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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 

 الدكتور ليث كماؿ نصراويف ســـــــماإل 
  9191أيار  3 -عماف  تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوؽ كمية  الكمية 

 القانوف العاـقسـ  القسم 

  /laith@lawyer.com l.nasrawin@ju.edu.jo  99117911199119 الياتف - البريد اإللكتروني 
 

    المؤىالت الدراسية
 

 التاريخ الجية المانحة ليا التخصص الدرجة العممية 
 7991 جامعة مانشستر في بريطانيا القانوف الدستوري دكتوراه 
 7993 الجامعة األردنية قانوف ماجستير 
 7999 الجامعة األردنية قانوف  بكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االىتمام
 

 القانوف العاـ التخصص العام 
 القانوف الدستوري  التخصص الدقيق 

والعالقة بيف السمطات، ، الدستوري في األردفنظاـ المبادئ األساسية التي تحكـ ال مـجاالت االىتمام 
 ابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة في األردف.والرقوحقوؽ اإلنساف وحرياتو، 

 

  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 

 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  

ألعضاء البرلمان البريطاني والوزراء في ويستمنستر  المعايير الدستورية لتنظيم تضارب المصالح المالية" 
يرلندا الشمالية ،دا، ويمزتمنو بالمقارنة مع نظرائيم في اسك منع الرسالة الوسائؿ القانونية ل ىذه ، حيث تناولت"وا 

واآلليات ، مياـ أعماليـ البرلمانية والحكوميةوالوزراء الشخصية في بريطانيا و مصالح النواب بيف تعارض ال
ر األوروبية لمحماية مع المعاييىذه اآلليات  توافؽ ىومدالمتبعة في بريطانيا لمحد مف التضارب في المصالح، 

 مف تضارب المصالح وضماف النزاىة والشفافية في العمؿ العاـ.

mailto:laith@lawyer.com
mailto:l.nasrawin@ju.edu.jo/
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  السجل الوظيفي 
 
 التاريخ جية العمل وعنوانيا الوظيفة 
ستاذ في القانوف أ 

 الدستوري
 حتى تاريخو 7998 الجامعة األردنية –كمية الحقوؽ 

ستاذ مشارؾ في أ 
 القانوف الدستوري

 7998حتى  7992 لجامعة األردنيةا –كمية الحقوؽ 

أستاذ مساعد في  
 القانوف الدستوري

 7992 - 7991 الجامعة األردنية –كمية الحقوؽ 

محاضر غير متفرغ في  
 القانوف الدستوري

 حتى تاريخو  7997 عماف -أكاديمية الشرطة الممكية 

أستاذ زائر في القانوف  
 العاـ

  7997 قطر -كمية أحمد بف محمد العسكرية 

 مساعد بحث وتدريس 
 في القانوف العاـ 

 
 

 7991 - 7991 كمية الحقوؽ في جامعة مانشستر في بريطانيا

مساعد بحث وتدريس  
 لغايات اإليفاد

 7992 - 7992 الجامعة األردنية –كمية الحقوؽ 

 

  األعمال اإلدارية والمجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والميام 
 7998-7999 في الجامعة األردنية لجنة تحقيؽ في مخالفات الطمبة في كمية الحقوؽ عضو 

 
 

 7999-7991 في الجامعة األردنية عضو لجنة التحقيؽ في مخالفات الطمبة في كمية الحقوؽ

 7999-7991 في الجامعة األردنيةعضو لجنة الخطة االستراتيجية في كمية الحقوؽ  

 97/7/7998  9/7998/799رقـ  األردنية بموجب قرار رئيس الجامعةعضو لجنة تحقيؽ مشكمة  
 79/2/7999 9/7999/888رقـ  األردنيةعضو لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة  
 8/3/7999 7/7999/239رقـ  األردنيةمقرر لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة  
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 92/2/7991 9/7991/292رقـ  األردنيةرئيس الجامعة مقرر لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار  
 99/2/7991 9/7991/993رقـ  األردنيةعضو لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة  
 93/3/7991 9/7991/221رقـ  األردنية عضو لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة 
 7991-7992 امعة األردنيةفي الج عضو لجنة التقرير السنوي في كمية الحقوؽ 

 72/1/7992 9/7992/7999رقـ  األردنيةعضو لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة  

 97/2/7992 9/7992/989رقـ  األردنيةعضو لجنة تحقيؽ مشكمة بموجب قرار رئيس الجامعة  

 7992-7992 ردنيةفي الجامعة األ عضو لجنة المكتبة والمكتبة اإللكترونية في كمية الحقوؽ 

 حتى تاريخو 7992 الجامعة األردنيةفي طمبة العضو في لجاف االنتخاب والفرز في انتخابات مجمس  

 7997-7999 ممثؿ قسـ القانوف العاـ في مجمس كمية الحقوؽ في الجامعة األردنية 

 7997-7999 ممثؿ قسـ القانوف العاـ في مجمس الجامعة األردنية 

 7997-7999 طوير في كمية الحقوؽ في الجامعة األردنيةرئيس لجنة الت 
  

 
 7999-7999 في الجامعة األردنية مساعد العميد لشؤوف التطوير والجودة في كمية الحقوؽ

 
 

 

 
  األبحاث العممية المنشورة آخر خمس سنوات

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 الدكتور ليث نصراويف 

 )مشترؾ(
" المراحل –ساليب األ –المفاىيم  –التشريعية صياغة المبادئ بعنواف " كتاب

 .7998دار الثقافة في عاـ  قبؿمف وقد تـ نشره 

 الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 )مشترؾ(

" وقد تـ نشره مف قبؿ مركز اإلصالح الدستوري في األردنبعنواف " كتاب
 .7991األردنية في عاـ الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة 

 الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 

" وقد تـ نشره إلكترونيا مف المدخل لدراسة عمم القانونبعنواف " إلكتروني كتاب
 .7992قبؿ الجامعة السعودية اإللكترونية في عاـ 

 الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 

ه إلكترونيا مف " وقد تـ نشر القانون الدستوري السعوديبعنواف " إلكتروني كتاب
 .7992قبؿ الجامعة السعودية اإللكترونية في عاـ 

الحق في التجمع السممي في القانون األردني واالتفاقيات الدولية بعنواف " كتاب الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 .7993عاـ بيروت في دار صادر في وقد تـ نشره مف قبؿ  ،"دراسة مقارنة –
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الدكتور ليث كماؿ نصراويف  
 )مشترؾ(

التشريعات الناظمة لمحق في االجتماع العام في ضوء الدستور بعنواف " كتاب
المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف وقد تـ نشرةه مف قبؿ " األردني والمعايير الدولية

 .7999عاـ في 
 الدكتور ليث كماؿ نصراويف 

 
سنة ( ل2تعميق عمى قرار المحكمة الدستورية األردنية رقم )بحث بعنواف "

وقد تـ "، في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات 2102
قبولو لمنشر في مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي في الجامعة 

 .األردنية، عمـو الشريعة والقانوف

 الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 

 بحث بعنواف
 Defending Marzouki’s Proposal of Setting up an 
International Constitutional Court  

 مجمة المنشور في"الدفاع عف مقترح المرزقي إلنشاء محكمة دستورية دولية"، 
Journal of Parliamentary and Political Law ة الصادرة عف كمي

(، 99في العدد رقـ ) McGill Universityالحقوؽ في جامعة مكيؿ الكندية 
 .173-171عمى الصفحات  7999

" دراسة مقارنة -النظام القانوني لألحزاب السياسية في األردن بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
المنشور في المجمة الدولية لمقانوف الصادرة عف كمية الحقوؽ في جامعة قطر 

 .71-9الصفحات  عمى 7999( لعاـ 79(، المجمد )3في العدد )

دور المحكمة الدستورية في الرقابة عمى دستورية القوانين في حث بعنواف "ب الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
" وقد تـ قبولو لمنشر في مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي األردن

 .في الجامعة األردنية، عمـو الشريعة والقانوف

 بحث بعنواف الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Protection Against Domestic Violence in Jordanian Law 
and International Conventions 

الحماية مف العنؼ األسري في القانوف األردني واالتفاقيات الدولية" المنشور في "
( لعاـ 39في العدد رقـ ) Arab Law Quarterlyالمجمة العممية المحكمة 

 .389-313عمى الصفحات  7999
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بين الحق في الحياة والعذر في القتل في قانون العقوبات بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
"، المنشور في مجمة الحقوؽ الصادرة عف جامعة البحريف في العدد رقـ األردني

-321عمى الصفحات  7999(، الصادر في شير نيساف 92(، المجمد )9)
388. 

"، المنشور بعد الربيع العربي اإلصالحات الدستورية في األردن"بحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
 –السنة الخامسة  –( 7في مجمة كمية القانوف الكويتية العالمية في العدد رقـ )

 .711-913عمى الصفحات  7999شير يونيو  –( 98العدد التسمسمي )

متطمبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرىا عمى اإلصالح "بحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
"، المنشور في مجمة كمية القانوف الكويتية العالمية في ممحؽ خاص، نونيالقا

 .227-389عمى الصفحات  7999( الجزء األوؿ لشير مايو 7العدد رقـ )

 بحث بعنواف الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Towards the Establishment of an International 
Constitutional Court 

المنشور في مجمة فيينا الدولية لمقانوف  ية دولية"نحو إنشاء محكمة دستور "
 Vienna Journal on International Constitutional Lawالدستوري 

-381عمى الصفحات  7991( لعاـ 99( مف المجمد رقـ )2في العدد رقـ )
311. 

مجمس األمة نطاق سريان قانون التقاعد المدني عمى أعضاء بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
" المنشور في المجمة األردنية في القانوف والعمـو السياسية والوزراء في األردن

(، العدد 8الصادرة عف عمادة البحث العممي في جامعة مؤتة في المجمد رقـ )
 .979-89عمى الصفحات  7991( 2)

" عدام خارج أسوار القضاءجريمة الشرف في القانون األردني: إبحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
المنشور في مجمة الحقوؽ والعمـو السياسية الصادرة عف كمية الحقوؽ والعمـو 

، عمى 2/7991السياسية واإلدارية في الجامعة المبنانية في العدد العاشر: 
 .311-322الصفحات 
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 بحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
An International Constitutional Court: Future Roles & 
Challenges  
 "محكمة دستورية دولية: األدوار المستقبمية والتحديات" المنشور في مجمة

Digest of Middle East Studies ( لعاـ 7( الجزء )72في العدد رقـ )
 .771-799عمى الصفحات  7991

 بحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Protecting Human Rights through Constitutional 
Adjudication – Jordan as a Case Study 

األردف كحالة دراسية"  –"حماية حقوؽ اإلنساف مف خالؿ القضاء الدستوري 
( 72في العدد رقـ ) Digest of Middle East Studiesالمنشور في مجمة 

 .782-712، عمى الصفحات 7991لعاـ  (7الجزء )
" رقابة المحكمة الدستورية عمى القوانين واألنظمة في األردنحث بعنواف "ب الدكتور ليث كماؿ نصراويف 

المنشور في مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي في الجامعة 
( لسنة 3( عمـو الشريعة والقانوف، العدد رقـ )23األردنية في المجمد رقـ )

 .7991-9113عمى الصفحات  7991
عمى النظام الدستوري  2102أثر التعديالت الدستورية لعام بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 

" المنشور في مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي في األردني
( 9( عمـو الشريعة والقانوف، ممحؽ رقـ )23الجامعة األردنية في المجمد رقـ )

 .229-279عمى الصفحات  7991لسنة 
 بحث بعنواف  راويفالدكتور ليث كماؿ نص 

Freedom of Belief and Conscience in The Jordanian 
Legislation and International Standards 

المنشور  الحؽ في حرية الفكر والعقيدة في التشريع األردني واالتفاقيات الدولية""
( 27في العدد رقـ ) European Journal of Social Scienceفي مجمة 

 .791-718، عمى الصفحات 7991لعاـ ( 3الجزء )

دراسة  –واقع الحماية العربية لحقوق اإلنسان وسبل تطويرىا بحث بعنواف "  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
" المنشور في المجمة األردنية في القانوف والعمـو السياسية الصادرة عف مقارنة

انوف ( ك2عدد )(، ال9عمادة البحث العممي في جامعة مؤتة في المجمد رقـ )
 .27-99عمى الصفحات  7992أوؿ 
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 بحث بعنواف الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Protecting the Constitutional Rights of Religious 
Minorities in the Wake of the Arab Spring  

 حماية الحقوؽ الدستورية لألقميات الدينية في ظؿ الربيع العربي" المنشور في"
 European Human Rights  Law وروبية لحقوؽ اإلنسافالمجمة األ
Review 19-28عمى الصفحات  7991( لسنة 9ي العدد رقـ )ف. 

 
 

 بحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف
The Fiduciary Role of Members of Parliament and 
Ministers  

مجمة فيينا الدولية "الدور االئتماني لعضو مجمس األمة والوزراء"، المنشور في 
 Vienna Journal on International Constitutionalلمقانوف الدستوري

Law ( لعاـ 99( مف المجمد رقـ )9في العدد رقـ )عمى الصفحات  7991
11-999. 

 بحث بعنواف الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Positive Trends in Jordan: Constitutional Amendments 
of 2011  

" المنشور في  2011تجاىات اإليجابية في األردف: التعديالت الدستورية لعاـ "اال
 The Yearbook of Islamic and Middleالمجمة العممية المحكمة 

Eastern Law  الصادرة عف جامعةSOAS ( 91البريطانية في المجمد رقـ )
 .972 -999عمى الصفحات  7999-7999لعاـ 
 

عمى السمطات العامة في  2100أثر التعديالت الدستورية لعام بحث بعنواف " فالدكتور ليث كماؿ نصراوي 
" المنشور في مجمة دراسات الصادرة عف عمادة البحث العممي في األردن

( أيار 9( عمـو الشريعة والقانوف، العدد )29الجامعة األردنية في المجمد رقـ )
 .729-773عمى الصفحات  7993لسنة 

 بحث بعنواف ؿ نصراويفالدكتور ليث كما 
The Constitutionality of the Jordanian Law of Election 
to the House of Deputies of 2010 

" 7999( لسنة 1"مدى دستورية قانوف االنتخاب لمجمس النواب األردني رقـ ) 
في العدد رقـ  Arab Law Quarterlyالمنشور في المجمة العممية المحكمة 

 .772 -799عمى الصفحات  7997( لعاـ 71)
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سرية التصويت في قانون االنتخاب األردني ودوره في ضمان بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
" المنشور في المجمة األردنية في القانوف دراسة مقارنة -نزاىة االنتخاب 

 والعمـو السياسية الصادرة عف عمادة البحث العممي في جامعة مؤتة في المجمد
 .999-939عمى الصفحات  7997( كانوف أوؿ 2(، العدد )2رقـ )

  بحث بعنواف الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
Parliamentary Privilege and the Laws of Corruption for 
Members of the UK Parliament 
"االمتيازات البرلمانية وقوانيف مكافحة الفساد ألعضاء مجمس العمـو البريطاني" 

مف المجمة  7999( الصادر في أيار 7( العدد )79منشور في المجمد رقـ )ال
)قبؿ أف يتـ  European Journal of Social Sciencesالعممية المحكمة 
 .792-792عمى الصفحات إلغاء اعتمادىا( 

ور في " المنش")كرامة( تجربة أردنية رائدة في مناىضة التعذيببحث بعنواف  الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
مف مجمة موارد التي يصدرىا برنامج الشرؽ  7993( لعاـ 79العدد رقـ )

األوسط وشماؿ افريقيا ويعدىا المكتب اإلقميمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت 
 .92-99عمى الصفحات 

نشور " المالحماية الدولية لحقوق اإلنسان أثناء مرحمة التحقيقبحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
مف مجمة موارد التي يصدرىا برنامج الشرؽ  7997( لعاـ 98في العدد رقـ )

األوسط وشماؿ افريقيا ويعدىا المكتب اإلقميمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت 
 .19-22عمى الصفحات 

نة ( لس2دراسة حول قانون االجتماعات العامة األردني رقم )بحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
مف مجمة موارد  7999( لعاـ 99" المنشور في العدد رقـ )وتعديالتو 2112

التي يصدرىا برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا ويعدىا المكتب اإلقميمي 
 .32-39لمنظمة العفو الدولية في بيروت عمى الصفحات 

يالت المجنة الممكية لتعديل أحكام المحكمة الدستورية في تعدبحث بعنواف " الدكتور ليث كماؿ نصراويف 
" المنشور في العدد األوؿ مف مجمة القضاء الصادرة عف المجمس الدستور

 .79-98عمى الصفحة  7999القضائي األردني لشير تشريف أوؿ 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجية المنظمة  
 
 
 
 
 

ممتقى المبادرة األكاديمية لمكافحة الفساد 
الذي نظمو مركز القانوف ومكافحة الفساد في 
الدوحة والتعاوف مع مكتب األمـ المتحدة 

 .المعني بالمخدرات والجريمة

الفترة ما األردنية في  جامعةال
 7991شباط  92 – 97بيف 

اإلثراء غير  تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "
 "الحالة األردنية دراسة في –المشروع 

ممتقى المبادرة األكاديمية لمكافحة الفساد  
بعنواف "عرض ألفضؿ أساليب تدريس مقرر 
مكافحة الفساد في الجامعات وكميات القانوف 
العربية )المقرر النمودجي(" الذي نظمو 
مركز القانوف ومكافحة الفساد في الدوحة 
والتعاوف مع مكتب األمـ المتحدة المعني 

 .درات والجريمةبالمخ

جامعة محمد الخامس بالرباط 
 79 - 71في الفترة ما بيف 
 7998سبتمبر 

 مشارؾ

مؤتمر بعنواف "تراث البروفيسور محمد  
شريؼ بسيوني: العدالة الجنائية وحقوؽ 
اإلنساف" الذي نظمو معيد سيراكوزا الدولي 

 لمعدالة الجنائية وحقوؽ اإلنساف.

ة إيطاليا في الفتر  ،سيراكوزا 
سبتمبر  72 - 73ما بيف 

7998 

 مشارؾ

مؤتمر الشرؽ األوسط السنوي األوؿ بعنواف  
"سيادة القانوف والديف: رسالة عماف في عالـ 
متغير" الذي عقد في كمية الحقوؽ في 
الجامعة األردنية بالتعاوف مع المركز الدولي 
لمقانوف والدراسات الدينية في جامعة بريجاـ 

 .يونغ األمريكية

-77بيف ف في الفترة ما ماع
 7998نيساف  73

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "الحرية 
 ".الدينية في الدستور األردني

"نحو حوار وطني مبّكر بعنواف "ورشة عمؿ  
" التي نظميا 7991لمراجعة قانوف االنتخاب 

 .مركز القدس لمدراسات السياسية

 مشارؾ 7998 نيساف 2عماف في 
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لمحكمة الدستورية ا دوربعنواف "ورشة عمؿ  
" التي نظمتيا في المنظومة القضائية

المحكمة الدستورية األردنية بالتعاوف مع 
المؤسسة األلمانية لمتعاوف القانوني الدولي 

(IRZ). 

-39عماف في الفترة ما بيف 
 7999تشريف أوؿ  39

 مشارؾ

ورشة عمؿ بعنواف "مواءمة التشريعات  
دولية المحمية مع الدستور والمعاىدات ال

 األردف مف منظور مقارف" –لحقوؽ اإلنساف 
التي نظميا المنسؽ الحكومي لحقوؽ اإلنساف 
في المممكة األردنية الياشمية بالتعاوف مع 
مؤسسة ماكس بالنؾ لمسالـ الدولي وسيادة 

 .القانوف

-79عماف في الفترة ما بيف 
 7999آب  73

التدرج تقديـ ورقتي عمؿ بعنواف "ا
لقاعدة القانونية في اليرمي لمصادر ا

النظاـ القانوني األردني"، و"دور 
المحاكـ العادية والمحاكـ الدستورية 
في تطبيؽ القانوف الدولي لحقوؽ 

 ."اإلنساف

وصوؿ األفراد المباشر بعنواف "ورشة عمؿ  
" التي نظمتيا المحكمة إلى المحاكـ الدستورية

مركز الدستورية األردنية بالتعاوف مع 
الديمقراطية الدستورية في جامعة إنديانا 

 .األمريكية

 مشارؾ 7999آب  99عماف يـو 

المؤتمر العممي السنوي الرابع لكية القانوف  
الكويتية العالمية "القانوف ... أداة لإلصالح 
والتطوير" الذي عقد في كمية القانوف الكويتية 

 .العالمية

بيف في الفترة ما الكويت 
 7999ر أيا 99-99

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "متطمبات 
الصياغة التشريعية الجيدة وأثرىا 

 .عمى اإلصالح القانوني"

ورعخ عًّ ثعٕىاْ "رطجُك اٌمبٔىْ اٌذوٌٍ  

ٌحمىق اإلٔضبْ فٍ اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ 

" دراصخ ِمبرٔخ –واٌّحبوُ اٌعبدَخ اٌىطُٕخ 

اٌزٍ ٔظّزهب اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ األردُٔخ 

ِع ِؤصضخ ِبوش ثالٔه ٌٍضالَ  ثبٌزعبوْ

  .ٌذوٌٍ وصُبدح اٌمبٔىْا

 

-79عماف في الفترة ما بيف 
 7999آذار  77

 مشارؾ
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اإلحبٌخ إًٌ اٌّحىّخ ورعخ عًّ ثعٕىاْ " 

اٌزٍ ٔظّزهب ِضبئً جىهزَخ"  –اٌذصزىرَخ 

اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ األردُٔخ ثبٌزعبوْ ِع 

ِؤصضخ ِبوش ثالٔه ٌٍضالَ اٌذوٌٍ وصُبدح 

 .ىْاٌمبٔ

 

كانوف أوؿ  93عماف يـو 
7991 

 مشارؾ

دراصخ دصزىرَخ والعُخ ورعخ عًّ ثعٕىاْ " 

اٌزٍ ٔظّزهب اٌّحىّخ " ِٓ وجهخ ٔظز ِمبرٔخ

اٌذصزىرَخ األردُٔخ ثبٌزعبوْ ِع ِؤصضخ 

 .ِبوش ثالٔه ٌٍضالَ اٌذوٌٍ وصُبدح اٌمبٔىْ

 

-73عماف في الفترة ما بيف 
 7991آب  72

 مشارؾ

رجزثخ ِجٍش األعُبْ " ورعخ عًّ ثعٕىاْ 

 هباٌزٍ ٔظّ" األردٍٔ فٍ اٌضُبق اٌذوٌٍ

 .ِزوز اٌمذس ٌٍذراصبد اٌضُبصُخ

 مشارؾ 7991آب  99يـو عماف 

ِٕزذي اٌضٍُّبُٔخ اٌضٕىٌ اٌزاثع ثعٕىاْ  

 "االضطزاثبد واٌزحىي فٍ ِٕطمخ اٌغزق

اٌذٌ  األوصظ: ِىاجهخ داعظ وِب ثعذهب"

اق وِعهذ ٔظّزه اٌجبِعخ األُِزوُخ فٍ اٌعز

اٌضٍُّبُٔخ ٌٍذراصبد اإللٍُُّخ واٌذوٌُخ 

(IRIS). 

 الفترةالعراؽ في  – السميمانية
 7991آذار  99-91ما بيف 

 مشارؾ

فٍ دٌخ لٍُُّخ ثعٕىاْ "دور األاإلعًّ اٌورعخ  

اٌصُبغخ اٌزغزَعُخ" اٌزٍ رفع ِضزىي 

ٔظّزهب ِؤصضخ وصزّٕضزز ٌٍذَّمزاطُخ 

زذرَت ِع اٌّعهذ اٌعزثٍ ٌٍ عبوْثبٌز

ِجٍش اٌجزٌّبٍٔ واٌذراصبد اٌزغزَعُخ فٍ 

  .اٌٍجٕبٍٔ واالرحبد اٌجزٌّبٍٔ اٌعزثٍإٌىاة 

 

 2-2بيروت في الفترة ما بيف 
 7991آذار 

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "تجربة 
األردف في إعداد أدلة لمصياغة 

 .التشريعية"
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اٌّحبوُ واٌّجبٌش اٌّؤرّز اٌىطٍٕ ثعٕىاْ " 

رحذَبد اٌىالع  –اٌذصزىرَخ اٌعزثُخ 

ىٕخ فٍ ضىء اٌّزغُزاد واإلصالحبد اٌّّ

ه اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ زاٌذٌ ٔظّ اإللٍُُّخ"

 ُاألردُٔخ ثبٌزعبوْ ِع ارحبد اٌّحبو

 .واٌّجبٌش اٌذصزىرَخ اٌعزثُخ

 

البحر الميت في الفترة ما بيف 
 7991شباط  78-71

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "المدد الزمنية 
ستوري في أصوؿ القضاء الد

جراءاتو   ."وا 

ِؤرّز ثعٕىاْ "حزَخ االعزمبد واٌضُّز فٍ  

اٌزغزَعبد واٌغزائع" اٌذٌ ٔظّه ِزوز 

 .ٍذراصبد اٌضُبصُخاٌمذس ٌ

 

-93عماف في الفترة ما بيف 
 7991شباط  92

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "حرية 
االعتقاد والضمير في الدستور 

 .األردني والتشريعات األردنية"

ثعٕىاْ "اخزصبصبد اٌمضبء رعخ عًّ و 

اٌذصزىرٌ" اٌزٍ ٔظّزهب اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ 

األردُٔخ ثبٌزعبوْ ِع ِؤصضخ ِبوش ثالٔه 

 .ٌٍضالَ اٌذوٌٍ وصُبدح اٌمبٔىْ

-92عماف في الفترة ما بيف 
 7992كانوف أوؿ  91

 مشارؾ

ٔذوح اٌحىارَخ ألُّذ ضّٓ فعبٌُبد اٌّؤرّز  

ّضزمٍخ اٌعبَ الرحبد إٌمبثبد اٌعّبٌُخ اٌ

 .األردٍٔ

 

كانوف أوؿ  99عماف يـو 
7992 

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "الحريات 
النقابية بيف قرار المحكمة الدستورية 

 .والقوانيف السارية" 1/7993رقـ 

اٌّؤرّز اٌغجبثٍ اٌضبدس ثعٕىاْ "االلزصبد  

ٌ ٔظّه ذاٌاٌعزثٍ ورّىُٓ اٌغجبة ٌٍّضزمجً" 

 ِٕزذي اٌفىز اٌعزثٍ.

 

 7-9فترة ما بيف عماف في ال
 7992كانوف أوؿ 

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "التمكيف 
 ."القانوني لمشباب

رجبدي اٌخجزاد حىي ثعٕىاْ "ورعخ عًّ  

إجزاءاد اٌعًّ فٍ اٌّحبوُ اٌذصزىرَخ فٍ 

هب زٍ ٔظّز" اٌوً ِٓ أٌّبُٔب واألردْ ورىٔش

اٌّحىّخ اٌذصزىرَخ األردُٔخ ثبٌزعبوْ ِع 

عبوْ اٌمبٔىٍٔ اٌذوٌٍ اٌّؤصضخ األٌّبُٔخ ٌٍز

(IRZ).  

 

-99عماف في الفترة ما بيف 
 7992 تشريف الثاني 98

 مشارؾ

ٔذوح عٍُّخ ثعٕىاْ "اٌغزاوخ اٌضُبصُخ فٍ  

اٌىطٓ اٌعزثٍ" اٌزٍ ٔظّهب ِزوز دراصبد 

 .اٌغزق األوصظ

-91عماف في الفترة ما بيف 
 7992أيموؿ  79

 مشارؾ
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واحد "حزاـ واحد، طريؽ ندوة دولية بعنواف  
معيد  " التي نظمياوالعالقات الصينية العربية

دراسات الشرؽ األوسط في جامعة شنغياي 
  .لمدراسات الدولية

في الفترة ما  شنغياي، الصيف
 7992 أيموؿ 92-92 بيف

 مشارؾ

"األردف في بيئة إقميمية متغيرة مؤتمر بعنواف  
الذي نظمو سناريوىات المرحمة المقبمة"  –

بالتعاوف مع  راسات السياسيةمركز القدس لمد
  جامعة العمـو التطبيقية الخاصة.

-71 في الفترة ما بيف عماف
 7992آب  39

 مشارؾ

ندوة بعنواف "جدوؿ أعماؿ التنمية المستدامة  
" التي نظميا معيد غرب 7992لفترة ما بعد 

( بالتعاوف مع WANAآسيا وشماؿ إفريقيا )
  .مركز العدؿ لممساعدة القانونية

 مشارؾ 7992حزيراف  9ماف يـو ع 

"عالقة القانوف الدولي ورشة عمؿ بعنواف  
التي نظمتيا المحكمة  "بالمحاكـ الدستورية

الدستورية األردنية بالتعاوف مع مؤسسة 
 .ماكس بالنؾ لمسالـ الدولي وسيادة القانوف

-71في الفترة ما بيف  عماف
 7992أيار  78

 مشارؾ
 

ياـ الباحث ور ومدورشة عمؿ بعنواف " 
التي  المساعد في المحكمة الدستورية"
بالتعاوف  نظمتيا المحكمة الدستورية األردنية

والمؤسسة األلمانية لمتعاوف القانوف مع 
  .(IRZالدولي )

 في الفترة ما بيف عماف
39/3- 9/2 7992 

 مشارؾ

 –ورشة عمؿ بعنواف "الماؿ في االنتخابات  
ة األردنية" الممارسة الدولية الفضمى والحال

الييئة المستقمة لالنتخاب في التي نظمتيا 
  .األردف

تقديـ ورقة عمؿ بعنواف "اإلطار  7992آذار  2يـو عماف 
 ".القانوني لمماؿ السياسي في األردف

 المرأة في القانوف اإلسالمي""مؤتمر بعنواف  
معيد غرب آسيا وشماؿ إفريقيا الذي نظمو 

 .ي لممرأة)وانا( لدعـ التمكيف القانون

 مشارؾ 7992شباط  72 يـو عماف
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"التنظيـ الداخمي لممحاكـ ورشة عمؿ بعنواف  
التي نظمتيا المحكمة الدستورية الدستورية" 

المجنة األوروبية لمديمقراطية بالتعاوف  األردنية
 .مف خالؿ القانوف )ىيئة فنيسيا(

كانوف أوؿ  99 يـو عماف
7992 

ة المحكمػػػػػتقػػػػديـ ورقػػػػػة عمػػػػؿ بعنػػػػػواف "
الدسػػػػػػػػػتورية فػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػة 
الياشػػػػػػػػػػػػمية: االنجػػػػػػػػػػػػازات وتحػػػػػػػػػػػػديات 

 .المستقبؿ"

ٌمبء رغبورٌ إلٍٍُّ حىي حمىق األلٍُبد فٍ  

ِٕطمخ اٌغزق األوصظ وعّبي إفزَمُب ثعٕىاْ 

"رعزَز وحّبَخ حمىق األلٍُبد فٍ ِٕطمخ 

اٌغزق األوصظ وعّبي إفزَمُب ِٓ خالي 

أْ غاإلعّبي ٌزىصُبد األُِ اٌّزحذح ث

 .األلٍُبد عًٍ اٌّضزىي اٌىطٍٕ"

 

 – 7تونس في الفترة ما بيف 
 7992كانوف أوؿ  3

 مشارؾ

دعـ البرلمانييف "ورشة عمؿ تدريبية بعنواف  
العرب في تطوير مدونات السموؾ" التي 
 نظمتيا مؤسسة برلمانيوف عرب ضد الفساد.

 9-1 في الفترة ما بيف عماف
 7992أذار 

اف "مدونػػػػػػة تقػػػػػديـ ورقتػػػػػي عمػػػػػػؿ بعنػػػػػو 
السموؾ وأثرىا عمػى األداء البرلمػاني"، 
و"تطوير ثقافة حوؿ نظاـ األخالقيػات 

 .ومدونة السموؾ"

"رطىر )اٌذوٌخ  إلٍٍُّ ثعٕىاِْؤرّز  

عزثُخ(، اإلصالحبد اٌذصزىرَخ واٌمضبئُخ 

اٌذٌ ٔظّزه  ٍ اٌّجزّعبد اٌعزثُخ االٔزمبٌُخ"ف

 The Common ِجبدرح اٌفضبء اٌّغززن

Space Initiative  بٌزعبوْ ِع اٌّفىزح ث

 .اٌمبٔىُٔخ

 

 يتشريف ثان 79بيروت يـو 
7993 

 مشارؾ

ورشة عمؿ بعنواف "نحو إصالح اإلطار  
التشريعي لمحؽ في التنظيـ: النقابات العمالية 
المستقمة نموذجا" التي نظميا مركز القدس 

  .لمدراسات السياسية

اف "المعػػػػػايير تقػػػػػديـ ورقػػػػػة عمػػػػػؿ بعنػػػػػو  7993أيار  2يـو  عماف
 .الدولية لمحؽ في التجمع السممي"

عنواف "تعزيز الدور التشريعي بعمؿ ورشة  
والرقابي والتمثيمي ألعضاء مجمس النواب" 

 ألعضاء مجمس النواب األردني التي عقدت
 .بالتعاوف مع المعيد الديمقراطي الوطني

"المحكمػػػػػة بعنػػػػػواف ورقػػػػػة عمػػػػػؿ  تقػػػػػديـ 7993نيساف  2يـو  عماف
 .تورية في األردف"الدس
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دوة بعنواف "الدستور األردني بعد ستوف ن 
جامعة اليرموؾ احتفاال التي نظمتيا عاما" 

بمرور ستيف عاما عمى صدور الدستور 
  .األردني

كانوف أوؿ  99يـو إربد 
7997 

تقػػػػػديـ ورقػػػػػة عمػػػػػؿ بعنػػػػػواف "الدسػػػػػتور 
 ".األردني وقانوف األحزاب السياسية

لالتينية وجنوب "أمريكا اندوة بعنواف  
المتوسط: التمسؾ بالمبادئ الدستورية 

المؤسسة الدولية التي نظمتيا والديمقراطية" 
واإليبروأمريكية لإلدارة والسياسة العامة 

(FIIAPP).  

-72 إسبانيا في الفترة ما بيف
 7997تشريف أوؿ  71

 شارؾم

ندوة حوؿ الجيود الوطنية لتعزيز المساواة  
والتي نظميا مرصد  والقضاء عمى التمييز

اإلنساف والبيئة بمناسبة اليـو العالمي لمقضاء 
  .عمى التمييز العنصري

"قراءة فػػػػػي بعنػػػػػوافورقػػػػػة عمػػػػػؿ  تقػػػػػديـ 7997آذار  يـو 78عماف 
تقرير األردف المقدـ إلى لجنة القضػاء 
عمى أشكاؿ التمييز العنصري بموجب 
االتفاقيػػػة الدوليػػػة لمقضػػػاء عمػػػى جميػػػع 

 .عنصري"أشكاؿ التمييز ال

ندوة بعنواف "مناقشة مشروع قانوف الييئة  
المركز  نظمياالمستقمة لالنتخاب" التي 

  .الوطني لحقوؽ اإلنساف

كانوف ثاف  39يـو عماف 
7997 

 مشارؾ

قراءة في التعديالت الدستورية بعنواف " ندوة 
الخاصة بالسمطة التنفيذية" التي نظمتيا 

  .جامعة البمقاء التطبيقية

كانوف ثاف  91ـو ي عماف
7997 

"قػػػػراءة فػػػػي بعنػػػػواف  ورقػػػػة عمػػػػؿتقػػػػديـ 
التعػػديالت الدسػػتورية الخاصػػة بتنظػػيـ 

 .السمطة التنفيذية"
اليـو العممي الثاني لكمية الحقوؽ في جامعة  

آؿ البيت بعنواف "أثر التعديالت الدستورية 
بيف فعالية السمطات العامة وضماف الحقوؽ 

  .والحريات الفردية"

 93آؿ البيت يـو جامعة 
 7999كانوف أوؿ 

"أثػػػػػػػػػر  بعنػػػػػػػػػواف ورقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػديـ
التعػػػػػديالت الدسػػػػػتورية عمػػػػػى السػػػػػمطة 

  .التنفيذية"

ندوة بعنواف "التعديالت الدستورية المطموبة  
لتحقيؽ التوازف بيف السمطتيف التشريعية 

التي نظمتيا كمية الحقوؽ في  "والتنفيذية
لحرية جامعة آؿ البيت بالتعاوف مع مركز ا

  .لمتنمية وحقوؽ اإلنساف

أيار  2يـو جامعة آؿ البيت 
7999 

"مبػػدأ دوريػػة بعنػػواف عمػػؿ تقػػديـ ورقػػة 
االنتخػػػػاب والحػػػػؿ وأثػػػػره عمػػػػى التػػػػوازف 

  .بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية"
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إٌذوح اٌزٍ ٔظّزهب غزفخ رجبرح إرثذ ثبٌزعبوْ  

 ِع اٌّزوز اٌىطٍٕ ٌحمىق اإلٔضبْ 

 

ورقة عمػؿ بعنػواف "واقػع الحقػوؽ  تقديـ 7999يار أ 3يـو  إربد
المدنيػػة والسياسػػية فػػي التقريػػر السػػنوي 
السػػػػػػػػػابع لممركػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػوطني لحقػػػػػػػػػوؽ 

 7999اإلنساف لعاـ 

جبِعخ اإلصزاء ثبٌزعبوْ ِع ِزوز ٔذوح فٍ  

  .اٌحزَخ ٌٍزُّٕخ وحمىق اإلٔضبْ

التعػػػديالت تقػػػديـ ورقػػػة عمػػػؿ بعنػػػواف " 1144ُٔضبْ  41َىَ  عّبْ
سػػػتورية الضػػػرورية لتحقيػػػؽ التػػػوازف الد

  .بيف السمطات في الدستور األردني"

اٌزٍ " لبٔىْ االٔزخبة األردٍٔ"ٔذوح ثعٕىاْ  

  .اٌّزوز اٌىطٍٕ ٌحمىق اإلٔضبْٔظّهب 

سرية تقديـ ورقة عمؿ بعنواف " 1141 أٍَىي 12 جزط َىَ
التصويت في قانوف االنتخاب المؤقت 

 لسنة (1لمجمس النواب األردني رقـ )
 7999." 

 
 

  لمحاضرات والدورات التدريبية ا
 

 اسم الدورة والجية المنظمة 
 

 التاريخ

إلقاء محاضرة بعنواف "الرقابة عمى دستورية المعاىدات في األردف" في المقاء الدراسي  
الذي نظمو المركز المبناني لمدراسات الدولية بالتعاوف مع مؤسسة كونراد آديناور في كمية 

 قوؽ في جامعة الحكمة.الح

بيروت في تشريف أوؿ 
7998 

لحقوؽ اإلنساف أثناء مرحمة التحقيؽ" في  ةإعطاء محاضرة بعنواف "الحماية الدولي 
 البرنامج التدريبي حوؿ ضمانات األشخاص المحتجزيف بيف المعايير الدولية والقوانيف

  لدراسات حقوؽ اإلنساف. الوطنية الذي نظمو مركز عدالة

في الفترة ما بيف  عماف
 .7998آب  9-1

إعطاء دورة تدريبية لموظفي مجمس النواب األردني بعنواف "تعزيز آليات العمؿ الجماعي  
  .البرلماني" بالتعاوف مع مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية

في الفترة ما بيف عماف 
 7998أيار  97-93

نوف" ضمف المبادرة التي أطمقتيا جائزة إلقاء محاضرة بعنواف "الموطنة والمساواة أماـ القا 
 ."الحسف لمشباب بعنواف "تعزيز حقوؽ المواطنة المتساوية

 7998نيساف  71عماف، 

عادة بناء الدولة" في مركز   إعطاء دورة تدريبية بعنواف "إدارة الصراع والمراحؿ االنتقالية وا 
  .الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية

رة ما بيف في الفتعماف 
 7999نيساف  72-79

إعطاء دورة تدريبية ألعضاء الييئة التشريعية القومية لجميورية السوداف في الخرطـو  
بعنواف "دور الييئة التشريعية القومية فى التعديالت الدستورية المنبثقة مف مخرجات 

في الفترة ما بيف الخرطـو 
تشريف ثاني  91-79
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 7991 .نوفالحوار الوطني" بالتعاوف مع مؤسسة ماكس بالنؾ لمسالـ الدولي وسيادة القا
فٍ ِذَٕخ زَعُخ اٌمىُِخ ٌجّهىرَخ اٌضىداْ خ اٌزغئُاٌهإعطبء دورح رذرَجُخ ألعضبء  

ِؤصضخ " ثبٌزعبوْ ِع اٌذصبرُز اٌّمبرٔخ ٍأعىبي وأٔظّخ اٌحىُ فاٌخزطىَ ثعٕىاْ "

 .ٔه ٌٍضالَ اٌذوٌٍ وصُبدح اٌمبٔىِْبوش ثال

ي الفترة ما بيف فالخرطـو 
 7991أيموؿ  72-72

 
 

إعطاء دورة تدريبية الييئة التشريعية القومية لجميورية السوداف في مدينة الخرطـو بعنواف 
"المبادئ األساسية في الدساتير والقانوف الدستوري" بالتعاوف مع مؤسسة ماكس بالنؾ 

 ف.لمسالـ الدولي وسيادة القانو 

في الفترة ما بيف الخرطـو 
 7991أيموؿ  3-2

إعطاء دورة تدريبية لموظفي الدائرة القانونية والمجاف البرلمانية في مجمس النواب األردني  
بعنواف "التشريعات في األردف: مفيـو وصياغة وتفسير" بالتعاوف مع المعيد الديمقراطي 

 .NDIالوطني 

في الفترة ما بيف عماف 
 7991آب  73-79

ة الشرؼ في القانوف األردني" في كمية الحقوؽ والعمـو إلقاء محاضرة بعنواف "جريم 
 .واإلدارية في الجامعة المبنانية السياسية

أيار  79يـو بيروت، 
7991 

 
إعطاء دورة تدريبية في مركز البحوث والدراسات التشريعية التابع لمجمس النواب األردني  

 حوؿ "تحميؿ التشريعات"
في الفترة ما بيف عماف 

 7991أيار  8-99
مجمس  في الدستور األردني" أماـ أعضاء إلقاء محاضرة بعنواف "التفويض التشريعي 

  .عياف األردنياأل
نيساف  79يـو  عماف

7992 
إلقاء محاضرة بعنواف "الحصانة البرلمانية ألعضاء مجمس األمة في الدستور األردني"  

 أماـ أعضاء مجمس األعياف األردني 
نيساف  2يـو  عماف

7992 
تدريس حقوؽ اإلنساف: الوسائؿ والمناىج التي نظمتيا جامعة إعطاء دورة تدريبية حوؿ  

 .بيرزيت بالتعاوف مع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
  

عماف في الفترة ما بيف 
 7997نيساف  92-92

تكميمية لفريؽ الرصد الوطني "فريؽ كرامة" حوؿ الرصد في أماكف دورة تدريبية حضور  
جاز المؤقت التي نظميا المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف مع مركز إعادة االحت
  . (RCT) ؿ ضحايا التعذيب في الدنمارؾوتأىي

عماف في الفترة ما بيف 
 7997آذار  71-79

بعنواف "الحكومة البرلمانية... واقع وتطمعات" التي نظمتيا وزارة إعطاء دورة تدريبية  
 .راة الشؤوف البرلمانيةالتنمية السياسية ووز 

عماف في الفترة ما بيف 
كانوف األوؿ  2-2

7997  
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دورة تدريبية بعنواف "الييئة المستقمة لالنتخاب ومنظومة التشريعات الوطنية إعطاء  
الناظمة لمحياة السياسية" التي نظميا المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف مع مؤسسة 

  .فريدريش ناوماف

فترة ما بيف عماف في ال
كانوف األوؿ  9-8

7997 
تطوير برامج دراسات عميا في حقوؽ اإلنساف في منطقة الشرؽ األوسط حضور دورة  

  .وشماؿ إفريقيا التي عقدت بالتعاوف مع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف
 في الفترة ما بيف بيروت

كانوف األوؿ  77إلى  79
7999 

يؽ الرصد الوطني في مراكز اإلصالح والتأىيؿ وأماكف متقدمة لفر دورة تدريبية حضور  
التوقيؼ ودور رعاية األحداث )كرامة( التي عقدت المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف 

  .بالتعاوف مع مركز إعادة تأىيؿ ضحايا التعذيب في الدنمارؾ

 عماف في الفترة ما بيف
تشريف ثاف  71-39

7999 
الرصد الوطني في مراكز اإلصالح والتأىيؿ وأماكف تأسيسية لفريؽ ريبية تددورة حضور  

 .المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف في التوقيؼ ودور رعاية األحداث )كرامة( التي عقدت
 عماف في الفترة ما بيف

تشريف ثاف  79-79
7999 

عداد التقارير لمحؽ في التجمع والتنظيـ" حضور دورة تدريبية حوؿ   "تقنيات رصد وا 
  .لمركز الوطني لحقوؽ اإلنساف ومؤسسة فريدريش ناومافبالتعاوف مع ا

عماف في الفترة ما بيف 
 7999تموز  73-72

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسياب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
  x النظاـ الدستوري األردني 
  X القانوف اإلداري 
  X غتيف العربية واإلنجميزيةحقوؽ اإلنساف بالم 
  X تطبيقات قضائية 
  X مصطمحات قانونية بالمغة اإلنجميزية 
  X النظـ السياسية والقانوف الدستوري 
  X الوظيفة العامة 
  X إدارة محمية 
  X مشروع بحث 
  X الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف 
  X القضاء اإلداري 
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 X  القانوف الدستوري 
 
 
 
 
 

  العضوية في الييئات والجمعيات العممية المينية
 
 اسم الييئة والجمعية العممية المينية ومكانيا 

 
 التاريخ

 7998منذ عاـ  (.ACADعضو في المبادرة األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ) 
 7992منذ عاـ   .أميف سر الييئة اإلدارية لجمعية المعيد الممكي لمدراسات الدينية 
 7993منذ عاـ  .عضو في مجمس أمناء جمعية المعيد الممكي لمدراسات الدينية 
 7993منذ عاـ   .مجمس أمناء منتدى الفكر العربيفي عضو  
 7997منذ عاـ  .عضو في منتدى الفكر العربي 
مقرر المجنة الممكية المشكمة لالحتفاؿ بمرور ستيف عاما عمى صدور الدستور األردني لعاـ  

9127. 
 7997عاـ في 

 7999منذ عاـ  .عضو في نقابة المحاميف األردنييف 
 

  المنح والجوائز التي حصل عمييا 
 

 التاريخ الجية المانحة لمجائزة ومكانيا اسم الجائزة 
 7992 وزارة الثقافة األردنية جائزة الدولة التقديرية في مجاؿ القانوف الدستوري 
 7992 األردف - جامعة فيالدلفيا 7992ؼ لعاـ جائزة أفضؿ كتاب مؤل   
لمحصوؿ عمى  مف الجامعة األردنية بعثة دراسية 

 مف بريطانيا درجة الدكتوراه في القانوف الدستوري
 7992 الجامعة األردنية

 
 


