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 .يقابم سفارة  خًهىريت انصيٍ انشعبيت                                   

 

 

 

 

 انًؤهالث انعهًيت:

 (1991 –كبنىسٌىط هبَىٌ ) جبيؼخ ثـذاد ث .1

 يبجغزٍش انوبَىٌ اإلداسي ) ػًبٌ انؼشثٍخ نهذساعبد انؼهٍب ( .2

انشهبثخ انوعبئٍخ ػهى انـهى كً انوشاس اإلداسي )دكزىساح كً انوبَىٌ انؼبو: أغشوحخ انذكزىساح ثؼُىاٌ  .3

 (.2116 -انجبيؼخ األسدٍَخ  /انزأدٌجً

 :اكاديًيتاإلداريت وانقياديت واأل انخبزاث

 انخبزاث اإلداريت: -أوالا 

 وحزى ربسٌخه. 16/11/2112يذٌش يشكض االعزشبساد وانزذسٌت/انجبيؼخ االسدٍَخ يُز  .1

 1/9/2112ونـبٌخ  22/2/2116َبئت يذٌش ػبو يغزشلى انجبيؼخ االسدٍَخ نهشؤوٌ اإلداسٌخ يٍ انلزشح  .2

 .22/2/2116ونـبٌخ  22/2/2113يذٌش يشكض اإلعزشبساد وانزذسٌت / انجبيؼخ االسدٍَخ  .3

 2113 – 2116يٍ انلزشح  يذٌش وحذح انخذيبد انًغبَذح .4
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سئٍظ شؼجخ انذساعبد انلٍُخ وانًىاصلبد كً دائشح انؼطبءاد انًشكضٌخ / انجبيؼخ االسدٍَخ، نًذح خًظ  .5

 21/2/2116عُىاد ونـبٌخ 

 ٍَخ نًذح عُزٍٍ.دائشح انؼطبءاد انًشكضٌخ / انجبيؼخ االسد -سئٍظ شؼجخ انؼوىد واالرلبهٍبد  .6

ونـبٌخ  1992دائشح انؼطبءاد انًشكضٌخ/ انجبيؼخ االسدٍَخ يُز انؼبو  -إداسي / ػطبءاد وػوىد .2

21/9/1996 

 

 انخبزاث األاكاديًيت:  -ثاَياا 

 انتذريس اندايعي. - أ

 ونـبٌخ ربسٌخه. 4/6/2112اعزبر انوبَىٌ انؼبو انًغبػذ ثكهٍخ انحوىم / انجبيؼخ االسدٍَخ يُز  -

يجبدئ كً يغبهبد ) انذونٍخ نهذساعبد انضبًَ ػجذهللا ثٍ انحغٍٍ األيٍشيزلشؽ ثكهٍخ  يحبظش ؿٍش -

 2112 – 2116 ( انغٍبعخ

 نهؼبو )يغبهبد ربسٌخ وحعبسح االسدٌ(  انًلزىحخ انؼشثٍخ انجبيؼخ كً يزلشؽ ؿٍش يحبظش -

 2111 /2111 انجبيؼً

 انحقىق/اندايعت األردَيت: انًساقاث األاكاديًيت انتي أدرسها حانياُ بكهيت            

 انوبَىٌ اإلداسي. -

 اإلداسح انًحهٍخ. -

 انىظٍلخ انؼبيخ. -

 انوعبء اإلداسي. -

 انًبنٍخ انؼبيخ وانزششٌغ انعشٌجً. -

 دساعبد يزؼًوخ كً انوبَىٌ اإلداسي واإلداسح انًحهٍخ نطهجخ انذساعبد انؼهٍب. -

 اإلداسي واإلداسح انًحهٍخ.اإلششاف ػهى ػذد يٍ غهجخ انذساعبد انؼهٍب كً يجبالد انوبَىٌ  -

 

 اإلَتاج انًعزفي وانعهًي:  - ة

 

 :أو انًوجىنخ نهُشش كً يجالد ػبنًٍخ او وغٍُخ يحكًخ انًُشىسح انؼهًٍخ األثحبس

 

 األثحبس انًُشىسح ثبنهـخ انؼشثٍخ:  -أ      

 2121/  جشػ يجهخ( يوبسَخ دساعخ)  انؼبو انًىظق َوم هشاس ػهى انوعبئٍخ انشهبثخ -1

وعبء اإلداسي ػهى عهطخ اإلداسح انزوذٌشٌخ كً هشاساد اَزذاة انًىظلٍٍ، انًجهخ االسدٍَخ سهبثخ ان -2

 11/2/2112كً انوبَىٌ وانؼهىو انغٍبعٍخ/ جبيؼخ يؤرخ 

 11/2/2116االسدٍَخ  انجبيؼخ دساعبد انعىاثػ انوبَىٍَخ نهزحوٍن اإلداسي، يجهخ -3

 

 



 

دساعخ يوبسَه )االسدٌ/كشَغب/يصش(  -وعبء ػهٍهاػالٌ انُلغ انؼبو كً ػًهٍخ االعزًالى وسهبثخ ان -4

  1/2116/ 6ػهىو انششٌؼخ وانوبَىٌ   -يجهخ دساعبد انجبيؼخ االسدٍَخ 

ػهىو انششٌؼخ وانوبَىٌ   -انزكٍٍق انوبَىًَ نُظبو انزحكٍى / يجهخ دساعبد انجبيؼخ االسدٍَخ  -5

15/1/2115 . 

ساعخ رطجٍوٍخ ػهى انُظبو انوبَىًَ األسدًَ، د –انزؼىٌط اإلداسي ثٍٍ انوبَىٍٍَ انًذًَ واإلداسي  -6

 9/12/2114 ػهىو انششٌؼخ وانوبَىٌ  -يجهخ دساعبد انجبيؼخ االسدٍَخ 

 

 :االثحبس انًُشىسح ثبنهـخ اإلَجهٍضٌخ   -ة 

2-  Administrative Judge and Constitutional Judge: Broad Potential and 

Mutual Influence in the Field of Protecting the Rights of Individuals.  

                                   .ثٍٍ انوبظً اإلداسي وانذعزىسي كً يجبل حًبٌخ حوىم اإلَغبٌ انًزجبدل انزأصٍش

Multicultural Education Journal / SCOPUS    ( 29/11/2020). 

 

2- The Impact of Legal Regulation of Rights and Freedoms on the Ability    

Exercise in the Jordanian Legal System.                                                     

 األسدًَ. انوبَىًَ انُظبو كً يًبسعزهب وكٍلٍخ وانحشٌبد نهحوىم انوبَىًَ انزُظٍى أصش                   

Palarch's  journal of archaeology of Egypt / SCOPUS.     ( 5/11/2020) 

9- International Liability for Environmental Damage. 

 2121/  جشػ انجٍئٍخ يجهخ األظشاس ػٍ انذونٍخ انًغؤونٍخ            

11- The Right of the Public Employee to strike in the Jordanian Legal 

System ( A comparative study). 

11- journal of legal, ethical and regulatory issues./ Scopus 14-4-2021  

12-   Non- acquiescence to the administrative decision as a Condition for 

accepting annulment lawsuit before Jordanian Administrative Judiciary. 

13-  journal of legal, ethical and regulatory issues./ Scopus 14-4-2021 

 



 

 انذراساث انبحثيت انتطبيقيت: -ثانثاا 

(، نصبنح انهالل وغُهى األصهًدساعخ يٍذاٍَخ ثؼُىاٌ ) ارجبهبد انالجئٍٍ ثشأٌ انؼىدح انى  -

 االحًش األسدًَ وانُزبئج هٍذ انزحهٍم االحصبئً.

إجشاءاد انزوبظً االنكزشوًَ )انًحكًخ اإلكزشاظٍخ(/ دساعخ + ثحش ػهًً رطجٍوً عٍوذو  -

 جحش انؼهًً.نصُذوم ان

 

انًؤتًزاث وانُذواث:                      

انًُظى سئٍظ انهجُخ انزحعٍشٌخ انؼهٍب نًؤرًش ) أيٍ وحًبٌخ انًؼهىيبد انًصشكٍخ، آكبم ورحذٌبد( و -

زي ٌزعًٍ يحبوس حىل رطىس انزششٌؼبد انوبَىٍَخ واإلجشائٍخ وااليزضبل يٍ انجبيؼخ االسدٍَخ، وان

 2121/2121، ؼضٌض ايٍ وحًبٌخ انًؼهىيبد انًصشكٍخوانحبكًٍخ انًصشكٍخ كً ر

 2119كً حًبٌخ انحشٌبد.      ػًبٌ/ آراس  انؼشثً يؤرًش انوعبء اإلداسي ) دوس انوعبء اإلداسي -

 وسشخ ػًم ثشأٌ يششوع هبَىٌ اإلداسح انًحهٍخ/ يشكض ساصذ ثبنزؼبوٌ يغ وصاسح انزًٍُخ انغٍبعٍخ. -

  2119ػًبٌ/ حضٌشاٌ 

سعبنخ ػًبٌ كً  –زُظًٍٍخ نًؤرًش انششم األوعػ انغُىي االونً ) عٍبدح انوبَىٌ وانذٌٍ يوشس انهجُخ ان -

ػبنى يزـٍش( ثبنزؼبوٌ يغ انًشكض انذونً نهوبَىٌ وانذساعبد انذٌٍُخ كً جبيؼخ ثشٌجبو ٌىَؾ االيشٌكٍخ 

 .2112 ، آراسوانزي ػوذ ثبنجبيؼخ االسدٍَخ

ثبنزؼبوٌ يغ انًُظًخ  –اإلداسي / انجبيؼخ االسدٍَخ  يؤرًش االرجبهبد انحذٌضخ نهزذسٌت وانزطىٌش -

 2112 رًىص  ،انؼشثٍخ نهؼهىو اإلداسٌخ

 عضىيت انهداٌ واندًعياث:

 يحبو يضاول ويغجم ثُوبثخ انًحبيٍٍٍ االسدٍٍٍَ. -

 يُز(     انوبَىٍَخ نهًصطهحبد ػشثً يؼجى إلػذاد)انعبد نهـخ انىغٍُخ نهًجبدسح انلًُ انلشٌن ػعى -

 .ربسٌخه زىحو2121 أول رششٌٍ

 ونـبٌخ ربسٌخه. 2/11/2119يغزشبس هبَىًَ نصُذوم اعكبٌ انؼبيهٍٍ كً انجبيؼخ االسدٍَخ يُز  -

 2112 ونـبٌخ 2114ػعى نجُخ انؼطبءاد انًشكضٌخ / انجبيؼخ االسدٍَخ  -

 .2116/ 2116ػعى نجُخ اإلداسح / جًؼٍخ انجبيؼخ االسدٍَخ انزؼبوٍَخ -

 .2115ونـبٌخ   2112/ انجبيؼخ االسدٍَخ  ػعى نجُخ إداسح صُذوم االدخبس -

 2111 ونـبٌخ 2112ػعى نجُخ االعزضًبس / انجبيؼخ االسدٍَخ  -

 2111ونـبٌخ 2112أيٍٍ عش نجُخ االعزضًبس / انجبيؼخ االسدٍَخ  -



 2111 / انجبيؼخ االسدٍَخػعى انهجُخ انؼهٍب نزُلٍز يشبسٌغ انجٍُخ انزحزٍخ -

 2119بًَ / انجبيؼخ االسدٍَخ ػعى نجُخ انحشو انجبيؼً ورُظٍى انًج -

 2119ػعى كشٌن ػًم إػذاد انىصق انىظٍلً نىظبئق انجبيؼخ األسدٍَخ  -

 يوشس نجُخ انطىاسئ / انجبيؼخ االسدٍَخ. -

 ػعى إحزٍبغ انًجهظ انزأدٌجً االعزئُبكً نًىظلً انجبيؼخ االسدٍَخ. -

 

 

 االهتًاياث انعًهيت:

يخ وانزطجٍوبد انوبَىٍَخ واإلداسٌخ انًزؼهوخ ثًُظىيخ االهزًبو ثبنجحش انؼهًً كً إغبس انىظٍلخ انؼب -

انؼًم اإلداسي انؼبو، حٍش ثحضذ كً يجبل انوبَىٌ اإلداسي وانىظٍلخ انؼبيخ وانزطىٌش وسكغ عىٌخ 

 االداء وثُبء انوذساد وانزششٌؼبد انًبنٍخ.

 انًهاراث :

 يهبساد اعزخذاو انحبعىة. -

 نًؤرًشاد واالجزًبػبد.يهبساد انزلبوض وانحىاس وإداسح انُذواد وا -

 يهبساد حم انًشكالد وارخبر انوشاس. -

 

 انخبزاث انتذريبيت:

 انزذسٌت كً ثشَبيج اإلداسح انؼهٍب نهؼبيهٍٍ كً انجبيؼخ االسدٍَخ. -

 انزذسٌت كً انجىاَت انوبَىٍَخ نهىظٍلخ انؼبيخ. -

 انزذسٌت كً يجبالد يهبساد االرصبل. -

 ؼبو.انزذسٌت كً يجبل اَظًخ انششاء نهوطبع ان -

 

 انبزايح انتذريبيت:

 2114انجشَبيج انزذسٌجً كً انذاسح انؼهٍب  -

 1992انجشَبيج انزذسٌجً كً االداسح  -

 دوسح رذسٌت انًذسثٍٍ. -



 دوساد يزؼذدح كً يجبالد انىظٍلخ انؼبيخ وانزششٌؼبد انًبنٍخ. -

 

   


