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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية
 

 
 : شخصيهاللعوماتت ادل اوال:

 عزام ابو عبد اخلالق  إبراىيمصدام االسم :  -
 228812-0796-00962 ىاتف : -
 مكان االقامة: جرش  -
  e.meil:sadamabuazam@yahoo.com امييل: -

 :اللعومية ادلؤهالت ينيت:اث
عن االطروحة بعنوان" القيمة القانونية لالتفاقيات يف القانون العام الدويل وراه يف فلسلفة القانون درجة الدكت .1

 ( جامعة العلوم االسالمية العادلية.  8333بتقدير ) وادلعاىدات الدولية يف النظام الدستوري االردين. 
 بتقدير جيد جدا  2008) رسالة ( عام  اجلامعة األردنية -ماجستري قانون  .2
 بتقدير جيد   2002البيت االردن عام جامعة أل  -بكالوريوس قانون .3
 2011 -اجلامعة اذلامشية –سياسات عامو وحقوق الطفل دبلوم  .4
  8636مبعدل  1998/1999لعام  العامة الثانويةشهادة  .5
 18/12/7200إجازة احملاماة الشرعية ) شرعي ( جلنة احملاماة ادلركزية الشرعية  .6
  2006/ 17/1دنيني بتاريخ نقابة احملامني األر نظامي(  )إجازة احملاماة  .7
 ادلؤسسية اخلربات  اثلثت:

  2014ولغاية  2008رئيس وحدة التشريعات يف ادلركز الوطين حلقوق االنسان منذ عام . 
  " مؤسس ومدير مركز الدراسات والبحوث التشريعية / رللس النواب االردين، ابلشراكة مع مؤسسة

 .  Westminster foundation for democracy .2014 – 2016وستمنسر" 
 2018 -2016 شللكة البحرين -رللس النواب -مؤسس ومدير مركز الدراسات والتدريب الربدلاين  . 
  مدير مشروع شبكة ادلدن القوية، ضمن ادلشروع االشلي شبكات الوقاية اجملتمعية من التطرف والتطرف

  .2021العنيف، ادلنفذ من قبل معهد غرب اسيا ومشال افريقيا عام 
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 ولغاية االن.  2018منذ االردن  –لرئيس التنفيذي دلنظمة زلامون بال حدود ا 
  مدرب فريق الدائرة السياسية يف الديوان ادللكي العامر على مفاىيم حقوق االنسان واالليات الدولية

 . 2022 – 2021حلماية حقوق االنسان، عام 
  لتطوير ومأسسة عمل الشركات اجملتمعية وادلبادرات رئيس فريق اخلرباء لتقدمي الدعم الفين للجنة الوطنية

، ادلنفذ من قبل وزارة الرايدة واالقتصاد الرقمي وحتالف 9/2021ولغاية  1/2021يف االردن من شهر 
 مبادرون ومنظمة بال انرتانشوانل. 

 اخلربات البحثية رابلعت: 
 حة الفساد، ادلدعوم من االحتاد االورويب رئيس فريق اخلرباء إلعداد دراسة تقييم قدرات ىيئة النزاىة ومكاف

واعداد ادلنهجية اخلاصة ابلتقييم واعداد التقرير اخلتامي، وإعداد مذكرة التوأمة مع االحتاد االورويب، لعام 
2019. 

  اعداد دليل االتفاقيات البيئة ادلصادق عليها من قبل احلكومة االردنية ابلشراكة مع خرباء، لصاحل منظمة افاق
، منشورات مؤسسة افاق لبناء بيئة 2018اء للتنمية ادلستدامة عام بيئة خضراء ومجعية التقنية اخلضر  لبناء

 خضراء. 
  ،اعداد ورقة سياسات بعنوان" القضاء الدستوري يف االردن نظرة حتليلية، بدعم من مؤسسة فردرش ايربت

2020 . 
   ن " شبابنا قوة ادلنفذ ماعداد اوراق السياسات اخلاصة مبشروعUSAID ،2020" وشبكة أهنر ،

 وتدريب الفريق على مهارات البحث واعداد اوراق السياسات. 
  مكافحة خطاب الكراىية يف قانون اجلرائم االلكرتونية، منظمة زلامون بال حدود اعداد ورقة سياسات بعنوان

2019 . 
 افة اشكال الزواج ادلبكر، بدعم من اعداد االدلة التدريبية اخلاصة بتدريب دائرة قاضي القضاة على مناىضة ك

 . 2021يذ اللجنة الوطنية لشؤون ادلرأة عام االحتاد االورويب وتنف
  اعداد ورقة سياسات حول اشكال العنف ادلوجهة للنساء يف زلافظة عجلون، بدعم من االحتاد االورويب

 . 2020وتنفيذ مجعية النساء العربيات ومجعية نساء من اجل العطاء، 
  النساء الراغبات ابلرتشح على مهارات اعداد البيان االنتخايب النتخاابت رللس النواب التاسع  تدريب

 . 2020عشر، بدعم من مؤسسة فردرش ايربت، وتنفيذ مركز صناع التغيري عجلون، 
  اعداد التقرير اخلاص مبراجعة مشروع قانون الالمركزية والبلدايت الصادر عن مرصد الفضاء ادلدين عام

2021 . 
 اخلاصة مبشاركة النساء يف العملية السياسية، ضمن مشروع شبكة النساء ( اوراق السياسات  3)  اعداد

الصاعدات، وتنفيذ برانمج تدرييب حول مهارات كسب التأييد لفريق الشباب والنساء وادلنفذ من قبل ادلعهد 
 . 2022/ 2/ 30 – 2021عام  IRI اجلمهوري الدويل 

  اوراق السياسات اخلاصة مببادرات مشروع النساء تقود ادلنفذ من قبل الشبكة العربية خبري إعداد سلسلة
 . 2020للرتبية ادلدنية " اهنر" وبدعم من منظمة ىيوفس، 
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   رئيس فريق اعداد ورقة سياسات بعنوان" تعزيز ادماج الشباب يف العمل التنموي" مقدمة دلنظمة " مرسي
 . 2020كور" 

 اص عإعداد اوراق السياسات اخلاص ابألشخاص ذوي االعاقة والنساء ادلنفذ من قبل رئيس فريق التدريب اخل
 . 2021/ 9ولغاية شهر  2021/  4معهد غرب اسيا ومشال افريقيا من شهر 

  اخلبري الوطين يف مراجعة واعداد اوراق السياسات اخلاص بتعزيز ادلشاركة السياسة واالقتصادية للشباب ضمن
 مستمر.  2021شباب ادلنفذ من قبل ادلعهد اذلولندي للدميقراطيات ادلتعددة مشروع اكادميية ال

  ادلدرب الرئيسي يف مشروع تعزيز الفضاء ادلدين وحقوق االنسان يف االردن بدعم من الوكالة االسبانية للتنمية
 . 2021 – 2020والتعاون الدويل واالحتاد االورويب ادلنفذ من قبل منظمة زلامون بال حدود عام 

  عني   2019مدرب يف مشروع حتديد االحتياجات البيئية ادلنفذ من قبل منظمة افاق لبناء بيئة خضراء عام
 الصقر ابلشراكة مع الشرطة ادللكية حلماية البيئة. 

  بدعم من مفوضية االمم  2018مدرب يف مشروع ادلشاركة البيئة للنساء والفتيات ادلنفذ من مجعية دبني عام
 وق االنسان. ادلتحدة حلق

  مدرب اكادميية الشباب السياسية على مهارات اعداد اوراق السياسات، ادلنفذ من قبل ادلعهد اذلولندي
 . 2021 -2020 – 2019متعدد الدميقراطيات، 

  خبري قانوين يف مشروع الصحراء الذكية ادلنفذ من قبل االحتاد الدويل لصون محاية الطبيعة بعدم من الوكالة
 ولغاية االن. 2019لتنمية الدولية منذ عام الفرنسية ل

  تدريب ألعضاء رللس النواب االردين التاسع عشر حول اليات الصياغة القانونية احلساسة دلشاركة النساء يف
 2022 – 1االحزاب السياسية تنفيذ مؤسسة مسارات االردنية وبدعم من الوكالة الكندية شهر 

 ريع دارة ادلشتيف جمتل إ تاخلربا ختاست:
  منسق مشروع التقاضي االسرتاتيجي ادلنفذ من قبل زلامون بال حدود والتدريب على طرق حتريك الدعوى

 . 2020الدستورية لعام 
  منسق زلور االصالح القانوين يف مشروع كرامة ادلنفذ من قبل ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومعهد اعادة

 . 2013ولغاية عام  2008خالل عام   DIGNITY واتىيل ضحااي التعذيب
  يف العامل العريب وادلنفذ ابلتعاون مع مؤسسة فريدرش انومان وجامعة والتنظيم منسق مشروع احلق يف التجمع

 .2011لغاية  2008للفرتة من عام  وادلركز الوطين حلقوق االنسان الدول العربية
 عزيز االنتخاابت احلرة والنزيهة  ادلنفذ منسق عام مشروع  تعزيز دور ادلواطنني ومؤسسات اجملتمع ادلدين يف ت

ولغاية  15/4/2010ريخ من ات  -واشنطن –من قبل ادلركز الوطين ابلتعاون مع ادلعهد الدميقراطي الوطين 
15/10/2010 .  

  منسق احلملة الوطنية دلشروع الشباب وثقافة حقوق االنسان وادلنفذ مع وزارة التنمية السياسية واجمللس االعلى
 . 2011وادلنفذ خالل عام  بللشبا

 اخلربات يف جمتل الصيتغة التشريلعية ستدست: 
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o للجمعيات ابلتعاون مع مؤسسة االرض واالنسان وادلركز الدويل لقوانني  خبري وطين لصياغة قانون منوذجي
  . ICN مؤسسات اجملتمع ادلدين

o  ياغة مسودة القانون النموذجي لتسليم يف مشروع ضماانت احملاكمة العادلة " يف صرئيس فريق اخلرباء الوطين
اجملرمني ومسودة القانون النموذجي دلنع االرىاب، خالل مشروع منفذ من قبل مركز ميثاق للتنمية وحقوق 

 . 30/9/2012ولغاية  15/4/2012للفرتة من   AEDو  USAIDاالنسان بدعم من 
o اللجنة ادللكية ادلكلفة يف تقصي احلقائق يف دور  عضو اللجنة الفرعية اخلاصة مبتابعة التشريعات يف ادلنبثقة عن

 .12517/1/7/2012رعاية ادلعاقني مبوجب كتاب وزير التنمية االجتماعية رقم م و / 
o قانون ادلسؤولية مشرع  العديد من القوانني منها على سبيل ادلثال: عضو جلنة دراسة التعديالت ادلقرتحة على

، مشروع قانون معدل لقانون جلمعية الوطنية للهالل األمحر األردينقانون ا، مشروع قانون معدل لالطبية
مشروع قانون معدل لقانون ادلطبوعات والنشر، ومشروع قانون االجتماعات العامة. وقانون جرائم  ،العقوابت

 انظمة ادلعلومات. 
o  21/11/19371عضو جلنة دراسة التعديالت على قانون اجلمعيات مبوجب كتاب رائسة الوزراء رقم 

 من خالل وزراه التنمية السياسية. 16/7/2012اتريخ 
o  ،خبري دويل يف صياغة نصوص الدستور اللييب ابلتعاون مع مجعية حقوقيون بال حدود زلور ادلوارد الطبيعية

 . 2014وحقوق ادلرأة عام 
o  ن مع مركز القدس عضو الفريق الوطين دلناقشة ومراجعة التشريعات ادلتعلقة حبرية الرأي والتعبري ابلتعاو

 .2011لدراسات حقوق االنسان 
o  اعداد القانون النموذجي دلنع االجتار ابلبشر، بتنفيذ مؤسسة رواد ادلستقبل لتمكني افراد اجملتمع، وبدعم من

انئب يف رللس النواب الثامن  30االحتاد الدويل للهالل والصليب االمحر، والذي مت تبنيو مقرتح قانون من 
 . 2015عشر لعام 

o  خبري اعداد القانون النموذجي للحماية من العنف االسري الئتالف الربدلانيات العربيات، ابلتعاون مع
، عام   Westminster foundation for democracyمؤسسة وستمنسرت للدميقراطية، 

2015 . 
o لس النواب يف مجهورية حتليل مشروع قانون احلماية من العنف االسري العراقي ، ابلتعاون مع جلنة ادلرأة يف رل

 العراق. 
o  21/11/19371عضو جلنة دراسة التعديالت على قانون اجلمعيات مبوجب كتاب رائسة الوزراء رقم 

 من خالل وزراه التنمية السياسية. 16/7/2012اتريخ 
 االستشترات البحثية ستبلعت: 
ة ة الشؤون البلدي، ابلشراكة مع وزار LENS مساندة االعمال احملليةمشروع  USAID خبري مع (1

واعداد استشارات ودراسات متعلقة مبأسسة وحدات التنمية احمللية يف ،  2017 -2016
 . 2017-2016البلدايت

2)  
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اعداد تقرير ادلراجعة الدورية الشاملة ألوضاع حقوق االنسان لدورة ادلناقشة الثالثة ألوضاع حقوق االنسان،  (3
فحة الفساد ادلقدم من حتالف رشيد للشفافية والنزاىة لعام تقرير خاص عن اوضاع الشفافية والنزاىة ومكا

2017 . 
اعداد التقرير الدوري اخلامس بشأن رصد ومتابعة اداء احلكومة االردنية لتنفيذ توصيات ادلراجعة الدورية  (4

وفق مؤشرات حقوق االنسان ، الصادر عن مركز محاية  مالشاملة ألوضاع حقوق االنسان بشأن حرية االعال
 . 2015ية الصحفيني يف االردن لعام وحر 

يف 2014ولغاية عام  2008منذ عام عضو إعداد التقرير السنوي الصادر عن ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان  (5
احلق يف اقامة  ،احلق يف اتسيس اجلمعيات ،احلق يف أتسيس األحزاب السياسيةومسؤول الكتابة يف زلاور: 

 احلق يف أتسيس النقاابت.  العدل، واحلق يف التجمع والتنظيم، 
عضو يف كتابة ومناقشة تقرير ادلركز الوطين حلقوق االنسان على اتفاقية مناىضة التعذيب وعضو مناقشة ىذا  (6

مقر يف  1/5/2010ولغاية   27/4( يف جنيف من CAT) دلناىضة التعذيب  التقرير امام اللجنة الدولية
 . ىيئة االمم ادلتحدة

ارير ادلعده من قبل فريق الرصد الوطين " كرامو" لزايرة اماكن االحتجاز ومراكز االصالح رئيس جلنة حترير التق (7
 والتأىيل  وعضو فريق الزايرات. 

عضو اعداد تقرير التوقيف االداري الصادر عن ادلركز الوطين حلقوق االنسان بعنوان صالحيات قضائية  (8
 . 2010يدي تنفيذيو الصادر يف عام أب

داخلي لفريق الرصد الوطين " كرامة" ومدونة السلوك ، ابلتعاون مع ادلركز الوطين حلقوق اعداد النظام ال (9
 االنسان ومركز  اعادة أتىيل ضحااي التعذيب. 

اعداد التقرير الدوري اخلامس لرصد اداء احلكومة يف تنفيذ توصيات ادلراجعة الدورية الشاملة حلقوق   (11
 . 2016ة الصحفيني، عام االنسان، ادلنفذ من قبل مركز محاية حري

عضو اعداد تقرير الرقابة على االداء احلكومي الصادر عن مركز احلياة راصد، زلور التشريعات، عام    (11
2018 . 

  الدراستت وادلؤلفتتاثانت: 
  ،دراسة حتليل الفجوة التشريعية اخلاصة ابلعنف والتحرش يف عامل العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية

2020 . 
 ادلقرتحة  ترير اخلاص ابلتعديالت ادلقرتحة على قانون اجلمعيات ضمن مشروع قانون اجلمعيات والتعديالالتق

 عليو ادلنفذ من قبل منظمة زلامون بال حدود وبدعم من ادلركز الدويل لقوانني ادلنظمات غري الرحبية، 
ICNL 2022 -1ولغاية  2021 – 8، من  . 

 وري الصادر عن شبكة النساء العربيات ومركز متكني ومنظمة زلامون بال دليل التقاضي االسرتاتيجي والدست
 USAID حدود بدعم من 

  دراسة قياس االحتياجات البيئة للشباب يف زلافظة جرش بتنفيذ من منظمة افاق لبناء بيئة خضراء عام
2019 . 
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  دراسة حتليل نظام النزاىة الوطين " SNI ية الدولية ، والصادر عن منظمة الشفاف2016لعامTI ابلشراكة .
مع شركة رشيد للشفافية والنزاىة الفرع ادلعتمد دلنظمة الشفافية الدولية يف االردن، ومت اطالقو مبؤمتر وطين 

 .2016/ 5/ 18بتاريخ 
  دليل احلمالت االنتخابية، الصادر عن وزارة الشؤون السياسة والربدلانية بدعم من ادلعهد اذلولندي متعدد

 . 2020ت عام الدميقراطيا
  دليل مهارات اعداد البيان االنتخايب، الصادر عن وزارة الشؤون السياسة والربدلانية بدعم من ادلعهد اذلولندي

 . 2020متعدد الدميقراطيات عام 
 .   2018كتاب بعنوان مبادئ الصياغة التشريعية، اصدار دار الثقافة للنشر والتوزيع عام  .1
 هالل والصليب االمحر.  االردن بتنفيذ مؤسسة رواد ادلستقبل واالحتاد الدويل للدليل حقوق العمال الوافدين يف .2
ادلركز  – البحثيةبرانمج ادلنح  –دراسة احلق يف تكوين اجلمعيات يف االردن نظرة حتليليو ورؤى مستقبلية اعداد  .3

منشورات  – 188/1/2012 الوطنية ادلكتبةرقم االيداع لدى  –الدويل لقوانني منظمات اجملتمع ادلدين 
 . ز االرض واالنسان لدعم التنميةمرك

دراسة حالة لكل من  قطار العربيةادلواطنة من منظور حقوق االنسان يف مناىج الرتبية الوطنية يف األدراسة  .4
 . 2012بدعم من معهد راؤول ولينبريغ عام  األردن ومصر ولبنان

لسالمة اجلسدية وعدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء دليل ادلعايري الدولية ادلتعلقة حبماية احلق يف ا  .5
 . 656/12/2010لدى ادلكتبة الوطنية رقم االيداع  -ادلعاملة منشورات ادلركز الوطين حلقوق االنسان 

ق دراسة ضماانت احملاكمة العادلة وفقا للمعايري الدولية حلقوق االنسان، اصدار ادلؤسسة الوطنية حلقو  .6
 . ضمن برانمج سلسلة ثقافة حقوق االنسان. 2014رين لعام االنسان يف البح

رقم االيداع لدى  -اعداد دليل الرصد والتوثيق االردين للتعذيب وغرية من ضروب ادلعاملة او العقوبة القاسية  .7
 . 833/3/2011ادلكتبة الوطنية 

رقم االيداع   -دلعايري الدولية ستور االردين وادراسة التشريعات الناظمة للحق يف االجتماع العام يف ضوء الد .8
 .( 4353/12/2011ادلكتبة الوطنية )لدى دائرة 

دليل ادلعايري الدولية ادلتعلقة حبماية احلق يف السالمة اجلسدية وعدم التعرض للتعذيب وغريه من اعداد   .9
نية رقم االيداع لدى ادلكتبة الوط -ضروب سوء ادلعاملة منشورات ادلركز الوطين حلقوق االنسان 

656/12/2010  
حلقوق  عدالةدراسة بعنوان " تقييم واقع مؤسسات اجملتمع ادلدين ادلعنية حبقوق االنسان " منشورات مركز  .10

 .  2010االنسان عام 
 .  2014اعداد دليل االعالم وحقوق االنسان ، منشورات معهد االعالم االردين ، لعام   .11
 . 2014والبدائل ، مشروع االحتاد االورويب  عام دراسة العنف اجلامعي : االسباب ، اخليارات  .12
مساعد ابحث يف دراسة تقييم حجم االنفاق على احلق يف الصحة والعمل والتعليم يف ميزانيات احلكومة  .13

 . منشورات ادلركز الوطين حلقوق االنسان 2010 – 2000االردنية منذ عام 
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اذ، الصادر عن مركز محاية وحرية الصحفيني، غياب االرادة واالنف –دراسة االستعراض الدوري الشامل  .14
 . 2022ابلشراكة مع الوكالة السويدية عام 

 االحباث ادلنشورة  
الشباب واشكاليات ادلواطنة وادلشاركة السياسية. رللة كلية احلقوق، جامعة االسكندرية،  " حبث بعنوان -

 . 2015من اجمللد اخلامس اجلزء الثاين لعام  67منشور يف العدد 
مكانة ادلعاىدات الدولية يف الدستور والقضاء االردين، اجمللة العربية للعلوم ونشر االحباث،  ث بعنوان" حب -

ادلنشور يف العدد الرابع والعشرين، اجمللد اخلامس، من رللة العلوم االقتصادية واالدارية والقانونية والصادر 
 . 2021 ،12، 30بتاريخ 

سلمي واقع وحتدايت، منشورات رللة ادلنتدى، منتدى الفكر العريب، ادلنشور حبث بعنوان " احلق يف التجمع ال -
 . 258عدد شلتاز رقم  2013ايلول  3يف العدد الثامن والعشرون 

 اخلربات االكتدميية " التدريس" اتسلعت: 
 شللكة البحرين  –زلاضر غري متفرغ يف جامعة طالل ابو غزالة  .1

 الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراس ادلتدة
  2018الثاين عام  2018االول عام   2017الصيفي عام  حقوق االنسان 

    2018الثاين عام  قانون العمل 
   2018الصيفي   2018الثاين  القانون التجاري 

    2018عام االول  الدويل القانون 
 

 : تقدمي اللعديد ان اوراق اللعمل انهت اوراق  اللعملعتشرا: 
زاب السياسية، مقدمة يف اجللسة النقاشية حول اصالح ورقة عمل حول الفئات ادلستثناة من قانون االح .1

 . 2022قانون االحزاب السياسية ادلنفذة من قبل مركز مسارات للتنمية والتطوير عام 
اليات تفعيل سلرجات اللجنة ادللكية لتحديث ادلنظومة السياسية، ادلنفذ من قبل صندوق ورقة عمل حول  .2

 . 2022للتنمية والتطوير يف ادلفرق عام ادللك عبد هللا للتنمية ومركز مسارات 
دور ادلركز الوطين حلقوق االنسان "االردن"  يف ادلشاركة العامة/ الشعبية  اللقاء السابع حلوار حقوق االنسان  .3

ادلشاركة العامة/ الشعبية ودور ادلؤسسات بعنوان  االورويب  للمؤسسات الوطنية حلقوق االنسان  –العريب 
 .  2012/ تشرين اول 11 -9نسان اجلزائر الوطنية حلقوق اال

ورقة عمل بعنوان اشكاليات حقوق االنسان يف ادليثاق العريب حلقوق االنسان يف مؤمتر الدار البيضاء جامعة  .4
الشبكة االكادميية دراسات حقوق االنسان الدار  اؤؤل ولنبريغ واجلامعة االردنية احلسن الثاين ومعهد ر 
 . 4/11/2011 -3البيضاء ادلغرب اتريخ 

يف ادلؤمتر ادلقدمة ورقة عمل بعنوان " الصالحيات واالمتيازات للمجالس العليا للقضاء ومعيقات استقالذلا"  .5
اإلقليمي حول استقالل اجملالس العليا للقضاء التحدي األبرز إلصالح النظم القضائية يف مشال إفريقيا 
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حقوق اإلنسان بتاريخ  ومركز عمان لدراساتالفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان  –والشرق األوسط 
22/11/2008 . 

ورقة عمل بعنوان "األطفال احملتجزين وطرق محايتهم " يف مؤمتر" ال مكان لألطفال يف احلرب " مركز  .6
جامعة القدس بتاريخ  –شبكة الطفل الدولية   -دلعلومات والبحوث مؤسسة ادللك حسني ا

19/10/2008 . 
منظمات اجملتمع ادلدين يف احلفاظ على حرية الرأي والتعبري والتجمع يف منطقة الشرق  ورقة عمل بعنوان : دور .7

 ق"مقدمو يف ادلؤمتر االقليمي حول " االحداث األخرية يف الدول العربية: األفا االوسط ومشال افريقيا
 2012لبنان  –بريوت والتحدايت والنتائج على حرية التعبري والتجمع يف ضوء الربيع العريب " 

مركز االرض واالنسان وادلركز الدويل  –ورقة عمل بعنوان اشكاليات قانون اجلمعيات االردين وادلعايري الدولية  .8
 . 17/12/2011لقوانني منظمات اجملتمع ادلدين 

قدمت يف احتاد اجلمعيات اخلريية يف زلافظة جرش يف  2008لسنة  51قراءة يف قانون اجلمعيات رقم  .9
" حرية  31/3/2009ش انومان بتاريخ ر ل ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة فريدمشروع منفذ من قب

 .التجمع يف العامل العريب
وادلقدمة يف ىيئة شباب كلنا االردن  2010لسنة  9ورقة عمل بعنوان حتليل مضمون قانون االنتخاب رقم  .10

 . 2010لعام 
قا للمعايري الدستورية مقدمو يف حزب جبهة العمل ورقة عمل بعنوان احلقوق التعليمية للطلبة اجلامعني وف .11

 . 2010االسالمي عام 
قدمت يف احتاد اجلمعيات اخلريية يف زلافظة العقبة  2008لسنة  51حتليل نصوص قانون اجلمعيات رقم  .12

" حرية  9/4/2009يف مشروع منفذ من قبل ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة فريدش انومان بتاريخ 
 .يف العامل العريب "التجمع 

ورقة عمل بعنوان" اشكاليات الصياغة التشريعية يف االردن" مقدمو دللتقى الربدلانيات االردنيات يف ادلؤمتر  .13
 البحر ادليت، بدعم من مؤسسة وستمنسر.  2013الدويل عام 

 الدوراتاحلتدي عشر: 
من قبل ادلركز الوطين حلقوق  وادلنفذةيم احلق يف التجمع والتنظ ألوضاعدورة تقنيات الرصد واعداد التقارير  (1

  2011/ 23/7االنسان ومؤسسة فريدرش انومان بتاريخ 
ضحااي التعذيب  أتىيلالدورة التدريبية ادلتقدمة الثانية لفريق الرصد الوطين "كرامو " ابلتعاون مع مركز اعادة  (2

 ساعة تدريبية 14بواقع  2010عام 
بعنوان تعزيز ضماانت احملاكمة العادلة يف االردن وادلنفذة من قبل الشبكة الثانية  ادلتقدمةالدورة التدريبة  (3

  2010القانونية للنساء العربيات والسفارة اذلولندية  عام 
بتاريخ  القضائيةمن قبل اجمللس العريب للدراسات  وادلنفذةدورة التعليم ادلدين وحقوق االنسان  (4

18/11/2010  
ضحااي التعذيب  أتىيلوىل لفريق الرصد الوطين "كرامو " ابلتعاون مع مركز اعادة الدورة التدريبية ادلتقدمة اال (5

 ساعة تدريبية  14بواقع  2009عام 
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  2008نقابة احملامني االردنيني  عام  –دورة ادللكية الفكرية  (6
 20/5/2008ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان بتاريخ  –دورة تدريبية حول حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد  (7
ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان والوكالة االسرتالية للتنمية الدولية  –دورة البيئة السليمة حق من حقوق اإلنسان  (8

(  (AUSAID 13/6/2008بتاريخ  
ورللس ادلعلومات  –اجمللس األعلى لإلعالم  –دورة تدريبية حول قانون ضمان حق احلصول على ادلعلومات  (9

  12/10/2008بتاريخ 
اجمللس الثقايف الربيطاين  –ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان  –بية حول دمج األشخاص ادلعوقني دورة تدري (10

  27/11/2008بتاريخ 
   9/5/2007ساعة اتريخ  30بواقع  -األردنية  اجلامعة – القانونيةدورة صياغة العقود  (11
  4/6/2007ساعة اتريخ  30بواقع  -اجلامعة األردنية –دورة إعداد الدراسات القانونية  (12
 leadership inدورة إعداد القيادات الشبابية " مشروع تنمية القدرات القيادية يف اجملتمع احمللي " (13

community development project  بتنظيم من اجمللس الثقايف الربيطاين " 
 –النسان ادلعهد العريب حلقوق ا –برانمج التدريب عن بعد يف الدورة اإلقليمية يف رلال حقوق اإلنسان  (14

 تونس 
بواقع  -ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان  –TOT  ءاللجو دورة تدريب ادلدربني يف حقوق اإلنسان وقضااي  (15

   3/10/2007ساعة بتاريخ  90
ساعة بتاريخ  78والتعليم بواقع  الرتبيةمصدقو من وزارة  – اجلاىزةدورة احلاسوب و الربرليات  (16

28/1/2006 
لمؤسسات الوطنية حلقوق االنسان وادلنفذة من قبل معهد راؤول وادلنتدى دورة التحقيقات الوطنية ل (17

 االسيوي الباسفيكي .
 13/11/1999جامعة أل البيت بتاريخ  –دورة الرتبية الوطنية والثقافة العسكرية  (18
 ساعة  14ادلعهد الوطين للتدريب بواقع  –دورة اعداد التقارير  (19
 اخلية ، وساحة النخيل، وادلدن الصناعية عضو فريق تقصي احلقائق احداث  دوار الد (20
ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومركز اعادة أتىيل ضحااي  –دورة حول الرصد يف اماكن االحتجاز ادلؤقت  (21

  27/3/2012-26التعذيب الفرتة  
معهد راؤول ولنبريغ والوكالة السويدية  –دورة طرق ومنهجيات اجراء االحباث يف رلال حقوق االنسان  (22

 لتعاون االمنائي الدويل سيدا ل
 ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومؤسسة فريدرش انومان  –دورة احلق يف أتسيس اجلمعيات واالنضمام اليها  (23
ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومؤسسة فريدرش انومان بتاريخ  –دورة االحزاب السياسية واحلاكمية الرشيدة  (24

15-16/10/2011  
ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومؤسسة  –عداد التقارير للحق يف التجمع والتنظيم دورة تقنيات رصد وا (25

  19/7/2011-18فريدرش انومان بتاريخ 
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 –ادلركز الوطين حلقوق االنسان ومؤسسة فريدرش انومان  –دورة احلاكمية الرشيدة يف عمل اجلمعيات  (26
  20/11/2011-19بتاريخ 

-15وطين حلقوق االنسان ومؤسسة فريدرش انومان بتاريخ ادلركز ال –دورة النظم االنتخابية  (27
16/5/2011  

 العديد من الدورات التدريبية ادلتعلقة حبقوق االنسان .   (28
 رات والربااج التدريبية يف اللعديد ان الدو  ادرب وحمتضرالثتين عشر : 

م وادلنفذ من قبل يو  21مدرب اعضاء شبكة النساء الصاعدات يف اقاليم الشمال والوسط واجلنوب دلدة  .1
 .  IRIادلعهد اجلمهوري الدويل 

مدرب رئيسي يف اكادميية الشباب السياسية حول زلور اوراق السياسات، وزلور االطار القانوين والدستوري  .2
 .  2021 – 2020 – 2019وادلنفذ من قبل ادلعهد اذلولندي للدميقراطية متعددة االطراف عن االعوام 

ية السياسية للشباب احلزيب ادلنفذ من قبل مركز القدس للدراسات السياسية، زلور مدرب يف برانمج االكادمي .3
 . 2022القوانني السياسية، عام 

تنفيذ برانمج تدريب ادلدربني لفئة الشباب ضمن مشروع مشاركة الشباب السياسية الذي ينفذه ادلعهد  .4
 . 2022يوم عام  12اجلمهوري الدويل دلدة 

اركة الشباب يف االدارة احمللية وادلنفذ من قبل منظمة البحث عن ارضية مشرتكة، تنفيذ تدريب تعزيز مش .5
 . 2022يوم عام  21ألعضاء السلطات احمللية والشباب، دلدة 

بتنفيذ من مؤسسة  2022تنفيذ تدريب النساء الراغبات ابلرتشح جمللس النواب اللييب النتخاابت عام  .6
 يوم.  12ودلدة  2022حقوقيون بال قيود عام 

ادلدرب الرئيس يف مشروع تعزيز حالة حقوق االنسان والفضاء ادلدين يف االردن حول بناء قدرات مؤسسات  .7
 . 2020اجملتمع ادلدين يف رلال حقوق االنسان، 

 . 2019مدرب على اليات مأسسة وتسجيل ادلبادرات اجملتمعية ادلنفذ من قبل منظمة بالن انرت انشوان عام  .8
حقوق االنسان البيئية بتنفيذ مؤسسة افاق لبناء بيئة خضراء وبدعم من منظمة ىانزايدل مدرب على مفاىيم  .9

 . 2019عام 
مدرب على مفاىيم حقوق االنسان واحلقوق البيئة بتنفيذ مجعية دبني وادلفوضية السامية حلقوق االنسان  .10

 . 2019االمم ادلتحدة عام 
الصياغة التشريعية لقانون احلماية من العنف االسري  مدرب دللتقى الربدلانيات يف العراق وكردستان حول .11

 . 2015ابلتعاون مع معهد التدريب الربدلاين ومؤسسة وستمنسرت عام 
مدرب يف العديد من احملاضرات التدريبية وادلنظمة من قبل ادلفوضية السامية لشؤون الالجئني وادلركز الوطين  .12

 .حلقوق االنسان 
يف مفاىيم حقوق اإلنسان وادلنظمة من قبل مركز اجلسر العريب حلقوق  مدرب يف العديد من احملاضرات .13

 . اإلنسان 
 2012مدرب على الربانمج الوطين الشباب وادلشاركة السياسية وادلنفذ من قبل مؤسسة فريدرش ايربت لعام  .14

 يف كافة زلافظات ادلملكة على مواضيع ادلواطنة وادلشاركة السياسية . 
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 -12 -12من  الفرتة جامعة احلسني بن طالل بعنوان االعالم وحقوق االنسان يف تنفيذ دورة تدريبية يف .15
 ابلتعاون مع ادلعهد الربيطاين وجامعة احلسني  2/2011

تنفيذ برانمج تدرييب ابلتعاون مع ىيئة شباب كلنا االردن على توعية الشباب على قانون االنتخاب لعام  .16
 .االردين لدراسات الرتبية ادلدنية ووزارة التنمية السياسية وادلركز  2010

مدرب يف دورة تدريبية للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعريف ابدلركز  .17
كلية مسو األمرية رمحة جامعة البلقاء بتاريخ الوطين حلقوق اإلنسان،  وادلنظمة من قبل ادلركز الوطين و 

 معيةوكلية الزرقاء اجلا 5/4/2009
  2008إلنسان يف عام تنفيذ ورشة تدريبية يف مدارس االحتاد حول فض النزاعات ابلطرق السلمية وحقوق ا .18
مؤسسة إنقاذ الطفل بتاريخ  –يومان تدريبيان حول" حقوق العمال وفقا لقانون العمل األردين  .19

14/5/2008  /16/28/5/2008  
من الدورات اليت نفذىا ادلركز الوطين حلقوق اإلنسان  مدرب على احلق يف أتسيس األحزاب السياسية للعديد .20

 ابلتعاون مع الوكالة االسرتالية.
جتاه العملية الدميقراطية وحقوق اإلنسان ابلتعاون مع  ادلسلكيةمنفذ دورة تدريبية بعنوان تغيري التوجهات  .21

 مجعية التأىيل والرعاية  
جتاه العملية الدميقراطية وحقوق اإلنسان ابلتعاون  لكيةادلسمدرب يف  دورة تدريبية بعنوان تغيري التوجهات  .22

 والرعاية يف كلية احلصن اجلامعية . التأىيلمع مجعية 
تنفيذ دورة رصد اماكن االحتجاز واليات الرصد ادلنفذة من قبل مركز ميثاق للتنمية وحقوق االنسان عام  .23

2011  . 
نمية السياسية حول مشاركة الشباب يف العملية مدرب ومنسق يف برانمج تدرييب ابلتعاون مع وزارة الت .24

 . االنتخابية يف كافة زلافظات ادلملكة
 تدريب على مفاىيم حقوق االنسان ابلتعاون مع وزارة العدل وادلعهد القضائي لربانمج قضاة ادلستقبل  .25
 واضيع التالية : مدرب يف العديد من الربامج التدريبة ادلنفذة من قبل ادلنظمات الدولية والوطنية على ادل .26

  .اصول حسن الصياغة التشريعية 
  .الصياغة التشريعية احلساسة حلقوق االنسان 
  .االعالم احلساس حلقوق االنسان 
   .الصياغة التشريعية احلساسة حلقوق ادلرأة والطفل والالجئني 
  الصياغة التشريعية احلساسة للحقوق البيئة وتغري ادلناخ 
 نسان .الشرعة الدولية حلقوق اال 
 . اليات محاية حقوق االنسان الوطنية واالقليمية والدولية 
  احلماية اخلاصة ابلنساء الوطنية والدولية 
  . رصد اماكن االحتجاز واعدا التقارير 
  . احلقوق ادلدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من وجهة نظر حقوق االنسان 
 النسان تدريب ادلدربني يف رلال حقوق ا 
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  تنفيذ محالت كسب التأييد وادلدافعة حلقوق االنسان 
  ادلرأة واليات احلماية وكشف العنف 
  ضماانت احملاكمات العادلة والعدالة اجلنائية 
  تقصي احلقائق وتوثيق وكشف انتهاكات حقوق االنسان 
  احلق يف أتسيس اجلمعيات واالحزاب والنقاابت وفقا دلعايري حقوق االنسان 
 الرأي والتعبري وفقا دلعايري حقوق االنسان  حرية 
  نظم احلماية الوطنية حلقوق االنسان 
  نظم الشكاوى الفعالة حلقوق االنسان 

 
 اهترات االتصتل الثتلث عشر : 

 مهارات القيادة والعمل بروح الفريق الواحد  .1
 القدرة على العمل حتت الضغط ولساعات عمل طويلة  .2
 تخدام كافة اساليب التدريب القدرة على كسر اجلمود واس .3
 القدرة على االستماع لألخرين والتأثري فيهم وجذب االىتمام  .4
 القدرة على التواصل مع كافة فئات اجملتمعات والتواصل والتمتع مبهارات عالية للتواصل .  .5

 الوغتت الرابع عشر: 
  اللغة العربية بشكل اتم 
 اللغة االصلليزية مستوى جيد  

 
  ادلهتراتعشر:  تاساخل

  والربرليات اجلاىزةالكمبيوتر (Excel, , office,Word,Powerpoint) 
 Microsoft Teams 
 Moodle 
 Zoom, Skype 
 Google Form 
 Outlook, Email 

 
 


