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احمد محمود عبدالكريم المساعده
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعلومات الشخصية

المسمى الوظيفي :عضو هيئة تدريس
الرتبة األكاديمية :استاذ مشارك
تاريخ الوالدة ومكانها :اربد 1958 /4/5 -
الجنسية  :االردنية
العنوان :اربد – شارع الحصن

رقم الهاتف+962799822275 :
البريد االلكترونيamasadeh10@gmail.com :

المؤهالت العلمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرجة

التخصص الدقيق

دكتوراه
الماجستير
بكالوريوس
استاذ مشارك

قانون خاص  /قانون تجاري
قانون تجاري
الحقوق

مدة الدراسة
(من – الى)
2007 -2003
2002 -2000
1990
2013

الجامعة

البلد

جامعة عمان العربية
جامعة جوبا
جامعة بيروت العربية
جامعة المجمعة

االردن
السودان
لبنان
السعودية
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
-2021

الرتبة االكاديمية
استاذ مشارك

2020-2019

استاذ مشارك

2019-2018
2018-2013

استاذ مشارك
استاذ مشارك

2013-2010

استاذ مساعد

2010-2009

استاذ مساعد

القسم /الكلية
المؤسسة
جامعة عمان العربية القانون الخاص /كلية
القانون
القانون/العلوم
كليات الخليج
االدارية
القانون /القانون
جامعة جدارا
القانون /ادارة
جامعة المجمعة
االعمال
القانون /ادارة
جامعة المجمعة
االعمال
جامعة الملك سعود القانون  /الحقوق

البلد
االردن
السعودية
االردن
السعودية
السعودية
السعودية

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل
2008-2006

الرتبة االكاديمية
محاضر

2005-2005

محاضر

-

المؤسسة
كلية توليدو االهلية
جامعة البلقاء /كلية
بنات اربد

القسم /الكلية
-

البلد
االردن
االردن

موظف سابق في وزارة الصناعة والتجارة في مجال الرقابة الداخلية والتفتيش والمحاسبة والشؤون
القانونية والشركات لمدة  20عام.

F096, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018
2-9

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت

المؤلفون

العنوان

المجلة

د.احمد محمود
المساعده

استقالل شرط
التحكيم التجاري
عن العقد األصلي
الوارد فيه

مجلة الحقوق/
مجلس النشر
العلمي/الكويت

مجلد()37
العدد()24

د.احمد محمود
المساعده

المسؤولية المدنية
لمدقق الحسابات
في الشركة
المساهمة العامة

مجلة العلوم
االجتماعية
واالنسانية /
جامعة
باتنة/الجزائر

العدد()24

(بالترتيب)

اثر الشروط المقيدة
لعقود نقل
التنكولوجيا على
المنافسة التجارية في
الدول النامية

مجلة حقوق حلوان
للدراسات القانونية
واالقتصادية /جامعة
حلوان /مصر

د.احمد محمود
المساعده

حجية الدفاتر
التجارية االلكترونية
في االثبات

مجلة العلوم القانونية
والسياسية /جامعة
الوادي /الجزائر

د.احمد محمود
المساعده

مسؤولية الناقل
البحري عن التأخير
في تسليم البضائع

مجلة البحوث القانونية
واالقتصادية /كلية
الحقوق جامعة
المنوفية

د.احمد محمود
المساعده

The Legal Nature
of the Electronic
Check

د.احمد محمود
المساعده

مجلة الحقوق
التحويل المصرفي
والبحوث القانونية
االلكتروني
واالقتصادية  /كلية
الحقوق  /جامعة
االسكندرية
المجلة االكاديمية
التنظيم القانوني
الصدار حكم التحكيم للبحث القانوني  /كلية

د.احمد محمود
المساعده

د.احمد محمود
المساعده

سنة النشر

العدد

2013

2011

2011

العدد()25

2013

العدد ()4

العدد()38

2014

 Journal of Law,العدد ()23

2014

Policy and
Globalization

العدد()2

2017

المجلد( )12العدد
()2

2015
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االلكتروني
د.احمد محمود
المساعده

النطاق الموضوعي
لمحل اتفاق التحكيم
في النظام السعودي

د.احمد محمود
المساعده

التأمين من
المسؤولية
لمستثمري الطائرات

د.احمد محمود
المساعده

Mediation In
The
Settlement Of
Electronic
Commercial
Disputes

الحقوق  /جامعة
عبدالرحمن ميرا /
الجزائر
مجلة العلوم القانونية /
كلية الحقوق /جامعة
عجمان

العدد ()8

مجلة العلوم القنونية
والسياسية – مجلة
المجلد()22
تحمل التقويم الدولي
العدد()1
INTRNATONL
SCINTEFIC
INDEXIN
Journal of
Legal, Ethical
and Regulatory
Issues

Volume 25
Issue 4,2022

2018

2019

2022

المؤتمرات
المؤلفون
(بالترتيب)

العنوان

المؤتمر

اثر التصفية على
الشخصية المعنوية
للشركة المساهمة
العامة

الحماية القانونية
للشركات التجارية
بين المنافسة الحرة
وحتمية الفعالية
االقتصادية

الجزائر /بجاية
جامعة
عبدالرحمن
ميرا

2014

د.احمد محمود
المساعده

حضور

االتجاهات الحديثة
للفكراالداري
والمالي

جامعة فيالدلفيا
االردن

2016

د.احمد محمود
المساعده

حضور

د.احمد محمود
المساعده

حضور

د.احمد محمود
المساعده

د .احمد محمود
المساعده

ظاهرة غسيل
األموال
وانعكاساتها

المؤتمر العلمي
األول لحوكمة
الشركات
المؤتمر العلمي
الدولي االول للعلوم
االنسانية بابير
المؤتمر الدولي:
تبييض األموال:
التجريم ،االنعكاسات
 ،المكافحة ،دوليا ً

التاريخ

البلد/المدينة

جامعة الملك فيصل
السعودية /الرياض

2019

جامعة آالنيا
كيكوبات الحكومية
التركية
تركيا
جامعة اكلي او الحاج
البويرة  /الجزائر

2018

2016
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د .احمد محمود
المساعده

االزمة المالية واداء
الشركات المساهمة
العامة

د.احمد محمود
المساعده

حضور

ووطنيا ً
ادوات التسيير
الحديثةفي منظمات
االعمال ودورها في
الوقاية من االزمات
المؤتمر الدولية
لذوي االحتياجات
الخاصة ( تحت
شعار الدمج حياة
أفضل)

جامعة البليدة2/
الجزائر
ابو ظبي /االمارات
العربية المتحدة

2015

2012

الكتب
المؤلفون
(بالترتيب)
د.احمد محمود
المساعده

العنوان

الناشر

الطبعة

تصفية الشركات
المساهمة العامة

حمادة للدراسات
الجامعية والنشر
والتوزيع ودار
اليازوري

االولى

التاريخ
2011
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عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -عضو نقابة المحامين النظاميين االردنيين.

عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1عضو مجلس قسم القانون بكلية ادارة االعمال – جامعة المجمعة.
 .2عضو لجنة التعيين والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون.
 .3عضو اللجنة المركزية للجودة واالعتماد األكاديمي بكلية إدارة األعمال (جامعة المجمعة).
 .4عضو لجنة البحث العلمي بكلية ادارة األعمال ( جامعة المجمعة).
 .5عضو لجنة الخطط والبرامج الدراسية بكلية ادارة األعمال (جامعة المجمعة)
 .6عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية ادارة األعمال بجامعة المجمعة.
 .7عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي قسم القانون (جامعة المجمعة)
 .8عضو في اللجنة المشرفة على انتخابات األنشطة الطالبية في كلية العلوم اإلدارية(جامعة المجمعة).
 .9عضو لجنة وضع الخطط الدراسية في قسم القانون(جامعة المجمعة).
 .10رئيس وعضو لجنة متابعة سير االختبارات النهائية لعدة فصول دراسية (جامعة المجمعة).
 .11رئيس لجنة الجودة بقسم القانون /كلية ادارة األعمال /جامعة المجمعة.
 .12عضو اللجنة العلمية بقسم القانون  /كلية ادارة األعمال /جامعة المجمعة.
 .13عضو لجنة الحاالت الطالبية  /كلية ادارة األعمال /جامعة المجمعة.
 .14عضو لجنة تطوير برامج العلوم االنسانية على مستوى جامعة المجمعة.
 .15عضو لجنة متابعة وتطوير برامج خدمة المجتمع بكلية ادارة األعمال بجامعة المجمعة.
 .16رئيس لجنة الجداول والخطط الدراسية بقسم القانون.
 .17عضو اللجنة المشرفة على برنامج قسم القانون بكلية ادارة االعمال – جامعة المجمعة
عضو اللجنة المشرفة على االختبارات النهائية لدبلوم المحاماة في كلية العلوم والدراسات
االنسانية بالغاط.
.18
.19
.20
.21

عضو لجنة البحث العلمي بكلية القانون – جامعة عمان العربية .
عضو لجنة الخطط الدراسية بكلية القانون – جامعة عمان العربية.
عضو لجنة الدراسات العليا بكلية القانون – جامعة عمان العربية.
عضو لجنة الجودة بكلية القانون – جامعة عمان العربية.
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

برنامج مهارات االرشاد االكاديمي – جامعة المجمعة  .-من تاريخ 1434/2/26 -25هـ
الموافق 2013/1/8 -7م.
ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته التعليمية.
برنامج اعداد االختبارات النهائية – جامعة المجمعة – من تاريخ 2012/4/30 -28م الموافق -7
1433/6/9هـ .
برنامج عمليات الجودة وتحسين مخرجات العمل – جامعة المجمعة – من تاريخ /4/16 -14
 2012م الموافق 1433/5/24-22هـ .
برنامج بناء الخطط الدراسية وتطويرها – جامعة المجمعة  -السعودية – من تاريخ -25
2012/2/27م الموافق 1433/4/5-3هـ.
التقويم الذاتي البرامجي  -جامعة المجمعة – السعودية بتاريخ . 2011/3/12
برنامج استراتيجيات دمج التقنية في التدريس  -جامعة المجمعة – السعودية من تاريخ 9ا2011/3/
ولغاية.2011/3/23
برنامج الجودة وتطوير المهارات "مفاهيم التعلم الفعّال" جامعة المجمعة  -السعودية .2010/6/3
برنامج تحليل المشكالت واتخاذ القرارات  -معهد اإلدارة العامة  -عمان -األردن من
 1993/11/27إلى .1993/12/1
برنامج التحقيقات وصياغة العقود واالتفاقيات  -معهد اإلدارة العامة عمان -األردن من
 1995/11/4إلى .1995/11/9
برنامج اإلدارة اإلشرافية والمحاسبة الحكومية  -معهد اإلدارة العامة عمان -األردن من
 1998/3/31إلى .1998/4/15
الرقابة الداخلية بمركز االستشارات والخدمات الفنية والدراسات  -الجامعة األردنية – عمان -من
 1995/4/1إلى .1995/4/15
دبلوم كامبردج الدولي لمهارات تقنية المعلومات ( .2007 ) ICDL
ورشة عمل بعنوان ( الخطط الدراسية :بناء وتطوير) جامعة المجمعة ،المملكة العربية السعودية،
تاريخ 1435/4/27هـ الموافق 2014/2/27م.
ورشة عمل الباحث العلمي جوجل بتاريخ  1435/4/26الموافق .2014 /2/26
الحض ور العديد من ورش العمل ذات العالقة بأعمال الجودة واألعمال األخرى ذات العالقة
بالجانب األكاديمي
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department
الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 .1تقديم دورة بعنوان (األوراق التجارية في النظام السعودي) ضمن البرنامج التدريبي لخريجي قسم
القانون – كلية ادارة األعمال – جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية -بتاريخ 1434/1/26هـ
الموافق 2012/12/10م.
 .2تقديم دورة بعنوان(الشركات التجارية في النظام السعودي) ضمن البرنامج التدريبي لخريجي قسم
القانون – كلية ادارة األعمال – جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية -بتاريخ 1434/6/5هـ
الموافق 2013/4/15م.

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

القانون التجاري.
التحكيم التجاري.
الشركات التجارية.
القانون البحري.

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1العربية بشكل ممتاز.
 .2االنجليزية كتابة ومحادثة بشكل جيد.

نشاطات أخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو هيئة تحرير المجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية وهي مجلة تصدر عن المركز العربيللدراسات والبحوث بالتعاون مع معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات االستشارية ،المملكة العربية
السعودية.
 -محكم وخبير معتمد لدى منصة المجالت العلمية الجزائرية .ASJP- Algerian Scientific Journal

هي بوابة و منصة إلكترونية للمجالت العلمية الجزائرية تحتوي على أكثر من  388مجلة و  44049مقال .مع اتاحة
تحميل النص الكامل للمقالhttps://www.asjp.cerist.dz/en .

 محكم أبحاث معتمد لدى العديد من مراكز البحث العلمي في الجامعات السعودية.F096, Rev. a
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دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

الجوائز التي حصل عليها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان الرسالة

اسم الطالب

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1االستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية القانون بجامعة عمان األهلية هاتف 00962795593570
 .2االستاذ الدكتور عمران محافظه كلية القانون جامعة جدارا هاتف 00962790362980
 .3الدكتور نصر بلعاوي رئيس قسم القانون بكلية القانون جامعة جدارا .هاتف 00962795440340
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