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 مكان الـــــــــوالدة  اربد/االردن

11/3/1611  تاريخ الـــــــوالدة  

 الجنسيـــــــــــــــــة  االردنية

 العنوان الحالــــــي  شارع ابو دجانة –البارحة  –اربد 

 رقم الهاتــــــــــــف   8800008800

Kkandah66@gmail.com  البريد االلكترونـي 

  

 المؤهالت العلمية 

 التخصص  المعدل  التقدير  لغة الدراسة  اسم الجامعة  تاريخ التخرج 

  
الدرجة 

 العلمية 
  

 الرقم 

 2  دكتوراه  القانون -  امتياز الروسية  جامعة موسكو الحكومية  5991

دبلوم )القانون -  امتياز      الروسية الجامعة الروسية 5995 
 (خمس سنوات

 8  ماجستير 

 3  بكالوريوس         

ي التل الثانوية 5908 
 4  ثانوية   - جيد  العربية مدرسة وصف 

  : للدرجة  التخصص الدقيق   
  

                                                                                                   المسؤولية الجزائية عن الجرائم الواقعة على الحياة في قانون العقوبات األردني        : عنوان أطروحة الماجستير
  

 عنوان  أطروحة 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم  الواقعة على الحياة في الدول العربية  : الدكتوراه  

   

  (االدارية واالكاديمية)الخبرات العملية 

 مدة العمل 
  

 مكان العمل 
  

 الوظيفة 
  

 الرقم 

 1 عميد كلية القانون امعة اربد االهليةج ارب  ع سنوات

 2 عميد كلية القانون جامعة اربد االهلية وحتى االن 1/11/9116من 

 3 رئيس قسم القانون جامعة اربد االهلية تسع سنوات

من العام الدراسي 
وحت االن 1661/1661  

 4 هيئة تدريسيةعضو  جامعة اربد االهلية
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5998/5998  5 عضو هيئة تدريسية   جامعة جرش االهلية   

   

  

  

 االهتمامات البحثية  

 القانون الجنائي  

 االصول الجزائية  

 الجرائم االلكترونية   

   

  

 اللجان الوطنية والدولية 

ي الجامعة
 
 عضو العديد من اللجان والمجالس ف

 

 

 

  

  

  

  

  

 المؤتمرات  

 .4002جامعة اليرموك  –مؤتمر الحاسب والقانون  -1

المؤتمر الدولي حول اإلصالح الجنائي وحقوو  اإلنسوان والوعي عقود فوي العاصومة األردنيوة عموان  -4

 .م 2/10/4012-3بتاريخ 

نحوو / المشاركة في المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز آليات حقوو  اننسوان فوي الجامعوات انردنيوة -3
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 .عمان -11/11/4012الثالثاء . منهاج تعليمي في حقو  اننسانتحضير 

 

 

 الخبرات والمشاركات المهنية 

ضمن مشروع اتفاقية التعاون الفني مع وكالة حماية البيئة (  ورشة عمل المقاضاة البيئية) ورشة تدريبية 

في (  2/14/4002) إلى (  7/14/4002) األمريكية نظمته جمعية القضاة والمحامين انمركيين في الفترة من 

 .ومنحت شهادة بعلك. فند  الهوليدي إن/ عمان

ضمن التعاون بين جامعة اربد انهلية وجمعية ".العنف القائم على النوع انجتماعي " ورشة عمل بعنوان 

 (.   USAID)   معهد تضامن النساء انردني، ضمن مشروع 

المحاكمة الصورية في القانون الدولي اننساني والقانون الجنائي الدولي ) المشاركة في المسابقة السنوية الثالثة 

المنعقدة في . بتنظيم  من اللجنة الدولية للصليب انحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي اننساني (

.12/11/4017جامعة عمان انهلية بتاريخ    

المشاركة في ورشة عمل حول دور العيادات القانونية في الجامعات انردنية التي عقدت تحت اشراف الشبكة 

انثنين  -عمان /فند  جنيفا . ء العربيات مشروع سيادة القانون في برنامج انمم المتحدة اننمائي القانونية للنسا

وغيرها. 42/7/4012   

  

 )             الناشر والتاريخ( البحوث المنشورة 

العدد الرابع منشور في مجلة الدراسات األمنية ، ."(جرائمة وحجيته في انثبات)التوقيع انلكتروني "بحث بعنوان 

.م( 4010) حزيران   

مجلة جامعة مقبول للنشر في . " في التشريع انردنيبين األحياء  نقل وزرع انعضاء البشرية " بعنوان  بحث 

 .4013لسنة  40/ 1العدد /2م وتم نشره في المجلد رقم 2/8/4013تكريت للعلوم القانونية والسياسية

 

مقبول للنشر في مجلة –" المسؤولية الجنائية للوزير العامل في القانون األردني والتعديالت الدستورية"بحث بعنوان 

.4017/ 12/1( أغسطس ) من المجلد الثالث(  71) جامعة انسكندرية، وسوف يتم نشره في العدد / كلية الحقو    

 

منشور في مجلة ". دراسة مقارنة في اطار القانون الجنائي –لتلوث احكام الحماية الجنائية للبيئة من ا" بحث بعنوان 

 .م4017/ حزيران  -( 1)السنة (  4)الجزء  -(2)العدد  12/2/4017قبلبتاريخ .جامعة تكريت للحقو 

1- Criminal Liability for Board of directors Members in Public Shareholding 

Companies in Jordanian Companies Law. Information and Knowledge 

Management. Vol.7, No.9, 2017. 

2- The Credit Card and the Crimes Associated with It. Journal of Politics and Law ; 

Vol. 11, No. 2; 2018 ISSN 1913-9047  E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian 

Center of Science and Education. 
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1- The crime of trademark imitating in Jordanian Law. International Journal of 

Creative Research and Studies.Vol.31,Issue-3,March-2019. 

 لألطفال لكترونيإلباحي اإلنشر المحتوى ا ورسال إالثغرات القانونية في جريمة " بحث بعنوان 

 "ردنيألا اإللكترونيةقانون الجرائم  فيدراسة تحليلية نقدية "

 .وهو قيد التحكيم  الجامعة االردنية، /علوم الشريعة والقانون:تم ارساله الى مجلة دراسات 

 

 

   

 العربيـــــــة  اللغة االم 

 اإلنجليزيــة  مقبول

 لغات أخرى  لغة الدراسةالروسية        

  

                               .  المعلومــــات الــــواردة فـــــي هذا الطلب صحيحة وأتحمــــــل مسئوليتهـــــــــــا القانونيـــــــةأشهـــد بــــأن جميــــع    :أنا الموقع أدناه 

 : التوقيع 

 22/11/2221: التاريخ 

   

  


