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    مصطفى فؤاد الخصاونة. د: االسم
 
 

 
 
 
 

 االيميل
mustafa _ Khasawneh1@zpu.edu.jo 

 

 

الدستوري - القانون العام : التخصص/الكلية 

 أستاذ مساعد: الرتبة األكاديمية

 
 :العضويات

 
. جامعة الزرقاء وعضو فً لجان الكلٌة/  كلٌة الحقوق–عضو هٌئة تدرٌس . 1

 
 

.  وال زال1995عضو فً نقابة المحامٌن النظامٌٌن منذ عام . 2 
 .2014رئاسة الوزراء / عضو فرٌق التنسٌق الحكومً لحقوق اإلنسان . 3
 2014اللجنة الوطنٌة لصٌاغة الخطة الحكومٌة السنوٌة لحقوق اإلنسان / عضو لجنة التشرٌعات . 4

 

: المؤهالت العممية
 .الجامعة األردنٌة/ بكالورٌوس قانون .1
 .جامعة الحكمة/ م 2001عام  (قانون دستوري )ماجستٌر قانون عام تخصص  .2
جامعة عمان /  2004 عام بتقدٌر جٌد جدا (قانون دستوري )دكتوراه قانون عام تخصص  .3

  .العربٌة
 

 :األهداف المهنية

 .اإلسهام في رفع المستوى العممي القانوني لدى الطمبة واالستفادة من تجربة التدريس 
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 :الخبرات التدريسية

1.  
25/9/2010 25/9/2016 

جامعة الزرقاء / عضو هٌئة تدرٌس وعمٌد كلٌة الحقوق  -
  .31/8/2016 وحتى تارٌخ 2010

 

2.  
1/1/2013 25/9/2016 

 1/1/2013مستشار قانونً فً جامعة الزرقاء منذ تارٌخ  -
  .31/8/2016وحتى تارٌخ 

 

3.  
18/7/2014 2/10/2011 

 حتى 18/7/2014عمٌد كلٌة الشرٌعة بالوكالة من تارٌخ  -
. 2/10/2014تارٌخ 

 
 :األبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر

 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث ت

1.  

استقالل السلطة القضائٌة فً ضوء الدستور األردنً 
  وتعدٌالته1952لعام 

مجلة الزرقاء للبحوث 

.والدراسات اإلنسانٌة  

 

 االول.2013/حزٌران

.أثر حرٌة التعبٌر عن الرأي فً تحقٌق الدٌمقراطٌة  .2 مشاركة وقبول / جامعة أسٌوط 
.ونشر  

تارٌخ النشر 
:8-9/4/2014. 

3.  

مشروعٌة القٌود الواردة على مبدأ المساواة فً 

مؤتمر / القانون األردنً والشرٌعة اإلسالمٌة 

مبدأ المساواة بٌن التشرٌعات الوطنٌة والمواثٌق 

.مشاركة وقبول ونشر/ جامعة اإلسراء /الدولٌة   

 

نشر وقائع المؤتمر فً 

.مجلة خاصة  

 

2-3/4/2014. 

  (ص)مجمة  .النزاهة والشفافٌة بٌن القانون الخاص والعام  .4
العدد الثالث 

2015/عشر   
 
 
 

 :الكتب المؤلفة
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 السنة جهة النشر عنوان الكتاب ت
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
 :الكتب المترجمة

 السنة جهة النشر المؤلفين عنوان الكتاب ت
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 :المؤتمرات العممية

الجهة  اسم المؤتمر ت
 المنظمة

 السنة عنوان البحث

مؤتمر مبدأ المساواة بٌن التشرٌعات   .1
 /الوطنٌة والمواثٌق الدولٌة 

جامعة 

 اإلسراء
مشروعٌة القٌود الواردة على مبدأ 

المساواة فً القانون األردنً 
 والشرٌعة اإلسالمٌة

2014 

مؤتمر الضوابط القانونٌة والمهنٌة    .2
 واألخالقٌة للعمل اإلعالمً

جامعة 

 أسٌوط
أثر حرٌة التعبٌر عن الرأي فً 

 2014 تحقٌق الدٌمقراطٌة

الخطاب اإلعالمً التوعوي بٌن الشرٌعة   .3
والقانون  

جامعة 

 الزرقاء
 دراسة –المركز القانونً للخطٌب 

فً التشرٌع األردنً 
2015 

دور الشرٌعة والقانون واإلعالم فً   .4
مكافحة اإلرهاب 

جامعة 

 الزرقاء
 2016لجنة تحضٌرٌة 
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 :المعمومات الشخصية
 م15/9/1969 : مكان وتاريخ الميالد

أردني  : الجنسية
متزوج  : الحالة االجتماعية

 ثانً دخله –الرازي  (26)متفرع من ش  (سلوان ) ش –جبل الحسٌن /عمان  : عنوان السكن

 .  خصاونة ومشاركوه للمحاماة  (2)ط  (16) عمارة –ٌسار 
 – 064610502 : هاتف العمل

065161040 – 

 
  

 0797274448 : الهاتف النقال
 mustafa _ Khasawneh1@zpu.edu.jo : العنوان البريدي

 
 
 

mailto:mustafa%20_%20Khasawneh1@zpu.edu.jo

