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عمان .2991/5/9
مكان وتاريخ امليالد ّ :
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الشهادات العلمية
عمان العربية – 1721 ،عنوان األطروحة ( مدى توافق
 دكتوراه فلسفة يف القانون العام بتقدير ممتاز ،جامعة ّ
قواعد اإلثبات أمام احملكمة اجلنائية الدولية مع نظرية اإلثبات اجلنائي) بإشراف األستاذ الدكتور فخري
احلديثي.
عمان العربية للدراسات العليا.1772 ،
 ماجستري يف القانون العام بتقدير جيد جداً ،جامعة ّ
عمان .1772
 بكالوريوس حقوق بتقدير جيد ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاصةّ ،
 شهادة الثانوية العامة األردنية – الفرع العلمي ،مدرسة أكسفورد.1777 ،
الوظيفة الحالية
 قائم بأعمال عميد كلية احلقوق /جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة من تاريخ  1729/5/22ولغاية اآلن.
 أستاذ مساعد يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة /كلية احلقوق من الفصل الدراسي األول 1729/1725
ولغاية اآلن.
الخبرات العملية
عمان.
 حمام جماز من نقابة احملامني األردنيني  .وأمارس احملاماة من خالل مكتيب اخلاص الكائن يف ّ

 رئيس قسم القانون /كلية احلقوق – جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة للعام الدراسي .1729/1729
 حماضر غري متفرغ -أكادميية الشرطة امللكية –  1729/1725لتدريس مادة (أصول احملاكمات اجلزائية).
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 حماضر غري متفرغ يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة – ابتداء من الفصل الدراسي الصيفي 1722/1727
ولغاية الفصل الدراسي الثاين  1725/1722لتدريس املواد التالية :اجلرائم الواقعة على األشخاص ،جرائم
تكنولوجيا املعلومات ،أصول احملاكمات اجلزائية ،اجلرائم الواقعة على األموال.
 حماضر غري متفرغ يف جامعة البرتا – الفصل الدراسي الثاين  1727/1721لتدريس مادة (اجلرائم الواقعة
على األشخاص).
 حم ّكم لدى اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية -جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة ،وجملة الدراسات األمنية -مديرية
األمن العام ،وجملة جامعة عمان العربية للبحوث القانونية.
 Editorial Reviewer at (Journal of Legal, Ethical and Regulatory
Issues (JLERI)) – Scopus indexed.
 Reviewer at (Journal of Politics and Law).
الدورات
( تطوير أعضاء هيئة التدريس اجلدد)  -مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس /جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة-
1725/27
 - )Interactive Learning( مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس /جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة
بتاريخ .1729/2/7
 – )ISO 9001:2015( مركز الدراسات واالستشارات /جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة بتاريخ -17
.1729/9/15
( اسرتاتيجيات تدريس منهاج النزاهة واملساءلة والشفافية ومكافحة الفساد) – منظمة رشيد الشفافية الدولية
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيربت بتاريخ .1729/22/5-2
 – )Criminal Psychology( دورة عن بعد -معهد ( )Of Courseالربيطاين بتاريخ
.1717/27/15
 – )Forensic Psychology: Scientific & Practical Applications( دورة عن
بعد -معهد ( )Of Courseالربيطاين بتاريخ ..1717/27/77
( املهارات العلمية يف حبث أساليب التزييف والتزوير وطرق كشفها) – دورة عن بعد -مركز علوم األدلة
اجلنائية والطب الشرعي بالتنسيق مع مركز دراسات العلوم الطبية الشرعية واجلنائية /جامعة أسيوط بتاريخ
.1717/27/15-25
الجوائز
 جائزة الباحث األكثر نشراً يف قاعدة بيانات سكوبس على مستوى كلية احلقوق /عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا -جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة للعام اجلامعي .1717/1729
Updated 3/11/2020

اللغات
 العربية (اللغة األم)
 اإلجنليزية :جيد
عضوية الجمعيات
 عضو نقابة احملامني األردنيني.
 عضو اجلمعية املصرية للقانون اجلنائي.
 عضو اجلمعية املصرية للقانون الدويل.
 عضو اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع.
االهتمامات البحثية
 القانون اجلزائي بكافة فروعه.
 العلوم اجلزائية.
 القانون الدويل اجلنائي.
النتاج العلمي

أوالا :البحوث:
عنوان البحث

الرقم

المجلة

قاعدة البيانات

العدد ،الصفحة

المنشور فيها

2

يمين كذب اإلقرار

جملة القانون -كلية الشريعة العدد ( )255اجمللد الثاين
(اجلزء األول) ،ديسمرب
والقانون -جامعة األزهر
 ،1727ص– 272
ص.225

-

1

أحكام الطعن بالنقض بأمر جملة الدراسات األمنية ،مركز العدد التاسع ،حزيران
اإلسرتاتيجية  ،1722ص– 119
الدراسات
خطي في القانون األردني
ص159
األمنية ،مديرية األمن العام

-

7

نظرية الحكم الجزائي في اجمللة العلمية لكلية احلقوق ،العدد  29يونيو 1725
جامعة طنطا
القانون األردني

-

2
5
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and
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p.95

جريمة غصب العقار في القانون اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية اجمللد
(العلوم االنسانية) /جامعة ()1717
األردني
العلوم التطبيقية اخلاصة
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العدد
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EBSCO
Ulrich's

Scopus (Q1)

Volume 28, March

Digital Investigation

Unauthorized

2019, Pages 104-111

access

crime in Jordanian law

2

(comparative study)

EBSCO

،2  العدد،22 علوم الشريعة اجمللد/األحكام القانونية للعفو العام في جملة دراسات
.255 –222 ص،1729
 اجلامعة األردنية-والقانون
التشريع األردني

5

EBSCO

Vol. 9, No.5 , May

International Journal

2019, pp.131- 136

of Humanities and
Social Science (IJHSS)

9

The Impact Of Death
Of The Accused On
The Criminal Action
In The Jordanian Law

Ulrich's
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)1729/27/25  جامعة/)(العلوم االنسانية
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Study

between Jordanian and
French law
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 مقبول للنشرIndian Journal of The Extent of The
1717/9/25 : تاريخ القبولForensic Medicine & Need For Teaching
Toxicology

22

Forensic Sciences For
Law

Students

In

Jordanian Universities
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 Indian Journal of Forensic Examinationمقبول للنشر
 Forensic Medicine & of Torture and otherتاريخ القبول1717/22/7 :
ill-

of

Forms

)Scopus (Q3

Toxicology

Treatment

ثاني ا :الكتب:
عمان .1772
 .2إثبات جرائم اجلنس (دراسة قانونية علمية)ّ ،

عمان .1775
 .1املبادئ العامة والنظريات اهلامة يف علم االجتماع اجلنائيّ ،

 .7أصول احملاكمات اجلزائية ،اجمللد األول ،اجلزءان األول والثاين  ،نظرية اإلثبات اجلزائي ونظرية االختصاص
عمان .1722
اجلزائي ،دار وائلّ ،

 .2أصول احملاكمات اجلزائية ،اجمللد الثاين ،اجلزءان الثالث والرابع ،نظرية احلكم اجلزائي ونظرية الطعن يف
عمان .1725
األحكام اجلزائية ،دار وائلّ ،

 .5أصول احملاكمات اجلزائية ،اجمللد الثالث ،اجلزءان اخلامس والسادس ،نظرية دعوى احلق العام ونظرية دعوى
عمان .1712
احلق الشخصي ،دار وائلّ ،

عمان .1722
 .2النظرية العامة لإلثبات اجلنائي الدويلّ ،

عمان
 .5املشكالت العملية اهلامة يف قانون املالكني واملستأجرين األردين (باالشرتاك مع د.عبد اهلل اخلصيالت)ّ ،
.1725

عمان ،الطبعة األوىل  ،1725الطبعة الثانية .1729
 .9جرائم تقنية املعلومات ،دار وائلّ ،

 .9ترمجة كتاب ( )Catherine Elliott, French Criminal Law, 2001الصادر عن دار
النشر العاملية  Willan, a members of the Taylor & Francis Groupبالتعاون مع
د .حممد الشبلي ،وصدر الكتاب عن دار وائل للنشر ،عمان .1717

ثالثا :المقاالت:
أكثر من عشرة مقاالت نشرت يف جريدة الغد األردنية خالل الفرتة ( 1722/7/21ولغاية  )1722/2/7بشكل
أسبوعي حول موضوع قانون املالكني واملستأجرين األردين.
المعرفون
أ.د .فخري عبد الرزاق احلديثي -العراق -هاتف779225972255297 :
عمان -هاتف7595155975 :
أ.د .سلطان الشاوي – ّ
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