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 12/9/2018  التاريخ

 

 

 مأمون أحمد راشد الحنيطي  
 

 

 

 

 الشخصية  المعلومات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس  :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد  :الرتبة األكاديمية

 عمان   1983/   10/ 22 ها:مكانو تاريخ الوالدة

 أردنية   :الجنسية

 الجبيهة  -عمان  :العنوان

 00962799557055 :رقم الهاتف

 mamoon_hunaity@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 

 العلمية  ؤهالت مال
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التخصص الدقيق  الدرجة
 مدة الدراسة 

 الى( -)من
 البلد  الجامعة

 االردن  األردن –جامعة اإلسراء  2005 - 2001 الحقوق  بكالوريوس 

 االردن  األردن  –جامعة عمان العربية  2007 - 2005 القانون الخاص  ماجستير 

 االردن  األردن  –جامعة عمان العربية  2012 - 2008 لقانون الخاص ا دكتوراه 
 
 
 

 

صورة 

 شخصية

mailto:mamoon_hunaity@yahoo.com
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 التدريسية  ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

 األردن كلية الحقوق  -القانون  جامعة الشرق األوسط  أستاذ مساعد  لت على رأس عملي وما ز  -2013
 

  

 

 أخرى  خبرات 
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة  الرتبة مدة العمل

قسم التشريعات  –الدائرة القانونية  امانة عمان الكبرى  قانوني  باحث  2008 -2005
 والعقود

 االردن 

 االردن  مستشار قانوني   وزارة الشؤون الداخلية األردنية مستشار قانوني  2012 - 2008
 االردن  رئيس مركز حياد لحقوق اإلنسان رئيس مركز حياد لحقوق اإلنسان عضو مجلس إدارة  2014-2015
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 والمؤلفات  رات المنشو
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 المجالت 
 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 سنة النشر  العدد المجلة العنوان

 ثانوي 
 

الصور الحادثة للقرض  
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تجة )صناديق التوفير والسف
والحساب الجاري وسندات  

 الخزينة وشهادات االستثمار(

مجلة كلية الشريعة  
 والقانون/ جامعة األزهر

15 2015 

القانون الواجب التطبيق على  ثانوي 
أفراد البعثات الدولية في  
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 فندق الند مارك، عمان، االردن.  2013/ ايار 15المشاركة في ورشة عمل بعنوان ،  -1
 تركيا.  ايو/اسطنبول،/ م24-22المشاركة في الندوة الدولية للعدالة وحقوق االنسان في العراق وذلك في  -2
 ، عمان االردن2013/ 6/ 27المشاركة في ورشة عمل بعنوان العيادات القانونية في كليات الحقوق،  -3
 . عمان االردن 2013/اب /24المشاركة في ورشة عمل بعنوان " الوصول الى العدالة من خالل التقاضي الدستوري" -4
دستورية االخرى، في ظل ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي" المشاركة في مؤتمر الديمقراطية واالعالم والحقوق ال  -5

 الجامعة االردنية، عمان، االردن 
 عمان االردن  2014المشاركة في مؤتمر التقاضي االستراتيجي، -6

 
 
 
 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ـــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات  في ناللجا  عضوية
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــ
 

 

 على مستوى الجامعة رئيس اللجنة االجتماعية و األنشطة الثقافية. 1
 رئيس لجنة المعيار السادس )الخدمات الطالبية( ضمن النوعية و ضمان الجودة  . 2
 رئيس اللجنة االجتماعية على مستوى الجامعة  . 3
 رئيس لجنة الطوارئ و السالمة العامة على مستوى الجامعة   .4
 رئيس لجنة تأديب الطلبة على مستوى الجامعة  . 5
 على مستوى الجامعة رئيس لجنة االمتحانات. 6
 رئيس لجنة الخرجين على مستوى الجامعة  . 7
 رئيس لجنة الخريجين على مستوى الكلية  . 8
 لكلية  عضو في لجنة المكتبة على مستوى ا. 9

 عضو في لجنة تأديب الموظفين على مستوى الجامعة.  10
 عضو في لجنة الموقع االلكتروني على مستوى الكلية .  11
 عضو وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة على مستوى الجامعة/جامعة الشرق االوسط..  12

 

 

 
 

 

 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
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ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــ
 
 

 مكان وتاريخ االنعقاد   الدورة التدريبية / المؤتمر 
   2012عمان /  اإلتجاهات الحديثة في العقود التجارية وضوابط صياغتها 

   2012عمان /  ادارة العقود واالتفاقيات والمناقصات من البداية للنهاية
   2012عمان /  صياغة العقود واستراتيجيات تطوير المهارات القانونية والتفاوض التعاقدي

   2012عمان /  القانونية المعاصرة وتطبيقها في المؤسسات اإلدارة
   2013عمان /  آليات ضمان المتضررين من األعمال اإلرهابية 

أخر التعديالت على قانون الشركات األردني وأثرها بتسهيل النشاط التجاري 
 األردني

 2013عمان / 

 2014عمان /  المهارات المتكاملة في الشؤون القانونية 
 2014عمان /  مهارات الصياغة القانونية في لوائح الدعاوي والعقود

    2014عمان / فنون ومهارات كتابة المراسالت القانونية وإعداد اللوائح القانونية
 2015العقبة /  العنف الجامعي أثاره وأسبابه على المجتمع 

 2015عمان /  مكافحة المخدراتأساليب 
 2016عمان /  مكافحة اإلرهاب والتطرف 
 2016عمان / ورشة عمل / شبابنا نوابنا 

 2017عمان / مؤتمر الحوكمة 
 2016/ 2015عمان  العقوبات التأديبية للطلبة 

 2016/ 2015عمان  تأصيل العمل الطالبي في الجامعات األردنية 
 2016/ 2015عمان  ر آلية الوقاية من حوادث المرو 

 2016/ 2015عمان  دور الجامعات في تحقيق األمن الشامل 
 2016/ 2015عمان  ظاهرة العنف في الجامعات األردنية وسبيل مواجهتها 

 2016/ 2015عمان  الطالب الجامعي ودوره الفعال في بناء المجتمع 
 2016/ 2015عمان  األردن وطن آمن هويته عربية جامعة  مؤتمر الثورة العربية :

 2016/ 2015عمان  أسس التعامل مع المشكالت الجامعية بحرفية 
 2016/ 2015عمان  خطط طوارئ للتعامل مع كافة االحتماالت 
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ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــ
 
 

 الطالبي.. دورة لتأسيس نادي الريادة 1
 . دورات النادي الطالبي. 2 
 . دورات مركز الملكة رانيا للريادة.3
 . دورات برنامج )أنا أشارك( الخاصة بالعمهد الديموقراطي الوطني.4
 . دورات صندوق الملك عبد هللا للتنمية.5
 . دورات الخدمات المهنية والتوجيه المهني.6
 وقع تخرجهم. . دورات المسؤولية االجتماعية للطلبة المت7
 . دورة األمن بمفهومها الشامل من خالل مديرية األمن العام. 8
 . دورات مكافحة المخدرات في الجامعات.9

 . دورة تثقيفية )اإلدراة باإلبداع(.10
 . دورات في لغة الحوار وتقبل الرأي اآلخر من خالل مركز االرشاد والخدمات النفسية.11
 يادية.. دورة في تنمية المهارات الق12
 . دورة لتأهيل الناطق اإلعالمي الرسمي. 13
 . دورة )الجيل القادم من القادة( مع مؤسسة سواعد شباب األردن. 14
 . دورة بعنوان قانون الالمركزية. 15
 . دورة بعنوان علم النفس االجتماعي.16
 . العديد من الدورات الالمنهجية )رياضية، موسيقية، أدبية، .....إلخ(. 17

 

 

  البحثية  مامات االهت

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 القانون المدني  -

 القانون التجاري  -

 أصول المحاكمات المدنية -

 قانون الشركات -

 األوراق المالية -

 القانون الجنائي الدولي.  -

 

 اللغات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 محادثة   كتابة  قراءة اللغة 

 ممتاز  ممتاز  ممتاز  العربية 
 ممتاز  ممتاز  ممتاز  االنجليزية 
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  أخرى نشاطات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المدة المؤسسة  العمل اإلداري 
 الرتبة

 األكاديمية 
 البلد 

 األردن رئيس قسم القانون   2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   رئيس قسم القانون  

 األردن رئيس قسم القانون الخاص   2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   الخاص  رئيس قسم القانون 

 األردن مساعد عميد كلية الحقوق   2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   مساعد عميد كلية الحقوق  

 األردن نائب عميد كلية الحقوق  2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   نائب عميد كلية الحقوق 

 األردن لحقوق مسؤول ملف الكفاءة لكلية ا 2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   مسؤول ملف الكفاءة لكلية الحقوق 

 األردن عميد شؤون الطلبة   2016/ 2015 جامعة الشرق األوسط   عميد شؤون الطلبة  

 األردن مساعد عميد كلية الحقوق   2015/ 2014 جامعة الشرق األوسط   مساعد عميد كلية الحقوق  

 

  عليها   حصل التي  الجوائز

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 شهادة تقدير لعدة مرات لحصول كلية القانون على المركز األول على الجامعات األردنية في امتحان الكفأة الجامعة   -1
 النوعية و ضمان الجودة   شهادة شهادة تقدير لحصول كلية الحقوق على المستوى الذهبي في -2
 النوعية و ضمان الجودة  شهادة الشرق األوسط على المستوى الذهبي في شهادة تقدير لحصول جامعة -3
 

 

 العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب  الرسالة  عنوان

 عبد هللا محمد سالمة المحاميد  القيود الواردة على التحكيم
 أحمد مجيد رشيد السنجري  في االثبات في القانونية العراقي واألردنيحجية المستندات االلكترونية 

 

   الماجستير رسائل من للعديد  تحكيم  لجنة ورئيس عضو 

 المكان  رسالة الماجستير 

نة ما بين رسالة بعنوان )الشرط الجزائي في عقود المقاوالت ( دراسة مقار 
 القانون األردني والقانون العراقي 

 جامعة الشرق األوسط   

 رسالة بعنوان )التحكيم التجاري وسلطة المحكم وشفافيته( 
 دراسة مقارنة ما بين القانون األردني والقانون الفرنسي

 جامعة الشرق األوسط   

  ( الجنسية ازدواج من األردني الُمشِرعُ   موقفرسالة بعنوان )
 
 

 عرفون الم
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ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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