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 الســـــرية الــــــذاتيـــــــة  
لألستاذ الدكتور رشاد عارف السيد

  املعلومات الشخصية  : أوال •
  .رشاد عارف السيد :االسم  
  .األرد�ــــيـــة:  اجلنسية  
  . متزوج :احلالة االجتماعية  
   اجلامعة األرد�ية : العنوان  
                 كلية احلقوق   
  اململكة األرد�ية اهلامشية              عمان   
  )حممول ) (٠٧٩٩٩٣٣٤٤١)   / ( منزل ) ( ٥٣٣٤٥٧١: ( اهلاتف   

  

 : املؤهالت العلمية : ثا�ياً  •

 .١٩٦٩ دمشق عام احلقوق جبامعةليسا�س احلقوق من كلية  .١

 .١٩٧٣ من كلية احلقوق جبامعة القاهر عام مدبلوم القا�ون العا .٢

 .١٩٧٤ جبامعة عني مشس عام قية احلقودبلوم القا�ون الدويل العام من كل .٣

 .١٩٧٧درجة الدكتوراه يف احلقوق من كلية احلقوق جبامعة عني مشس  .٤
  

 : الوضع األكادميي : ثالثاً  •

 .١٩٧٨ عام األرد�يةعينت يف كلية احلقوق باجلامعة  .١

  .أستاذ األكادمييةالرتبة  .٢

 التخصص القا�ون الدويل العام .٣
 

كتوراه اركة يف مناقشة عدد كبري جداً من رسائل املاجستري والد واملشباإلشرافقمت :   رابعاً •
 .يف القا�ون 

 .  املؤمترات والندوات القا�و�ية داخل األردن وخارجه شاركت يف العديد من:   خامساً •



 ٢

  .  والكتب املنشورةاألحباث :  سادساً •

 ، لق والـشريعة ، العـدد األو      قوات الطوارئ الدولية العاملة يف مـصر واألمـن اجلمـاعي ، جملـة احلقـو                .١
 . ، جامعة الكويت ١٩٨١السنة اخلامسة 

 .١٩٨٢أشكال اتفاقيات وقف القتال، منشور يف الة املصرية للقا�ون الدويل  .٢

بعض اجلوا�ب القا�و�يـة التفاقيـات وقـت القتـال، دراسـة يف القـا�ون الـدويل العـام، منـشور يف جملـة               .٣
  .١٩٨٣احلقوق ، جامعة الكويت 

  .١٩٨١ة البحرين وقطاع غزة ، الة املصرية للقا�ون الدويل ، قنا .٤

 املتعلقة حبماية املمتلكـات الثقافيـة يف املنازعـات املـسلحة ،     ١٩٥٤دراسة التفاقية الهاي لسنة      .٥
  .١٩٨٤الة املصرية للقا�ون الدويل ، 

قـوق، كليـة احلقـوق،    جملـة احل / احلرب األهليـة وقـا�ون جنيـف، دراسـة يف القـا�ون الـدويل العـام                 .٦
 .١٩٨٥جامعة الكويت 

إبعاد األجا�ب وحقوق اإل�سان، جملة احلقوق للبحوث القا�و�ية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعـة          .٧
  .١٩٩١اإلسكندرية، العدد الثالث، 

 .١٩٩٢بعض النواحي العسكرية يف قا�ون البحار اجلديد، جملة دراسات اجلامعة األرد�ية  .٨

 –ن مسامهة حمكمة العدل الدولية يف تطوير القا�ون الـدويل، جملـة دراسـات             �ظرات يف جوا�ب م    .٩
 .١٩٩٣اجلامعة األرد�ية 

 .�١٩٩٣ظرات حول حقوق اإل�سان يف النزاع املسلح، الة املصرية للقا�ون الدويل  .١٠

ة  جامعـة و القـاهر   –محاية البيئة يف النزاعات املـسلحة ، جملـة للقـا�ون واالقتـصاد ، كليـة احلقـوق                    .١١
١٩٩٢.  

جملـة احلقـوق للبحـوث    / �ظرات يف جوا�ب من بنود تسوية املنازعات يف االتفاقيـة اجلديـدة للبحـار                .١٢
 .١٩٩٥ جامعة اإلسكندرية –كلية احلقوق / القا�و�ية واالقتصادية 

 جامعـة أسـيوط     –جملة احلقوق   / اإلبعاد والرتحيل القسري للمد�يني يف ضوء القا�ون الدويل اإل�سا�ي         .١٣
١٩٩٦.  

 .٢٠٠٠جملة املنارة جامعة آل البيت / مدى سلطة الدولة يف رد الالجئني أو طردهم يف القا�ون  .١٤

  . ١٩٩٣ اجلامعة األرد�ية ، –جملة دراسات / مالمح اإلطار القا�و�ي للدول غري الساحلية  .١٥

  



 ٣

 : الكتب •
  

) كتـاب   ( ١٩٨٢عمـان  / ام دراسـة يف القـا�ون الـدويل العـ    / الغارة اإلسرائيلية على املفاعل النـووي العراقـي       .١
 .�شر بدعم من اجلامعة األرد�ية 

�شر بدعم من ) كتاب  ( ١٩٨٢دراسة يف القا�ون الدويل العام ، عمان ) املشروع اإلسرائيلي ( قناة البحرين  .٢
 .اجلامعة األرد�ية 

 ، �ـشر بـدعم مـن اجلامعـة          ١٩٨٤املسؤولية الدولية عن أضرار احلـروب العربيـة اإلسـرائيلية جـزئيني ، عمـان                   .٣
 .األرد�ية 

  .١٩٨٥مبادئ يف القا�ون الدويل العام ، عمان  ،  .٤

  .٢٠٠١ – عمان –القا�ون الدويل يف ثوبه اجلديد  .٥

  .٢٠٠١ – عمان –الوسيط يف املنظمات الدولية  .٦

  . ٢٠٠٥ –يف اإلسالم واملواثيق الدولية حقوق اإل�سان  .٧
 

   : يف جمال العمل اإلداري داخل اجلامعة األرد�ية  :  ثامناً
 

 .٢٠٠٣-١٩٧٨ عدة مرات منذ عام األرد�يةرئيسا لقسم القا�ون العام بكلية احلقوق باجلامعة  .١

 .٢٠٠٠/٢٠٠١ ،٨٩/١٩٩٠ لعميد كلية احلقوق مرتني �ائبا .٢

  .٢٠٠٤ ،١٩٩٢ ن١٩٩٣ ، ١٩٩٤احلقوق عدة مرات  عميد كلية بأعمالقائما  .٣

 .�١٩٩٩/٢٠٠٠ائب عميد كلية احلقوق ورئيساً لقسم القا�ون العام بكلية احلقوق  .٤

 .٢٠٠٤ / �٢٠٠٣ائب عميد كلية احلقوق ورئيساً لقسم القا�ون العام بكلية احلقوق  .٥
  

   : اجلامعة األرد�ية خارج  يف جمال العمل اإلداري  :  تاسعاً
  .١٩٩٥/١٩٩٦ جامعة الزرقاء األهلية احلقوق، لكلية عميداً .١

  .١/٢/١٩٩٦ -  ١٦/١/١٩٩٦ بالوكالة بتاريخ ةرئيساً جلامعة الزرقاء األهلي .٢

 ١٩٩٨جامعة آل البيت /  والفقهية بكلية الدراسات الفقهية والقا�و�ية  لقسم الدراسات القا�و�يةرئيسا .٣
/١٩٩٩.  

  
  



 ٤

  
 

   :سيس كليات احلقوق يف األردن واخلارج   يف جمال اإلسهام بتأ :  عاشراً
  

  . ١٩٧٨اجلامعة األرد�ية / سامهت بتأسيس كلية احلقوق  .١

  .١٩٧٩سامهت يف وضع اخلطط الدراسية لكلية الشرطة امللكية يف األردن  .٢

  .١٩٩٣جامعة الريموك / سامهت يف إ�شاء كلية احلقوق  .٣

  .١٩٩٥لية جامعة الزرقاء األه/ سامهت  يف إ�شاء كلية احلقوق  .٤

 املاجستري والدكتوراه يف كلية احلقوق اجلامعة الدراسية لرب�امجسامهت يف وضع اخلطط  .٥
 . األرد�ية

سامهت يف وضع اخلطط الدراسية لرب�امج املاجستري والدكتوراه لكلية القا�ون يف جامعة الشرق  .٦
 . يف عمان ٢٠٠٦ت العليا األوسط للدراسا

 

   .٢٠٠٠على جائزة الدولة التقديرية يف حقوق اإل�سان والدميقراطية عام  حصلت  :اجلوائز   :  حادي عشر
  

  .األرد�ية عضو يف �قابة احملامني األرد�يني وجماز يف ممارسة احملاماة أمام احملاكم  :ثا�ي عشر
  

   .١٩٨٨ قضاء إجازة تفرغ علمي ملدة عام يف جامعة كمربج وجامعة ويلز يف بريطا�يا  :ثالث عشر
  

    :عضوية اللجان اجلامعية:  رابع عشر
 ومن هذه اآلن، وحتى ١٩٧٨ منذ عام األرد�يةشاركت يف العديد من اللجان اجلامعية يف اجلامعة   

  :األرد�ية باجلامعة اآلناللجان اليت شاركت فيها 
 .األرد�ية عن كلية احلقوق يف مركز تنمية القوى البشرية باجلامعة ممثال .١

  .األرد�ية باجلامعة نة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا  عن كلية احلقوق يف جلممثال .٢

  ) .اإل�سا�ية( ممثال عن كلية احلقوق يف هيئة جملة دراسات  .٣

 .اجلامعة األرد�ية /  احلقوق  العليا بكليةعضواً للجنة الدراسات .٤

  .عضواً يف جلنة معادلة املواد بكلية احلقوق  .٥

   .٢٠٠٦-٢٠٠٤بتدائي هيئة التدريس  االء جملس التأديب ألعضاعضواً .٦

 . حتى اآلن -٢٠٠٦عضواً جملس التأديب أالستئنايف ألعضاء هيئة التدريس  .٧



 ٥

    :املواد اليت قمت بتدريسها:   عشرخامس
 .مدخل اىل علم القا�ون  .١

 .تاريخ القا�ون  .٢

 .القا�ون الدستوري .٣

 .حقوق اإل�سان يف اإلسالم واملواثيق الدولية  .٤

 .لعام القا�ون الدويل ا .٥

 .املنظمات الدولية .٦

 .قا�ون  البحار  .٧

 .القا�ون الدويل اال�سا�ي  .٨

 .للدراسات العليا / القا�ون الدويل العام  .٩

  . للدراسات العليا / حقوق اال�سان  .١٠
 


