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 61/9/9169: التاريخ

 
 

 عبدالله احمد خالد الخصيالت 
 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد  :الرتبة األكاديمية

 1/1/1791 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 االردنية  :الجنسية

 البنيات /عّمان /المملكة األردنية الهاشمية :العنوان

 7977010977 :رقم الهاتف

 khseilat@hotmail.com-a :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 االردن  جامعة عمان العربية  8771/8712 القانون العام دكتوراه 

 االردن  جامعة عمان العربية 8772/8779 القانون العام  ماجستير 

 االردن  جامعة العلوم التطبيقية   8777/8772 الحقوق  بكالوريوس 

 االردن  مدرسة ام قصير والمقابلين  1777 االدبي  الثانوية العامة 
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 االردن  الحقوق  جامعة الزرقاء  محاضر غير متفرغ   8712/8712

 االردن  الحقوق  جامعة الشرق االوسط محاضر غير متفرغ   8719/8711

 االردن  الحقوق  جامعة الشرق االوسط استاذ مساعد  )لغاية االن(  8711/8717

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 االردن   نقابة المحامين االردنيين  محامي مزاول  ولغاية االن  8779

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 سنة النشر المجلة العنوان

 الدكتور عبدالله الخصيالت 
Legal Provisions for the Night 

Circumstance of the Crime of Theft 

Journal of law policy and 

globalization 
8711  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 
The procedural immunity of the lawyer in 

the Jordanian Bar Association act 

Journal of law policy and 

globalization 
8711  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 

The Impact Of Death Of The Accused On 

The Criminal Action In The Jordanian Law 

International Journal of 

Humanities and Social Science 

(IJHSS) 

8717  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 

CAUSES AND EFFECT OF ELECTION 

BRIBERY ANALYTICAL AND PRACTICAL 

STUDY 

International Journal of Civil 

Engineering and Technology 

(IJCIET) 

8717  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 
The Crimes of the Electronic Espionage 

According to the Jordanian Law 

The International Journal of Law 

and Information Technology 
8717  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 

LEGAL COMMENT ON THE DECISION OF 

THE JORDANIAN COURT OF CASSATION 

NO. 506/2013 CONCERNING THE 

COMMENCEMENT OF THE 

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues (JLERI) 
8717  
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CALCULATION OF THE PRESCRIPTION 

PERIOD OF THE CRIMINAL ACTION 

 الدكتور عبدالله الخصيالت 
The Cyber Terrorism Crime According to 

the Jordanian Law 

First Monday 
8717  

 الدكتور عبدالله الخصيالت 
The Electoral Bribery under the Jordanian 

Election Law No.6 of 2016 

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues (JLERI) 
8717  

 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

     

     
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 
 8787 االولى   دار الثقافة  قانون العقوبات/ القسم الخاص/ جرائم االموال

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 

المعدل  1718لسنة  11قانون محاكم الصلح رقم 

قانون تشكيل المحاكم  8771لسنة  27بالقانون رقم 

لسنة  21المعدل رقم  8771لسنة  19النظامية رقم 

 )إعداد وإدخال التعديالت الجديدة(  8771

 8771 االولى   

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 
 الجرائم االنتخابية

 دار الثقافة
 االولى  

8717   

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 

مجموعة أحكام المحكمة الدستورية والمبادئ 

 المستخلصة منها
 8717 االولى   

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 
  8719 االولى    المشكالت العملية في قانون المالكين والمستأجرين 

الدكتور عبدالله 

 الخصيالت 
  8717 االولى    تطبيقات قضائية 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع.  .6

 عضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي.  .9
 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .المكتبات على مستوى الجامعةعضو لجنة     -

 لجنة النوعية وضمان الجودة -
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 لجنة مراجعة نظام اللوازم واالشغال -

 لجنة الموقع االلكتروني والتعلم االلكتروني -

 لجنة تدريب ميداني -

 رئيس لجنة المكتبة على مستوى الكلية. -

 لجنة خدمة المجتمع واالنشطة المنهجية -
 

 
 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الورشة التدريبية التي عقدها مركز التنمية والتطوير االكاديمي واالداري/ جامعة الشرق االوسط.  -

 
 

 

 

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صول المحاكمات الجزائية.القانون الجزائي بفرعيه: قانون العقوبات وقانون أ .6

 قانون المالكين والمستأجرين. .9

 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العربية )اللغة االم(.  .6

 . االنجليزية .9

 
 

 أخرى نشاطات

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 عليها حصل التي الجوائز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهادة تقدير من عمادة شؤون ضمان الجودة/ جامعة الشرق االوسط.  -

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 حدى العقوبات البديلة في التشريع االردنيالعقوبات المجتمعية كا
 

 رفعات صافي علي أبو حجلة

 

 المسؤولية الجزائية عن التهديد عبر الوسائل االلكترونية "دراسة مقارنة"

 

 سارة محمد حنش الراوي
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 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . جامعة الشرق االوسط -احمد اللوزيد.  .1

 جامعة الشرق االوسط.  -مامون الحنيطي د. .8
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