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  ائفـــــم الوظـــــأه
 

 األردنقة اجلامعة | رئقسؾل والؼانوني واملالي اإلداري املستشار  2016 – 2015
 

 األردنقة اجلامعة | احلؼوق كؾقة عؿقد  2014 -2012
 

 األردنقة اجلامعة | الؼانونقة الدائرة رئقس   2012

 

 دنقةاألر اجلامعة | احلؼوق كؾقة مشارك، أدتاذ   حتى اآلن -2011

 

 حماماة وذركاه، احلؿوري | ذروك  حتى اآلن – 2004
 

 األردنقة اجلامعة | احلؼوق كؾقة - مساعد أدتاذ   2011 - 2002 دوسؿرب
  

 األردنقة اجلامعة / احلؼوق كؾقة - متػرغ حماضر  األردن عؿان، 1999

 

 املؤهالت االكادميية  
 
   

 

  تدروب حول  الوداره الؼانونقة – قةاألمروؽ احملامني نؼابة   2005  األردن –عؿان 

       داعه من التدروب يف الودارة الؼانونقة 40انفى بـجاج 
                             

 مـظؿة التجارة العاملقة وصـدوق الـؼد العربي. –ذفادة دبؾوم   2003 قطر –الدوحة 

   

املؿؾؽة املتحدة -اجنؾرتا  

.التجاري الؼانون يفتوراة دك | بروستول جامعة/ 2002دفعة   

(: اإلجنؾقزوة بالؾغة)أرروحة الدكتوراة   

 .طبقؼفا"العائم : تؼققؿفا وتعدوؾفا وت رهنال ،األردن يف لشركاتا قروض نظام طوورت"
  

 املؿؽؾة املتحدة  –ادؽتؾـدا 

 التجاري الؼانون يف / ماجستريادنربه جامعة/ 1998دفعة 

 "لؾتحؽقمالـزاعات  قابؾقة"(: قزوةاإلجنؾ بالؾغة) ردالة ماجستري

 

                                                                                                                                         

األردن  –عؿان   

1997دفعة   

حؼوق بؽالوروس | األردنقة اجلامعة  
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 الكتب واألحباث املنشورة
 

 األحباث التالقة: مت نشر 

 االجتؿاعقة، لؾعؾوم األوروبقة اجملؾة" احلالة األردنقة .ممثل الشركة يف جمؾس االدارة يف ذركة أخرىة ـــمسؤولق" -

EURO JOURNALS  رارق الدكتور: املؤلف  370-356 ص ،2011 ،3 العدد ،19 اجملؾد: عؾى ونشرت قبؾت 

 . احلؿوري
 

 األردن - مؤتة جامعة السقادقة، والعؾوم لؾؼانون األردنقة اجملؾة "احلؿاوة ومعقار يف أصول دةدرا: التجاروة العالمات" -

 احلؿوري رارق الدكتور: املؤلف 170-145 ص ،2010 أبرول ،2 العدد ،2 اجملؾد: ونشرت قبؾت

 

 االجتؿاعقة لؾعؾوم "األوروبقة ؾةاجمل" مؼارنة درادة: العربي العامل حالة املساهؿة، والشركات اإلدالم الددتوروة، احلؼوق" -

Euro Journals  الدكتور  و احلؿوري رارق الدكتور: املؤلف .171-154 ص ،2010 ،2 العدد ،17 اجملؾد: ونشرت قبؾت

 احلؿوري حمؿد

 

 Kluwer Law International, Wolters األردن: املتودط حوض البحر األبقض جـوب دول يف والودارة لتحؽقما -

Kluwer – Netherlands  احلؿوري، رارق الدكتور: املؤلف  88-69 ص ،2007 وـاور ،1 العدد ،2 اجملؾد: ونشرت قبؾت 

 وققس حمافظة خؾقػات، دميا

 

 ات اللغــــ

 

 (الؾغة االمالؾغة العربقة ) -

 الؾغة االجنؾقزوة )بطالقة( -


