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المؤهالت العلمية
 دكتوراه في القانون الخاص من ج امعة عمان للدراسات العليا وكان موضوع الرسالة " الوظائف القانونية لسجل األموالغير المنقولة في األردن دراسة مقارنة "  /األردن في  2007بتقدير عام جيد جدا .
 ماجستير في القانون الخاص من معهد البحوث و الدراسات القانونية وكان موضوع الرسالة " تملك األجنبي لألموال غيرالمنقولة في األردن دراسة مقارنة "  /مصر في سنة  2001بتقدير عام ممتاز.
 دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من معهد البحوث و الدراسات القانونية  /مصر في سنة  2000بتقدير عام جيد اإلجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس  /كلية الدراسات القانونية واالجتماعية والسياسية  /بالرباط المغرب فيسنة . 1979
اللغات األجنبية درجات اإلتقان(جيدا جداً ،جيد  ،ضعيف)

اللغة

االنجليزية

كتابة

جيد جدا

جيد جدا

مهارات أخرى مثال(تطبيقات حاسوبية  ....الخ)

المهارة

درجة اإلتقان

استخدام برامج حاسوبية

ممتاز

مختلفة

قراءة

مدة الممارسة
 1997/12/6و لغاية تاريخه

محادثة

جيد جدا

مالحظات
نتج ذلك عن عدة دورات تدريبه في مجال

الحاسوب
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الخبرات العملية
* في الوقت الحالي :

محامي استاذ مدير عام مركز العساف للتحكيم واالستشارات القانونية والتدريب

العنوان – ام اذينة – سوق الذهب – عمارة ديفا رقم ( – )16الطابق الخامس
• اعطاء دورات في المعهد القضائي .

• اعطاء دورات في المعهد الدراسات المصرفية .

* مستشار في مشروع تابع  / USAIDلغايات تطووير وتحسوين الخودمات لودى دائورة ضوريبة األموالك

/السلطة الوطنية الفلسطينية .2009

* مستشوووار فوووي مشوووروع توووابع  /USAIDإلعوووداد وتقوووديم برنوووامي لتووودريب قضووواة التسووووية  /السووولطة

الوطنية الفلسطينية .2011
التدريس في الجامعات

المكان

المساق

المدة

-

تدريس مساق البيئة القانونية للتجارة الدولية

الجامعة األردنية

الفصل الدراسي الثاني 2014

-

تدريس مساق الحقوق العينية لطلبة البكالوريس

الجامعة األردنية

الفصل الدراسي الثاني 2014

-

جامعة الشرق األوسط

تدريس مساق قانون التجارة االلكترونية
لطلبة الماجستير

الفصل الدراسي 2013

-

تدريس مساق مالية عامة لطلبة البكالوريس

جامعة عمان العربية

جامعة الشرق األوسط

الفصل الدراسي 2013

-

تدريس مساق الحقوق العينية لطلبة البكالوريس

الجامعة االردنية

الفصل الدراسي االول2012

-

تدريس مساق أصول المحاكمات المدنية

تدريس مساق دراسة معمقه في قانون البيانات
والتنفيذ لطلبة الماجستير

 تدريس مساق دراسة متعمقة في الحقوق العينيةالدكتوراه

 تدريس مساق دارسة متعمقة في التأمينلطلبة الماجستير

 -تدريس مساق العقود التجارية

 -المشاركة في مناقشة رسائل دكتوراه

جامعة الشرق األوسط
لطلبة

الفصل الدراسي 2013

الفصل الدراسي 2012/2011

جامعة عمان العربية

لمدة عامين 2009/2008

جامعة عمان العربية

لمدة عامين 2008/2007

للدراسات العليا

للدراسات العليا

جامعة عمان العربية

جامعة عمان العربية
للدراسات العليا

في العام 2011/2010

لمدة عامين  2008و2009

 -المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

الجامعة األردنية

منذ عام 2013/2012

 -تدريس مساق العقود المسماه لطلبة البكالوريس

جامعة اإلسراء

منذ عام  2007ولغاية الوقت الحالي

 تدريس مساق الحقوق العينية لطلبة البكالوريس -تدريس مساق العقود الصغيرة لطلبة البكالوريس

جامعة اإلسراء وجامعة
الشرق األوسط

جامعة اإلسراء

منذ عام  2007ولغاية الوقت الحالي
منذ عام  2007ولغاية الوقت الحالي
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 -تدريس مساق القانون في حياتنا لطلبة البكالوريس

الوظائف السابقة

الوظيفة

الدرجة

الفئة

جامعة اإلسراء

تاريخ االنتهاء

تاريخ البدء

منذ عام  2007ولغاية الوقت الحالي

طبيعة المهام

مكان العمل

مساعد مدير عام دائرة

االولى

الخاصة

2007/1/25

2016/7/19

دائرة االراضي والمساحة

إشرافية

مدير الشؤون القانونية

ثانية

الثالثة

1999/8/5

2007/1/24

دائرة األراضي والمساحة

اشرافية

مدير مديرية الخدمات

ثانية

الثالثة

1998/6/14

1999/8/4

دائرة األراضي والمساحة

ممثل النائب العام

ثانية

الخامسة

1989/12/2

1998/6/13

دائرة األراضي والمساحة

االراضي والمساحة

التسجيلية

باإلضافة لوظيفته

إشرافية
إشرافية

كمستشار قانوني
مستشار قانوني

ثانية

السادسة

1988/3/1

كاتب تسجيل حقوقي

1985/11/18

1988/2/29

ثانية

السادسة

1984/11/1

1985/11/17

دارة األراضي و المساحة

كاتب محاسبة

ثالثة

السادسة

1975/5/3

1976/1/6

مؤسسة اإلقراض الزراعي

مستمع إقرار

مأمور جمرك

السادسة

ثانية

الثامنة

ثانية

1980/6/23

خبرات سابقة(:وظائف غير حكومية)

1998/6/13

دائرة األراضي والمساحة

1981/11/16

الوظيفة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

مكان العمل

محامي

1981

19840

مكتب خاص

إشرافية
تنفيذيه

دائرة األراضي والمساحة

تنفيذيه
تنفيذيه

دائرة الجمارك العامة

تنفيذية

طبيعة المهام
المرافعة أمام كافة المحاكم النظامية
و الخاصة في األردن

األبحاث والدراسات وأوراق العمل :
نوع
بحث

الموضوع
أثر تخلف الشكل في عقد البيع في القانون

تاريخ األعداد

الجهة المشرفة/المستلمة

2009

بحث أجيزت صالحيته للنشر في مجلة مح ٌكمه

2009

بحث مجاز للنشر في مجلة مح ٌكمه جامعة

األردني
بحث

تسوية حقوق األراضي في القانون األردني

في جامعة مؤته /األردن
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مؤته /األردن
كتاب

إصدار كتاب بعنوان

2009/3

منشورات الحلبي الحقوقية/لبنان

" السجل العقاري دراسة قانونية مقارنه"
دراسة

الوظائف القانونية لسجل األموال غير المنقولة

2007

دراسة مقارنة

جامعة عمان العربية للدراسات العليا /رسالة
الدكتوراة

دراسة

الوكاالت غير القابلة للعزل

2006

دائرة األراضي و المساحة

دراسة

نظام تسجيل المقدرين العقارين و اعتمادهم

2004

دائرة األراضي و المساحة

دراسة

قانون رسوم تسجيل األراضي وضريبة بيع

2004

دائرة األراضي و المساحة

العقار
دراسة

قانون تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة

2003

دائرة األراضي و المساحة

دراسة

القانون المعدل لإلحكام المتعلقة باألموال غير

2003

دائرة األراضي و المساحة

المنقولة و تعديالته
دراسة

تملك األجانب لألموال غير المنقولة في األردن

2002

دراسة مقارنه
دراسة

رسالة ماجستير/المعهد العربي للدراسات
والبحوث القاهرة

قانون تسوية األ راضي و المياه رقم ( )40

2001

دائرة األراضي و المساحة

لسنة  1952و تعديالته
دراسة

وضع أسس حوافز موظفي الدائرة

2000

دائرة األراضي و المساحة

دراسة

تيسير إجراءات المشاريع االستثمارية

1999

وزارة الصناعة و التجارة

أبحاث

إنشاء نواة مكتبة دائرة األراضي

1998

دائرة األراضي و المساحة

نوعها

عنوانها/موضوعها

دورة

اإلدارة العليا

دورة

اإلدارة التنفيذية
Foundation & Basic Communication

دورة

Foundation & Basic/ Skills communication

دورة
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دورة

المؤسسات العامة

دورة

المحادثة باللغة االنجليزية

دورة

المحادثة باللغة االنجليزية/م .متقدم

دورة

التأديب الوظيفي

دورة

تدريب المدربين

دورة

التدريب اإلداري

دورة

الشفافية و الجودة

دورة

مقدمة في الحاسوبWin &Dos

دورة

إدارة التغيير

دورة

تعزيز المها ارت الشخصية للمدربين

دورة

مهارات وأنماط القيادة

دورة

حل المشكالت واتخاذ الق اررات

دورة

إدارة الوقت

دورة

اإلدارة اإلستراتيجية

دورة

محادثة باللغة االنجليزية
Legal English Program

دورة

تقوية في اللغة االنجليزية

دورة

تقوية في اللغة االنجليزية

دورة

مهارات استخدام الحاسوب
Practical Application In Evidenes Provided By Experts

دورة

تقوية في اللغة االنجليزية
Legal Formation Art Of Administrative Contracts

دورة

كيفية كتابة ملخص االجتماعات والتقارير

دورة

المحادثة باللغة االنجليزية
Microsoft Outlook 2000

دورة

برنامج الحاسوب الشامل
ICDL

دورة

قانون المعامالت االلكترونية

دورة

مهارات العرض والتقديم

دورة

صياغة العقود من الناحية القانونية

دورة

إدارة األزمات وضغوط العمل

دورة

فن الصياغة التشريعية

دورة

قانون المعامالت االلكترونية األردني

دورة

قانونية القرار اإلداري

دورة

الحاسوب  /دورة شاملة

دورة

دورة
دورة

دورة
دورة
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دورة

التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات

دورة

التحقيق

دورة

الملكية الفكرية

دورة

التراسل االلكتروني

دورة

االستراتيجيات الحديثة في اإلدارة

مؤتمر

أنظمة التسجيل التسجيل العقاري في العالم العربي

ورشة عمل

الشبكات الكهربائية و الحقوق المدنية

ورشة عمل

الجوانب االقتصادية و القانونية لتطوير المشاريع العقارية في المملكة األردنية الهاشمية

ورشة عمل

التأجير التمويلي

ورشة عمل

مناقشة القوانين الجديدة و التعديالت ذات العمل المصرفي

ورشة عمل

إشراك القطاع الخاص بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة واقتراح المشاريع المستقبلبة وتحديد األولويات

تدريب

مدرب بكافة األعمال التسجيلية وقوانين األراضي لموظفي دائرة األراضي والمساحة والقطاع الخاص داخلل األردن

والمؤتمرات والندوات وورش

العمل:

وخارجه لمدة تزيد عن عشر سنوات .
تدريب

إعطاء دورة لقضاة من فلسطين قام بالتسيق لها المعهد القضائي حول:

مؤتمر

المؤتمر العربي الثاني "تكنولوجيا الموارد البشرية ونظم تطوير األداء المؤسسي" .

" قانون تسوية األراضي والمياه رقم ( )40لسنة  1952وتعديالته وقوانين األراضي  .عام 2008
مصر /الفترة من 2009/10/15-10

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية " تأسيس مؤسسة عربية للتقييم (التثمين) العقاري "

مؤتمر

دبي الفترة 2010/3/1-2010/2/27
مؤتمر

التوأمه مع دائرة االراضي في السويد

مؤتمر

الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

المشاركات في اللجان  /مجالس اإلدارة(اللجان التي شارك فيها حكومية/غير حكومية)
اسم اللجنة

مهمة اللجنة

تاريخ المشاركة

عضو لجنة وضع أسس واجراءات التنقالت لموظفي الدائرة

اعداد اسس تنقالت موظفي دائرة االراضي والمساحة

2013

رئاسة لجنة جائزة الموظف المثالي /ديوان الخدمة المدنية

المفاضلة بين المرشحين للجائزة

2013

عضو لجنة االعتراضات على تقارير تقييم االداء

دراسة االعتراضات على تقارير االداء

2013

رئيس لجنة القضايا التسجيلية

دراسة بعض القضايا التسجيلية

2012
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عضو لجنة كتب الشكر

النظر في كتب الشكر المطلوبة للموظفين

رئاسة لجنة المقدرين العقارين

اعطاء تراخيص المقدرين العقاريين

عضو مجلس إدارة قضايا الدولة/بموجب قرار مجلس

منذ العام  2011ولغاية
تاريخه
منذ سنوات ولغاية االن

2010

الوزراء

عضو في مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األوقاف

استثمار وتنمية أموال األوقاف

عضو في لجنة إعداد قانون

المشاركة في إعداد مشروع قانون ملكية الطوابق والشقق

2009/6
2009

" مشروع قانون األبنية والتجمعات العقارية وتطويرها رقوم
( )...لسنة  "2009في وزارة العدل

توحيد التشريعات العقارية المعموول بهوا لودى دائورة األراضوي

2009/2008

رئيس لجنة إعداد " مشروع قانون الملكية العقارية"

رئيس لجنة تحسين وتطوير الخدمات والتشريعات بمشاركة تطوووير وتحووديث اإلج وراءات والتشووريعات والخوودمات المعمووول

2009/2008

وزارة تطوير القطاع العام

والمساحة

بها لدى دائرة األراضي والمساحة

رئيس لجنة المقدرين العقارين واعتمادهم

تطوووير مهنووة التقوودير العقوواري وتسووجيل المقوودرين العقوواريين

2008

عضو في لجنة التحكيم

الفصوول بووالخالف الناشووش بووين شووركة رم الزراعيووة و خزينووة

2006

ومتابعة أعمالهم .

المملكة األردنية الهاشمية حول نظوام مراقبوة الميواه ألجوفيوه

ولغاية تاريخه

رقم ( )85لسنة 2002
عضو في المجلس الفني

النظووور فوووي تطووووير األعموووال الفنيوووة والمسووواحية لووودى دائووورة

2006

األراضي والمساحة
رئيس المجلس التسجيلي

النظوور فووي تطوووير األعمووال التسووجيلية والقانونيووة فووي دائوورة
األراضي والمساحة

لجنة تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص لحقوق

تبسيط اإلجراءات في قطاع الخامات المعدنية المختلفة

2006
ولغاية تاريخه
2000

التعدين
تبسووويط اإلجوووراءات أموووام القطووواع الخووواص باالشوووتراك موووع تبسوويط إج وراءات الحصووول علووى موافقووات الت وراخيص بهوودف

1999

التخطوويط والتطوووير لألعمووال التووي تقوووم بهووا دائوور األراضووي

1999

مؤسسة اإلسكان و التطوير الحضري

عضو في لجنة التخطيط و التنسيق و المتابعة

تخفيض التكاليف في قطاع اإلسكان

والمساحة

ولغاية تاريخه

لجنة شؤون الموظفين

منذ سنوات

لجنة أوامر التصحيح التسجيلية

منذ سنوات

لجنة النظر فوي المعوامالت التوي تزيود فيهوا القيموة المقودرة اتخاذ قرار بشأن القيمة المقدرة للعقار

منذ سنوات ولغاية االن

عن ( )2000000دينار
لجنة المكافآت الشهرية اإلضافية

منذ سنوات

لجنة صرف مكافآت حسن األداء
لجنة النظر في طلبات النقل للموظفين
لجنة مراجعة وتعديل الهيكل التظيمي
اللجنووة العليووا للنظوور باالعتراضووات التووي تزيوود قيمتهووا عوون

منذ سنوات
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مليوني دينار
مقووودر و خبيووور عقووواري لووودى المحووواكم نظاميوووة والشووورعية
وشركات القطاع الخاص

عدة سنوات

مسؤول عن مديرية تقدير القيم ولجانها
مدير عام الجمعية الوطنية لحماية المستثمر

تشجيع االستثمار في االردن ومتابعة مشاكل المستثمرين

على رأس عمله

مكتب العساف لتقدير القيم واستشارات عقارية

تقدير القيم العقارات و االراضي والمصانع والمزارع

على راس عمله

مركز العساف للتحكيم واالستشارات القانونية والتدريب

استشارات قانونيوة والترافوع اموام كافوة المحواكم والتودريب فوي

على راس عمله

المجاالت القانونية والعقارية والتاميني

8

