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 ذاتيةسيرة 
 

 
 د. محمد خليل يوسف أبوبكر :االسم الكامل

 الحقوق :الكلية /القسم
 األردن. -عمان -جامعة الزيتونة األردنية: الجامعة،المدينة، البلد

 66561(6)1154944تلفون: 
 66561(6)1154121فاكس:

 zuj.edu.joM.Abubaker@البريد اإللكتروني:  

 https://zuj.edu.joالصفحة اإللكترونية: 
 
 المعلومات الشخصية .1

  الخليل،  1591/  6/  6:تاريخ الميالد
 األردنية: الجنسية

   
 الشهادات العلمية .1

 لبنان  –بيروت  –الجامعة اللبنانية  – 1662 – دكتوراة في القانون )قانون خاص( القانون المدني .4
 لبنان. –بيروت  – اللبنانيةالجامعة  – 4559 - القانون المدني -ماجستير القانون الخاص  .1
 األردن   –الجامعة األردنية  – 4595-دبلوم الدراسات العليا في القانون  .2
 لبنان.  –بيروت  –جامعة بيروت العربية  – 4592 –بكالوريوس حقوق  .1
 بيروت. –لبنان  –جامعة بيروت العربية  – 4511 –بكالوريوس آداب  .9
 عمان. –األردن  –معهد معلمين  – 4511 –دبلوم لغة انجليزي  .6

 
 الدكتوراة أطروحة .3

 بيروت. –لبنان  –الجامعة اللبنانية  –حماية حق المؤلف في القانون اللبناني واألردني 
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 الخبرات الوظيفية .4
 لغاية اآلن – 9002/ األردن/ عضو هيئة تدريس / كلية الحقوق/ جامعة الزيتونة األردنية

 

 الرتب األكاديمية
 46/46/1641 – األردن –جامعة الزيتونة األردنية  –قسم القانون  –كلية الحقوق  –أستاذ مشارك 

 
  

  1646/ 5/  41  -األردن  – األردنية جامعة الزيتونة -قسم القانون  –كلية الحقوق  - مساعدأستاذ 
 

 المناصب األكاديمية: 
 اآلن. ةلغاي 4/46/1616األردن -جامعة الزيتونة األردنية-عميد كلية الحقوق  -4
 .4/46/1645األردن،  –الزيتونة األردنية  جامعة-الحقوق عميد كلية  -1
 .4/46/1646 – 1641األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –عميد كلية الحقوق  -2
 4/46/1645 – 4/46/1641األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –نائب عميد كلية الحقوق  -1
 .4/46/1641 – 4/46/1646األردن،  –جامعة الزيتونة األردنية  –ق كلية الحقو  –رئيس قسم القانون  -9
 .9002/  9002-9009، األردن-األردنيةالزيتونة  جامعة-الجودةمساعد العميد لشؤون ضمان  -6

 
 هتمامات البحثيةاال .9

 المسؤولية المدنية
 حقوق الموظفين
 حقوق العاملين

 المنهجية وأساليب البحث العلمي. -حقوق الملكية الفكرية
 

 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 .األردنيين نقابة المحامين -4
 جمعية كليات الحقوق في الوطن العربي. -1

 
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8

 عضوية نقابة المحامين األردنيين. 
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 الخبرة التدريسية .5
 :اآلتيةقمت بتدريس المواد 

 الدراسات العليا 
 أساليب البحث العلمي / لطلبة الماجستير في الحقوق  -
 دراسات متعمقة/  لطلبة الماجستير في الحقوق  قانون الملكية الفكرية/ -
 قانون أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ/ دراسات متعمقة/  لطلبة الماجستير في الحقوق  -

 
 البكالوريس 

 تاريخ القانون  -

 مصادر اإللتزام -

 الحقوق العينية -

 الملكية الصناعية والتجارية -

 القانون البحري والجوي  -

 التجارة اإللكترونية -

 الدولي الخاص القانون  -

 مشروع بحث التخرج -

 التطبيقات القضائية -
 المدخل إلى علم القانون  -

 العقود المسماة -

 عقود التأمين -

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

 دراسات قانونية باللغة االنجليزية -

 تشريعات اإلدارة اإللكترونية -

 قانون العمل والضمان االجتماعي -

 قانون البينات والتنفيذ -

 لمحاكمات المدنيةقانون أصول ا -
 

  



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

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

 

QFG11/0110 - Page 4 of 11 

 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم( .11
ي يمددل  دد  ي ندد  و   إصدد ب  مدددج اددويج ي بمددا بدديض ي فيوي دد    دد   ،محمددد مددحم محمددد ي  ددم د  -4

 ،يألرد   وأمك م ي ن  ء
 ،ي فيويض عض ي  رر ي مينو   لشخص ي مينو  وي يويمل ي ف  تؤثر  يه،  ريس محمود ي شويبكة -1
 ،ي فكييف ي ن  و    بيا يألع  ء ي بشرية وي فبرع به  ،  ديض عبدهللا ي كسوي   -3

 ، عنود ي فرخيص  ف  ميم ي دويئر ي مفك ملة ،ي رويمنة محمد -4

يإلطدد ر ي ندد  و    ينددود ي شددريلة بدديض ي نمدد عيض ي يدد م وي خدد   وأثددر  علدد  ر/  بدديض  دد در خ دد -5

 .األردنية م اسفير منوق / ا مية ي حيفو ة/ يالسفثم ر

 

 المنح .11
 ختراعبراءات اال .11
 عضوية اللجان .13

 :المحلية والعالمية 
 العراق.-جامعة الفالوجة-مجلة الباحث للعلوم القانونية –عضو هيئة تحرير  .4
جامعووة عبوود الوورحمن -للمجلووة االكاديميووة للبحووث القووانوني-اللجنووة العلميووة االستشووارية-عضووو هيئووة تحريوور .1

 الجزائر. - ميره
 السودان. –جامعة القرآن الكريم  -مجلة العدالة والقانون  - استشاريةعضو هيئة  .2

 
 الجامعية  

 . ولغاية اآلن.1641/1642/1641/1649/1646 األردنية عضو مجلس جامعة الزيتونة .4
 1642 األردنية عضو اللجنة العليا لالحتفال بمرور عشرين على تأسس جامعة الزيتونة .1
 1642 األردنية جامعة الزيتونةعضو مراجعة تعليمات منح درجة البكالوريوس في  .2
 4/46/1646 – 1641 األردنية جامعة الزيتونة/عضو اللجنة العليا لالعتماد وضمان الجودة .1
  1642 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو في اللجنة المشرفة على الموقع اإللكتروني .9
 األردنيووووووة جامعووووووة الزيتونووووووة/ فووووووي فريووووووق إعووووووداد دراسووووووة التقيوووووويم الووووووذاتي رئوووووويس معيووووووار الهيئووووووة التدريسووووووية .6

1644/1641/1642 
 4/46/1646 – 1644 األردنية جامعة الزيتونة/ رئيس لجان كلية الحقوق  .1
 1646 – 1642 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو ضبط الجودة .9
 1649األردنية  جامعة الزيتونة/ المشاركة في إعداد تعليمات األمن الجامعي .5

 1649/1646األردنية  جامعة الزيتونة/ عضو مجلس الدراسات العليا  .46
 1649/1646 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو لجنة الخطة الدراسة .44
 1649/1646 األردنية جامعة الزيتونة/ عضو لجنة لدراسة عروض شركات التأمين .41
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 1649/1646 األردنية الزيتونةجامعة / المشاركة في كافة لجان التحقيق في الجامعة .42
 .1616 - مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية جامعة الزيتونة األردنية-عضو هيئة تحرير .41
 .1641/1649األردن  –الزيتونة األردنية  جامعة-الفسادممثل الجامعة في هيئة النزاهة ومكافحة  .49
 األردن –جامعة الزيتونة األردنية  - الحقوق ناقشة رسائل الماجستير في عضو داخلي مشارك في لجان م .46

 لغاية اآلن. – 1641/1649
 

 كعضو داخلي: اآلتية ماجستيرالفي مناقشة رسائل  شاركت

حماية المشتري في عقد بيع عقار تحت اإلنشاء. ماجستير حقووق / جامعوة ضحى طميم المجالي،  .4
 19/1/1645 األردنية الزيتونة

المدين في القوانون المودني األردنوي دراسوة مقارنوة  ماجسوتير حقووق / تجريد ، إبراهيم خزرج منصور .1
 1/1645/ 12 األردنية جامعة الزيتونة

 4/1645/ 49 األردنية ماجستير حقوق / جامعة الزيتونة انتهاء عقد الوكالة زياد محمد محاميد .2
ماجسووتير  مقارنووةم المسووتأجر والمووأجور بالقووانون الموودني األردنووي دراسووة األووز /عيسووى محمووود الوووح  .1

 1/4/1649 األردنية حقوق / جامعة الزيتونة
مسوؤولية المتبووع عون أعموال تابعووة فوي القوانون المودني األردنوي. ماجسوتير حقوووق /  محمود الطراونوة .9

 9/4/1649 األردنية جامعة الزيتونة
 األردنيوووووة ماجسوووووتير حقووووووق / جامعوووووة الزيتونوووووة غلوووووق الووووورهن دراسوووووة مقارنوووووة فوووووايز محمووووود المداينوووووة .6

19/2/1645 
ماجسووتير حقوق/جامعووة  الرقابووة القضووائية علووى عقووود اإلذعووان فووي القووانون األردنووي حووال المعايطووة .1

 1616 األردنية الزيتونة
األثووور المترتوووب علوووى انسوووحاب وفصووول الشوووريك مووون شوووركة التضوووامن. ماجسوووتير  سوووجى المجاولوووة .9

 1645 األردنية حقوق/جامعة الزيتونة
 ماجسووتير حقوق/جامعووة الزيتونووة علووى تفسووير العقووود وتطبيقاتهووا رقابووة محكمووة التمييووز هنوواء أيوووب .5

 .1616 األردنية
ماجشوتير حقووق  -التطبيق القانونية لحكوم التحكويم وآثواره وطورق الطعون فيو  -ليلي عاصم العطيات .46

 .2/4/1614جامعة الزيتونة 
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 كعضو خارجي: اآلتية ماجستيرالفي مناقشة رسائل  شاركت

ماجسووووووتير حقوووووووق / جامعووووووة عجلووووووون  النظووووووام القووووووانوني لوووووورهن العالمووووووة التجاريووووووة عموووووور خضووووووير العكيوووووودي -4
 49/1/1645الوطنية

ماجسوتير  األسس القانونية في حماية حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة غيور الدوليوة عصام خلف البياتي -1
 9/9/1645 حقوق / جامعة عجلون الوطنية

 جامعووة عمووان العربيووة الضوورر المرتوود فووي المسووؤولية المدنيووةالمسووتفيد موون التعووويض عوون ، العنووود نووادر عبيوود -2
19/4/1616. 

ماجسوتير حقووق جامعوة عموان  -السوؤول بالموال عون اإلصوابة بمورض كرونوا-مروان قاسم بنى هواني -1
 .46/4/1614 العربية

 

 اللقاءات العلمية والمهنية .14
 :المشاركة في المؤتمرات 

في المؤتمر العلمي الدولي المنظم بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا حول )السياحة المستدامة المشاركة  .4
بالبحث الموسوم "اإلطار القانون لعقد السياحة في التشريع األردني" والمنعقد بتاريخ  –من أجل التنمية( 

49/1/1616. 
بالبحث  –ي الوطن العربي: الواقع والمأمول( في المؤتمر الدولي األول بعنوان )البحث العلمي فالمشاركة  .1

 .11/44/1645-19الموسوم "حقوق اإلبتكار األكاديمي في التشريع األردني" والمنعقد بتاريخ 
بالبحث  –في المؤتمر الدولي األول بعنوان )العدالة البديلة كتدبير استثنائي للعمل القضائي( المشاركة  .2

-11الموسوم "الوساطة اإلتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء في التشريع األردني" والمنعقد بتاريخ 
19/41/1649. 

 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .19

 االتية: باألنشطةشاركت 
 1642جمعيووة المحوووامين والقضوواة األموووريكيين –مسوووابقة المحاكمووات الصوووورية الوطنيووة -المحوواكم الصووورية -4

 وحصلت الكلية على المركز األول ما بين الجامعات األردنية
 1642جمعية المحامين والقضاة األمريكيين -ندوه حول العيادات القانونية -1
 1642فندق الالند مارك -ندوه حول العيادات القانونية -2
 والرحالت-والجنايات الكبرى -والطب الشرعي-زيارة قصر العدل-نشاطات الكلية -1
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فووي القووانون الوودولي اإلنسوواني وحصوولت الكليووة علووى المركووز األول موون بووين الجامعوووات -صوووريةالمحوواكم ال -9
 .1649ردنية األ

 24/9/1644ندوة حول حقوق اإلنسان  -6
 .1649المشاركة في المحاكم الصورية في القانون الدولي اإلنساني والجنائي الدولي )الصليب األحمد(/  -1
 مجلس نقابة المحامين األردنيين. مناقشة أبحاث للمحامين المتدربين/ لدى -9
 عضو في اللجنة العلمية االستشارية للمجلة األكاديمية للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن ميرة/ الجزائر. -5

 .1649عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الملتقى الدولي )العدالة البديلة( / األردن /  -46
 .1649أبوظبي/  المشاركة في مؤتمر جمعيات كليات الحقوق العربية في -44
مناقشووة أبحوواث محووامين متوودربين/ الحمايووة القانونيووة للعالمووة التجاريووة غيوور المسووجلة/ بحووث نقابووة المحووامين  -41

11/46/1649. 
المشوواركة فووي المحاكموووة الصووورية فووي القوووانون الوودولي اإلنسووواني والقووانون الجنووائي الووودولي )جامعووة الشووورق  -42

 .(1649/ تشرين الثاني /  49األوسط،  
 

 شر العلميالن .16
 أبحاث في مجالت علمية: 
 1669-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-حق المؤلف في القانون  -1
 4556-عمان-دار الثقافة للنشر والتوزيع-دفوع عدم القبول ونظامها اإلجرائي -1
 1669-والتوزيعدار الثقافة للنشر -واالتفاقيات والمعاهدات الدولية-المبادئ األولية لحقوق المؤلف -3
 1641-عمان-مكتبة المجتمع العربي- (Legal Terminology) المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية -4
التعليق على حكم المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها الصادرة في  -9

 (499-494( ص-46عدد -مجلة العدالة والقانون -4/1646الطعن رقم 
فصل -في رام هللا-عدل عليا الصادر عن محكمة العدل العليا 19/1644التعليق على القرار رقم  -6

 (425-426(ص-45عدد -مجلة العدالة والقانون -19/44/1644
مجلة -دولة فلسطين-الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام هللا 919/1646التعليق على القرار رقم  -7

 (155-159(ص-11دد ع-العدالة والقانون 
جامعة الزيتونة/كلية االقتصاد -في عالم متغير األزماتمؤتمر إدارة -األزماتدور القانون في الوقاية من  -8

 1641-والعلوم اإلدارية
مؤتمر إدارة االبتكار في -االبتكار كشرط لحماية حقوق الملكية الفكرية وأثر تكنولوجيا المعلومات علي  -5

 1649-األردنية/ كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةجامعة الزيتونة –األعمال 
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جامعة -مؤتمر إدارة االبتكار في األعمال-حماية حقوق صاحب حق االبتكار في قوانين الملكية الفكرية -11
 1649-الزيتونة األردنية/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

مجلة  -دراسات-ن التشريع وأحكام القضاءالتعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني األردني )نظره حديده بي -11
 11/1646الجامعة األردنية عمدة البحث العلمي -علوم الشريعة والقانون 

جامعة  -كلية الحقوق  -مجلة روح القوانين المحكمة  –عقد النشر في قانون حماية حق المؤلف األردني  -11
 49/9/1649 –طنطا 

 -كلية الحقوق  -مجلة روح القوانين المحكمة  –انون األردني حق الملكية في الفلكلور الوطني وحمايت  في الق -13
 11/6/1646 –جامعة طنطا 

المؤتمر العلمي الدولي السنوي  –وأحكام القضاء  عيالتشر  نيالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ب -14
 16/1/1646-49 –جامعة الزيتونة األردنية  –في األعمال  ةيالخامس عشر لألعمال/ االستدامة والتنافس

وأثره في تنمية الموارد البشرية/ مؤتمر المرأة العربية في منظومة  األردنيالمرأة العاملة في قانون العمل  حقوق  -19
لرابطة تنمية الموارد البشرية التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل/ المؤتمر العملي السنوي األمانة العامة 

واتحاد مجالس البحث العملي العربية وجامعة القدس  بيمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العر 
 .1641 –وحة تالمف

 .1641 –مجلة دراسات/ علوم الشريعة والقانون/ الجامعة األردنية  –القضائي للدعوى المدنية  الوقف -16
(/ المركز الفلسطيني الستقالل 22عدالة والقانون عدد )مجلة ال –على قرار المحكمة الدستورية  التعليق -17

 .1649المحاماة والقضاء)مساواة(/ تشرين الثاني 
االتفاقية قبل اللجوء إلى القضاء في التشريع األردني/ مؤتمر العدالة البديلة كتدبير استثنائي للعمل  الوساطة -18

   .1649القضائي/ األردن 
ر البيئي في التشريع األردني/ مؤتمر التغيرات البيئية والتغير المناخي المدنية للدولة عن الضر  المسؤولية -15

بحوث الشرق  مركز-البشريةالبحث وتطوير الموارد  مركز 1645ابريل  11وآثاره على الوطن العربي / 
 .األوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس

مجلة العلوم القانونية والسياسية/ الجمعية العلمية للبحوث  – رض في التشريع األردنيمالمدنية للم   المسؤولية -11
 –( 1645منشور في حزيران ) –والدراسات االستراتيجية/ كلية القانون أكاديمية البورك للعلوم/ الدنمارك 

 (.1العدد ) –( 16المجلد )
مجلة رماح للبحوث  - والتجارية قبل اللجوء إلى القضاءاالتفاقية في حل المنازعات االقتصادية  الوساطة -11

 (.21العدد ) –( 1645منشور في آب ) –األردن /ر الموارد البشرية )رماح(يمركز البحث وتطو والدراسات/ 
 

22- Worker Commitment not to compete with employer (Between legislation and 

judicial precedent) - Journal of Law, policy and Globalization -     ي يدد -9002منشور

(72.) 
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مجلة العلوم القانونية والسياسية/  -ي في التشريع األردن-العامل بالمحافظة على أسرار صاحب العمل التزام -13
منشور في  –الجمعية العلمية للبحوث والدراسات االستراتيجية/ كلية القانون أكاديمية البورك للعلوم/ الدنمارك 

 (.2العدد ) –( 14المجلد ) –( 1645أيلول )
مجلووة رموواح للبحوووث والدراسووات/ االصووطالحية للجريمووة االقتصووادية فووي القووانون والفقوو  والقضوواء المقووارن،  األزمووة -14

 (.21العدد ) –( 1645) األولمنشور في تشرين  –األردن /ر الموارد البشرية )رماح(يمركز البحث وتطو 
 

22- The Seller’s commitment for Building Execution, ownership transfer, and Risk-

taking of real Estate under construction (in according with Jordanian law of Real Estate) 

- Journal of Law and political sciences/The faculty of law - AllBORG Academy of 

sciences /Denmark – ( 1616منشور في كانون الثاني )– ( 14العدد).  

 

22- Property Rights and protection of national folklore in Jordanian legislation - Journal 

of Law and political sciences/The faculty of law - AllBORG Academy of sciences 

/Denmark –  (11العدد ) –( 1616) آذارمنشور في.  

 

22- State civil liability for Environmental damage in Jordanian Legislation- International 

Journal of innovation, creativity and change -  (.13العدد ) –( 1616) آذارمنشور في 

22- Proving of the Electronic administrative contract - International Journal of 

innovation, creativity and change - - (.41العدد ) –( 1616) حزيرانفي  منشور 
 

/ جامعة ةمجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعي - شجيع االبتكار للمؤلفينتعقود النشر ودورها في  -22
 (.9)العدد–(2)المجلد–(1616) أيلولمنشور في  – األردنكز البحث وتطوير الموارد البشرية/تركيا ومر  سكاريا/

 

/ ةمجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعي - ةالبديلأسباب  والمسؤولية والحلول  :إطالة أمد المحاكمة -03
المجلد  – (1616) كانون األولمنشور في  – األردنكز البحث وتطوير الموارد البشرية/تركيا ومر جامعة سكاريا/

 (.6)العدد  –( 2)

 

/ جامعة طنطا/ روح القوانين المحكمةمجلة  - التعاقدية بين الطلبة والجامعات األردنيةالتنظيم القانوني للعالقة  -01
 .90/2/9090مقبول للنشر بتاريخ  – مصر

 

جامعة / روح القوانين المحكمةمجلة  - األردنيةالتنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية للطلبة في الجامعات  -02
 .05/00/9090مقبول للنشر بتاريخ  – / مصرطنطا

 

 

00- Foreign judicial judgments between monitoring and auditing systems in the context 

of Jordan - Hamdard  Islamicus (Quarterly research journal of the  hamdard foundation 

Pakistan)  - ( 1616منشور في )– ( 43العدد.) 
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03- Crimes of Assaulting privacy and violating public morals via smart phones 

according to the information Technology Crime Law and the telecommunications  

Regulatory Law; A comparative Analytical study - International journal of 

psychosocial Rehabilitation -     (.94ي يدد ) –( 9090)محيري  منشور 
 

02- Provision Regulating commercial Distribution contract in Jordanian Law - 

Hamdard Islamicus (Quarterly research journal of the hamdard foundation Pakistan)  

 (.12العدد ) –( 1616منشور في )  -
 

للدراسات الشرعية الجامعة اإلسالمية مجلة  - النظامي في القانون االردنيالمسؤولية الجزائية للقاضي  -02
 (.4العدد ) –( 15المجلد ) –( 1614) كانون الثانيمنشور في  – غزةوالقانونية/ الجامعة اإلسالمية ب

 

02- The Consumer Protection from Arbitrary Terms in the Context of Jordan 

Legislative -  Multicultural Education -  -( 1614منشور في )– ( 1العدد.) 

     

 الكتب المنشورة: 
4. Legal Studies and Terminology in English - 1616. 
 .1616 -األردني واإلتفاقيات الدولية لقانون وفقًا لحق المؤلف حقوق الملكية الفكرية: قانون حماية  .1
 .1616 -وفقًا للقانون األردني واإلتفاقيات الدولية  الدوائر المتكاملةحقوق الملكية الفكرية لتصاميم  .2
 .1616 -وفقًا للقانون األردني والمعاهدات الدولية  ألصناف النباتية الجديدةحقوق الملكية الفكرية في ا .1
 .1616 -: من النظرية إلى التطبيق صول أحث العلمي في العلوم القانونية و منهجية وأساليب الب .9
 .1616 -االتفاقيات الدولية في حق المؤلف المعاهدات و : ق الملكية الفكريةحقو  .6
في أصول المحاكمات المدنية ومحاكم الصلح وأصول المحاكمات الجزائية ) الدعوى  تطبيقات قضائية .1

 .1616 -من البداية إلى النهاية: من النظية إلى التطبيق ( 
 .1616 -القضائية أداء الخبرة وا عداد التقرير: من النظية إلى التطبيق  تنفيذ الخبرة .9
 . 1649 - ما يحتاج  التالميذ في قواعد اللغة اإلنجليزية .5

 .1649 - دفوع عدم القبول ونظامها االجرامي  .46
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