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 اسم عضو هيئة التدريس
 عمر محمود سليمان المخزومي 

 
 

 يميل الخاص بعضو هيئة التدريس اال 
omakhzoumi@zu.edu.jo 

 التخصص العام/ التخصص الدقيق
 قانون عام / قانون دولي عام 

  مشاركأستاذ  :األكاديميةالرتبة 

 العضويات: 
 كلية الحقوق وعضو في لجان الكلية  –عضو هيئة تدريس  .1

 عضو مجلس عمداء جامعة الزرقاء . 2

 وعضوية العديد من لجان الجامعة  البحث العلمي ومجلس الدراسات العلياعضو مجلس  .3

 2000منذ عام  عضو في نقابة المحامين النظاميين .4

 عضو الهيئة االستشارية لمركز العدالة البيئية في األردن  .5

 الجامعات العربيةفي عضوية الجمعية العلمية لكليات الحقوق في  جامعة الزرقاء –ممثل كلية الحقوق  .6

 العلمية:  المؤهالت
 . مصر /مرتبة الشرف األولى  –تقدير ممتاز   2005دكتوراه قانون دولي عام   .1

 القاهرة(. –)معهد البحوث والدراسات العربية 

 .مصر / تقدير ممتاز 2000ماجستير قانون دولي عام   .2

 القاهرة(. –دراسات العربية )معهد البحوث وال

 .مصر / تقدير جيد جدا   1998دبلوم الدراسات القانونية العليا   .3

 القاهرة(. –)معهد البحوث والدراسات العربية 

 . المغرب /1995بكالوريوس قانون عام   .4

 )جامعة محمد األول(. 
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 :األهداف المهنية

 

 .والبحث العلمي ة واالستفادة من تجربة التدريساإلسهام في رفع المستوى العلمي القانوني لدى الطلب

 الخبرات التدريسية:
 اآلن  إلى   1/9/2016من   .1

 جامعة الزرقاء –عميد كلية الحقوق 
 مستشار قانوني لرئيس جامعة الزرقاء 

 جامعة الزرقاء  –أستاذ مشارك كلية الحقوق  اآلن  إلى 2020/ 26/2من   .2
 جامعة الزرقاء –اعد كلية الحقوق أستاذ مس 25/2/2020 إلى 2015/ 25/2 من  .3
 جامعة الزرقاء  -محاضر غير متفرغ كلية الحقوق  2007إلى  2006من   .4
 جامعة الزرقاء  -محاضر غير متفرغ كلية الحقوق  2008 إلى 2007 من  .5
 جامعة اإلسراء -محاضر غير متفرغ كلية الحقوق  2009ى إل 2008 من  .6

 المنشورة والمقبولة للنشر: األبحاث
السنة  جهة النشر  نوان البحثع ت

 واالصدار 
 السلطة التقديرية لإلدارة في اتخاذ القرارات اإلدارية   .1

 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
عدد  -10المجلد 
31/2017 

عدد   -1المجلد  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية أثر اإلكراه في االتفاقيات الدولية   .2
38/2018 

لقيمة  القانونية المستحدثة لخدمة اط الرواب  .3
 االقتصادية للعالمة التجارية

 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية 
EBSCO 

عدد    -18المجلد 
3/2018 

حجية األحكام الصادرة باإلغاء القرارات اإلدارية   .4
 وآثارها

 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية 
EBSCO 

عدد    -19المجلد 
3/2019 

5.  
 القانون الدولي اإلنساني وحماية البيئة

منظمة األورو العربية  المؤتمر المشترك بين 
ألبحاث البيئة والمياه والصحراء وجامعة آل  

 البيت )تركيا(. 

24-
28/10 /2019 
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6.  
Compensation for Environmental 

Damage in International Law. 

PalArch`s journal of Archaeology 

of Egypt /Egyptology 

 ( SCOPUS) 

  17-المجلد 
 5/2020-العدد 

7.  
Democracy in International Law. 

PalArch`s journal of Archaeology 

of Egypt /Egyptology 

 ( SCOPUS) 

   17  -المجلد
  –د العد
4/2020 

 الكتب المؤلفة: 
 السنة  جهة النشر  عنوان الكتاب ت
 2008 عمان  -لنشر لدار الثقافة  ائية الدولية في ضوء المحكمة الجن اإلنسانيالقانون الدولي   .1
فصل في    –اإلطار الدستوري للنظام السياسي والبرلماني في األردن   .2

 دراسة مسحية(   -)المملكة األردنية الهاشمية  كتاب
جامعة الزرقاء، معهد البحوث  

 والدراسات العربية
2018 

 المؤتمرات العلمية: 
 فترة المؤتمر  عنوان البحث الجهة المنظمة  اسم المؤتمر  ت
المؤتمر الختامي لبرنامج ماجستير    .1

 الملكية الفكرية 

  تمبوس –االتحاد األوروبي 
 )الجمعية العلمية الملكية( 

األردن(.  –)عمان   /  

 22/3/2017 مشاركة بإدارة إحدى الجلسات 

تمكين المرأة اقتصادياً في عالم    .2

2017العمل المتغير   
لوطنية األردنية  اللجنة ا

/ لشؤون المرأة   

األردن(.   –)عمان    

حضور بتكليف من جامعة  
 الزرقاء 

8/3/2017 

والقانون واإلعالم في    دور الشريعة  .3
   مكافحة اإلرهاب 

   جامعة الزرقاء
األردن(.  –الزرقاء ) /  

عضو اللجنة   – حضور 

    التحضيرية

2016 

  -آفاق التنمية في الوطن العربي  .4
 رؤية قانونية 

مؤتمر دولي مشترك بين 
جامعة الزرقاء وجامعة  

/   اسيوط في مصر  
مصر(–) أسيوط   

2019/ 4/ 24-21 مقرر المؤتمر   

المؤتمر الدولي الخامس عشر    .5

 للموارد المائية والبيئة

المنظمة األورو عربية ألبحاث  

البيئة والمياه والصحراء  

القانون الدولي االنساني  

 البيئة  وحماية

24-28 /10/2019 
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 ( تركيا) وجامعة آل البيت

 
 االشراف على الرسائل الجامعية: 

 السنة الجامعة عنوان الرسالة اسم الطالب  ت
 سلمى فتحي عبد القادر عبد الحليم  .1

 المعايير القانونية المحددة للمؤشرات الجغرافية
 . )ماجستير(

 2019/ 2018 الزرقاء 

 نايف عبد هللا قنبر العمادي  .2
لملكية الفكرية الحماية الدولية لحقوق ا 

 . )ماجستير(
 2019/ 2018 الزرقاء 

 جابر علي خميس الغياثين  .3
اآلليات القانونية والتقنية لحماية حقوق المؤلف 

 .في البيئة الرقمية )ماجستير(
 2020/ 2019 الزرقاء 

أوجه الحماية القانونية لحق براءة االختراع في  محمد طاهر محمد صالح   .4
 . نة(التشريع األردني )دراسة مقار 

 2020/ 2019 الزرقاء 

 آيات خالد سليمان البدور   .5
تعسف المؤلف وورثته في استعمال الحق  
 .األدبي في التشريع األردني )دراسة مقارنة(

 2020/ 2019 الزرقاء 

 أسد محمد سليم الحروب    .6
الحماية القانونية للمصنفات الرقمية بالقضاء 

 السيبراني في التشريع األردني )دراسة مقارنة(.  
 2021/ 2020 الزرقاء 

 خدمة المجتمع: 
 الفترة  النشاط  ت
 2019 .المشاركة في الهيئة االستشارية للمركز الوطني للعدالة البيئية  .1

 المعلومات الشخصية: 
 عمر محمود سليمان المخزومي االسم 

 16/7/1973اربد  مكان وتاريخ الميالد 
 أردني الجنسية 

 متزوج  الحالة االجتماعية 
 عمان_ شفا بدران  كن عنوان الس

 1700 فرعي  053821100 هاتف العمل 
 0796980924 الهاتف النقال 
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 13111الرمز البريدي:    5468ص.ب: العنوان البريدي

 


