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التاريخ ..............

د.محمد توفيق عبد الفتاح بطاح
المعلومات الشخصية

صورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريسية
الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد
تاريخ الوالدة ومكانها 1977-3-15 :عمان – األردن
الجنسية :األردنية
العنوان :ضاحية الرشيد – خلف الكلية العلمية اإلسالمية
رقم الهاتف0796083117 :
البريد اإللكترونيm.batah@aau.edu.jo :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراه

القانون التجاري

الماجستير

القانون التجاري

مدة الدراسة
(من-الى)

الجامعة
معهد البحوث

2007-2012

والدراسات
العربية
معهد البحوث

2003-2001

والدراسات
العربية
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البلد
جمهورية
مصر العربية
جمهورية
مصر العربية

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
معهد البحوث
دبلوم عالي

الدراسات القانونية

2000-2001

بكالوريوس

القانون

1995-1999

والدراسات
العربية
جامعة جرش
االهلية

جمهورية
مصر العربية

االردن

الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

 6سنوات

أستاذ مساعد

المؤسسة
جامعة عمان
العربية

القسم/الكلية

البلد

القانون  /القانون

األردن

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية
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البلد
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المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون

العنوان

المجلة

د.محمد بطاح

· Claim of
Transport
Commission
Agent
Liability and
Compensation
Provisions

Journal of
Social
Sciences
(COES&RJJSS

Volume 9,
Number 1,
January
2020

2020

د.محمد بطاح

· Liability
Limits of
Transport
Commission
Ag

Journal of
Social
Sciences
(COES&RJJSS

Volume10,
Number 1,
January
2021

2021

(بالترتيب)

العدد

سنة النشر

المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

المؤتمر

العنوان

البلد/المدينة
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التاريخ

دائرة الموارد البشرية
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الكتب
المؤلفون

العنوان

الناشر

الطبعة

التاريخ

د.محمد بطاح

الوكالة بالعمولة للنقل

دار الثقافة

األولى

2014

د.محمد بطاح

اثار الحساب الجاري مؤسسة
في العمليات المصرفية الوراق للنشر

األولى

2004

(بالترتيب)

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

عضوية اللجان في الجامعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

.1

عضو مجلس الجامعة (ممثل كلية القانون في المجلس ).

.2

ممثل كلية القانون في المجلس االعلى لضمان الجودة .

.3

مساعد العميد لشؤون ضمان الجودة .

.4

رئيس لجنة الجودة في كلية القانون .

.5

رئيس لجنة التعليم االلكتروني .

.6

رئيس لجنة الموقع االلكتروني .

.7

عضو لجنة امتحانات.

.8

مدير برنامج الجودة لكلية القانون .
F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
4-9

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
.9
.10

عضو لجنة تقييم ملفات المساقات في كلية القانون .
عضو لجنة ثقافية في الكلية .

 .11عضو لجنة اجتماعية في الكلية .
 .12عضو لجنة البحث العلمي في الكلية .
 .13عضو لجنة االشراف على موضوع االمتحان الشامل .
 .14عضو لجنة المكتبة .
 .15عضو في مجموعة لجان للتحقيق في الغش .

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

أ  .ورشة عمل في جامعة عمان العربية بتاريخ  2014 /10 /10الى / 14
 , 2014 /10وموضوعات هذه الورشة هي :
.1

محاضرة بعنوان  :اعداد خطط المساقات .

.2

محاضرة بعنوان  :ضمان جودة البرامج االكاديمية .

.3

محاضرة بعنوان  :اساليب التقويم .

.4

محاضرة بعنوان  :استراتيجيات التدريس .

.5

محاضرة بعنوان :االرشاد االكاديمي .

.6

محاضرة بعنوان  :اعداد مشروع خطة رسائل الماجستير والدكتوراة .

.7

محاضرة بعنوان  :تعليم الكتروني .
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ب  .ورشة عمل في جامعة عمان العربية بتاريخ  2015 / 9 / 15الى

5

 2015/ 10/وموضوعات هذه الورشة هي - :
 . 1ضمان جودة البرامج االكاديمية .
 . 2اعداد خطط المساقات وملفات المساقات .
 . 3محاضرة بعنوان  :انظمة وتعليمات البحث والدراسات العليا .
 . 4محاضرة بعنوان  :التقويم وقياس تعلم الطالب .
 . 5محاضرة بعنوان :التدريس الفعال ومهاراته .
 . 6محاضرة بعنوان  :واجبات عضو هيئة التدريس  /انظمة وقوانين .
 .7محاضرة بعنوان  :مهارات استخدام التكنولوجيا في التعليم .
 . 8محاضرة بعنوان :التصميم في البحث العلمي والتوظيف االحصائي .
ج .ورشة عمل في جامعة عمان العربية ,2016وموضوعات هذه الورشة هي -:
.1

ضمان جودة البرامج االكاديمية .

.2

انظمة وتعليمات .

.3

ادارة الصف والتفاعل الصفي .

.4

جائزة الجامعة الخضراء .

.5

حاضنة االعمال .

.6

انظمة وتعليمات البحث العلمي .

.7

اعداد مشروع خطة رسائل الماجستير .

.8

اعداد ملف المساق .

.9

االرشاد االكاديمي .

.10مناهج البحث العلمي التحليل االحصائي .
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.11التقويم التربوي وقياس تعلم الطالب .
.12اتجاهات حديثة في استراتيجيات وطرق التدريس .
 .13تطوير المناهج والخطط الدراسية .
google schooler .14
 .15التعليم االلكتروني والبوابة االلكترونية .
 . 16االمتحانات االلكترونية وتطبيق الجامعة الذكي .
 .17مهارات استخدام الحاسوب .
 .18برنامج فحص االقتباس . turnitin


المشاركة في اعطاء مجموعة محاضرات في حلقة دراسية في موضوع القانون
والقضاء في العالم العربي  ,لطالب جامعة ناتانيا  ,وذلك بتاريخ /12 / 16 – 12
. 2015

 المشاركة في ندوة تديرها جمعية حوسبة اللغة العربية واثراء المحتوى العربي
على شبكة االنترنت برنامج ويكيبيديا للتعليم في االردن  .بالتعون مع مؤسسة
( ويكيبيديا ) بتاريخ . 2014 / 10 / 28

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
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االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون المدني والتجاري والتجارة االلكترونية

اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اللغة العربيــــة  :اللغة األم .



اللغة االنجليزية  :قراءة ,كتابة ومحادثة جيدة .

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب
.1

غيث العبدالالت

.2

ثائر مصبح القبيالت

.3

عبد الناصر العتوم

الحساب الجاري واثره على الدعاوي البنكية
في التشريع األردني
تسوية المنازعات الرياضية امام هيئات
التحكيم الدولية
اثر جائحة كورونا على عقود االيجار
في التشريع األردني
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المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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