سيرة ذاتية

أوال – البيانات الشخصية
االسم

 :رنا ابراهيم سليمان العطور

الحالة االتجتماعية

 :متزوتجة ورزقني اهلل تعالى سبعة أبناء

العنوان الحالي

 :تجامعة الشارقة ،إمارة الشارقة /دولة اإلمارات العربية المتحدة

تاريخ ومكان الوالدة  ،5661/4/6 :عمان-األردن
التجنسية

البريد االلكتروني

اللغات

 :أردنية

dr.ranaatour@yahoo.com :ratour@sharjah.ac.ae

 :العربية – االنتجليزية – الفرنسية

ثانيا – المؤهالت العلمية
 دكتوراه في القانون /تجامعة تولوز ،فرنسا 2002 ،مرتبة الشرف العليا( ،عنوان أطروحة الدكتوراه :مفهوم مبدأ الشرعية فيتجرائم األعمال).

 -دراسات معمقة في القانون التجنائي ،تجامعة تولوز ،فرنسا ،5666 ،عنوان األطروحة (التجرائم االقتصادية).

 ماتجستير في القانون ،التجامعة األردنية( ،5665-5660 ،عنوان رسالة الماتجستير :التهرب من ضريبة الدخل في األردن). بكالوريوس في الحقوق ،قسم القانون العام ،التجامعة األردنية.5691 ، -الثانوية العامة ،القسم العلمي ،األردن.5691 ،

ثالثا  -الرتبة العلمية :أستاذ مساعد ()2009-2001؛ أستاذ مشارك ()2059 – 2009؛ أستاذ بموتجب قرار متجلس عمداء التجامعة
األردنية بتاريخ .2059/1/26

رابعا  -الخبرات األكاديمية واالدارية والعملية:

 -أستاذ مشارك ،كلية القانون ،تجامعة الشارقة ،2054 ،مستمر.

 -أستاذ مشارك ،كلية الحقوق ،التجامعة األردنية 2009 ،مستمر.

 أستاذ مساعد ،كلية الحقوق ،التجامعة األردنية.2009-2001 ،-

محامية مستجلة لدى نقابة المحامين األردنيين 5665

خامسا – اإلنتاج العلمي والتدريس:

أ -األبحاث المنشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة:
أوال  :اللغة العربية

 .5المسؤولية التجزائية لألشخاص المعنوية  ،متجلة تجامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،المتجلد  ،2العدد .2001 ، 22
 .2أسباب انتفاء المسؤولية التجنائية ،متجلة المنارة للبحوث والدراسات ،تجامعة آل البيت .2001 ،
 .1إضاءات حول تاريخ قانون العقوبات ،دراسة مقارنة بين التشريعين األردني والفرنسي ،متجلة دراسات ،التجامعة األردنية  ،العدد  ،2المتجلد ، 11
.2006

 .4العدالة التجنائية لألحداث ،متجلة الشريعة والقانون ،تجامعة اإلمارات العربية.2006 ،
 .1التجريمة التجنائية ،متجلة دراسات ،التجامعة األردنية ،العدد  ،5المتجلد .2001 ، 1
 .6تنازع القوانين التجزائية من حيث الزمان ،متجلة دراسات ،التجامعة األردنية ،العدد  ،5المتجلد .2001 16
 .1مصادر التتجريم والعقاب ،متجلة دراسات  ،التجامعة األردنية ، ،العدد  ،2المتجلد 2001 .14
 .9مصير العقوبة التجنائية ،متجلة الشريعة والقانون ،تجامعة االمارات العربية .2001 ،
 .6السلطات العقابية للهيئات االدارية المستقلة ودورها في إتساع المتجال التجنائي  ،متجلة المنارة – تجامعة آل البيت . 2006
 .50العقوبة والمفاهيم المتجاورة ،متجلة دراسات  ،التجامعة األردنية  ،علوم الشريعة والقانون ،العدد  6المتجلد  ، 21أيار .2050
 .55اإللتزام بالشرعية التجنائية في التجرائم الدولية ،متجلة الشريعة والقانون ،تجامعة اإلمارات العربية المتحدة .2050
 " .52نظرية التجريمة في قانون العقوبات األردني دراسة مقارنة مع قانون العقوبات االماراتي والفرنسي" ،تمت أثناء إتجازة التفرغ العلمي للعام
التجامعي .2050-2006

 " .51تجريمة تعريض الغير للمخاطر" متجلة تجامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية.2055 ،
 " .54دور القانون في إباحة التتجريم"  ،متجلة الشريعة والقانون ،تجامعة االمارات العربية المتحدة.2055 ،
 " .51البعد المكاني لقانون العقوبات األردني  :دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي" مقبول للنشر في متجلة تجامعة النتجاح الوطنية لألبحاث (العلوم
اإلنسانية) .2055

" .56إقتسام مكافحة اإلتجرام بين القانون والنظام" متجلة تجامعة النتجاح الوطنية لألبحاث  ،العدد  ،21الرقم . 2054 ،6
 " .51إمكانية تتجريم تقديم مواد سامة أو ضارة في التشريع التجزائي األردني والمقارن"متجلة الدراسات األمنية المحكمة – مركز الد ارسات اإلستراتيتجية
األمنية  ،مديرية األمن العام  ،األردن . 2051

 " .59المسؤولية التجنائية عن تقديم مواد سامة أو ضارة في التشريع التجزائي األردني والمقارن"متجلة النتجاح لألبحاث – العلوم االنسانية ،المتجلد ،29
العدد .2054 ،6

 " .56حماية الحيوان في القانون الدستوري" ،مقدم للنشر.

 .20التمييز الوراثي في التأمين على الحياة ومدى كفاية التدابير الحامية له ،مقدم للنشر.
 .25ملخص عن كتاب ،متجلة الدراسات القضائية الصادرة عن معهد التدريب والدراسات القضائية ،العدد  56السنة  – 6يونيو 269- ،2056
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ثانيا :اللغة اإلنكليزية :
1. Permanence and Banality of the Crimes Against Humanity in New French Penal Code,
European Journal of Social Sciences, Volume 52, No 4, August, 2016.

2. The offence of abandon of marital and family obligations on payment of alimony and alike,

financial abandon of family, The International Journal of social sciences and humanities
invention, volume 4, issue 4, April 2017.

3. The Punitive Authorities of Independent Administrative Bodies and Its Role in Widening the
Circle of Criminality, International Law Research, vol. 6, n 1, 2017.

ثالثا  :اللغة الفرنسية

Lecture analytique sur la notion de Discrimination et la Haine en Émirats Arabes Unis Selon le

Décret-loi, n2, 2015, sur la lutte contre la Discrimination et la Haine, European Journal of
Social Sciences-Revue européenne de sciences sociales, volume 53, n 3, 2016.

ب .أوراق بحثية مقدمة في المؤتمرات والندوات العلمية:

" .5القتل الرحيم في التشريع الفرنسي" ،مؤتمر قضايا قانونية معاصرة في القرن الحادي والعشرين ،كليةة القةانون -قاعةة البخةاري،M1 -
 20-56نوفمبر .2054

" .2تجريمة التخلي عن االلتزامات الزوتجية والعائلية في دفع النفقة وما في حكمها" (الهتجر المالي للعائلة( ،مؤتمر قضايا قانونية معاصرة
في القرن الحادي والعشرين ،كلية القانون -قاعة البخاري25-26 ،M1 -نوفمبر .2051

 .1المشاركة في ملتقى حول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة ،وتقديم ورقة بعنوان "المواتجهة القانونية للعنف ضةد المةرأة" ،كليةة ادداب –
تجامعة الشارقة 25 ،نوفمبر .2051

" .4مفهةةوم التمييةةز والكراهيةةة فةةي القةةانون االتحةةادي رقةةم ( )2لسةةنة  2051فةةي شةةأن مكافحةةة التمييةةز والكراهيةةة" ،النةةدوة التوعويةةة " إلقةةاء
الضوء على المرسوم بقانون اتحةادي رقةم ( )2لسةنة  2051فةي شةأن مكافحةة التمييةز والكراهيةة ،تجامعةة الشةارقة-كليةة القةانون-قاعةة

البخاري .2056 ،M1

" .1ضوابط إطالق األتجسام الفضائية (باللغة الفرنسية)  ،"Les contrôles de lancement des objets spatiauxالمؤتمر
الدولي"قضايا معاصرة في القانونين التجوي والفضائي" ،كلية القانون ،تجامعة الشارقة 21-22 ،فبراير .2051

ج .الكتب المنشورة:
 .5كتاب منشور بعنوان "التهرب من ضريبة الدخل في األردن" ،مطبعة الشمس ،عمان ،األردن.5665 ،

 .2كتاب منشور بعنوان "الموسوعة التجنائية -شرح قانون العقوبات اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة -القسةم العةام -د ارسةة مقارنةة مةع
القانون األردني والقانون الفرنسي التجديد" إصدار معهد التدريب والدراسات القضائية – و ازرة العدل – دولة اإلمارات العربية المتحدة .2056

ح .التدريس:
 .5تةةدريس مةواد ومسةةاقات القةةانون التجنةةائي لطلبةةة البكةةالوريوس والد ارسةةات العليةةا فةةي كةةل مةةن التجامعةةة األردنيةةة ،تجامعةةة عمةةان العربيةةة ،تجامعةةة
العلوم اإلسالمية وتجامعة الشارقة ،كقانون العقوبات العام ،وقانون العقوبات الخاص (التجرائم الواقعةة علةى األشةخاص والتجةرائم الواقعةة علةى
األم ةوال) ،وأصةةول المحاكمةةات التجزائيةةة ،وعلةةم اإلتج ةرام والعقةةاب ،والتج ةرائم الخاصةةة ،التج ةرائم المسةةتحدثة ،كمةةا قم ةت بتةةدريس مةةادة " الم ةرأة

والقانون" في كلية الدراسات العليا قسم دراسات المرأة ،ومادة القانون التجنائي.
 .2المساهمة في إتمام عملية تقييم الهيئة التدريسية والمادة التعليمية. .

 .1المساهمة في تطوير الخطة الدراسية في كلية الحقوق بالتجامعة األردنية ،واضافة مادة "تجرائم خاصة".
 .4المشاركة في لتجنة مناقشة الخطة الدراسية.2051/2052 ،
 .1تنسيق المواد متعددة الشعب من حيث توحيد الخطط الدراسية وعمل امتحانات موحدة لتجميع شعب المادة الواحدة.
 .6إرشاد الطلبة في تستجيل المواد الدراسية.

 .1مناقشة طالب مادة مشروع بحث في نهاية كل فصل تجامعي.
سادسا – المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية
أ.

المشاركة الخارجية

 .5مصررر :المشةةاركة فةةي ورشةةة العمةةل المنظمةةة مةةن قبةةل الشةةبكة القانونيةةة للنسةةاء العربيةةات بعن ةوان " التثقيةةف القةةانوني لألكاديميةةات
القانونيات" بالتعاون مع التجامعة األمريكية بالقاهرة 10 ،تشرين الثاني –  5كانون األول .2006

 .2الجزائر :المشاركة في الملتقى الدولي األول حةول تطبيةق القةانون األتجنبةي أمةام القاضةي الةوطني ،تجامعةة عمةار ثليتجةي بةاأل واط
 50-9نيسان  ،2001وتقديم ورقة بعنوان " التطور الحالي لتطبيق القانون األتجنبي أمام القاضي الةوطني ومةدى فاعليةة األحكةام
القضائية األتجنبية".

 .1السعودية :
-

المشةةاركة فةةي ملتقةةى "االتتجاهةةات الحديثةةة فةي العقوبةةات البديلةةة" ،فةةي فنةةدق راديسةةون بلةةو فةةي الريةةاض ،خةةالل الفتةرة مةةن 51-51

-

المشةةاركة فةةي فعاليةةات مةةؤتمر اإلتج ةراءات التجزائيةةة فةةي قضةةايا إيةةذاء األطفةةال  2055/52/29-26تجامعةةة ن ةايف العربيةةة للعلةةوم

أكتوبر  ،2055ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
األمنية  -الرياض .

-

المشةةاركة فةةي الةةدورة التدريبيةةة (اإلتجةراءات التجزائيةةة فةةي قضةةايا ايةةذاء األطفةةال) والتةةي عقةةدت بالتعةةاون مةةع برنةةام االمةةان األسةةري

-

حضور حوار مفتوح مع القاضية االمريكية ( )Venessa Ruizتجامعة دار العلوم يوم االثنين .2052/5/6

الوطني خالل الفترة من  ،2055/52/29-26في مقر تجامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض.

 .4الواليررات المتحرردة األمريكيررة  :زيةةارة علميةةة إلةةى التجامعةةات األمريكيةةة مثةةل تجامعةةة شةةيفلد وتجامعةةة ييةةل وتجامعةةة بوسةةطن وحضةةور
ندوات حول طرق وأساليب التدريس الحديثة بالتنسيق مع التجامعة األردنية ،شهر نيسان .2051

ب .كلية الحقوق – الجامعة األردنية

 .5ندوة " التطبيقات القضائية في نطاق القانون التجزائي"

 .2ندوة " فلسفات وممارسات القانون في الشرق األوسط" ،بالتعاون مع السفارة الفرنسية ،بتاريخ .2009/1/54
 .1ندوة " حماية الشعور الديني في القانون األردني" ،بتاريخ .2009/1/22

 .4محاضرة حول " التشريعات العقارية" في كلية الحقوق بتاريخ .2009/1/56

 .1المشاركة في اليوم العلمي لكلية الحقوق ،األحد  " 2009/4/6القانون الدولي اإلنساني".

 .6ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 9-6 ،نيسان .2004
 .1ندوة حق المؤلف في األردن  :بين النظرية والتطبيق ،االثنين .2004/5/52
 .9اليوم العلمي لكلية الحقوق .2001/4/5

 .6حلقة نقاش مع القاضي باترك كوستلو من الواليات المتحدة األمريكية في قاعة االتجتماعات في كلية الحقوق بالتعاون مع تجمعيةة
المحامين األمريكيين ،يوم األحد الموافق  2009/55/10ما بين الساعة .1-1

 .50محاض ة ةرة الة ةةدكتور خالة ةةد طوقة ةةان حة ةةول " اسة ةةتراتيتجية الطاقة ةةة النووية ةةة فة ةةي األردن" الرؤية ةةة والتحة ةةديات واالسة ةةتراتيتجيات ،الثالثة ةةاء
 ،2009/50/29في مدرج سمير شما.

 .55محاضةرة تجورتجةوالس سةةتراتوس مةةن تجامعةةة ايتجةةن اليونانيةةة حةةول " سياسةةات ووسةةائل مكافحةةة االنحةراف" ،2050/52/29 ،مةةدرج
سمير شما.

 .52محاضرة كيمبرلي توماس من تجامعة ميتشيتجن " القانون التجنائي والعيادات التطبيقية القانونية" ،2055/1/6 ،مدرج سمير شما.
 .51اليوم العلمي لكلية الحقوق في التجامعة األردنية  ،2055/1/4بعنوان " ضمانات المحاكمة العادلة".

 .54ندوة " األسس العلمية للصيا ة التشريعية" ،بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات ،يوم الخميس الموالفق .2050/4/51
 .51محاضرة د .طالل أبو زالة بعنوان " الحقوقيون في مواتجهة تسونامي المعرفة" ،الثالثاء الموافق  20تشرين الثاني .2052
 .56ندوة تجمعية الدراسات والبحوث التجنائية ،األحد .2051/4/54
 .51العديد من المشاركات األخرى ال يتسع المتجال لذكرها .
ت .في رحاب الجامعة األردنية:

 " .5العنف ضد المرأة في األردن :الواقع واالتتجاهات وتوفر الخدمات" ،.االثنين .2009/1/56

 .2ورشة عمل " البحث العلمي :التواصل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص" ،الثالثاء .2001/1/51
 .1اليوم العلمي لبرنام دراسات المرأة ،كلية الدراسات العليا ،الثالثاء .2001/1/26
 .4المؤتمر األول للبحث العلمي في األردن 21 ،و .2001/50/26

 .1المؤتمر العلمي المشترك بين كليةة الشةريعة فةي التجامعةة األردنيةة وكليةة إبةراهيم للحقةوق فةي التجامعةة اإلسةالمية العالميةة "ماليزيةا"

حةةول " مشةةاريع بحةةوث فةةي قضةةايا معاص ةرة فةةي الش ةريعة والقةةانون " – " حقةةوق ضةةحايا التجريمةةة" ،يةةومي السةةبت واألحةةد -51

 2009/52/54في مدرج سعيد المفتي.

 .6ندوة الدولة الوطنية في بالد الشام  :التكوين والمسار والمصائر ،2050/6/21 ،مدرج محمد علي بدير.
 .1ندوة " القرصنة االلكترونية" ،2055/2/9 ،مدرج كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوتجيا المعلومات.

 .9مركز الدراسات االستراتيتجية ومركز دراسات المرأة ،مؤتمر " حقوق المرأة في ظل التغيرات االتجتماعية" ،مدرج محمد علي بدير/
رئاسة التجامعة األردنية.2055/1/21 ،

 .6المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية واإلتجتماعية ال يتسع المتجال لذكرها .
ج .في رحاب المجتمع المحلي:
 .5عضوية الشبكة القانونية للنساء العربيات.

 .2عضوية الفريق الوطني للتشريعات في المتجلس الوطني لشؤون األسرة :وضع وصيا ة قانون األسرة 2001/52/2

التش ةريعات ذات العالقةةة باإلرشةةاد األسةةري فةةي األردن ،2009/4/10 ،حلقةةة نقاشةةية خاصةةة " مةةا بعةةد إق ةرار قةةانون الحمايةةة مةةن

العنف األسري" ،االثنين 2009/2/55
 .1ميزان ( متجموعة القانون من أتجل حقوق اإلنسان) ،ندوة " عقوبة اإلعدام في القوانين األردنية" ،االثنين .2001/50/51

 .4ميزان ( متجموعة القانون من أتجل حقوق اإلنسان) ،مائدة مستديرة حول " المساعدة القانونية لألحداث" ،األحد .2001/52/59

 .1ميزان ( متجموعة القانون من أتجل حقوق اإلنسان) ،والمعهد الدولي لتضةامن النسةاء ،مناقشةة مشةروع قةانون " الحمايةة مةن العنةف
األسري" ،بتاريخ .2001/4/4

 .6حلقة بحث في نقابة المحامين األردنيين بالتعاون مع السفارة األلمانية في القانون الدولي الخاص 4 ،نيسان .2004
 .1ندوة التطبيقات القضائية في نطاق القانون التجزائي بالتعاون مع و ازرة العدل ،األربعاء .2004/4/29

 .9مؤتمر "حقوق اإلنسان واتجراءات ما قبل المحاكمة :التحقيق ،إلقاء القبض ،واإلحتتجاز قبل المحاكمة" 25-20 ،سبتمبر .2006

 .6حلقةةة نقاشةةية فةةي المركةةز الةةوطني لحقةةوق اإلنسةةان حةةول المالم ة المسةةتحدثة فةةي قةةانون أصةةول المحاكمةةات التجزائيةةة األردنةةي،
.2001/6/10

 .50مؤتمر القانون والحاسوب ،الحماية التجنائية لبرام الحاسوب وتعليم القانون االلكتروني"تجامعة اليرموك.2004/4/21-26 ،
 .55تجامعة فيالدلفيا " تحقيق المساواة بين التجنسين عبر تطوير التشريعات في الدول العربية" 1-4 ،أيار .2001
 .52االتجتماع السنوي األول للشبكة القانونية للنساء العربيات والبرنام التدريبي 59-56 ،تموز .2001

 .51مؤسسة عبد الحميد شومان ،احتفال المؤسسة باليوبيل الفضي وندوة حصاد القرن العشرين يوم السبت .2006/1/20
 .54االتجتماع السنوي الثالث والبرنام التدريبي للشبكة القانونية للنساء العربيات  51-51 ،حزيران .2001
 .51ورشة عمل "دور اإلعالم في اإلرشاد األسري " ،الثالثاء .2009/1/20

 .56ندوة " حقوق ضحايا التجريمة" ،أكاديمية الشرطة الملكية ،مديرية األمن العام ،الثالثاء .2009/1/26
 .51حضور بعض تجلسات متجلس األمة (البرلمان).

 .59التعاون مع نادي صاحبات األعمال والمهن ،وتقديم المساعدة القانونية.

 .56التعاون مع نقابة المحامين األردنيين في مناقشة األبحاث القانونية  ،والمشاركة في حفل افتتاح " المكتةب الةدائم التحةاد المحةامين
العرب " ،الدورة األولى ،عمان " ،2001 ،احترام حقوق اإلنسان :دعم لمهنة المحاماة واستقالل القضاء".

 .20ورشةةة عمةةل فةةي المركةةز الةةوطني لحقةةوق اإلنسةةان حةةول االتفاقيةةات الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان ،وتقةةديم ورقةةة عمةةل بعن ةوان " اتفاقيةةة
مناهض ةةة التع ةةذيب و ية ةره م ةةن ض ةةروب المعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو المهين ةةة والبرتوك ةةول الملح ةةق ب ةةه ،بت ةةاريخ

.2006/55/21

 .25ندوة الملكية الفكرية  ،2006/55/ 21-22بالتعاون بين و ازرة العدل والمعهد القضائي األردني.

 .22ورشة العمل المنظمة من قبل نقابة المحامين األردنيين بالتعاون مع المؤسسة األلمانية القانونية الدولية حول :أصةول المحاكمةات
التجزائية ،ووظائف النيابة العامة والضابطة العدلية ،ودور هيئة الةدفاع فةي القةوانين األلمانيةة ،ومحاربةة التجريمةة المنظمةة والتجةرائم

االقتصادية وتجرائم الفساد .يومي االربعاء والخميس  52و 2009/55/ 51في متجمع النقابات المهنية.

 .21ورشة عمل حول ( الالتجئين) يوم األربعاء الموافق  2009/55/56في فندق الكمبنسكي.

 .24نةةدوة " التخصةةص القضةةائي فةةي الم ةواد التجزائيةةة" التةةي أقامهةةا المعهةةد القضةةائي األردنةةي بالتعةةاون مةةع السةةفارة الفرنسةةية والمدرسةةة
الوطنية الفرنسية للقضاء يومي األربعاء والخميس  26و  21تشرين ثاني  2009في فندق الفور سيزنز.

 .21االتجتماع السنوي للشبكة القانونية للنساء العربيات .2009/52/20

 .26ندوة حول تعديالت قانون العقوبات لعام  2050يوم السبت . 2050/50/2

 .21المةةؤتمر اإلقليمةةي للقةةانونيين النةةاطقين باللغةةة الفرنسةةية بةةدعوة مةةن السةةفارة الفرنسةةية فةةي األردن 21 ،تش ةرين أول  ، 2050فنةةدق
الميريديان.

 .29المؤتمر الدولي األول حول " حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني" ،يوم االثنين الموافق  ،2050/1/24في تجامعة االسراء.

 .26الزاويةةة األمريكيةةة فةةي المعهةةد الةةدولي لتعلةةيم اللغةةة العربيةةة للنةةاطقين بغيرهةةا ،محاض ةرة تجةةون داميكةةانتونيو المةةدير االقليمةةي لمركةةز
المعلومات التابع لو ازرة الخارتجية األمريكية ،حول حقوق الملكية الفكرية والسرقة األدبية في عالم االنترنت.2055/1/25 ،

 .10تجامعة األميرة سمية للتكنولوتجيا ،مؤتمر أزمة البحث العلمي في الوطن العربي" 26-21 ،نيسان .2055
 .15تجامعة تجرش ،مؤتمر (أسواق المال ،الرؤية القانونية واالقتصادية والشرعية 56-51 ،أيار .2055
 .12مناقشة تقرير " رصد حقوق الطفل للعام . "2052

 .11الورشة القانونية حول " مواءمة التشريعات األردنية مع االتفاقيات الدولية" ،المتجلس الوطني لشؤون األسرة.2051/2/6 ،

 .14مناقشة الئحة المطالةب االصةالحية للحركةة النسةائية فةي األردن للعةام  ،2051المقدمةة مةن اللتجنةة الوطنيةة لشةؤون المةرأة ،األحةد
 24تشرين ثاني .2051

 " .11دور التشريعات العمالية في حماية عامالت المنازل" ،تجمعية تضامن النساء األردني " ،تضامن" 50 ،آذار.2051 ،

 .16المةةؤتمر الةةوطني ل صةةالح التجنةةائي :نحةةو اسةةتراتيتجية وطنيةةة لتطةةوير المنظومةةة االصةةالحية 6-9 ،نيسةةان /ابريةةل  ،2051فنةةدق
الرويال ،عمان.

 .11الورشةةة القضةةائية االقليميةةة فةةي إطةةار التعةةاون القضةةائي ضةةمن برنةةام معهةةد راؤول والنبيةةرغ اإلقليمةةي فةةي الشةةرق األوسةةط وشةةمال
افريقيا ،)2051-2006( ،فندق ايبيس 9 ،و 6أيار .2051

 .19مشاركات عديدة أخرى ال يتسع المتجال لذكرها .
ح .في رحاب جامعة الشارقة

 .5حضور مؤتمر الشارقة الدولي األول في التمويل االسالمي  ،في تجامعة الشارقة 6-1 ،نوفمبر .2054

 .2برنام تدريبي " مهارات استخدام تقنية المعلومات في متجةال التعلةيم األكةاديمي"  ،تجامعةة الشةارقة ،مركةز التعلةيم المسةتمر والتطةوير
المهني 20-6 ،نوفمبر  2054بمعدل  20ساعة تدريبية.

 .1برنام تدريبي " المهارات التطويرية في استخدام الخدمات االلكترونية في تجامعة الشارقة" ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني،
 21-21نوفمبر  ،2054بمعدل  6ساعات تدريبية.

 .4المشةةاركة فةةي مةةؤتمر قضةةايا قانونيةةة معاصةرة" كليةةة القةةانون ،تجامعةةة الشةةارقة 20-56 ،نةةوفمبر  ،2054بورقةةة علميةةة بعنةوان "القتةةل
الرحيم في القانون الفرنسي".

 .1المشاركة في مؤتمر "قضايا قانونية معاصرة" كلية القانون ،تجامعة الشارقة 26-21 ،نوفمبر  ،2051بورقةة علميةة بعنةوان " تجريمةة
التخلي عن االلتزامات الزوتجية والعائلية في دفع النفقة وما في حكمها (الهتجر المالي للعائلة).

 .6نةةدوة " :التج ةرائم االلكترونيةةة – التحةةديات والحلةةول" ،معهةةد التةةدريب والد ارسةةات القضةةائية  1 ،2051-5-21سةةاعات تدريبيةةة ،فنةةدق
فيرمونت ،دبي.

 .1ندوة" :حماية الملكية الفكرية في القانون االماراتي واألمريكي ،كلية القانون – تجامعة الشارقة52 ،و.2051/2/51

 .9ورشة عمل :قانون ممارسة المحاماة ،معهد التدريب والدراسات القضائية 22 ،أكتوبر .2051
 .6ورشة عمل :التحكيم ،معهد التدريب والدراسات القضائية  9أكتوبر .2051

 .50برنام تدريبي :قانون السلطة القضائية ،معهد التدريب والدراسات القضائية  55أكتوبر .2051

 .55برنام تدريبي :التخطيط التربوي وتصميم المقررات ،معهد القيادة األكاديمية في التعلةيم العةالي فةي تجامعةة الشةارقة 50-6 ،نةوفمبر
 6 ،2051ساعات تدريبية.

 .52المؤتمر االقليمي الخامس لمكافحة التجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط ،تجمعية االمارات للملكية الفكرية -56
 /51نوفمبر.2051 /

 .51ندوة علمية" :العقد االلكتروني -دراسة مقارنة" ،معهد التدريب والدراسات القضائية  20أكتوبر .2051

 ،Research Ethics Faculty Development Workshop .54كلية الطب ،تجامعة الشارقة9 th Feb 2015 ،
 .51حضور حلقة نقاشية في كلية القانون حول قانون المنافسة رقم ( )4لسنة  1 ،2052مايو .2051

 .56حض ةةور ن ةةدوة " تطبيق ةةات ق ةةانون األحة ةوال الشخص ةةية ب ةةين القض ةةاء الفرنس ةةي واالم ةةاراتي" ف ةةي معه ةةد الت ةةدريب والد ارس ةةات القض ةةائية،
.2051/6/1

 .51المشةةاركة فةةي " ملتقةةى حةةول اليةةوم العةةالمي للعنةةف ضةةد المةرأة" ،بورقةةة علميةةة بعنةوان " المواتجهةةة القانونيةةة للعنةةف ضةةد المةرأة" ،كليةةة
ادداب ،تجامعة الشارقة 21 ،نوفمبر .2051

 .59حضور ندوة " التجرائم االلكترونية – التحديات والحلول" ،معهد التدريب والدراسات القضائية ،2056/5/21 ،فندق فيرمونت ،دبي.

 .56المشةةاركة فةةي نةةدوة " قةةانون مكافحةةة التمييةةز والكراهيةةة رقةةم  2لسةةنة  ،"2051كليةةة القةةانون ،تجامعةةة الشةةارقة 4 ،مةةايو  ،2056بورقةةة
علمية بعنوان " قراءة تحليلية في قانون منع التمييز والكراهية".

 .20حضور محاضرة "االبتكار وحماية الملكية الفكرية في دولة االمارات" ،كلية القانون تجامعة الشارقة.2056/55/50 ،

 .25حلقةةة نقاشةةية حةةول التعةةديالت األخي ةرة علةةى القةةانون المةةدني الفرنسةةي ومبرراتهةةا ،ميركةةادال ،كليةةة القةةانون – قاعةةة البخةةاري – ،M1
.2056/55/21

 .22أثر التعديالت الحاصلة على القوانين العربية ،ميركادال ،مبنى ادارة التجامعة – قاعة 2056/55/21 ،EMBA

 .21محاضرة عميد كلية القانون في تجامعة ديكن في استراليا حول تجرائم ادارة الشةركات والقةانون الةدولي وقةانون الشةركات ،كليةة القةانون
– ط – 2قاعة .2051/5/26 ،215

 .24مشاركات أخرى ال يتسع المتجال لذكرها.
سابعا – تقييم االنتاج العلمي والبحثي:
أ -تحكيم الرسائل الجامعية

 .5تحكيم رسالة دكتوراه في القانون التجنائي – تجامعة عمان العربية للدراسات العليا . 2055 ،

 .2تحكةةيم رسةةالة دكتةةوراه فةةي القةةانون التجنةةائي بعنةوان "المسةةؤولية التجزائيةةة عةةن نقةةل فيةةروس نقةةص المناعةةة المكتسةةبة (اإليةةدز) د ارسةةة
مقارنة ما بين األردن ومصر وليبيا وفرنسا" – تجامعة عمان العربية للدراسات العليا .2055 ،

 .1تحكيم عدد من الرسائل األخرى في تجامعة عمان العربية ال يتسع المتجال لذكرها .
 .93تقييم األبحاث العلمية
أ.

الجامعات األردنية واألخرى

 .5تقيةيم بحةةث مةةن متجلةةة المنةارة ،تجامعةةة آل البيةةت بعنةوان "التحةديات التشةريعية لتقنيةةة المعلومةةات فةي متجةةال األمةةن التجنةةائي ،د ارسةةة
مقارنة".

 .2تقييم بحث من متجلة دراسات التجامعة األردنية بعنوان "انعدام المسؤولية التجنائية".

 .1تقييم بحث من متجلة دراسات في التجامعة األردنية بعنةوان " The conformity of the Iraqi penal code with human
"rights international standards

 .4تقييم أبحاث قانونية مقدمة لتجامعة القدس المفتوحة .

 .1مراتجعةةة وتقيةةيم التعةةديالت علةةى البحةةث المعنةةون "اإلسةةتبعاد اإلتفةةاقي مةةن الضةةمان فةةي عقةةد التةةأمين وفقةةا ألحكةةام القةةانون المةةدني
األردني  ،دراسة مقارنة" المقدم لمتجلة دراسات  ،التجامعة األردنية .2055

 .6مراتجعة وتقييم التعديالت على البحث المعنون "تأثر القانون الفرنسي بالنموذج األنكلوسكسوني في متجال توتجيه األوامةر القضةائية
ل دارة وأهمية ذلك كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء اإلداري" المقدم لمتجلة دراسات  ،التجامعة األردنية .2055 ،

 .1تقيةيم بحةةث بعنةوان "نقةةل وزرع األعضةةاء البشةرية بةةين األحيةةاء فةةي التشةريع التجنةةائي األردنةةي" – تجامعةةة القةةدس المفتوحةةة  ،مكتةةب
عمان .2055 ،

 .9تقييم بحث بعنوان " المداولة في قانون أصول المحاكمات المدنية " متجلة دراسات  /التجامعة األردنية .2052
 .6تقييم بحوث عدة لكل من التجامعة األردنية وتجامعة دمشق و يرها ال يتسع المتجال لذكرها .

ب .جامعة الشارقة واألخرى

 .5تحكيم بحوث علمية لمتجلة تجامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،االمارات2056 .
 .2متجلة العلوم القانونية – تجامعة عتجمان 2056/2051
.2056.International Review of Law .3

 .4متجلة الحقوق -كلية الحقوق -تجامعة البحرين ،البحرين.2051/2056.

 .5المتجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية – تجامعة مؤتة ،األردن.2051/2056.
ثامنا -االشراف على رسائل الدراسات العليا ومناقشتها
أ.

أوال

الجامعة األردنية

 :االشراف على رسائل الماجستير
 " .5التجريمة المعلوماتية في قانون العقوبات األردني".2001/2004 ،

 " .2الصل وأثره في الدعوى التجزائية في القانون األردني".2001/2004 ،

 " .1أحكام وآثار الخلع في قانون األحوال الشخصية (د ارسة مقارنة بين الشريعة والقانون) ،آب .2001

 " .4اإلثبات اإللكتروني في الدعوى التجزائية في األردن (الحاسوب واالنترنت والهاتف الخلوي).2001 ،
" .1مكافحة اإلرهاب وانعكاساته على ضمانات المحاكمة العادلة".2001 ،
 " .6الحماية التجنائية للتتجارة اإللكترونية عبر االنترنت".

 " .1تجرائم االعتداء على التجانب المعنوي لالنسان عبر االنترنت".2006 ،
 " .9الحماية التجنائية لألطفال المتجني عليهم".2006 ،

.6

" تشكيل العصابات في التشريعات التجزائية األردنية". 2006 ،

 .50العدالةةة اإلصةةالحية لألحةةداث فةةي التش ةريعات الوطنيةةة ومةةدى مواءمتهةةا مةةع المعةةايير والمبةةادل الدوليةةة ،تجامعةةة عمةةان العربيةةة،
.2052

 .55اإلشراف على عدد من الرسائل األخرى ال يتسع المتجال لذكرها
 :االشراف ومناقشة مشاريع ورسائل الدكتوراه :

ثانيا
أ.

مناقشة عدد من مشاريع رسائل دكتوراه في كل من التجامعةة األردنيةة وتجامعةة عمةان العربيةة للد ارسةات العليةا والتجامعةة اإلسةالمية

العالمية وتجامعة الشارقة  ،مثل :

" .5مدى كفاية الحماية التجزائية للعملية اإلنتخابية في التشريع األردني  ،دراسة مقارنة"
" .2تجرائم اإلعالم المرئي والمسموع في قانون العقوبات األردني"
" .1إتجراءات المحاكمة أمام المحكمة التجنائية الدولية"

" .4تحريك دعوى الحق العام في تجرائم المطبوعات والنشر"
" .1حرية الصحافة ومسؤولية الصحفي عن تجرائم النشر"
" .6خصوصية الضابطة العدلية الضريبية"

 " .1التعاون الدولي في متجال مكافحة التجريمة االلكترونية" ،تجامعة الشارقة.
" .9الحماية التجنائية الموضوعية للطفل" ،تجامعة الشارقة.

 " .6مواتجهة القانون الدولي لالعتداء االلكتروني" ،تجامعة الشارقة.

 .50مناقشة عدد آخر من مشاريع رسائل الدكتوراه ال يتسع المتجال لذكرها.
ب .اإلشراف على عدد من رسائل الدكتوراة في الجامعة األردنية وجامعة عمان العربية :

 .5أطروحةةة بعن ةوان "الحمايةةة التجنائيةةة لتجسةةم اإلنسةةان فةةي عمليةةات نقةةل األعضةةاء البشةةرية"  ،كليةةة الد ارسةةات العليةةا – التجامعةةة
األردنية .

 .2أطروحة بعنوان "مسؤولية األشخاص المعنوية ودورها في الحفاظ على المال العام" – تجامعة عمان العربية .
 .1أطروحة بعنوان "المسؤولية التجزائية المترتبة على تجرائم الكمبيوتر واإلنترنت" – تجامعة عمان العربية .

 .4أطروحة بعنوان "اإلضطرابات النفسية وأثرها على المسؤولية التجنائية" – تجامعة عمان العربية .2055 ،
 .1أطروحة بعنوان " مدى حتجية البصمة الوراثية في اإلثبات التجزائي" – تجامعة عمان العربية .

 .6مدى الحماية التجنائية للمعلومات عبر الحاسوب واالنترنت (دراسة مقارنة) ،تجامعة عمان العربية.2052 ،
 .1اإلشراف على عدد من رسائل الدكتوراه األخرى ال يتسع المقام لذكرها.
ثانيا

 :مناقشة رسائل الدراسات العليا

 .1مناقشة رسائل ماجستير في الجامعات األردنية
 " .2حقوق وضمانات المتهم في نظام اإلتجراءات التجزائية السعودي ".2004/9/59 ،

 " .1المسةةؤولية التجزائيةةة لمةةدقق الحسةةابات فةةي الشةةركات المسةةاهمة العامةةة فةةي قةةانون الشةةركات األردنةةي ونظةةام الشةةركات السةةعودي،
دراسة مقارنة".2001/52/26 ،

 .4المسؤولية التجزائية عن تجرائم المرور في التشريعين األردني واالماراتي ،دراسة مقارنة.2006/4/26 ،
 .1الصل وأثره على التجريمة االقتصادية.2001 ،

 .6إحترام حقوق االنسان في األلعاب الرياضية  ،كلية التربية الرياضية.2009 ،

 .1تجريمة قبول الواسطة في التشريع األردني واشكالية التطبيق (دراسة مقارنة).2052 ،

 .9ازدواتجية سلطة التحقيق االبتدائي في التشريع التجزائي الكويتي ،رسالة ماتجستير ،تجامعة عمان العربية.2051 ،
 .6أثر إتجراءات التحقيق االبتدائي المعيبة على أدلة النيابة العامة (دراسة مقارنة) ،تجامعة عمان العربية.2051 ،

 .50مدى مشروعية الدليل االلكتروني المستمد من التفتيش التجنائي (دراسة مقارنة) ،تجامعة عمان العربية.2051 ،
 .55المشاركة في مناقشة العديد من الرسائل ال يتسع المتجال لذكرها .

 .2مناقشة رسائل دكتوراه في الجامعات األردنية
 .5بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة اإلتجرامية  ،تجامعة عمان العربية للدراسات العليا .2055 ،
 .2األحكام المستحدثة في قانون التجرائم اإلقتصادية األردني – التجامعة األردنية . 2055 /1/9
.1

تنازع اإلختصاص في المسائل التجزائية (دراسة مقارنة) ،تجامعة عمان العربية للدراسات العليا .2055 ،

 .4تجريمة اإلستغالل التجنسي لألطفال عبر اإلنترنت دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني والفرنسي والمصري واألردني  ،تجامعة
عمان العربية للدراسات العليا .2055 ،

 .1المحاكم التجنائية الدولية الخاصة  ،تجامعة عمان العربية حزيران .2055

 .6بطالن التوقيف في مرحلة التحقيق االبتدائي ،تجامعة عمان العربية.2055 ،

 .1مدى توافق أحكام التجرائم في القانون األردني لمنع االتتجار بالبشر مع األحكام العامة للتجريمة (دراسة مقارنة) ،تجامعة عمان
العربية.2052 ،

 .9االتتجاه الحديث في خصخصة المؤسسات العقابية ،التجامعة األردنية.2051 ،

 .6مناقشة العديد من الرسائل في التجامعة األردنية وتجامعة عمان العربية ال يتسع المتجال لذكرها أيضا .
ب .جامعة الشارقة

أوال  :االشراف

 .5الحماية التجنائية للبيانات االسمية المخزنة في الحاسب ادلي ،رسالة ماتجستير.2056 ،
 .2أثر األمراض النفسية على المسؤولية التجنائية (دراسة مقارنة).2056 ،
 .1الحماية التجنائية للمرأة في القانون االماراتي ،رسالة ماتجستير .2058

 .4السياسة التجنائية في مكافحة االرهاب االلكتروني ،رسالة دكتوراه.2058 ،

 .1الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى التجزائية – دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه.2056 ،
ثانيا  :المناقشة

" .5بدائل الدعوى التجزائية في التشريعات التجنائية -دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه ،تجامعة الشارقة.

 " .2العقوبات التعزيرية وتطبيقاتها في قانون الغذاء والدواء بدولة الكويت" ،رسالة ماتجستير ،تجامعة الشارقة.
تاسعا  -الدورات التدريبية

أ.

الجامعة األردنية

 .5دورة الرخص ةةة الدولي ةةة لقي ةةادة الحاس ةةوب ( ،)UJCDLف ةةي التجامع ةةة األردني ةةة م ةةن ( .2001/52/51 – 2001/50/1الحاس ةةوب
والبرمتجيات التجاهزة) .إضافة إلى دورات سابقة في الحاسوب في المركز العربي عام . 65

(.)Disk operating system + Basic Language + Arab word

 .2دورة تأهي ةةل أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريس التج ةةدد ،ف ةةي مرك ةةز تنمي ةةة الق ةةوى البشة ةرية ،ف ةةي التجامع ةةة األردني ةةة ،م ةةن  2001/4/20ال ةةى
.2001/6/1

 .1دورة استخدام قواعد البيانات في المكتبة العامة .2001/6/21 ،

 .4دورة استخدام ال ( )white boardفي كلية الملك عبد اهلل لتكنولوتجيا المعلومات.

 .1اإلشراف على بعض الدورات التدريبية التي تعقدها التجامعة األردنية للطلبةة أو المةوظفين ،كةالعنف ضةد المةرأة ،وحقةوق اإلنسةان،
والحقوق المدنية والسياسية 2006/52/1 – 52،2006/1 ،بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان.

 .6االشتراك في تنظيم دورات تدريبية مع مركز االستشارات في التجامعة األردنيةة ضةمن إطةار التوعيةة القانونيةة كالمسةؤولية التجنائيةة
للعاملين في القطاع الطبي في األردن.

ب .جامعة الشارقة

 .5الة ةةدورة التدريبية ةةة " دي ة ةوان المحاسة ةةبة واختصاصة ةةاته فة ةةي الرقابة ةةة علة ةةى المة ةةال العة ةةام ومكافحة ةةة الفسة ةةاد" ،عمة ةةادة شة ةةؤون الطلبة ةةة،
.2051/1/50

 .2التعليمات التجامعية في من الترقيات ألعضاء الهيئة التدريسية ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني11 ،ابريل ،2056
 .1المحاضرة الفعالة ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني-24 ،نوفمبر -24 ،2051نوفمبر .2051

 .4التخطيط التربوي وتصميم المقررات ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني 9-10 ،نوفمبر  6 ،2051ساعات تدريبية.
عاش ار  -المقاالت القانونية واللقاءات الصحفية
 .5مقال منشور في متجلة اإلذاعات العربية.
 .2مقةال فةةي تجريةةدة الةرأي األردنيةة حةةول " إشةةكالية تةةولي المةرأة القضةاء بةةين قةةانون المحةةاكم الشةةرعية ومطالةب النسةةاء" .أتجرتةةه الصةةحفية النةةا
الظاهر.

 .1لقاء في اإلذاعة األردنية  ،برنام نساء وآراء حول " العنف ضد المرأة".
 .4بحث حول " مكافحةة المخةدرات مةن التجانةب القةانوني" ،وقةد نشةر فةي العةدد الخةامس مةن متجلةة أردن بةال مخةدرات ،التةي تصةدرها مديريةة
األمن العام – إدارة مكافحة المخدرات.

حادي عشر – عضوية المجالس واللجان األكاديمية واالدارية
أ.

الجامعة األردنية

 .5ممثل قسم القانون العام في متجلس الكلية .2004/2001
 .2ممثل كلية الحقوق في متجلس التجامعة .2001-2006

 .1مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون التطوير .2006/2009
 .4عضوية لتجان تحقيق في القضايا الطالبية.

 .1عضوية لتجان تحقيق في قضايا أعضاء الهيئة التدريسية  /التجامعة األردنية .
 .6مقرر لتجنة تحقيق في قضايا أعضاء الهيئة التدريسية  /كلية الحقوق .
 .1مقرر لتجنة شؤون المكتبة  -كلية الحقوق  /التجامعة األردنية .

 .9عضوية هيئة تحرير متجلة دراسات الصادرة عن التجامعة األردنية .
 .6مندوب كلية الدراسات العليا.

 .50اللتجنة االتجتماعية .2009/2001 -2004/2001
 .55لتجنة المكتبة .2004/2001

 .52لتجنة التطوير .2006/2009

 .51مقرر لتجنة المكتبة والمكتبة االلكترونية للعام التجامعي .2055-2050

 .54عضوية لتجنة المتجلة القانونية للطلبة في كلية الحقوق للعام .2055-2050

 .51عضوية في لتجان التحقيق في الكلية والتجامعة  ،والمشاركة في إصالح ذات البين بين الزمالء في العمل.
 .56عضوية تجمعية رابطة األكاديميات االردنيات.
 .51عضوية الشبكة القانونية للنساء العربيات.
جامعة الشارقة

 .5عضوية لتجنة إعادة االعتماد األكاديمي لبرنامتجي الماتجستير في القانون العام والقانون الخاص2051/2054 ،
 .2عضوية لتجنة اعداد دراسة حول برنام الماتجستير المقترح "قانون الطيران المدني والفضاء".2051/2054 ،
 .1ممثل كلية القانون في اليوم المفتوح في المبنى الرئيسي لتجامعة الشارقة

.4عضوية العديد من اللتجان في كلية القانون في تجامعة الشارقة كاللتجةان الدائمةة فةي الكليةة (لتجنةة تقةويم المخرتجةات التعليميةة لبرنةام

البكالوريوس ،ولتجنة التحقيق في مخالفات الطلبةة ،ولتجنةة النةدوات والمةؤتمرات)؛ اضةافة الةى لتجةان قسةم القةانون العةام ( كلتجنةة مراتجعةة

الخطط الدراسية ،ولتجنة تقييم طرق التدريس).2051/2054 .

.1عضوية لتجنة االعتماد األكاديمي لبرنام الدكتوراه في القانون العام.2056/55/20 ،

 .6عضوية لتجنة النظر في السير الذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف الشا رة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.2051/5/56 ،
 .1عضوية لتجنة التنظيم الداخلي للمؤتمر الدولي " نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي".2051/4/1 ،
 .9لتجنة حسن استقبال أعضاء الهيئة التدريسية التجدد .2051

 .6منسق ندوة "التجرائم اإللكترونية" بالتعاون بين تجامعة الشارقة ومركز بحوث الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة .2051
ثاني عشر – االستشارات والخدمات المجتمعية األخرى
أ.

الجامعة األردنية

 .5اإلعةةداد المتحةةان الكفةةاءة التجامعيةةة 5مةةن خةةالل إعطةةاء المحاض ةرات المكثفةةة ووضةةع أسةةئلة مقترحةةة للطلبةةة الخ ةريتجين فةةي كليةةة
الحقوق.

 .2تنظيم برنام شامل لالمتحانات والمراقبة ،ومراقبة اإلمتحانات وتدقيق النتائ .
 .1المساهمة في تنظيم ومراقبة انتخابات متجلس الطلبة وفرز األصوات.

1وهو امتحان موحد يعقد في جميع الجامعات في المملكة لقياس مستوى المعرفة العلمية في كل تخصص لدى الطلبة الخريجين  ،وتعتبر الجامعة االردنية
من أفضل الجامعات التي تحصل على المرتبة االولى في امتحان الكفاءة في معظم التخصصات.

 .4اصةةطحاب طلب ةةة الكلي ةةة ف ةةي زي ةةارات علميةةة ميداني ةةة كزي ةةارة مديري ةةة مكافح ةةة التهريةةب ي ةةوم األربع ةةاء 2009/4/2؛ وزي ةةارة م ارك ةةز
االصالح والتأهيل (ستجن النساء) ،وحضور بعض المحاكمات والنقاشات البرلمانية.

 .1استضافة محاضرين خارتجيين.

 .6مرشحة كلية الحقوق في حضور اتجتماع معهد العمل االتجتماعي مع ممثل مؤسسة تيمةبس ومنةدوب المفوضةية األوروبيةة لشةؤون
التعليم  2050/55/22حول التدريس في برنام الدبلوم المهني في السياسات العامة وحقوق الطفل.

ب .جامعة الشارقة

 .5اصطحاب الطالبات الى " ستجن النساء في شرطة الشارقة".2056/1/2 ،

.2اصطحاب طالبات كلية القانون في زيارة محاكم مركز دبي العالمي.2051/4/24 ،

 .1تدريب طلبة الكلية في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية  2051في متجال القانون التجنائي.
 .4المشاركة في اليوم المفتوح

 .1المراقبة في امتحان الكفاية المعرفية والمراقبة في االمتحانات النهائية للكلية.

 .6استكمال مساق التدريب العملي الداخلي لطالبات برنام الشريعة والقانون (التجزء التجنائي) .2051
 .7تدريب طلبة كلية القانون على المحاكمة الصورية.

