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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 سهيل هيثم حدادين االســـــــم 
 عمان األردن 8771نيسان  7 تاريخ ومكان الميالد 

 الحقوق الكلية 

 الخاص القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 22/88/2001 جامعة بواتييه، فرنسا قانون -ملكية فكرية  دكتوراه 
 2002 جامعة بواتييه فرنسا قانون -ملكية فكرية  ماجستير 
 2000 الجامعة األردنية قانون بكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 الملكية الفكرية التخصص العام 
 حق المؤلف التخصص الدقيق 

 ري، الملكية الفكرية، قانون التوزيع.القانون التجا مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 Essai sur une théorie générale en droit d'auteur 
 Cette étude propose une lecture critique des courants doctrinaux et jurisprudentiels 

contemporains qui, notamment sous l'influence du système anglo-saxon, font 
reculer les conceptions fondamentales du droit d'auteur. Elle a pour objectif de 
démontrer que la propriété de l'auteur sur son oeuvre n'est pas un dogme juridique, 
mais un effet des principes généraux du droit civil français, voire du système 
juridique français tout entier. D'où l'idée que le droit moral, dans sa conception 
classique, trouve un fondement adéquat dans le Code civil français. Le débat 
actuel, qui oppose " romantiques " et pragmatiques, fournit donc le fil conducteur de 
l'élaboration d'une théorie générale du droit d'auteur. 

  
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
أستاذ القانون التجاري  

 المساعد
حتى  22/2/2007 هاشميةالمملكة األردنية ال –كلية الجقوق الجامعة األردنية 

22/2/2082 

أستاذ القانون التجاري  
 المشارك

حتى  22/2/2082 المملكة األردنية الهاشمية –كلية الجقوق الجامعة األردنية 
 تاريخه.

أستاذ زائر في جامعة  
 بواتييه

حتى  8/80/2082 فرنسا -جامعة بواتييه 
)زيارة  8/88/2082

 علمية(
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  لجان األعمال اإلدارية وال
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 2088حتى أيلول  2080نيسان الجامعة األردنية مساعد عميد كلية الحقوق الجامعة األردنية 

 2082حتى كانون ثاني  2082أيلول  الجامعة األردنية نائب عميد كلية الحقوق الجامعة األردنية 

  6/7/2082حتى  8/88/2082 الجامعة األردنية ة األردنيةمدير الشؤون القانونية الجامع 

 6/7/2082حتى  8/2/2082 الجامعة األردنية مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية 

 حتى اليوم. 6/7/2082 الجامعة األردنية مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  لباحث )الباحثين(اسم ا 
 .د. "محمد أمين" الناصر و د 

 سهيل حدادين
الملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف األردني: رؤية جديدة لمفهوم 

قديم، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، المملكة 
 8272، ص. 2082، تشرين ثاني 2د ، العد28األردنية الهاشمية، المجلد 

– 8202. 
 .د. "محمد أمين" الناصر و د 

 سهيل حدادين
The unnatural nature of intellectual property: an example 
from a developing country, European Intellectual 
Property Review, 2013 35(6), p. 341-351 

د. "محمد أمين" الناصر و د.  
  سهيل حدادين

On the Recognition of the Public Domain in Intellectual 
creations under Islamic Shari’a., with Dr. Mohammad 
Amin Al-Naser, Intellectual Property Quarterly (IPQ) 
2012, 2, p. 94-105.   د. سهيل حدادين ود. جورج

 حزبون
ماية التقنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، المجلة الح

، 2082( كانون أول 2( العدد )2األردنية في العلوم والسياسة، المجلد )
 .226 – 872ص. 

 La notion de faute dans le régime de la responsabilité د. سهيل حدادين 
civile en Droit Civil jordanien, in De la Faute et du crime, 
Natures et cultures, Sous la direction de J. – M. dit 
Falisse, L’Harmattan, 2014, p. 111 – 122.  
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 First Arab Civil Code Forum in 

UAE : UNIVERSITE PARIS 
SORBONNE ABU DHABI 

7 December 2015.  
UNIVERSITE PARIS 
SORBONNE ABU DHABI  

 باحث

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

ة في الجامعات دورة تدريبية في التعليم التفاعلي في الواليات األمريكية المتحد 
( : جامعة ييل / كلية الحقوق، جامعة كوردوزو، USAIDالتالية برعابة مؤسسة )

  جامعة كولومبيا، جامعة هارفارد، جامعة جورج تاون، جامعة جورج واشنطون

 22إلى  88في الفترة من 
  .2082تشرين ثاني عام 

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 *  ( مبادئ القانون التجاري8008828) 
 *  ( الملكية الفكرية،8028221) 
 *  ( التشريعات التجارية8008820) 
 *  ( األوراق التجارية والعمليات المصرفية8008222) 
 *  ( العقود التجارية8028222) 
 *  ( قانون النقل8028222) 
 *  ( حق المؤلف والحقوق المجاورة باللغة اإلنجليزية8002782) 
 
 
 
 
 



 لذاتية                 مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نموذج السيرة ا

 

 5  

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2088 عمان األردن –نقابة المحامين األردنيين  
 
  لمنح والجوائز التي حصل عليها ا
 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


