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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  البيانات الشخصية

 
 عمر صالح عمي العكور االســـــــم 
 م61/66/6111الصريح  –اربد  تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق  الكمية 

 العام  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 م6191 المممكة األردنية  الياشمية  رع العمميف شيادة الثانوية العامة 
 م6111 جامعة اليرموك الحقوق بكالوريوس 
 م2006/2002 فرنسا 2جامعة نانسي  قانون دولي عام ماجستير 
 م2001 فرنسا 2جامعة نانسي  قانون دولي عام دكتوراه 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون العام التخصص العام 
 القانون الدولي العام  الدقيقالتخصص  

المنظمات الدولية ، حقوق االنسان ، قانون النزاعات المسمحة ، اآلليات القانونية  مـجاالت االهتمام 
 ، وسائل حل المنازعات بالطرق السممية .إلقتسام ) مجاري المياه الدولية ( 

 
  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ه )في حدود ممخص رسالة الدكتوراعنوان و  
   " وموضوع األطروحة " اقتسام المياه في الشرق األوسط والقانون الدولي 
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  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 2020/ 2061 الجامعة األردنية نائب العميد لشؤون التطوير والجودة 
 2066/2062 العموم اإلسالمية  الجامعة رئيس قسم القانون العام  

 
  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
  2020/ 2061 مقرر لجنة تنفيذ الخطة اإلستراتييجية 
  2061/2020  عضو لجنة المؤتمرات والندوات والتدريب والبحث العممي 

  2061/2020 مقرر لجنة التطوير وضمان الجودة 

  2061/2020 رئيس لجنة المنتدى القانوني 

  2061/2020 مقرر المجنة اإلجتماعية 

  .مدرب في حقوق االنسان لدى مؤسسات المجتمع المدني 

 

 

  .المشاركة الدورية في حولية القانون الدولي االنساني في ايطاليا 
  

 

  .محاضر غير متفرغ في أكاديمية الشرطة الممكية 
  

 

   متفرغ في جامعة آل البيت.محاضر غير 
  

 

  .مدرب لدى مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق االنسان 
  

 

   المشاركة في "المائدة المستديرة لعمداء كميات الحقوق في الجامعات األردنية
حول تدريس القانون الدولي اإلنساني " والتي تنظميا المجنة الدولية لمصميب 

 األحمر.

 

  ل المائدة المستديرة والتي تنظميا " مجموعة القانون المشاركة في أعما
من اجل حقوق اإلنسان " حول تدريس القانون الدولي لالجئين في 

 والتي عقدت في عمان  –الجامعات األردنية 

 

  .المشاركة الدورية في حولية القانون الدولي االنساني في ايطاليا 
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  تآخر خمس سنوا األبحاث العممية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
جريمة غسل االموال في القانون األردني واالتفاقيات الدولية. مجمة دراسات،   الدكتور عمر العكور  

 ، الجامعة األردنية.91عموم الشريعة والقانون، المجمد 
الدكتور  ، الدكتور عمر العكور   

، الدكتورة ميساء ممدوح العدوان 
 بيضون .

  مرتبة المعاىدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور األردني، مجمة
 ، الجامعة األردنية.00دراسات، عموم الشريعة والقانون، المجمد 

، الدكتور الدكتور عمر العكور  
 ممدوح العدوان .

 حالة، مجمة انعقاد االختصاص القضائي لممحكمة الجنائية الدولية بطريق اال
 دراسات ، الجامعة األردنية.

الحقوق المشمولة بالحماية لضحايا النزاعات المسمحة في الشريعة اإلسالمية   الدكتور عمر العكور  
والقانون الدولي اإلنساني، بحث مقدم لمؤتمر: واقع وتفعيل قواعد القانون 

 الدولي زمن الحرب والسمم، جامعة عجمون الوطنية.
محددات تطبيق مبدأ الضرورة في القانون الدولي اإلنساني، المجمة العالمية   عمر العكور  الدكتور  

 لمتسويق اإلسالمي، لندن، المممكة المتحدة.
القيود الواردة عمى مبدأ التكامل، الوالية القضائية لممحكمة الجنائية الدولية في   الدكتور عمر العكور   

 ئج(، مجمة المنارة، آل البيت.ضوء مبدأ التكامل )القيود والنتا
  
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
المشاركة في "المائدة المستديرة لعمداء  

كميات الحقوق في الجامعات األردنية 
 حول تدريس القانون الدولي اإلنساني "

  لية لمصميب األحمرلمجنة الدو 

المشاركة في أعمال المائدة المستديرة  
والتي تنظميا " مجموعة القانون من اجل 

حقوق اإلنسان " حول تدريس القانون 
 –الدولي لالجئين في الجامعات األردنية 

 والتي عقدت في عمان

  الجامعات األردنية 

   مدرب لدى مؤسسات المجتمع
المدني في مجال حقوق 

 ن.االنسا
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  الدورات التدريبية
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ

   
 
 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
   القانون الدولي العام  
   قانون التنظيم الدولي  
   القانون الدولي لحقوق اإلنسان  
   القانون الدولي اإلنساني  
   حقوق االنسان  
   الثقافة القانونية  

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

  . حتى تاريخو 2062 عضو المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني 

  2061/2020 نة المؤتمرات والندوات والتدريب والبحث العممي.عضو لج 
 

  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
 


