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 ورشة عمل حول حماية البيئة واجب وطني وحق من حقوق اإلنسان، جامعة العلوم -8
 2009التطبيقية، 

 

  التطبيقات العملية:
 2008عضو اللجنة المركزية لالنتخابات مجلس الطلبة جامعة ال البيت من عام  .1
 .2007كلية الدراسات الفقهية والقانونية في مجلس الجامعة، جامعة آل البيت، ممثل  .2

 .1995محامي مزاول في األردن منذ عام  .3
 محكم معتمد لدى معهد عين شمس للتحكيم التجاري الدولي / القاهرة.  .4
 محكم معتمد لدى مركز الشرق األوسط للتحكيم التجاري الدولي.  .5
ة محاماجاري الدولي والوساطة في حل المنازعات وأعمال المؤسس مركز األفق للتحكيم الت .6

 وشريك في المركز / عمان.
 2013/2014لجنة تأديب الموظفين في جامعة أل البيت لعام عضو  .7
 عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية   .8
  2013/2015ممثل كلية القانون في لجنة الدراسات العليا في الجامعة .9

 مقرر لجنة تعديل الخطة على مستوى الماجستير والبكالوريوس في الكلية  .10
 . محكم معتمد للتحكيم األبحاث العلمية لدى المجلة الدولية للقانون / جامعة قطر .11
 . محكم معتمد للتحكيم األبحاث العلمية لدى المجلة المنارة  / جامعة  أل البيت  .12
 ة محكم معتمد للتحكيم األبحاث العلمية لدى المجلة الدراسات  / الجامعة االردني .13

 لدى العديد من الجامعات العربية  األستاذالتدريس لرتبة  أعضاءتحكيم ترقيات  .14
 2016المستقلة لالنتخابات  الهيئةعضو اللجنة العليا لالنتخابات / .15
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 الندوات والمؤتمرات:

 .2007الجامعات األردنية، نقابة المحامين األمريكيين، التعليم التفاعلي في  -1
 .2007ندوة اليوم العلمي في كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، جامعة آل البيت،  -2
يام ة ثالث أة لمدندوة مفتشي العمل ما بين التجربة العربية والغربية أقامته منظمة العمل الدولي -3

 .، عمان 2008في فندق الريجنسي بشباط 
، 2008 نسي األردن  بتموز ،جش العمل، التي عقدت في فندق الريندوة ورشة عمل دليل تفتي -4

 عمان.
 .2008ندوة عن التفتيش في جامعة آل البيت، تم اإلعداد لها وإلقاءها،  -5

 2010ندوة ورشة عمل في التحكيم ، التي عقدت في  نقابة المحامين  األردنية عمان  -6

ي ين ، التمريكيالتفاعلي في الجامعات األردنية، نقابة المحامين األندوة ورشة عمل في  التعليم  -7
 2010عقدت في فندق حياة عمان 

 يف العربية مصر جمهورية أسيوط جامعة الحقوق كلية والقانون الصحة بمؤتمر المشاركة -8

نشر  وتمبالبحث الموسوم ب اثر قانون العمل األردني على صحة المرأة 2010 /1/4ىال31/3

 البحث في مجلة المؤتمر .
ام عكيين المشرف والمنسق للمسابقة المحاكمة الصورية بالتعاون مع جمعية المحامين األمري -9

2011. 

 .2009آذار / /31-30جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية،  –مؤتمر الصحة والقانون   -10

 .7/12/2009ندوة التحكيم والملكية الفكرية، نقابة المحامين األردنيين،   -11

مان تون, عندوة حول المحاكمة العادلة ـ الشبكة القانونية للنساء العربيات , فندق الشير  -12
 .2010كانون ثاني / /28ـ27

 ،هر آذار الشبكة القانونية للنساء العربيات، جامعة آل البيت، ش –ندوة حول المحاكمة العادلة   -13
2011. 

ين التعاون مع جمعية القضاة والمحاممشرف على مسابقة المحاكمة الصورية الرابعة ب  -14
 .2010/2011األمريكيين، 

م ين للعامريكيالمشاركة في ورشة عمل التعليم التفاعلي التي تعقدها جمعية نقابة المحامين األ  -15
 .2010/2011الجامعي 

 .8/1/2011حضور مؤتمر حقوق اإلنسان التي أقامتها نقابة المحامين األردنيين   -16

صليب ن قبل التم اقامتة م اإلنسانيالمدرب في مجال القانون الدولي  إعدادالمشاركة في دورة   -17
 12ن ولغاية نيسا 2الدولي وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية وذلك في الفترة مابين  األحمر
 في بيروت لبنان  2015نيسان 

 ية مقدمالتجارخطاب الضمان في العقود تمر التسويق الدولي بورقة بعنوان ؤالمشاركة في م  -18
 م2017أيار/مايو 5-3ركيا ، ت–للمؤتمر العالمي الثامن للتسويق االنيا 

 " حضور المؤتمر الوطني والمعنون " واقع اللجوء السوري في األردن  -19

وآثاره  أسبابهبعنوان" العنف الجامعي و األردنيةالمشاركة في الملتقى األول لطلبة الجامعات   -20
 .4/2016على الشباب والمجتمع" في 

فة ا من آبعنوان" كيف نحمي شبابن األردنيةالمشاركة في الملتقى الثاني لطلبة الجامعات   -21
 .4/2017اإلرهاب والتطرف" في 

ك لة الملة لجاليبعنوان "األوراق النقاش األردنيةالمشاركة في الملتقى الثالث لطلبة الجامعات   -22
 م في مدينة العقبة.29/11/2018-28عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم" للفترة 

جامعة  بي فيالطال واإلبداعالمشاركة في الملتقى األول لطلبة الجامعات في القيادة الطالبية   -23
 دولة قطر جامعة الدوحة 24/11/2018-20قطر 
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