –كلية  الشرق  االردن    -جامعة 
2014-2015  – 2017 /2018  – 2019 /2020. 

ا • الجودة  لعضو لجنة  الحقوق    –نوعية وضمان  الش  –كلية    -  رق االوسط  جامعة 
 –  2017/2018-  2016/2017-2016/ 2015-  2015-2014االردن  

2018/2019  – 2019 /2020  – 2020 /2021 . 

الطلبة   • تأديب  لجنة  الحقوق    –عضو  االوسط   جامع  –كلية  الشرق  االردن    -ة 
2014-2015  . 

 م. 2014جامعة المستقبل اليمنية عضو اللجنة العليا للتقييم الذاتي بالجامعة /  •

والتطوير    إدارة لس  مج  عضو  • الجودة  المستقب  األكاديمي مركز  جامعة  اليمنية /  ل 
 م. 2014

/جامعة   انيةاإلنسبكلية اللغات والعلوم    األكاديميوالتطوير  رئيس لجنة وحدة الجودة   •
 م. 2014المستقبل اليمنية 

المستقبل   • لجامعة  المحكمة  العليا  الدراسات  لمجلة  التحرير  هيئة  عضو  
2013/2014  . 

لو  عض • للمتقدمين  والقبول  الفحص  العليا  لد لجنة  الم  –راسات  ستقبل  جامعة 
2013/2014  . 

الدراسي   • الفصل  المتحانات  العليا  اللجنة  الم  والثاني  األولعضو  ستقبل لجامعة 
 .  2014-2013اليمنية 

األول   • الفصل  الفرعية المتحانات  اللجنة  اللغات   2014-2013والثاني  رئيس  كلية 
 ة . والعلوم اإلنساني
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ال • جامعة   / العليا  الدراسات  بكلية  الجودة  وحدة  مجلس  صنعاء   –مستقبل  رئيس 
30 /9/2013  . 

جا •  / االنسانية  والعلوم  اللغات  بكلية  الجودة  وحدة  مجلس  المستقبل  رئيس    –معة 
 .  9/2013/ 30صنعاء  

صنعاء   -عضو مجلس مركز ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي /جامعة المستقبل  •
 .  2013/ 17/9اعتبارا من  

 .  م2013-2014- عضو مجلس جامعة المستقبل  •

 م.   2013ليا للنظر في وضع الخطط المستقبلية لجامعة المستقبل جنة الععضو الل •

 م.  2013درسين المتفرغين / جامعة المستقبل عضو لجنة اختيار الم •

 م . 2013عضو لجنة تطوير الدراسات العليا والتعليم المفتوح لجامعة المستقبل   •

 م . 2013و لجنة التظلمات في جامعة المستقبل ضع •

عضو  • في  البنية  المشاركة  لجنة  االكاديمي ية  االعتماد  لمجلس  واالدارية  التنظيمية 
 .  2013في التعليم العالي  س االعتماد االكاديمي صنعاء مجل –وضمان الجودة 

 .  2013عضو المجلس االكاديمي للدراسات العليا /جامعة المستقبل اليمنية   •

 . 2013رئيس اللجنة الفرعية ومشرفا لالمتحانات/جامعة المستقبل  •

 

 دريس :الت
 
  –ليا  دراسات ع  -الحقوق  كلية    \االردن    –عضو هيئة التدريس جامعة الشرق االوسط   -1

القانون االداري دراسة معمقة   –النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة معمقة    \ماجستير  
 . العقود االدارية دراسة معمقة  –معمقه  القضاء االداري دراسة  –

جام -2 التدريس  هيئة  االوسط  عضو  الشرق  الحقوق   \االردن    –عة   بكالوريوس  -  كلية 
الدستوري  ال  –(  1)  القانون  )القانون  االردني  –(  2دستوري  الدستوري  القانون   –  النظام 

 . القانون الدبلوماسي والقنصلي   -االداري 

النظم ماجستير )  –سات العليا  ستقبل اليمنية / كلية الدراعضو هيئة التدريس جامعة الم -3
 ( . دراسة معمقة  انون الدستوري اسية  والقالسي
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اليمنية / ك -4 المستقبل  التدريس جامعة  هيئة  الحقوق عضو  النظم )    بكالوريوس    -   لية 
  ان حقوق اإلنس  –القانون اإلداري    –القانون الدولي العام    –القانون الدستوري    -السياسية  

. ) 

مبادئ العلوم ) بكالوريوس –م عضو هيئة التدريس جامعة المستقبل اليمنية / قسم اإلعال -5
 ( . السياسية

6- / اليمنية  المستقبل  جامعة  التدريس  هيئة  )    عضو  المفتوح  التعليم  العلوم كلية  مبادئ 
 . ( حقوق اإلنسان - المنظمات الدولية  – السياسية

(   ماجستير  - العام  القانون   قسم)    كليمنتس  سانت   جامعة  في  التدريس  هيئة  عضو -7
 ( .  اإلداري  القانون   -النظم السياسية  -   الدستوري  القانون )

 

 البحوث العلمية : 

1. CURVATURES OF LEGITIMACY PRINCIPLE: AN ANALYTICAL 
STUDY. Journal of Critical Reviews, Vol. 7, Issue 14, 2020, scopus .    (

ية ، دراسة تحليليلة (مشروعدأ المنحنيات مب  

2. The Position of Women's Political Rights in Arab Constitutions 
and International Conventions. International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020, scopus . مكانة الحقوق السياسية للمرأة    

(  ة والمواثيق الدوليةفي الدساتير العربي   

3. Constitutional and Legal Development of the Freedom of 
Public Meetings in Jordan, Published on August   2020 . journal of law , 
Policy and Globalization . االجتم لحريات  والقانوني  الدستوري  في  ا)التطور  العامة  عات 
 االردن  (

4. Condition of Interest in the Constitutional Lawsuit in 
accordance with the jurisdiction of the Jordanian Constitutional Court 
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. Published on January 31,2020 . journal of law , Policy and Globalization 

. صلحة وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية االردنية (  ) شرط الم  

5. ROOTING THE ROLE OF THE JUDGE IN FORMING THE LEGAL 
BASE A COMPARATIVE STUDY . Published on International Journal of 
Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 06, June 
2019 .  

 
ا .6 القرار  على  السلطة  بإستعمال  اإلنحراف  تأثير  العلوم مجلة  ،    إلداري مدى  في  دراسات 

 .  15/6/2020( 26)  03العدد  03ية المجلد إلنسانية واالجتماع ا

بحث منشور  ى تبني القضاء اإلداري األردني لنظرية العلم اليقيني ) دراسة مقارنة ( . دم .7
مركز  و   جامعة سكاريا بدولة تركيا    جتماعية الصادرة عنفي مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واإل

  15/3/2020تاريخ  (25)02العدد  03األردن ، المجلد  –عمان  ة ، بشريوير الموارد الالبحث وتط
. 

القر  .8 في  السبب  إثبات عيب  مجلة  عبء  في  منشور  بحث   ، اإلداري  وأبحاث ار  دراسات 
العلوم   في  والدراسات  لألبحاث  العربية  مجلد  المجلة   ، واالجتماعية  جوان   2عدد  11اإلنسانية 

 . عشر دية السنة الحا 2019

9. Political Responsibility of the Ministry in the Jordan political 
Regime. Published on February 2019 . Transylvanian Review . Scopus . 
ISSN: 1221-1249   االردني ( ) المسؤولية السياسية للوزارة في النظام السياسي  

لس .10 كأثر  العامة  المرافق  أمام  القانون المساواة  بحث    يادة  مجلة   رمنشو ،  في 
( , جامعة االسراء , االردن     في الدول العربية  لطريق للدولة المدنيةمؤتمر ) مبدأ سيادة القانون ا

18-19 /4/2018  . 
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,  في تعزيز معايير الشفافية والمساءلة والمشاركة   مفهوم حوكمة الجامعات وأثره .11
 . 2018/ 28/1 في  مجلة اتحاد الجامعات العربية منشوربحث 

ال .12 رفع  االداأثر  على  دعوى  مختصة  غير  محكمة  الى  قانون  رية  وفق  الميعاد 
االردنيال االداري  المج  منشوربحث    –  مقارنة  دراسة  –  قضاء  االرد في  والعلوم لة  القانون  في  نية 
 . 4/6/2017  –جامعة مؤتة   –لسياسية   ا

بحث منشور في مجلة    –  دراسة مقارنة   –النظام القانوني للقرار االداري المضاد   .13
 .(2017) 2, عدد 44المجلد  -  لجامعة االردنيةا  –ات الشريعة والقانون  دراس

بحث منشور في   –  داريةالشروط القانونية لصحة التفويض في اإلختصاصات اإل .14
دراسات  واالجتماعية    –وابحاث    مجلة  اإلنسانية  العلوم  في  العربية     -الجزائر    –المجلة 

27 /7/2017  . 

15. Interest Clause in the Constitutional Lawsuit in 
Accordance to the Constitutional Court in Jordan .European Scientific 
Journal January 2017 edition Vol.13, No.1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - 
ISSN 1857- 7431    لحة الدستورية () المص

تمر ) القضاء  مؤ   في  الكترونيا  , بحث منشور  تنظيم القضاء االداري في االردن .16
 .  12/5/2016-10ردن الالواقع والطموح ( , جامعة جرش , ا  -االداري 

ماليا   .17 االردني  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  بحث   واداريااستقاللية   ,
العربيةمؤتممجلة  في    منشور الدول  في  االجتماعية  التأمينات  جامعة    -ر    ,  ) والمستقبل  الواقع 

 .  28/4/2016-27االسراء , االردن 

السامؤتمر ال  منشور في بحث      -السياسية    لمرأة احقوق   .18 للبحث  علمي في  بع 
 . 2015/ 11/ 14 –االردن 

ا .19 فاألحزاب  العربيلسياسية  العالم  المدينة  منشو بحث  .     ي  جامعة  مجلة  في  ر 
  IP; 82.114.178.70تحت رقم  2014/ 26/5تاريخ     العالمية المحكمة / ماليزيا 
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المدن  .20 العرب  يالمجتمع  مجل  يوالعالم  في  منشور  بحث  العلوم  .  جامعة  ة 
 .  2010ليمن  يا , اوجكنولوالت

واإلنسانية  عية  جتما بحث منشور في مجلة العلوم اال.    وضماناته المجتمع المدني   .21
 .  2010جامعة عدن ,  العدد السادس والعشرون المجلد العاشر ,اليمن 

البرلماني .22 العمل  م  منشوربحث    .  آلية  اليمن    قانون لاجلة  في   / عدن  جامعة 
2010    

جامعة عدن/  بحث منشور في مجلة القانون    .  ي ور لدستالتعديل ا  وكيفيةماهية   .23
 .   2010من الي

األ  .24 المملكة  الردنيدستور  لعام  ة  مكتبة  1952هاشمية  لدى  منشور  بحث   ,
 . . ) باللغة الروسية (  2004/  موسكو  58906األكاديمية الروسية للعلوم تحت رقم 

النثيتأ .25 التقليدية على  المعاهد  األردنير  القانوني  لدى مكتبة    رو منش   . بحث ظام 
 .سية ( الرو لغة . ) بال 2004/ موسكو    58907 األكاديمية الروسية للعلوم تحت رقم

 
 

 :    الدكتوراهاإلشراف على رسائل 
رسالة   - على  خارجياإلشراف  كمشرف  الطالب    الدكتوراه  من  حويزي المقدمة  .    ساكار 
( دراسة مقارنة.  ق  راالع  كردستان  قضائية لمجلس شورى االختصاصات غير النوان )   حت ع ت

 . 2016  - قكردستان العرا –دهوك جامعة 

 
 تير   : ماجسل الاإلشراف على رسائ

 

.  تحت عنوان )    رح رضوانف  ةماجستير المقدمة من الطالباإلشراف على رسالة ال -1
 2020 -( . جامعة الشرق االوسط   الوزارة رقابة مجلس االمة االردني على أعمال

. 
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الطالب   -2 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  الجربااإلشراف  )    ماهر  عنوان  تحت    .
  -( . جامعة الشرق االوسط     وسيلة من وسائل الضبط االداري القرار االداري االلكترونية ك 

2020 . 

 تحت .     يونس الحاج  رزق   االء  الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  فشراإلا -3
المرأة االردنية  )     عنوان الدستورية لحقوق   ق الشر   جامعة( .     مقارنةدراسة    –الضمانات 

 . 2020  - االوسط

لطيف    طالب لا  من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -4 العزاوي مصطفى  .    شكر 
( .    مقارنةدراسة    –  االختصاص التفسير للمحكمة االتحادية العليا العراقية)     عنوان  تحت 

 .  2020  - االوسط الشرق  جامعة

المجمعي  الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -5 صالح  خليل  .     جميل 
االلكتروني  )     عنوان  تحت  االداري  القرار  في  بالطعن  القضاء  .     مقارنةسة  راد  –دور   )

 .  2020  - االوسط ق الشر  جامعة

جناحمع  الطالب   من  ةقدمالم   الماجستير  رسالة   على  اإلشراف -6 أبو  أحمد  محمد  .     ر 
( .    مقارنةدراسة    –دور ديوان المحاسبة الليبي في مكافحة الفساد المالي  )     عنوان  تحت 

 .  2020  - االوسط الشرق  جامعة

)   عنوان تحت .   جاسم محمد ندمه الطالب  من المقدمة ستيرالماج رسالة على اإلشراف -7
 .  2020  - االوسط رق الش جامعة( .   غة القانون وقانون اللغةالصياغة التشريعية بين ل

.  تحت   حمد العشدعاء مسلم م  ةاإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب -8
   ( التشريع  عنوان  في  للمراة  السياسية  االسالمية الحقوق  الشريعة  وأحكام  .       الوطني   )

 .  2020  -جامعة الشرق االوسط 

القرعان  الطالب   من   المقدمة   الماجستير  ة رسال  على  اإلشراف -9 موسى  عيسى  .    لؤي 
  2019 - االوسط الشرق  ةمعجا( .   قواعد المسؤولية التأديبية للموظف العام)   عنوان تحت 

. 
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  .    قادر أبو صاع خليفة قزةال  عبد  الطالب   من  دمةالمق  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -10
وفقالقضا  اصإختص)    عنوان  ت تح العسكري  الدء  لمشروع  الليبي  ًا  )دراسة    2017ستور 

 . 2019  - االوسط الشرق  جامعة( .   (مقارنة

 تحت .     ن العنبكيرنا روكان روما  ةالطالب  من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -11
(                     افذةالن  نيةلتنظيمات  والقوانين األرد ل في ظل اقوق الطفضمانات ح)    عنوان

 . 2019  - االوسط الشرق  جامعة. 

 تحت .       العلوانيعمر حميد فرج    الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -12
  الشرق   جامعة( .     قانون هوم دولة الفي إطار مف  سياسية للقانون خضوع السلطة ال )     عنوان

 . 2019  - االوسط

العر م  ةالطالب   من   دمةالمق  الماجستير  رسالة   على  اإلشراف -13 قحطان  مطاع  .    امري وة 
األردني )    عنوان  تحت  التشريعين  في  اإلنسان  حقوق  حماية  في  الدستوري  القضاء  دور 

 . 2019  - االوسط الشرق  عةجام.   (والعراقي ) دراسة مقارنة (

الضالعينام  انس  ةالطالب   من  مةالمقد   الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -14 زامل  .      ناجي 
 الشرق   جامعة( .      دراسة مقارنة  –ني  ريع االردر في التشي والتعبيرأحرية ال)     نواعن  ت تح

 . 2018  - االوسط

حسو  الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -15 حسين  رعد  .    العنبكين 
با)     انعنو   تحت  الخاصة  االنتخابية  اعضالطعون  عضوية  في  النواب لفصل  مجلس  اء 

 . 2018  - االوسط الشرق  ةمعجا( .    ةقارن سة مدرا –العراقي 

الشوابكةالطالبة    من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -16 محمد  ابراهيم  .    تغريد 
  جامعة ( .     التنفيذية  ةالسلط  لأعما  على  لنواب األردني س امجلالمالية ل  الرقابة)  عنوان  تحت 
 .  2018 - االوسط رق الش

العز   ب الطال  من  دمةمقال  رالماجستي  رسالة  على  اإلشراف -17  تحت .     بزيد نضال شاكر 
 . 2018 - االوسط الشرق  جامعة( .   مراحل العملية التشريعية في الدساتير االردنية)   عنوان
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 تحت .     ين صالح صالحلنا حس  الطالبة  من  المقدمة  تيراجسالم  رسالة  على  اإلشراف -18
  -  االوسط  ق الشر   جامعة( .    ريةاالعمال االدا  الدبلوماسي عن  مسؤولية الموظف)     عنوان 
2018 . 

الجمعان  الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  رافشاإل -19 عافي  سعود  .       محمد 
ة أمام ة العادلين في سير إجراءات المحاكمأثر مبدأ التقاضي اإلداري على درجت)  عنوان  تحت 

 . 2018  - االوسط شرق لا جامعة( .   ردنيالقضاء اإلداري األ 

الحنيطي  الطالب   من  المقدمة  يرالماجست  رسالة  على  اإلشراف -20 .       محمود فضل محمد 
التنفيذية   ر)     عنوان  تحت  السياسية على أعمال السلطة  ( .    قابة مجلس االمة االردني 

 .  2018  - االوسط شرق لا جامعة

 تحت .     انيفى الفرجمحمد مصط  الطالب   نم   المقدمة  الماجستير  رسالة  على  رافاإلش -21
 جامعة( .     دراسة مقارنة  –  2017يبي  ور اللمسودة الدست  ظلرلماني في  الب  نظامال)  عنوان
 .  2018 - االوسط الشرق 

  عنوان   تحت .     افيسميرة علي و   ةالطالب  من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -22
المحكاختصاصا) الدست  مشروع  في  الدستورية  الليبي  مة  مقارنة()  2017تور  .   دراسة   )

 .  2018  - سطو اال ق الشر  جامعة

.  تحت عنوان )  ياسر رشيد مهنة  من الطالب  ماجستير المقدمة  راف على رسالة الشاإل -23
 .  2017  -وسط . جامعة الشرق اال (أثر الالمركزية االدارية على وحدة الدولة 

الما  اإلشراف على -24 الطالرسالة  المقدمة من  .  تحت صالحخالد ماهر صالح  ب  جستير 
   ( قرين عنوان  وسة صحأثر  القراة  ار  المة  في  االداريةالدعو   جراءاتاالداري  جامعة    (ى   .

 .  2017 -الشرق االوسط 

الطالب   -25 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  عبيد عباساإلشراف  جبير  تحت .   علي 
 .  2017  -سط جامعة الشرق االو   . (االداري االلكترونينونية للعقد الطبيعة القاعنوان )  
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رسال -26 على  الاإلشراف  المقدمماجسة  الطالب  ة  تير  عبدمن  .  الشخانبة  المعطي    رامي 
.   (  2016( لسنة  6دستورية كوتا االقليات في قانون االنتخاب االردني رقم )تحت عنوان )   
 .  2017  -االوسط جامعة الشرق 

.  تحت   مصلح  سيف جاسم محمدالب  الماجستير المقدمة من الطلى رسالة  اإلشراف ع -27
وااالنتخا  )  عنوان الترشب  من  السياسيةلحح كحق  العاللموظ   قوق  مقارنةف  دراسة   ( .    (م 

 .  2017  -جامعة الشرق االوسط 

الطالب   -28 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  الهاإلشراف  محمد  تحت نائي  سليمان    .
   ( العاتقال تقال االساالسعنوان  للهيئة  والمالي  االداري  العال  للهيئة  والمالي  االداري  االجل  للتأمينات  االجمة  للتأمينات  عمان  مة  بسلطنة  عمان  تماعية  بسلطنة      ––تماعية 

 .  2017 -االوسط  رق . جامعة الش  (ةةقارن قارن دراسة مدراسة م

.  تحت عنوان )  يحي غازي عبد  شراف على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب  إلا -29
دستور   ظل  في  العراقي  البرلماني  الش2005النظام  جامعة  مقارنة.  دراسة  االوسط  (    -رق 

2016 . 

  عنوان  تحت .     فارس مخلف خلف  الطالب   من  ةقدمالم  الماجستير  ةالرس  على  اإلشراف -30
ال  اءات جز ال)   في  اإلداري المالية  والعراقي  د   -عقد  األردني  التشريعين  بين  مقارنة  .    راسة   )

 .  2016  - االوسط الشرق  جامعة

.  تحت عنوان )  العاني  حاتمعلي  ير المقدمة من الطالب  اإلشراف على رسالة الماجست -31
االالمر  وتط كزية  والعر الدارية  االردن  في  د اقبيقاتها  جامعةمقا  راسة(  االوسط  ا  رنة.   -لشرق 

2016 . 

الطالب   -32 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  العياداتاإلشراف  يوسف  سالمة  .  نعايم 
   ( تتحت عنوان  البرلمانية ومدى  االردنيالحصانة  المملكة  في  الهاشميةطبيقها  (. جامعة  ة 
 .  2016 -الشرق االوسط 

ع -33 رسالة  اإلشراف  م لى  المقدمة  الالماجستير  صالح  طالب ن  غو ع  هيثم  القره  .   ليبد 
(. جامعة دراسة مقارنة  –االدارة بين الحرية في سحب قراراتها والتعويض عنها  ان  ت عنو تح

 .  2016 -الشرق االوسط 
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نوان  .  تحت ع  محمد سعد الرويعيالطالب    ر المقدمة منسالة الماجستياإلشراف على ر  -34
  -  معة الشرق االوسطجادراسة مقارنة.  (    ي ورى والنواب البحرينمجلسي الشاختصاصات  )   

2015 . 

تحت   فاروق يوسف ابو سردانه  اإلشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب   -35
جامعة الشرق االوسط   (  ضوية مجلس االمة االردنيعقوبة الفصل والتجميد من ععنوان )   

- 2015  . 

نوان ) ع  تحت    حامد  حطاناق قميثالب  اجستير المقدمة من الطعلى رسالة المراف  اإلش -36
االدار  انهاء  سلطة  في  االداري   ة  والعراقي  -القرار  االردني  القانون  في  مقارنة  (    دراسة 

 .  2015  -جامعة الشرق االوسط 

الماجستير  اإلشراف على رس -37 من  الة  الحسين الطالب  المقدمة  الرضا     ي فالح جالل عبد 
  ( عنوان  ف ر  أث تحت  االلكتروني  التوقيع  الشكلية    -الشرق االوسط    امعةج  (  االداري   قراري 

2015 . 

الطالب    -38 المقدمة من  الماجستير  الكريماإلشراف على رسالة  تحت     حذيفة عادل عبد 
(   لتشريع االردني والعراقي ارنة في ادراسة مق  –رادة المنفردة انهاء العقد االداري باال عنوان )   

 .  2015  -وسط جامعة الشرق اال

رسا -39 على  ااإلشراف  المقد لماج لة  الطالب    مةستير  أب من  القاسمحمد  بريبش و  علي   م 
   ( عنوان  العقدية  تحت  االدارية  المنازعات  في  التحكيم  القانون   –أثر  بين  مقارنة  دراسة 

 .  2015 -( جامعة الشرق االوسط ياالردني والليب

  تحت     احمد فرج الصادق دبوب ب  المقدمة من الطال  اإلشراف على رسالة الماجستير -40
دراسة مقارنة ما بين القانونين االداريين   –الداري القرار اختصاص في  االعيب عدم     ان )عنو 

   . 2015  -( جامعة الشرق االوسط  االردني والليبي

ا -41 رسالة  على  مناإلشراف  المقدمة  ضاري ب   الطال  لماجستير  ضاري  خميس     محارب 
نون االردني  قارنة بين المقل  راسةد  –الحكومية    ارية على العقود)  الرقابة االدن  تحت عنوا

 .  2015 -( جامعة الشرق االوسط  قيوالعرا
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.    عبد الواحد سليمان عبيد البندر  الطالب   من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  اإلشراف -42
 جامعة.    (             اريةال في العقود اإلدة القابلة لالنفصالقرارات اإلداري)    عنوان  تحت 

 .  2015 - االوسط الشرق 

 

تحت   مراد تيسير خليف الشواورةمن الطالب  ة  دمة الماجستير المقالاإلشراف على رس -43
   ( االردنيعنوان  القانون  في  العامة  االجتماعات  لحرية  القانوني  جام  التنظيم  الش(  رق عة 

 . 2014  -االوسط 

تحت    خانبة الشاحمد محمد    عامرمة من الطالب  اإلشراف على رسالة الماجستير المقد  -44
 . 2014  -( جامعة الشرق االوسط  دنيع االر التشريي ف  ةاالدارياكم محالم تنظيعنوان )  

تحت   وليد مصطفى علي الطراونهرسالة الماجستير المقدمة من الطالب  على    اإلشراف -45
 -االوسط     ( جامعة الشرق B.O.Tفي عقود البوت   المتعاقد مع االدارة    اماتالتز عنوان )  

2014. 

الماجستير   -46 الطالب  دمة  المقاإلشراف على رسالة  الحميد    مدمحمن  تحت    جوراني علي 
كضمانة من ضمانات الموظف العام في القانونين العراقي واالردني    اإلداري التحقيق  )   عنوان  

 .  2014 -االوسط الشرق  ( جامعة دراسة مقارنة  –

تحت   -  لي مصلحوهاب ععبد المن الطالب    على رسالة الماجستير المقدمة  رافشاإل -47
 .2014  -(  دراسة تحليلية)  جيةرة الخلياد اليمنية والمب زمةاأل عنوان 

 

 

 مناقشة رسائل الدكتوراه :
 

ة القانونية  مايالح. تحت عنوان )  فهيد عبد هللا العجميمناقشة رسالة الدكتوراه للطالب   .1
(.     دراسة مقارنة    –الكويتي    ني والدستوردستور األردمة الحياة الخاصة في الللحق في حر 

 .  2018-12-27جامعة العلوم االسالمية 
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للطالب .2 الدكتوراه  رسالة  الصغير  ةمناقشة  محمد  )  سناء  عنوان  تحت  االجهزة .  رقابة 
-14وم االسالمية  (. جامعة العل   الردني  نوني االمركزية على االدارات المحلية في النظام القا

12-2017 . 

امناقشة   .3 للطالب  رسالة  سليلدكتوراه  سالم  سرحانعمر  ابو  )    م  عنوان  تحت  ام النظ. 
االردن  لقانا في  العامة  المؤسسات  الدارة  وتطبيقيةدراسة    –وني  العلوم    نظرية  جامعة   .)

 .  7201-4-4االسالمية  

ل .4 الدكتوراه  رسالة  محملطالب  مناقشة  عيشانيحي  محمد  )    ود  عنوان  تحت  الطعون . 
 .  2016-8-22لعلوم االسالمية  (. جامعة ا  دراسة مقارنة –برلمانية االنتخابية ال

االرقابة  لة الدكتوراه للطالب عمر عاطف عبد المجيد العزب . تحت عنوان )  مناقشة رسا .5
ي القانون  نة وتطبيقية ف( دراسة مقار     االدارية على االحكام الناظمة للشركات المساهمة العامة

 . 2015-8-10االردني . جامعة العلوم االسالمية 

.                             ي  ي أحمد الشام أحالم فتحدكتوراه للطالبه   مناقشة رسالة ال .6
دراسة    -رقابة القضاء االداري على قرارات التفويض في االختصاص االداري  تحت عنوان )  

 . 2015-7-27السالمية امعة العلوم ا. ج  مقارنة

عنو  .7 تحت   . الروسان  هللا  عبد  مصطفى  للطالب  الدكتوراه  رسالة  )  مناقشة  النظام ان 
دراسة مقارنة وتطبيقية في (      فرض الجزاءات على المتعاقد معهااالدارة في    القانوني لسلطة

 . 2015-7-30جامعة العلوم االسالمية  القانون االردني . 

رسا .8 الدكتوراه  مناقشة  حلة  ياسر  )للطالب  عنوان  تحت   . الخوالده  محمود  الرقابة    سن 
  2014-12-11المية  العلوم االس  ( جامعة  الحكومية في االردناالدارية والمالية على االجهزة  

. 

.                              موسى ضيف هللا الجبورمناقشة رسالة الدكتوراه للطالب    .9
) دراسة مقارنه وتطبيقية في  التأديبية    على القرارات   لقضاء االداري رقابة ا)     تحت عنوان  

 . 2015-1-18ة ( جامعة العلوم االسالمي   االردن

 

 
 :  ئل الماجستيرمناقشة رسا
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للطالب   -1 )    محمد زهير قطيشاتمناقشة رسالة ماجستير  كانت تحت عنوان  والتي    ،
والتلفزيونية  المسؤ  اإلذاعية  للمحطات  الجزائية  االردنيولية  القانون  ،    في  الشرق  جامعة    ( 

 . 2020/ 9/ 12،  االوسط ، االردن 

للطالب   -2 ماجستير  رسالة  الجنابيمناقشة  فالح  وا   ياسر  تحت ،   كانت  ) عنوان    لتي 
جامعة الشرق االوسط  ( ،     مقارنةدراسة    –لقوانين واالنظمة في العراق  الرقابة عاى دستورية ا

 .  9/9/2020، ، االردن  

للطالب   -3 ماجستير  رسالة  الجنابي  سنحمناقشة  )    فالح  عنوان  تحت  كانت  والتي    ،
جامعة الشرق االوسط ، ( ،     مقارنةدراسة    -  المسؤولية الجزائية للوزير في القانون العراقي

 . 2020/ 9/9،  االردن  

،  والتي كانت تحت     الزواهرة  الكريمعبد    عبد الرحيممناقشة رسالة ماجستير للطالب   -4
  ( اعنوان  الشبابا  ظيملتنلقانوني  اإلطار  األردن  يلعمل  جامعة    في    ،  )  ، العربية  عمان 

31 /8/2020  . 

, والتي كانت تحت   سية أحمد الكبيد الوهاب جمععبمناقشة رسالة ماجستير للطالب   -5
القانوني لسح)  عنوان   العراقي ) دراسة  التنظيم  القانون  العام من وظيفته في  الموظف  يد  ب 

 .  8/2020/ 30( جامعة اإلسراء   "مقارنة (

 كانت   والتي  ،             ن سالم بن سعيد المنعيناصر ب  للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -6
( ،    في األردن وسلطنة ُعمان  ذيةالسلطة التنفياسية على أعمال  الرقابة السي  )  عنوان  تحت 

 . 2020جامعة عمان العربية ، 

تي كانت تحت عنوان  , وال غانم شالل البومهيديعبدهللامناقشة رسالة ماجستير للطالب   -7
(    اسة مقارنة"" در لناشئة عن مخالفة التزامها بتنفيذ احكام القضاء اإلداري مسؤوليٌة االدارة ا)   

 .  2020 اإلسراءجامعة 
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آليات , والتي كانت تحت عنوان )   سعيد  ةطارق جمعة رسالة ماجستير للطالب  مناقش -8
والتشريع    االردنيقارنة بين التشريع  دراسة م "  ات الدولية في القانون الوطنيهدتوطين المعا

 .  2020 الشرق االوسط ، ( جامعة " اقيالعر 

الحماية  ت عنوان )   والتي كانت تح,    أبو عبدهللا  منال  ةللطالبمناقشة رسالة ماجستير   -9
ضوء  والمهجرين    لنازحينل  الواجبة الدوليمبادئ  في  ،  القانون  االوسط  الشرق  جامعة   )"
2020 . 

  عنوان  تحت   كانت   والتي  ,   عليان عزيز عبود العميري   للطالب   جستيرما   رسالة  مناقشة -10
 لعراق أنموذجًا() ا  مقارنة ية  قانون  دراسة  –  ر للدستو وفقًا  اآلثار المترتبة على حل البرلمان  )   
 .  1/2020/ 14  – عجلون الوطنية جامعة( 

النظام )     عنوان تحت   كانت   والتي,    محمد عليان داوود  للطالب   ماجستير  لةرسا  مناقشة -11
للمح اإلداري  للتقسيم  األردنيالقانوني  التشريع  في    –  االوسط  الشرق   جامعة(    افظة 

21 /1/2020  . 

 عنوان   تحت   كانت   والتي,    غانم  ناصر  الحكيم  عبد  زينة  لبةللطا   ماجستير  لةرسا  شةمناق -12
  –  االوسط  الشرق   جامعة(    اإلنسان  لحقوق   الدولي  لقانون ا  في   التعذيب  مناهضة)   

28 /1/2019  . 

اصليح  ميساء  للطالبة  ماجستير  رسالة  مناقشة -13 أبو  الكريم   تحت   كانت   والتي,    عبد 
المساو )     عنوان في  حق  لحقوق  القانواة  الدولي   –  االوسط  الشرق   عةجام(    اإلنسانن 

28 /1/2019  . 

الحسونة سلوا  للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -14 مظفر  )    عنوان  تحت   كانت   والتي,    ن 
  جامعة (    مقارنة  دراسة  –  ةألشخاص ذوي اإلعاقة بين التشريعات الوطنيضمانات حق العمل ا

 . 1/2019/ 4 – االوسط الشرق 
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حرية  )     عنوان  تحت   كانت   والتي,    حسين علوان حيدر    للطالب   يرماجست  رسالة  مناقشة -15
بين العام  للموظف  الرأي  الدولية    التعبير عن  والمواثيق  الوطنية  مقارنة  –التريعات  (    دراسة 

 .  5/2019/ 29 – اإلسراء جامعة

 )   عنوان  تحت   كانت   والتي,    عمر حسن علي الدليمي  للطالب   ستيرماج  رسالة  مناقشة -16
  6/2019/ 11  –  االوسط  الشرق   جامعة(    راسة مقارنةد  –اللكتروني  نائية للمستند ا ية الجالحما

. 

الجبار  ةللطالب  جستيرما  رسالة  مناقشة -17   )   عنوان  تحت   كانت   والتي,    سجى جواد عبد 
الجرائم الفردية عن  الجنائية  الجنائي  المسؤولية  الدولي  القانون  في  اإلنسانية    جامعة (    ضد 

 .  2019/ 12/6 – وسطاال الشرق 

الجنابي   لطالب ل  ماجستير  الةرس  مناقشة -18 كريم  )     عنوان  تحت   كانت   والتي,    فالح 
 . 1/2018/ 8 – االوسط الشرق  جامعة(  دراسة مقارنة –نات التوقيف إجراءات وضما

 عنوان   تحت   كانت   والتي,    غانم  ناصر  الحكيم  د عب  زينة  للطالبة  ماجستير  رسالة  مناقشة -19
 .  1/2018/ 6  – االوسط الشرق  جامعة(   موالة جريمة غسيل األ مكافح لية فيالوسائل الدو )  

الفايزباسل مح   للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -20 أثر  )     عنوان  تحت   كانت   والتي,    مد 
 .  1/2018/ 15  – االوسط الشرق  جامعة(  تأديب الموظف العامالحكم الجزائي على 

 عنوان   حت ت  كانت   والتي,    غانم  رناص  يمالحك  عبد   زينة  للطالبة  ماجستير  رسالة  مناقشة -21
 –  االوسط  الشرق   عةجام(    مقارنة  دراسة  –  لحماية الجزائية لألسرة في التشريع األردنيا )   
14 /1/2018  . 

)    عنوان  تحت   كانت   والتي,    أمية نجيب سالم الربضي  للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -22
 .  5/2018/ 8 –  جرش جامعة(  دنيألر الضمانات الدستورية لحرية التعبير في التشريع ا

الجزائية  للطالبة  ماجستير  ةرسال  مناقشة -23  )   عنوان  تحت   كانت   والتي,    المسؤولية 
  دراسة   –  المساهمة العامة  المسؤولية الجزائية للمؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة

 .  5/2018/ 23 – االوسط الشرق  جامعة(  مقارنة
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 عنوان   حت ت  كانت   والتي  ,  غانم  ناصر  كيمالح  بد ع   زينة  للطالبة  ماجستير  رسالة  مناقشة -24
  2018/ 29/5  –  االوسط  الشرق   معةجا(    نقض المعاهدة الدولية لإلخالل الجوهري بأحكامها)   

. 

 عنوان   تحت   ت كان  والتي,    غانم  ناصر  الحكيم  عبد   زينة  ةللطالب  ماجستير  رسالة  مناقشة -25
  عةجام(    األردنيدولية والقانون  يات الالتفاقالمسؤولية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي في ا)   

 .  2018/ 24/5 – االوسط الشرق 

المركز   )    عنوان  تحت   كانت   والتي,  ي اعطي الرفوعغاز   للطالبة  ماجستير   رسالة   مناقشة -26
 .  1/2019/ 9 –  اإلسراء جامعة(   األردنيغلي الوظائف القيادية في القانون القانوني لشا

للطالب -27 ماجستير  رسالة  عهند  ة  مناقشة  البرماو حسين  هللا  كا   ي  بد  والتي  تحت    نت , 
جامعة دراسة مقارنة (    –االردني  الطعن في االحكام االدارية أمام القضاء االداري  )   عنوان  

 .  2018/ 9/1  –الزيتونة االردنية 

 تحت  كانت   والتي,    سعيد بن عبد هللا الجراديقيس بن    للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -28
 . 2018/ 10/ 17 – جرش جامعة( داري الكترونياً رار اإلاذ القمدى نف)    عنوان

تحت عنوان    , والتي كانت ج حسن  ادة عمر أحمد الحاغ  ةمناقشة رسالة ماجستير للطالب -29
جامعة  ني والكويتي ( رارات مؤسسات االعالم في القانونين االردرقابة القضاء االداري على ق)   

 .  12/12/2017 –جرش 

ماجست  -30 رسالة  للطمناقشة  الهبر   الب ير  هللا  عبد  كيفي  اك  والتي  عنوان    انت ,  )  تحت 
 . 8/2017/ 19 –عة الشرق االوسط جام ( حجية الوسائل العلمية في االثبات الجزائي

للطالب  -31 ماجستير  رسالة  الدوري   مناقشة  صابر  كانت فراس  والتي  عنوان    ,  )  تحت 
( قارنةالعام ) دراسة ملدولي  انون ااشكالية التدخل االنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في الق

 .  29/7/2017  –الشرق االوسط جامعة 

للطالب  -32 ماجستير  رسالة  من  مناقشة  الميبارق  الوهاب  عبد  كانت تظر  والتي  تحت   , 
انتهاك  )   عنوان   التجريمة  شريع االردني ) دراسة  الخصوصية عبر الوسائل االلكترونية في 
 .  2017/ 17/5 –( جامعة الشرق االوسط مقارنة
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لناقشة  م -33 ماجستير  نا  لطالب رسالة  ناصباح  كانت طق صباح صباحطق صباح صباحصباح  والتي  تحت عنوان    , 
ف االحداث  مع  التحقيق  فضمانات  االحداث  مع  التحقيق  والعراقيضمانات  االردني  القانونين  في  المحاكمة  قبل  ما  مرحلة  والعراقيي  االردني  القانونين  في  المحاكمة  قبل  ما  مرحلة  (  ي 

 .  14/1/2017  –عة الشرق االوسط جام

عد عد قواقوا)   تحت عنوان    , والتي كانت موج فهد علي عليموج فهد علي علي  الة ماجستير للطالب مناقشة رس -34
( جامعة  ) دراسة تحليلية) دراسة تحليلية    51025102ضوء اتفاقية باريس للمناخ  ضوء اتفاقية باريس للمناخ      اية البيئة فياية البيئة فيانون الدولي لحمانون الدولي لحمالقالق

 .  2017/ 11/1 –وسط الشرق اال

للطالب -35 ماجستير  رسالة  الدين  ةمناقشة  الدينبهاء  هللا      بهاء  عبد  الفتاح  عبد  هللا  عمر  عبد  الفتاح  عبد  كانت عمر  والتي   , 
عنوان  ت القا)   حت  في  االلكتروني  للناشر  القانونية  القاالمسؤولية  في  االلكتروني  للناشر  القانونية  االالمسؤولية  االنون  وصفية      ––    ردني  ردني  نون  وصفية  دراسة  دراسة 

 . 2016/ 19/9  – عمان االهلية عة  ( جامتحليلية تحليلية 

دور دور )  تحت عنوان    , والتي كانت شلين هاني زيادات  شلين هاني زيادات  ميمي  ةمناقشة رسالة ماجستير للطالب -36
الد الدالمحكمة  الدستور  المحكمة  ضمان  في  الدستور  ستورية  ضمان  في  مقارنة      ––ستورية  مقارنة  دراسة  االهلية  جامعة    (دراسة    –  عمان 

16 /1/2017  . 

ل -37 ا  ةلطالبمناقشة رسالة ماجستير  المالح شهد اشهد  المالح ياد حازم  كانموموياد حازم  والتي  )  تحت عنوان    ت , 
األر  القانونين  بين  العامة  الدعوى  في  وأثره  األر الصلح  القانونين  بين  العامة  الدعوى  في  وأثره  والعراقي  الصلح  والعراقي  دني  االوسط  دني  الشرق  جامعة   )–  

4/5 /2016 . 

)    عنوان  تحت   كانت   والتي,  يسر عباس عبود مختار  للطالبة  ماجستير  ةرسال  مناقشة -38
 جامعة(    التحديدقة باإلنشاء و الدولية المتعل  نازعاتة والمالمنطقة اإلقتصادية البحرية الخالص

 . 5/2016/ 7 – االوسط الشرق 

همام   للطالب   ماجستير  رسالة  مناقشة -39 عطا حسن  )    عنوان  تحت   كانت   والتي,    خالد 
م اإلنسان  تدخل  قضايا حقوق  في  الدولي  األمن  االمم  جلس  ميثاق  من  السابع  للفصل  طبقًا 
 .  5/2016/ 3 – الوسطا الشرق  جامعة(  المتحدة

سعادة  للطالبة  ماجستير  سالةر   مناقشة -40 ابراهيم  سعادة   تحت   كانت   والتي,    مجدولين 
اإلنسان)     عنوان  حقوق  لحماية  االقليمية  االليات    –  وسطاال  الشرق   جامعة(  تطور 

27 /4/2016  . 
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قرين  للطالب   ماجستير  رسالة   مناقشة -41 أبو  ابراهيم  )     عنوان  تحت   كانت   والتي,    محمد 
محك د العور  تمة  في  الدولية  سيدل  مفهوم  الدولةطوير    –  االوسط  الشرق   جامعة(    ادة 
4/5 /2016 . 

طة سل)   تحت عنوان    , والتي كانت   فانا هوريو البزاز   ةتير للطالبمناقشة رسالة ماجس  -42
االدلة تقدير  في  الجزائي  مقدرا  –  القاضي  بين  اسة  والعراقي  التشريعينرنة  ( جامعة    االردني 

 .  14/12/2016 –وسط الشرق اال

, والتي كانت تحت عنوان   بهاء الدين عمر عبد الفتاح    للطالب   رسالة ماجستير مناقشة   -43
االردني  ا )    القانون  في  االلكتروني  للناشر  القانونية  تحليلية  –لمسئولية  وصفية  (   دراسة 

 .  9/2016/ 19 –االردن  - ةعمان االهلي جامعة 

اءة الكف)   عنوان  والتي كانت تحت  ,    اظمعلي ك  نور  ةمناقشة رسالة ماجستير للطالب -44
  –  االردن  -االسراء  ( جامعة    ةدراسة مقارن   –كشرط لتولي الوظيفة العامة في القانون العراقي  

23 /5/2016  . 

ماجس -45 رسالة  للطالب مناقشة  النهدي  تير  حمد  كانت   خالد  والتي  عنوان    ,  عدم )تحت 
 . 4/2016/ 19 – االردنجرش / جامعة ( صالحية االدارة في سحب القرارات االدارية

ان  تحت عنو   , والتي كانت   محارب خميس ضاري ضاري   رسالة ماجستير للطالب مناقشة   -46
الحكومية   العقود  على  االدارية  الرقابة  مقلرنة    –)   والعراقيدراسة  االردني  القانون  (    بين 

 .  1/2016/ 9  –شرق االوسط جامعة ال

للطالب  -47 ماجستير  و   بة الشخانعامر    مناقشة رسالة  كانت ,  ع   التي  )   تحت    تنظيم نوان 
 . 2016/ 3/1  -( جامعة الشرق االوسط  المحاكم االدارية في التشريع االردني

التي كانت تحت عنوان )) . و   محمد علي أبو الجعصمناقشة رسالة ماجستير للطالب   -48
 . 2016/ 3/1عمان االهلية ((  . جامعة  دراسة مقارنة -رية القوانينالرقابة على دستو 

. والتي كانت تحت عنوان    عود حربي الفضليمحارب سلطالب  رسالة ماجستير لناقشة  م -49
 .   2/9/2015((  . جامعة ألشرق االوسط  في الحريات العامةالضبط االداري واثره )) 

أثر . والتي كانت تحت عنوان ))    نأحمد سعيد حسياقشة رسالة ماجستير للطالب  من -50
 .    7/7/2015أل البيت ((  . جامعة   يةالوظيف رابطة الحكم الجنائي في أنهاء ال
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لتي كانت تحت عنوان ))  . وا  حذيفة عادل عبد الكريممناقشة رسالة ماجستير للطالب   -51
المنفرد باالرادة  االداري  العقد  وا  ةانهاء  االردني  التشريع  في  مقارنة  دراسة  جامعة  ((   . لعراقي 

 .  15/8/2015 الشرق االوسط 

م  -52 رسالة  سلمب  للطال  اجستيرمناقشة  محمود  كا  انسعد  والتي  عنوان  .  تحت  ))     نت 
المتحدة في ترسيمها بعد حرب الخليج الثانية عام  مشكلة الحدود العراقية الكويتية ودور االمم  

 .  2015-6-6عة الشرق االوسط ( جام  م1991

نوان . والتي كانت تحت ع   محمد حميد علي الجورانيماجستير للطالب    مناقشة رسالة  -53
  –انات الموظف العام في القانونين العراقي واالردني  كضمانة من ضم  التحقيق االداري )      )

 .  2015-4-6( جامعة الشرق االوسط     دراسة مقارنة

دور   عنوان )  . والتي كانت تحت   محمد عدنان عثمانلطالب  مناقشة رسالة ماجستير ل -54
 .  2015-1-28االوسط الشرق جامعة ( القانون الدولي في مواجهة التجسس الدبلوماسي

نوان )  . والتي كانت تحت ع مراد تيسير خليف الشواورةالة ماجستير للطالب مناقشة رس -55
جامعة الشرق االوسط    –( كلية الحقوق    التنظيم القانوني لحرية االجتماع في القانون االردني 

 .  2015-2014االردن   -

 

.                           ابف الشيمد عار ممدوح محمناقشة رسالة ماجستير للطالب    -56
)   و  عنوان  تحت  كانت  و التي  السياسية  الرقابة  بين  الدستورية  القضائية  الدعوى    –الرقابة 

 .  2015-1-5-( جامعة الشرق االوسط  دراسة مقارنة

للطالب   -57 ماجستير  رسالة  الطراونه  وليدمناقشة  عنوان    مصطفى  تحت  كانت  والتي   .
-23جامعة الشرق االوسط  (         B.O.Tفي عقود البوت   دارة  مع اال  التزامات المتعاقد)

12-2014 . 

للطالب   -58 ماجستير  رسالة  الزم علمناقشة  بطي  سبتي  عنوان    ي  تحت  كانت  والتي   . ( 
 .  2014-12-27ط ( جامعة الشرق االوس ي المعاهدات الدوليةالتوارث الدولي ف 

للطالب   -59 )    كانت تحت عنوان  والتي  .   اغا  نبراس عارف عليمناقشة رسالة ماجستير 
 . 2014-11-24( جامعة الشرق االوسط    طة والحذر في القانون الدولي للبيئةمبدأ الحي
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للطالب   -60 اللوزي مناقشة رسالة ماجستير  والتي كانت تحت عنوان )   .  انس جميل عيد 
ا  الضرورة  االنسانيمفهوم  الدولي  القانون  في  االوسط    لعسكرية  الشرق  جامعة   )22-11-

2014 . 

 :  وورش العملات والندو ؤتمرات المشاركة في الم

  جامعة مع بالتعاون  العام األمن  يةمدير  نظمته والذي ، الدولي فتبينوا مبادرة مؤتمر •
  ألوسطا الشرق  جامعة حرم  في ، 4/2019/ 23  بتاريخ عقد  والذي ، األوسط الشرق 

. 

 ,   العربية دولال في لمدنيةا للدولة الطريق القانون  سيادة مبدأالمؤتمر الدولي  •
 .  2018/ 19/4-18 االردن,  ءاالسرا جامعة

الت • مؤسسات  في  للحوكمة  الدولي  / المؤتمر  االوسط  الشرق  جامعة   / العالي  عليم 
 . 2017مارس 13-11االردن 

-31االردن    \جامعة الشرق االوسط    /ندوة حول تطور القضاء الدستوري االردني   •
5-2016  . 

اعتماد مؤسسات قدمة من هيئة  الم  ضمان الجودةعايير  اييس م مقورشة عمل حول   •
 .  2016-5-18الردن ا \جامعة الشرق االوسط  –التعليم العالي االردنية  

 –القضاء االداري . والمعنون بـــ )   مؤتمر كلية الحقوق الثاني عشر / جامعة جرش •
 . 12/5/2016-10( , خالل الفترة قع والطموح الوا

الحق • كلية  الد مؤتمر  الوق  )ولي   : بعنوان  ا)  ثالث  الدول التأمينات  في  الجتماعية 
بالتعاون مع   جامعة االسراءي رحاب  (( , والذي عقد ف  الواقع والمستقبل   –العربية  

 .  28/4/2016-27جتماعي خالل الفترة المؤسسة العامة للضمان اال 

االردن  المؤت • في  العلمي  للبحث  السابع  الج   11/2015/ 14  –مر  معية برعاية 
 ق االوسط .و جامعة الشر  ة للبحث العلمي الردنيا
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جامعة   24/10/2015الدولة    الجزء الثاني / بناء  –ندوة حول مستقبل الدول العربية   •
 االردن .  /ية مركز الدراسات المستقبل  -فيالدلفيا

اال • القضاء  تجربة  حول  (   ندوة  والمأمول  الواقع   ( االردني  الشرق   -داري  جامعة 
 .  2015-3-8  –االوسط 

جامعة الشرق   –الكبيرة والمجموعات الصغيرة  يس المجموعات  رشة عمل حول تدر و  •
 .  2014-9-17االردن  \االوسط 

  2014-9-16ردن  اال  \جامعة الشرق االوسط    –  LMSورشة عمل حول  برنامج   •
. 

المادة • ملف  االوسط    –العلمية    ورشة عمل حول  الشرق  -9-15االردن    \جامعة 
2014 . 

ع • حولورشة  ا  مل  بالتدمج  الجامعي  لتكنولوجيا  االوسط    –عليم  الشرق   \ جامعة 
 .  2014-9-14االردن 

  2014-9-13االردن    \جامعة الشرق االوسط    –المهنه    ورشة عمل حول سلوكيات  •
. 

  2014-9-10االردن    \ط  جامعة الشرق االوس  –حول التدريس الفعال    ورشة عمل •
. 

انم • في  االتصال  مهارات  حول  عمل  التورشة  ااط  الشرق   جامعة  –لمختلفة  عليم 
 .  2014-9-9االردن  \ االوسط

الت • العملية  في  الجودة  معايير  االوسط    –دريسية  ورشة عمل حول  الشرق   \جامعة 
 . 2014-9-8االردن 
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علمية • وصعوبا  ندوة  الشباب   ( للجميع   العلم  شعار  بالتعليم تحت  االلتحاق  ت 
كمبادرة    ) حكومية  إلنشاء الجامعي  ال  جديدة  جامعة  صفي  اليمنية  نعاء عاصمة 

 . 2014/مارس/ 12

 .  2014فبراير   19صنعاء  –مؤتمر حول السالمة المهنية في اإلعالم اليمني  •

الذاتي • التقييم  ووسائل  إجراءات   " حول  عمل  الجامعات   ورشة  في  الجودة  العتماد 
 م . 2013/ 19/9جامعة المستقبل   –نعاء  اليمنية " ص

مجلس   –  م صنعاء9/2013/ 18ات العليا "  الدراسبرامج  ورشة عمل حول " معايير   •
 االعتماد االكاديمي وضمان الجودة . 

 الحديثة " اليمن/فندق البستان المدنية  ر الوطني وبناء الدولة  ورشة عمل حول " الحوا •
 .  2013/يوليو/4

 .  2012يونيو/20م الرشيد" اليمن /فندق البستان  ورشة عمل حول محور "الحك •

 .  2013يو يون 12لمستقبل اليمن جامعة ا "لرشيد لحكم اندوة حول " ا •

  2013يونيو/ 6البستان    ورشة عمل حول محور : بناء الدولة الحديثة " اليمن /فندق •
. 

مرجع •  , اهميته   " الوطني  الحوار  اليمني مؤتمر  الثقافي  المركز   " محاوره   , ياته 
 .  2012نوفمبر  29,28صنعاء /

 لةالدو   لبناء  دةأكي  ضمانه  لحوارا  في  لالمستق  الشباب   مشاركة:    عنوان  تحت   مؤتمر •
 .  2012 سبتمبر اليمن -  الحديثة

 .  2012  سبتمبر  اليمن -  الشاملة والتعليمية يةالتربو  الجودة ادارة حول ندوة •

  األكاديمية   من   المقدمة /    ريةالبش  الموارد   في  الحديثة  االتجاهات :    وانبعن  عمل   ورشة •
  رعاية   تحت /  العربية  مصر  جمهورية  في  البحري   النقلو   والتكنولوجيا  للعلوم  العربية

 .  م29/12/2010-ناليم -السياسات  وتصميم البحوث  لقطاع المدنية الخدمة وزارة
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 –  اليمنية  الجمهورية  في  العالي  التعليم  جودة  تحسين  مشروع:    بعنوان  عمل  ورشة •
 .  2010  يوليو  14  اليمن

 .  6/2009/ 1-31/5اليمن   –ورشة عمل بعنوان : حقوق المرأة في اإلسالم  •

 . 2008/ 23/12-22 اليمن –  اليمن قبلمست  -الصناعة  مؤتمر •

 2008  مايو24/  اليمن  -  المهني  والتدريب   الفني  لتعليمل  الوطني  اليوم:    بعنوان  ندوة •
. 

 . 2008ابريل 17/  اليمن – شرعي  منظور من الرأي عن  التعبير حرية:  عنوانب ندوة •

 ني اليم  الرئيس  ةفخام  رعاية  تحت   عقد   ذي ال  اري والعق  السياحي  االستثمار  مؤتمر •
 .  اليمنية الجمهورية  2008 مارس 27-26.  صالح هللا عبد  علي

اليمنيين  الم • المحامين  لنقابة  الثاني  عق  –ؤتمر  الذي  بتاريخ  فرع حضرموت     16د 
ن  2008فبراير   المحامي , تحت عنوان :  المحاماة وتعزيز دور  بمهنة  حو االرتقاء 

 . في المجتمع 

 

 لتدريبية : ورات ا لدا

جامعة الشرق االوسط   – ليات تفعيل الموودل في العملية التعليمية آالدورة التدريبية  •
16 /2/2020  . 

جامعة    – قصيرة االلكترونية وإدارتهاتصميم الواجبات واالمتحانات الالدورة التدريبية   •
 . 2/2020/ 18الشرق االوسط 

التدريبية  الدو  • ارة  اعضاء  أداء  التدريلتطوير  التعلم   سيةلهيئة  برنامج  على  للعمل 
 .  2020الشرق االوسط جامعة  –لكتروني  اال
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  –لشرق االوسط  جامعة ا  2014سبتمبر    30-27الدورة المتقدمة العضاء هيئة التدريس   •
 .  دناالر 

جامعة   2014سبتمبر  17-9ئة التدريسية الجدد  الدورة التدريبية لتطوير أداء اعضاء الهي •
 االردن .  - الشرق االوسط

مه • وتطوير  تنمية  في  تدريبية  العمل  دورة  جامعة   2014ابريل    15-13  اإلداري ارات 
 المستقبل . 

 

الوظيف • الكتابة  تنمية مهارات  تدريبية في  العلمية  دورة  مركز    2014س  ار م   20-16ية 
 الدراسات والبحوث اليمني .

الشتدريبية في    دورة • التحليل  وفنون  قناة      2014فبراير    27-26قيادة  صنعاء  خصية 
BBC. 

 .  2013ويم /الجمهورية اليمنية /جامعة المستقبل دورة في القياس والتق •

 . 2013الجمهورية اليمنية جامعة المستقبل   LMSدورة في نظام   •

 .  2012/اليمن  –االنجليزية /المعهد االمريكي للغات  غةدورة في الل •

 .  2006نية / لجامعة األرد ا /تحضير للتوفل (  ) االنجليزية دورة في اللغة •

 :الشهادات التقديرية 

شهادة شكر وتقدير للجهود الخيرة التي بذلت خالل عضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر  •
جامعة الشرق  بالتعاون مع رية األمن العام  ديلي ، والذي نظمته ممبادرة فتبينوا الدو 

 األوسط . في حرم جامعة الشرق  ، 4/2019/ 23خ  ، والذي عقد بتاري وسط األ

لمؤتمر مبادرة فتبينوا   في الجلسة األولىتي بذلت ادة شكر وتقدير للجهود الخيرة الشه •
ذي ل، وا سطع جامعة الشرق األو الدولي ، والذي نظمته مديرية األمن العام بالتعاون م

 ة الشرق األوسط .، في حرم جامع 2019/ 23/4عقد بتاريخ 
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 على  الجامعة لحصول مبذولةال الجهود  لىع  االوسط الشرق  معةجا من تقدير ةشهاد  •
(  الذهبي المستوى )  االردنية العالي التعليم مؤسسات  في الجودة وضمان النوعية شهادة
2018 . 

:  بعنوان الرابع  الدولي الحقوق   كلية مؤتمر في كةللمشار  االسراء معةجا تقديرمن شهادة •
 . 4/2018/ 19-18 ((العربية  ل الدو في المدنية ولةللد الطريق ون القان سيادة مبدأ))

تقدير  ش • االوسط  ع  ودر هادة  الشرق  جامعة  المبذولة   من  الجهود  كلية لعلى  حصول 
على   في  الحقوق  الجودة  النوعية وضمان  العشهادة  التعليم  االردنية المؤسسات  )   ي 

 .  1/2018/ 24  ( المستوى الذهبي

للمشاركة   ة  امعات العربيالعربية واتحاد الج  وكمة الجامعاتمجلس ح    هادة تقدير منش •
الدولي.   المؤتمر  )في  بـــ  العالي  والمعنون  التعليم  مؤسسات  في  ,  الحوكمة   )11-

13/3/2017   . 

ذولة النجاح العمل في النوعية  مبعلى الجهود ال  وسط  هادة تقدير من جامعة الشرق االش •
 .  2016/2017الجامعي لعام وضمان الجودة ل

عداد العلى الجهود المبذولة     ق االوسطجامعة الشر ي  ف  كلية الحقوق ير من  شهادة تقد  •
 . 2015/ 2016للعام الجامعي  طلبة الحقوق الخريجين المتحان الكفاءة الجامعي

لجهود المبذولة النجاح العمل في النوعية  ا  على الشرق االوسط    شهادة تقدير من جامعة •
 .  2016/2015ي ن الجودة للعام الجامع وضما

جام • من  تقدير  االشهادة  الشرق  الجهود   وسط  عة  والمخلصةعلى  فترة    الطيبة  طيلة   ،
 .  2016/2017للعام الجامعي   العمل عضوًا في مجلس الجامعة ،

من   • تقدير  اشهادة  الشرق  الجهود     الوسط جامعة  في  العلى  العمل  النجاح  مبذولة 
في   الصورية  والمتعلقةالمحاكمة  الحقوق  المحكمة    كلية  البــ  الدولية  خاصة الجنائية 

 . 2015/2016 فيا  السابقة بيوغسال
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منشهادة   • جرش    تقدير  .   جامعة  عشر  الثاني  الحقوق  كلية  مؤتمر  في  للمشاركة 
 .  12/5/2016-10( اقع والطموح الو  –القضاء االداري والمعنون بـــ )

الث بعنوان : وق الدولي الثكلية الحق  كة في مؤتمرللمشار   جامعة االسراءشهادة تقديرمن   •
 . 4/2016((  والمستقبل  الواقع –ماعية في الدول العربية أمينات االجتالت)) 

ة في  للمشارك  الجمعية االردنية للبحث العلمي  و جامعة الشرق االوسط  شهادة تقدير من •
 .  2015/ 11في االردن   للبحث العلمي بعالمؤتمر السا

نوعية  العمل في ال  النجاحهود المبذولة  على الج وسط  دير من جامعة الشرق االشهادة تق •
 . / 2015 2014 يوضمان الجودة للعام الجامع

)    تجربة القضاء االردني  –شهادة تقدير من جامعة الشرق االوسط للمشاركة في ندوة   •
 . 2015-3-8والمأمول(  الواقع

اليمنية   • المستقبل  جامعة  من  تقدير  في    2014شهادة  المبذولة  المستوى   للجهود  رفع 
 م . 2014لعام امسة ترجمة لالتعليمي للدفعة الخ

ن أمانة العاصمة صنعاء على الجهود المبذولة في إنجاح فعاليات  شهادة شكر وتقدير م  •
 م .2014مبادرة  شباب حلول للعام 

جامعشهادة   • من  وتقدير  فية  شكر  للمساهمة  للقانون  العربي  والمركز  تنمية    المستقبل 
 م .2014توعية الحقوقية  الحقوق في ال قدرات طالب قسم

 .  2014دير من جامعة المستقبل اليمنية شهادة تق •

 . 2008شهادة تقدير من جامعة سانت كليمنتس العالمية / •

 .  2000  راسات االجتماعية /مية للد شهادة التفوق من جامعة موسكو الحكو  •

 : معرفة اللغات

 . االم  اللغة –اللغة العربية  •
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 سبة جيد .اءة كتابة محادثة بناالنجليزية قر إجادة اللغة  •

 حادثة بنسبة ممتاز . ادة اللغة الروسية قراءة كتابة مإج •

 المهارات الفنية :
 اآللي إجادة استخدام الحاسب  •

Word-Excel-Power Point – Out Look - Internet Explorer . 

 انجليزي اجادة تامة للكتابة على الكمبيوتر عربي  •

Scanning – Printing 
 

 رات الشخصية :المها
 ل ضمن فريق العمل .ف التام للعمالتكي •

 الداء تحت ضغط العمل .القدرة على ا •

 التمتع بقدرة جيدة على بناء العالقات االجتماعية البناءة . •

 أي مهام عمل .  القدرة على استيعاب  •

 ة على االبتكار والتطوير .در الق •

 ط واتخاذ القرارات .القدرة على التخطي •

 الرغبة في التميز .لثقة بالنفس و ا •

 وفن التعامل مع االخرين . الدبلوماسية  •

 على ادارة المشكالت وحلها . القدرة •


