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مبلمماهللماظرمحنماظرحقم

م

مماظؾقاغاتماظشكصقة

م

مبادممحمؿدمسؾداظؼادرمعؾقمماالدـــــــمم

محماصظةماربدم/األردنم-جدؼؿام-م01/03/1969متارؼخموعؽانمادلقالدم

ماحلؼوقماظؽؾقةم

ماظؼلمماخلاصمماظؼلمم

م

ممممادلؤػالتماظدرادقة

م

ماظؿارؼخماجلفةمادلاحنةمهلاماظؿكصصماظدرجةماظعؾؿقةم

مLeeds University, UK 27/09/2001ماظؼاغونماظؿفاريماظدطؿوراهم

 Aberdeen University, UKمادلؾؽقةماظػؽرؼةمادلاجلؿريم
م07/02/1997

م15/06/1997ماألردنم-جاععةماظريعوكماظؼاغونماظؾؽاظورؼوسم

م

م

مماظؿكصصموجماالتماالػؿؿام

م

ماظؼاغونماخلاصمماظؿكصصماظعامم

مظؼاغونماظؿفارياماظؿكصصماظدضققم

ماظؿفارةمعـفاالتماالػؿؿامم مضاغون ماظؾـؽقة،م، مواظعؿؾقات ماظؿفارؼة ماألوراق ماإلسلار، مضاغون ماظشرطات، ضاغون

م ماظدوظقة، ماظؿفارة مضاغون مادلاظقة، ماظؼاغونماألدواق ماظؾقرؼة، ماظؿفارة مضاغون ماظـؼل، ضاغون

م ماجلوي، مادلؤظف، محق ممحاؼة مواظؿضاغون ماظصـاسقة مادلؾؽقة مضاغون ماظردوممفارؼة، ضاغون

مضاغونمواظـؿاذجماظصـاسقة ماظؿفارؼة، مواالدرار مشريمادلشروسة مادلـاصلة ضواغنيماجلادودقةم،

ماظؿفارؼة،مصـادؼقماالدؿـؿار.م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

ممسـوانموعؾكصمرداظةماظدطؿوراه

م

مم

مماظلفلماظوزقػي

م

ماظؿارؼخمجفةماظعؿلموسـواغفاماظوزقػةم

مدلشاركأدؿاذماظؼاغونماظؿفاريمام

مراتب(.مموإجازةمبدون)إجازةمتػرغ،موإسارة،م

مدوظةمضطر.م–طؾقةماظشررةم

محؿىماآلنم-2013

ممأدؿاذماظؼاغونماظؿفاريمادلشاركم

م(مم)برغاعجماظؾؽاظورؼوسموادلاجلؿري

ماجلاععةماألردغقة.م-طؾقةماحلؼوقم

محؿىماآلنم-2004

م
موعؤدسمبرغاعجأدؿاذماظؼاغونماظؿفاريمادللاسدم

مم.اإلنؾقزؼة(اظؼاغونماظؿفاريم)باظؾغةماحملادؾةمو

طؾقةماالضؿصادمواظعؾومماإلدارؼةم

ماجلاععةماهلامشقةم/األردن.

م2004-م2003

م2003م-م2001مجاععةمصقالدظػقام–طؾقةماحلؼوقممأدؿاذماظؼاغونماظؿفاريمادللاسدم

م
محماضر

م

جاععةمظققدزم/مم–طؾقةماظؼاغونم

مبرؼطاغقام–انؾرتام

م

م2000-2001

 
 
 
 
 

مطؾؿة(م150عؾكصمرداظةماظدطؿوراهم)يفمحدودمسـوانموم

مم

واالغدعاج،ماظؿـظقم،مإسادةمو،مععماظدائـنيماظؼاغوغقةمؼةاظؿلوطاظشرطات:مماظودائلماظؼاغوغقةمإلسادةمػقؽؾةم"

محؼوقمادللاػؿني،مختػقضمرأسمادلالمواالدؿقواذ."موتغقري

 
محقثمادؿعراضماظطرقمادلؿاحةمعن اظربؼطاغيإلسادةمػقؽؾةماظشرطاتماظؿفارؼةميفماظؿشرؼعمماظؼاغوغقةتـاوظتماظرداظةماظطرقم

ماظدائـنيمغقةاظؼاغومةاظؿلوؼطمظؾفقؽؾة معع مو، مإسادة مواالغدعاج، مموتغقرياظؿـظقم، مادللاػؿني، ختػقضمرأسمادلالموحؼوق

ممواالدؿقواذ. مظؿـػقذمػذهماظعؿؾقاتماظؼاغوغقة، مادؿعرضتماظرداظةماخلؾطماظؿشرؼعيمبنيماظـصوصماظؿشرؼعقة حقثمأصردمطؿا

رؼعيمخاصمميؽنمعنمخالظهمتـػقذمسؿؾقةمإسادةمادلشرعماظربؼطاغيمظؽلمسؿؾقةمعنمسؿؾقاتمإسادةماهلقؽؾةمظؾشرطاتمغصمتش

موبـػسماظوضتمؼوجدمغصمتشرؼعيمساممؼعطيم %معنمادللاػؿنيميفماظشرطةمسؿلمأيمتلوؼةمأومسؿؾقةمخاصةم75اهلقؽؾة،

معنمسؿؾقاتمإسادةم مبؽلمسؿؾقة ماخلاصة ماظـصوصماظؿشرؼعقة مسن ماظـصماالدؿغـاء معنمخاللمػذا موبذظكمميؽن باظشرطة،

ماظيتمظؽل مادللاػؿنيمماهلقؽؾة معن مطل محؼوق مإىلمضقاع مأدى متشرؼعي مخؾط مػـاك مأصؾح موسؾقه، مودؾؾقات. معزاؼا عـفا

متوصؾتماظرداظةمجملؿوسةمعنماظـؿائجمواظؿوصقات.مواظدائـنيمحلبماظـصماظؿشرؼعيمادللؿكدم.موأخريام

م
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م

مماألسؿالماإلدارؼةمواظؾفانم

م

ماظؿارؼخمعلؿىماظعؿلماإلداري/ماظؾفانموادلفامم

 2015م-2013مسضومجلـةمتأدققسمطؾقةماظشررةماظؼطرؼة،موسضوماظعدؼدمعنماظؾفانمادلؿػرسةمسـفام

م2009م-2007معدؼرمعؽؿبماالسؿؿادموضؿانماجلودةمظؾفاععةماألردغقة.م

م2007-م2004مودة.علاسدماظعؿقدمظشؤونماظؿطوؼرمواجلم

م2013م-م2010م.سضومجمؾسمذرطةماظربؼدماألردغيم

محماعيمجمازموعلؿشارمضاغوغي.ممم

م

م2013م-م2005

م2013م-م2011،م2008م-2005ماإلدؽان.سضومجمؾسمإدارةمصـدوقمم

م

يفماجلاععةممواخلطةماظدرادقةممسضومجلـةمتأدقسمبرغاعجماظدطؿوراهميفماظؼاغونماخلاص

ماألردغقة.مم

م.م2010-2011

م.2009مسضوماظؾفـةماألطادميقةماظػـقةمظؿأدقسمصرعماجلاععةماألردغقةم/اظعؼؾة.مم

م
سضوماظؾفـةماألطادميقةمظؿأدقسمأطادميقةماألعريمحلنيمبنمسؾدماهللماظـاغيمظؾقؿاؼةمادلدغقة.م

م.م

م2009

م

ععماجلاععةمسضومجلـةمتأدقسمبرغاعجمعاجلؿريماظؿـظقمموادلـاصلةمباظؾغةماالنؾقزؼةممباظؿعاونم

م.م2008األوروبقةمبدسممعنماالهادماألوروبي.م

م2010

م2009مسضومجلـةماالرتؼاءمباجلاععةماألردغقةمإىلمعلؿوىماظعادلقة.مم

م.2011مطةماإلدرتاتقفقةمظؿقوؼلماجلاععةماألردغقةمجلاععةمثحـقة.ماخلسضومجلـةمم

م2008مدغقة.مسضوماظؾفـةماظػـقةمدلشروعماالسؿؿادؼةمدللؿشػىماجلاععةماألرم

م2009معؼررمجلـةمتأدقسمعرطزماظدراداتماظؼاغوغقةمادلؼارنميفماجلاععةماألردغقة.مم

م2008مضلمماظرباعجمادلشرتطة.مم–سضومجلـةماظدراداتماظعؾقامم

م

سضومبرغاعجمادلؾؽقةماظػؽرؼةميفماجلاععةماألردغقةمباظؿعاونمععمادلـظؿةماظعادلقةمظؾؿؾؽقةم

ماظػؽرؼة.مم

م2008

م2008م-207ماظؽػاءةماجلاععقةمعنمضؾلموزارةماظؿعؾقمماظعاظي.مماألردغقةمالعؿقاناظعاممظؾفاععةممادلـلقم

م

سضومجلـةماالعؿقانماظشاعلمظربغاعجمادلاجلؿريميفمادلؾؽقةماظػؽرؼةميفماجلاععةم

ماألردغقة/طؾقةماحلؼوق.م

م2013م-م2004

م

ظدوظقةم/طؾقةماظؿفارةم/اجلاععةماميفماظؿفارةسضومجلـةماالعؿقانماظشاعلمظربغاعجمادلاجلؿريم

ماألردغقة.م

م2008م-م2005
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م2007-2006مسضومجلـةموزارةماظؿعؾقمماظعاظيمظوضعمأدؽؾةماظؼاغونماظؿفاريمالعؿقانماظؽػاءةماجلاععقة.مم

م2008مسضومجلـةماإلذرافموعـاضشاتمرؾؾةمادلعفدماظؼضائيماألردغي.مم

م2009مألردغقة.مسضومجلـةمتطوؼرمبراعجماظؼاغونميفماجلاععاتمام

م

عؼررمجلـةمتأدقسمبرغاعجماحملادؾةمواظؼاغونماظؿفاريمباظؾغةماالنؾقزؼةميفماجلاععةم

م.م2003اهلامشقة.م

م2003

م

عؼررمجلـةمصقاشةمتعؾقؿاتمبراءاتماالخرتاعمظصـدوقمدسمماظؾقثماظعؾؿيميفموزارةماظؿعؾقممم

ماظعاظي.مم

م2010

م

عربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة.م)جلـةمعلؤوظةمسنمإدارةمسضومجلـةماظؿعؾقممواظؿدرؼبميفماجملؿعماظ

اظوسيمسربماظدوراتماظؿدرؼؾقةموماحملاضراتمومموغشرمادلؿعؾؼةمباظؿعؾقممموتطوؼرماظـشارات

مورشماظعؿل.(م

م.2006/2011

م

سضومجلـةموعشرفمعلابؼةماحملاطؿةماالصرتاضقةماظػـقةميفماجملؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة.م

مجقعمعراحلمادللابؼةمباظؿـلققمععماظطالبمطؿامتؼوممبؿدرؼبمم)جلـةمعلؤوظةمسنمتـظقم

مادلؿلابؼنيمسؾىمإجراءاتمادللابؼة(.

م2006-2010

م

اجملؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة.م)ؼعؿلماجملؾسمسؾىمتطوؼرمومعراضؾةمتؼدممبرغاعجمخؾريمم

معؾؽقةمصؽرؼةمسربيمععؿؿد(.م

م-م2006

م

ؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة.م)جلـةمتعؿلمسضومجلـةمضاغونمحقمادلؤظفماظعربيميفماجمل

درادةموععرصةمطقػقةماالدؿػادةمعنمضاغونمحقمادلؤظفماظعربيموتؼدؼمماظؿوصقاتماظالزعةم

مدلـظؿةماالؼلقلؽوموجلؿقعماظوزراءمادلعـقني(.م

م2006

م

سضومجلـةممحاؼةماظػؾؽؾورميفماظورنماظعربيميفماجملؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼةم)اهلدفمم

فـة:مإجيادمآظقةمظؿلفقلماظػؾؽؾورميفماظورنماظعربيموذظكمباسؿؾارماظورنماظعربيمعنماظؾ

معؾئمباظػؾؽؾورمواظرتاث(.م

م2006

م2009مسضومجلـةمتعدؼلمضاغونماظشرطاتماألردغيم/وزارةماظصـاسةمواظؿفارةماألردغقة.ممم

م

زارةمسضوماظؾفـةماظعؾؿقةمادلؿكصصةمظوضعمضاغونماإلصالسمواظؿصػقةم)تشرؼعمجدؼد(مو

 اظصـاسةمواظؿفارةماألردغقة.
2010 

م

سضومجلـةمجمؾسماإلدارةمظربغاعجمخؾريمعؾؽقةمصؽرؼةميفماجملؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼة.مم

م)ؼعؿلماجملؾسمسؾىمتطوؼرمومعراضؾةمتؼدممبرغاعجمخؾريمعؾؽقةمصؽرؼةمسربيمععؿؿد(.م

م-2006

م

ؾؽقةماظػؽرؼة.م)جلـةمتعؿلمسضومجلـةمضاغونمحقمادلؤظفماظعربيميفماجملؿعماظعربيمظؾؿ

درادةموععرصةمطقػقةماالدؿػادةمعنمضاغونمحقمادلؤظفماظعربيموتؼدؼمماظؿوصقاتماظالزعةم

مدلـظؿةماالؼلقلؽوموجلؿقعماظوزراءمادلعـقني(.م

م2006

م

سضومجلـةممحاؼةماظػؾؽؾورميفماظورنماظعربيميفماجملؿعماظعربيمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼةم)اهلدفمم

ةمظؿلفقلماظػؾؽؾورميفماظورنماظعربيموذظكمباسؿؾارماظورنماظعربيمعنماظؾفـة:مإجيادمآظق

معؾئمباظػؾؽؾورمواظرتاث(.م

م2006

م

خؾريموعدربمععؿؿدميفمضضاؼامادلؾؽقةماظػؽرؼةمظدىمادلـظؿةماظعادلقةمظؾؿؾؽقةماظػؽرؼةم

(WIPOميفمجـقفموػيمعـظؿةمتابعةمظألعممادلؿقدة.م)م

م(.2005-2011)
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م

(مظدىمدوقمسؿانمادلاظيموباظؿعاونمCFAؼاماألدواقمادلاظقةمم)خؾريموعدربمععؿؿدميفمضضا

 اظوالؼاتمادلؿقدةماألعرؼؽقة.مم–مMorgan International Instituteععم

 

 

م

م(2010-2011)

م

خؾريموعدربمععؿؿدميفماظدراداتمادلصرصقةم)برغاعجمتدرؼبموتأػقلمادللؿشارماالدؿـؿاري(م

(م/ماظوالؼـاتمIFCعؤدلـةماظؿؿوؼـلماظدوظـيم)غقةمومباظؿعاونمععمػقؽةماألوراقمادلاظقةماألرد

 مادلؿقدةماألعرؼؽقة.

م

م(2011م-2005)

م

خؾريموعدربمععؿؿدمظدىماظعدؼدمعنمادلؤدلاتماإلضؾقؿقةميفماظورنماظعربيميفمضضاؼام

ادلـظؿةماظعربقةمادلؾؽقةماظػؽرؼةمواظؿفارةماظدوظقةمواظؼاغونماظؿفاريموأسؿالماظؾـوك.م)

م(.ممعرطزمدبيماظؿفاريماظعادلي(،)ظؾؿـؿقةماإلدارؼة

(2009-2011) 

م

مخؾريموعدربمظدىمعؤدلةمراللمأبومشزاظةميفمبرغاعجمتأػقلمخؾريمعؾؽقةمصؽرؼةمسربي.مم
(2006-20100) 

م

 حماضرموخؾريمععؿؿدمظدىمعرطزماالدؿشاراتميفماجلاععةماألردغقة.مم

م

م2010م-2005

م

حماضرمشريمعؿػرغمظدىماظعدؼدمعنماجلاععاتماألردغقةمدلرحؾةماظؾؽاظورؼس،مادلاجلؿريم،م

ماظدطؿوراه.م

م-2001

م

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
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م

ممماألحباثماظعؾؿقةمادلـشورة

م

مسـوانماظؾقثمواظـاذرمواظؿارؼخممادمماظؾاحثم)اظؾاحـني(م

م

مبادممعؾقممومبلامماظطراوغة

 )عؼؾولمظؾـشر(

 ذرطةماظؿوصقةمباألدفمميفمضواغنيماظشرطاتماظعربقةمبنيمجدظقةماإلظغاءموماإلبؼاء .1
.م)عؼؾولمدوظةمضطرم-اجملؾةماظؼاغوغقةمواظؼضائقة،موزارةماظعدل،مدرادةمهؾقؾقة

 ظؾـشر(.م

م

دعدمأبوماظغـم،مبادممعؾقم،مبلامم

ماظطراوغة

،معنيأمنوذجمعلؿقدثميفمسؼودماظؿؼفمدساوىمادلؾؽقةماظػؽرؼةم:مسؼدمتأعنيمعصار .2

اجملؾدمرضمم،م،مدوظةماظؽوؼتم2018/دؼلؿربجمؾةمطؾقةماظؼاغونماظؽوؼؿقةماظدوظقة.مم

م189م-137صػقة:م.مم24،ماظعددماظؿلؾلؾيم4،ماظعدد6

م
م

حلامماظؾطوش،مغزالم

ماظؽلواغي،مبادممعؾقم.م

قؾقةمعؼارغةمبنيماظؼاغونماألردغيمواظؼطريميفماإلصالسماظعابرمظؾقدود:مدرادةمهؾ .3

ضوءمضاغونماألوغقلرتالماظـؿوذجي،ماجملؾةماألردغقةميفماظؼاغونمواظعؾومماظلقادة.م

-40.مصػقة:م(2018،م3،ماظعددم10جاععةمعؤتة،ماجملؾدمم–سؿادةماظؾقثماظعؾؿيم

م.م80

م

مبادممعؾقممومغزالماظؽلواغي

اؼةمسـوانمادلصـففماألدبيمواظػـفي:ممحاؼةمإذؽاظقةمتعددماألغظؿةماظؼاغوغقةميفممح .4

ذاتمػوؼةمواحدةمباغؿؿاءاتمضاغوغقةمعؿعددة،م)درادةمعؼارغة(مجمؾةمطؾقةماظؼاغونم

،ماظعددم3،ماظعدد5اجملؾدمرضمم،م،مدوظةماظؽوؼتم2017اظؽوؼؿقةماظدوظقة.مماؼؾول/

م290م-م221صػقة:م.مم19اظؿلؾلؾيم

م

مبادممعؾقمم

اظؼطري:مبنيمشقابماظؿـظقمموترتقبمبعضماآلثار.مماإلسلارميفماظؼاغونمادلدغي .5

،مطقوداؼـس.ممطؾقةم2017جاععةمضطرممم–اجملؾةماظدوظقةمظؾؼاغون،مطؾقةماظؼاغونم

،ماوطؿوبرم،مطقوداؼـس.مجاععةممحدمبنمخؾقػةممم2017/10جاععةمضطرممم–اظؼاغونم

م25-2صػقةمم .2017ظلـةممم1اظعدد

م
  Saadم

Abuelghanam 

 Waleed Al-Qadi 

 Tawfiq Al-Majali 

 Basem Melhem 

6. Copyright Law v. Patents Law of Jordan: The Extent of Compulsory 

Licensing Grounds, European Journal of Social Sciences. Volume 

53 No 3,pp. 385 - 409 November, 2016. Euro Journals 

Academic Publishers, London, United Kingdom. (Joint 

Author).  

م

مبادممعؾقم

ماظؾقريم .7 مواإلغؼاذ مظؾؿلاسدة ماظـازؿة ماظؼاغوغقة ماظـصوص ميف مواظعدول االحنراف

مدرادةمعؼارغة) مسؾومماظشرؼعةمواظؼاغون.مسؿادةماظؾقثماظعؾؿيم(. م-جمؾةمدرادات.

م1575م-1557صػقة:مم.م(2016)،م4،معؾققم43جمؾدم،ماجلاععةماألردغقة

م

مبادممعؾقم

اجملؾةماألردغقةميفماظؼاغونمواظعؾومماظلقادة.م،مؿفارؼة:معؼاربةمضاغوغقةاجلادودقةماظ .8

ماظؾقثماظعؾؿيم ماجملؾدمم–سؿادة معؤتة، ماظعددم7جاععة م3، م(2015، مصػقة: م-95.

م142
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م

مبادممعؾقم

مسـوانمادلصـفماالدبيمواظػينميفمتشرؼعاتم .9 اظؿأصقلماظؿارخييماظؿشرؼعيمحلؿاؼة

ارضةمذاتمرؾقعةمضاغوغقةمضائؿةماظذات.ماجملؾةمعػماظعربقة:حقمادلؤظفميفماظؾؾدانم

ماظعدل موزارة مواظؼضائقة، مم-اظؼاغوغقة ماظعدد مضطر، م2دوظة ماظـاعـة ماظلـة م، .م2015،

 101م-59مصػقة:

م

أمساءمبـتمظشفب،مبادممعؾقمم

م)علؿلمعنمرداظةمعاجلؿري(.

يفمةمسـفاموظؾعالضاتماظؼاغوغقةماظـاذؽظؾؿؼاصةماالظؽرتوغقةمظؾشقؽاتمماظؿـظقمماظؼاغوغي .10

معاجلؿري( مرداظة معن م)علؿل ماألردغي ماظشرؼعةماظؼاغون مسؾوم مدرادات. مجمؾة .

.م2013،م2،ماظعددم40اجملؾدماجلاععةماألردغقة.م-واظؼاغون.مسؿادةماظؾقثماظعؾؿيم

م473م-م456صػقة:م

م

مداعرمدالظعةمومبادممعؾقم

م" .11 درادةمإذؽاظقةماظؿصديمظؿعلفمصاحبماحلقميفماظرباءةميفماظؼاغونماألردغي.

اجلاععةمم-عؼارغة".مجمؾةمدرادات.مسؾومماظشرؼعةمواظؼاغون.مسؿادةماظؾقثماظعؾؿيم

م2010،م2،ماظعددم37اجملؾدمم .األردغقة

م

مبادممعؾقم

مادلـازساتم .12 ميف ماظػصل ميف ماظؿـظقؿقة ماهلقؽات مالخؿصاص ماظؼاغوغقة اجلواغب

ما معؼارغة". م"درادة مظؾؿشرؼعاتماألردغقة. موصؼا ميفموزائػفا ماألردغقةمادلؿعؾؼة جملؾة

ماظؾقثماظعؾؿيم مسؿادة ماظلقادة. مواظعؾوم مم–يفماظؼاغون ماجملؾد م معؤتة. م3جاععة

 .م2011،م(2)اظعددم

م

Basem Melhem 

13. Protection of  the Translation of Well-Known marks  under Jordanian 

Trademarks Law:  Concurrent actions, same litigants, same cause of 

action, different countries and different rulings : Case of Contradiction 

in the Arab Judiciary". European Journal of Social Sciences. Volume 19 

Issue 2.  Euro Journals Academic Publishers, London, United 

Kingdom 2011 .م  

 

Basem Melhem and 

Haitham Haloush 

14. Legal protection of Industrial Designs and Models In Jordan: 

Symptoms And Solutions". European Journal of Social Sciences  

Volume 18 Issue 3, pp. 405-411.  Euro Journals Academic Publishers, 

London, United Kingdom 2011 .ممم  

م

Qais Mahafzah, Basem 

Melhem and Haitham 

Haloosh 

15. "The Perspective of Moral and Financial Rights of Intellectual Property 

in Islam". Arab Law Quarterly, Volume 23, Number 4, 2009, pp. 457-

468(12). Brill- Netherlands, London, United Kingdom. 

م
Haloosh Haitham, Basem 

melhem and Bashare 

Malkawi 

16. "Equality of Arms in the digital Age", Macquarie Journal of Business. 

Issue (2008) 5   MqJBL . pp. 73-85. Australia. 

م
م

Basem Melhem, Haloosh 

Haitham and Marrah al-

Abweh  

( داظةمعاجلؿريعلؿلمعنمر ) 

17. "Re-Conceptualizing Moral Rights in the Digital Era". The Intellectual 

Property Forum. Australia. Issue 72. 2008    
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ممدلشارطةميفمادلؤمتراتمواظـدواتماظعؾؿقةا

م

مماظدوراتماظؿدرؼؾقة

م

مادمماظدورةمواجلفةمادلـظؿةم

م

ماظؿارؼخ

م2018موزارةماظعدلماظؼطرؼةمم–صقاشةماظعؼودمباظؾغةماإلنؾقزؼةمم

م2014موزارةماظعدلماظؼطرؼةم–وغقةمواظؼضائقةمعرطزماظدراداتماظؼاغم–اظشرطاتماظؿفارؼةمم

م .اظعدؼدمعنماظدوراتمسؾىمادللؿوىماظورينمواإلضؾقؿيمم
 
 
 
 
 

مادلشارطةمغوعمعؽانموتارؼخماغعؼادهمادممادلؤمترمواجلفةمادلـظؿةمم

اظؿشرؼعاتماظؼطرؼةماجلدؼدةميفمغدوةمم

مبؽؾقةماظؼاغونمجباععةمضطر

م–اظدوحةمم–عةمضطرمجاعم-طؾقةماظؼاغونم

م2015م-دوظةمضطر

عشارطةمورضةمسؿلمبعـوان:ممإضاءاتم

سؾىماألحؽامماظـازؿةمجملؾسماإلدارةم

يفماظشرطةمادللاػؿةماظعاعةميفمضاغونم

ماظشرطاتماظؿفارؼةماجلدؼد

ماحلؼوق/اجلاععةمم مطؾقة مصرؼق عدرب

مصقسمظؾؿقؽقمم موظقم ميفمعلابؼة األردغقة

ماظدوظي ماظؿادعةماظؿفاري سشر،مماظلـوؼة

 واظعشرونمم

 مم2012م–غقلانمم- اظـؿلام- صقـا

 م2013م–غقلانمم- اظـؿلام- صقـا 
معدرب

 عدرب

ماحلؼوق/اجلاععةمم مطؾقة مصرؼق عدرب

م ميف مادلاألردغقة اظؿقضريؼةملابؼة

موظقممصقسمظؾؿقؽقمماظؿفاريماظدوظيظ

ماظؿادعةمسشر،مواظعشرونمم

 مم2012م–دؾطـةمُسؿانم

 م-مادلؿقدةماظعربقةدوظةماالعاراتم

م2013

معدرب

معدرب

ماظعربـــي:ملمااظؿعؾـــقمماظؼـــاغونميفماظعـــم

ماظوضعماحلاظيمواظوجفاتمادللؿؼؾؾقة.م

معشاركمبورضؿنيمسؿل(م2009ماظدوحة

غدوةمضاغونماظشرطاتماألردغي:مواضعمم

موتطؾعاتم

م)عشاركمبورضؿنيمسؿل(.م2010جاععةمصقالدظػقام

مادلؤمترماظؼاغوغيمظؿصػقةماظشرطات.مم

م.م2011اظؿفارةمسؿان،موزارةماظصاسةمو

)عشاركمبورضةمسؿلمحولماظؿفربةم

ماظربؼطاغقةميفمتصػقةماظشرطات(.

م

مم

ممم

م

م

م

م
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م

مماألغشطةماظؿدرؼلقة

م

ماظيتمماظدرادقةموادلوادمادلؼرراتم

مؿدرؼلفابمضام

ماظدراداتمماظؾؽاظورؼوس

ماظعؾقا

م  مة()اظعربقةمواالنؾقزؼ،ممممممممممممممممممممممممضاغونماظؿفارةم

م م م)اظعربقةمواالنؾقزؼة(مممممممممممممممممممممضاغونماظشرطاتمم

مم مضاغونماألوراقماظؿفارؼةمواظعؿؾقاتماظؾـؽقةم

م م مم)اظعربقةمواالنؾقزؼة(،ممممممممممممممممضاغونماألوراقمادلاظقةم

م م م)اظعربقةمواالنؾقزؼة(،ممممممممممممممممممممممممممضاغونماظـؼلم

م م م)اظعربقةمواالنؾقزؼة(،مادلؤظفمواحلؼوقماجملاورةمضاغونممحاؼةمحقم

ضواغنيمحؼوقمادلؾؽقةماظػؽرؼةم)اظعالعاتماظؿفارؼة،ماظردوممواظـؿاذجمم

ماظصـاسقة،ماألدرارماظؿفارؼة(.م)اظعربقةمواالنؾقزؼة(

 م م

م

مماظعضوؼةميفماهلقؽاتمواجلؿعقاتماظعؾؿقةمادلفـقة

م

موعؽاغفاادمماهلقؽةمواجلؿعقةماظعؾؿقةمادلفـقةمم

م

ماظؿارؼخ

م2013م-2005مسؿانماألردنم–سضومغؼابةماحملاعنيماألردغقنيمم

م2013م2012مسؿانماألردنمماجلاععةماألردغقةمعـدوبمطؾقةماحلؼوقميفمجمؾسماجلاععةماألردغقةم

محؿىماآلن.م-2019 (ممINSOL, UKواإلصالسم)مواإلسلارمخلرباءماسادةماهلقؽؾةماظدوظيمسضوماالهادم

م

ممواجلوائزماظيتمحصلمسؾقفاادلـحم

م

ماظؿارؼخماجلفةمادلاحنةمظؾفائزةموعؽاغفامادمماجلائزةم

م_____م_____م_____م

م


