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المؤهالت العممية:
المؤهــــــل

تاريخ التخرج

التقديـــر

الجامعــــة

التخصص

بكالوريوس

2004

جيد

جامعة جرش األىمية

حقوق

ماجستير

2006

ممتاز

جامعة عمان العربية لمدراسات العميا

القانون العام

دكتوراه

2013

ممتاز

جامعة عمان العربية

القانون الجنائي

عنوان أطروحة الدكتوراه " اثر إجراءات التحقيق االبتدائي المعيبة عمى أدلة النيابة العامة (دراسة مقارنة)"


الخبرات:

الرتبة والعمل

سنوات العمل

من إلى

أستاذ مساعد

 8سنوات

استاذ مشارك
محام



 15السنة

المكان

التخصص

 2013/8/31ولغاية

القانون الجنائي

جامعة الزرقاء.

 2021/10/1ولغاية اآلن

القانون الجنائي

جامعة جرش

2021/9/31

 2006/6/14ولغاية اآلن

وجامعة جرش

ٍ
محام أمام محكمة الجنايات الكبرى نقابة المحامين األردنيين

اإلصدارات العممية:

أوالً :الكتب.

اسم اإلصدار

مكان النشر

السنة

نوع اإلصدار
كتاب

المدخل لدراسة عمم القانون

عمان  ،دار الوراق

8008

كتاب محكم

مبادئ عمم القانون

عمان  ،دار الثقافة

8027

كتاب محكم

عمم اإلجرام والعقاب

عمان  ،دار الوراق

2019

كتاب

اثر إجراءات التحقيق االبتدائي المعيبة عمى أدلة النيابة العامة

عمان  ،دار الوراق

2020

(دراسة مقارنة)"

1



ثانياً :األبحاث والمؤتمرات العممية المحكمة.

الرقم

اسم البحث

1

الضوابط القانونية إلجراء التفتيش في

8

التشريع الجزائي األردني

6

دراسة في قانون المطبوعات والنشر

والقانون  -جامعة الزرقاء
مجمة العموم القانونية

منشور بالمجمد الحادي

التنظيم القانوني لمجريمة اإللكترونية

وفق أحكام قانون الجرائم اإللكترونية

والسياسية و ازرة التعميم

االحتيال المعموماتي بواسطة بطاقات

مجمة دراسات لمعموم

تاريخ القبول

20

العالي العراقية

االئتمان وأجيزة الصرف اآللي دراسة

الشرعية والقانونية ،الجامعة

القيمة القانونية العتراف المتيم الفاقد

مجمة الزرقاء لمبحوث

مقبول لمنشر

الجزائي األردني

جامعة الزرقاء

لحريتو عند استجوابو في القانون

التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير
المصرح بو إلى نظام الحاسب اآللي

التنظيم القانوني لموساطة الجزائية

األردنية

والدراسات اإلنسانية -

مجمة العموم الشرعية –
جامعة القصيم

مجمة دراسات لمعموم

الشرعية والقانونية ،الجامعة
األردنية

2014/11/4

منشور المجمد السادس
مقبول لمنشر

2016/4/10

2016

()EBSCO

2016

()Ulrich's

2017

منشور بالمجمد  11العدد
1
مقبول للنشر
6610/60/11
منشور في المجلد ،44
العدد  ، 4ممحق 3

الجزائية األردني نموذجاً"
The legislative balance
between banking
confidentiality and the role of
Integrity and CounterCorruption Commission in
countering money laundry
crimes
دور المدارس البيولوجية (العضوية) في

جامعة الزرقاء
International Journal
of Asian Social
Science
)(AESS Journal

منشور بالعدد 9المجمد9

مجمة دراسات لمعموم

مقبول لمنشر

تفسير الظاىرة اإلجرامية

2016

()EBSCO

عشر ،العدد 1

األعمال اإلجرائية المؤثرة في الحكم
الجزائي "قانون أصول المحاكمات

2016

بالمجمد  43ممحق2

مجمة الزرقاء لمبحوث

والدراسات اإلنسانية -

2015

2016/1/4

 2015/6/22منشور

الجزائي األردني "دراسة مقارنو"

9

التوعوي بين الشريعة

2015/5/14

عشر ،العدد األول ،تاريخ

وامكانية تطبيقيا في النظام اإلجرائي
8

عشر ،العدد الثاني

منشور ومحكم

الصحيفة عن نشر الرد أو التصحيح

"دراسة مقارنة "

7

التطبيقية الخاصة

()Ulrich's

منشور بالمجمد السادس

المسؤولية الجزائية الناجمة عن امتناع

مقارنة

5

التطبيقية  /جامعة العموم

2014/6/10

مؤتمر الخطاب اإلعالمي

األردني رقم  27لسنة 2015

4

المجمة األردنية لمعموم

تاريخ القبول

2014

المنعقد بتاريخ -13

األردني

3

مكان النشر

المجمد والعدد

السنة

مفهرست في
قاعدة
البياناث

مقبول لمنشر 2018/6/5
منشور بالمجمد  18العدد

2017

2018

الثالث 2018
مقبول لمنشر

2019/6/20

2019

()EBSCO

()EBSCO
()Ulrich's

)(ERA
))Ulrich's

2019/80/28

اإلنسانية واالجتماعية،

2

2018/7/17

2018

()Scopus

الجامعة األردنية
22

التقاضي الجزائي اإللكتروني وامكانية

مجمة الحقوق

جامعة الكويت

لمنشر2018/10/10

Punitive protection for the
industrial and commercial
trademarks
الحماية الجزائية لبراءة االختراع في القانون

Journal of law and
political sciences
)(JLPS

منشور

شباط2019/

المجمة األردنية لمعموم

مقبول لمنشر

تطبيقو في األردن "دراسة مقارنة"

28
23

األردني

التطبيقية /جامعة العموم

التطبيقية الخاصة /األردن

مقبول

2018/3/1

2018

()EBSCO

()Scopus
2019
2020

()EBSCO
))Ulrich's

منشور في المجمد 22
العدد2020 1

()Scopus
()Scopus

الرقم

عضو ومحكم خارجي لمناقشة رسائل الماجستير:
المكان

العنوان

التاريخ

1

" السرقة اإللكترونية في القانون األردني"

جامعة عمان العربية /األردن

2017/10/11

2

" جريمة التقميد اإللكترونية لمعالمة التجارية "

جامعة عمان العربية /األردن

2018/1/31

3

"جريمة استغالل عامالت المنازل وفقاً لقانون منع االتجار بالبشر

جامعة عمان العربية /األردن

2018/5/5

4

الشروع في الجرائم اإللكترونية وفقاً لمنيج المشرع األردني

جامعة جدارة /األردن

2019/4/1

جامعة جرش /األردن

2020/1/21م
2020/6/17م.

األردني والمعاىدات والمواثيق الدولية"

5

حجية الحمض النووي في األثبات الجزائي /دراسة مقارنة

6

دور التسوية الجزائية في حل جرائم االحداث

جامعة جرش /األردن

7

مدى كفاية العقوبات البديمة في تحقيق الردع العام والردع الخاص

جامعة جرش /األردن

2020/10/30

8

المسؤولية الجزائية لمستخدمي الطرق من المشاة دراسة مقارنة

جامعة عمان العربية  /األردن

2021/4/29

9

حق المشتكى عميو باالستعانة بمحام في مرحمة التحقيق االولي

جامعة عمان االىمية

2021/9/1

جامعة جرش /األردن

2022/1/16

ضمانات المتيم أثناء االستجواب في قانون أصول المحاكمات

10

الجزائية


الرقم

2022/1/6

اإلشراف عمى رسائل الماجستير:
العنوان

المكان

التاريخ

1

المخدرات الرقمية نحو سياسة تجريمة في األردن

جامعة جرش /األردن

2019/3/24

2

العقوبات البديمة لمعقوبة السالبة لمحرية دراسة مقارنة

جامعة جرش /األردن

2019/6/12

3

الشروع في الجريمة اإللكترونية

جامعة جرش /األردن

2020/2/4

4

بدائل العقوبات السالبة لمحرية دراسة مقارنة

جامعة جرش /األردن

2020/5/12

5

التنظيم القانوني لجريمة انتحال الشخصية االلكترونية

جامعة جرش /األردن

2021/8/22

6

نطاق مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتممة وفقا لق اررات

جامعة جرش /األردن

2022/2/13

محكمة التمييز األردنية

3



الدورات والندوات وخدمة المجتمع المحمي:
العنوان

المكان

التاريخ

دورة برنامج تييئة أعضاء ىيئة التدريس الجدد

جامعة الزرقاء

2013/10/3-9/29

ندوة عممية بعنوان عقوبة اإلعدام بين الشريعة والقانون

جامعة الزرقاء

2013/11/24-17

مؤتمر عممي بعنوان الحماية القانونية لبراءات االختراع

الجمعية العممية الممكية األردنية

2017/03/23

ندوة عممية بعنوان جرائم الممكية الفكرية والجرائم اإللكترونية

مديرية ثقافة الزرقاء

2017/04/26

العدالة البديمة كتدبير استثنائي لمعمل القضائي

مركز دراسات وأبحاث الالجئين -األردن

2018/11/25-24

المشاركة في المحاكمات الصورية الجزائية

جامعة عمان العربية

2019/5/5

سالمة ممف الدعوى الجزائية

إدارة شرطة األحداث

2019/7/7

التدريب عمى اعمال الجودة ضمن معايير الجودة لمؤسسات

جامعة جرش

2020/11/7

االشرفة وحفظ االوراق والمستندات واالعمال االدارية الخاصة

جامعة جرش

2020/11/8

طرق التحقق من المجالت العممية والمصنفة ضمن قواعد

جامعة جرش

2020/11/14

الية جمع الوثائق واعداد التقرير الذاتي لمعايير الجودة

جامعة جرش

2020/11/21

تدريب اعضاء ىيئة التدريس عمى استعمال قواعد البيانات

جامعة جرش

2021/9/31

جأهيل أعضاء هيئت التدريس الجدد للتدريس ضمن قواهيين
وأهظمت الجامعت والتدريب على أعمال الجودة ضمن معايير الجودة
ملؤسساث التعليم العالي
إعداد الخطت الدراسيت ومحتوياث ملف املادة الدراسيت ضمن
معايير الجودة

جامعة جرش

6262/26/62

التعميم العالي
بكمية الحقوق

البيانات العالمية

(ابن منظور و)Ebsco



جامعت جرش

6262/26/21

المساقات التي تم تدريسها:
المكان

العنوان
قانون العقوبات القسم العام

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

قانون العقوبات القسم الخاص

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

قانون العقوبات " الجرائم الواقعة عمى األشخاص"

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

قانون العقوبات "الجرائم الواقعة عمى األموال"

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

جرائم تكنولوجيا المعمومات

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

قانون أصول المحاكمات الجزائية

جامعة الزرقاء وجامعة جرش

عمم اإلجرام والعقاب

جامعة الزرقاء

التشريع الجنائي اإلسالمي

جامعة الزرقاء

القانون الدستوري والنظم السياسية

جامعة الزرقاء

المصطمحات القانونية بالغة اإلنجميزية

جامعة الزرقاء

مبادئ عمم القانون

جامعة الزرقاء

تشريعات اإلعالم

جامعة الزرقاء

4

التطبيقات القضائية  /القسم العام

جامعة جرش

دراسة معمقة في القانون الجنائي /ماجستير

جامعة جرش



المغات:
المغة

كتابة

محادثة

قراءة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

إنجميزي

جيد جداً

جيد جداً

جيد جداً

5

