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 أوالً: البيانات الشخصية :

اسم عضو  د. عبدهللا محمد سعيد ربابعةأ.
 هيئة التدريس

الموقع  ــــــــــــــ
اإللكترون

 ي

الشريعة والدراسات اإلسالمية - القسم الفقه وأصوله
 / جامعة اليرموك

 

 الكلية

rababah@yu.edu.jo 
 

البريد 
اإللكترون

 ي

الحالة  متزّوج تاريخ الميالد م1/1/1977
 االجتماعية

 جوال 00962797939671 هاتف العمل  فاكس 

 

 ثانياً: المؤهالت العلمية :

 

 ثالثاً: الدرجات العلمية :

 الدرجة العلمية تاريخ الحصول عليها الجهة
 أستاذ   2015 - 11 -29 جامعة اليرموك

 أستاذ مشارك م2011-10-24 جامعة اليرموك
 أستاذ مساعد م2006-2-12 جامعة اليرموك

 

 

 رابعاً: المهام اإلدارية:

 م اإلداريةالمهام  فترة التكليف
وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية  م18/12/2019م حتى 16/9/2018من   1 

 
 المؤهل

 
تاريخ الحصول 

 عليه

 
 التخصص

 

 
 الجامعة والكلية

 جامعة اليرموك/األردن الفقه والدراسات اإلسالمية م1998 البكالوريوس

 كلية الشريعة

 الماجستير
 لرسالة(ا)مسار  

 جامعة اليرموك/األردن الفقه وأصوله م2002

 كلية الشريعة

 األردنالجامعة األردنية /  الفقه وأصوله م2006 الدكتوراه

 كلية الشريعة

mailto:rababah@yu.edu.jo
mailto:rababah@yu.edu.jo
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 للعلوم األمنية

رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية العدالة الجنائية  م.29/8/2018م  حتى 1/5/2014من 
 في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 

2 

رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات  م.8/9/2012م حتى 19/8/2011من 
 اإلسالمية في جامعة  اليرموك.

3 

 

 خامساً: اللجان :

 م اسم اللجنة فترة عمل اللجنة

عضو في لجنة إعداد الئحة دعم البحث العلمي بجامعة نايف العربية للعلووم  م21/11/2019 من اعتباًرا
 األمنية

1 

 2 عضو في وحدة العلوم والتقنية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية  م17/11/2019اعتباًرا من 

عضوووو ةيئوووة تحريووور وتحاووويم مجلوووة الجامعوووة امرووو مية بمنيرووووتا ب مرياوووا    م2019اعتباًرا من العام 
 مجلة تصدر عن عمادة البحث العلمي للجامعة امر مية بمنيروتا ب مرياا.

3 

 العربيوة نوايف جامعوة في التدريرية الهيئة أعضاء مع التعاقد لجنة في عضو م2017/2018للعام الجامعي 
 الرياض - األمنية للعلوم

4 

مرؤول المعيوار الحوادع ع)ورمةدمة المجتموع  فوي لجنوة االعتمواد المؤرروي  م2019-2016األعوام الجامعية 
 لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

5 

عضو في اللجنة العلمية للملتقوى العلموي النواني لعلووم األدلوة الجنائيوة وال و   م9/11/2016-8الفترة 
ال)رعي " نحو توحيد نظم ومعايير علووم األدلوة الجنائيوة وال و  ال)ورعي فوي 

 الو ن العربي .

6 

عضو في اللجنة العلمية للملتقى العلمي م ماافحة الفراد  الويع تنظموك اليوة  م8/3/2017-7الفترة 
 الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.العدالة 

7 

م  جامعة 21/1437-19الفترة من 
 –نايف العربية للعلوم األمنية 

 الرياض.

تعزيووز بوورامم األموون والروو مة العامووة فووي ملتقووى ماللجنووة العلميووة لعضووو فووي 
   .المؤررات التعليمية

8 

ه 2/1/1437- 1436/ 30/12
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 الرياض. –
 

 9 م المةدرات والجريمة المنظمة  ملتقى عضو في اللجنة العلمية ل

ه و جامعة نايف العربية 5/2/1437
للعلوم األمنية   واليع عقد في بريدة 

. 

فووي ماافحووة تعزيووز قوويم الموا نووة ودورةووا مملتقووى عضووو فووي اللجنووة العلميووة ل
  امرةا 

10 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/CriminalJustice/COLACTIVIYIES/SCIENTIFICFORU/ACT_01032016/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/CriminalJustice/COLACTIVIYIES/SCIENTIFICFORU/ACT_01032016/Pages/default.aspx
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/CriminalJustice/COLACTIVIYIES/SCIENTIFICFORU/ACT_01032016/Pages/default.aspx
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الجووودة واالعتموواد األاوواديمي فووي اليووة العدالووة الجنائيووة بجامعووة لجنووة رئووي   ه1436/1437
 نايف العربية للعلوم األمنية

11 

ممنوول اليووة العدالووة الجنائيووة فووي لجنووة مراجعووة الئحووة النظووام األاوواديمي فووي  ةو1436
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

12 

ممنووول اليوووة العدالوووة الجنائيوووة فوووي لجنوووة مراجعوووة مقوووررات البحوووث العلموووي فوووي  ةو1436
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

13 

واالةتبوووار ال)وووامل فوووي قروووم ال)وووريعة  ئوووي  لجوووان اةتبوووار القبوووول للوووداتورا ر  ةو1436/ 1435
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -والقانون 

14 

علميووووة للملتقووووى العلمووووي بعنوووووان مالمةوووودرات والجريمووووة عضووووو فووووي اللجنووووة ال ه.1436
المنظموووة   والوووي تنظموووك اليوووة العدالوووة الجنائيوووة بجامعوووة نوووايف العربيوووة للعلووووم 

 األمنية.

15 

عضوووو اللجنوووة العلميوووة فوووي الملتقوووى الووودولي األول بعنوانمالت وووو ر الت)وووريعي  م25-26/11/2015
والمتغي وور  والوويع تنظمووك اليووة ألحاووام األروورة فووي الوودول العربيووة بووين النابووت 

 الجزائر -جامعة حريبة بنت بوعلي بال)لف  -الحقوق والعلوم الريارية

16 

وحتى  م12/11/2012ابتداء من 
 تاريةك.

فووي لجنووة االعتموواد وضووب  الجووودة فووي جامعووة  ال)ووريعة والقووانونممنوول قرووم 
 نايف العربية للعلوم األمنية .

17 

 18 رئي  اللجان األااديمية في قرم الفقك وأصولك في جامعة اليرموك .  م.2011/2012العام الجامعي 

 19 الفقك وأصولك في جامعة اليرموك  رئي  لجنة الدرارات العليا في قرم م.2011/2012العام الجامعي 

 20 عضو في لجنة الندوات والمحاضرات في الية ال)ريعة في جامعة اليرموك  م.2010/2011العام الجامعي 

عضووو فووي لجنووة الجوودول الدرارووي واالمتحانووات والمراقبووة فووي قرووم الفقووك فووي  .2008/2009العام الجامعي 
 جامعة اليرموك 

 

21 

 رئي  اللجنة االجتماعية في الية ال)ريعة في جامعة اليرموك. .2008/2009العام الجامعي 
 

22 

االجتماعيوة فوي اليوة ال)وريعة فوي جامعوة ممنل قرم الفقك وأصولك في اللجنوة  م.2007/2008العام الجامعي 
 اليرموك .

 

23 

م  2007/2008العام الجامعي 
 م.2010/2011والعام الجامعي 

 

 24 الفقك وأصولك في جامعة اليرموك  عضو في لجنة معادلة المراقات في قرم

جامعووة عضووو فووي اللجنووة امداريووة لمووؤتمر فقووك التوودين الوويع عقوود فووي رحووا   م.2008نيران  29-30
 اليرموك .

25 

عضو في لجنة إعداد ة ة االعتماد الةاص في قرم الفقك وأصولك في  م.2008   26 
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 جامعة اليرموك.

 

 

 سادساً: المشاركات في خدمة الجامعة والمجتمع :

 م اسم المشاركة نوع المشاركة الفترة
ام)راف على انتةابات مجل  اتحاد  لبة جامعة  مشرف  م2009

 لدورتك الرابعة ع)رة .اليرموك 

 

1 

رئي  اللجنة الدينية النقافية في نادع جامعة  رئيس اللجنة م4/2012إلى  4/2008من 
 اليرموك .

2 

 3 عضو في الهيئة امدارية لنادع جامعة اليرموك. عضو في اللجنة م4/2012إلى  4/2008من 

محافظة المواعظ والدرو  في بعض مراجد إلقاء  محاضر في فترات متنوعة
 إربد.

4 

الم)اراة في تقديم بعض الحلقات في إياعة  مشارك  في فترات متنوعة
 fmاليرموك 

5 

 في فترات متنوعة

 
الم)اراة في تقديم بعض الحلقات في إياعة إقليم  مشارك

 fmال)مال 
6 

تدري  العام ت في الرجون في المملاة العربية  محاضر م2012هـ/1434
امجراءات الجزائية للتعامل مع الرعودية منظام 

 الموقوفات 

7 

م معدد من 2015ه الموافق 1436
 الدورات 

محاضر في دورات ألعضاء ةيئة التحقيق  محاضر 
 واالدعاء العام في المملاة العربية الرعودية . 

8 

 

 سابعاً: األنشطة العلمية :

 الماجستير والدكتوراه : أ.

 دراسة وتحقيق القسم الثاني من الكتب المتعلقة باألحوال الشخصية 
 )تتمة كتاب الطالق إلى نهاية النفقات( 

 هـ.799من مخطوط األنوار ألعمال األبرار لمؤلفه يوسف األردبيلي ت 

 عنوان رسالة الماجستير

 الدكتوراه أطروحةعنوان  دراسة مقارنة " " الوصاية في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية األردني
 

 اإلنتاج العلمي: ب.
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 م عنوان اإلنتاج تاريخ النشر اسم الدورية

 1 ر م مت ليف م)ترك نظام اماتا   م2008 .دار النفائ  عمان

 2 في الفقك امر مي : درارة  فقهية قانونية.  اتا  الوصاية م2009 .دار النفائ  عمان

 3 درارة فقهية قانونية -وقت إنارة دفع الدعوى  م2008 .الجامعة األردنيةمجلة درارات 

المجلة األردنية في الدرارات امر مية جامعة 
 .آل البيت

أحاام المضاربة الفاردة في الفقك امر مي والقانون  م2008
 المدني األردني.مم)ترك 

4 

المجلة األردنية في الدرارات امر مية جامعة 
 .البيتآل 

مانع القرابة الدموية في الزواج عند النصارى _ درارة  م2008
 مقارنة مع ال)ريعة امر مية.

5 

مجلة جامعة ال)ارقة  للعلوم ال)رعية 
 .والقانونية

توظيف الريارة ال)رعية في النهوض باألمة  م2008
امر مية " درارة )رعية وت بيقية في تعدي ت قانون 

 .م "2001ردني لرنة األحوال ال)ةصية األ

6 

مجلة ال)ريعة والقانون  جامعة اممارات 
 .العربية المتحدة

التحايم في ال)قاق بين الزوجين وآليات ت وير  في  م2009
 القضاء ال)رعي األردني.مم)ترك 

7 

مجلة ال)ريعة والدرارات امر مية  جامعة 
 الاويت.

الزيادة على أوصاف العبادة في الفقك  م2010
 امر مي.مم)ترك 

 

8 

المجلة األردنية في الدرارات امر مية  جامعة 
 آل البيت . 

 النقو : درارة فقهية اجتماعية م2009
 

9 

 أنر اللون في أحاام فقك العبادات.مم)ترك  م2009 مجلة جامعة ال)ارقة للعلوم ال)رعية والقانونية.
 

10 

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: االقتصاد 
 امر مي.

تجربة  -توظيف الزااة في تنمية الموارد الب)رية م2009
 صندوق الزااة األردني أنمويجاً 

11 

التعاقد املاتروني: درارة فقهية قانونية في ضوء  م2011 مجلة جامعة القصيم _ الرعودية .
القانون االتحادع للمعام ت والتجارة 

 .مم)ترك املاترونية
 

12 

في الدرارات امر مية  جامعة المجلة األردنية 
 آل البيت .

 درارة فقهية  بية  –ةفاض امناث  م2011
 

13 

المجلة األردنية في الدرارات امر مية  جامعة 
 آل البيت .

الت بيقات االقتصادية للمصلحة في ال)ريعة  م2012
 .مم)ترك امر مية

14 

 بالمصلحة االرتحران م2012 مجلة الصرا  / جامعة الجزائر
 مم)ترك  المعاصرة الغنائم توزيع في وت بيقاتك

15 
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مجلة الدرارات العربية/ الية دار العلوم/ 
 جامعة المنيا

  التدين فقك م2013
 األردن في والتبليغ الدعوة جماعة  واقع في

16 

مراجعة  وتدقيق  اتا  مالريارة  امر مية في  م2013 الرياض -ماتبة القانون واالقتصاد 
 الوقاية من الجريمة  

17 

 األحوال مرائل في ال)رعي الحام في المعصية أنر م2014 مجلة الصرا  / جامعة الجزائر
 األردني القانون و امر مي الفقك في ال)ةصية

18 

 باعتبار  الحام بعد المفقود عودة على المترتبة اآلنار م2014  مجلة جامعة ال)ارقة للعلوم ال)رعية والقانونية.
 األردني والقانون امر مي الفقك في ميتاً 

19 

 المالية الم)تقات عقود على الغرر أنر ه1433 مجلة جامعة القصيم
 إر مي اقتصادع فقهي تقدير)مم)ترك  

20 

المجلة العربية للدرارات األمنية/ جامعة نايف 
 العربية للعلوم األمنية

 21 الريارة ال)رعية وأةميتها في تحقيق األمن المجتمعي  م2014

 في التماين إلى  ريقاً  والمفارد  المصالح في الموازنة م2014 مجلة درارات / الجامعة األردنية
 مم)ترك ال)رعية الريارة

22 

 الررائل تجويد في األااديمي الم)رف دور م2015 مجلة الحقيقة / جامعة أدرار
 واأل روحات
 القرار وأصحا  الباحنين لةدمة وتوظيفها

  وال    التدري  ةيئة أعضاء نظر وجهة منم

23 

 24 درارة فقهية مقارنة –الزيادة في ال  ق وم)بهاتك  م2017 جامعة األزةر –مجلة الية ال)ريعة والقانون 

المجلة العربية لعلوم األدلة الجنائية وال   
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية –ال)رعي 

 جدةالمرت الجرائم لمواجهة والقضائية الت)ريعية الربل م2019
     نمويجاً  األموال غرل جريمة

25 
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 جـ . المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها :

 م اسم المقرر رقم المقرر المرحلة

 1 القواعد الفقهية 675)رع  ا داتور 

 2 البحث الفقهي 671عدل داتورا 

 3 الريارة ال)رعية  686)رع داتورا 

 4 البحث الفقهي والقانوني 540عدل  ماجرتير

 5 الوقاية من الجريمة في ال)ريعة امر مية 526عدل  ماجرتير

 6 الريارة الوقائية والمنع من الجريمة في امر م 400عدل  دبلوم

 7 م)روع التةرج  617ش ف ماجرتير

 8 نظام امر م 100ش ف باالوريو 

 9 النقافة امر مية 100ش أ  باالوريو 

 10 نظام األررة في امر م 101ش د  باالوريو 

 11 المدةل إلى الت)ريع امر مي ومقاصد  111ش ف  باالوريو 

 12 م هارة وص ة  1فقك العبادات / 112ش ف باالوريو 

 13 عقد الزواج وآنار  في الفقك والقانون 211فش  باالوريو 

 14 فقك األحوال ال)ةصية 218ش ف باالوريو 

 12 فقك عبادات عام م هارة وص ة وصيام وزااة وحم  219ش ف باالوريو 

 13 فرق الزواج في الفقك والقانون 311ش ف  باالوريو 

 14 أحاام التراات والمواريث 312ش ف  باالوريو 

 15 النظريات الفقهية 413ش ف  باالوريو 

 16 القواعد الفقهية 421ش ف  باالوريو 
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 أهمها: رسالة وأطروحة (، 30)أكثر من د. اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 م عنوان الرسالة الجامعة المرحلة
 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة

 الرياض
الدولية عن انتهاك المسؤولية 

حظر انتشار األسلحة 
 النووية، دراسة تأصيلية

1 

 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة
 الرياض

التنظيم القانوني لهيئة التحكيم في 
النظام السعودي وقوانين 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي، دراسة مقارنة

2 

 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة
 الرياض

الحماية النظامية للمبلغين عن 
جرائم الفساد في المملكة 
العربية السعودية، دراسة 

 مقارنة بالقانون األردني

3 

 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة
 الرياض

حوكمة األوقاف، دراسة تأصيلية 
 مقارنة

4 

 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة
 الرياض

المعاملة بالمثل في القانون مبدأ 
الدولي الجنائي، دراسة 

 تأصيلية مقارنة

5 

 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دكتوراة
 الرياض

أعمال السيادة في القضاء اإلداري 
دراسة  –السعودي 

 مقارنة تطبيقية

6 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

رقابة المحكمة العليا على شرعية 
األنظمة في المملكة 

 –العربية السعودية 
 دراسة مقارنة

7 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة

 الرياض

المحاكم العقارية في النظام 

 –القضائي السعودي 
 دراسة تأصيلية مقارنة

8 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المسئولية القانونية عن تجاوزات 
رجال الضبط الجنائي في القانون 

 اليمني، دراسة مقارنة

9 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحوكمة القانونية للتدريب القضائي، 
 دراسة تأصيلية

10 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

النظام السعودي، إثبات الوقف في 
 دراسة تأصيلية مقارنة

11 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

جرائم اإلتجار بالبشر في االتفاقيات 
الدولية والقانون األردني، دراسة 

 مقارنة

12 

الجناية بالترويع وعقوبتها، دراسة  -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير 13 
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 تأصيلية الرياض

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

موانع التحقيق مع المتهم في نظام 
اإلجراءات الجزائية السعودي، 

 دراسة مقارنة

14 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

اختصاصات الهيئة السعودية 
للمحامين في النظام السعودي، 

 دراسة مقارنة

15 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحماية الجنائية لرجل األمن في 
دراسة  –النظام السعودي 

 تأصيلية .

16 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

تعجيل تنفيذ األحكام الجزائية 
ودوره في تحقيق األمن 

 دراسة تأصيلية –

17 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

تنفيذ عقوبة القتل والقطع بالوسائل 
 دراسة تأصيلية –الحديثة 

18 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الوساطة في جريمة الزنا 
وعقوبتها في النظام 

 السعودي

19 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الركن المادي في الجرائم 
المعلوماتية في النظام 

 دراسة تأصيلية -السعودي

20 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المساهمة في الجريمة المعلوماتية 
 –في النظام السعودي 

 دراسة مقارنة

21 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

التحكيم اإللكتروني في النظام 
دراسة  –السعودي 

 تطبيقية مقارنة

22 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

االختصاصات الجنائية لمدراء 
مراكز الشرطة في النظام 

 دراسة مقارنة -السعودي

23 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

ضوابط عمل الحراسات األمنية 
المدنية الخاصة في النظام 

دراسة  –السعودي 
 تأصيلية 

24 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

حق المسكن وأثره في الوقاية من 
 دراسة مقارنة -الجريمة

25 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

اإلضرار بالمطلقة والتعويض عنه 
 دراسة تأصيلية مقارنة –

26 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

أحكام الوصاية على القاصرين في 
دراسة  –النظام السعودي 

27 
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 تأصيلية مقارنة

المقدرات العددية والزمنية في  األردن -جامعة اليرموك  ماجستير
قانون األحوال الشخصية 

دراسة تأصيلية –األردني 
 مقارنة بالفقه اإلسالمي. 

28 

القياس وأثره  في إثبات  أحكام  األردن -جامعة اليرموك  ماجستير
األحوال الشخصية في المذهب 

دراسة أصولية فقهية –الحنفي 
 معاصرة.

29 

دراسة فقهية   –الوقف البيئي   األردن -جامعة اليرموك  ماجستير
 تأصيلية. 

30 

هتمام بجمع فتاوى التجّرد واال األردن -جامعة اليرموك  ماجستير
شيخ اإلسالم سراج الدين عمر 
البلقيني  من أول كتاب الطهارة 

 –وحتى نهاية كتاب الحج
 دراسة وتحقيق.

31 

 

 

 رسالة وأطروحة(، منها : 30هـ . الرسائل التي تّمت مناقشتها:  )أكثر من 

 م عنوان الرسالة الجامعة المرحلة
قرم  –المدينة المنورة  -الجامعة امر مية دكتوراة

 األنظمة
الوفاء املاتروني في المعام ت 
التجارع في أنظمة المملاة العربية 

 درارة ت صيلية ت بيقية -الرعودية

1 

جريمة الار  غير الم)روع في النظام  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
درارة ت صيلية  -الجزائي الفلر يني

 مقارنة

2 

 --حماية الدولة لرعاياةا في الةارج الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 درارة ت صيلية مقارنة

3 

لرعاياةا في الةارج  حماية الدولة  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 درارة ت صيلية مقارنة

4 

جريمة الار  غير الم)روع في النظام  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
الجزائي الفلر يني  درارة ت صيلية 

 مقارنة

5 

  درارة ت صيلية  العدالة امنتقالية الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 مقارنة

6 
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حوامة الهيئات المهنية  الهيئة  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرعودية للمحامين نمويجاً 

7 

رل ة القضاء في تعديل العقود  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
التجارية في النظام الرعودع  درارة 

 مقارنة ت بيقيةت صيلية 

8 

تنحي المحقق ورد  في نظام امجراءات  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرعودع  درارة ت صيلية مقارنة

9 

الحماية الجنائية للبعنات الدبلومارية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
درارة في المملاة العربية الرعودية  

 ت صيلية مقارنة

10 

ت بيقات حقوق امنران في أعمال  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
ةيئة األمر بالمعروف والنهي عن 

 المنار

11 

المرئولية الت ديبية للمعلم في النظام  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 مقارنةالرعودع والمصرع  درارة 

12 

مبدأ الررية في األنظمة العدلية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
بالمملاة العربية الرعودية  درارة 

 ت صيلية مقارنة

13 

الحماية النظامية لمزاولة أعمال  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
درارة الصرافة في النظام الرعودع  

 ت بيقية

14 

القيف بوار ة الررائل االلاترونية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
وعقوبتك في النظام الرعودع  درارة 

 ت صيلية ت بيقية

15 

حقوق ال فل في دعوى الحضانة في  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 ت بيقيةالنظام الرعودع  درارة 

 

16 

المرؤولية الجنائية عن الدعاية التجارية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 المضللة  درارة ت صيلية مقارنة

17 

المرئولية الجنائية عن المتاجرة  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
بت )يرات العمل في المملاة العربية 

 الرعودية  درارة ت بيقية

18 
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الحماية الجنائية للمراةقين من المؤنرات  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الجنرية  درارة ت صيلية مقارنة

 

19 

االةتصاصات الرقابية للمجل  األعلى  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
الرعودع  درارة للقضاء في النظام 

 مقارنة

20 

امجراءات الجزائية في قضايا إيياء  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
األ فال في النظام الرعودع  درارة 

 مقارنة

21 

حقوق امنران في ونيقة عمر بن  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
درارة مقارنة الة ا  ألةل إيلياء  

 بالموانيق والمعاةدات الدولية

22 

التزامات الحار  القضائي في أموال  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
المدين في النظام الرعودع  درارة 

 ت صيلية مقارنة

23 

قرارات النهائية الحماية القضائية لتنفيي ال الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
الصادرة عن اللجان الجمراية  درارة 

 مقارنة ت بيقية

24 

الحماية الجنائية ألموال القاصر في  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 النظام الرعودع  درارة مقارنة

25 

الرتةدام الورائل الضواب  النظامية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
الرقابية في المنافي الجمراية الرعودية  

 درارة ت صيلية ت بيقية

26 

الرل ة التقديرية للمحامة في  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
االعتراض على األحاام الغيابية في 

 النظام الرعودع  درارة ت صيلية مقارنة

27 

اةتصاصات محافظي المحافظات في  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
المملاة العربية الرعودية  درارة 

 ت صيلية مقارنة

28 

إجراءات امنبات أمام القضاء التجارع  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرعودع  درارة ت صيلية ت بيقية

29 

مناةم الفقهاء في )رح ررالة      جدة -عبدالعزيز جامعة الملك  ماجستير 30 



14 
 

ررالة عمر بن الة ا  إلى –القضاء 
قاضيك أبي مورى األ)عرع مرضي اهلل 

 درارة تحليلية –عنهما  
المرؤولية الجنائية للبعنات الدبلومارية  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير

درارة  –في المملاة العربية الرعودية 
 ت صيلية مقارنة

31 

حقوق ال فل في دعوى الحضانة في  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 درارة ت بيقية –النظام الرعودع 

32 

ت بيقات حقوق امنران في أعمال  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
ةيئة األمر بالمعروف والنهي عن 

 المنار

33 

درارة ت صيلية  –ضواب  حرية الرأع  الرياض -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 مقارنة

34 

أحاام الوقف في ضوء المصالح  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 درارة  فقهية أصولية –المررلة 

35 

درارة  –الصوت وأحاامك الفقهية  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 ت بيقية

36 

أربابك وآنار  م  –االقتصاد الةفي  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 تقدير اقتصادع إر مي 

37 

التفريق القضائي بين الزوجين في  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 –قانون األحوال ال)ةصية امماراتي 

 درارة مقارنة

38 

 39 درارة ت بيقية مقارنة –الزوجية بيت  األردن - اليرموك جامعة ماجستير

الرؤى : قواعدةا وأحاامها في الفقك  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 امر مي

40 

 41 أحاام المجال  في الفقك امر مي األردن - اليرموك جامعة ماجستير

امجارة الموصوفة في اليمة ا داة  األردن - اليرموك جامعة ماجستير
في المملاة العربية  تمويل إر مية

 الرعودية

42 
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 و. الدورات التدريبية :

 م اسم الدورة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

مراز النجار النقافي  1999-9-5م  إلى 1999-6-26من
 إربد -

 1 الدورة ال)املة في الامبيوتر والبرمجيات الجاةزة

 2 ماللغة امنجليزية  التوفلدورة  جامعة اليرموك م.2002-9-20م إلى 2002-7-25من 

 ICDL.   3الرةصة الدولية في قيادة الحارو  م جامعة اليرموك م2009 

 

 ز. المؤتمرات والندوات وورش العمل:

 م اسم المؤتمر أو الندوة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

 ةو9/11/1435 وو 7 من
 م4/9/2014 وو 2 الموافق

بالتعاون عمانمجامعة نايف  -األردن
 مع قوات الدرك األردني 

 ظل في المرتحدنة الجرائممؤتمر: 
 والدولية امقليمية والتحوالت المتغيرات

1 

 2 مؤتمر األوقاف في آريا والمحي  الهادع ارتراليا/ جامعة ريدني م15-17/4/2015

 الية الدرارات العليا  م4-6/11/2013
 في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

"تجويد مةرجات الدرارات العليا وتعزيز 
دورةا في تحقيق التنمية المرتدامة واألمن 

 ال)امل "

3 

ت)رين الناني  13-15
 م2007

"الم)اريع المعاصرة للنهوض باألمة   جامعة جرش األةلية
 امر مية: آفاق  مرتازات".

4 

االرتراتيجيات إدارة الموارد الب)رية:  جامعة اليرموك م 2008أيار  13-15
 والريارات المعاصرة.

5 

 6 المؤتمر األول لبحوث الررائل الجامعية. الجامعة األردنية م.2008أيار 12-14

 7 فقك التدين :الواقع والت لعات. جامعة اليرموك م2008نيران  29-30 

المعام ت املاترونية مالتجارة املاترونية  أبو ظبي م.19-20-5-2009
 الحاومة املاترونية . –

8 

 9 . زااة دةول الموظفين والمهن الحرة فلر ين -جامعة النجاح  28/4/2011

 

 م2020_2_16     االسم : أ.د. عبدهللا محمد ربابعة       التاريخ :

 


