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 01/03/2022:  التاريخ

 

 

 صفاء حاكم عبدهللا مستريحي
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 مدرس مساعد الرتبة األكاديمية:

 31/07/1995 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 االردنية  الجنسية:

 (1منزل رقم ) –بالقرب من دوار الروابدة  –ابو نصير  –عمان  العنوان:

 0799564152 رقم الهاتف:

 S.Mestarihi@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 الجامعة األردنية 2021-2019 القانون  الماجستير
المملكة االردنية 

 الهاشمية

     

 الجامعة األردنية 2017-2013 القانون البكالوريوس
المملكة االردنية 

 الهاشمية

     
 
 
 

  

 

صورة 

 شخصية



 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

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

2-5 
 

 

 

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 جامعة عمان العربية مدرس مساعد حاليا

كلية اآلداب والعلوم/قسم 

العلوم االساسية"العلمية 

 واالنسانية"

المملكة االردنية 

 الهاشمية

     

     

     

     

     

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

2017-2019 
 محامية متدربة

 نظامي

شركة الحكم الرشيد 

 للمحاماة والتحكيم
 دائرة الشؤون القانونية

المملكة االردنية 

 الهاشمية

2017-2019 
 محامية متدربة 

 شرعي

وفاء  المحامية مكتب 

 بني مصطفى
 الشؤون القانونية

المملكة االردنية 

 الهاشمية

2019-2021 
 محامية مزاولة

 نظامي

مكتب المحامي جمال 

 العدوان
 الشؤون القانونية

المملكة االردنية 

 الهاشمية

2019-2021 
 محامية مزاولة

 شرعي

وفاء بني  مكتب المحامية

 مصطفى
 الشؤون القانونية

المملكة االردنية 

 الهاشمية

 الكليات جامعة عمان العربية موظفة ادارية 2021-2022
المملكة االردنية 

 الهاشمية
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

     
 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

     
 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 عضو في نقابة المحاميين االردنيين )محامي مزاول/نظامي(

 ة قاضي القضاة )محامي مزاول/شرعي(عضو في دائر
 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 عضو لجنة المكتبة  / كلية اآلداب والعلوم  -

 عضو لجنة المبادرات والمشاريع / كلية اآلداب والعلوم -

 عضو لجنة ضمان الجودة / كلية اآلداب والعلوم -

 عضو لجنة األمن والسالمة في المختبرات / كلية اآلداب والعل -
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

 

 كتابة االبحاث القانونية / الجامعة األردنية دورة 

 تحليل وتفسير النصوص القانونية / الجامعة األردنية دورة 

 المحاكمات الصورية / الجامعة االردنية دورة 

 المصطلحات القانونية باللغتين االنجليزية والفرنسية/ الجامعة االردنية دورة 

 ير / مكتب المحامي جمال العدوانخبرة الخطوط والتزودورة 

 دورة تصميم مساقات الكترونية تفاعلية / جامعة عمان العربية 

 دورة اعداد مخرجات تعلم المساق / جامعة عمان العربية 

 جامعة عمان العربية  /EDNالتقنيات الحديثة باستخدام دورة 

 / جامعة عمان العربية  EDNدورة التقنيات الحديثة بالتدريس باستخدام 

 جامعة عمان العربية /Turnitinدورة فحص االستالل من خالل برنامج 

 جامعة عمان العربية  /Google Scholar/Research Gateدورة انشاء حساب على 

 
 

 

 عليها أشرف التي التدريبية راتالدو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أحكام الشروع في القانون االردني

 ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للقوانين المحلية واالتفاقيات الدولية 

 اقليمياً ودولياً جرائم غسل االموال وتمويل االرهاب وطرق مكافحتها 

 حقوق اإلنسان في القانون االردني واالتفاقيات الدولية المعنية 

 حقوق المرأة اقليمياً ودولياً ومدى تطبيقها في الواقع العملي 
 

 للغاتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية / اللغة االنجليزية 

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 
 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. حسن عوض الطراونة / استاذ مشارك  في القانون الجنائي/ الجامعة االردنية 

 االستاذة نانسي بطارسة / مستشار قانوني لجمعية الكاريتاس االردنية 

 الدكتورة كارولين احمد / قاضي في محكمة عمان )قصر العدل( 

 
 

 
 


