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 ذاتيةسيرة 

 
 

 محمد فهمي سليم غزوي  :االسم الكامل
الحقوق  :الكلية /القسم  

 جامعة الزيتونة/ االردن/ عمان
 1527015900تلفون:      

 m.ghazwi@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 
 

 المعلومات الشخصية .0
   51/51/5831تاريخ الميالد: 

 اردنيالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .9
  ماليزيا، سنتوك، كيدا،  جامعة شمال ماليزيا،  1151التحكيم التجاري الدولي، في دكتوراة.  
 ماليزيا، سنتوك، كيدا،  جامعة شمال ماليزيا، 2010في القانون التجاري،  درجة الماجستير. 
  جامعة اليرموك، اربد، االردن1113في الحقوق، درجة البكالوريس ، 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
عة شمال تحفظية في ماليزيا والسعودية، جامنفيذ قرارات التحكيم الدولية واصدار التدابير الالتحليل النقدي لت

 .1151ماليزيا، 
 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 2 of 5 

 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 حتى االن. – 9/1153 استاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة الزيتونة، االردن. -
  1151 /1ة عمان العربية، االردن،استاذ مساعد، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامع -

             
 المناصب األكاديمية

 حتى االن. 9/1159، االردن، نائب عميد كلية الحقوق، جامعة الزيتونة -
 حتى االن. 9/1159مساعد العميد لشؤون ضمان الجودة جامعة الزيتونة، االردن،  -
 ، االردنة عمان العربيةقائم بأعمال رئيس قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامع -

1/1152/51/1152 
 

 الدورات التدريبية
 1159تطبيقات في نظام ادارة الجودة في جامعة الزيتونة االردنية /  -
 1153بناء االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها /  -
 1151اعداد مشروع خطة الماجستير /  -
 1151ادارة الصف والتفاعل الصفي / -
 1151ة وتطبيق الجامعة الذكي /االمتحانات االلكتروني -
 1151اتجاهات حديثة في استراتيجيات وطرق التدريس / -

 هتمامات البحثيةاال .7
 التحكيم -
 الشركات التجارية -
 االوراق التجارية -
 الملكية الفكرية -
 قانون البنوك -
 المنافسة الغير مشروعة -
 التنفيذ -
 اصول محكاكمات مدنية -
 العقود التجارية والمدنية -
 القانون المدني -
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 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 لغاية االن – 1151من سنة   ومزاول عضو في نقابة المحامين 

 
 الخبرة التدريسية .2
 
 الدراسات العليا 

 قانون تجاري )دراسة متعمقة( -
 قانون التامين )دراسة متعمقة( -

  
 البكالوريس 

 احكام التزام  -
 مصادر اإللتزام -
 القانون التجاري  ئمباد  -
 لكية الصناعية والتجارية الم  -
 القانون البحري والجوي  -
 التجارة اإللكترونية -
 المدخل إلى علم القانون  -
 العقود المسماة  -
 التطبيقات القضائية -
 دراسات قانونية باللغة االنجليزية  -
 شركات وافالس  -
 قانون االوراق التجارية -

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .01
 

I. 1111العمريين، التحكيم في النزاعات التجارة البحرية وموقف التشريع والقضاء االردني منه،  مهند. 
II.  ،1111بكر سلمان، التأمين ضد اضرار البيئة وفقا للقانون االردني 
III.  ،تعارض مصلحة األغيار بالتمسك بوجود اوبطالن شركة التضامن عند عدم قيد ايناس الموازنة

 1111، الشركة
IV.  1159، االثر المترتب على انسحاب وفصل الشريك من شركة التضامنلة، سجا المجاو 
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V.  ،الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن فيه وفقًا لقانون التحكيم األردني ليلى العطيات
 1111، 1153( لسنة 51المعدل رقم )

VI.  ،1111هيام العمرو، الحلول في عقد التأمين في القانون االردني 
 

 عضوية اللجان  .00
 

 عضو لجنة الجودة -
 عضو لجنة الحوسبة والموقع اإللكتروني -
 عضو لجنة التعليم االلكتروني -
 عضو لجنة الدراسات العليا -
 لجنة البحث العلمي لجنة  عضو -
 عضو لجنة الخطة الدراسية والمصادر التعليمية -
 عضو لجنة المعادلة واالرشاد والتدريب ومتاعة الخريجين -
 حانات والتقييمعضو لجنة االمت -
 عضو لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية -
 عضو لجنة المؤتمرات -

 
 النشر العلمي .09

 
تأثير حوكمة الشركات على الفساد في الشركات العامة المدرجة في التشريع االردني  ،  .1

 .0202منشور في مجلة علم النفس والتعليم في سنة 

في سياق التشريع األردني المشنور في  المجلة  حماية المستهلك من الشروط التعسفية .0

 0202الدولية للتعليم متعدد الثقافات في سنة  

اإلطار القانوني لعقد السياحة في التشريع األردنيالمشنور في مجلة رماح لألبحاث  .3

 . 0202والدراسات في سنة 

ات في العلوم نشر العقود ودورها في تشجيع االبتكار لدى المؤلفين  منشور في مجلة دراس .4

 اإلنسانية واالجتماعية في سنة 

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ضمن العقود اإلدارية في األنظمة األردنية والسعودية ،  .5

 .0202لعلم اآلثار في سنة   Palarchمنشور في مجلة مجلة 
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أحكام تنظيم عقد التوزيع التجاري في القانون األردني ، منشور في مجلة  حمدارد  .6

 0202يكوس في سنة إسالم

الحكم القضائي األجنبي بين أنظمة المراقبة والتدقيق في السياق األردني ، منشور في مجلة   .7

 0202حمدارد إسالميكوس في سنة 

المجلة الدولية لالبتكار واإلبداع  منشور  الفصل التعسفي في قانون العمل األردنياشكالية  .8

 0202في سنة  والتغيير

( لسنة 09قاضي التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ االردني المعدل رقم ) طرق الطعن في قرارات .9

 0219منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية في سنة  0217

: .0221قانون التحكيم األردني  ظلفي التحكيم في  الوقتية القراراتحليل نقدي لمنح ت .12

 .0218 في Beijin Lawمنشور في  مجلة ، دراسة مقارنة 

األثر المترتب على الطعن في قرارات رئيس التنفيذ األردني وفقا لقانون التنفيذ االردني  .11

في سنة  مجلة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية و القانونيةمنشور في  0227( لسنة 05رقم )

0218. 

ية للمستهلك المستهلك بدون حماية قانونية خاصة. كيف يوفر النظام القانوني األردني الحما .10

 .0217منشور في مجلة القانون والسياسة والعولمة 

13.  

المجلة األوروبية منشور في  سلطة منح التدابير المؤقتة في ماليزيامعيار في اشكالية  .14

 .0216في سنة  واألعمال االجتماعيةلألعمال 

ية مبدأ إعالن المعاملة بالمثل والتحفظ كأساس لرفض االعتراف بقرارات التحكيم الدول .15

المجلة الدولية ألبحاث األعمال منشور في  وتنفيذها في ماليزيا والمملكة العربية السعودية

 .0216في سنة  والقانون

دور القضاء الوطني في االعتراف واتنفيذ قرارات التحكيم الدولية في ماليزيا، منشور في  .16

 .0216المجلة الماليزية في القانون الحالي في سنة 

 
 


