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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 األستاذ الدكتور غسان هشام الجندي االســـــــم 
 5/01/0551 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية  

 العام  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 0591 جامعة غرينوبل/ فرنسا واألوروبيالقانون الدولي  بكالوريوس 
 0595 جامعة غرينوبل/ فرنسا قانون الدولة دبلوم دراسات عليا 
 0511 .جامعة غرينوبل/ فرنسا أمن دولي دبلوم دراسات عليا 
 0511 جامعة غرينوبل/ فرنسا القانون الدولي االقتصادي دكتوراه دولة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون العام عامالتخصص ال 
 القانون الدولي العام التخصص الدقيق 

  مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
  

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 . 0511ألردنية أستاذ مساعد كلية الحقوق / الجامعة ا - 

 . 0551أستاذ مشارك كلية الحقوق/ الجامعة األردنية  -
  .0555أستاذ كلية الحقوق / الجامعة األردنية  -

 
  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
  0515          عضو في اللجنة الملكية لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.  - 

  0550           عضو في وفد السالم الرئيسي في مفاوضات مدريد. -
     0551  عضو في وفد السالم الرئيسي في مفاوضات وادي عربة. -
 0551 – 0551  كلية الحقوق/ الجامعة األردنية. –رئيس قسم القانون العام  -
  0559 – 0551  رئيس دائرة البحوث والدراسات في المعهد الدبلوماسي. -
 0555  - 0559   عميد كلية الحقوق / الجامعة األردنية.  نائب -
 0555  عضو في اللجنة األردنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.  -
 0111 – 0555     أستاذ زائر في جامعة الزيتونة. -
 0115 – 0111          أستاذ زائر في جامعة عمان العربية للدراسات العليا. -
 0115  - 0111  كلية الدراسات القانونية العليا /.رئيس قسم القانون العام  -
 جامعة عمان العربية. -
   0111 رئيس اللجنة القانونية للتصدي لإلساءة لرسول اهلل صلى اهلل علية وسلم.  -
    0101   عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان.    -     -
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
  

 : األبحاث العلمية
 

 0515، 10المرتزقة والقانون الدولي / المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد  -
الصيغة القانونية لقواعد حسن السلوك لنقل التكنولوجيا، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية،  -

 9، العدد 0511أيلول  0المجلد 
، العدد 0511القوات متعددة الجنسيات في سيناء مجلة الحقوق ) جامعة الكويت (، آذار،  -

 األول.
نظرة عامة على حركات التحرير التي تقاتل ضد االستعمار واتفاقيات القانون اإلنساني، مجلة  -

 .0550)أ( تموز، 05دراسات )العلوم اإلنسانية(، المجلد 
لية في حل الخالفات بين منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة دور محكمة العدل الدو  -

)أ(،  01من جهة والدول األعضاء من جهة أخرى، مجلة دراسات)العلوم اإلنسانية(، المجلد 
 0551تشرين الثاني 

)أ(  00مجلد إعادة اآلثار التاريخية إلى دولة المصدر، مجلة دراسات )العلوم اإلنسانية( ، ال -
 . 0555العدد األول، 

 . 0555)أ(، العدد األول، شباط  00أزمة الالجئين،  مجلة دراسات )العلوم اإلنسانية(، المجلد  -
الوضع القانوني للتحف التاريخية الموجودة في أعماق البحار، مجلة دراســات) العلوم اإلنسانية(،  -

 . 0555)أ(، العدد الثالث،  00المجلد 
)أ(، العدد  00بلوماسي في القانون الدولي، مجلة دراسات ) العلوم اإلنسانية(، المجلد عائلة الد -

 .0555الثاني، 
)أ(  00مسائل على بعض حدود القانون الدولي،  مجلة دراسات )العلوم اإلنسانية(،  المجلد  -

 . 0555نيسان، 
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 الكتب : 
  0519قانون المنظمات الدولية، -
 0511ة،قانون المعاهدات الدولي -
 0515القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  -
 0551الدبلوماسية متعددة اإلطراف،  -
 0551قانون المسؤولية الدولية، -
 0550قانون البحار،  -
 0559الدبلوماسية الثنائية،  -
 0111عمليات حفظ السالم الدولية، -
 0111الوضع القانوني لألسلحة النووية،  -
 0110المجاري المائية الدولية، -
 0111اإلنساني، حق التدخل -
 0111القانون الدولي لحماية البيئة،   -
 0111حرية صيد األسماك في أعالي البحار،  -
 0115حل الخالفات في منظمة التجارة العالمية، -
 0115الجماليات البركانية في مبادئ القانون الدول، -
 0115قانون الدولي العام،    القطوف الدانية لوضع الدولة في ال -
 0115اللؤلؤة االبستمولوجية في الصدفة المعرفية لقانون المنظمات الدولية  -
 0100البصائر والذخائر في القانون الدولي اإلنساني  -
 0100الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق االنسان  -
 .0101الشهب الالمعه في قانون البحار  -
 . 0101سالك الوعرة للمسؤولية الدولية دليل الحائرين في الم -
 .0105اختطاف الزهر واجتناء الثمر في حق الشعوب في تقرير المصير  -
 .0109 يليئار نية في النزاع العربي االسالجوانب القانو  -

 
     

 

 
 

 

 



 تماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مركز االع

 

 5  

  األنشطة التدريسية
 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
    ماع يلو د 
    ةيلو د تامظنم نو ناق 
   يناسنا يلو د نو ناق 
    ناسنا قو قح 
   هئيب نو ناق 
   يناسنا يلو د نو ناق 

   راحب نو ناق 

    ةيلو د ةيلو ؤ سم 

 
  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
 0111   ون الدولي العام.جائزة الدولة التقديرية منفردًا في القان - 

 0555    وسام االستقالل من الدرجة الثالثة. -
 
 
 
 
 


