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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 المؤهل العلمي :

األردن بتقدير  –دكتوراة في القانون العام ) القانون الجنائي ( جامعة العلوم اإلسالمية العالية  .1

 إمتياز

 و الغلط على المسوؤلية الجزائيه في التشريع األردني (  و عنوان الرسالة ) أثر الجهل

 األولى على الدفعة –بتقدير إمتياز  2011األردن  –جامعة مؤته  –لة جنائيه داماجستير ع .2

 بتقدير جيد جدا   1990جامعة الكويت  –بكالوريوس قانون  .3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 الخبرات التدريسية :

  2018-2017أستاذ مساعد في جامعة عمان العربية للعام الدراسي  -1

-2015 /2015 -2014 ة الدراسي لألعوام مان األهليةمحاضر غير متفرغ في جامعة ع- -2

2016/2016 -2017 

 ة واإلدارية الخبرات العملي

المديرية العامة لقوات  –مساعد النائب العام /رئيس شعبة االحكام في ادارة الشؤون القانونية  -

 30/7/2013م ولغاية 28/8/2011.الدرك من تاريخ 

ادارة الشؤون  / التحقيقرئيس شعبة التحقيق/ مدعي عام رئيس قسم  -مساعد النائب العام  -

 م 16/9/2010م ولغاية 1/1/2009المديرية العامة لقوات الدرك من تاريخ –القانونية 

ولغاية تاريخ  12/9/2008رئيس قسم القضائية في مركز اصالح وتاهيل النساء من تاريخ  -

 م1/1/2009

mailto:Ibtisam_saleh@yahoo.com


م ولغاية 17/11/2008مدعي عام مركز اصالح النساء ) مديرية االمن العام( من تاريخ  -

 م   1/1/2009

م ولغاية 11/7/2005مدعي عام في ادارة الشؤون القانونية ) مديرية االمن العام( من تاريخ  -

 م 16/11/2008

 مديرية شرطة الضواحي / التحقيق / االنتداب للمرافعه امام قصر العدل لمدة ستة اشهر. -

رئيس فرع االعداد والتدريب والمناهج ورئيس فرع البرامج والمناهج في معهد االميرة بسمة  -

اصول المحاكمات الجزائية  –قانون العقوبات  –للتدريب الشرطة النسائية ) محاضر لمواد القانون 

 ( 24/4/2004ولغاية  30/8/1998ومشرف لدورات الترفيع من تاريخ 

 م 30/8/1998م ولغاية 25/10/1992من ادارة التحقيقات الجنائية  -

 البحوث المنشوره :

،اب   12تم نشره في العدد  -تشريعا  وفقها  وقضاء  –حث بعنوان الشروع في ارتكاب الجريمة ب .1

 من مجلة الدراسات األمنية المحكمة 69ص 2016،

موافق على بحث بعنوان الوالية القضائية لمحكمة التمييز وفقا  للتشريع الجزائي االردني  .2

 .2017, حزيران  1الجزء  4امعة تكريت للحقوق في العدد نشره في مجلة ج

 المؤتمرات

البديلة في القوانين الوطنيةة واإلتتفاقيات  الحقوق )العدالة الجنائية  المشاركة في مؤتمر كلية تمت

ببحث بعنوان وقف التنفيذ   15/2/2017-14عقد في رحاب جامعة ال البيت بتاريخ  الذيالدولية (

 في التشريع الجزائي االردني. كأحد أنظمة االستبدال الكلي للحرية

 دورات الداخلية:ال

م اكاديمية الشرطة الملكية 12/7/2006م ولغاية 7/5/2006من تاريخ  والبحث الجنائيدورة التحقيق 

  بتقدير امتياز. في مديرية االمن العام

م. 15/6/1992م ولغاية تاريخ 15/5/1992من تاريخ  معهد االميرة بسمة ( دورة امن مراكز االصالح )

 بتقدير امتياز

 دورة حفظ النظام -

 دورة اللغة العربية -

  ةدورة السير التأسيسي -

  دورة  االنترنت -

 :الدورات الخارجية    

 تركيا.م في 8/5/2010م ولغاية 26/4/2010دورة مكافحة االتجار بالبشر من تاريخ  - 

م 10/2/2011م لغاية 5/2/2011زيارة دراسية لجامعة االمير نايف للعلوم االمنية من تاريخ  -

 ) تبادل ثقافي مع المعاهد التدريبية(                     السعودية



حيث  -م 24/3/2013اية تاريخ م ولغ17/3/2013زيارة دراسية الى الكاربينيري االيطالي من تاريخ  -

 .ع على تجربتهم في االدعاء العامطالتم اال

 : التدريبية البرامج

.محاضر للمواد القانونية )قانون العقوبات,واصول محاكمات جزائية,وقوانين الخصوصية,وقانون 1 

من وذلك في الفترة  االمن العام  مديرية / في معهد االميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية األحداث(

  2004/4/28  و لغاية 30/8/1998

من  .محاضر للمواد القانونية لدورة تحويل مدنيات للصبغة العسكرية في المديرية العامة لقوات الدرك 2

 8/4/2010و لغاية  11/3/2010تاريخ 

تدريب  حفظ السالم وحقوق  . محاضر لمادة حقوق االنسان و القانون الدولي االنساني في معهد3

 .25/9/2013ولغاية  5/9/2013التي ُعقدت فيه من تاريخ االنسان وذلك في الدورة االولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


