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 2020/ 12/09 التاريخ

 
 

 الرفوع  مطلق  أيمن يوسف 
 

 

 الشخصية  المعلومات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 أستاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

    بصيرا -الطفيلة   1/8/1970 : هاتاريخ الوالدة ومكان

 األردنية :الجنسية

 مقابل مسجد الكالوتي. –المنطقة الثالثة  -. العقبة1 :العنوان

 من جامعة الشرق األوسط.  بالقرب -. عمان2

 0772258868  – 0795050288 : رقم الهاتف

 alsoudizaid@yahoo.com : البريد اإللكتروني

 

 العلمية  ؤهالت مال
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة  التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد  الجامعة

معهد البحوث والدراسات  سنوات 3 القانون العام/ قضاء إداري  الدكتوراه 
 العربية

 جمهورية مصر العربية

معهد البحوث والدراسات  سنة ونصف القانون العام/ قضاء إداري  الماجستير 
 العربية

 جمهورية مصر العربية

دبلوم الدراسات  
 العليا

معهد البحوث والدراسات  سنة 2 القانون العام 
 العربية

 جمهورية مصر العربية

 الجمهورية العربية السورية  دمشق سنوات 4 حقوق  البكالوريوس 
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 ية التدريس ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة  مدة العمل 

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

 األردن كلية الحقوق  جامعة الشرق األوسط  أستاذ مساعد  اآلن  -2014
 

 

 أخرى  خبرات 
ــ  ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة  الرتبة  مدة العمل 

 األردن  جامعة الشرق االوسط جامعة الشرق االوسط منسق الدراسات المسائية 2018
 األردن  عتماد والجودة والمعلوماتعمادة اال جامعة الشرق االوسط رئيس قسم اإلعتماد 2018
 األردن  جامعة الشرق االوسط جامعة الشرق االوسط منسق الدراسات المسائية 2016-2017
 األردن  نقابة المحامين األردنيين  نقابة المحامين األردنيين  محامي مزاول  مازلت  -2014

 األردن   وزارة العدل باحث قانوني  2003-2012
 األردن  الدائرة التجارية والفنية شركة الجسر العربي للمالحة  وني باحث قان 2002-2003

شركة الخطوط البحرية الوطنية  مدير فرع العقبة 1997-2002
 للمالحة 

العقبة/   
 األردن 

  الشركة العربية للنقل والتخليص  مخلص جمركي 1996-1997
العقبة/  
 األردن 

 

 

 

 

 والمؤلفات  المنشورات 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت 
 

 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 سنة النشر  العدد المجلة العنوان

 د.أمل الرفوع
 د. أحمد أبو صباح 

 د. أيمن الرفوع  

Parliamentary Immunity 

in International 

Legislation 

 ر في بحث مقبول للنش

The Editorial Board of 

Asian Social Science- 
Canada 

ISSN 1911-2017 

E-ISSN 1911-

2025 

 14/6/2018بتاريخ 

 د. أحمد اللوزي 
 د. عبدهللا الخصيالت  

 د. أيمن الرفوع

Electoral Bribery Study 
in Jordanian Election 

Law No.6 of 2016 

International Journal 
of Civil Engineering 

and Technology 

(IJCIET) 

ISSN Print: 0976-
6308 

ISSN Online: 

0976-6316 

( 10,Issue 06, June 2019) 
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   د. عبدهللا الخصيالت
 د. أحمد اللوزي 

 د. تمارا ناصر الدين  
 د. أيمن الرفوع

ELECTORAL BRIBERY 
UNDER THE JORDANIAN 

ELECTION LAW NO.6 OF 

2016 COMPARATIVE 

(FRENCH LAW) 

Journal of Legal, 
Ethical and 

Regulatory Issues 

 

Reference 
number: 1544-

0044-22-4-386 

Vol.22,issue4,2019 

 د. أيمن الرفوع
 د.أحمد اللوزي 

المسؤولية الجزائية  
والتأديبية عن التصرفات  

المشروعة للموظف 
 الفعلي

المجلة األردنية في  
القانون والعلوم  

 السياسية

 15/9/2019قبول النشر في  امعة مؤتةج -

 The Judiciary د. أيمن الرفوع
Competent to Hear the 

Problems of 

Implementation in the 

Judicial Decisions of the 

Administrative 

Courts 

“Comparative Study 

Between Egypt and 

Jordan” 

Journal of Law, Policy 
and Globalization 

Vol.89, 2019 ISSN 2224-3240 (Paper) 
ISSN 2224-3259 (Online) 

September 30th 2019 

 Legal nature of the د. أيمن الرفوع

challenge to 

admissibility of the 

action for the 

annulment of the 

administrative decision 

“A comparative study” 

Journal of Law, Policy 

and Globalization 

Vol.91, 2019 ISSN 2224-3240 (Paper) 

ISSN 2224-3259 (Online) 
November 30th 2019 

 د. عبدهللا الخصيالت 
 د. أيمن الرفوع
 د. سالم مخلد 

Unilateral Economic 

Sanctions 

Journal of Law, Policy 

and Globalization 

Vol.94, 2020 ISSN 2224-3240 (Paper) 

ISSN 2224-3259 (Online) 
February 29th 2020 

 د. عبدهللا الخصيالت 
 د. حمزة أبو عيسى 

 د. أيمن الرفوع

Criminal protection of 

the environment in 
Jordanian legislation 

journal of advanced 

research in law and 
economics 

 2020 

 د. عبدهللا الخصيالت 
 د. سالم مخلد سالم 

 فوعد. أيمن الر 

International Criminal 

Court and its 

relationship with the 
Security Council 

International Journal 

of Humanities and 

Social Science 

 2020 

 د. محمد الشباطات
 د. أيمن الرفوع

 د. هشام الكساسبة

مدى تأثير اإلنحراف 
بإستعمال السلطة على  

 القرار اإلداري 

في   مجلة دراسات
العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية 

العدد   3المجلد 
3 (26) 

15/6/2020 
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 المؤتمرات 
 
 

 
 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 التاريخ  البلد/المدينة  المؤتمر  العنوان 

 د. أيمن الرفوع
 د. خالد الشخانبة 

مدى كفاية التشريعات الوطنية  
 لمعالجة حقوق افراد األسرة

مؤتمر السابع للبحث العلمي 
 ي االردن ف

جامعة الشرق  
 االوسط/ عمان

2015 

 د. أيمن الرفوع
 د. خالد الشخانبة 

حوكمة القرارات االكاديمية في  
 مؤسسات التعليم العالي

المؤتمر الدولي لحوكمة  
 مؤسسات التعليم العالي

جامعة الشرق  
 االوسط/عمان

14/3/2017 

 د. أيمن الرفوع
 د. محمد الشباطات

العامة كأثر المساواة أمام المرافق 
 لمبدأ سيادة القانون 

مجلة مؤتمر كلية الحقوق 
 -الدولي الرابع

 19/4/2018-18 جامعة اإلسراء 

 

 

 الكتب 
 
 

 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 التاريخ  الطبعة  الناشر العنوان 

     
 

 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 2014 نقابة المحامين عمان -
 ناشط في الجمعيات الخيرية  -

 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 التاريخ  المكان  اللجنة

 لجنة النوعية وضمان الجودة 

ط
س

الو
 ا
ق

ر
ش

 ال
عة

ام
ج

 

2014- 2020 

 لجنة المكتبة 

 المعمول به بالجامعة  لجنة مراجعة النظام المالي

 لجنة تأديب الطلبة 

 لجنة الخطط الدراسية 

 لجنة قياس فاعلية البرامج التعليمية 

 لجنة االمتحانات 

 لجنة خدمة المجتمع والنشطات الثقافية 

 لجنة تأديب الموظفين 

 عضو لجنة المجلس الداخلي لحوكمة جامعات الدول العربية 

 عضو مجلس جامعة 

 عضوية لجان مناقشة رسائل الماجستير:

 اسم الرسالة  إسم الطالب 

 تنظيم المحاكم االدارية في التشريع االردني  رئيس لجنة المناقشة للطالب عامر احمد الشخانبة 

ومية دراسة مقارنة بين القانونين الرقابة اإلدارية والمالية على العقود الحك رئيس لجنة المناقشة للطالب محارب خميس العبيدي 

 االردني والعراقي 
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 القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن العقود اإلدارية: "دراسة مقارنة"  رئيس لجنة المناقشة للطالب عبد الواحد سليمان عبيد البندر 

 عمال السلطة التنفيذية الرقابة المالية لمجلس االمة االردني على ا عضو لجنة مناقشة للطالبة تغريد الشوبكي

 خضوع السلطة السياسية للقانون في إطار مفهوم دولة القانون عضو لجنة مناقشة للطالب عمر حميد العلواني 

القضاء الدستوري في حماية حقوق االنسان في التشريعين االردني   دور عضو لجنة مناقشة للطالبة مروة مطاع العامري 

 والعراقي )دراسة مقارنة( 

 ضمانات حقوق الطفل في ظل التنظيمات والقوانين األردنية النافذة  لجنة مناقشة للطالبة رنا روكان العنبكي عضو 

 الحقوق السياسية للمرأة في التشريع األردني والشريعة اإلسالمية  عضو لجنة مناقشة للطالبة دعاء مسلم العش

ات حقوق المرأة في التشريعات األردنية والمواثيق الدولية "دراسة ضمان االء رزق يونس مصطفى الحاج  عضو لجنة مناقشة للطالبة

 مقارنة"

  عضو لجنة مناقشة للطالبة دعاء مسلم العش
 

 

 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 عنوان الدورة  مكانها  التاريخ 

 استراتيجيات التدريس الفعال. ة الشرق األوسطجامع 2/10/2019االربعاء 
 توظيف المهارات العامة في امتحان الكفاءة الجامعية في التدريس. جامعة الشرق األوسط 7/10/2019االثنين 
 آليات تفعيل المودل في العملية التعليمية. جامعة الشرق األوسط 24/9/2019الثالثاء 
 إعداد البحوث العلمية واالشراف على طلبة الدراسات العليا. طجامعة الشرق األوس 28/9/2019السبت 
 التخطيط االستراتيجي والخطة التنفيذية. جامعة الشرق األوسط 23/9/2019االثنين 

 احكام قانون التنفيذ العوان القضاه المعهد القضائي 2009
 مأمور تنفيذ  وزارة العدل 2009
 كاتب عدل وزارة العدل 2009
 تحديد وتحليل مشكالت العمل  هد القضائيالمع 2008
 اعداد الخطط التنفيذية للمحاكم  المعهد القضائي 2008

 العقبة  -المعهد الوطني للتدريب 2005

 مهارات االتصال والتعامل مع االخرين
 برامج الحكم المحلي )الالمركزية(

 برامج في النوع االجتماعي )جندر(
 الساسيةبرامج في مهارات الحياة ا

 برامج في مهارات كسب تأييد 
 

 

 

 

 عليها  شرفأ التي التدريبية الدورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 المحاكم الصورية الدولية.  -
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  البحثية  االهتمامات 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 

 .في الدراسات القانونية في مجال القانون العام )اإلداري والقضاء اإلداري( -
 

 اللغات 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية. -

 اللغة اإلنجليزية  -
 

  ىأخر  نشاطات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

  عليها   حصل التي  الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نوع الجائزة   لجهة المانحة/البلد ا الجائزة السنة  الرقم 

 شهادة مشاركة  العقبة-المعهد الوطني للتدريب األردني مهارات اإلتصال والتعامل مع الجمهور  2005 1

 ندوة حول أهمية التحكيم  2011 2
غرفة مصر للتحكيم الدولي مع غرفة  

 العقبة-تجارة العقبة
 شهادة مشاركة 

3 2018 
ليه الحقوق على  مساهمة فيما يتعلق بحصول ك

 شهادة الجودة األردنية المستوى الذهبي
 شكر وتقدير  عمان -جامعة الشرق األوسط

 شهادة مشاركة  عمان-نقابة المحامين األردنيين دورة أصول وإجراءات التحكيم 2014 4
 شهادة مشاركة  عمان -جامعة الشرق األوسط الدورة المتقدمة ألعضاء هيئة التدريس  2014 5

6 2014-
2015 

 شهادة تقدير  عمان -جامعة الشرق األوسط عضو لجنة النوعية وضمان الجودة

7 2014 
الدورة التدريبية لتطوير أداء أعضاء الهيئة 

 التدريسية الجدد 
 عمان -جامعة الشرق األوسط

شهادة مشاركة 
 متدرب 

 شهادة تقدير  عمان -جامعة الشرق األوسط لجنة الكفاءة الجامعية 2015 8
 شهادة تقدير  العقبة -المجلس األعلى للشباب الشباب العربي في حماية البيئة الساحلية  دورة 2001 9

10 2018 
شهادة شكر وتقدير لحصول كلية الحقوق على  

 شهادة شكر وتقدير  عمان -جامعة الشرق األوسط المستوى الذهبي في ضمان الجودة

11  2019 ICDL   
)قدمت امتحاناتها في جامعة الحسين 

 بن طالل( 
 ICDLشهادة 
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12 2018 
درع بمناسبة حصول كلية الحقوق على شهادة  

 ضمان الجودة األردنية المستوى الذهبي
 درع شكر وتقدير عمان -جامعة الشرق األوسط

13 2018 
جامعة الشرق  شهادة شكر وتقدير لحصول 

على المستوى الذهبي في ضمان   األوسط
 الجودة 

 قدير شهادة شكر وت عمان -جامعة الشرق األوسط

14 2017-
2018 

 شكر وتقدير 
جامعة الشرق  -مركز حقوق اإلنسان

 األوسط
 شكر وتقدير 

 

 

 العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب  الرسالة  عنوان

 محمد نوري خلف الدليمي جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي واالردني مجال البحث 
 محمد عارف عبد األمير جريمة تلوث البيئة دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون األردني
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