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 المؤھالت العلمیة
 Université de POITIERS   جامعة بواتیھ -  فرنسا –عقود التأمین  – دكتوراه في القانون المدني   ٢٠٠٨

  .تقدیر مشرف جدا مع التھنئة الخاصة

  ." دراسة لتطویر القانون األردني في ضوء القانون الفرنسي"  مفھوم الخطر في عقد التأمین: الموضوع 

  تقدیر ممتاز : الجامعة االردنیة – ماجستیر في القانون الخاص   ٢٠٠٠

  ".دراسة في القانون األردني " عنصر الخطر في عقد التأمین البحري: الموضوع 

  .االول على الدفعة –تقدیر ممتاز  : الجامعة االردنیة – بكالوریوس في القانون   ١٩٩٧

  .% ٩٣.٨تقدیر          الفرع العلمي – شھادة الثانویة العامة   ١٩٩٣

 الخبرات
 -احكام االلتزام  –مصادر االلتزام  –عقود التأمین :  كلیة الحقوق الجامعة االردنیة –مساعد  أستاذ   ٢٠٠٨

  .قانون مدني

  .الجامعة األردنیة/  شؤون التطویرمساعد عمید كلیة الحقوق ل   ٢٠١٠- ٢٠٠٨

  .تطویر موقع كلیة الحقوق على شبكة االنترنت -

  .إدخال الخطط الدراسیة باللغتین العربیة واالنجلیزیة لكافة المراحل -

  .إدخال السیرة الذاتیة ألعضاء الھیئة التدریسیة -

  .إدخال نشاطات الكلیة المنھجیة والالمنھجیة من ندوات ومؤتمرات و المشاركین فیھا -

  .متابعة اتفاقیات الكلیة مع الجھات الخارجیة المحلیة والدولیة -

  .اإلشراف على المحاكمات الصوریة التي تنظمھا كلیة الحقوق بالتعاون مع الجھات الخارجیة -

  .الجامعة األردنیة/  طلبةمساعد عمید كلیة الحقوق لشؤون ال   2011-٢٠٠٩

 .وحدة قضاة المستقبل - المعھد القضائي األردني  – مستقبلرنامج قضاة النسق االكادیمي لبمال   ٢٠٠٩
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  .قانون مدني - عقود التأمین :  جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة - محاضر غیر متفرغ   ٢٠٠٩

  .التطبیقیة جامعة البلقاء - محاضر غیر متفرغ   ٢٠٠٠- ١٩٩٩

 .للحمایة المدنیة الثاني اكادیمیة االمیر حسین بن عبد هللا – محاضر غیر متفرغ  ٢٠١١

  .قصر العدل –ئناف عمان محكمة است – مساعد قضائي   ٢٠٠١- ١٩٩٧

  .مكتب العموش للمحاماة و التحكیم  –متدرب  محامي   ٢٠٠٨

  

 الدورات و المؤتمرات
 –مركز االستشارات و الخدمات الفنیة و الدراسات  -  التأمین البحري الدورة التدریبیة حولالمشاركة في    ١٩٩٩

  .األردنیةالجامعة 

البرنامج التدریبي المتخصص باألسس :  مشروع تعزیز قدرات الصیاغة التشریعیة  ٢٠٠٩تشرین األول  ٥-٣
 – السیاسة العامة التشریعیة: محددات إصدار القانون حول  الدورة التدریبیة األولى. السلیمة للصیاغة التشریعیة

  .لعربیاتلشبكة القانونیة للنساء اا+ وزارة العدل 

البرنامج التدریبي المتخصص باألسس :  مشروع تعزیز قدرات الصیاغة التشریعیة  ٢٠٠٩تشرین الثاني  ١٢-٩
 – الصیاغة والمراجعة: األسس الفنیة إلعداد التشریعات حول  الدورة التدریبیة الثانیة. السلیمة للصیاغة التشریعیة

  .اتالشبكة القانونیة للنساء العربی+ وزارة العدل 

 - "التأمین البحري واالجراءات المشتركة مع المؤسسات االقتصادیة المختلفة "  ورشة عمل حول ٢٠١١نیسان  ٤
دائرة الدراسات والتطویر  - Jordan Insurance Federation (JOIF)اإلتحاد األردنـي لشركـات التأمیــن 

  .والتدریب

اإلتحاد األردنـي  -  " التحدیات القانونیة الجدیدة" نقل البحري المؤتمر الدولي الثالث للتأمین وال ٢٠١١ایار  ١١-٩
بالتعـاون مع االتحاد العام العربي للتأمین  Jordan Insurance Federation (JOIF)لشركـات التأمیــن 

General Arab Insurance Federation (GAIF) واالتحاد الدولي للتأمین البحري International Union 
of Marine Insurance (IUMI)   نـقـــابــة مــالحـة األردنو  Jordan Shipping Association (JSA).  

الدورة التدریبیة المتقدمة حول التزامات االردن على ضوء القانون الدولي لحقوق االنسان و  ٢٠١١ایار  ١٨-١٦
المركز الوطني لحقوق االنسان  – اللجوء تجاه الالجئین في النظام القانون الوطني للمنظمات غیر الحكومیة

  .بالتعاون مع المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین

، للحقوقیین المتحدثین بالفرنسیة في الشرق االوسط و شمال افریقیا ولالمؤتمر األ ٢٠١٠تشرین االول  ٢٧-٢٥
 .واألوروبیة الفرنسیة في عمان بالتعاون مع الوزارة الفرنسیة للشؤون الخارجیةالسفارة . االردن –عمان 

 –، بیروت المؤتمر الثاني للحقوقیین المتحدثین بالفرنسیة في الشرق االوسط و شمال افریقیا ٢٠١١ایار  ٢٤-٢٣
 .لبنان

  

 المھارات



  .معرفة تامة بالتعامل مع شبكة االنترنت -         Microsoft Office Word and Excelالمام بمھارات الحاسوب  -

 اللغات
  .اللغة االم : اللغة العربیة

  .محادثة –كتابة  –قراءة :  اللغة الفرنسیة

  .محادثة –كتابة  –قراءة :  اللغة االنجلیزیة


