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 الخبــرة العملية
للوزارات والمؤسسات العامة والخاصة في مجال القانون الدستوري  القانونيةاالستشارات  -

 والقانون اإلداري.
 .1980منذ عام  نقابة المحاميين األردنيين المصريين،نقابة المحامين  المحاماة، -
 .التشريعاتخبير في صياغة  -
 .  1990-1986قائم بأعمال عميد شؤون الطلبة  -
 .  1994-1990رئيس اللجنة القانونية في مجلس العمداء،  -
 .  1996-1995قائم بأعمال عميد كلية الحقوق،  -
 .  1995-1990رئيس المجلس التأديبي للطلبة،  -
 .  1994-1990، عضو لجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس -
 . 2002-1998ألعضاء هيئة التدريس رئيس المجلس التأديبي  -
 . 1997-1990 ،عميد شؤون الطلبة -
 . 1997-1997مساعد رئيس الجامعة للشؤون القانونية،  -
 .مجلس التعليم العالي -م العاليرئيس اللجنة القانونية المكلفة بدراسة تشريعات التعلي -
 .  2004 -1998عضو مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي  -
 . 2004 -1999القانونية واإلدارية في مجلس االعتماد  رئيس اللجنة -
 . 2003 -1997نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون اإلدارية،  -
 .2003-2000رئيس لجنة اعتماد كليات الحقوق في الجامعات األردنية  -
 . 2005 -2003عميد كلية الحقوق،  -نائب رئيس جامعة اإلسراء -

 . 2008 -1996 جامعة مؤتة –كلية الحقوق  –أستاذ القانون العام  -

 ورئيس اللجنة القانونيةعضو مجلس امناء جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا  -

 2006- 2009. 

ومستشارها القانوني هيئة المديرين في شركة جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا عضو  -
2007- 2008. 

 . 2006 ،اإلسراءلجامعة  إداري مستشار  -

 . 2007 ،الجامعة الشرق االوسط للدراسات العليمستشار قانوني  -

 . 2008 ،عضو اللجنة التأسيسية لمدينة الحسن العلمية -

 . 2010 -2008 ،العالي مجلس التعليمعضو  -
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  .2010 - 2008 ،والمالية في مجلس التعليم العالي اإلداريةعضو اللجنة   -

 .  العربية الجامعات تحادا في الطالبية لألنشطة العربي المجلس إدارة مجلس عضو -

 6/10/2014-25/3/2011عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان  -

   22/9/2013نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان،   -

 . 2/7/2014رئيس اللجنة القانونية في المركز الوطني لحقوق اإلنسان   -

 .30/9/2014 وحتى تاريخ 14/9/2008 اإلسراءرئيس جامعة   -

 .6/10/2020إلى  6/10/2014 من المحكمة الدستوريةعضو   -

لمنبثقة عن إتحاد المحاكم ا ،أمريكية للقضاء الدستوري  وعضو اللجنة العربية األيبير  -
 .2015لس الدستورية العربية والمجا

( IRZ( / ومؤسسة )Max Planckخبير دستوري معتمد لدى مؤسسة ماكس بالنك )  -
 ( األلمانية.KASأدنياور )وكونراد 

جامعة -عضو الهيئة التدريسية واستاذ القانون العام )الدستوري واالداري( في كلية القانون -
 .2020-10-05عمان العربية 

 

 أوراق عمل ومنشــورات : 
 

 الضمانات الدستورية للحقوق والحريات .  -1
 اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في األردن. -2
 ع األردني من التمييز العنصري.موقف المشر  -3
 . 1986خاب أعضاء مجلس النواب لعام آراء في قانون انت -4
 الحرّيات العاّمة في الدستور األردني صورة حية لحقوق اإلنسان. -5
ة الخدمة ألعضاء هيئ نهاية كافأةموجهات نظر في أنظمة العالوات والنقل والتعويض و -6

 األردنية.التدريس والموظفين في الجامعات 
 دور الجامعات في تنشئة الشباب. -7
 دور القضاء في توجيه اإلدارة. -8
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بين الماضي والحاضر. -9

 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في العالم العربي.  -10
 العرف اإلداري مصدر من مصادر الشرعّية. -11
 الحرّية بين الحق وااللتزام. -12
 المسؤولية التأديبية للموظف العام. -13
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 الوظيفي.الوالء  -14
 األردني.أضواء على الميثاق الوطني  -15
16- Principle of Separation of Powers in Jordan 

 مشكالت التشريع في الجامعات األردنية. -17
  واألنظمة 2001( لسنة 42)رقم ةأضواء على قانون الجامعات األردنية الرسمّية المؤّقت -18

 . 2002الصادرة بمقتضاه، عمان 
 .2003رقابة محكمة العدل العليا على دستورية القوانين المؤقتة في األردن  -19
 . 2003 ،إلطار التشريعي لعمل مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العاليا -20
 المنظومة العهد الدولي الخاص بالحقوق أألقتصادية واألجتماعية والثقافية وأثره على " -21

. ورقة عمل ومحاضرة ألقيت على مجموعة من القضاة في اقليم الوسط "القانونية أألردنية
 . 2006 والجنوب, بتنظيم من المركز الوطني لحقوق األنسان 

ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر  تطوير تعليم  0"أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق " -22
بأشراف وزارة  25/3/2007-24القانون في الجامعات األردنيْة, الذي عقد في عمان بتاريخ

 العدل ونقابة المحامين األمريكية.
لسنة  34 )قانون مؤقت(ن االنتخاب لمجلس النواب األردنيالمالمح الرئيسية لقانو " -23
على مرشحي المجلس النيابي البحريني في المركز  ألقيتمحاضرة و عمل  ورقة. 2001"

 فيالعلمي للدراسات السياسية االردني بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية 
14/11/2007 . 

عمل . ورقة "ت التعليم العالي األردنيةات نظر قانونية في معايير اعتماد مؤسساـوجه" -24
 .2007( لسنة 20) رقم اصدور قانونه ةبمناسبمت لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي قد
دراسة مقدمة إلى ندوة  "لببين تعديالت الماضي ورؤى المستق 1952الدستور األردني " -25
( التي نظمها مركز الحرية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع المركز الوطني يالدستور األردن)

 .2011 عمان آذار –لحقوق اإلنسان
ة التي نظمتها جمعية ندو ورقة عمل قدمت لل - "األردنية اتأسس القبول في الجامع " -26

 .2011حزيران  8األكاديميين األردنية في عمان بتاريخ 
، ورقة علمية مقدمة إلى اللجنة " 1952التعديالت الدستورية على الدستور األردني " -27

 . 2011آب 24 ،ة رئيس الوزراءالملكية لتعديل الدستور ودول
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واالنتخابات " 2012( لسنة 25لمجلس النواب رقم )آراء قانونية في قانون االنتخاب " -28
. قدمت على 2013أعضاء مجلس النواب السابع عشر لسنة النتخاب  أجريتالنيابية التي 

 .2013المركز الوطني لحقوق اإلنسان في كانون الثاني 

 القضائية على دستورية القوانين واالنظمة في االردن من االمتناع إلى االلغاء"." الوالية -29
ورقة عمل بعنوان مقدمة في ورشة العمل التى نظمتها المحكمة الدستورية بالتعاون مع 

بالتعاون 2014كانون االول  3-1مؤسسة ماكس بالنك للسالم الدولي وسيادة القانون. عمان
 لمانية.مع المحكمة الدستورية اال

البحرين" . ورقة عمل  " التعديالت الدستورية وأثرها على النظام البرلماني في مملكة-30
ومحاضرة ألقيت على أعضاء مجلس الشورى في مملكة البحرين في اطار التعاون بين  

 .2014كانون االول21مجلس الشورى في مملكة البحرين.المنامة والمحكمة الدستورية 
"مشروعية الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة في النظام الدستوري االردني والكويتي" -31

على طلبة الدراسات العليا في برنامج الماجستير في القانون العام في كلية  ألقيتمحاضرة 
 .2015آذار3الحقوق بجامعة الكويت. الكويت

 االنظمة وأثر الحكم بعدم دستورية النص""االطار الدستوري للرقابة على دستورية القوانين و -32
محاضرة القيت في نقابة المحاميين االردنيين على مجموعة من القضاة والمحامين ورجال 

 بأشراف وتنظيم جمعية الحقوقيين االردنيين. .2015آذار14القانون بتاريخ 
عية األردنية "القضاء الدستوري األردني  بين الماضي والحاضر"، محاضرة ألقيت في الجم -33

 .15/10/2015للثقافة والعلوم .عمان 

في التأسيس للنهج الدستوري األردني  1952"أهمية دستور المملكة األردنية الهاشمية \-34
المعاصر" دستور الملك طالل دستور شامخ .محاضرة ألقيت في الجامعة األردنية .عمان 

 .2016كانون الثاني10
القضاء الدستوري في األردن" محاضرة ُألقيت في جامعة الشرق أالجوانب القانونية لتطور " -35

 70بمناسبة إحتفاالت المملكة بمئوية النهضة العربية ومرور  2016َأيار  31األوسط في 
 عامًا على األستقالل.

 27" نشأة القضاء الدستوري وتطورة محاضرة ُألقيت في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت في -36
 .2016أيلول

المحكمة الدستورية: مالها وما عليها" محاضرة ُألقيت بحضور رئيس وأعضاء المحكمة "  -37
 .2016أيلول 28هللا الدستورية الفلسطينية. رام 
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38- "Interaction and Cohabitation Between The Constitutional Court 

and Apex Courtsفي الندوة  ورقة عمل ُقدمت وشرحت باللغة العربية واللغة األنجليزية
التي نظمتها مؤسسة ماكس بالنك األلمانية بالتعاون مع المحكمة الدستورية األلمانية 

 والمحكمة الدستورية األردنية ومحكمة التمييز األردنية بعنوان 
"The Constitutional Court and The Court of Cassation of Jordan. 

Heidelberg, Germany October 11-15,2016. 
سة" ورقة عمل ومشاركة في ندوة " المبادئ الدستورية في الورقة النقاشية الملكية الساد -39

األستاذ طاهر المصري  الورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك عبدهللا الثاني بمشاركة عن
 25ومعالي الدكتور هايل داوود والدكتور موسى شتيوي بدعوة من منتدى الفكر العربي في 

 .2016أكتوبر
الفرص والتحديات" محاضرة ألقيت في  –"االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في األردن  -40

بالتعاون مع  .القانون ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ماكس بالنك للسلم الدولي وسيادة 
 .2017آذار  22-21عّمان من  .المحكمة الدستورية 

" القضاء الدستوري في المملكة األردنية الهاشمية " محاضرة ألقيت على أعضاء هيئة -41
 .2017نيسان  18التدريس والطلبة في كلية الحقوق بجامعة البترا في 

42-The system of Referral and procedural Interaction between Courts 

in Jordan.  

محاضر ألقيت في ورشة عمل نظمتها مؤسسة ماكس بالنك ألعضاء المحكمة الدستورية     
 .2017أيلول  26-25ومحكمة التمييز في عّمان بتاريخ 

"الجّدية والمصلحة معيار اإلحالة في النظام القضائي األردني". محاضرة ُألقيت على  -43
وتنظيم من مؤسسة ماكس ء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، بدعوة مجموعة من أعضا

 للسالم الدولي وسيادة القانون. Max Planckبالنك
 .2017كانون األول 14-13عّمان 

" دور القضاء في حماية حقوق اإلنسان وتنفيذ المعاهدات الدولية " محاضر ُألقيت في  -44
 Max Planckورشة عمل للقضاة النظاميين، بدعوة وتنظيم من مؤسسة ماكس بالنك 

 .2017كانون األول  20للسالم الدولي وسيادة القانون. عّمان في 
والتطبيق" تعقيب ومداخلة في ورشة عمل  " استقالل المحكمة الدستورية بين النظرية -45

بالتعاون ما  2018آذار 4التي عقدت في عّمان بتاريخ  ”Judicial Budgeting“بعنوان 
بين المحكمة الدستورية ومركز الديمقراطية الدستورية في كلية مورير للقانون في جامعة 

  Indiana Universityانديانا 
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في جامعة  ُألقيتظ التوازن بين السلطات " محاضرة " دور المحكمة الدستورية في حف -46
 .2018نيسان  17العلوم اإلسالمية في 

لقيت على كبار ضباط األمن أُ " سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين". محاضرة  -47
العام في ورشة عمل نظمتها أكاديمية الشرطة الملكية بالتعاون مع المحكمة الدستورية في 

 .2018أيار  2ريخ  عمان بتا
القضائية إلى الهيئة القضائية المستقلة" محاضرة ضاء الدستوري األردني من السلطة "الق -48

ُألقيت على المشاركين في المؤتمر الدولي الذي عقدته مؤسسة كونراد َأديناور األلمانية 
(KAS في عّمان بتاريخ )2018تشرين الثاني  8. 
ور في أحكام و قرارات المحكمة الدستورية" . محاضرة " مناهج تفسير نصوص الدست -49

( Max Planckُألقيت على المشاركين في ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة ماكس بالنك )
 بعنوان:  2018تشرين الثاني  29في عّمان بتاريخ 

  ”Methods And Principles Of Interpretation In Constitutional Courts’ 

Jurisprudence.”  

" االستقرار القانوني والعدول عن السوابق القضائية " محاضرة ُألقيت في المؤتمر الدولي  - 50 
في عّمان بتاريخ   Venice Commissionللقضاء الدستوري الذي نظمته هيئة فينيسيا 

 بعنوان : 2018كانون األول  40
   ”Legal stability and Reversing Precedents”.                                     

 نظمته" أإلحالة في القضاء الدستوري األردني " ورقة عمل قدمت للقاء الدولي الذي  -51
 .2018كانون األول  14-13( في تونس في IRZالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )

ثر المعاهدات واالتفاقيات الدولية على القاضي الدستوري األردني." ورقة عمل قدمت " أ -52 
نيسان -11-10بتاريخ   ( األلمانية في عّمانIRZفي المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة )

2019." 
53- “Constitutional Review Procedures For The Protection Of            

Fundamental Rights”                                                                         

إجراءات الرقابة الدستورية لحماية الحقوق األساسية " ورقة عمل قدمت في المؤتمر الدولي 
                       ( األلمانية بعنوان " KASالذي نظمته مؤسسة كونراد أديناور ) 

Mapping Constitutional Control in the MENA Region                         

(Recent Development's, Challenges, and Reform Trends)  والذي عقد في
                                                            2019نيسان -17-15بيروت بتاريخ 
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 خيارات الحق الفردي في اللجوء إلى المحكمة الدستورية " "  -54

“Direct Individual Access To The Constitutional Court”. 
محاضرة َألقيتها في ورشة العمل التي نظمتها وعقدتها مؤسسة ماكس بالنك للسالم          

المحكمة الدستورية في عّمان بتاريخ (  بالتعاون مع Max Planckالدولي وسيادة القانون )
 . 2019حزيران -19-20

 لمسيرتها خالل الثماني سنوات ة" المحكمة الدستورية ـــــ ما لها وما عليها  ــــــــ دراسة تقييمي -55
عيقات منشأتها" محاضرة َألقيتها على المشاركين في مؤتمر " دور الهيئات الرقابية: ال من

 2019تموز  21دعوة من المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عّمان والتحديات والحلول، ب
 . 

ألقيتها في جمعية االكاديميين محاضرة -"دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور" -56
بالمئوية  المملكةبدعوة من الجمعية بمناسبة احتفاالت  2021-01-02األردنيين بتاريخ 

 الدولة األردنية.  األولى لنشأة
 

 ؤتمــرات والندوات  :الم
جمعيات الهالل والصليب األحمر الدولّية،  عّمان، اإلنسان،الدورة العربية الثانية لحقوق  -1

1986.  
 . 1986،، فرنسا، المعهد الدولي لحقوق اإلنسان، ستراسبورغالندوة الدولية لحقوق اإلنسان -2
للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ندوة حقوق اإلنسان في العالم العربي، المعهد الدولي  -3

 . 1988، إيطاليا
 .1990 عّمان، األعمال،نادي صاحبات  العام،ندوة الموظف  -4
عمداء شؤون الطلبة في الجامعات األردنية، لقاء تدريبي، الواليات المتحدة األمريكية،  -5

1991. 
لحماية البيئة من  الجمعية األردنية ندوة في حماية البيئة من التلّوث، " الحماية القانونية "، -6

 .1991 التلوث،
 .1996ندوة في شؤون الطلبة في الجامعات األردنية، الجامعة الهاشمية،  -7
 . 1998مشكالت التعليم العالي في األردن، جامعة العلوم والتكنولوجيا، -8
ث في شرطة مؤتمر تأصيل العلوم الشرطية، مؤتمر عقد في الشارقة بإشراف مركز األبحا-9

 .   1998 الشارقة،
ندوة حقوق اإلنسان بين الحق الدستوري والنهج الدولي، ندوة عقدت في جامعة الزيتونة،  -10

 .1999 األردن،
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 .1997تمويل التعليم العالي في األردن، اتحاد الجامعات العربية،  -11
 . 2001ن، ماية الوطنية لحقوق اإلنسان، عماالح -12
 .2003، ندوة في جامعة مؤتة 2002بين الجهد الدولي والتشريع الوطني،  حقوق اإلنسان -13
الرقابة على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية" دور محكمة العدل العليا في الرقابة على -14

 . 2003 ،دستورية القوانين في األردن" المركز الوطني لحقوق اإلنسان
ورشة التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة اإلسراء المخالفات التأديبية. ورقة عمل قدمت لل -15

  5/8/2004-4 في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمدراء مكاتب الشؤون القانونية
ليم العالي في األردن من االعتماد إلى الجودة. ورقة مقدمة إلى برنامج أكاديميا عالت-16

 .25/11/2004القاهرة  –بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المالمح الرئيسية للنظام السياسي في األردن. محاضرة ألقيت في المركز اإلعالمي األردني -17

 .6/2/2005في  أثناء الدورة التي ينظمها المجلس األعلى لالعالم لالعالميين 
راتيجية التشريعات )المنظومة القانونية( للتعليم العالي في األردن. ورقة عمل لورشة است-18

 .5/3/2005عقدت في عمان في  2010-2005التعليم العالي في األردن 
، ورقة   مؤسسات التعليم العالي في األردن بين تشريعات االعتماد ومتطلبات الجودة-19

 بين ما استشراق مستقبل التعليم" الذي عقد في شرم الشيخ "عمل قدمت لمؤتمر
 وإشراف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. بتنظيم 17-22/4/2015 

تطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية، مؤتمر عقد بإشراف نقابة المحامين األمريكية -20
 .    15/9/2005  عمان فيووزارة العدل ومجلس اعتماد التعليم العالي األردني 

الثقافية وأثره على المنظومة العهد الدولي الخاص بالحقوق األقتصادية واألجتماعية و -21
تشرين الثاني 17-15 للقضاة اإلنسانلحقوق  يالمركز الوطنألردنية, ندوة نظمها االقانونية 

 في البتراء وعمان.                                    2006

وتنظيم رابطة  إشراف الواقع والطموح. التجربة األردنية في التعليم الجامعي الخاص:-22
 عقد بتاريخ المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي وجامعة عمان العربية للدراسات العليا.

23-12-2006. 

األردنية.عقد باشراف وزارة العدل ووزارة التعليم مؤتمر تطوير تعليم القانون في الجامعات -23
 .2007أذار 25و 42فيحامين األمريكية في عمان ي والبحث العلمي ونقابة المالعال

منتدى تطوير التعليم العالي.عقد في مركز الحسين بن طالل للمؤتمرات في البحر -24
 , بأشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.2007شباط  12و11الميت في
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في  ألقيت. ورقة عمل قدمت لمحاضرة سليمةة جامعية ئالتشريعات الناظمة لبي-25
بالتعاون مع مركز الدراسات  الملكيةالشرطة  أكاديميةالندوة التي عقدتها 

  .28/4/2009في عمان بتاريخ  األمنية اإلستراتيجية

التشريعات الناظمة للتعليم العالي والبحث العلمي في األردن. ورقة عمل قدمت في -26  
المؤتمر الوطني الذي نظمه المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عمان بعنوان الحريات 

 . 7/8/2010األكاديمية في األردن بين الواقع والطموح ( بتاريخ 

ا مؤسسة هورقة عمل قدمت للندوة التي نظمت -األردنالقانوني للتعليم العالي في  اإلطار-27 
 .2011الثاني كانون ( 28 -23) قاهرةلفي ا U.S.Aالمجتمع المفتوح 

المركز القانوني لعضو هيئة التدريس في الجامعات األردنية. ورقة عمل قدمت في -28 
-28المؤتمر العلمي الذي نظمه اتحاد الجامعات العربية في جامعة الزيتونة بتاريخ 

29/12/2011 . 

ن( في رحاب   جامعة و المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية )الدورة الخامسة واألربع-29 
 .21/3/2012-20 ةلفتر لفي المملكة المغربية  سيدي محمد بن عبد هللا

المؤتمر الدولي األول بعنوان" اللغة العربية ومواكبة العصر" في رحاب الجامعة اإلسالمية -30 
  .11/4/2012-9المملكة العربية السعودية للفترة  –المنورة بالمدينة 

ن( في رحاب   جامعة و المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية )الدورة السادسة واألربع-31 
 .20/3/2013-19 ةكردستان العراق للفتر  إقليمصالح الدين بمدينة اربيل/

الدولية. ورقة علمية بحثية قدمت للمؤتمر يير احق االنتخاب بين التشريعات الوطنية والمع-32 
بالتعاون مع مؤسسة فردريش ناومان  اإلنساني نظمه المركز الوطني لحقوق ذالعلمي ال
 .2013تشرين أول  7في عمان بتاريخ  األلمانية

مجموعة إصالح المنظومة التشريعية للعملية الديمقراطية. ورقة علمية بحثية قدمت -33 
-11        في اإلصالح واالنتقال الديمقراطي في األردن بتاريخ لمؤتمر دور األحزاب

 عمان.  –، في فندق الند مارك  12/11/2013

مقدمة في الندوة الحوارية  "التعليم العالي حاكميهالقانوني لتعزيز  "اإلطاربعنوان ورقة عمل -34 
العربي بالتعاون مع  منتدى الفكر بعنوان التعليم والميثاق االجتماعي العربي التي ينظمها

  .رحاب جامعة البتراء في 4/3/2014بتاريخ جامعة البتراء 

المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية )الدورة السابعة واألربعون( في رحاب   جامعة -35 
 .28/3/2014-25 ةالشرق األوسط للفتر 
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وجامعة  اسطنبولجامعة بين )الذي عقد بالتعاون ما المؤتمر العربي التركي للتعليم العالي -36 
 28/4/2014-26  واتحاد الجامعات العربية( في اسطنبول للفترةميدنيت  اسطنبول

في المحكمة رئيس جلسة في ورشة عمل بعنوان"اجراءات الوصول إلى الحكم الدستوري -37 
مانية الدستورية االلمانية"عقدت بالتعاون مابين المحكمة الدستورية االردنية والمؤسسة االل

 .2014كانون االول17-16في عمان في (IRZللبحث والتعاون القانوني)

العربية  والمجالس الدستوريةالمشاركة في االجتماع الدوري لرؤساء واجهزة اتحاد المحاكم -38 
اتحاد المحاكم  باشراف وتنظيمفي الكويت  2015مارس 25 -22الذي عقد في الفترة 

 والمجالس الدستورية في الدول العربية والمحكمة الدستورية الكويتية.

الدستورية  حكمةالمشاركة في ورشة عمل بعنوان "دور ومهام الباحث المساعد في الم-39 
االلمانية" عقدت بالتعاون مابين المحكمة الدستورية االردنية والمؤسسة االلمانية للبحث 

 .1/4/2015و  31/3/2015( في عمان في IRZوني )والتعاون القان

أمام المحكمة الطعن بعدم الدستورية والحكم  " إجراءات عمل بعنوان المشاركة في ورشة-40 
بين المحكمة الدستورية  عقدت بالتعاون ماالدستورية األلمانية والمحكمة الدستورية األردنية ". 

 .18/11/2015-17سفارة األلمانية في عمان. عمان وال  IRZمؤسسة  األردنية و

بالتعاون  تالمشاركة في ورشة عمل بعنوان "اختصاصات القضاء الدستوري المقارن" عقد-41 
ما بين المحكمة الدستورية األردنية و مؤسسة ماكس بالنك للسالم الدولي وسيادة القانون 

(MPF في عمان مابين )16/12/2015-14. 

في الملتقى العلمي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية الرابع المنعقد في البحر المشاركة -42 
 .بعنوان )المحاكم والمجالس الدستورية العربية واقع وطموح( 2016شباط  29-28الميت 

المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي إلتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المنعقد -43 
 .2016َأيار  16-15في عمان 

 Constitutional Courtعنوان المحكمة الدستورية والمحاكم العليا بالمشاركة في ندوة -44 

and Apex Courts  نظمتها مؤسسة ماكس بالنك األلمانية بمشاركة أعضاء المحكمة
 15-11الدستورية األردنية والمحكمة الدستورية األلمانية ومحكمة التمييز األردنية مابين 

 في مدينة هايدلبرغ. ألمانيا. 2016تشرين األول

التي  " الثانيالمشاركة في ندوة بعنوان " الورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك عبدهللا-45 
 المبادئ الدستورية في الورقة النقاشية السادسة" عمل عن  نظمها منتدى الفكر العربي. بورقة

 .2016تشرين األول 25" في
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"  والذي نظمته كلية Aecord de Parisالمشاركة في مؤتمر " اتفاقية باريس للمناخ "-46 
الحقوق في الجامعة األردنية بالتعاون مع مركز الخطابية للتحكيم والمحاماة. وقدمت فيها 

المعروض والمطلوب ودور القضاء الدستوري  –ورقت عمل بعنوان " اتفاقية باريس للمناخ 
 .2017أيار  4-2  في حمايتها . عّمان 

الدستورية في المنظومة القضائية" بحضور  المشاركة في ندوة حول " دور المحكمة-47 
والمحكمة الدستورية  أعضاء المحكمة الدستورية األلمانية والمحكمة الدستورية المغربية

التعاون ما بين المحكمة الدستورية األردنية والمؤسسة األلمانية للتعاون ب . نظمتاألردنية
 .2017اكتوبر  31-30 ( في عمان منIRZالدولي )

عالقة القضاء الدستوري بالقضاء العادي في المملكة "اركة في ورشة عمل في المش-48 
بمحاضرة بعنوان " الجدية والمصلحة معيار اإلحالة  "األردنية الهاشمية في موضوع اإلحالة

في النظام القضائي األردني " ألقيت على مجموعة من أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة 
-13  ماكس بالنك للسالم الدولي وسيادة القانون. عمان بتاريخالتمييز. بتنظيم من مؤسسة 

 .2017كانون األول  14

المشاركة في ورشة عمل للقضاة النظاميين بمحاضرة بعنوان " دور القضاء في حماية -49
  حقوق اإلنسان وتنفيذ المعاهدات الدولية" بدعوة وتنظيم مؤسسة ماكس بالنك للسالم الدولي 

 .2017كانون األول  20عمان  وسيادة القانون.

رسالة دكتوراة في كلية الحقوق بجامعة البحرين عنوانها"حق الموظف المشاركة في مناقشة -50 
" رئيساً للجنة المناقشة -دراسة مقارنة–العام باإلنتخاب والترشح في النظام الدستوري البحريني

 .2018كانون الثاني15بالمنامة. البحرين 

التي عقدت في عمان،  ”Judicial Budgeting“رشة عمل بعنوان المشاركة في و -51 
لديمقراطية الدستورية في بالتعاون ما بين المحكمة الدستورية ومركز ا 2018 آذار 4بتاريخ 
 للقانون في جامعة أنديانا بالواليات المتحدة األمريكية يرر كلية مو 

 The Center For Constitutional Democracy - Maurer School Of Law 
Indiana University  

 والتطبيق". ةبمداخلة عنوانها " استقالل المحكمة الدستورية بين النظري    
سيادة القانون والدين  األردنية بعنوان"المشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد في الجامعة -52 

" بعنوان" المحكمة الدستورية ورسالة عّمان ُألقيت محاضرة ". ــــ رسالة عّمان في عالم متغير
نظم هذا المؤتمر كلية الحقوق في الجامعة األردنية بالتعاون مع المركز الدولي للقانون 

 .2018نيسان  23-22والدراسات الدينية في جامعة بريجام يونغ األمريكية في عّمان بتاريخ 
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بمحاضرة بعنوان " الرقابة  ،لملكية األردنيةالمشاركة في النشاط العلمي ألكاديمية الشرطة ا-53 

على دستورية القوانين بين حقوق اإلنسان ومتطلبات األمن الوطني" ُألقيت على مجموعة 
 .2018 أيلول 26من ضباط األمن العام في أكاديمية الشرطة الملكية األردنية بتاريخ 

الرأي في أهم ضمانات حقوق  لحقوق اإلنسان وتبادل األوروبيةلقاء نائب رئيس المحكمة -54 
تشرين  9 -ستراسبورغ، فرنسا–األوروبية لحقوق اإلنسان في ذلك اإلنسان ودور المحكمة

 .2018األول 

أعضاء المحكمة الدستورية االتحادية  معالمشاركة في مناقشات الطاولة المستديرة -55 
يا األلمانية ومحكمة التمييز األلمانية والمحكمة الدستورية األردنية والمحكمة االتحادية العل

 .2018تشرين األول  11األردنية في مدينة كارلسروه  ــــ ألمانية االتحادية في 

المشاركة في ورشة عمل نظمها المركز الوطني لحقوق اإلنسان للقضاة الجدد بمحاضرة -56 
 .2018كانون األول  8 " عّمان في بعنوان " ضمانات حقوق اإلنسان في الدستور األردني

المشاركة في المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي -57 
(IRZ حول القضاء الدستوري )– واألردن  وتونس وعمله في كل من ألمانيا إنشاؤه وتكوينه

 .2018كانون األول  13تونس بتاريخ  ،والمغرب

، الذي نظمته المحكمة الدستورية ومديرية األمن العام المشاركة في النشاط العلمي-58 
المحكمة الدستورية ــــ بناؤها وعطاؤها ــــ " لمجموعة من الضباط العاملين  بمحاضرة عنوانها "

قوات المجال القانوني في كل من القضاء العسكري والقضاء الشرطي والدفاع المدني و  يف
 .2019لثاني كانون ا 9 الدرك ووزارة العدل، بتاريخ

( األلمانية بالتعاون مع المحكمة IRZ)المشاركة في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة -59 
" القضاء الدستوري "حاضراً ومستقباًل" حكمة الدستورية األلمانية بعنوانالدستورية األردنية والم

ضمانات  حيث قدمت ورقة عمل بعنوان " 2019نيسان  11-10والذي عقد في عّمان بتاريخ 
 وحماية الحقوق األساسية في الدستور األردني".

( KASاأللمانية )لذي نظمته مؤسسة كونراد أدريناور المشاركة في المؤتمر الدولي ا-60  
 العربية للقانون الدستوري بعنوانبالتعاون مع المنظمة 

: “Mapping Constitutional Control in the MENA Region”. 

 :بمحاضرة بعنوان
“ Role and Jurisdiction of  the Constitutional Court in Relation with 
High Courts” 
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من الواليات المتحدة األمريكية واسبانيا وألمانيا  نوالذي عقد بحضور قضاة وخبراء وأكاديميي
 .  2019نيسان  17-15وايطاليا ومصر واألردن ولبنان والكويت، في بيروت في 

في الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة ماكس بالنك للسلم الدولي وسيادة القانون المشاركة  -61
 بالتعاون مع المحكمة الدستورية األردنية بعنوان

  " Constitutional Adjudication and fundamental rights"   
ورقة عمل بعنوان " التنازع بين الحق الدستوري للفرد والمصلحة العامة في الفقه والقضاء  توقدم

الدستوري األردني" عقدت الندوة من خالل األنترنت ومشاركة مختصين من ألمانيا وتونس 
 . 15/9/2020وذلك في    onlineومصر بتقنية تكنولوجية حديثة 

  (:التدريـس )المواد التي قمت بتدريسها
 الدستوري.القانون  -

 القضاء الدستوري. -
 القانون اإلداري .  -

 القضاء اإلداري . -
 اإلدارة المحلية . -
 حقوق اإلنسان . -
 النظم السياسية . -
 لحات قانونية باللغة اإلنجليزية مصط -

 المحّكمـة والمؤّلفـات : والمؤتمرات العلمية األبحــاث 
 المحّكمـة : والمؤتمرات العلمية األبحـاث 

، المذهب االجتماعي وأثره على الحقوق والحريات العامة في الدستورين األردني والمصري  -1
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 القاهرة،، لة العلوم القانونية واالقتصادية، مجالقوانين المؤقتة في النظام الدستوري األردني -3
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 .1988القاهرة  اإلدارية،، مجلة العلوم القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق اإلنسان -4
للبحوث مؤتة مجلة ، نظام القضاء المزدوجمحكمة العدل العليا بين نظام القضاء الموحد و  -5

 1990والدراسات



15 
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 1991مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

7- Political Participation in the Islamic Political Thought. Law Journal- 

Faculty of Law Alexandria, 1991.  

.  ، مجلة دراسات()مشترك السلطة القضائية ودورها في الرقابة على العمل السياسي       
 .1994الجامعة االردنية

، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية التعدّدية الحزبّية في المملكة األردنية الهاشمية-8
 .1996 ،الحقوق، جامعة عين شمس

لألبحاث  مجلة اليرموك  اإلطار القانوني لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في األردن -9
 .2006واالجتماعية، جامعة اليرموك،  اإلنسانية

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واثره على الحقوق  ي الخاصلعهد الدو ال -10
القاهرة  –ه والقضاء، جامعة الدول العربية. مجلة الفقاألردنيوالحريات العامة في الدستور 

2007. 
. مجلة الشريعة العدل العليا شرطة المصلحة في دعاوي القضاء العيني لدى محكمة -11

 .2008العربية  اإلماراتوالقانون، جامعة 
القضائية المجلة  .يةفلسطينالية على قرارات محكمة العدل العليا هآراء وتعليقات فق -12
 . 2013شباط إلى  2009زيت من نيسان كلية الحقوق في جامعة بير .
بحث مقدم للمؤتمر الذي نظمته كلية الحقوق  -الدستور الفلسطيني والمعاهدات الدولية -13

 بجامعة القدس بالتعاون مع كليات الحقوق والمؤسسات القضائية والقانونية االيطالية من
 .2012أيار 9 - 7    

. استحقاق وطني هام. دراسة مقدمة للمجلس القضائي األردنالمحكمة الدستورية في  -14
 .2010حزيران  .عمان .األردني

 
المرتبة القانونية للمعاهدات في الدساتير العربية وأثرها في الحقوق والحريات في النظام  -15

" الذي نظمه " نحو حماية الطفل من العنفبحث علمي مقدم لمؤتمر .األردنيالقانوني 
 15اإلنسان في بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق  اإلسراءمركز حقوق الطفل في جامعة 

  2011تشرين ثاني
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 ي. بحث مقدم إلى المؤتمر العالممجلس األمة على المعاهدات واالتفاقات الدوليةرقابة  -16
الذي نظمه المعهد الملكي للدراسات الدينية  الذكرى الستين لصدور الدستور األردني في

 2012شباط  12بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة األردنية في 
ونوقش في .بحث قدم االنظمة الدستورية والسياسيةدور القضاء الدستوري في تطور  -17

بأشراف  .العلمي لرؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الكويت اللقاء
-22     المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمحكمة الدستورية الكويتية في إتحاد وتنظيم

التي يصدرها إتحاد المحاكم والمجالس . منشور في مجلة الرقابة الدستورية 2015مارس25
 .2015الدستورية العربية. العدد السادس، كانون الثاني 

 ورقة عمل مَحكَّمة مقدمة، طبيعتُه وقوتُه وتاريخ سريانه -حكم المحكمة الدستورية -18
 .2016شباط 29-28لملتقى العلمي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية. البحر الميت ل
. بحث علمي منشور مالمح تطور القضاء اإلداري في المملكة األردنية الهاشميةأبرز  -19

 .2016ألردنية. العدد الرابع نيسانفي مجلة نقابة المحاميين ا
دراسة  _ في اأَلردنقوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية  _حكم المحكمة الدستورية -20

 . جامعة البحرين.2019( إبريل 1( العدد )16المجلد ) في مجلة الحقوق  نشرمقارنة. 
       في مجلة نشر بحث علمي -دراسة مقارنة-األردني  تفسير نصوص الدستور -21

. الجامعة 2019(. كانون الثاني 3( العدد )46المجلد ) والقانون  الشريعةعلوم  -دراسات
 األردنية.

الشتراك مع د. رزان الخطيب با ."اإلعاقةالحماية الدستورية لحقوق االشخاص ذوي "  -22
 2021( 1( العدد)5المجلد)نشر في مجلة جامعة العين لألعمال والقانون بحث علمي 

 .باالشتراك مع أ.د. ليث نصراوين ." الرقابة الدستورية على تشريعات السلطة التنفيذية"  -23
 .2020-12-13ية جامعة اإلمارات العرب-نشر في مجلة الشريعة والقانون لل مقبول

24-The Development of An Administrative Judiciary In Jordan 

Anticipation and outlook. Published in Journal of legal, Ethical and 

Regulatory Issue. Volume 24, Issue,2021.                                              
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 )نّفذ(.  ،1992،، منشورات جامعة مؤتةمبادئ القانون الدستوري  -26
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 )الطبعة األولى نفذت(.2000
-1972)  المبادئ القانونية التي قّررتها محكمة العدل العليا في خمسة وعشرين عاماً  -32
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