تمارا يعقوب ناصر الدين
المعلومات الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي مساعد الرئيس
الرتبة األكاديمية أستاذ مشارك
تاريخ ومكان الوالدة  1980/01/01ع ّمان
الجنسية األردنية
العنوان ع ّمان – الكرسي
البريد اإللكتروني tnasereddin@meu.edu.jo
المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة
2013-2009
مدة الدراسة
2005-2003
مدة الدراسة
2002-1999

الدرجة الدكتوراه
الجامعة :جامعة ع ّمان العربية
التخصص :القانون الخاص
الدرجة الماجستير
الجامعة :جامعة ع ّمان العربية
التخصص :القانون الخاص
الدرجة بكالوريوس
الجامعة :جامعة الزيتونة
التخصص :القانون
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عمان  -األردن

عمان  -األردن

عمان  -األردن

الخبرة التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل:

عضو هيئة تدريسة  /استاذ مشارك

 - 2017 /11/19حتى تاريخه

جامعة الشرق األوسط

مدة العمل:

عضو هيئة تدريسية  /أستاذ مساعد

2017/11/19 - 2013 /2/16

جامعة الشرق األوسط

مدة العمل

مدرسة
ّ

2009-2008

جامعة الشرق األوسط

المنشورات
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدورية  /المؤتمر
Journal of critical reviews

السنة
2020

العنوان
The Effect of the Jordanian Constitutional
Court’s Decision No. (10) For 2013 to Refer a
Lawsuit to the Lack of Jurisdiction between
Civil and Administrative Courts

journal of advanced research in law
and economics

2020

The Legality of a party’s call for
Their opponent’s Testimony in Civil
Lawsuits

International Journal
Psychosocial Rehabilitation

2020

The Application of Quality Assurance
Criteria in light of Governance
principles
)(the middle east university as a model

International Journal
Management

2019

The Range of Applying the Foreign law
in the Jordanian Judiciary
against the Civil Proceedings
Caused Due to a Crime
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2019

2019
2019

journal of legal, ethical
and regulatory Issues

nternational Journal of civil
engineering and
technology( IJCIET)
Journal of Legal, Ethical and
Regulatory Issues

Developing a model for the
Governance Arab family
Companies and their legislation

E-government legislative
Constraints
ELECTORAL BRIBERY UNDER THE
JORDANIAN ELECTION LAW NO.6 OF2016
COMPARATIVE (FRENCH LAW)

2019

International Journal of civil
engineering and technology
(IJCIET)

The Application of Quality
Assurance criteria in light of Governance
principles ( The Middle East University As a
model)

2019

مجلة المؤتمر العربي الدولي
التاسع لضمان جودة التعليم العالي
 لبنان-بيروت

نتائج تقييم لجان الخبراء لمدى تطبيق جامعة
الشرق األوسط وكلية الحقوق فيها لمعايير
مقارنة
ضمان الجودة – دراسة

2019

 فتبينوا-مؤتمر كلية األعمال
جامعة الشرق األوسط

تطوير أنموذج لحوكمة الشركات العائلية
العربية وقوننتها

2017

2017

International journal of
Interactive
Communication
systems and technologies

The Effect of using class PC and
interactive Boards on students’ Academic
Achievement and Creative Thinking
Applied study on 2nd Grad Science student
at private school .

Global business & economics
Anthology

.
Jurisdiction laws in
E-commerce Disputes
According to Jordanian
Legislation

Business & economic
Society international

Nature of the Jurisdiction
controls in E-Commerce
Disputes According to The
Jordanian Legislation

Link:

http://events.aroqa.org/up
loads/newsImage/flash/up
dated_aroqa_proceeding_
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2017

The concept of

Business & economic
Society international

governance within
the constitutional
state and civil
society
دور رؤساء األقسام في تطبيق
الجودة والحوكمة في أقسامهم

2017

Link:
http://events.aroqa.org/u
ploads/newsImage/file/pr
oceedings2015_(9).pdf

المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم
"تفعيل جودة التعليم على المستوى اإلقليمي"

المؤتمر السابع للمنظمة العربية
الحوكمة مرتكز لتطبيق
معايير ضمان الجودة "تجربة لضمان الجودة في التعليم " أثر الجودة
واالعتماد في التعليم"
جامعة الشرق األوسط"
ماهية الحساب المصرفي
المشترك في التشريع
األردني
أصول دعوى مخاصمة
القضاة في القانون السوري
بين النظرية والتطبيق
الجنسية والزواج المختلط

مجلة دراسات -الجامعة
األردنية

2016

2015

2015

مجلة دراسات -الجامعة
األردنية
مجلة جامعة السليمانية –
كردستان  -العراق

2014
2013

اللجان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس لجنة المعيار الثامن في التقييم
الذاتي على مستوى الجامعة

المكان MEU

F170-1, Rev. b
Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128,
Date: 05/11/2016

التاريخ -2017
2018

رئيس لجنة المعيار الثامن في التقييم
الذاتي على مستوى الكلية

المكان MEU

عضو مجلس الجامعة

المكان MEU

عضو مجلس العمداء

المكان MEU

 -2012إلى اآلن

عضو لجنة التخطيط االستراتيجي على

المكان MEU

التاريخ

التاريخ-2017:
2018
التاريخ
2015 -2012

مستوى الجامعة

2012/2013

عضو لجنة السالمة العامة والطوارئ

المكان MEU

عضو صندوق يعقوب ناصر الدين

المكان MEU

التاريخ
2012/2013

لمساعدة الطالب المحتاج

التاريخ
2012/2013

عضو لجنة الترويج واالستقطاب

المكان MEU

عضو لجنة االبتعاث

المكان MEU

عضومجلس النوعية وضمان الجودة

المكان MEU

التاريخ
2015-2012
التاريخ
2012/2013
التاريخ
2015 - 2012
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رئيس وحدة الرقابة والتدقيق لضمان

المكان MEU

الجودة

التاريخ
2019 – 2012

عضولجنة اإلداري المتميز
لجنة منح الطلبة المتفوقين
في الجامعة

المكان MEU

عضو لجنة التخريج

التاريخ
2015/ 2014

التاريخ
المكان MEU

2015/ 2014

الخبرة العملية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفترة  2012/9/26حتى تاريخه

مساعد رئيس جامعة الشرق األوسط
المهام:
القيام بمهام رئيسة وفاعلة في الجامعة ،حيث العمل على إبراز
مشرفة ،وبلورة رؤية الجامعة
هوية الجامعة وإظهارها بصورة
ّ
ورسالتها لتحقيق أهدافها ،والوصول إلى التميّز واإلبداع من
خالل التخطيط االستراتيجي لتطوير الجامعة والنهوض بها،
والتنسيق وتوثيق التعاون بين مختلف المستويات داخل الجامعة
وخارجها على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.

عضو مجلس محافظة العاصمة.
عضو لجنة أمانة عمان الكبرى

الفترة  2017/8/21حتى تاريخه
الفترة  2017/3/12حتى 2017/8/21
عضوا في اللجنة العلمية لصندوق دعم البحث العلمي.
ً
الفترة  2015-5-3حتى .2016-6-3
الفترة  2016/9/1حتى  .2017/8/31رئيس قسم القانون الخاص .
الفترة 6/3/2017 – 1/9/2013

الفترة 2012/9/25 – 2011/3/28

مدير مركز االستشارات والتديب في جامعة الشرق
األوسط
مساعد رئيس جامعة الشرق األوسط لشؤون التخطيط
والتطوير
المهام:
القيام بمهام رئيسة ودور هام في الجامعة ،حيث تمحور هذا الدور
في اقتراح سياسات ومنهجيات العمل التي تؤدي إلى تطوير
وتحديث العمل في وحدات الجامعة المختلفة والمساهمة في تحديد
رؤية الجامعة ورسالتها .وكذلك بلورة رؤية الجامعة نحو التميز
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واإلبداع من خالل التخطيط اإلستراتيجي لتطوير الجامعة
والنهوض بها من خالل تنسيق وتوثيق التعاون بين مختلف
المستويات داخل الجامعة وعلى مستوى المجتمع المحلي
واإلقليمي والعالمي.

الفترة 2011/3/27 – 2010/1/2

مساعد رئيس جامعة الشرق األوسط للشؤون الثقافية
والعالقات العامة
المهام:
القيام بمهام رئيسة وفاعلة في الجامعة ،حيث العمل على إبراز
مشرفة من خالل التواصل
هوية الجامعة وإظهارها بصورة
ّ
المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي لخلق
تعاون إيجابي ،ووضع االستراتيجيات المتعلقة بتطوير األعمال
واألنشطة والفعاليات داخل الجامعة وخارجها .خلق عالقات
إيجابية وإقامة جسور التعاون والتواصل مع الوزارات والهيئات
الدبلوماسية والجامعات الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية
ومراكز البحوث من خالل تبادل الخبرات والمعلومات
والدراسات والمراجع العلمية والبرامج التطبيقية المتطورة.

الفترة 2010/1/1 – 2006/12/1

مساعد رئيس جامعة الشرق األوسط لشؤون التخطيط
والتطوير
المهام:
القيام بمهام رئيسة ودور هام في الجامعة ،حيث تمحور هذا الدور
في اقتراح سياسات ومنهجيات العمل التي تؤدي إلى تطوير
وتحديث العمل في وحدات الجامعة المختلفة والمساهمة في تحديد
رؤية الجامعة ورسالتها .وكذلك بلورة رؤية الجامعة نحو التميز
واإلبداع من خالل التخطيط اإلستراتيجي لتطوير الجامعة
والنهوض بها من خالل تنسيق وتوثيق التعاون بين مختلف
المستويات داخل الجامعة وعلى مستوى المجتمع المحلي
واإلقليمي والعالمي.

الوظيفة مساعد المدير العام لشركة متكو جروب

الفترة - 2006/11/30
2006/1/31

المهام:
المساهمة في تطوير نظام الملفات واألرشفة .والقيام بمهام
المدير العام في غيابه .ومتابعة سير العمل واإلشراف على
الموظفين .وإعداد الخطط لتحقيق األهداف الموضوعة.

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

القانون الدولي الخاص.
القانون التجاري.
القانون المدني.
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اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

اللغة العربية :اللغة األم.
اللغة اإلنجليزية :كتابة وقراء ومحادثة  /ممتاز.

الجوائز التي ُحصل عليها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

شهادة تقدير من األستاذ الدكتور رئيس جامعة الشرق األوسط لجهودها كرئيسة لوحدة الرقابة والتدقيق
لضمان الجودة لكل عام ()2019-2012

-

جائزة ( )THE BIZZ 2014عن فئة اإلدارة الريادية من قبل االتحاد العالمي لألعمال ( World
.)COB

-

شهادة شكر وتقدير على فترة العمل كمساعد للرئيس الجامعة للعام .2016-2015

-

شهادة تقدير من شركة كوكاكوال في الخدمة المجتمعية.

-

شهادة ( )EFQMمن مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز للعام .2017
 ISO 9001.2015من شركة

-

الحصول على شهادة المدقق الداخلي في نظام إدارة الجودة
DNV.GL

-

الحصول على شهادة اإليزو من شركة ISO 9001.2015 DNV .GL

-

شهادة تقدير من جامعة الشرق األوسط في حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة .2018

-

شهادة تقدير من جامعة الشرق األوسط /كلية الحقوق في حصول الكلية على شهادة ضمان الجودة
2018

-

شهادة شكر وتقدير في المجاالت العلمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع للعام .2018

-

شهادة شكر وتقدير من مدرسة البنيات الثانوية للبنين وذلك بسبب انجاح اليوم الطبي المجاني للعام
.2017

شهادات مشاركة:
-

شهادة مشاركة في المؤتمر األردني العربي األول  e.arab visionالعام .2010

-

شهادة مشاركة في المؤتمر السنوي السابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم حول " أثر
الجودة واالعتماد في التعليم" العام .2015

-

شهادة مشاركة في المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم حول " تفعيل
جودة التعليم على المستوى االقليمي" العام .2016

-

شهادة مشاركة بالمؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي بورقة عمل بعنوان " مفهوم
الحوكمة في إطار دولة القانون والمجتمع المدني" العام .2017

-

شهادة مشاركة في برنامج الحوار االستراتيجي في كلية الدفاع الوطني للعام .2017

-

شهادة مشاركة في ورشة عمل " آلية إعداد وتنفيذ موازانات المحافظات" مجالس المحافظات نيسان/
. 2018

-

شهادة حضور المؤتمر العربي الدولي التاسع لضمان جودة التعليم العالي  2019لبنان.

-

شهادة مشاركة في مؤتمر جامعة الشرق األوسط الدولي الثاني " الوعي االستراتيجي والحوكمة" عام
.2019
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-

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الرابع :االتجاهات الحديثة في العمارة والفنون والتراث واآلداب
واستراتيجيات التنمية والتعليم بدول حوض البحر األبيض المتوسط ( افاق جديدة في االبداع واالبتكار
والتكنولوجيا)  /2019مصر – االسكندرية

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المشرف
د .تمارا ناصر الدين

الكلية

اسم الطالب
مروة صالح مهدي

الحقوق

التخصص
قانون خاص

اسم الرسالة

اسم الجامعة

المسؤولية المدنية عن
النشر اإللكتروني "
دراسة مقارنة"

جامعة الشرق
األوسط

د .تمارا ناصر الدين

محمد كريم الربيعي

الحقوق

قانون خاص

أحكام صيانة المأجور
في القانون األردني

جامعة الشرق
األوسط

د .تمارا ناصر الدين

نجاح خورشيد

الحقوق

قانون خاص

المسؤولية المدنية لطبيب
التخدير

جامعة الشرق
األوسط

د .تمارا ناصر الدين

جعفر المناصير

الحقوق

قانون خاص

أحكام التعويض عن
إصابات العمل في
التشريع األردني

جامعة الشرق
األوسط

د .تمارا ناصر الدين

أحمد أبو نشيش

الحقوق

قانون خاص

مدى إمكانية الطعن غير
العادي في حكم التحكيم

الشرق األوسط

د .تمارا ناصر الدين

حسن أحمد محميد

الحقوق

قانون خاص

المركز القانوني للمصفي
في شركات األموال
العامة

الشرق األوسط

د .تمارا ناصر الدين

عز الدين خضير

الحقوق

قانون خاص

الحماية المدنية من
اإلعتداء على الحقوق
المجاورة لحق المؤلف-
دراسة مقارنة

الشرق األوسط

د .تمارا ناصر الدين

يوسف عودة الجبور

الحقوق

قانون خاص

المسؤولية المدنية الناشئة
عن إصابات العمل في
القانون األردني

الشرق األوسط
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عضو ورئيس لجنة تحكيم للعديد من رسائل الماجستير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشاركة كممتحن

اسم الطالب

الكلية

التخصص

اسم الرسالة

اسم الجامعة

د .تمارا ناصر الدين

آسال محمد جبريل

الحقوق

قانون
خاص

فسخ عقد البيع االلكتروني

الشرق األوسط

الحقوق

قانون
خاص

الحماية المدنية للمستهلك في
العقد اإللكتروني

الحقوق

الملكية
الفكرية
وإدارة
االبتكار

الحماية القانونية لحق المؤلف
بالنشر اإللكتروني في
التشريع األردني

( ممتحن داخلي)
د .تمارا ناصر الدين

محمد حازم عبد الستار

( ممتحن داخلي)
د .تمارا ناصر الدين

الرا عبد الفتاح
المعايطة

د .تمار ناصر الدين

ابراهيم أحمد المومني

( ممتحن خارجي )

( دراسة مقارنة)
الشرق األوسط

جامعة مؤته

( رسالة ماجستير)

الحقوق

القانون
الخاص

عقبات واشكاليات تنفيذ القرار
القضائي الصادر بإبطال
عقود بيع األسماء المدرجة
في بورصة عمان ( رسالة
دكتوراة)

جامعة العلوم
اإلسالمية

الحقوق

القانون
الخاص -

سلطة صاحب العمل في تعديل
عقد العمل الفردي في القانون
األردني

جامعة اإلسراء

د .تمارا ناصر الدين
( ممتحن داخلي)

عبدهللا

الحقوق

القانون
الخاص

فسخ عقد االيجار في قانون
المالكين والمستأجرين
األردني

الشرق األوسط

د .تمارا ناصر الدين

جنيد

الحقوق

القانون
الخاص

المسؤولية المدنية للصحفي

الشرق األوسط

(ممتحن خارجي)

د .تمارا ناصر الدين

منذر حماد الشوابكة

(ممتحن خارجي)

( ممتحن داخلي)
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د .تمارا ناصر الدين

تامر العبيات

الحقوق

القانون
الخاص

الحقوق

القانون
الخاص

أحكام التقديم المخالف
لالعتماد وآثاره

الحقوق

القانون
الخاص

النظام القانوني لشركة رأس
المال المغامر وفق التشريع
األردني

الطراونة الحقوق

القانون
الخاص

مدى حماية العالمة
التتجارية عبر االنترنت في
التشريع األردني

الحقوق

القانون
الخاص

أحكام المسؤولية المدنية
للمستثمر األجنبي

( ممتحن داخلي)
د .تمارا ناصر الدين

براء غنام

(ممتحن داخلي)

د .تمارا ناصر الدين

سندس حمادة

(ممتحن خارجي)

القضاة

د .تمارا ناصر الدين

يونس جراد

(ممتحن خارجي)
د .تمارا ناصر الدين

عثمان شكري الصغير

إجراءات التحكيم

(ممتحن خارجي)
د .تمارا ناصر الدين

براء علي صالح

الحقوق

د .تمارا ناصر الدين

أنس فهد أبو عواد

د .تمارا ناصر الدين

عناد فيصل الشمري

(ممتحن خارجي)

جامعة مؤته

جامعة مؤته

جامعة العلوم
اإلسالمية

القانون
الخاص

المسؤولية العقدية لمزودي
الخدمات عبر
االنترنت دراسة مقارنة

القانون
الخاص

المسؤولية المدنية لوكيل إدارة
قضايا الدولة

جامعة الشرق
األوسط

القانون
الخاص

دور التمييز واإلدراك في
المسؤولية عن الفعل الضار
في القانون المدني األردني

جامعة عمان األهلية

(ممتحن خارجي)
الحقوق

الشرق األوسط

جامعة الشرق
األوسط

(ممتحن خارجي)
الحقوق

الشرق األوسط

المواد التم تم تدريسها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مصادر اإللتزام ()1
 .2مصادر اإللتزام ()2
 .3قانون العمل والضمان اإلجتماعي
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 .4الجنسية ومركز األجانب.
 .5دراسة معمقة في القانون المدني ( ماجستير)
 .6مدخل إلى علم القانون
 .7أحكام اإللتزام

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الدكتور يعقوب عادل ناصر الدين

المستشار العام لجامعة الشرق األوسط

جامعة الشرق األوسط –
ع ّمان – طريق المطار

 -أ.د محمد الحيلة

رئيس جامعة الشرق األوسط

عمان

 -م .أحمد العبداالت

رئيس مجلس العاصمه

محافظة العاصمه

 -د .يوسف الشواربه

أمين عمان

أمانة عمان
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