دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

التاريخ ..............
صورة
شخصية

فهد يوسف سالم الكساسبة
المعلومات الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :أستاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها :الكرك 1958 /
الجنسية :اردني
العنوان :أبو نصير  /شارع محمد علي  /حي المحبة
رقم الهاتف0777774545 :
البريد اإللكترونيdr.fahadalkasassbeh@yahoo.com :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراة

القانون الجنائي

2009-2006

الماجستير

القانون الجنائي

1989-1987

بكالوريوس

القانون

1979-1976

(من-الى)

الجامعة
عمان العربية
للدراسات العليا
الجامعة األردنية
جامعة الملك
محمد الخامس
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البلد
االردن
االردن
المغرب

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

 7سنوات

محاضر

سنتين

محاضر

 11سنة

أستاذ مشارك

المؤسسة
جامعة مؤتة/
الجناح العسكري
اكاديمية الشرطة
الملكية
جامعة عمان
العربية

القسم/الكلية
العلوم الشرطية

البلد
األردن

كلية العلوم األمنية

األردن

كلية القانون

االردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
 30سنة

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

لواء

مديرية االمن العام

-

االردن
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون

العنوان

المجلة

فهد يوسف الكساسبة

نظرية السببية في
التشريع الجزائي
االردني جريمة
القتل نموذجا ً :
دراسة مقارنة مع
التشريعين السوري
والمصري

مجلة الزرقاء
للبحوث
والدراسات
االنسانية

فهد الكساسبة

جريمة قبول
الواسطة في
التشريع األردني
واشكالية التطبيق
(دراسة مقارنة)

مجلة دراسات
لعلوم الشريعة
والقانون

43

مجلة دراسات
لعلوم الشريعة
والقانون

42

وسائل وضوابط
السلطة التقديرية
للقاضي الجزائي
في التفريد العقابي

مجلة دراسات
لعلوم الشريعة
والقانون

42

الحلول التشريعية
المقترحة لتبني
العقوبات البديلة

مجلة دراسات
لعلوم الشريعة
والقانون

40

(بالترتيب)

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

الضوابط القانونية
للتفتيش بغير إذن
في القانونين
األردني والمصري
(دراسة مقارنة)

العدد

16
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سنة النشر

2016

2016

2015

2015

2013

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
في النظام الجزائي
األردني
فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

مسؤولية الجاني
الجزائية عن نقل
كوفيد 19
Torture as
Crime under
International
& Law
Torture
'Victims
Rights

األرهاب األلكتروني
عبر األنترنت
أثر قيم الشريعه
األسالمية في
فلسفة القانون
عالقة السببية في
جرائم القتل
المقصود  ،دراسة
مقارنة بين
التشريعين االردني
والمصري، ،

مجلة جامعة ذي
قار  -مؤتمر
دولي

-

journal of
law , policy
and
globalization

42

مجلة العلوم
القانونية
والسباسية -بغداد

9

مجلة العلوم
القانونية
والسباسية -بغداد

8

مجلة الزرقاء
األهلية  -األردن

المسؤولية
الجزائية لالمتناع
عن تقديم المساعدة
الطبية لشخص في
خطر

مجلة الباحث
العربي

16

2
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2020

2015

2015

2015

2016

2020

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

2020

2018

2021

58

The
Legislative
Confrontation
Of The Cyber
Stalking
Crime: A
Comparative
. Study

phycology
and
education
, journal

5

Route
educational
and social
science
journal

58

phycology
and
education
journal

Legal
mechanisms
of the
international
criminal
justice system
to protect
refugees
Subjectmatter
Jurisdiction
of Courts of
First Instance
in the
Jordanian
Judicial
,. . System
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فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

فهد الكساسبة

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المؤتمرات
المؤلفون

العنوان

(بالترتيب)

المؤتمر

البلد/المدينة

مسؤولية الجاني الجزائية عن نقل
مسؤولية الجاني الجزائية عن نقل كوفيد - ، 19
ذي قار  /العراق
فهد الكساسبة
مؤتمر دولي  /المسؤولية الدولية لمكافحة األوبئة  . ،كوفيد 19

التاريخ
2020

الكتب
المؤلفون

العنوان

الناشر

الطبعة

التاريخ

فهد الكساسبة

جرائم االفالس في
القانون األردني

دار وائل
للنشر

1

2010

فهد الكساسبة

وظيفة العقوبة ودورها
في اإلصالح والتأهيـل

دار وائل
للنشر

1

2010

فهد الكساسبة

الدليل االسترشادي
للعاملين في
المؤسسات العقابية
وفقا ً للنهج القائم على
حقوق االنسان

المنظمة
الدولية
لإلصالح
الجنائي

1

فهد الكساسبة

الجرائم المالية
واالقتصادية الحديثة

فهد الكساسبة

الحكم الجزائي
واشكاليات تنفيذه

(بالترتيب)

دار وائل
للنشر
والتوزيع
دار وائل
للنشر
والتوزيع

1

2018

1

2018
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2014

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

عضو مجلس البحث العلمي في جامعة عمان العربية () 2018 -2017
رئيس المجلس التأديبي االبتدائي للعاملين من غير اعضاء هيئة التدريس في جامعة عمان العربية (-2017
) 2018
عضو مجلس كلية القانون في جامعة عمان العربية () 2017 – 2016
عضو مجلس جامعة عمان العربية 2016

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في جامعة عمان العربية () 2020 -2014
رئيس لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في كلية القانون في جامعة عمان العربية (.)2018 -2017
عضو لجنة تعديل التشريعات في جامعة عمان العربية ()2017

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

دورة تطوير الخطط الدراسية .
دورة ملف المساقات .
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الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

المحكمة الصورية  /الجنائية الدولية 2016 -
المحكمة الصورية  /المحكمة الجنائية 2021-
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون الجنائي

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية
اإلنجليزية

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

اشرف على ما مجموعة  128رسالة ماجستير منذ عام  2010وحتى تعام  2021ويتعذر ذكرها .

 .1أثر االمتناع عن النطق بالعقاب على التفريد العقابي في التشريع الكويتي (بدر عماش الحربي).
 .2أثر غسيل الدماغ في انتفاء المسؤولية الجزائي (مهنا فالح الشمري).
 .3مدى مشروعية الدليل االلكتروني المستمد من التفتيش الجنائي -دراسة مقارنة (فيصل عايش المطيري).
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 .4ازدواجية سلطة التحقيق االبتدائي في التشريع الجزائي الكويتي (محمد زيد الهاجري)
 .5مدى كفاية الحماية الجزائية لبراءات االختراع في التشريع األردني ومالئمتها لالتفاقيات الدولية وللقانون
المقارن (علي سالم العليمات).
 .6جريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وإشكالية التطبيق  -دراسة مقارنة (مشعل محمد الرقاد)
 .7المسؤولية الجزائية عن التالعب بأسعار األوراق المالية عبر شبكة االنترنت  -دراسة مقارنة (منال علي
الدريهم)
 .8مدى فاعلية التدابير االحترازية في الحد من الخطورة الجرمية في التشريع الكويتي (احمد كايد العنزي)
 .9التزوير في المصدقات الكاذبة في التشريع الجزائي األردني -دراسة مقارنة (عبد الصمد ونس الحسن)
.10

مدى حجية الدليل االلكتروني في اإلثبات الجزائي (محمد حمزة كميل).

 .11المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل األموال  -دراسة مقارنة (الطالب حسن أحمد حسن
)
 .12العدالة التصالحية كوسيلة بديلة للحد من جنوح األحداث (الطالب حمدان الرحامنه )
 .13الخطأ المستغرق في جريمة التسبب في الوفاة – دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي واألردني (الطالب
انمار المهداوي)
 .14حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي (الطالب صالح كنعان)
 .15مدى فعالية نصوص قانون الجزاء الكويتي في مكافحة جرائم االتجار بالبشر (الطالب حمد صنت الرشيدي).
 .16احكام التفتيش بغير عذر في التشريع االردني -دراسة مقارنة (منصور الرحامنة)
 .17اإلحالة الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا ً لنظامه األساسي واشكاليات التطبيق
.18

أحكام الخطأ المستغرق – دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع االردني

 .19اشكاليات تنفيذ االحكام الجزائي  ،دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي واالردني ( قيس محمد قرغولي)
 .20اإلحالة الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا ً لنظامها االساسي (وصفي عبدهللا السرحان)
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 .21جريمة افساد اخالق الطفل عبر االنترنت  ،دراسة مقارنة (حسن علي ابو حمامة)
 .22جريمة افساء االسرار العسكرية  ،دراسة مقارنة بين التشريعين االردني والعراقي (زينت نوري مصطفى)
 .23االستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع االلكتروني في التشريع االردني (بالل احمد القطاونة)
 .24جريمة تأجير االرحام  ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون (عذراء محمد حسين
 .25جريمة التقليد االلكتروني للعالمة التجارية في التشريع االردني (زينت سمعان حتر)
 .26استخدام عامالت المنازل كصورة من صور االتجار بالبشر (وجيه محمد العميريين )
 .27القصد الخاص في جريمة التعذيب  ،دراسة مقارنة بين التشريع االردني والمواثيق واالتفاقيات الدولية
(تمارا جميل القضاة)
 .28جريمة التحويل غير المشروع لألموال عبر االنترنت (غسل األموال االلكترونية ) (اسالم موسى عطون)
.29

في االثبات الجزائي في التشريع االردني (محارب الزواهرة)DNAمدى حجية البصمة الوراثية

 .30الحماية الجزائية لحقوق ضحايا الجريمة في التشريع االردني والمواثيق الدولية (الفت يونس خنفر)

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
11-11

