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 .............. التاريخ

 

 

 محمد عبدالمحسن محمد بن طريف 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ورئيس قسم القانون  عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 مساعد أستاذ الرتبة األكاديمية:

 23/1/1979 -الكرك-األردن ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني. الجنسية:

 لواء فقوع ، محافظة الكرك العنوان:

   00962795978125 ،00962797790300 رقم الهاتف:
 mohammadbintreef@yahoo.com اإللكتروني:البريد 

 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

دكتوراه في القانون 

 العام

 مصر عين شمس  ٢٠١٥ـ٢٠١١ والدستوري اإلداري

 

الماجستير في 

 القانون العام

 األردن مؤتة ٢٠١١ـ٢٠٠٦ والدستوري اإلداري

البكالوريوس في 

 الحقوق

  األردن مؤتة ٢٠٠٥ـ٢٠٠٢ الحقوق

 

صورة 

 شخصية
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البكالوريوس في 

 العلوم التربوية 

 االردن مؤتة ٢٠٠١ـ١٩٩٧ العلوم العامة
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

الفصول 

الدراسية الثاني 

والصيفي للعام 

الجامعي 

2018/2017 

جامعة عمان  محاضر غير متفرغ

 العربية

 االردن القانونكلية 

الفصول 

الدراسية األول 

الثاني والصيفي 

للعام الجامعي 

2018/2017، 

2018/2019 

 االردن كلية الحقوق جامعة مؤتة محاضر غير متفرغ

من تاريخ 

1/9/2018- 

 حتى تاريخه

أستاذ القانون 

اإلداري والدستوري 

 المساعد

جامعة عمان 

 العربية

 كلية القانون كلية القانون

من تاريخ 

1/9/2018- 

 1/9/2020حتى 

رئيس قسمي القانون 

 والقانون العام

جامعة عمان 

 العربية

 كلية القانون كلية القانون
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من تاريخ 

17/9/2021- 

 تاريخهحتى 

جامعة عمان  القانون  رئيس قسم

 العربية

 كلية القانون كلية القانون

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

  



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

5-14 
 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

د. محمد بن 

 طريف

 محمد العكور 

د. مؤمن 

 العبادي

Criminal 
Protection of 

Victims of 
Justice in 
Jordanian 

Legislation 

British 
Journal of 
humanities 
and Social 
Sciences 

Vol.22(1) March2019 

د. محمد بن 

 طريف
The role of 

international 
organization 
encountering 
Transnational 

organized 
crime 

international 
journal of 

humanities 
and social 

science 

manuscript 
ID: H-
19880. 

2017 

د. محمد بن 

 طريف
طرق مواجهة 

الفساد في الوظيفة 

 العامة

مجلة العلوم 

القانونية 

واالقتصادية، 

كلية الحقوق، 

جامعة عين 

 شمس

 2016 ١٩العدد 

د. جهاد 

 الجازي

د. محمد بن 

 طريف

د. جواهر 

 مرعي

Responsibility 
of Public 

Administration 
without Fault 

international 
journal of 

humanities 
and social 

science 

manuscript 
ID: H-
19880 

2018 

د. مؤمن 

 العبادي

د. محمد بن 

 طريف

Disciplinary 
Procedures 

for Judges: A 
Case Study of 

European 
Scientific 
Journal 

Vol.15, 
No.32 

November 

2019 

edition 
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 أبوأ.د مهند 

 مغلي
the 

Independence 
of the 

Jordanian 
Judiciary Law 

 أبوفاتن 

 الجمال

د. محمد بن 

 طريف

الرقابة على قرارات 

االبعاد في النظام 

 القانوني االردني

مجلة جامعة 

عمان العربية 

 ثللبحو

والدراسات 

سلسلة البحوث 

 القانونية

المجلد الثالث، 

 العدد الثاني
2021 

انس سنان 

 عواد

 د. محمد بن
 طريف

اثبات عيب 

االنحراف بالسلطة 

 دراسة مقارنة

مجلة جامعة 

عمان العربية 

 ثللبحو

والدراسات 

سلسلة البحوث 

 القانونية

المجلد الثاني، 

  األولالعدد 
2020 

عبد ريناس 

محي  هللا

 الدين 

 د. محمد بن
 طريف

التطورات القضائية 

في الرقابة على مبدأ 

التناسب في 

 القرارات التأديبية

مجلة جامعة 

عمان العربية 

 ثللبحو

والدراسات 

سلسلة البحوث 

 القانونية

المجلد الثاني، 

 األولالعدد 
2020 

 هبة الفضلي

د. محمد بن 

 طريف

الرقابة القضائية 

على مشروعية 

التنفيذية في  األنظمة

نظامين القانونيين ال

 والعراقي األردني

مجلة جرش 

 للبحوث

 والدراسات

 2021 مقبول للنشر
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 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون

 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

  اإلرهابيةالجريمة  د. محمد بن طريف

 وانماطها الحديثة 

 واإلرهابالتطرف 

 واثارهما  

 على التنمية 

 المستدامة

 جامعة العقبة 

 للتكنولوجيا

٢٠١٩ 

 

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 د. محمد بن طريف

 د. زهير قدوره

النظم السياسية ومبادئ 

 القانون الدستوري

دار وائل 

 للنشر

الطبعة 

  األولى

٢٠٢٠ 

 د. محمد بن طريف

 د. زهير قدوره

علم المالية العامة 

والتشريع الضريبي في 

 األردنيةالمملكة 

 الهاشمية

دار وائل 

 للنشر

الطبعة 

 األولى

٢٠٢٠ 

 د. محمد بن طريف

 د. زهير قدوره

الوجيز في القضاء 

  اإلداري

دار وائل 

 للنشر

الطبعة 

 األولى

٢٠٢٠ 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 
 

 عضو جمعية المحكمين األردنيين 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 الجامعة اسم اللجنة 

 عمان العربية مجلس التأديب االبتدائي للموظفين االداريين

اللجنة العليا لتقرير التقييم الذاتي لجامعة عمان 

 العربية

 عمان العربية

 عمان العربية / كلية القانون لجنة االمتحانات 

 عمان العربية / كلية القانون رئيس لجنة الجودة 

 عمان العربية / كلية القانون لجنة تأديب الطلبة

 عمان العربية / كلية القانون لجنة قياس فاعلية البرامج االكاديمية

 عمان العربية / كلية القانون المخاطر إدارةلجنة 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

9-14 
 

 جامعة عمان العربية /اعداد الخطط الدراسية  .2
 جامعة عمان العربية /تطبيقات احصائيةالغراض البحث العلمي  .3
 جامعة عمان العربية /التخطيط االستراتيجي واعداد الخطة االستراتيجية  .4
جامعة عمان  /مشروع خطة ماجستير واحوافز البحث العلمي والترقيات اعداد  .5

 العربية
 جامعة عمان العربية /turnitin برنامج فحص االقتباس  .6
جامعة عمان العربية /  .7  Google scholar 
 جامعة عمان العربية /نظام الخدمات االلكترونية  .8
 جامعة عمان العربية /التعليم االلكتروني / االمتحانات االلكترونية  .9

 جامعة عمان العربية /مهارات التعامل مع األنظمة والتجهيزات االلكترونية  .10
 جامعة عمان العربية /تصميم البحث وتطبيقاته  .11
 معايير الجودة االكاديمية/ جامعة عمان العربية  .12
( 20)المهارات اإلدارية التأسيسية(، المعهد الوطني للتدريب، عمان، بواقع )  .13

 .24/4/2008-20ساعة تدريبية، خالل الفترة 
( ساعة تدريبية، 20)الحكم الرشيد(، المعهد الوطني للتدريب، عمان، بواقع )  .14

 .11/6/2008-8خالل الفترة 
)الدورة التأسيسية في التأمين(، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة قطاع   .15

 .1/1/2009-28/12/2008التأمين خالل الفترة 
)وسائل جمع األدلة والتحقيقات األولية(، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد   .16

 .2009القضائي األردني، عمان، 
)التحقيق في جرائم حقوق الملكية الفكرية(، مديرية األمن العام/ إدارة البحث   .17

 .31/12/2009-27الجنائي، عمان، خالل الفترة 
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مكافحة الفساد بالتعاون مع مديرية األمن )تجنيد المصادر وإدارتها(، هيئة   .18
 .18/8/2009-3العام/إدارة األمن الوقائي، عمان، خالل الفترة 

)التخطيط ألعمال التحقيق األول(، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مديرية   .19
 .18/8/2009-3األمن العام/إدارة األمن الوقائي، عمان، خالل الفترة 

والتحري(، هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع مديرية  )أساليب جمع المعلومات  .20
 .18/8/2009-3األمن العام/إدارة األمن الوقائي، عمان، خالل الفترة 

 
)جمع المعلومات( هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع متقاعدين من دائرة المخابرات   .21

 .2011العامة  األردنية 
حة الفساد، عمان، خالل الفترة من )التحقيق في اإليراد الضريبي(، هيئة مكاف  .22

 .23/12/2010ولغاية  12/12/2010
 الجنائي، البحث العام/إدارة األمن مديرية ،)التحقيق في جرائم الحاسوب واالنترنت(  .23

 .17/5/2012-13 الفترة خالل عمان،
 المتحدة األمم مكتب مع بالتعاون  الفساد مكافحة هيئة الموجودات( )استرداد  .24

(UNDP) 21/2/2012-19 الفترة خالل. 
 مشروع مع بالتعاون  الفساد مكافحة هيئة الفساد(، في التحقيق في متقدم )تدريب  .25

 .8/11/2012-4 الفترة خالل عمان، األوروبي، االتحاد مع التوأمة
 االتحاد مع التوأمة مشروع مع بالتعاون  الفساد مكافحة هيئة التحقيق(، )مهارات  .26

 .7/2/2013-3 الفترة خالل عمان، األوروبي،
 مشروع مع بالتعاون  الفساد مكافحة هيئة العائدات( وتعقب األموال غسل )مكافحة  .27

 .18/4/2013-14 الفترة خالل عمان، األوروبي، االتحاد مع التوأمة
 مع التوأمة مشروع مع بالتعاون  الفساد مكافحة هيئة للجرائم( العملياتي )التحليل  .28

 .30/5/2013-26 الفترة خالل عمان، األوروبي، االتحاد
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-1 من الفترة خالل عمان، المحاسبة، ديوان واإلداري(، المالي الفساد )مكافحة  .29
3/12/2013. 

 عمان، المحاسبة، ديوان واإلدارية(، المالية النواحي في والتحقيق التدقيق )لجان  .30
 .26/8/2014-24 من الفترة خالل

 األمن مديرية االئتمانية(، بالبطاقات واالحتيال التزوير جرائم في )التحقيق  .31

 .5/3/2015-1 الفترة خالل عمان، الجنائي، البحث العام/إدارة
 تدريب، ساعة 40 بواقع عمان، العامة، اإلدارة معهد ،T.O.T) المدربين تدريب  .32

 .29/4/2015-19 من الفترة خالل
 تدريب، ساعة 30 بواقع ان،عم العامة، اإلدارة معهد الفساد(، ومكافحة )الحوكمة  .33

 .19/11/2015-11/11/2015 من الفترة خالل

ورشة عمل بعنوان )وجهات نظر الشرطة والعدل حول منهجية التحقيقات المتعلقة   .34
بحاالت الفساد(، هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت 

 .19/10/2010-18وعمان خالل الفترة 
)الفساد وأثره على التنمية االقتصادية واالجتماعية( الجامعة  مؤتمر بعنوان  .35

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

ورشة عمل بعنوان )قواعد الحاكمية المؤسسية وقضايا مكافحة االحتيال( هيئة   .36
ن بتاريخ مكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية المحاسبية القانونيين األردنيي

3/5/2010. 
مؤتمر بعنوان )تعزيز التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وتطوير اآلليات الوقائية(   .37

-29( بتاريخ Undpهيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة )
30/7/2008. 

ورشة عمل بعنوان )حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة( هيئة مكافحة الفساد   .38
 2009مع المكتبة الوطنية عام بالتعاون 
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جولة دراسية إلى هولندا لالطالع على التجربة الهولندية في مكافحة الفساد خالل   .39
 .23/3/2013-17الفترة 

ورشة عمل إقليمية بعنوان "تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاعات ذات أولوية   .40
 .11/1/2016في المنطقة العربية" المغرب، 

 .11/11/2017عنوان "االمتثال في القطاع الخاص" فرنسا، ورشة عمل دولية ب  .41
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 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واالداري القانون الدستوري
 

 

 
 

 اللغات
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 محادثة كتابة قراءة اللغة
 اللغة األم العربية

 جيد جيد جيد اإلنجليزية

 

 

 

 
 

 أخرى نشاطات
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 جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة من بتكليف بلجان االشتراك

 ٢٠٢٠ الزرقاء جامعة / الحقوق لكلية الذاتي التقييم دراسة لجنة عضو .1
 جامعة / البكالوريوس برنامج الحقوق لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع دراسة لجنة عضو .2

 ٢٠٢٠ االسراء
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات 

 التأديبية

 ريناس محي الدين

 انس عواد اثبات عيب االنحراف بالسلطة دراسة مقارنة

 الجمال أبوفاتن  الرقابة على قرارات االبعاد في النظام القانوني االردني

 احمد بندقجي االثار القانونية للحكم الجزائي على سير الدعوى التأديبية

ات مع مدى انسجام قانون ضمان حق الحصول على المعلوم

 المعايير الدولية لمكافحة الفساد دراسة مقارنة

 يزن شواقفه

ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في التشريع العماني 

 دراسة مقارنة

 الغيالنيي عل

الرقابة القضائية على مشروعية األنظمة في النظامين القانونيين 

 األردني والعراقي

 هبة الفضلي

 معن الهاشم المسؤولية الجزائية الناجمة عن تقليد العالمة التجارية

والتأهيل في  اإلصالحالقانوني لحقوق نزالء مراكز  اإلطار

 التشريع االردني

 هنادي الفايز

 باسل العودات االعتراف بقضايا الفساد وأثرها على الحكم الجزائي

الرقابة على قرارات الترقية في الوظيفة العامة في التشريع 

 العماني دراسة مقارنة

 احمد الكعبي 
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