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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ــــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 محمود محمد سالمة العبابنة/ القاضي :االسـم بالكامل 
 

  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 خبيراً قانونيا في الفقه والقضاء –قاضي محكمة التمييز  :الوظيفة الحاليــة 
 

  :الوظائف السابقــة 
 

  :المؤهالت العلمية 
 

  :مجال التخصص 
 

-  :المؤلفات  
 -
 

-  :البحـوث  
 -

  :اللغـــات 
 

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

  

 



 3 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ
 

 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :ــم الدولـــة  اس

 حسن صبارينى غازي. د :االســم بالكامـــل  

 م6/21/2191        :مكان وتاريخ الميالد  

 جامعة فيالدلفيا/ مساعد في كلية الحقوق  أستاذ - :الوظيفة الحاليــة 
 

ة وهران جامع/ أستاذ مساعد في كلية الحقوق  - :الوظائف السابقــة  
 .الجزائر

 بوزارة الخارجية القطرية قانونيخبير   -
 -جامعة فيالدلفيا / أستاذ مساعد في كلية الحقوق   -

 . األردن

 .دكتوراه دولـة في الحقوق   - :المؤهالت  العلمية  
 

 .القانون الدولي العام  - :مجال التخصص 
 

 .2111وحرياته األساسية  اإلنسانحقوق   - :المؤلفات 
 .2116الوجيز في الدبلوماسية المعاصرة   -
 .م2111العام  الدوليالقانون  مبادئالوجيز في   -

 الدوليبحوث متنوعة ومنشورة في مجال القانون   - :البحوث 
 . اإلنسانالعام  وحقوق 

 -
 

 الفرنسيـــة  - :اللغــات 
 اإلنجليزية  -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 2212: ب .امعة فيالدلفيا  صج -كلية الحقوق   -
 6449999/11: فاكس  - 6449999/11  -



 4 

 
 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ـــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 عيسى قسطندي دباح. د :االسـم بالكامل 
 

 2192القدس  :مكان وتاريخ الميالد 

 جامعة فيالدلفيا/ عميد كلية الحقوق   - :الوظيفة الحاليــة 
 األردن / عمان      

 

 موظف في السلك الدبلوماسي األردنـي - :الوظائف السابقــة 
    2166 - 2111 . 

 .دكتوراه في فلسفـة القانون   - :المؤهالت العلمية 
 -
 -

 .قانون دولي عام   - :مجال التخصص 
 

-  :المؤلفات  
 -
 

-  :البحـوث  
 -

 .الروسية   - :اللغـــات 
 . اإلنكليزية  -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 2212ب .ص/ جامعة فيالدلفيا / كلية الحقوق   -
  3311142فاكس + منزل هـ  11/ 6449999عمل  -
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 استبيـــان
 الفقـه والقضـاء فيدليـل الخبـراء العرب 
 ــــ
 
 

 الهاشميــة ةاألردنيالمملكة  :اســم الدولــــة  

 محمد سليـم محمد غزوى :االســم بالكامـــل  

 االردن/  نمحافظة عجلو -الوهادنة  - 2/2/2193 :مكان وتاريخ الميالد  

 األردنيةالجامعة / عميد كلية الحقوق   - :الوظيفة الحاليــة 
 

 26/1/2141مساعد  أستاذ - :الوظائف السابقــة  
 24/4/2113مشارك  أستاذ -
 .م 4/1/2119 أستاذ -

جامعة  -كلية الحقوق   -ليسانس في الحقوق   - :المؤهالت  العلمية  
 . 2166 اإلسكندرية

كلية  - اإلسالميةدبلوم الدراسات العليا في الشريعة   -
 .م2161 اإلسكندريةجامعة  -الحقوق  

كلية الحقوق   -دبلوم الدراسات  العليا في القانون   -
 .م2141جامعة القاهرة 

جامعة  -كلية الحقوق  -درجة الدكتوراه في الحقوق   -
 .2144 اإلسكندرية

 

 .والنظم السياسيـــة  الدستوريالقانون  - :مجال التخصص 
 

-  :المؤلفات 
 (مرفـق )    -

 -

-  :البحوث 
 (مرفـق  )    -
 

 العربيــــة  - :اللغــات 
-   

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .األردن -عمان / األردنيةالجامعة  -قوق كلية الح  -
 3433311: فاكس   - 3433111  

 
 

 "البحوث والمؤلفات " اإلنتاج العلمي 
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 :  البحـــــــوث  -أ 
 
الهاشمية وبخاصة فيما يتعلق بتعطيل الحياة  األردنيةالدستور والواقع الدستوري في المملكة -  2

 . النيابية وكيفية العودة إليها 
 (. 2119 اإلسكندريةجامعة  -جلة الحقوق م)  
 

 .نظرات حول الوالء كشرط للتعيين في الوظائف العامـة -  1
 ( . 2119 األردنيةالجامعة  -  تدارسامجلة )   
 

 .وحرياته األساسية في الدستور األردني   اإلنساننظرات في حقوق -  4
 ( . 2119 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )   
 

 . والمقارن  األردنيدراسة في كل من التشريع  -ام االنتخاب نظ-  9
 (. 2111مركز الدراسات والبحوث والنشر / المجلة القانونية التونسية )  
 

(4) الرأيمكتبة "  الوطنيمنشور في كتاب آراء في الميثاق " خواطر حول الميثاق -  3
 (. 2111 األردنيةالمؤسسة الصحفية  

 

 ". 2131من دستور  26المادة " وبخاصة  األردنيةئز الديمقراطية نظرات حول ركا-  6
 (. 2114 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )  

 

السكان في الدوائر / نظرات حول مدى دستورية عالقة التناسب بين النواب وعدد الناخبين -  4
 .  األردنيةاالنتخابية 

 (. 2114 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )  
 

 األمة مصدر" الهاشمية  األردنيةنظرات حول ركائز الديمقراطية في المملكة -  1
 ". تمارس األمة سلطاتها على الوجه المبين في الدستور". " السلطات  

 (. 2114 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )  
 
 .نظرات حول حق رئيس الدولة في االعتراض على القوانين -  1
 ( . 2119 األردنيةامعة الج -مجلة دراسات )  
 

 .الهاشمية األردنيةنظرات حول التشريع في غيبة البرلمان في المملكة - 21
 ( . 2119 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )  
 

 .والمقارن  األردنينظرات حول المكافأة البرلمانية في كل من التشريع - 22
 ( . 2119 األردنيةالجامعة  -مجلة دراسات )  
 

لصوت الواحد للناخب الواحد ، عملية  تسجيل المقترعين منشور في كتاب األنظمة االنتخابية ا- 21
 . 2113 تللدارساالجديد  األردنمركز  -المعاصرة 

 
 : المؤلفــات- ب
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 . 2141األردن / عمان . نظرات حول المجلس الوطني االستشاري األردني -  2
 
 . 2111األردن  /عمان . جريمة إبادة الجنس البشري -  1
 
 .2113األردن / عمان . الهاشمية األردنيةالوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة -  4
 
 . 2116 األردن/ عمان .  اإلنسانالوجيز في أثر االتجاهات السياسية المعاصرة على حقوق -  9
 
 .م2114 األردن/  عمان. الهاشمية  األردنيةنظرات حول اإلدارة المحلية في المملكة -  3
 
 .والمقارن  األردنيدراسة في كل من التشريع  -نظرات حول نظام االنتخاب -  6
 . 2114 األردن/ عمان  
 

 ". 2111 - األردنيةمنشورات وزارة الشباب . "  األردنالدستوري في  التطور-  4
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 استبيـان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 
 

 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :لــــة  اســم الدو

 القضاةفياض ملفي عقيل . د :االســم بالكامـــل  

 األردن/  2/3/2161 :مكان وتاريخ الميالد  

 مساعــد أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 

-  :الوظائف السابقــة  
 -
 -

 .بنوك دكتوراه في القانون التجاري وأعمال ال  - :المؤهالت  العلمية  
 . المحاماةإجازة في   -
 

القانون -، التأمين  التجاريأعمال البنوك ، القانون  - :مجال التخصص 
 . البحري

 

 . المركزيمسؤولية البنك   - : األبحاث
واجب البنك في المحافظة علي سرية العمل   -

 .المصرفي
في قانون التجارة البحرية  البحريمسؤولية الناقل   -

 .تفاقية هامبورج وا األردني
 .في بطاقات االئتمان  األطرافالتزامات   -
 .الرجوع الصرفي في األوراق التجارية   -

  

 العربيــــة  - :اللغــات 
   اإلنجليزية  -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .األردن -عمان   -
  3341111 /16 - 11161 
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 استبيـــان

 القضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه و
 ــــ
 
 

 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :اســم الدولــــة  

 منصور صالح فاضل العواجلــة :االســم بالكامـــل  

 2191السلــط  :مكان وتاريخ الميالد  

 مساعــد أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 مدرس في التربيـة والتعليـم  - :الوظائف السابقــة  
 -
 -

 .دكتوراه في القانون العام   - :العلمية   المؤهالت 
 .النظم السياسية والقانون األساسـي   -

 -
 -
 

 .القانون األساسي والنظم السياسية بوجه عام  - :مجال التخصص 
 

 . األساسية لألنظمةالعامة  المبادئ  - :الملفات 
 .الدولة   -
في النظام األساســي   األساسية األنظمةمعالم   -

 .ردنياأل
 -
 -

 .مدى  سلطات الدولة    - :البحوث  
دى خطورة الجمع بين المناصب النيابية والوزارية م -

 . 

 العربيــــة  - :اللغــات 
 . اإلنجليزيةوالمام بسيط باللغة   -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .كليــة الحقوق  - األردنيةالجامعة   -
 

 
 
 
 

 استبيـــان
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 الفقـه والقضـاء فيعرب دليـل الخبـراء ال
 ــــ

 

 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :اســم الدولــــة  

 عبد المهدى عبد هللا علي مساعده. د :االســم بالكامـــل  

 2191/  األردن -اربد  -زمال  :مكان وتاريخ الميالد  

 -اربد / جامعة اليرموك / رئيس قسم القانون   - :الوظيفة الحاليــة 
 . دناألر

 

 .قسـم القانون/ المشارك   اإلداريالقانون  أستاذ  - :الوظائف السابقــة  
 عمان/  اإلسراءجامعة / عميد كلية الحقوق   -
 عمان/  اإلسراءجامعة / المستشار القانوني   -
عضو اللجنة القانونية لمجلس جامعة اليرموك   -

ورئيس لجان تأديب ومجالس تأديب وعضوية 
 الخ.... يـة لجان قانون

/ جامعة ويلز  -  اإلداريدكتوراه في القانون   - :المؤهالت  العلمية  
 .2114المملكة المتحدة 

 . 2141المتحدة  األمم/ دبلوم التخطيط اإلنمائي   -
 -
 

 اإلداري، اإلدارة المحلية ، القضاء  اإلداريالقانون  - :مجال التخصص 
 .الخدمة المدنيـة 

 

 .األردنفي اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في  مبادئ  - :المؤلفات 
 .اإلداريشرعيـة التفويض   -

 -
 -

 .، السعودية ، مصر  األردنتأديب الموظفين في   - :البحوث  
 . اإلدارةالرقابة القضائية علي أعمال  -
 .  اإلداريةبطالن القرارات   -

 .قراءة وكتابة ومحادثــة  اإلنجليزية  - :اللغــات 
 -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

المملكة / اربد / جامعة اليرموك / كلية القانون   -
 .الهاشمية  األردنية
 4149413/11: فاكس  - 4146144/11

 

 استبيـــان
 الفقـه والقضـاء فيدليـل الخبـراء العرب 
 ــــ
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 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :اســم الدولــــة  

 د واثبـه داود عبد اللطيف السعــدي.أ :االســم بالكامـــل  

 2192/ العراق  -بغداد   :مكان وتاريخ الميالد  

جامعة / في كلية القانون  الجنائيالقانون  أستاذة  - :الوظيفة الحاليــة 
 .اربد / اليرموك 

 

جامعة / القانون الجنائي في كلية القانون  أستاذة  - :الوظائف السابقــة  
 .بغداد

 :غلت المناصب التاليـة ش  -
 بغداد أحداثعضوية محكمة *  
مجلس شورى ) عضوية ديوان التدوين القانوني * 

 ( .الدولة 
  النظام القانوني ووضع  إصالحعضوية لجان *  

 .التشريعات

دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة بواتيـه   - :المؤهالت  العلمية  
 . 2144فرنسا 

 -
 

 . الجنائيالقانون   - :مجال التخصص 
 -

 .بغداد  2111القسم الخاص / قانون العقوبات   - :المؤلفات 
والسياسة الجنائية  اإلجرامالنظرية لعلمي  األسس  -

 .بغداد /  2111

 :عشرون بحثا  :البحوث
 .والمسؤولية الجنائية للطبيب  الطبيالعمل   إباحة -
تاحة للقاضي بدائل العقوبة قصيرة األمد والفرص الم -

 .في التفريق العقابي  الجنائي
 -

 .العربيــــة   - :اللغــات 
 الفرنسيـــة  -

المملكة / اربد / جامعة اليرموك / كلية القانون   - 
 .االردنية الهاشمية 

 4149413/11: فاكس  - 4142211/11
 

 
 استبيـــان

 الفقـه والقضـاء فيدليـل الخبـراء العرب 
 ــــ
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 الهاشميــة األردنيةالمملكة  :لدولــــة  اســم ا

 محمد صبرى الجندى :االســم بالكامـــل  

 فلسطين/ الخليل  - 21/21/2199 :مكان وتاريخ الميالد  

 . المدنيمشارك القانون  أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 .االجتماعيلمؤسسة الضمان  القانونيالمستشار   - :الوظائف السابقــة  
 .األردنيةالجامعة /  المدنيمدرس القانون   -
جامعة /  المدنيمساعد القانون  وأستاذمدرس   -

 . اإلمارات
 .جامعة اليرموك/   المدنيمشارك القانون  أستاذ  -
 .2111متميز  المحاماةممارسة   -
 

القاهرة / جامعة عين شمس / ليسانس الحقوق    - :المؤهالت  العلمية  
2164. 

 -السوربون/ القانون الخاص/ بلوم العالي الد  -
 .باريس

باريس  -السوربون/ القانون / دكتوراه الدولة   -
2141. 

 

 . المدنيالقانون   - :مجال التخصص 
 -

وقانون  األردني المدنيالحوالة في القانون  - :المؤلفات 
، دراسة مقارنة  اإلماراتالمعامالت المدنية لدولة  

 . يالمغربمع الفقه  
 

 .العديد  من  البحــوث  - :البحوث 
 -

 .العربيــــة   - :اللغــات 
 .الفرنسيـــة  -
 اإلنجليزية  -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 14444: ب .اللوبيده ، ص/  عمان   -
 

 
 

 استبيـــان
 الفقـه والقضـاء فيدليـل الخبـراء العرب 

 ـــــــــــ
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 الهاشميــة األردنية المملكة :اســم الدولــــة  

 عقل يوسف مقابلــه . د :االســم بالكامـــل  

 2134/  األردن/ جرش  :مكان وتاريخ الميالد  

 جامعي ومحامـي أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 . قانونيمستشار   - :الوظائف السابقــة  
 

 .دكتـوراه في القانون الجنائـي   - :المؤهالت  العلمية  
 

 . الجنائيالقانون   - :جال التخصص م
 -

 .الحصانات القانونية  في المسائل الجنائية  - :المؤلفات 
 .الجهل بالقانون ال يعتبر عذرا   -
 األردنيفي التشريع  االحتياطيضمانات الحبس   -

 .واإلماراتي
 

 األردنيالمؤقت في التشريع  اإلفراجضوابط   - :البحوث 
 . واإلماراتي

 . الجزائيالتزام القاضي المدنى بالحكم  مدى  -
في  واألحداثالحماية االجتماعية والجنائية للطفولة   -

 .األردنيالتشريع 
 .اثر وقف التنفيذ على عزل الموظف العام  -
 

-  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .اربد  -كلية القانون / جامعة اليرموك   -
 .االردن /   4142211  -
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 
 

 المملكة االردنيــة الهاشميــة :اســم الدولــــة  

 محمد علي محمد مخادمة. د :االســم بالكامـــل  

 .االردن /   2191 -الرمثا  :مكان وتاريخ الميالد  

 .ن الدولي وحقوق االنسانالقانو -استاذ مساعد   - :الوظيفة الحاليــة 
 

 .محامي أستاذ   - :الوظائف السابقــة  
 

/ دكتـوراه دولة في القانون العام امكس مرسيليا   - :المؤهالت  العلمية  
 .فرنسا 

/ مونبيلية / دبلوم الدراسات العليا في القانون العام   -
 .فرن 

 .جامعة دمشق  -ليسانس في الحقوق   -
 

 . اإلنسانحقوق   -القانون الدولي   - :مجال التخصص 
 -

 .الحق في المساعدة اإلنسانيــة  - :المؤلفات 
 .اإلنسانيةتحكم المساعدة    التيالقواعد القانونية   -
 .للمعاهدات  الدولية  الوطنيتطبيق القاضي   -
 

المساواة القانونية وعدم المساواة الفعلية بين الدول   - :البحوث 
. 

 " . الالجئ" فهوم تطور م  -
 

 العربية   - :اللغــات 
 الفرنسية  -
 اإلنكليزية   -
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 جامعة اليرموك -كلية القانون   -
 .األردن / اربد     
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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ــــــــــــ

 

 المملكة االردنية الهاشمية :اســـم الدولـة 
 

 نظام توفيق عبد هللا المجالي. د :االسـم بالكامل 
 

 2136الكرك  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 2111قائم بأعمال عميد كلية الحقوق لعام  :الوظيفة الحاليــة 
 

 قاضي  سابق بوزارة العدل  - :الوظائف السابقــة 
 رئيس قسم القانون العام  -
 نائب عميد كلية الحقوق  -
 م2116 - 2119قائم بأعمال عميد كلية الحقوق   -
 

 دكتوراه حقوق  - :المؤهالت العلمية 
 2141 اإلسكندرية/ دبلوم القانون العام   -
 2111 اإلسكندرية/  اإلسالميةدبلوم الشريعة   -
 

 .أصول محاكمات جزائيـــة   - :مجال التخصص 
 

 م2111عام شرح قانون العقوبات القسم ال  - :المؤلفات  
 

 .الضوابط القانونية لشرعية التوقيف ، مجلة مؤتة للبحوث - :البحـوث  
 .، مجلة مؤتـة  لألحداثجوانب  من الحماية القانونية   -
 الكويت/ الجريمة المستحيلة ، مجلة الحقوق   -
 الكويت/ الشرعية الجنائية ، مجلة الحقوق   -
الوضعية ، جامعة المدرسة   المسؤولية الحتمية في فكر  -

 .بغداد 

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 اإلنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 (4: )ب .ص  -
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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ـــــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 الم محمد الشوابكـــهس. د :االسـم بالكامل 
 

 9/1/2139مأدبا  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 م2111لعام / قائم بأعمال رئيس قسم العام  :الوظيفة الحاليــة 
 

 مساعد عميد في كلية الحقوق  - :الوظائف السابقــة 
 نائب عميد كلية الحقوق  -
 مدير جهاز الرقابة والتدقيق  المالي في جامعة مؤتـة  -
 

 جامعة عين شمس -مالية عامة  / دكتوراه قانون عام   - :ؤهالت العلمية الم
 جامعة عين شمس/ ماجستير قانون عام   -
 .جامعة عين شمس/ ليسانس قانون عام   -
 

 .مالية عامة والتشريـع الضريبــــي   - :مجال التخصص 
 

  :المؤلفات  
 

 .مقارنة دراسة األردنيالدخل في التشريع   - :البحـوث  
 .المنازعات الضريبيــة   -
 األردنالقروض العامة الداخلية في   -
تنظيم ممارسة االنتخابات في المجالس المحلية في المملكة   -

 .الهاشمية دراسة مقارنة  األردنية

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 اإلنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 (4: )ب .ص  -
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 استبيان
 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء

 ــــــ
 

 المملكة االردنية الهاشمية :اســـم الدولـة 
 

 أمين سالمة فالح العضايله. د :االسـم بالكامل 
 

 2131الثنيه  :مكان وتاريخ الميالد 
 

استاذ / مؤتة  مدير مكتب الشؤون القانونية في جامعة :الوظيفة الحاليــة 
 .مشارك

 .وزارة الخارجيــة   - :الوظائف السابقــة 
 .ديوان المحاسبـة  -
 .وزارة االعالم   -
 .نائب عميد كلية الحقوق   -
 .جامعة مؤتة / رئيس قسم القانون العام   -

 فرنسا/ جامعة بورغوني /دكتوراه قانون عام   - :المؤهالت العلمية 
 عة القاهرةجام/ ماجستير حقوق   -
 .جامعة دمشق / بكالوريوس حقوق   -
 

 .قانون دستوري   -قانون عام   - :مجال التخصص 
 

  :المؤلفات  
 

 .الفصل في الطعون االنتخابية   - :البحـوث  
 .حق تقديم العرائض   -
 .قاعدة التوقيع الوزاري المجاور  -
 .تعديل القوانين العادية  -
 .ي لتفسير الدستورقرارات المجلس العال  -
جالس النيابية أهلية االنتخاب وأهلية الترشيح النتخابات الم  -

 .والمجالس المحلية

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 الفرنسية    -
 االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 (4: )ب .ص  -
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 استبيان

 ــه والقضاءدليل الخبراء العرب في الفق
 ــــ
 

 المملكة االردنية الهاشمية :اســـم الدولـة 
 

 مصلح ممدوح الصرايره. د :االسـم بالكامل 
 

 2139مؤتة  :مكان وتاريخ الميالد 

 .مدرس في كلية الحقوق / استاذ مساعد   - :الوظيفة الحاليــة 
 -

 .تة جامعة مؤ/ رئيس قسم القانون العام   - :الوظائف السابقــة 
 .مساعد عميد كلية الحقوق   -
 .عميد كلية الحقوق   -

 -

 جامعة فرنسا/دكتوراه قانون عام   - :المؤهالت العلمية 
 جامعة فرنسا/ ماجستير حقوق   -
 .جامعة االسكندرية / بكالوريوس حقوق   -

 -

 .قانون اداري    - :مجال التخصص 
 

  :المؤلفات  
 

 - :البحـوث  
 

 العربيـــة   - : اللغـــات
 الفرنسية -
-   

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 (4: )ب .ص -
-  
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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ــــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 د نعمان الخطيب.أ :االسـم بالكامل 
 

 .4/1/2139القدس  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 أستاذ/ نائب الرئيس للشؤون اإلدارية في جامعة مؤتة   - :الوظيفة الحاليــة 
 .مساعد

 -
 

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون القانونية  - :الوظائف السابقــة 
 .استاذ في القانون الدستوري اإلداري   -
 .استاذ مشارك ومحامي   -
 .استاذ مساعد ومحامي   -
 

 .دكتوراه في القانون العام   - :الت العلمية المؤه
 ماجستير حقوق  -
 بكالوريوس حقوق  -

 -

 .القانون الدستوري القانون اإلداري حقوق االنسان    - :مجال التخصص 
 

 .النظم السياسيــة    - :المؤلفات  
 .القانون الدستوري   -
 .االحزاب السياسيـة   -
 

 .ي القانون الدستوريخمسة بحوث ف  - :البحـوث  
 .سبعة بحوث في القانون اإلداري  -
 .ثالثة بحوث في حقوق االنسان   -

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 9624161/16: هاتف ( 4: )ب .ص  -
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 استبيان
 والقضاءدليل الخبراء العرب في الفقــه 

 ــــ
 

 المملكة االردنية الهاشمية :اســـم الدولـة 
 

 محمد سعيد سبع حسن النمور. د :االسـم بالكامل 
 

 م1/22/2199نابلس  :مكان وتاريخ الميالد 

 .جامعة مؤتـة / كلية الحقوق  -استاذ مشارك   - :الوظيفة الحاليــة 
 

 .القضاء   - :الوظائف السابقــة 
 .جامعة مؤتـة / القانون العام  رئيس قسم  -
 .مدير مكتب الشؤون  القانونية في جامعة مؤتـة   -
 .مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية   -
 .رئيس دائرة  العلوم القانونية في الجامعة   -
 .التدريس في الجامعة   -

 .فرنسا / دكتوراه الدولة في القانون   - :المؤهالت العلمية 
 .جامعة  القاهرة / حقوق ( ما يعادل ) تير ماجس  -
 .جامعة القاهرة / بكالوريوس حقوق   -

 -

 .القانون الجنائى   - :مجال التخصص 
 

 .الجرائم الواقعة على االشخاص    - :المؤلفات  
 .الجرائم الواقعة على االموال   -
 

،وعلم ثمانية بحوث منشورة في مجاالت قانون العقوبات   - :البحـوث  
 .االجرام ، والمعاملة العقابية 

 

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 الفرنسية   -
 االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 الكرك/ جامعة مؤتـة   -
 (4: )ب .ص  -
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 استبيان
 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء

 ـــ
 

 يةالهاشم األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 بيان يوسف حمود رجيب :االسـم بالكامل 
 

 م2141بغداد  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 .جامعة مؤتـة / كلية الحقوق  -استاذ مساعد  - :الوظيفة الحاليــة 
 

مراقب في المكتب الفني في ديوان المحاسبة في دولة  - :الوظائف السابقــة 
 .الكويت 

 

 .جامعة بغداد / وس  في القانون بكالوري  - :المؤهالت العلمية 
 .ماجستير في القانون جامعة الكويت   -
 .جامعة القاهرة / دكتوراه في القانون   -

 -

 .القانون المدني  - :مجال التخصص 
 

دراسة مقارنة بين  -دور الحيازة في الرهن  الحيازى    - :المؤلفات  
 .التشريعات الوضعية والشريعة االسالمية 

 

دراسة موازنة بين القانون / نظرية الظروف الطارئة   - :ـوث  البح
 .والشريعة االسالمية 

 .دراسة في الفقه االسالمي/ الضررعقد االيجار   -
 

 العربيـــة   - :اللغـــات 
 الفرنسية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 /المملكة االردنية الهاشمية  -كلية الحقوق / جامعة مؤتـة   -
: فاكس 9993/9624111( 4: )ب .الكرك ص
9639162 
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 استبيان
 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء

 ـــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 عزيز عبد االمير حاتم :االسـم بالكامل 
 

 م2144بغداد  :مكان وتاريخ الميالد 

 .جامعة مؤتـة / لية الحقوق ك -مشارك أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 

 .مستشار قانونى في وزارة الدفاع العراقية  - :الوظائف السابقــة 
 .محامي   -
 .جامعة بغداد -استاذ مساعد في كلية الحقوق   -
 .جامعة الكويت -استاذ  مشارك في كلية الحقوق   -
 .بغداد  -مدون قانوني في وزارة العدل   -

 .جامعة بغداد / بكالوريوس حقوق   - :المؤهالت العلمية 
 .جامعة بغداد/ كلية الحقوق  -ماجستير في القانون   -
 .كلية الحقوق / دكتوراه في القانون   -

 -

 .القانون التجاري   - :مجال التخصص 
 

في القانون المدني عمان  العراقيوالصلح  اإلفالس إحكام   - :المؤلفات  
2114. 

التجارية والمتميز  األعمالري في شرح القانون التجا  -
 .م2114والعقود التجارية عمان 

الشركات التجارية وفقا لقانون  9شرح القانون التجاري ج  -
 .م2131لسنة  11الشيكات االردنى الجديد رقم 

 

الصعوبات القانونية الناشئة عن افالس الشركات ومجلة   - :البحـوث  
الكويت السنة  الحقوق تصدرها كلية الحقوق بجامعة

 .2114الحادية عشرة العدد االول مارس 
أوجه النقض والقصور في قانون الشيكات االردنى      -

 .14لسنة  11الجديد رقم 

 الفرنسية   - :اللغـــات 
 .االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

/ المملكة االردنية الهاشمية  -كلية الحقوق / جامعة مؤتـة   -
: فاكس 9993/9624111( 4: )ب .كرك صال

9639162 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضـاء

 ـــــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســم الدولــــة  
 

 حسن محمد هداوي الهداوي  :االســم بالكامـــل  
 

 2131سوق الشيوخ  -العراق  :مكان وتاريخ الميالد  
 

 عضو متفرغ في جامعة مؤتــة - :الحاليـــة الوظيفـة 
 

 .في كلية الحقوق بغداد  أستاذ - :الوظائف السابقـة 
 الكويت -في كلية الحقوق والشريعة  أستاذ -

 . 2191كلية الحقوق بغداد  سبكالوريو  - :المؤهالت  العلميــة  
جامعة بواتيه  2131دكتوراه في القانون الخاص   -

 .فرنسا

واحكامهما في القانون  األجانبالجنسية ومركز   - :ات المؤلف
 .العراقي

الجنسية ومركز االجانب واحكامهما في القانون   -
 .الكويتى 

تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص   -
 .العراقي 

واحكامه في القانون الدولي الخاص   تنازع القوانين  -
 .الكويتى 

 .القوانين في القانون االردني  تنازع  - :البحوث  
 .الجنسية في القانون االردني   -
 .تنازع القوانين في االسم   -
 

 . الفرنسيــة   - :اللغــات  
-   

 9261/  9911/  9624161  - :العنوان  
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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ـــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 صايل مفلح عبد الرحيم الموفي. د :االسـم بالكامل 
 

 .م2131 -االردن  -عجلون  -عبلين  :مكان وتاريخ الميالد 
 

استاذ القانون الدولي في جامعة اربد الخاصة وعميد   - :الوظيفة الحاليــة 
 .شؤون الطلبة فيها 

 

 .ة إربد األهلية رئيس قسم القانون في جامع - :الوظائف السابقــة 
 .وحتى اآلن  -  2112محامي منذ عام   -
 

 .دكتوراه في القانون   - :المؤهالت العلمية 
 -
 -

 .القانون التجاري   - :مجال التخصص 
 

نحو رؤية استراتيجية عربية موحدة إزاء قضايا العصر    - :المؤلفات  
2114. 

 -
 

لقبول في عضوية هيئة االمم الشروط القانونية الدولية ل  - :البحـوث  
 .2111المتحدة عام 

سيادة الدولة المتغيرات الدولية على أعتاب القرن الجديد   -
 .م 2111

 

 .العربية   - :اللغـــات 
 الروسية  -
 .االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 .جامعة إربد األهلية -إربد  - األردن  -
 4136612 
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 استبيان
 ليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاءد

 ـــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 حسن محمود صالح خزاعله :االسـم بالكامل 
 

 .14/1/2163االردن  -الرمثا  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 . استاذ مساعد في جامعة إربد االهلية رئيس قسم القانون  - :الوظيفة الحاليــة 
 -
 

العالقات االقتصادية / باحث في وزارة الصناعة والتجارة  - :الوظائف السابقــة 
 .الخارجية 

  المسؤول القانوني عن الملكية الصناعية في وزارة   -
 .الصناعة والتجارة 

 

 .دكتوراه في القانون الخاص   - :المؤهالت العلمية 
 -
 -

 .قانون دولي خاص   - :مجال التخصص 
 

-  :فات  المؤل
 -
 

-  :البحـوث  
 -

 الروسية  - :اللغـــات 
 .االنجليزية   -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 .جامعة إربد األهلية -إربد  -االردن   -
 1611: ب .ص     

 4136612: فاكس  - 4136611 
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 استبيان

 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء
 ــــ
 
 

 الهاشمية األردنيةمملكة ال :اســـم الدولـة 
 

 محمود خلف حسين الجبورى. د :االسـم بالكامل 
 

 2139 -العراق  :مكان وتاريخ الميالد 

 .مشارك في جامعة إربد الخاصة  أستاذ  - :الوظيفة الحاليــة 
 -
 

 .جامعـة بغداد / مشارك  أستاذ - :الوظائف السابقــة 
 -

 .  اإلداريالقانون  دكتوراه في  - :المؤهالت العلمية 
 -
 -

 .قانون دولي خاص   - :مجال التخصص 
 

 .دار الثقافة  للنشر عمان  2111 اإلداريةالعقود   - :المؤلفات  
 "      "     "     "   " 2111 اإلداريالقضاء   -
 "    "     "    "    " 2111المناقصات العامة   -
 

مجلة جامعة أربد /  اإلدارية جراءاتاإلفي  األفرادضمانات   - :البحـوث  
. 

 .العامة  األشغالعلى المشروع في  اإلدارةوضع يد   -
 .النظام التأديبي في الوظيفة العامة   -
 

 العربية  - :اللغـــات 
 .االنجليزية   -
 

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 .جامعة إربد األهلية -إربد  - األردن  -
 1611: ب .ص     

 4136612: فاكس  - 4136611 
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 استبيان
 دليل الخبراء العرب في الفقــه والقضاء

 ــــ
 

 الهاشمية األردنيةالمملكة  :اســـم الدولـة 
 

 نجيب عزت بطاينة. د :االسـم بالكامل 
 

 م2199 األردن -إربد  :مكان وتاريخ الميالد 
 

 .جامعة إربد األهلية -القانون كلية الشريعة و/ مساعد  أستاذ  :الوظيفة الحاليــة 
 

 . األردنلواء سابق في األمن العام  - :الوظائف السابقــة 
 .مساعد مدير األمن العام للتدريب -
 .بجامعة مؤتـة  -كلية العلوم الشرطية   -
 .مدير كلية الشرطة الملكية   -
 

 .دكتوراه في القانون     - :المؤهالت العلمية 
 -
 -

 .القانون المدني   - :مجال التخصص 
 

 .أثر تغير الظروف االقتصادية على تقدير التعويض - :المؤلفات  
 -
 

 .الضرر االدبى في القانون االردنى   - :البحـوث  
 .عربيــة  أمنية إستراتيجيةمشروع   -
 

 .االنجليزية   - :اللغـــات 
 -

 :العنــوان  
 :فاكس  -تليفون 

 .عة إربد األهليةجام -إربد  -االردن   -
  1611: ب .ص 4136612: فاكس  - 4136611 
 

 
 


