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 االمتيازات : 

 استاذ القانؾن الجولي االنداني في كمية القانؾن _ جامعة ميدان. – 0
 سشؾات  أربع التقل عؽ ولجي خبخه في السحاماهؽ، عزؾ نقابة السحاميؽ العخاقيي - 5
ولمسؾاد التاليو  (5100_  5115لمفتخة )في معيج العساره التقشي استاذ جامعي )محاضخ خارجي(  – 3

مادة االداره العامو _  – قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائيو –قانؾن االحؾال الذخريو  –)قانؾن العقؾبات 
 (ومادة الجيسقخاطيو –ومادة حقؾق االندان 

  .لسجة عام محكسة استئشاف ميدان ن قزائي في رئاسةمعاو – 0
 .5113مشح عام  عزؾ مشغسة حقؾق االندان العخاقيو – 2
 .لسجة عذخة اعؾام مدتذار قانؾني لسجمذ محافغة ميدان – 6
) ريميف انتخنذشال( في ىيئة االغاثو الجوليو مخكد االستذارات القانؾنية وحقؾق االندان مجيخ مكتب - 7

 .30/05/5119ولغاية  0/6/5116مؽ 
ومؾعف مخكد  في ميدان عشج بجاية تأسيديا، يو العميا السدتقمو لالنتخاباتضناطق اعالمي لمسفؾ  – 8

 فخعي لسجة عام.
لعجيج مؽ لسجة خسدة اعؾام ولجي ا بعقج / فخع ميدانمدتذار قانؾني لؾزارة السيجخيؽ والسياجخيؽ _  9

، ( الجوليتيؽiom( و)unhcrالعجيج مؽ الشذاطات مع مشغستي )في وشاركت الكتابات في ىحا السجال، 
 ولجي ثالث بحؾث قانؾنية وبعض الجراسات في مجال الحساية الجولية لالجئيؽ والشازحيؽ.

 ولجي خبخة كبيخة ججآ في مجال _ الشائب االول لخئيذ ائتالف مؤسدات السجتسع السجني في ميدان 01
 .مؤسدات السجتسع السجني وأدارتيا
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وىؾ بخنامج قانؾني تمفديؾني لغخض التؾعية القانؾنية واالجابة  (في اروقة القانؾن )معج ومقجم بخنامج  – 00
 .سابقا   عمى االستفدارات يبث اسبؾعيا مؽ قبل قشاة ميدان السحمية

في العجيج مؽ الشاشظات التي السشغسات الجولية او مؤسدات السجتسع السجني معتسج مؽ مجرب  - 05
شخح قانؾن مجالذ السحافغات واالقزية والشؾاحي  في ميدان حؾل شخح الجستؾر واىسيتو اويا اقامت

والعجيج مؽ القؾانيؽ او التجريب حؾل حقؾق االندان او التجريب حؾل السجافعو او اعجاد مجربيؽ او حؾل 
 الفداد االداري وشخح العجيج مؽ السعاىجات االتفاقيات واالعالنات الجولية . 

قبل وزارة حقؾق االندان حيث اقست العجيج مؽ بخامج التجريب الفخاد االجيده االمشية مؽ مجرب معتسج  – 03
في السحافغة وكحلػ دورات لمفئات االكثخ ضخر في السجتسع وكحلػ دورات لقادة السجتسع لتظؾيخ قجراتيؼ في 

 التخظيط واالداره. 
 

 الجورات والخبخات :
بعج اجتياز دورتيؽ في  ناس في حاجو الجيكيو الجوليويؽ مؽ مشغسو حرمت عمى شيادتيؽ عالسيت – 0

عسان حؾل ادارة السشغسات وعؽ دورة حياة السذخوع وكيفية كتابة السذاريع وديسؾمتيا وكيفية االردن/ 
 االترال بالسانح وكيفية التذبيػ مع السشغسات االخخى.

 كشجن الجوليو .و غسة احرمت عاى شياده تظؾيخيو في الحاسؾب في دوره مع مش – 5
 . مع مشغسة اوكشجن الجوليو لمشدوح مذخوع رسؼ الدياسو الؾطشيوشاركت في  – 3
 .ع رصج الشازحيؽميف انتخناششل الجوليو في مذخو يشاركت مع مشغسة  ر  – 0
حرمت عمى شياده في حقؾق االندان ونؾع الحسايو القانؾنيو التي يحتاجيا فئات عشاية السفؾعيو  – 2

 دوره في الكؾيت. يو لذؤون الالجئيؽ /الدام
مؽ قبل مشغسة اليجخه وشياده في حقؾق االندان شياده في التجريب  ) شيادتيؽ ( حرمت عمى – 6
 وليو وبالتعاون مع السفؾضيو الداميو لذؤون الالجئيؽ.جال
 .السجني تشسية السجتسع  مخكد حرمت عمى شيادة خبخه وتجريب في مؾضؾع الفداد االداري مؽ قبل – 7
 مؽ قبل مخكد تشسية السجتسع السجني . عجاد السجربيؽحرمت شياده في ا – 8
 حرمت عمى شياده في ميارات حل الشداع وفؽ التفاوض مؽ قبل ىيئة االغاثة الجولية. – 9
 حرمت عمى شياده في فؽ االدارة والكياده مؽ قبل ىيئة االغاثة الجولية – 01
الشداع وفشؾن التفاوض في جامعة كؾلسبيا في ميارات التعامل مع حرمت عمى شياده مخكد فض  – 00

 الشداع واحالل الدالم 
حرمت عمى شياده كسجرب معتسج في اعظاء تجريب لحقؾق االندان مؽ قبل بخناج نحؾ الدالم في  – 05

 ىيئة االغاثة االمخيكية الجولية في جشؾب العخاق
 يبية في حقؾق االندان مؽ السخكد القانؾني في مشغسة اوكشجن الجولية حاصل عمى شيادة تجر  – 03
 شيادة دولية ومحمية اخخى اليدع السجال لحكخىا بالتفريل ىشا. 01قخابة  – 00



 :ابخز الشذاطات
ومؤتسخ يؾم  ،( حؾل مدؾدة الجستؾر العخاقي الجائؼ ndiشاركت في عجة مؤتسخات مشيا مؤتسخ ال) – 0

وكحلػ مؤتسخ الشازحيؽ في  ،ومؤتسخ الشدوح العام في بغجاد، خب العخاقي االول في ميدانوالسغت السياجخ
وكحلػ شاركت في ثالث مؤتسخات مع جسعية االمل العخاقيو حؾل مدؾدة قانؾن مشغسات السجتسع ، كخبالء

حلػ مؤتسخ والعجيج مؽ السؤتسخات لذخح قانؾن مجالذ السحافغات واالقزية والشؾاحي وك، السجني العخاقي
 ، وعذخات السؤتسخات اليدع السجل لتفريميا ىشا.حؾل الشداىو العامة مع ىيئة الشداىو العامو

المقاء العام الحي تؼ بيؽ وفج مؽ مشغسات السجتسع مثمت مشغسات السجتسع السجني في ميدان في  – 5
 .5112الجسعيات االردني العام في عسان عام  السجني العخاقي واتحاد

مع وزارة  5116كت بعسميات السدح السيجاني لتدجي واحراء الستزخريؽ مؽ عسميات الشدوح عام شار  – 3
 اليجخة والسياجخيؽ.

كسشدق مع الجسعيو الثقافيو السدتقمو في ميدان  تؾضيح الية االنتخابات السؤقتوشاركت في مذخوع  – 0
في ميدان كاستاذ محاضخ وزرت  شاركت في مذخوع تشذيط الحؾار الجستؾري مع الجسعيو الثقافيو – 2

 قخيو مؽ قخى ميدان. 52مايقارب 
التثكيف لالنتخابات الجائسيو وشخح الية االنتخابات وتعجد الجوائخ االنتخابيو مع شاركت في مذخوع  – 6

 محاضخه في مختمف مشاطق ميدان . 02الجسعيو الثقافيو السدتقمو في ميدان وذلػ بالقاء 
داد االداري السشفح مؽ قبل الجسعيو الثقافيو السدتقمو والسسؾل مؽ مخكد تشسية الفشاركت في مذخوع  – 7

 السجتسع السجني .
والتي مشيا ورش حؾل الفداد االداري اقاميا مخكد  ،اقست عجة ورش كسحاضخ في مختمف السؾاضيع – 8

 تشسية السجتسع السجني
ق الدجيؽ وواجباتو بتسؾيل مؽ مخكد عجة ورش في سجؽ العساره السخكدي حؾل حقؾل شاركت كسشدق – 9

 وبتشفيح مؽ قبل مشغسة شباب السدتقبل . ،تشسية السجتسع السجني
شاركت في لقاءات اذاعيو حؾل دور الذباب في بشاء السجتسع مع مشغسة الرحفييؽ السدتقميؽ  – 01

 ومخكد يمو شباب .
 شاركت في بخنامج الدائخ الرحي مع رئاسة صحة ميدان . – 00
قست بعقج سبعة مؤتسخات وادارتيا بالتشديق مع دائخة السيجخيؽ والسياجخيؽ حؾل اىؼ مذاكل  – 05

واحتياجات العائجيؽ والشازحيؽ ووضع الحمؾل السشاسبو ليا وذلػ عشجما كشت مدؤول لمسخكد القانؾني لييئة 
 االغاثو .

ع خ وليو لتجريب كادر مؾعفي فشاركت كسجرب في الجوره التي تؼ اعجادىا مؽ قبل ىيئة االغاثو الج – 03
ميدان لميجخه حؾل مؾضؾع التعخيف بفئات عشاية الؾزاره والتعخف عمى الحسايو والسداعجه الالزمو التي 

 يحتاجؾنيا.



شاركت كسحاضخ مع مشغسة اكادييؾ العخاق الججيج وذلػ باقامة ثالثؾن ورشو وادارتيا ولسختمف  – 00
 حؾل مؾضؾع الفداد االداري. السؤسدات الحكؾميو في محافغة ميدان 

شاركت مع مخكد تشسية السجتسع السجني في شخح قانؾن مجالذ السحافغات واالقزية والشؾاحي حيث _ 02
 اقست ورش تجريب لقادة السجتسع وصشاع القخار في ميدان

( في ndiشاركت كسجرب ومسشذط حؾار في عذخيؽ مؤتسخ اقامتيا مؤسدة اليجى لمجراسات بجعؼ ) – 06
 لمتثكيف حؾل اىسية االنتخاباتختمف مشاطق السحافغو م

شاركت كسجرب حؾل السجافعو في مذخوع لعذخة ورش تكيسيا مؤسدة اليجى لمجراسات بجعؼ مؽ  – 07
(ndi ) 

شاركت كسجرب مع مشغسة اكاديسيؾ العخاق الججيج في اعظاء تجريب لمشداء حؾل اتفاقية القزاء عمى  – 08
 السخاه)سيجاو( جسيع اشكال التسييد ضج

شاركت باعظاء تجريب في العجيج مؽ الؾرش مع وزارة حقؾق االندان / مكتب ميدان لقادة امشييؽ  – 09
 في شخطة ميدان وكحلػ باعظاء تجريب حؾل حقؾق االندان ومؾضؾع السجافعو لبعض شخائح السجتسع

ذاعة كل العخاق مؽ ميدان وكحلػ الي العجيج مؽ المقاءات والحمقات االذاعية ولسختمف السؾضيع مع  – 51
 تمفديؾن ميدان السحمي.

 
ىؾ اعظاء فكخة عؽ  cvمالحزة / ىشالػ العجيج مؽ الشذاطات التي اليدع السجال لحكخه وان الغخض مؽ 

 .مياراتي وليذ حرخ واحراء لجسيع الشذاطات والخبخات


