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محاضر غير متفرغ ، جامعة مؤتة ، الفصول الدراسية  االول الثاني والصيفي للعام الجامعي  -2

 القانون االداري -تدريس مواد الماجستير  2018/2017

محاضر غير متفرغ ، جامعة الشرق األوسط ، الفصول الدراسية  االول والثاني والصيفي للعام  -3

  تدريس مواد البكالوريوس 2017/2016الجامعي

استاذ القانون االداري والدستوري المساعد، جامعة عمان العربية ، عمان ،االردن، من تاريخ  -4

 . حتى تاريخه – 1/9/2018

  

 :الخبرات العملية

 مدير مديرية النزاهة بالوكالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد -1

  الحكومي هيئة النزاهة ومكافحة الفسادرئيس قسم االمتثال  -2

محقق، قسم التحقيق/ دائرة المعلومات والتحقيق، هيئة مكافحة الفساد، عمان، األردن، من تاريخ  -3

9/3/2016 – 2016/8/30 

 /1/11مدقق، قسم الوقاية/ دائرة التوعية والوقاية، هيئة مكافحة الفساد، عمان ،األردن، من تاريخ  -4

2015 – 2016/3/8 

محقق معلومات، قسم المعلومات/ دائرة المعلومات والتحقيق، هيئة مكافحة الفساد، عمان ،األردن   -5

 30/10/2015 – 2008 /4/2من تاريخ 

 .1/2/2008 – 6/1/2007مدقق قانوني، ديوان المحاسبة ، الكرك ، األردن، من تاريخ  -6

- 2001/8/1لتعليم ، الكرك ، األردن من تاريخ مدرس لمادة العلوم والكيمياء ، وزارة التربية وا -7

2007/1/31 

 

 االبحاث العلميه المنشوره

عدم الكفاءة كسبب من أسباب  انتهاء خدمة الموظف العام ، مجلة كلية الحقوق ، جامعة  -1

  2015االسكندرية 

 السلطة المختصة بالتأديب ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي في الوظيفة العامة، المجلة -2

 2016العربية للدراسات القانونية ، مركز الدراسات العربية ، مصر ، 

3- The role of  International  organization Encountering Transnational 

organized Crime ,International Journal of humanities and social 

science ,2017 , Manuscript ID :H- 19880 



ي الوظيفة العامة ، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق ، طرق مواجهة الفساد ف -4

 .2016جامعة عين شمس ، 

 

 تدريس المواد

 البكالوريوس -

 قانون االدارة المحلية •

 المخلة بالوظيفة العامة الجرائم •

 القانون االداري •

 النظام الدستوري االردني •

 النظم السياسية والقانون الدستوري •

 المالية العامة والضرائب •

 العقود االدارية •

  الجرائم الواقعه على األموال ٠

 التنظيم الدولي .

 

 الماجستير -

 القانون االداري •

 القضاء االداري .

 المسؤولية االدارية .

 منهجية البحث القانوني .

 تفسير القانون .

 

 

 

 



 اللجان العملية

 الحكومية دائرة اللوازم العامة )عضو مراقب (عضو اللجنه المركزية العطاءات  -1

 . عضو اللجنة المشكلة للتدقيق على التقارير  السنوية لموظفي وزارة التعليم العالي -2

عضو اللجنة المشكلة للتدقيق ومراجعة إجراءات العمل والتاكد من سالمتها ومراعاتها  -3

 .للتشريعات النافذة في بلدية سهل حوران

لمتابعة العمل في التلفزيون االردني  والتأكد من سالمتها مراعاتها  عضو اللجنة المشكلة -4

 . للتشريعات

 .عضو لجنة دراسة إجراءات العمل في المؤسسة االستهالكية المدنية -5

  

 :الدورات التدريبية

( ساعة 20) المهارات اإلدارية التأسيسية ( ، المعهد الوطني للتدريب، عمان، بواقع )  -1

 .24/4/2008-20الفترة تدريبية، خالل 

( ساعة تدريبية، خالل الفترة 20) الحكم الرشيد ( ، المعهد الوطني للتدريب، عمان، بواقع )  -2

8-11/6/2008. 

)الدورة التأسيسية في التامين( ، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة قطاع التامين خالل   -3

 . 1/1/2009- 28/12/2008الفترة 

والتحقيقات األولية( ، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد القضائي )وسائل جمع األدلة   -4

 .2009   االردني، عمان

) التحقيق في جرائم  حقوق الملكية الفكرية (، مديرية األمن العام/ إدارة البحث الجنائي،   -5

 .31/12/2009-27عمان، خالل الفترة 

د بالتعاون مع مديرية األمن العام /إدارة ) تجنيد المصادر وإدارتها ( ، هيئة مكافحة الفسا  -6

 .18/8/2009-3األمن الوقائي ، عمان، خالل الفترة 

) التخطيط ألعمال التحقيق األولي ( ، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مديرية األمن العام   -7

 .18/8/2009-3إدارة األمن الوقائي، عمان ،  خالل الفترة /

تحري ( ، هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع مديرية األمن العام ) أساليب جمع المعلومات وال  -8

 .18/8/2009-3إدارة األمن الوقائي، عمان، خالل الفترة /

ن دائرة المخابرت العامة ) جمع المعلومات ( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع متقاعدين م  -9

 .2011األردنية 

الفساد، عمان، خالل الفترة من  ) التحقيق في اإليراد الضريبي ( ، هيئة مكافحة -10

 .23/12/2010ولغاية  12/12/2010

) التحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت ( ، مديرية األمن العام /إدارة البحث الجنائي  -11

 . 5/2012/ 17-13، عمان ، خالل الفترة 

 ((undp ) استرداد الموجودات( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة -12

 .21/2/2012-19خالل الفترة 



) تدريب متقدم في التحقيق في الفساد ( ، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع  -13

 . 8/11/2012-4التوأمة مع االتحاد االوروبي ، عمان ، خالل الفترة 

) مهارات التحقيق ( ، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع التوأمة مع االتحاد   -14

 . 7/2/2013-3ان ، خالل الفترة االوروبي ، عم

)مكافحة غسل االموال وتعقب العائدات ( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع   -15

 . 18/4/2013-14التوأمة مع االتحاد االوروبي ، عمان ، خالل الفترة 

) التحليل العملياتي للجرائم ( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع التوأمة مع   -16

 . 5/2013/ 30-26االوروبي ، عمان ، خالل الفترة االتحاد 

-1) مكافحة الفساد المالي واالداري(، ديوان المحاسبه، عمان ، خالل الفتره من   -17

3/12/2013 

) لجان التدقيق والتحقيق في النواحي الماليه واالداريه (،  ديوان المحاسبه، عمان ،  -18

 . 26/8/2014-24خالل الفتره من 

رائم التزوير واالحتيال بالبطاقات االئتمانيه(  ، مديرية األمن العام ) التحقيق في ج  -19

 . 3/2015/ 5-1إدارة البحث الجنائي ، عمان ، خالل الفترة /

ساعه تدريب ،  40، معهد اإلدارة العامة ، عمان، بواقع  ( T.O.T تدريب المدربين -20

 . 4/2015/ 29-19خالل الفتره من 

ساعه تدريب ،  30عهد اإلدارة العامة ، عمان، بواقع )الحوكمة ومكافحة الفساد(، م -21

 . 19/11/2015 – 11/11/2015خالل الفتره من 

 

  

 ورش العمل والمؤتمرات والجوالت الدراسية

ورشة عمل بعنوان ) وجهات نظر الشرطة والعدل حول منهجية التحقيقات المتعلقة بحاالت  .1

السفارة الفرنسية في بيروت وعمان خالل الفترة  الفساد( ، هيئة مكافحة الفساد  بالتعاون مع 

18-19/10/2010 . 

مؤتمر بعنوان )الفساد وأثرة على التنمية االقتصادية واالجتماعية(  الجامعه االردنية بالتعاون  -1

 . 5/8/2010-4مع هيئة مكافحة الفساد خالل الفترة  

الحتيال(   هيئة مكافحة ورشة عمل بعنوان)  قواعد الحاكمية المؤسسية وقضايا مكافحة ا -2

 . 3/5/2010الفساد بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين بتاريخ 

مؤتمر بعنوان ) تعزيز التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وتطوير اآلليات الوقائية( هيئة    -3

 . 30/7/2008-29بتاريخ  () (undpمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب االمم المتحده

ورشة عمل بعنوان )حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون  -4

 . 2009مع المكتبة الوطنية عام 

-17لالطالع على التجربة الهولندية في مكافحة الفساد خالل الفترة  هولنداجولة دراسية الى  -5

23/3/2013 . 



في قطاعات ذات أولوية في المنطقة  ورشة عمل إقليمية بعنوان "تعزيز الشفافية والمساءلة -6

 .  2016 /11/1العربية" المغرب، 

  11/11/2017ورشة عمل دولية بعنوان "االمتثال في القطاع الخاص" فرنسا،   -7

  

 المهارات

 .العمل تحت الضغط ▪

 .الفعالية في التحدث أمام الجمهور ▪

 (windows  - Word – Excel - Power point  - Internet)  مهارات استخدام الحاسب االلي ▪

. 

 القدرة على التكيف للعمل ضمن فريق العمل ▪

 القدرة على عمل عالقات اجتماعية بناءة واالتصال مع اآلخرين ▪

 .القدرة على قيادة فريق العمل ▪

        

 :اللغات

 محادثة كتابة قراءة اللغة

 اللغة األم العربية

 جيد جيد جيد االنجليزية
 

  

       

 


