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 خليل يوسف أبوبكر د. محمد اإلســـــــــــــم:

 6/6/1952الخليل  ــالد:تاريــخ الميــمكان و 

 األردنية الجنسيــــــــــــة:

 أستاذ مساعد الرتـــــــــبة العلمـية:

 متزوج   الحالة االجتماعية:

 الخبــــــــــــــرات العمـــــــلية
 المـــــــــــــــــــــــــدة المكان / البلد إسم الكلية / الجامعة / المؤسسة

 ما زال األردن 1983عضوية نقابة المحامين النظاميين منذ عام 

 ما زال األردن 1983محامي مزاول منذ عام 

والعطل والضرر في قضايا الملكية العمل كخبير في تقدير التعويض 
 الفكرية وقضايا التعويض لدى محاكم البداية واالستئناف

 لغاية اآلن -1990 األردن

 - األردن حاصل على اجازة محاماة شرعية ونظامية وتربوية

 ما زال األردن خبرة في كافة أنواع القضايا لدى كافة المحاكم 

 ما زال األردن 1985منذ عام مستشار لكثير من الشركات التجارية 

 لغاية اآلن – 2009 األردن عضو هيئة تدريس / كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة األردنية 

 2012 – 2010 األردن رئيس قسم القانون / كلية الحقوق / جامعة الزيتونة األردنية
 لغاية اآلن – 2012 األردن عميد كلية الحقوق / جامعة الزيتونة األردنية

 الشهادات العلمية
 التخصص سنة التخرج بلد الجامعة إسم الجامعة الشهادة العلمية

 فكرية ملكية ق حقو /مدني –قانون خاص  2003 لبنان الجامعة اللبنانية دكتوراة دولة في الحقوق 

 محاكمات مدنية أصول /مدني –قانون خاص  1995 لبنان الجامعة اللبنانية ماجستير قانون خاص

 قانون خاص 1989 األردن الجامعة األردنية عالي في القانون  دبلوم

 حقوق  1983 لبنان جامعة بيروت العربية بكالوريوس حقوق 
 جغرافيا 1977 لبنان جامعة بيروت العربية بكالوريس آداب

 لغة انجليزية 1972 األردن معهد المعلمين  دبلوم معهد معلمين
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 المنشورة واألبحاثالكتب 
 اسم الكتاب والبحث الرقم                                                         

 2008-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-حق المؤلف في القانون  1

 1996-عمان-دار الثقافة للنشر والتوزيع-دفوع عدم القبول ونظامها اإلجرائي 2

 2005-دار الثقافة للنشر والتوزيع-واالتفاقيات والمعاهدات الدولية-المؤلفالمبادئ األولية لحقوق  3

 2012-عمان-مكتبة المجتمع العربي-( Legal Terminology)المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية  4

5 
مجلة -1/2010تشكيلها الصادرة في الطعن رقم التعليق على حكم المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين 

 (155-151)ص -16عدد -العدالة والقانون 

6 
-مجلة العدالة والقانون -25/11/2011فصل -في رام هللا-عدل عليا الصادر عن محطمة العدل العليا 25/2011التعليق على القرار رقم 

 (139-136ص)-19عدد 

 2014-جامعة الزيتونة/كلية االقتصاد ولعلوم اإلدارية-مر إدارة االزمات في عالم متغيرمؤت-االزمات ندور القانون في الوقاية م 7

8 
-22عدد -مجلة العدالة والقانون -دولة فلسطين-الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام هللا 578/2010التعليق على القرار رقم 

 (299-295ص)

ردنية/ جامعة الزيتونة األ –مؤتمر إدارة االبتكار في االعمال -المعلومات عليه اوأثر تكنولوجياالبتكار كشرط لحماية حقوق الملكية الفكرية  9
 2015-كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

10 
جامعة الزيتونة األردنية/ كلية االقتصاد -مؤتمر إدارة االبتكار في االعمال-الفكرية وانين الملكيةحماية حقوق صاحب حق االبتكار في ق

 2015-والعلوم اإلدارية
 .جامعة طنطا -كلية الحقوق  -مجلة روح القوانين المحكمة-عقد النشر في قانون حماية حق المؤلف 11

-القانون و علوم الشريعة  مجلة -دراسات-وأحكام القضاء نظره حديده بين التشريع)التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني  12
 42/2016عمدة البحث العلمي  األردنيةالجامعة 
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 في جامعة الزيتونة اإلداريةالمهام الوظيفة وعضوية اللجان واالعمال 
 العام الجامعي المهام الوظيفية الرقم
 2011/ 2010 – 3/8/2010 عضو هيئة تدريس في جامعة الزيتونة 1
 2011/2012 – 2010/2011 رئيس قسم القانون  2
 2012/2013 – 2011/2012 كلية الحقوق نائب عميد  3
 وما زال 2012/2013/2014/2015/2016 عميد كلية الحقوق  4
 2012/2013/2014/2015/2016 عضو مجلس جامعة الزيتونة 5
 2013 عضو اللجنة العليا لالحتفال بمرور عشرين على تأسس جامعة الزيتونة 6
 2013 الجامعةعضو مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس في  7
 ما زالو  2012/2016 عضو اللجنة للعليا لالعتماد وضمان الجودة 8
 2013 عضو في اللجنة المشرفة على الموقع اإللكتروني 9

 2011/2012/2013 الذاتي مرئيس معيار الهيئة التدريسية في فريق اعداد دراسة التقيي 10
 وما زال – 2016 – 2011 رئيس لجان كلية الحقوق  11
 2016 – 2013 عضو ضبط الجودة 12
 2015 األمن الجامعيالمشاركة في اعداد تعليمات  13
 2015/2016 عضو مجلس الدراسات العليا 14
 2015/2016 عضو لجنة الخطة الدراسة 15
 2015/2016 عضو لجنة لدراسة عروض شركات التأمين 16
 2010/2016 المشاركة في كافة لجان التحقيق في الجامعة 17
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 النشاطات التي قمت بها

 األولوحصلت الكلية على المركز  2013 نجمعية المحامين والقضاة األمريكيي – الوطنيةمسابقة المحاكمات الصورية -المحاكم الصورية 1
 ما بين الجامعات االردنية

 2013 نجمعية المحامين والقضاة األمريكيي-ندوه حول العيادات القانونية 2
 2013فندق الالند مارك -ندوه حول العيادات القانونية 3
 والرحالت-والجنايات الكبرى -والطب الشرعي-زيارة قصر العدل-نشاطات الكلية 4
 وحصلت الكلية على المركز من بين الجامعات االردنية اإلنسانيفي القانون الدولي -المحاكم الصورية 5
 31/5/20111ندوة حول حقوق االنسان  6
 15/8/2011كتاب شكر خول اعداد ملف الجودة  7

 المواد التي قمت بتدريسها
 المدخل إلى علم القانون  2 تاريخ القانون  1
 العقود المسماة 4 مصادر اإللتزام 3
 عقود التأمين 6 الحقوق العينية 5
 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 8 الملكية الصناعية والتجارية 7
 دراسات قانونية باللغة االنجليزية 10 القانون البحري والجوي  9

 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 12 التجارة اإللكترونية 11
 قانون العمل والضمان االجتماعي 14 القانون الدولي الخاص 13
 أساليب البحث العلمي  16 مشروع بحث التخرج 15

 الدورات التدريبية
 السنة المكان اسم المكان/ المؤسسة

 2002 مركز الجابري/عمان دورة في  البرمجيات الجاهزة

 اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  
 ممتاز اللغة العربية

 جيد جدا   اللغة االنجليزية


