دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ2021/10/16 :

الدكتور /ماجد أحمد صالح العدوان
المعلومات الشخصية

صورة
شخصية

المسمى الوظيفي :دكتور
الرتبة األكاديمية :أستاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها1981/8/7 :م – عمان
الجنسية :األردنية
العنوان :األردن – مأدبا
رقم الهاتف00962772666393 :
البريد اإللكترونيmadwan@aau.edu.jo:

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص الدقيق

 الدكتوراة

القانون اإلداري

 الماجستير

القانون

 البكالوريوس

القانون

مدة الدراسة
(من-الى)

الجامعة

البلد

2010/9/1م –
2014/2/3م
2007/9/1م –
2010/1/31م

الجامعة األردنية

األردن

الجامعة األردنية

األردن

2003/9/1م –
2007/2/19م

جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة
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األردن

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الخبرات التدريسية
مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

المؤسسة

 أربع سنوات

أستاذ مساعد

جامعة طيبة

 ثالث سنوات

أستاذ مشارك

جامعة طيبة

 سنة دراسية

أستاذ مشارك

القسم/الكلية

البلد

كلية الحقوق /القسم

المملكة العربية

العام

السعودية

كلية الحقوق /القسم

المملكة العربية

العام

السعودية

جامعة عمان

كلية القانون /القسم

المملكة األردنية

العربية

العام

الهاشمية

خبرات أخرى
مدة العمل

الرتبة

 سنتين

أستاذ متدرب

 أربع سنوات

أستاذ محامي

المؤسسة
نقابة المحاميين
األردنيين
نقابة المحاميين
األردنيين

القسم/الكلية

البلد

نقابة المحامين

األردن

نقابة المحامين

األردن
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
المنشورات والمؤلفات

المجالت:
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

 )1الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

الرقابة القضائية
على أعمال
مؤسسات الضبط
اإلداري في المملكة
العربية السعودية

المجلة

مجلة علمية
متخصصة
ُمحكمة نصف
سنوية تصدر عن
مركز النشر
العلمي في جامعة
البحرين

العدد
مقبول للنشر م/وعد
للنشر بتاريخ
2016/5/17م،
ومنشور في
المجلد 13العدد2
رقم  26في شهر
 10لعام 2016م.

سنة
النشر
2016م

.......................

 )2الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

مجلة دفاتر
السياسة
المفهوم القانوني
والقانون ،مجلة
لتطور تطبيقات
ُمحكمة
نظرية الضرورة في
متخصصة في
القانون االداري على
الحقوق
استقبال الالجئين والسياسة ،تصدر
عن مركز النشر
السوريين :دراسة
العلمي في جامعة
مقارنة
قاصدي مرباح/
ورقلة

مقبول للنشر بتاريخ
2017/1/18م،
ومنشور في العدد
السادس عشر جوان
2017م.

...................
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2017م
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 )3الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

اختصاصات
القضاء اإلداري في
المملكة العربية
السعودية بين
االطالق والتقييد

مجلة جامعة
تكريت للحقوق،
مجلة علمية
ُمحكمة

...................
 )4الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

الفصل التأديبي
للموظف العام في
النظام السعودي:
دراسة مقارنة

المجلة العربية
للدراسات األمنية
والتدريب ،جامعة
األميــر نايف
للعلوم األمنية،
الرياض

م/قبول
للنشر2016/6/9م.
ومنشور بتاريخ
السنة ( )8المجلد
( )7العدد ()31
الجزء ()2
أيلول2016م ــ ذو
الحجة 1437هـ.

مقبول للنشر
بتاريخ/9ابريل،
نيسان2017/م.
الموافق
1438/7/12هجري.
ومنشور بتاريخ
ديسمبر 2019م في
المجلد ( )34العدد
(.)76

2016م

2019م

..................
 )5الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

الحق في اإلضراب
في المرافق العامة
ومدى مشروعيته في
القانون األردني:
دراسة مقارنة

مجلة الحقوق،
تصدر عن
مجلس النشر
العلمي ،جامعة
الكويت

مقبول للنشر بتاريخ
2017 /6/18م.
ومنشور في العدد
الرابع .السنة
 )2019(43م.

..............
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2018م
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 )6الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

مجلة كلية
االستقالل المالي
الدراسات
للمجالس المحلية في اإلسالمية
والعربية للبنات
النظام اإلماراتي
بدمنهور/شعبة
القانون ،جامعة
األزهر

مقبول للنشر بتاريخ
2018/1/1م.
ومنشور في العدد
الثالث ـ المجلد
السادس لعام
2018م1439 ،هـ،
من صفحة  821ـ
854

2018م

.........
 )7الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

By: )8
muhammad
noor al
adwan,
majed
ahmed al
adwan

سلطة اإلدارة في
إبرام عقد الشراكة
وتعديله في القانون
اإلماراتي

مجلة العلوم
القانونية،
الصادرة عن كلية
الحقوق ،جامعة
عجمان ،دولة
اإلمارات العربية
المتحدة

The Impact
of Practicing
Public
Relations as
a Civilized
Style on the
Judicial
Institutions
Performance

Forthcoming
articles,
International
Journal of
Economics
and Business
Research.
Scopus.
2020VOL.19
NO,1, PP.5969

مقبول للنشر بتاريخ
2018/12/10م.
ومنشور في السنة
الخامسة من  -العدد
العاشر  -شهر يوليو
2019م ،من
صفحة278.237

Received:27
Nov 2018
Accepted:26
Jan 2019

.............
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2019م

2019م
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 )9الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

..............
 )10الدكتور ماجد
أحمد صالح
العدوان (بحث
منفرد)

التقاضي اإلداري
اإللكتروني في
النظام القانوني
األردني (دراسة
مقارنة)

مجلة جامعة
العين لألعمال
والقانون،
الصادرة من
عمادة البحث
العلمي
والدراسات العليا
في جامعة العين
للعلوم
والتكنولوجيا،
دولة اإلمارات
العربية المتحدة

مدى أحقيـة الموظف مجلة الحقوق،
العام في الحصول تصدر عن
على شهادة الخبرة مجلس النشر
العلمي ،جامعة
الوظيفيـة في النظام
الكويت
السعودي دراسة
استقرائية تحليلية
بالمقارنة ببعض
األنظمة األخرى

مقبول للنشر بتاريخ
2019/04/22م
الموافق
1440/08/17هـ.
ومنشور في المجلد
( )3من العدد ()1
لعام 2019م من
صفحة  84ـ 109

مقبول للنشر بتاريخ
2021 /5/30م.

2019م

2021م
مقبول
للنشر

المؤتمرات:
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

المؤتمر

البلد/المدينة

التاريخ

 .1ماجد أحمد العدوان

القانون
الدولي العام

أكاديمية
القانون الدولي

هولندا
مدينة الهاي

2012م

 .2ماجد أحمد العدوان

القضاء اإلداري
بين الواقع
والمأمول

مؤتمر دولي

األردن
محافظة جرش
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2014م
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الكتب:
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

الناشر

الطبعة

التاريخ

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
 عضو نقابة المحاميين األردنيين

عضوية اللجان في الجامعات








عضو مؤسس لكلية الحقوق  /جامعة طيبة
عضو لجنة الجداول  /جامعة طيبة
ً
عضو لجنة الجودة والتطوير/مشرفا على وحدة التطوير  /كلية الحقوق  /جامعة طيبة
عضو لجنة الجودة والتطوير/مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي  /كلية الحقوق  /جامعة طيبة
عضو لجنة استقبال الطلبة المستجدين بكلية الحقوق  /جامعة طيبة
عضو لجنة الجودة والتطوير المعيار الرابع (:الطالب)  /كلية الحقوق  /جامعة طيبة
عضو لجنة وضع الخطة التنفيذية لمشاريع الخطة اإلستراتيجية لكلية الحقوق  /جامعة طيبة

الدورات التدريبية التي التحق بها

















تقنيات الحوسبة السحابية
أكسس مستوى أول
أكسس مستوى متقدم
البوربوينت مستوى أول
البوربوينت مستوى متقدم
المشاركة في الملفات في البيئة اإللكترونية
االستبيانات اإللكترونية
نحو تدريس جامعي متميز
المحاضرات الهندسية والدورات التدريبية
برنامج تدريبي خاص بأعضاء هيئة التدريس
إستراتيجيات البحث الفعال في اإلنترنت
األرشفة اإللكترونية
مهارات التواصل أثناء األزمات واألوبئة
استخدام تطبيقات  SPSSبين النظرية والتطبيق
البحوث العلمية إعدادها وتوثيقها
مهارات البحث العلمي في ADOBE REDER
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دائرة الموارد البشرية
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استخدام  MS-WORDفي تصميم الرسائل الجامعية واألبحاث
النزاهة العلمية في البحث العلمي
تقرير المقرر
إعداد ملف المقرر
مهارات اإلرشاد األكاديمي
مهارات التدريس الفعال ــ بالتعاون مع كلية التربية
إستراتيجيات البحث في اإلنترنت
البحث المتقدم في محرك البحث جوجل
الخطاط اإللكتروني
الوورد مستوى أول
الوورد مستوى متوسط
حياتي  ...كيف أبنيها
مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكالت
كيف تؤثر في األخرين
مهارات إدارة الوقت وتنظيمه
كيفية تقييم معلومات اإلنترنت
مهارات البحث العلمي
تنظيم وأرشفة الملفات في الكمبيوتر الشخصي
استخدام برنامج وورد في إنتاج الرسائل واألبحاث الجامعية
أساسيات الجودة واالعتماد األكاديمي
الجودة في الوحدات اإلدارية
االختبارات اإللكترونية
توصيف المقررات
إدارة المعرفة في مصادر التعلم
إنشاء الكتب اإللكترونية PDF
نظام إنشاء المواد التعليمية اإللكترونية
تقرير المقررات
إعداد االختبارات التحصيلية

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
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االهتمامات البحثية









القانون اإلداري
القضاء اإلداري
العقود اإلدارية
المالية العامة والتشريع الضريبي
القانون الدستوري
التأديب الوظيفي
الوظيفة العامة
القرار اإلداري

اللغات
 اللغة العربية
 اللغة اإلنجليزية

نشاطات أخرى
 تحكيم األبحاث العلمية في المجالت العلمية القانونية المتخصصة
 مهارة خاصة بإعداد والتحضير والتنسيق لورش العمل واالجتماعات
 مهارة خاصة بتنسيق دورات تدريبية وبرامج متخصصة في العمل األكاديمي
الجوائز التي حصل عليها
 رسالة تقدير مقدمة من هيئة شباب كلنا األردن ،تقديرا ً للتفوق العلمي في درجة البكالوريوس والحصول
على المرتبة األولى في تخصص الحقوق 2007م
 رسالة شكر مقدمة من كلية الحقوق ،جامعة طيبة تقديرا ً وعرفانا ً في المساهمة الفاعلة في تأسيس كلية
الحقوق والجهود المبذولة في نجاح أنشطة وأعمال الكلية العلمية واألكاديمية 2016م
 رسالة شكر مقدمة من كلية الحقوق ،جامعة طيبة تقديرا ً للمساهمات الفاعلة في إنجاح أعمال الكلية
العلمية واألكاديمية 2021م
 رسالة شكر وتقدير مقدمة من المشرف على اإلدارة العامة للموارد البشرية ،جامعة طيبة تقديرا ً على
الجهود المبذولة خالل فترة التعاقد 2021م

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
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عنوان الرسالة

اسم الطالب

المعرفون
 أ.د سلطان أبو عرابي العدوان
 أ.د غازي أبو عرابي العدوان
 أ.د بشــار جميــل عبدالهـادي
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