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عنوان أطروحة الدكتوراه:
التنظيمات الدولية في القانون الدولي

مناقشة الرسائل الجامعية:
 .5نظرية التفتيش في القانون الجنائي دراسة مقارنة ،جامعة البتراء بتاريخ 2255/4/32
 .2تحديات تطبيق الالمركزية في األردن ،جامعة البلقاء التطبيقية بتاريخ 2252/1/59

 .3أثررر نررانون المررالكين والمسررترجرين األردنرري فرري ارربان الحاجررة السرركانية للسرركان ،حالررة د ارسررية،
حياء المناية وافا العامرية ،مدينة السلط ،األردن ،جامعة البلقاء التطبيقية

 .4التحليررا النليمرري لظرراجري الجريمررة فرري األردن ،حالررة د ارسررية ،محافظررة البقرراء ،األردن ،جامعررة
البلقاء التطبيقية بتاريخ 2221/2/52

 .1األثر ررر المباار ررر للع ر رردين لحقر رروق النسر رران فر رري القر ررانون ،المع ر ررد الق ر ررائي األردنر رري بتر رراريخ
.2229/0/7

 .0الرجاب الدولي واريعة المقاومة بتاريخ  2255 /1/20جامعة جرش األجلية.

االبحاث والكتب العلمية المنشورة:
1. 1-Disclosure of medical secrecy crime a study based on Jordanian
penal law. journal of social sciences 4 (3) : 196-201 ,2008.
2. 2-Classification of legal international standards as comprehension
phase of modern international law. j soc sci.20 (3) 217-221(2009).
3. 3-The international law class ification as an understanding of the
built of international law (journal of social sciences 2 (4):104-1072006.
 .4كتاب مبادئ التخطيط باالاتراك مع مدرسي القسم.
 .1الرردور المك ررون للنظ ررام و المنا ررئ للبني ررة الرئيسررية للق ررانون ال رردولي الح رردي

 ،جامع ررة ت ررا ار

افتانكو كييف الوطنية اوكرانيا 5997م

 .0تصنيف معايير القانون الدولي كمرحلة الظ ار بنية القرانون الردولي الرراجن  ،جامعرة ترا ار
افتانكو كييف الوطنية اوكرانيا 5997م .

 .8الحماية الدولية للبحر األحمر من التلو البيئي –كلية التربية ،جامعة عين ام  ،القراجري
-العدد الثمانون ،يوليو 2227م

 .7دور نانون تاجيع االستثمار في البيئة االستثمارية فري األردن ،جامعرة القراجري ،مجلرة الثقافرة
و التنمية .العدد -الساد

و العارون يوليو 2227م .

 .9مدى استجابة نرانون العمرا األردنري للمررأي العاملرة ،جم وريرة مصرر مجلرة التربيرة و القرانون
جامعة سوجاج – العدد -السابع والعارون – أكتوبر 2228م
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البحر ر

الس رريكولوجي و التار رريعي ف رري التر ر ار العرب رري الس ررالمي ،دوري ررة علمي ررة محكم ررة

الثقافة و التنمية جامعة المنصوري – العدد -الساد

و العارون – يوليو 2227م

اللجان والمجالس:
 .5ع و مجل

عمداء جامعة البلقاء التطبيقية ر مركز الجامعة

 .2ع و لجنة ترديب الطلبة ر جامعة البلقاء التطبيقية.

 .3ع و لجنة الكتاب السنوي ر جامعة البلقاء التطبيقية
 .4رئي

مجل

 .0رئي

لجنة البت في الق ايا الطالبية ر جامعة البلقاء ر المركز.

 .7رئي

لجنة التعيين والترنية ر كلية األميري رحمة الجامعية.

 .9رئي

لجنة التخطيط والتطوير والجودي والدورات ر كلية األميري رحمة الجامعية.

 .1رئي

كلية األميري رحمة الجامعية .

لجنة الدراسات العليا ر كلية األميري رحمة الجامعية.

 .8ع و لجنة التخريج العليا ر جامعة البلقاء التطبيقية ر المركز.

 .52رئي

مجل

كلية االميري عالية الجامعية للعام الجامعي .2254/2253

 .55مقرر لجنة الجدوا الدراسي في كلية االميري عالية الجامعية للعام الجامعي .2254/2253

 .52ع ررو اللجنررة التنفيليررة لالا رراف علررا الب ررامج الماررتركة مررع المجموعررة العربيررة فرري جامعررة
البلقاء التطبيقية للعام الجامعي .2254/2253

 .53ع و في مجل

العمداء للعام الجامعي .2254/2253

الخبرات االدارية :
 .5مبعرو للتطبيررق مررن نبررا الجامعررة خررالا د ارسرة مرحلررة البكررالوريو

لمرردي أربررع أار رفي و ازري

الخارجية االردنية

 .2مندوب من و ازري العدا الا و ازري الداخلية خالا الفتري االنتخابية النيابية5993م
 .3موظف و ازري العدا 5990-5993م
 .4رئي

ناعة امتحان الااما في كلية البوليتكنك – جامعة البلقاء التطبيقية2222-م

 .1مدير الدائري القانونية في جامعة البلقاء التطبيقية  2223-2222م

 .0مسرراعد عميررد كليررة المرك رز الجغ ارفرري الملكرري للعلرروم المسرراحية للا ر ون الداريررة والماليررة -
جامعة البلقاء التطبيقية

 .8ع و جيئة التدري

كلية التخطيط والداري ر جامعة البلقاء ر برتبة أستال ماارك

 .7عميد كلية األميري رحمة الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية
 .9جازي تفرغ علمي للعام الدراسي 2253/2252
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عميد كلية االميري عالية الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية 2254/2253

الدورات والمؤتمرات:
 .5المااركة في الم تمر الوطني (معا من أجا أردن أمن) اللي عقد في المركز الثقافي الملكي
– عمان في الفتري من 24-25تارين ثاني 2222م

 .2المااركة في الدوري التدريبيرة – حقروق االنسران التوعيرة والتعلريم ر عمران فري الفترري مرن  20ر
 2225\0\28أمانة عمان الكبرى.

 .3ماارك بإدارات عما كافة الم تمرات العلمية السنوية لجامعة كييف الوطنية.

 .4الما رراركة ف رري المر ر تمر الحق رروني الث رراني لكلي ررة الحق رروق -ع ررن حق رروق االنس رران ف رري الار رريعة
والقانون (التحديات والحلوا) جامعة الزرناء األجلية 9 -7اب 2225م

