
 الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

 1  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 د. عوض رجب خشمان الليمون االســـــــم 
 ، فقوع / الكرك61/5/6611 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 القانون العام  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
جامعة القاهرة/ جمهورية مصر  نونقا الدكتوراه 

 العربية
2006 

 1999 االردن/ جامعة آل البيت قانون الماجستير 
 1991 االردن/ جامعة مؤته قانون بكالوريس 
االردن / الكرك/مدرسة فقوع  االدبي الثانوية العامة 

 الثانونية
1988 

 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون العام التخصص العام 
 القانون الدستوري التخصص الدقيق 

 الحقوق والحريات. السلطات العامة.انظمة الحكم، الدساتير المقارنة،  مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 ستوري االردني " دراسة مقارنه.العنوان " سلطة رئيس الدولة بحل البرلمان في النظام الد  
قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين : ففي الفصل التمهيدي بحثنا فيه خصائص ومرتكزات النظام    

البرلماني الذي يمارس في ظله حق حل المجالس النيابية من قبل السلطة المختصة، والمدلول القانوني لمفهوم 
 طوره في النظام البرلماني البريطاني.الحل، باإلضافة إلى نشأة الحل وت

وفي القسم األول : تناولنا فيه األحكام الدستورية لحق الحل في النظاميين الدستوريين األردني والمصري ،  
والممارسات العملية لحق الحل ، باإلضافة الى الضمانات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في كال 

 النيابية من المغاالة في استخدامه. النظاميين لحماية المجالس
وفي القسم الثاني: خصصناه لدراسة اآلثار القانونية المترتبة على حل المجالس النيابي في النظام الدستوري   

األردني والمصري من حيث االختصاص التشريعي، وبعض مظاهر الرقابة التي أقرتها الدساتير على أعمال 
ما تطرقنا إلى دوافع الحل والقيود التي الخاصة باستخدامه في الدستوريين األردني الحكومة أثناء فترة الحل،  ك

 والمصري.
 وفي الخاتمة عرضنا أهم النتائج والتوصيات.  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 . 6666- 6661 للعلوم والتكنولوجيا األعلىالمجلس  موظف اداري   - 
عد رئيس مركز مسا 

حوث وتطوير البادية ب
األردنية ، المجلس 

االعلى للعلوم 
 – 0222والتكنولوجيا، 

0220. 

 0262 -6666 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

أستاذ مساعد في جامعة  
الزرقاء الخاصة الفصل 

 – 0221األول لعام 
 .0226ولغاية  

 0221- 0222 جامعة الزرقاء الخاصة

 0261 -0266 الجامعة األردنية ستاذ مساعدمحاضر، وأ 

 لغاية أالن -0261 الجامعة األردنية أستاذ مشارك 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
/ 0261و  0261/ 0265 مساعد العميد لشؤون الطلبة للعاميين الجامعيين   

0262   يق في قضايا الطلبة ، عمادة شؤون عضو في لجنة التحق
.0261/0262الطلبة للعام الجامعي والعام الجامعي   

 

0261/0265 ، .0265 (
0261 

   الجامعه/ كلية الحقوق ، الطلبة  تأديبمقرر لجنة  
 

للعام الجامعي 
. والعام 0265/0261
0261/0262الجامعي   

 
 

  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
المركز الدستوري لرئيس الوزراء في النظام الدستوري  د. عوض الليمون 

، دراسة مقارنة، مجلة دراسات / 6650األردني لعام 
، علوم الشريعة والقانون ، 96الجامعة األردنية، المجلد 

 .0260، تشرين الثاني0العدد 
أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس األمة في الدستور  لليموند. عوض ا  

، علوم 16األردني، مجلة دراسات / الجامعة األردنية، المجلد 
 .0261، 6الشريعة والقانون ، العدد 

 
د. عوض الليمون. د. احمد  

 الهياجنه
 الضوابط الدستورية إلصدار القوانين المؤقته في الدستور                   

، مجلة الشريعة  0266األردني وفقا للتعديالت الدستورية لعام   
 والقانون، جامعة االمارات العربية.                       

 
د. عوض الليمون. د. احمد  

 الهياجنه.
القيمة القانونية للدليل المتحصل من التعذيب في القانون 

، 90لعدد االنجليزي، المجلة األوربية للعلوم االجتماعية ، ا
 االصدار الثالث.
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
شارك في ندوة الديمقراطية والشورى في األنظمة  

 .الدستورية 
كلية الحقوق ، الجامعة األردنية ، 

 .0261/ 61/5بتاريخ 
 محاضر

" حوار عنوانندوة ب 
المجتمع المدني حول 
القوانين المؤقته" برعاية 

عهد بصر لدراسات م
.المجتمع المدني   

 
 

 في فندق هوليدي أن بتاريخ
5/60/0266 

 حضور

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

 .0266   . دورات في اعداد التعليم الجامعي/ الجامعة االردنية - 
دورة تدريبية حول تعزيز االليات الدولية لحماية حقوق االنسان / أكاديمية التغيير  -  

 للدراسات الديمقراطية والتنموية 
 -61بتاريخ 

66/66/0261 
 – 61/6/0221 دورة في تأهيل المدرسين الجامعين / جامعة الزرقاء 

6/62/0221. 

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية دوالموا المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
    . األردنيالنظام الدستوري  
    اإلداري.القانون  
    .يلنظم السياسية والقانون الدستورا 
    احلقوق واحلريات العامة. 
    مشروع حبث. 
    العامة.قانون الوظيفة  
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  عيات العلمية المهنيةالعضوية في الهيئات والجم

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 0261 األردنيين/ عماننقابة المحاميين  
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


