


                                                                                                                                         
 

List of Participants to the Third Annual National Moot Court Competition - 2017 

On International Humanitarian Law and International criminal Justice 
 

 لجنة التحكيم  – أوالً : قائمة الخبراء
 سانينرئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإل الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة 

 سانينعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإل الدكتور مهند حجازي اللواء المتقاعد 

 سانينعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإل معالي الدكتور ابراهيم الجازي 

 سانينعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإل القاضي الدكتور محمد الطراونة 

 أستاذ القانون الدولي  األستاذ الدكتور رشاد السيد 

 سانينعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإل الدكتور عمر العكور 

 

 ثانياً : قائمة اللجنة الدولية للصليب األحمر 
 المستشار القانوني و األكاديمي للجنة الدولية للصليب األحمر  الدكتورة شيماء حلمي أبوفرحة 

 اللجنة الدولية  /مديرة دائرة اإلعالم و االتصال  السيدة ناديا دبسي 

 للجنة الدولية ا / األمنيةشؤون العسكرية ومستشار ال السيد ياسين المجالي 

 اللجنة الدولية /إلعالمي الناطق ا السيدة هال شمالوي 

 اللجنة الدولية /موظف دائرة اإلعالم و االتصال  السيدة رانيا عبدالدايم 

 اللجنة الدولية /موظف دائرة اإلعالم و االتصال  السيدة أسيل ساري 

 اللجنة الدولية /موظف دائرة اإلعالم و االتصال  السيدة رفاه الحديدي 

 

  الطلبة من الجامعات المشاركة المدربين واألساتذة قائمة 

Name اسم الجامعة 

                جامعة جدارا  الدكتور محمد شبلي عبد المجيد الشبلي المدرب: 
 : عمر الشوملي 1الطالب  

 : ميس محمد الخطايبة 2الطالب 

 : النا يزيد إسماعيل الحموري 3الطالب 

Name  

 جامعة االسراء             المدرب: الدكتورة هيام محمود الشوابكة 
 :  محمد رجب منسية 1الطالب  

 : محمد خليف المجالي  2الطالب 

 :  دعاء عبدالوهاب الختاتنة  3الطالب 

Name  

 جامعة اليرموك               الدكتور أحمد عقيل محمد الزقيبه المدرب:
  امجاد محمد احمد  بني طه : 1الطالب  

 : احمد عمر سليمان الروسان 2الطالب 

 : منتهى محمد غالب الدهني  3الطالب 

Name  

جامعة عجلون  المدرب: د.زياد محمد علي الوحشات
 الوطنية

 
 : إسراء محمد كامل العمله 1الطالب 

 : صالح أحمد يوسف عليوه 2الطالب 

 محمد أبو جملفراس يحيى :  3الطالب 

Name  

جامعة عمان  الذنيبات جمال محمد الدكتورالمدرب:  
 األهلية

 
 قطيشات هللا ضيف سمير دانية:   1الطالب 

 صويص مخائيل خالد مجد:  2الطالب 



                                                                                                                                         
 

 الموصلي ناصر محمد عمر:   3الطالب 

Name   

       جامعة الزرقاء          ة حنين نصارالدكتورالمدرب: 
 المصرينضال محمود :  ليلى  1الطالب  

 العبادي عمر عبدهللا :  عنود  2الطالب 

 النجار عماد اسماعيل :   دانا  3الطالب 

Name   

إربد جامعة  المدرب:  الدكتور خلدون فوزي قندح
          االهلية

 
 :  محمد خالد الحموري 1الطالب 

 : رشا حسين عبده جرادات 2الطالب 

 :  دانا محمد راضي السمير 3الطالب 

Name   
جامعة العلوم  عيسى أبو هللا عبد محمد حمزةالدكتور : المدرب

 التطبيقية
 

 خاطر محمد الدين نصر محمد:  1 الطالب

 دريع أبو مصطفى هشام عمار:  2 الطالب

 كوبري خضر حازم هبة:  3 الطالب

Name   
 جامعة آل البيت  العون محمد قاسم الدكتور: المدرب

  عبدالهادي عماد البتول:  1 الطالب 

 فريحات عزات عمران:  2 الطالب

  العبادي فؤاد ايالف:  3 الطالب

Name   

 جامعة البترا العواملة عواد جمال كمال. د: المدرب
 العجارمة مفلح حسن جود:  1 الطالب 

 .الزعبي جميل طه لمى:  2 الطالب

 سلمان قاسم عماد ساره:  3 الطالب

Name   
يرافقه الدكتورة ريما النوباني و الدكتورة ايناس  الصباريني علي حسن غازي الدكتورالمدرب: 
 قطيشات

 جامعة فيالدلفيا
 

 العوفي جمعة حسني شريف:  1الطالب 

 الصوالحة محمود" بسام محمد" يزن : 2الطالب 

  النجار بشير" نذير محمد" نجالء:  3الطالب 

 طالب االحتياط : راما ماهر حسين صمادي

Name   

 جامعة جرش أعبيه سعيد خليل.د: المدرب
  

 

 عبدالمطلب فؤاد عبدالمطلب:  1 الطالب

 عبدالهادي عايد صدام:  2 الطالب

  ياسين محمد" حسان محمد" لمى:  3 الطالب

Name   

جامعة الشرق  هماش احمد السالم عبدالدكتور المدرب: 
 األوسط

 
 المناصير فايض حامد جعفر:  1الطالب 

 عماد الدين لداودة  : 2الطالب 

 السواعير قاسم البتول:  3الطالب 

 ضيوف  من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية  3الدكتورة عال عباسي و 
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