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الوظائف القيادية واإلشرافية
 رئيس قسم القضائية /ادارة حماية االسرة من 2005-1998


رئيس قسم اإلدارة والقوى البشرية /ادارة حماية االسرة 2008-2005

 رئيس قسم الدراسات والبحوث  /ادارة حماية االسرة 2009-2008


آمر مركز التدريب اإلقليمي /إدارة حماية اآلسرة . 2010-2009

 خبير تطوير برامج تدريبية
المتحدة 2012-2010

/مؤسسة التنمية االسرية /اإلمارات العربية

 رئيس شعبة القضائية /قيادة إقليم امن العاصمة 2013-2012

اإلنجازات العملية:
1

 المشاركة في تأسيس ادارة حماية االسرة :اختير في عام  1997مع مجموعة من الضباط
لتأسيس إدارة حماية األسرة حيث أشرف على عمليات الهيكلة وإعداد الهيكل التنظيمي وتحديد
الواجبات واالختصاصات وقد واكب تطور اإلدارة على مراحلها المختلفة وشارك خالل هذه الفترة
في إعداد العديد من االدلة التدريبية واإلجرائية المتخصصة.
 تأسيس مكاتب خاصة بالتعامل مع االحداث الجانحين في المراكز األمنية :اشرف عام
 2005على عمليات اإلعداد والتنسيق واإلشراف على تأسيس واستحداث مكاتب خاصة بالتعامل
مع االحداث الجانحين في مديريات شرطة وسط عمان وشمال عمان وجنوب عمان ومديرية
شرطة محافظة الزرقاء وهي النواة التي طورت فيما بعد الى أدارة شرطة اإلحداث.
 تأسيس مركز التدريب اإلقليمي :أشرف عام  2007على تأسيس مركز تدريب مختص
بالتدريب على قضايا العنف األسري واالعتداءات الجنسية وتولى إدارة المركز لمدة عامين.

 اعداد ووضع استراتيجيات الشراكة ومنهجية ادارة الشركات وتحديد االحتياجات
التدريبة للعاملين في مؤسسة التنمية االسرية ابوظبي خالب الفترة من عام
2012-2010

اإلنجازات العلمية:
-

-

-

-

قام بأعداد دراسة تحلييه حول نتائج األحكام القضائية في قضايا االعتداءات الجنسية
المودعة عن طريق إدارة حماية األسرة إلى القضاء .2004
شارك مع عدد من الخبراء في إعداد الدليل التدريبي الخاص بقضايا العنف األسري
واالعتداءات الجنسية الذي نشر بالتعاون ما بين إدارة حماية األسرة ومشروع حماية
األسرة في األردن .2005
شارك مع عدد من الخبراء في أعداد الدليل التدريبي الخاص باإلرشاد النفسي
واالجتماعي للعاملين مع األطفال المساء إليهم والذي نشر بالتعاون ما بين إدارة حماية
األسرة ومؤسسة كوست سكوب 2005
قام بإعداد دليل تدريبي خاص بضباط الشرطة حول عدالة اإلحداث ونشر بتمويل من
مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2007)UNODC
شارك مع عدد من الخبراء في اعداد الدليل االجرائي إلجراءات عمل مكاتب االحداث في
المراكز االمنية الذي نشر بدعم من مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
. (UNODC) 2008
شارك مع عدد من الخبراء في إعداد الدليل التدريبي حول عدالة اإلحداث الذي نشر
بدعم من المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي ومكتب اليونيسف/عمان .2008
قام باعد دراسة متخصصة قدمت الى مكتب مدير االمن العام حول اليات تفعيل عمل
المجالس المحلية في المراكز االمنية التابعة إلقليم امن لعاصمة .2012
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 قام بأعداد دراسة تحليلية لجرائم سرقة السيارات المرتكبة ضمن اختصاص قيادة امناقليم العاصمة خالل االعوام ( )2012-2011-2010عام 2013
 رسالة ماجستير (غير منشورة ) حول اليات حماية األطفال من العنف الجنسي فياألردن ومدى مالئمتها والمعايير الدولية

الخبرات الشخصية:
-

-

-

عضو مشروع حماية االسرة في األردن /مجموعة عمل المسائل القانونية وعمل مقررا"
للمجموعة 2000ـ.2003-
عضو هيئة تدريب القضاة وعمل مقررا" للهيئة .2004-2003
عضو في اللجنة الوطنية التي شكلت إلعداد التقرير السنوي لألردن عن اتفاقية حقوق
الطفل المرفوع الى الجمعية العامة لألمم المتحدة .2003
عضو في اللجنة الوطنية لمراجعة القوانين والتشريعات المنبثقة عن المجلس الوطني
لشؤون األسرة/محور التعليم .2004
عضو اللجنة التنفيذية لمشروع العدالة اإلصالحية لألحداث المنفذ بالتعاون مع مكتب
اليونيسف والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي .2005
عضو اللجنة الفنية لمشروع إصالح نظام العدالة الخاص باإلحداث في األردن المنفذ
بالتعاون مابين مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(  )unodcومكتب
اليونيسف/عمان والحكومة االردنية (.) 2006-2005
عضو اللجنة الفنية لمشروع تطوير نظام العدالة الجنائية المنفذ بالتعاون مع مكتب
اليونسيف عمان .2008-2007
عضو اللجنة الوطنية ألعداد معايير االعتماد الخاصة بالمؤسسات العاملة في مجال العنف
االسري /المجلس الوطني لشؤون االسرة .2009
عضو الجنة الفنية لتأسيس الشبكة الوطنية للدعم النفسي واالجتماعي .2009
عضو اللجنة القانونية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالعنف االسري/المجلس الوطني
لشؤون االسرة 2010
عضو اللجنة المشكلة ألعداد مشروع قانون اإلحداث األردني الجديد بالتعاون ما بين
وزارة التنمية االجتماعية ومكتب اليونسف عمان . 2010
عضو اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقارير األردن حول البروتكوالت الملحقة باتفاقية
حقوق الطفل المرفوعة الى الجمعية العامة لألمم المتحدة /المجلس الوطني لشؤون
االسرة2010.
عضو المجلس التنفيذي لشبكة المساندة اإلنسانية /المديرية العامة للدفاع المدني
.2010
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 عضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون اإلحداث األردني ضمن مشروع إصالح نظام العدالةالجنائية في األردن بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ومكتب االمم المتحدة
للمخدرات والجريمة 2010.
 عضو اللجنة الوطنية إلعداد اإلطار الوطني حول عمالة اإلحداث بالتعاون ما بينوزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون اآلسرة ومنظمة العمل الدولية .2010

المشاركات الخارجية
 .1شارك في برنامج تدريبي حول مكافحة العنف المنزلي في المجتمع المدني لمدة شهر في
الواليات المتحدة االمريكية من.2000/8/26-1
 .2شارك كخبير ومحاضر في اللقاء األول لحماية األطفال في نزاع مع القانون الذي عقد في
الرباط /المغرب بالتعاون ما بين المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي واليونسف ووزارة العدل
المغربية في شهر أيلول .2004
 .3شارك في برنامج لالطالع على التجربة الدنماركية في مجال التعامل مع األطفال المساء اليهم
والتحقيق في الجرائم الواقعة على األطفال عبر الكمبيوتر والتحقيق في مسرح الجريمة (من
.) 2005/9/18-9
 .4شارك في دورة تدريب في مجال العدالة اإلصالحية لإلحداث سويسرا (من -2
.)2005/11/11
 .5شارك كخبير في الندوة اإلقليمية حول العدالة اإلصالحية لإلحداث التي نظمتها المنظمة
الدولية لإلصالح الجنائي بالتعاون مع وزارة العدل المغربية الدار البيضاء من -27
2008/3/28
 .6شارك في زيارة دراسية الى الواليات المتحدة االمريكية لالطالع على التجربة االمريكية في
مجال التعامل مع قضايا العنف االسري والتحقيق في الجرائم الواقعة على األطفال عبر
الكمبيوتر (من .) 2008/6/22-8
 .7شارك كخبير في المؤتمر العربي الثاني لحماية الطفل من اإلساءة –الرياض/المملكة العربية
السعودية من .2009/3/5-2/ 28
 .8شارك في برنامج تدريب المدربين حول االستغالل الجنسي لألطفال و الكشف المبكر عن
اإلساءة لألطفال كوبنهاغن الدنمارك . 2009-10/18-4
 .9شارك في المؤتمر الدولي الخاص بمؤسسة انقاذ الطفل الدولية خالل الفترة من -4
 2010/7/8كوبنهاغن الدنمارك .
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معار من مديرية االمن العام االردنية للعمل كخبير في مؤسسة التنمية االسرية /ابوظبي
.10
االمارات العربية المتحدة اعتبارا من  2010/8/1ولغاية . 2012/7/31
شارك كخبير في الدورة التدريبية التي عقدها برنامج األمان األسري /الحرس الوطني/
.11
المملكة العربية السعودية لتأهيل العاملين في مجاالت حماية الطفل في جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية /الرياض خالل الفترة من . 2011/12/28-26
شارك كخبير في ورشة عمل بعنوان :تباين الثقافات بين األجيال التي نظمتها إدارة
.12
شرطة االحداث القطرية في الدوحة /قطر خالل الفترة من 2013/03/5 – 3م
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