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 السيرة الذاتية

 

 د. عبدهللا محمد ربابعةأ. 

 كلية العدالة الجنائية  /الشريعة والقانون عضو هيئة تدريس في قسم

 وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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 أوالً: البيانات الشخصية :

اسم عضو  . عبدهللا محمد سعيد ربابعةدأ.
 هيئة التدريس

الموقع  ــــــــــــــ
 اإللكتروني

الشريعة 
 والقانون

الشريعة والدراسات اإلسالمية / - القسم
 جامعة اليرموك

/ جامعة نايف كلية العدالة الجنائية -
 العربية للعلوم األمنية )إعارة(

 

 الكلية

rababah@nauss.edu.sa 
or 

rababah@yu.edu.jo 
 

البريد 
 اإللكتروني

1/1/
 م1977

تاريخ 
 الميالد

الحالة  متزّوج
 االجتماعية

هاتف   فاكس 2464357
 العمل

00966595688848 
00962797939671 

 جوال

 

 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

 

 
 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

 الجامعة األردنية / األردن الفقه وأصوله م2006 الدكتوراه

 كلية الشريعة

mailto:rababah@nauss.edu.sa
mailto:rababah@nauss.edu.sa
mailto:rababah@yu.edu.jo
mailto:rababah@yu.edu.jo
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 اإلدارية:رابعاً: المهام 

 م المهام اإلدارية فترة التكليف
وكيل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية  م حتى اآلن16/9/2018من  

 للعلوم األمنية

 

1 

رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية العدالة الجنائية في  م.29/8/2018 م  حتى1/5/2014من 
 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

 هـ30/2/1440 من ابتداء
 م08/11/2018الموافق

 للعلـــوم العرباـــل نـــنا  جنمعـــل فـــ اللجنـــل الوننوناـــل الدا مـــل  فـــ  عضـــو
 الرانض - األمنال

1 

 هـ2/6/1439 من ابتداء
 م18/2/2018الموافق

 نـنا  جنمعـل فـ  التدراسـال الها ـل أعضـنء مـ  التعنقـد لجنـل ف  عضو
 الرانض - األمنال للعلوم العربال

2 

مســـ ول المعاـــنر الحـــندة علـــرع(دمل المجتمـــ ا فـــ  لجنـــل ا عتمـــند  1437/1438من بداال العنم الدراس  
 لجنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال.الم سس  

2 

عضــو فــ  اللجنــل العلماــل للملتوــى العلمــ  الألــنن  لعلــوم األدلــل الجنن اــل  م9/11/2016-8الفترة 
والطــــش اللــــرع  ح نحــــو توحاــــد ناــــم ومعــــناار علــــوم األدلــــل الجنن اــــل 

 والطش اللرع  ف  الوطن العرب  .

3 

العلماـــل للملتوـــى العلمـــ  ع مسنفحـــل الفســـندا الـــ ة عضـــو فـــ  اللجنـــل  م8/3/2017-7الفترة 
 تنامه سلال العدالل الجنن ال بجنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال.

4 

م، جنمعل 21/1437-19الفترة من 
 الرانض. –ننا  العربال للعلوم األمنال 

تعزاـز بـراما األمـن والسـامل العنمـل ملتوـى عاللجنل العلماـل لعضو ف  
 ا .ف  الم سسنت التعلامال

5 

ه 2/1/1437- 1436/ 30/12
 –،جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال 

 الرانض.

 6 الم(درات والجرامل المنامل اع ملتوى عضو ف  اللجنل العلمال ل

ه ـ جنمعل ننا  العربال 5/2/1437
 للعلوم األمنال ، وال ة عود ف  برادة .

ـــل العلماـــل ل ـــ  اللجن ـــى عضـــو ف ـــ  عملتو ـــل ودورهـــن ف ـــز قـــام المواطن تعزا
 امسنفحل اإلرهنش

7 

ـــا   ه1436/1437 الجـــودة وا عتمـــند األســـندام  فـــ  سلاـــل العدالـــل الجنن اـــل لجنـــل ر  8 

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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 بجنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال
ممألـل سلاــل العدالــل الجنن اـل فــ  لجنــل مراجعـل   حــل الناــنم األســندام   هـ1436

 ف  جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال
9 

ــل فــ  لجنــل مراجعــل موــررات البحــ  العلمــ   هـ1436 ممألــل سلاــل العدالــل الجنن ا
 ف  جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال 

10 

وا (تبنر اللنمل فـ  قسـم اللـراعل   ا  لجنن ا(تبنر الوبول للدستوراهر  هـ1436/ 1435
 جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال  -والوننون 

11 

عضـو فــ  اللجنـل العلماــل للملتوـى العلمــ  بعنـوان عالم(ــدرات والجرامــل  ه.1436
ـــل بجنمعـــل  ـــل الجنن ا ـــل العدال ـــ  تنامـــه سلا ـــل المنامـــلا، وال ـــنا  العربا ن

 للعلوم األمنال.

12 

عضــــــو اللجنــــــل العلماــــــل فــــــ  الملتوــــــى الــــــدول  األول بعنوانعالتطــــــو ر  م25-26/11/2015
التلراع  ألحسنم األسرة ف  الدول العربال بان الألنبـت والمتيا ـرا والـ ة 

جنمعـــل حســـابل بنـــت بـــوعل   -تنامـــه سلاـــل الحوـــوق والعلـــوم السانســـال
 الجزا ر -بنللل  

13 

وحتى  م12/11/2012ابتداء من 
 تنرا(ه.

فـــ  لجنـــل ا عتمـــند وضـــبط الجـــودة فـــ   اللـــراعل والوـــننونممألـــل قســـم 
 جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال .

14 

 15 ر ا  اللجنن األسندامال ف  قسم الفوه وأصوله ف  جنمعل الارموك .  م.2011/2012العنم الجنمع  

 16 الفوه وأصوله ف  جنمعل الارموك  لجنل الدراسنت العلان ف  قسم ر ا  م.2011/2012العنم الجنمع  

ــل اللــراعل فــ  جنمعــل  م.2010/2011العنم الجنمع   ــل النــدوات والمحنضــرات فــ  سلا عضــو فــ  لجن
 الارموك 

17 

عضـو فـ  لجنـل الجــدول الدراسـ  وا متحننـنت والمراقبــل فـ  قسـم الفوــه  .2008/2009العنم الجنمع  
 ف  جنمعل الارموك 

 

18 

 ر ا  اللجنل ا جتمنعال ف  سلال اللراعل ف  جنمعل الارموك. .2008/2009العنم الجنمع  
 

19 

فــ   ممألـل قسـم الفوــه وأصـوله فـ  اللجنــل ا جتمنعاـل فـ  سلاــل اللـراعل م.2007/2008العنم الجنمع  
 جنمعل الارموك .

 

20 

م، والعنم 2007/2008العنم الجنمع  
 م.2010/2011الجنمع  

عضــو فــ  لجنــل معندلــل المســنقنت فــ  قســم الفوــه وأصــوله فــ  جنمعــل 
 الارموك .

21 

عضــو فــ  اللجنـــل اإلداراــل لمــ تمر فوـــه التــدان الــ ة عوـــد فــ  رحـــنش  م.2008ناسنن  29-30
 جنمعل الارموك .

 

22 
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عضو ف  لجنل إعداد (طل ا عتمند ال(نص ف  قسم الفوه وأصوله  م.2008  
 ف  جنمعل الارموك.

23 

 

 

 

 سادساً: المشاركات في خدمة الجامعة والمجتمع :

 م اسم المشاركة نوع المشاركة الفترة
اإللرا  على انت(نبنت مجل  اتحند طلبل جنمعل  مشرف  م2009

 الارموك لدورته السنبعل علرة .

 

1 

ر ا  اللجنل الدانال الألونفال ف  نندة جنمعل  رئيس اللجنة م4/2012إلى  4/2008من 
 الارموك .

2 

 3 عضو ف  الها ل اإلدارال لنندة جنمعل الارموك. عضو ف  اللجنل م4/2012إلى  4/2008من 

المواعا والدرو  ف  بعض مسنجد محنفال إلقاء  محاضر في فترات متنوعة
 إربد.

4 

الملنرسل ف  تودام بعض الحلونت ف  إ اعل  مشارك  متنوعةفي فترات 
 fmالارموك 

5 

 في فترات متنوعة

 
الملنرسل ف  تودام بعض الحلونت ف  إ اعل إقلام  مشارك

 fmاللمنل 
6 

تدراش العنمات ف  السجون ف  المملسل العربال  محاضر م2012هـ/1434
السعودال عنانم اإلجراءات الجزا ال للتعنمل م  

 الموقوفنتا

7 

م ععدد من 2015ه الموافق 1436
 الدوراتا

محنضر ف  دورات ألعضنء ها ل التحواق  محاضر 
 وا دعنء العنم ف  المملسل العربال السعودال . 

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
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 اإلنتاج العلمي: ب.

 م عنوان اإلنتاج تاريخ النشر الدوريةاسم 

 1 سام عتألا  ملتركانانم اإلستنش  م2008 .دار النفن  ،عمنن

 2 ف  الفوه اإلسام  : دراسل  فوهال قننونال.  ستنش الوصنال م2009 .دار النفن  ،عمنن

 3 قننونالدراسل فوهال  -وقت إألنرة دف  الدعوى  م2008 .مجلل دراسنت الجنمعل األردنال

المجلل األردنال ف  الدراسنت اإلسامال جنمعل 
 .آل البات

أحسنم المضنربل الفنسدة ف  الفوه اإلسام  والوننون  م2008
 المدن  األردن .عملتركا

4 

المجلل األردنال ف  الدراسنت اإلسامال جنمعل 
 .آل البات

دراسل منن  الورابل الدموال ف  الزواج عند النصنرى _  م2008
 مونرنل م  اللراعل اإلسامال.

5 

مجلل جنمعل اللنرقل  للعلوم اللرعال 
 .والوننونال

تواا  السانسل اللرعال ف  النهوض بنألمل  م2008
اإلسامال ح دراسل لرعال وتطباوال ف  تعداات قننون 

 .م ح2001األحوال الل(صال األردن  لسنل 

6 

اإلمنرات مجلل اللراعل والوننون، جنمعل 
 .العربال المتحدة

التحسام ف  اللونق بان الزوجان وآلانت تطواره ف   م2009
 الوضنء اللرع  األردن .عملتركا

7 

مجلل اللراعل والدراسنت اإلسامال، جنمعل 
 السوات.

الزاندة على أوصن  العبندة ف  الفوه  م2010
 اإلسام .عملتركا

 

8 

المجلل األردنال ف  الدراسنت اإلسامال  جنمعل 
 آل البات . 

 النووط: دراسل فوهال اجتمنعال م2009
 

9 

 أألر اللون ف  أحسنم فوه العبندات.عملتركا م2009 مجلل جنمعل اللنرقل للعلوم اللرعال والوننونال.
 

10 

مجلل جنمعل الملك عبدالعزاز: ا قتصند 
 اإلسام .

تجربل  -الزسنة ف  تنمال الموارد البلرالتواا   م2009
 صندوق الزسنة األردن  أنمو جن  

11 

التعنقد اإللسترون : دراسل فوهال قننونال ف  ضوء  م2011 مجلل جنمعل الوصام _ السعودال .
الوننون ا تحندة للمعنمات والتجنرة 

12 
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 .عملتركااإللسترونال
 

جنمعل  المجلل األردنال ف  الدراسنت اإلسامال 
 آل البات .

 دراسل فوهال طبال  –(فنض اإلنن   م2011
 

13 

المجلل األردنال ف  الدراسنت اإلسامال  جنمعل 
 آل البات .

التطباونت ا قتصندال للمصلحل ف  اللراعل  م2012
 .عملتركااإلسامال

14 

 بنلمصلحل ا ستحسنن م2012 مجلل الصراط / جنمعل الجزا ر
 عملتركا المعنصرة الينن م توزا  ف  وتطباونته

15 

مجلل الدراسنت العربال/ سلال دار العلوم/ 
 جنمعل المنان

  التدان فوه م2013
 األردن ف  والتبلاغ الدعوة جمنعل  واق  ف 

16 

 األحوال مسن ل ف  اللرع  الحسم ف  المعصال أألر م2014 مجلل الصراط / جنمعل الجزا ر
 األردن  الوننون و اإلسام  الفوه ف  الل(صال

17 

 بنعتبنره الحسم بعد المفوود عودة على المترتبل اآلألنر م2014  مجلل جنمعل اللنرقل للعلوم اللرعال والوننونال.
 ماتن  
 األردن  والوننون اإلسام  الفوه ف 

18 

 :العلم  الملتوى ف  مودم بح 
 والتحو ت المتيارات ال ف  المستحدألل الجرا م
 والدولال اإلقلامال

 

 هـ9/11/1435 ــ 7 من 
 المستحدألل الجرا م لمواجهل والوضن ال التلراعال السبل م4/9/2014 ــ 2 الموافق 

     نمو جن   األموال غسل جرامل
19 

 المنلال الملتونت عوود على اليرر أألر ه1433 مجلل جنمعل الوصام
 إسام  اقتصندة فوه  تودار)عملتركا 

20 

 ف  التمسان إلى طراون   والمفنسد، المصنلح ف  الموازنل م2014 الجنمعل األردنالمجلل دراسنت / 
 عملتركااللرعال السانسل

21 

 الرسن ل تجواد ف  األسندام  الملر  دور م2015 مجلل الحواول / جنمعل أدرار
 واألطروحنت

 الورار وأصحنش البنحألان ل(دمل وتواافهن
 اوالطاش التدرا  ها ل أعضنء نار وجهل منع

22 

 23 دراسل فوهال مونرنل –الزاندة ف  الطاق وملبهنته  م2017 جنمعل األزهر –مجلل سلال اللراعل والوننون 

 

 جـ . المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها :
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 م اسم المقرر رقم المقرر المرحلة

 1 الوواعد الفوهال 675لرع  اهدستور 

 2 الفوه البح   671عدل دستوراه

 3 السانسل اللرعال  686لرع دستوراه

 4 البح  الفوه  والوننون  540عدل  منجستار

 5 الوقنال من الجرامل ف  اللراعل اإلسامال 526عدل  منجستار

 6 السانسل الوقن ال والمن  من الجرامل ف  اإلسام 400عدل  دبلوم

 7 ملروع الت(رج  617ش   منجستار

 8 نانم اإلسام 100 ش  بسنلوراو 

 9 الألونفل اإلسامال 100ش أ  بسنلوراو 

 10 نانم األسرة ف  اإلسام 101ش د  بسنلوراو 

 11 المد(ل إلى التلرا  اإلسام  ومونصده 111ش    بسنلوراو 

 12 عطهنرة وصاةا 1فوه العبندات / 112ش   بسنلوراو 

 13 الفوه والوننونعود الزواج وآألنره ف   211ش   بسنلوراو 

 14 فوه األحوال الل(صال 218ش   بسنلوراو 

 12 فوه عبندات عنم عطهنرة وصاة وصانم وزسنة وحاا 219ش   بسنلوراو 

 13 فرق الزواج ف  الفوه والوننون 311ش    بسنلوراو 

 14 أحسنم الترسنت والموارا  312ش    بسنلوراو 

 15 الفوهالالنارانت  413ش    بسنلوراو 

 16 الوواعد الفوهال 421ش    بسنلوراو 

 

 أهمها: رسالة وأطروحة (، 30)أكثر من د. اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 م عنوان الرسالة الجامعة المرحلة
جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة

 الرياض -األمنية
المسؤولية الدولية عن انتهاك حظر 

األسلحة النووية، انتشار 
 دراسة تأصيلية

1 

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة
 الرياض -األمنية

التنظيم القانوني لهيئة التحكيم في 
النظام السعودي وقوانين دول 

مجلس التعاون الخليجي، 
 دراسة مقارنة

2 

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة
 الرياض -األمنية

الحماية النظامية للمبلغين عن جرائم 
الفساد في المملكة العربية 

3 
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السعودية، دراسة مقارنة 
 بالقانون األردني

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة
 الرياض -األمنية

حوكمة األوقاف، دراسة تأصيلية 
 مقارنة

4 

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة
 الرياض -األمنية

بالمثل في القانون الدولي  مبدأ المعاملة
الجنائي، دراسة تأصيلية 

 مقارنة

5 

جامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراة
 الرياض -األمنية

أعمال السيادة في القضاء اإلداري 
دراسة مقارنة  –السعودي 
 تطبيقية

6 

 للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض -األمنية

رقابة المحكمة العليا على شرعية 
األنظمة في المملكة العربية 

 دراسة مقارنة –السعودية 

7 

 للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض -األمنية

المحاكم العقارية في النظام القضائي 
دراسة تأصيلية  –السعودي 

 مقارنة

8 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

المسئولية القانونية عن تجاوزات رجال 
الضبط الجنائي في القانون اليمني، 

 دراسة مقارنة

9 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

الحوكمة القانونية للتدريب القضائي، 
 دراسة تأصيلية

10 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

النظام السعودي، دراسة إثبات الوقف في 
 تأصيلية مقارنة

11 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

جرائم اإلتجار بالبشر في االتفاقيات 
 الدولية والقانون األردني، دراسة مقارنة

12 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

الجناية بالترويع وعقوبتها، دراسة 
 تأصيلية

13 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

موانع التحقيق مع المتهم في نظام 
اإلجراءات الجزائية السعودي، دراسة 

 مقارنة

14 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

اختصاصات الهيئة السعودية للمحامين 
 في النظام السعودي، دراسة مقارنة

15 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

الحماية الجنائية لرجل األمن في النظام 
 دراسة تأصيلية . –السعودي 

16 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

تعجيل تنفيذ األحكام الجزائية ودوره 
دراسة  –في تحقيق األمن 

 تأصيلية

17 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

تنفيذ عقوبة القتل والقطع بالوسائل 
 دراسة تأصيلية –الحديثة 

18 

الوساطة في جريمة الزنا وعقوبتها في  للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير 19 
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 النظام السعودي الرياض -األمنية

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

الركن المادي في الجرائم المعلوماتية 
دراسة  -في النظام السعودي

 تأصيلية

20 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

المساهمة في الجريمة المعلوماتية في 
دراسة  –النظام السعودي 

 مقارنة

21 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

التحكيم اإللكتروني في النظام السعودي 
 دراسة تطبيقية مقارنة –

22 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

االختصاصات الجنائية لمدراء مراكز 
 -الشرطة في النظام السعودي

 دراسة مقارنة

23 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

ضوابط عمل الحراسات األمنية المدنية 
الخاصة في النظام السعودي 

 دراسة تأصيلية  –

24 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

حق المسكن وأثره في الوقاية من 
 دراسة مقارنة -الجريمة

25 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

 –اإلضرار بالمطلقة والتعويض عنه 
 دراسة تأصيلية مقارنة

26 

 للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض -األمنية

أحكام الوصاية على القاصرين في 
دراسة  –النظام السعودي 
 تأصيلية مقارنة

27 

المقدرات العددية والزمنية في قانون  األردن -جامعة اليرموك  ماجستير
–األحوال الشخصية األردني 
دراسة تأصيلية مقارنة بالفقه 

 اإلسالمي. 

28 

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

دراسة أصولية فقهية –الحنفي 
 معاصرة.

29 

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

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

 دراسة وتحقيق. –كتاب الحج

31 

 

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

 م عنوان الرسالة الجامعة المرحلة
 1الوفاء اإللكتروني في المعامالت التجاري  –المدينة المنورة  -الجامعة اإلسالمية دكتوراة
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في أنظمة المملكة العربية  قسم األنظمة
 دراسة تأصيلية تطبيقية -السعودية

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

جريمة الكسب غير المشروع في النظام 
دراسة تأصيلية  -الجزائي الفلسطيني

 مقارنة

2 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

دراسة  --حماية الدولة لرعاياها في الخارج
 تأصيلية مقارنة

3 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

لرعاياها في الخارج، حماية الدولة 
 دراسة تأصيلية مقارنة

4 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

جريمة الكسب غير المشروع في 
النظام الجزائي الفلسطيني، دراسة 

 تأصيلية مقارنة

5 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

، دراسة تأصيلية  العدالة اإلنتقالية
 مقارنة

6 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

حوكمة الهيئات المهنية، الهيئة 
 السعودية للمحامين نموذجا  

7 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة دكتوراة
 الرياض

سلطة القضاء في تعديل العقود 
التجارية في النظام السعودي، 

 مقارنة تطبيقيةدراسة تأصيلية 

8 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

تنحي المحقق ورده في نظام 
اإلجراءات السعودي، دراسة 

 تأصيلية مقارنة

9 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحماية الجنائية للبعثات الدبلوماسية 
في المملكة العربية السعودية، 

 دراسة تأصيلية مقارنة

10 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

تطبيقات حقوق اإلنسان في أعمال 
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر

11 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المسئولية التأديبية للمعلم في النظام 
 مقارنةالسعودي والمصري، دراسة 

12 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

مبدأ السرية في األنظمة العدلية 
بالمملكة العربية السعودية، دراسة 

 تأصيلية مقارنة

13 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحماية النظامية لمزاولة أعمال 
الصرافة في النظام السعودي، 

 دراسة تطبيقية

14 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

القذف بواسطة الرسائل االلكترونية 
وعقوبته في النظام السعودي، 

 دراسة تأصيلية تطبيقية

15 

حقوق الطفل في دعوى الحضانة  -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير 16 
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 تطبيقيةفي النظام السعودي، دراسة  الرياض
 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المسؤولية الجنائية عن الدعاية 
التجارية المضللة، دراسة تأصيلية 

 مقارنة

17 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المسئولية الجنائية عن المتاجرة 
بتأشيرات العمل في المملكة العربية 

 السعودية، دراسة تطبيقية

18 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحماية الجنائية للمراهقين من 
المؤثرات الجنسية، دراسة تأصيلية 

 مقارنة
 

19 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

االختصاصات الرقابية للمجلس 
السعودي، األعلى للقضاء في النظام 

 دراسة مقارنة

20 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

اإلجراءات الجزائية في قضايا إيذاء 
األطفال في النظام السعودي، 

 دراسة مقارنة

21 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

حقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن 
دراسة مقارنة الخطاب ألهل إيلياء، 

 بالمواثيق والمعاهدات الدولية

22 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير

 الرياض

التزامات الحارس القضائي في 

أموال المدين في النظام السعودي، 
 دراسة تأصيلية مقارنة

23 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

القرارات الحماية القضائية لتنفيذ 
النهائية الصادرة عن اللجان 

 الجمركية، دراسة مقارنة تطبيقية

24 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الحماية الجنائية ألموال القاصر في 
 النظام السعودي، دراسة مقارنة

25 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

الستخدام الضوابط النظامية 
الوسائل الرقابية في المنافذ 

الجمركية السعودية، دراسة تأصيلية 
 تطبيقية

26 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

السلطة التقديرية للمحكمة في 
االعتراض على األحكام الغيابية في 

النظام السعودي، دراسة تأصيلية 
 مقارنة

27 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

اختصاصات محافظي المحافظات 
في المملكة العربية السعودية، 

 دراسة تأصيلية مقارنة

28 
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 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

إجراءات اإلثبات أمام القضاء 
التجاري السعودي، دراسة تأصيلية 

 تطبيقية

29 

–مناهج الفقهاء في شرح رسالة القضاء      جدة -عبدالعزيز جامعة الملك  ماجستير
رسالة عمر بن الخطاب إلى قاضيه 
أبي موسى األشعري )رضي هللا 

 دراسة تحليلية –عنهما( 

30 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

المسؤولية الجنائية للبعثات الدبلوماسية في 
دراسة  –المملكة العربية السعودية 

 تأصيلية مقارنة

31 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

حقوق الطفل في دعوى الحضانة في النظام 
 دراسة تطبيقية –السعودي 

32 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

تطبيقات حقوق اإلنسان في أعمال هيئة 
 المنكراألمر بالمعروف والنهي عن 

33 

 -األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير
 الرياض

دراسة تأصيلية  –ضوابط حرية الرأي 
 مقارنة

34 

 – المرسلة المصالح ضوء في الوقف أحكام األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 أصولية فقهية  دراسة

35 

 36 تطبيقية دراسة – الفقهية وأحكامه الصوت األردن - اليرموك جامعة ماجستير

 تقدير ) وآثاره أسبابه – الخفي االقتصاد األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 إسالمي( اقتصادي

37 

 قانون في الزوجين بين القضائي التفريق األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 – اإلماراتي الشخصية األحوال
 مقارنة دراسة

38 

 39 مقارنة تطبيقية دراسة – الزوجية بيت األردن - اليرموك جامعة ماجستير

 الفقه في وأحكامها قواعدها:  الرؤى األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 اإلسالمي

40 

 41 اإلسالمي الفقه في المجالس أحكام األردن - اليرموك جامعة ماجستير

 تمويل كأداة الذمة في الموصوفة اإلجارة األردن - اليرموك جامعة ماجستير
 العربية المملكة في إسالمية
 السعودية

42 

 و. الدورات التدريبية :

 م اسم الدورة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

مرسز النجنر الألونف   1999-9-5م  إلى 1999-6-26من
 إربد -

 1 الدورة اللنملل ف  السمباوتر والبرمجانت الجنهزة

 2 عالليل اإلنجلازالا التوفلدورة  جنمعل الارموك م.2002-9-20م إلى 2002-7-25من 

 3 ا .ICDLالر(صل الدولال ف  قاندة الحنسوش ع جنمعل الارموك م2009 

 



14 
 

 

 

 

 ز. المؤتمرات والندوات وورش العمل:

 م اسم المؤتمر أو الندوة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

 هـ9/11/1435 ــ 7 من
 م4/9/2014 ــ 2 الموافق

بنلتعنون عمننعجنمعل ننا   -األردن
 م  قوات الدرك األردن ا

 ال ف  المستحدألل الجرا مم تمر: 
 والدولال اإلقلامال والتحو ت المتيارات

1 

 2 م تمر األوقن  ف  آسان والمحاط الهندة استرالان/ جنمعل سادن  م15-17/4/2015

 سلال الدراسنت العلان  م4-6/11/2013
 ف  جنمعل ننا  العربال للعلوم األمنال 

حتجواد م(رجنت الدراسنت العلان وتعزاز 
دورهن ف  تحواق التنمال المستدامل واألمن 

 اللنمل ح

3 

تلران الألنن   13-15
 م2007

حالملنرا  المعنصرة للنهوض بنألمل   جنمعل جرش األهلال
 اإلسامال: آفنق  مرتسزاتح.

4 

ا ستراتاجانت إدارة الموارد البلرال:  جنمعل الارموك م،2008أانر  13-15
 والسانسنت المعنصرة.

5 

 6 الم تمر األول لبحو  الرسن ل الجنمعال. الجنمعل األردنال م.2008أانر 12-14

 7 فوه التدان :الواق  والتطلعنت. جنمعل الارموك م2008ناسنن  29-30 

المعنمات اإللسترونال عالتجنرة اإللسترونال  أبو اب  م.19-20-5-2009
 الحسومل اإللسترونالا. –

8 

 9 . زسنة د(ول الموافان والمهن الحرة فلسطان -جنمعل النجنح  28/4/2011

 

 م2018_12_9االسم : أ.د. عبدهللا محمد ربابعة       التاريخ :

 


