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 السيرة الذاتية

 د. محمد خليل يوسف أبوبكر االسم: 

 6/6/2591الخليل  مكان وتاريخ الميــالد:

 األردنية الجنسيـة:

 أستاذ مشارك الرتـبة  العلمـية:

 متزوج   الحالة االجتماعية:

 

 الشهادة العلمية

 التخصص سنة التخرج بلد الجامعة اسم الجامعة الشهادة العلمية

 ملكية فكرية ق مدني/ حقو–قانون خاص  1002 لبنان الجامعة اللبنانية دكتوراة دولة في الحقوق 

 محاكمات مدنية أصول/مدني –قانون خاص  2559 لبنان الجامعة اللبنانية ماجستير قانون خاص

 قانون خاص 2595 األردن الجامعة األردنية دبلوم عالي في القانون 

 حقوق  2592 لبنان بيروت العربيةجامعة  بكالوريوس حقوق 
 جغرافيا 2511 لبنان جامعة بيروت العربية بكالوريس آداب

 لغة انجليزية 2511 األردن معهد المعلمين  دبلوم معهد معلمين

 

 الخبرات العملية

 المــــدة المكان / البلد اسم الكلية/ الجامعة/ المؤسسة

 ما زال األردن 1492عضوية نقابة المحامين النظاميين منذ عام 

 4114 - 1492 األردن 1492محامي مزاول منذ عام 

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

 لغاية اآلن -1441 األردن

 - األردن حاصل على اجازة محاماة شرعية ونظامية وتربوية

 ما زال األردن خبرة في كافة أنواع القضايا لدى كافة المحاكم 

 ما زال األردن 1491مستشار لكثير من الشركات التجارية منذ عام 

 لغاية اآلن – 4114 األردن عضو هيئة تدريس / كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة األردنية 

 2/20/1026 – 1021 األردن عميد كلية الحقوق / جامعة الزيتونة األردنية

 لغاية اآلن – 1021/  1021 – 1020 األردن رئيس قسم القانون / كلية الحقوق / جامعة الزيتونة األردنية

 لغاية اآلن -1021 األردن نائب عميد كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة األردنية

 لغاية اآلن -1021/  1026-1021 األردن مساعد العميد لشؤون ضمان الجودة/ جامعة الزيتونة األردنية
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 المهام الوظيفة وعضوية اللجان واألعمال اإلدارية في جامعة الزيتونة

 العام الجامعي المهام الوظيفية الرقم

 1020/1022 – 2/9/1020 عضو هيئة تدريس في جامعة الزيتونة 2

 /لغاية اآلن1021 -1022/1021 – 1020/1022 رئيس قسم القانون 1

 / لغاية اآلن1021 – 1021/1022 – 1022/1021 نائب عميد كلية الحقوق 2

 2/20/1026 -1029-1024-1022-1021 عميد كلية الحقوق 4

 1021/1022/1024/1029/1026 عضة مجلس جامعة الزيتونة 9

عضووو اللجنووة العليوووا لالمتفووال بمووورور عشووريع علووو  ت سووس جامعوووة  6

 الزيتونة

1022 

 1022 تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعةعضو مراجعة  1

 2/20/1026 – 1021 عضو اللجنة العليا لالعتماد وضمان الجودة 9

 1022 عضو في اللجنة المشرفة عل  الموقع اإللكتروني 5

 1022/1021/1022 في فريق إعداد دراسة التقييم الذاتي رئيس معيار الهيئة التدريسية 20

 2/20/1026 – 1022 كلية الحقوقرئيس لجان  22

 1026 - 1022 عضو ضبط الجودة 21

 1029 المشاركة في إعداد تعليمات األمع الجامعي 22

 1029/1026 عضو مجلس الدراسات العليا 24

 1029/1026 عضو لجنة الخطة الدراسة 29

 1029/1026 عضو لجنة لدراسة عروض شركات الت ميع 26

 1029/1026 لجان التحقيق في الجامعةالمشاركة في كافة  21

 1021/1029 نائب عميد كلية الحقوق 29

 1021/1029 رئيس قسم القانون في كلية الحقوق 25

 1021/1029 مساعد العميد في شؤون ضمان الجودة في كلية الحقوق 10

 1021/1029 ممثل الجامعة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 12

 1021/1029 في لجان مناقشة رسائل الماجستير في الحقوق. عضو داخلي مشارك 11
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 الكتب واألبحاث المنشورة

 اسم الكتاب والبحث الرقم

 1009-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-مق المؤلف في القانون 2

 2556-عمان-دار الثقافة للنشر والتوزيع-دفوع عدم القبول ونظامها اإلجرائي 1

 1009-دار الثقافة للنشر والتوزيع-واالتفاقيات والمعاهدات الدولية-المبادئ األولية لحقوق المؤلف 2

 1021-عمان-مكتبة المجتمع العربي-( Legal Terminologyالمصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية ) 4

الدستورية العليوا لحويع تشوكيلها الصوادرة فوي الطعوع التعليق عل  مكم المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة  9

 (299-292ص )-26عدد -مجلة العدالة والقانون-2/1020رقم 

مجلوة -19/22/1022فصول -فوي رام ه-عدل عليا الصادر عع محكمة العودل العليوا 19/1022التعليق عل  القرار رقم  6

 (225-226ص)-25عدد -العدالة والقانون

مجلووة العدالووة -دولووة فلسوطيع-الصوادر عووع محكمووة الونقع المنعقوودة فوي رام ه 919/1020رار رقووم التعليوق علوو  القو 1

 (155-159ص)-11عدد -والقانون

جامعوة الزيتونة/كليوة االقتصواد والعلوووم -موؤتمر إدارة االزمووات فوي عوالم متغيور-دور القوانون فوي الوقايوة موع االزموات 9

 1024-اإلدارية

–موؤتمر إدارة االبتكوار فوي االعموال -لحماية مقووق الملكيوة الفكريوة وأتور تكنولوجيوا المعلوموات عليو االبتكار كشرط  5

 1029-جامعة الزيتونة األردنية/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعووة الزيتونووة-مووؤتمر إدارة االبتكووار فووي االعمووال-ممايووة مقوووق  ووامب مووق االبتكووار فووي قوووانيع الملكيووة الفكريووة 20

 1029-األردنية/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

مجلوة علووم  -دراسوات-التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني )نظره مديده بويع التشوريع وأمكوام القضوا  22

 4/1/1026دة البحث العلمياالجامعة األردنية عم-الشريعة والقانون

 –جامعوة طنطوا  -كليوة الحقووق  -مجلوة رو  القووانيع المحكموة  –األردنوي عقد النشر في قوانون ممايوة موق المؤلوف  21

29/9/1029 

جامعوة  -كلية الحقوق  -مجلة رو  القوانيع المحكمة  –مق الملكية في الفلكلور الوطني وممايت  في القانون األردني  22

 11/6/1026 –طنطا 

الموؤتمر العلموي الودولي السونوخ الخوامس  –وأمكوام القضوا  التزام العامول بعودم منافسوة  وامب العمول بويع التشوريع  24

 10/4/1026-29 –جامعة الزيتونة األردنية  –عشر لألعمال/ االستدامة والتنافسية في األعمال 

مقوق المرأة العاملة في قانون العمل األدرني وأتوره فوي تنميوة المووارد البشورية/ موؤتمر المورأة العربيوة فوي منظوموة  29

مووارد البشورية التمكويع وزيوادة المشواركة فوي سووق العمول/ الموؤتمر العملوي السونوخ األمانوة العاموة لرابطووة تنميوة ال

مراكووز بحوووث تنميووة الموووارد البشوورية فووي الوووطع العربووي واتحوواد مجووالس البحووث العملووي العربيووة وجامعووة القوودس 

 .1021 –المفنومة 

 .1021 –علوم الشريعة والقانون/ الجامعة األردنية  مجلة دراسات/ –الوقف القضائي للدعوى المدنية  26

(/ المركووز الفلسوطيني السووتقالل المحاموواة 22مجلووة العدالوة والقووانون عودد ) –التعليوق علوو  قورار المحكمووة الدسوتورية  21

 .1029والقضا )مساواة(/ تشريع الثاني 

مووؤتمر العدالووة البديلووة كتوودبير اسووتثنائي للعموول  الوسوواطة االتفاقيووة قبوول اللجووو  إلوو  القضووا  فووي التشووريع األردنووي/ 29

 .1029القضائي/ األردن 

المسؤولية المدنية للدولة عع الضورر البيئوي فوي التشوريع األردنوي/ موؤتمر التغيورات البيئيوة والتغيور المنواخي و تواره  25

 / 1025ابريل  11عل  الوطع العربي / 

 مركز البحث وتطوير الموارد البشرية -

 الشرق األوسط والدراسات المستقبلية جامعة عيع شمس. مركز بحوث -
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 الكتب واألبحاث المنشورة

 اسم الكتاب والبحث الرقم

الوساطة االتفاقية في مل المنازعات االقتصوادية والتجاريوة قبول اللجوو  إلو  القضوا . / مركوز البحوث وتطوور المووارد  10

 .20/4/1025البشرية )رما ( األردن 

 .11/4/1025القانونية والسياسية العلوم مجلة المسؤولية المدنية للمرض في التشريع األردني/  12

 Journal of Law, policy andالتووزام العاموول بعوودم منافسووة  ووامب العموول فووي التشووريع وأمكووام القضووا .  11

Globalzation  /20/9/1025. 

 

 اإلشراف عل  رسائل الماجستير

 الطالب التخصص اسم الرسالة 

مدى جواز الجمع بيع التعويضات في أ حاب العمول فوي القوانون  2

 األردني وأمكام القضا   

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

محمد مزم 

 محمد الصمادخ

التعويع عع الضرر المعنوخ للشخص المعنووخ والعوامول التوي  1

 تؤتر في 

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

فراس محمود 

 الشوابكة

 / ماجستير مقوق القانوني لبيع األعضا  البشرية والتبرع بها التكييف 2

 جامعة الزيتونة

ناديع عبده 

 الكسواني

 / ماجستير مقوق عقود الترخيص لتصاميم الدوائر المتكاملة 4

 جامعة الزيتونة

عبده 

 الروامنة

 

 الماجستير ومناقشة رسائلإشراف 

 الطالب التخصص اسم الرسالة 

لعقووود الشووراكة بووين القطوواعين العووام والخوواص اإلطووار القووانوني  2
 وأثره على االستثمار

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

لجين نادر خضر 
44/9/4114 
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 المشاركة في مناقشة رسائل ماجستير/ داخلي

 التاريخ الطالب التخصص اسم الرسالة 

 / ماجستير مقوق اإلنشا .مماية المشترخ في عقد بيع عقار تحت  2

 جامعة الزيتونة

ضح  طميم 

 المجالي

19/4/1025 

تجريووود الموووديع فوووي القوووانون المووودني األردنوووي دراسوووة  1

 مقارنة  

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

إبراهيم خزرج 

 منصور

12/4/1025 

 / ماجستير مقوق انتها  عقد الوكالة 2

 جامعة الزيتونة

زياد محمد 

 محاميد

29/2/1025 

ألوووزم المسوووت جر والمووو جور بالقوووانون المووودني األردنوووي  4

 دراسة مقارنة

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

عيس  محمود 

 الومش

4/2/1029 

مسؤولية المتبوع عع أعمال تابعة فوي القوانون المودني  9

 األردني.

 / ماجستير مقوق

 جامعة الزيتونة

 9/2/1029 محمد الطراونة

 / ماجستير مقوق دراسة مقارنةغلق الرهع  6

 جامعة الزيتونة

فايز محمد 

 المداينة

19/2/1025 

 

 

 المناقشة الخارجية / المشاركة في مناقشة رسائل ماجستير / خارجي

 التاريخ الطالب التخصص اسم الرسالة 

 / ماجستير مقوق النظام القانوني لرهع العالمة التجارية 2

 جامعة عجلون الوطنية

 عمر خضير

 خدالعكي

29/4/1025 

األسس القانونية فوي ممايوة مقووق المودنييع فوي  1

 النزاعات المسلحة غير الدولية

 / ماجستير مقوق

 جامعة عجلون الوطنية

عصام خلف 

 البياتي

9/9/1025 
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 النشاطات التي شاركت بها

وحصوولت  4112 نوالقضوواة األمووريكيي جمعيووة المحووامين –مسووابقة المحاكمووات الصووورية الوطنيووة -المحوواكم الصووورية 2
 األردنيةما بين الجامعات  األولالكلية على المركز 

 4112 نجمعية المحامين والقضاة األمريكيي-ندوه حول العيادات القانونية 1

 4112فندق الالند مارك -ندوه حول العيادات القانونية 2

 والرحالت-والجنايات الكبرى -الشرعيوالطب -زيارة قصر العدل-نشاطات الكلية 4

وحصوولت الكليووة علووى المركووز األول موون بووين الجامعووات االردنيووة  اإلنسووانيفووي القووانون الوودولي -المحوواكم الصووورية 9
4111. 

 21/1/4111 اإلنسانندوة حول حقوق  6

 .4119األحمد(/  المشاركة في المحاكم الصورية في القانون الدولي اإلنساني والجنائي الدولي )الصليب 1
 مناقشة أبحاث للمحامين المتدربين/ لدى مجلس نقابة المحامين األردنيين. 9

 عضو في اللجنة العلمية االستشارية للمجلة األكاديمية للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن ميرة/ الجزائر. 5

 .4119ألردن / عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الملتقى الدولي )العدالة البديلة( / ا 20
 .4119المشاركة في مؤتمر جمعيات كليات الحقوق العربية في أبوظبي/  22
مناقشوووة أبحووواث محووواميع متووودربيع/ الحمايوووة القانونيوووة للعالموووة التجاريوووة غيووور المسوووجلة/ بحوووث نقابوووة المحووواميع  21

11/20/1029. 

 29والقانون الجنائي الدولي )جامعوة الشورق األوسوط   المشاركة في المحاكمة الصورية في القانون الدولي اإلنساني  22

 (1029/ تشريع الثاني / 

 

 المواد التي قمت بتدريسها

 المدخل إل  علم القانون 1 تاريخ القانون 2

 العقود المسماة 4 مصادر اإللتزام 2

 عقود التأمين 6 الحقوق العينية 9

 والحقوق المجاورةحقوق المؤلف  9 الملكية الصناعية والتجارية 1

 دراسات قانونية باللغة االنجليزية 20 القانون البحري والجوي  5

 تشريعات اإلدارة اإللكترونية 21 التجارة اإللكترونية 22

 قانون العمل والضمان االجتماعي 24 القانون الدولي الخاص 22

 قانون البينات والتنفيذ 26 مشروع بحث التخرج 29

 قانون أصول المحاكمات المدنية 29 القضائيةالتطبيقات  21

 لطلبة الماجستير في الحقوق أساليب البحث العلمي /  25

 لطلبة الماجستير في الحقوق قانون الملكية الفكرية/ دراسات متعمقة/   10

 لطلبة الماجستير في الحقوق  قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ/ دراسات متعمقة/  12

 

  



   M.Abubaker@zuj.edu.jo(  بريد الكتروني : 9441924فاكس )
 

 األردن 11722عمان   121ب .ص   

 اللغــــــــــــــات

 ممتاز اللغة العربية

 جيد جدا   اللغة االنجليزية

 

 الدورات التدريبية

 السنة المكان اسم المكان / المؤسسة 

 1001 مركز الجابرخ/ عمان دورة في البرمجيات الجاهزة 2

 1024 األردنيةجامعة الزيتونة  ورشة عمل "ألتخطيط لدراسة التقييم الذاتي و ليات تنفيذها" 1

واستخدام  في  SPSSورشة تدريبية "أساسيات النظام اإلمصائي  2

 تحليل بيانات الدراسة العلمية"

 1026 جامعة الزيتونة األردنية

 1021 جامعة الزيتونة األردنية ورشة تدريبية "استراتيجيات التدريس الحديثة" 4

 1021 جامعة الزيتونة األردنية اإللكتروني وإدارت "دورة تدريبية بعنوان "استخدام نظام التعليم   9

 1021 جامعة الزيتونة األردنية دورة تدريبية بعنوان "بنا  االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها" 6

 1029 جامعة الزيتونة األردنية دورة تدريبية بعنوان "بنا  مصفوفات التعلم في الخطط الدراسية" 1

 1025 جامعة الزيتونة األردنية التعليم والتعلم القائمة عل  البحوثاستراتيجيات  9

 1025 جامعة الزيتونة األردنية تطبيقات في نظام إدارة الجودة في جامعة الزيتونة 5

 

 

 


