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  ناصر الدٌنتمارا ٌعقوب 
 

 

 الشخصٌة المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  مساعد الرئٌس  المسمى الوظٌفً

 مشاركأستاذ  الرتبة األكادٌمٌة

 عّمان 01/01/0891 تارٌخ ومكان الوالدة

 األردنٌة الجنسٌة

 الكرسً  –عّمان  العنوان

 tnasereddin@meu.edu.jo لكترونًالبرٌد اإل
 

 العلمٌة المؤهالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الدكتوراه   الدرجة  مدة الدراسة

 األردن -عمان       عّمان العربٌة الجامعة 2009-2013

  القانون الخاص التخصص 

  الماجستٌر الدرجة  مدة الدراسة

 األردن -عمان      عّمان العربٌة الجامعة 3112-3110

  القانون الخاص التخصص 

  بكالورٌوس الدرجة  مدة الدراسة

 األردن -عمان     الزٌتونة الجامعة 0888-3113

  القانون التخصص 
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 التدرٌسٌة الخبرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة العمل:

   3102/3102ام الجامعً الع 

 مدة العمل:

 حتى تارٌخه - 08/8/3102

 : مدة العمل

 رئٌس قسم القانون الخاص

 جامعة الشرق األوسط

 مشاركأستاذ 

 جامعة الشرق األوسط

 أستاذ مساعد

 جامعة الشرق األوسط   18/8/2017 -  2013

 مدّرسة  مدة العمل

 جامعة الشرق األوسط 3119-3118

 

 المنشورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الدورٌات
                                          المؤتمر /الدورٌة                          العنوان                       

 السنة
 
     Business & economic  2017         

   Society international  

  
                                   

                          
 
 
 

                                        
    Business & economic    2017         
  Society international  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    3102                     المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة       قسام يً تطبٌق       دور رؤساء األ       

Link: 
http://events.aroqa.org/up

loads/newsImage/flash/up

dated_aroqa_proceeding_

2016.pdf 

Link: 
http://events.aroqa.org/u

ploads/newsImage/file/pr

oceedings2015_(9).pdf 

The concept of 
governance 
within the 
constitutional 
state and civil 
society 

 

Nature of the 
Jurisdiction controls 
in E-Commerce 
Disputes According 
to The Jordanian 
Legislation  

 

link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:%20http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/updated_aroqa_proceeding_2016.pdf
link:http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
link:http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
link:http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
link:http://events.aroqa.org/uploads/newsImage/file/proceedings2015_(9).pdf
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 العربٌة لضمان الجودة يً التعلٌم       الجودة والحوكمة يً أقسامهم      
 "تفعٌل جودة التعلٌم على المستوى اإلقلٌمً"                                       

 
 

                   المؤتمر السابع للمنظمة العربٌة             الحوكمة مرتكز  لتطبٌق         
 3100                    لضمان الجودة يً التعلٌم " أثر الجودة     معاٌٌر ضمان الجودة "تجربة

 واالعتماد يً التعلٌم" جامعة الشرق األوسط"
 

                       الجامعة -مجلة دراساتماهٌة الحساب المصريً               
 3100   األردنٌة           المشترك يً التشرٌع      

 األردنً
 

                   الجامعة                 -أصول دعوى مخاصمة                 مجلة دراسات
          3102 القضاة يً القانون السوري            األردنٌة

                                     بٌن النظرٌة والتطبٌق                                                     
 

 

 اللجان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التارٌخ MEUالمكان  مجلس الجامعة عضو

3103- 3100 

  MEU 3103- 3102المكان  مجلس العمداءعضو 
 

لجنة التخطٌط االستراتٌجً على  عضو

 مستوى الجامعة

 ٌخالتار MEUالمكان 

2012/2013 

 

 التارٌخ MEUالمكان  لجنة السالمة العامة والطوارئ عضو

2012/2013 
  

 

صندوق ٌعقوب ناصر الدٌن عضو 

 لمساعدة الطالب المحتاج

 التارٌخ MEUالمكان 

2012/2013 

   

  التارٌخ MEUالمكان  التروٌج واالستقطاب عضو لجنة

3103-3100 
 

 التارٌخ MEUالمكان  االبتعاث عضو لجنة 

2012/2013 
   

  التارٌخ MEUالمكان  مجلس النوعٌة وضمان الجودةعضو

3103 - 3100 
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وحدة الرقابة والتدقٌق لضمان رئٌس 

 الجودة

 

 لجنة اإلداري المتمٌزعضو 
 لجنة منح الطلبة المتفوقٌن 

 يً الجامعة 
 

 

  لجنة التخرٌج  عضو
 
 

 MEUالمكان 

 

 
 

 MEUالمكان 

 

 

 
 

 

 MEUالمكان 

  التارٌخ

3103 - 3102 
 

  التارٌخ

3102 /3100 

 
 

  التارٌخ

3102 /3100 

 العملٌة الخبرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 جامعة الشرق األوسط رئٌسمساعد  تارٌخهحتى  32/8/3103 الفترة

 :المهام 
على حٌث العمل ، يً الجامعة وياعلةالقٌام بمهام رئٌسة 

، وبلورة رؤٌة إبراز هوٌة الجامعة وإظهارها بصورة مشّرية
ٌّز  الجامعة ورسالتها لتحقٌق أهدايها، والوصول إلى التم

ستراتٌجً لتطوٌر الجامعة خالل التخطٌط االواإلبداع من 
وتوثٌق التعاون بٌن مختلف ، والتنسٌق والنهوض بها

 ةلمحلٌا وخارجها على المستوٌاتالمستوٌات داخل الجامعة 
 ة.والعالمٌ ةواإلقلٌمٌ

 

  تارٌخه حتى 30/9/3102 الفترة 
 

 6/3/2017 – 1/9/2013  الفترة
 

 
  – 2/0/3100  الفترة

09/03/3102 

 عضو مجلس محايظة العاصمة
 

جامعة الشرق  يً مدٌر مركز االستشارات والتدٌب
 األوسط

 

 صندوق دعم البحث العلمًاللجنة العلمٌة  يً عضو 

 
 

لشؤون  جامعة الشرق األوسط  رئٌسمساعد  30/8/3103 – 39/2/3100  الفترة
 التخطٌط والتطوٌر

 :المهام 
القٌام بمهام رئٌسة ودور هام يً الجامعة، حٌث تمحور هذا 
الدور يً اقتراح سٌاسات ومنهجٌات العمل التً تؤدي إلى 
تطوٌر وتحدٌث العمل يً وحدات الجامعة المختلفة 

د رؤٌة الجامعة ورسالتها. وكذلك بلورة والمساهمة يً تحدٌ
رؤٌة الجامعة نحو التمٌز واإلبداع من خالل التخطٌط 
اإلستراتٌجً لتطوٌر الجامعة والنهوض بها من خالل تنسٌق 
وتوثٌق التعاون بٌن مختلف المستوٌات داخل الجامعة وعلى 

 .مستوى المجتمع المحلً واإلقلٌمً والعالمً
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 البحثٌة االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخاص. الدولً القانون -
 التجاري. القانون -

 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .األم اللغة العربٌة: اللغة -
 ممتاز. / ومحادثة وقراء كتابة إلنجلٌزٌة:ا اللغة -

 

 علٌها ُحصل التً الجوائز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخاص/كلٌة القانون قسم كرئٌس لجهودها األوسط الشرق امعةج رئٌس الدكتور األستاذ من تقدٌر شهادة -

 .الحقوق
 والتدقٌق الرقابة لوحدة كرئٌسة لجهودها األوسط الشرق جامعة سرئٌ الدكتور األستاذ من تقدٌر شهادة -

 الجودة. لضمان

 Worldالرٌادٌة من قبل االتحاد العالمً لألعمال ) اإلدارة( عن يئة THE BIZZ 2014جائزة ) -
COB.) 

 
  

للشؤون جامعة الشرق األوسط  رئٌس مساعد   32/2/3100 – 3/0/3101 الفترة
 الثقايٌة والعالقات العامة

 :المهام 
القٌام بمهام رئٌسة وياعلة يً الجامعة، حٌث العمل على 
إبراز هوٌة الجامعة وإظهارها بصورة مشّرية من خالل 
التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلً واإلقلٌمً 

إٌجابً، ووضع االستراتٌجٌات  والعالمً لخلق تعاون
المتعلقة بتطوٌر األعمال واألنشطة والفعالٌات داخل الجامعة 
وخارجها. خلق عالقات إٌجابٌة وإقامة جسور التعاون 
والتواصل مع الوزارات والهٌئات الدبلوماسٌة والجامعات 
الرسمٌة والخاصة والمؤسسات التعلٌمٌة ومراكز البحوث من 

والمعلومات والدراسات والمراجع  خالل تبادل الخبرات
 .العلمٌة والبرامج التطبٌقٌة المتطورة

  
 

لشؤون  جامعة الشرق األوسط  رئٌسمساعد  0/0/3101 – 0/03/3112  الفترة
 التخطٌط والتطوٌر

 :المهام 
القٌام بمهام رئٌسة ودور هام يً الجامعة، حٌث تمحور هذا 

ل التً تؤدي إلى الدور يً اقتراح سٌاسات ومنهجٌات العم
تطوٌر وتحدٌث العمل يً وحدات الجامعة المختلفة 
والمساهمة يً تحدٌد رؤٌة الجامعة ورسالتها. وكذلك بلورة 
رؤٌة الجامعة نحو التمٌز واإلبداع من خالل التخطٌط 
اإلستراتٌجً لتطوٌر الجامعة والنهوض بها من خالل تنسٌق 

الجامعة وعلى  وتوثٌق التعاون بٌن مختلف المستوٌات داخل
 .مستوى المجتمع المحلً واإلقلٌمً والعالمً

  

 لشركة متكو جروب مساعد المدٌر العام الوظٌفة 20/0/3112-21/00/3112 الفترة
 :المهام 

المساهمة يً تطوٌر نظام الملفات واألرشفة. والقٌام 
بمهام المدٌر العام يً غٌابه. ومتابعة سٌر العمل 

ن. وإعداد الخطط لتحقٌق واإلشراف على الموظفٌ
 األهداف الموضوعة.
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 يً الخدمة المجتمعٌة. كوكاكوالشهادة تقدٌر من شركة  -

 

 والشهادات الدورات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كلٌااة الاادياع ماان قلباال  3102تعزٌااز مفاااهٌم األماان الااوطنً األردنااً( برنااامج الحااوار االسااتراتٌجً ) -
 الوطنً الملكٌة األردنٌة.

ٌّم معتمااددورة  -  EFQM                       (EFQM  ماان المؤسسااة األوروبٌااة إلدارة الجااودة  مقاا
Assessor Training) 3102 .من قبل مركز الملك عبد هللا الثانً للتمٌز 

 من ISO 9001:2015  3102 (LEAD AUDITOR) الجودة مدققٌن كبٌر دورة يً األٌزو شهادة -

 .(DNV) شركة قبل
 .(DNV) شركة قبل من 3102 الدولٌة المواصفات بمتطلبات وعٌةالت دورة -

 

 لمعريونا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األوسط الشرق جامعة األوسط الشرق جامعة أمناء مجلس رئٌس الدٌن ناصر عادل ٌعقوب الدكتور -

 المطار طرٌق /عّمان

 أدٌنة أم / عّمان السخن ظاير لمجوهرات العام المدٌر السخن ظاير إبراهٌم األستاذ -
 
 

 
 


