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بسم اهلل الرحمن الرحيم            
  السيرة الذاتية

 اللصاصمةمي الدكتور حسن حرب بشير المحا

 الجنسية األردنية
hasan428842@yahoo.com 

 

   .القانون الخاص :-التخصص العام 
 (16/10/2014) تاريخ ، مجال معرفي/ بموجب كتاب هيئة االعتماد  (القانون التجاري ، القانون البحري) :-التخصص الدقيق 

 

- :الخبرات العلمية

 وموضوع الرسالة ، بتقدير جيد جدا 2011 امعة اإلسالمية يف لبنان عامالقانون التجاري من اجلالدكتوراه يف  حاصل على درجة -1
. (17/5/2011) :-تاريخ ادلعادلة  .(العوار)تسوية اخلسارة العمومية )

بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األوىل من  2002لعام  حبري جتاري /  البحوث والدراسات القانونية يفجة الدكتوراه حاصل على در-2
 .(ر البحرية ادلشرتكةئتسوية اخلسا)القاىرة وعنوان الرسالة .قسم البحوث والدراسات القانونية مبعهد البحوث والدراسات العربية 

 ن،جامعة اجلنان بلبنا،اإلسالمية  قسم الشريعة والدراسات اإلنسانيةعلوم الو اآلدابفقو مقارن كلية  هالدكتورااحث يف برنامج ب -3
 ،(دراسة فقهية قانونية مقارنة ) اإلسالمييف الفقو  اجلرمي االشرتاك)وموضوع الرسالة 

 بتقدير جيد جداً من قسم البحوث والدراسات القانونية 1998لعام  حبري جتاري حاصل على درجة ادلاجستري يف القانون اخلاص-4
. (دراسة مقارنة -األردينالبحرية يف قانون التجارة البحرية  خطاراأل)وعنوان الرسالة  والدراسات العربيةحوث البمبعهد 

معهد التأريخ م الرتاث الفكري والعلمي العريب من قس1997حاصل على درجة ادلاجستري يف الرتاث الفكري والعلمي العريب لعام -5
 .( اإلسالمالفكر القضائي العريب وسط اجلزيرة العربية قبل )ان الرسالة العريب ببغداد بتقدير جيد جداً وعنو

 1992حاصل على دبلوم عايل يف العلوم القانونية من ادلعهد القضائي األردين بتقدير جيد جدا لعام -6

 .1987يف عام  -القانون العام  –، ختصص حاصل على بكالوريوس احلقوق من اجلامعة األردنية-7

 .الفرع األديب  (%80,5)مبعدل 1983الثانوية العامة عام  حاصل على-8
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- :الخبرات العملية

. 1-الزرقاء، شارع السعادة ، جممع النصر ، ط -مدير مركز القانون الدويل للتحكيم والتدريب -1

منذ لدى األمانة العامة للجان الفصل يف ادلنازعات التأمينية  ،الرياض -ادلركز الرئيسي-السعودي مؤسسة النقد العريب لدىمستشار 
إىل 11/5/2013)ومستشار لدى األمانة العامة للجنة تسوية ادلنازعات ادلصرفية منذ ،(10/5/2013 -15/8/2011
21\9\2013). 

 .ما زالو 30/5/2007اً منذ حماميا ومستشارا قانونيا وحمكم 

وقاضي حمكمة استئناف  16/2/2007إىل  16/2/2006قاضي حمكمة استئناف عمان من  ،سنة 27)قضائيةو قانونية خربه عملية-2
، كاتب يف 16/2/2006إىل  17/10/1992داية من وقاضي صلح وب، 5/12/2010إىل  16/2/2007قضايا ضريبة الدخل من 

 . (16/10/1992-26/9/1987)احملاكم

وترؤس جلان مناقشة حبوث احملامني ادلتدربني دلزاولة مهنة احملاماة  ،ردين من حبوث طلبة ادلعهد القضائي األ شراف على العديداإل -3

، ، إدارة الدعوى ، إعداد احملكمني الوساطة القضائية ،احللول البديلة لتسوية النزاعات صياغة العقود ، )خبري تدريب يف برامج -4
كتابة البحوث  مناىج البحث العلمي ، ، ريادة األعمال ، التحكيم ، تدريب احملامني، التأمني ، نسانالتحقيق اجلنائي ، برامج حقوق اإل

 (والدراسات القانونية

  لدورات  -اجلامعة األردنية –حماضر لدى مركز الدراسات واالستشارات -5

 .(التشريعات والضرائب )يف مادة  احملاسبني القانونيني

قانون  -:وادلساقات اليت مت تدريسها ولعدة مرات متثلت ب،(2006-1997)منذ-اخلاصةجامعة الزرقاء  -حماضر يف كلية احلقوق-6
قانون الشركات ، مبادئ القانون التجاري ، قانون البحار، القانون البحري واجلوي ، القانون الدويل اخلاص، اجلنسية ومركز األجانب 

قانون التجارة ، أحكام االلتزام، والتنفيذ البيناتقانون ، قانون أصول احملاكمات ادلدنية، ارية والعمليات ادلصرفية األوراق التج، واإلفالس
 .القضاء اإلداري، (2)القانون اإلداري، (1)القانون اإلداري، الدولية

االعتبارات القانونية والفنية يف صياغة العقود خبري تدريب معتمد لدى جمموعة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية وذلك يف دورة -7
 .وتنفيذىا

 .األردنيني حماضر يف دورات توعية دلوظفي وزارة األوقاف والشؤون وادلقدسات اإلسالمية حول القانون ادلدين والقانون اإلداري -8

دور الرقابة القضائية يف "ء األىلية بورقة عمل عنواهنامشارك يف مؤمتر حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية والقانون ادلنعقد جبامعة الزرقا-9
وقد مت نشر ىذه الورقة يف كتاب ادلؤمتر الصادر عن جامعة  20/8/2001اىل 19/8/2001من" محاية حقوق اإلنسان شرعا وقانونا

 .الزرقاء األىلية

 27/1/2000إىل  22/1/2000دورة إعداد احملكم مبركز حقوق عني مشس للتحكيم من -10

يف اجلمهورية االيطالية  دورة يف احلماية القانونية حلقوق اإلنسان يف الدورة الصيفية ادلنعقدة يف ادلعهد العايل للعلوم اجلنائية بسرياكوزا  -11
 "حق اإلنسان يف الدفاع الشرعي"وكان عنوان ادلشاركة بورقة عمل عنواهنا 24/7/1991اىل 24/6/1991من

 16/10/1992اىل1/10/1990األردين من مبعوث للمعهد القضائي -12  

 1/10/1990إىل  26/9/1987وزارة العدل من–كاتب يف احملاكم  13
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- :عضوية الجمعيات

 عضو مجعية احلقوقيني األردنيني * و نقابة احملامني األردنينيعض*

 (القانون الدويل اإلنساينوحدة ، وحدة العدالة اجلنائية واإلصالح السجين ):-عضو مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان*

. (التشريعات التجارية والضرائب،أجراء ادلناقصات،صياغة العقود ).الدولية  خبري تدريب لدى جمموعة طالل أبو غزالة وشركاه*

. معرفة مبهارات احلاسوب واللغة اإلنكليزية*-

:- البحوث المنشورة وقيد النشر 

اإلعالم يف مكافحة التدابري القانونية دلكافحة اإلرىاب يف األردن ، حبث حمكم مقبول للتقدمي يف مؤمتر دور الشريعة والقانون و – (1)
. م31/3/2016-30جبامعة الزرقاء بتاريخ  هعقداإلرىاب ادلنوي 

يف جملة العلوم القانونية ، حبث نشر  (نونية مقارنةقهية قادراسة ف)ادلسؤولية عن التصادم البحري يف التشريعني األردين والسعودي   -(2)
. 15/6/2015،يف 4-،جملد1-،عددالعراق –والسياسية اليت تصدرىا كلية احلقوق جامعة دياىل 

للبحوث  دراسة مقارنة ، مرسل للنشر يف جملة مؤتة– والفقو اإلسالمي بية يف قانون التجارة البحرية األردينرالتصادم بني السفن احل  -(3)
. 20/9/2015والدراسات بتاريخ 

 22/9/2011خادلنعقد يف القاىر تاري ربالبشاالجتار  عمؤمتر من إىلموقف اإلسالم من جرم االجتار بالبشر مقدم  -(4) 

 األمري ةيميكادأادلنعقد يف  رادلؤمتيف (التنفيذ القضائي،القضاء،االدعاء العام،الضبط اجلنائي)االرتقاء بتنظيم أجهزة العدالة اجلنائية  -(5)
اإلنسان ومقدم من مركز رم حلقوق  .20012نايف عام 

، حبث نشر ضهن مؤلف اجلديد يف القانون التجاري ،  إجراءات تسوية اخلسائر البحرية يف الفقو اإلسالمي والقانون البحري الدويل -(6)
. 2010نشر دار النهضة العربية القاىرة  الدكتورة مسيحة القليويب،ث مهداة من الفقهاء والقضاة العرب لألستاذة وميثل حبو

الثاين حقوق  رادلؤمتكتاب )2001عام  األىليةنشر جامعة الزرقاء .ور الرقابة القضائية يف محاية حقوق اإلنسان شرعا وقانوناد -(7)
 . (التحديات واحللول)(يف الشريعة والقانون  اإلنسان

 :-المؤلفات المنشورة

.  2،2014-دار اخلليج ،  ط  ،الفكر القضائي العريب قبل اإلسالم-1

.   2015 -2-ط  ، دار اخلليج للنشر والتوزيع ، األخطار البحرية يف قانون التجارة البحرية األردين-2

 . 2015 ، 2-، ط دار اخلليج للنشر والتوزيع دراسات يف الرتاث الفكري العريب اإلسالمي-3

 .2015،  1-الوساطة القضائية يف نسوية اخلصومة ادلدنية ، دار اخلليج ، عمان ، ط -4

 .2015دار اخلليج  ،2-، ط تسوية اخلسائر البحرية ادلشرتكة يف الفقو اإلسالمي والقانون البحري الدويل-5

  2014عام  2-، ط دار اخلليج للنشر والتوزيع، دراسات يف ادلدخل للعلوم القانونية-6

. 2015عام ،2-، طدار اخلليج للنشر والتوزيع  دراسات قضائية-7

 .2015،  2-، دار اخلليج ، ط مؤلف مشارك-دليل حقوق ادلواطن-8
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 مؤلف مشارك يف موضوع إجراءات تسوية اخلسائر البحرية يف الفقو اإلسالمي والقانون البحري الدويل–اجلديد يف القانون التجاري -9
 .2010،  القاىرة نشر دار النهضة العربية

الثاين حقوق  رادلؤمتكتاب )2001عام  األىليةنشر جامعة الزرقاء .دور الرقابة القضائية يف محاية حقوق اإلنسان شرعا وقانونا-10
. (التحديات واحللول)(يف الشريعة والقانون  اإلنسان

. 22/9/2010ادلنعقد يف القاىر تاريخ  ربالبشاالجتار  عمؤمتر من إىلمقدم  موقف اإلسالم من جرم االجتار بالبشر-11

:-  أوراق العمل المقدمة في الندوات والمؤتمرات

 إىل 24/6)بتاريخ  اايطايل/ادلنعقد يف مدينة سرياكورا اإلنسانية حلقوق ئدورة احلماية اجلنا إىلمقدم  حق اإلنسان يف الدفاع الشرعي-1
24/7/1991 

 ةشرعاً وقانوناً ادلنعقد يف جامع اإلنسانالثاين حلقوق  رادلؤمت إىلمقدمة دور الرقابة القضائية يف محاية حقوق اإلنسان شرعا وقانونا -2
 .30عدد الصفحات ( 2001 أبشهر  9 إىل 8) األىليةالزرقاء 

 أبوللدورة ادلنعقدة يف شركة طالل  حماضرة ساعة لكل منها (25)االعتبارات القانونية والفنية يف صياغة العقود اإلدارية وتنفيذىا بواقع -3
 2006لعام   11/ 12 إىل 5غزالة وشركاه بتاريخ من

نايف  األمري هيميادلنعقد يف اكاد رادلؤمتيف (التنفيذ القضائي،القضاء،االدعاء العام،الضبط اجلنائي)االرتقاء بتنظيم أجهزة العدالة اجلنائية -4
 . اإلنسانمركز رم حلقوق ومقدم من  2004عام 

  اإلنسانمن قبل مركز عمان لدراسات حقوق ومقدم يف الندوة ادلنعقدة  ادلسؤولية االجيابية للدولة يف كفالة حق النزيل بالكرامة اإلنسانية-5
. محاية حقوق النزالء ، 2003\5\22اريخ بت الكربىعمان  أمانةيف مركز احلسني الثقايف 

تاريخ  اإلنسان حقوق  دراساتلمن قبل مركز عمان  ادلعقدةيف الندوة  اإلسالمي اجلنائي لعقوبة احلبس يف التشريعالعقوبات البديلة  -6
18\11\2005 . 

مركز عمان لدراسات   الندوة ادلنعقدة من قبل يفوادلقدمة  الضمانات القضائية حملاكمة عادلة لدى احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة -7
. 2002\7\2عمان الكربى مبناسبة بدء تطبيق نظام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بتاريخ  أمانةيف مركز احلسني الثقايف  اإلنسانحقوق 

 


