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 الدكت ـ ـور إبراهي ـ ـ ـ ـم الجـ ـ ـ ـ ـ ـازي حاص ـ ـ ـل على شه ـ ـ ـ ـ ـادة الدكتوراه في القان ـ ـ ـون الدولي مــن
) (University of Londonفي اململكة املتحدة وشهادة املاجستير في القان ـ ـون الدولي م ـن
)  (University of Essexفي اململكة املتحدة ،وهو محامي دولي يتمتع بدراية واسعة في
مجاالت القانون الدولي العام و املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان وقانون البيئة وقانون
البحار والقانون اإلنساني واملعامالت الدولية واألمور التجارية وأمور املالحة البحرية.
 الدكتور الجازي يترأس دائرة الشؤون القانونية في الجامعة األردنية .كما أنه أستاذ القانون
الدولي املشارك في الجامعة األردنية كما أنه يحاضر في املوضوعات التالية:
قانون البيئة ،وقانون حقوق اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني وقانون البحار وقانون
املشاعات الدولية والقانون الدولي الجنائي ومصطلحات قانونية باللغة االنجليزية لطلبة
الشهادة الجامعية األولى كما أنه محاضر في الطرق البديلة لحل النزاعات والقانون الدولي
العام والطرق السلمية لحل املنازعات والسياسة الخارجية األمريكية والقانون الدبلوماس ي
وقانون املعاهدات وجمعيها تدرس باللغة االنجليزية لطالب الدراسات العليا كما انه محاضر
غير متفرغ في برنامج املاجستير بجامعة مالطا.

 وقد قام الدكتور إبراهيم الجازي بتقديم العديد من االستشارات القانونية إلى الكثير من
الشركات متعددة الجنسية ،باإلضافة إلى العديد من الشركات املحلية واإلقليمية فيما
يتعلق بالعديد من املوضوعات القانونية في األردن.باإلضافة إلى ذلك ،فقد قام بكتابة الكثير
من األبحاث واملقاالت فيما يتعلق بالقانون الدولي العام ،كما انه يشارك في الكثير من
املؤتمرات القانونية ،املحلية والدولية منها.
 الدكتور الجازي عضو في نقابة املحامين األردنيين ،نقابة املحامين الدوليين في لندن ،عضو
في جمعية القانون الدولي في لندن وعضو في املنظمة العربية لحقوق اإلنسان في القاهرة،
وعضو في منظمة العفو الدولية لحقوق اإلنسان في اململكة املتحدة ،كما انه عضو في
جمعية املحامين العرب في لندن إلى جانب كونه عضوا في اللجنة األردنية الوطنية للمحكمة
الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق األوسط للقانون الدولي وهو عضو في
جمعية املنتدى األردني لحوكمة الشركات وعضو في الجمعية األردنية للمنافسة باإلضافة
لكونه عضوا في محور التشريع والعدل املنبثق عن األجندة الوطنية .
 في  2011/10/24تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية وفي
 2012/4/11تم تعيين الدكتور الجازي وزيرا للعدل .وبعد استقالة حكومة دولة السيد عون
الخصاونة تم إعادة تسجيله في سجل املحامين املزاولين لدى نقابة املحامين األردنيين ،وهو
أستاذ القانون الدولي املشارك بالجامعة األردنية .
 في  2014 – 2013تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي مساعدا لرئيس جامعة ّ
عمان العربية
وعميدا لكلية الحقوق .
 في  2014تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي عميدا لكلية الحقوق في الجامعة األردنية .
 وفي عام  2015حصل الدكتور إبراهيم الجازي على رتبة األستاذية (. )Professor
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