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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

  البيانات الشخصية

 

 باسم حممد عبدالقادر ملحماألستاذ الدكتور   االســـــــم 

 حمافظة اربد /األردن -جديتا - 01/03/1969 تاريخ ومكان امليالد 

 احلقوق الكلية 

 القسم اخلاص  القسم 

 

    املؤهالت الدراسية

 

 التاريخ احنة هلااجلهة امل التخصص الدرجة العلمية 

 Leeds University, UK 27/09/2001 القانون التجاري الدكتوراه 

 Aberdeen University, UK 07/02/1997 امللكية الفكرية املاجستري 

 15/06/1995 األردن -جامعة الريموك القانون البكالوريوس 

 

 

  التخصص وجماالت االهتمام

 

 القانون اخلاص  التخصص العام 

 القانون التجاري التخصص الدقيق 

قانون الشركات، قانون اإلعسار، األوراق التجارية والعمليات البنكية، ، قانون التجارة مـجاالت االهتمام 

قانون النقل، قانون التجارة البحرية، القانون األسواق املالية، قانون التجارة الدولية، 

قانون الرسوم كية الصناعية والتجارية، قانون امللقانون محاية حق املؤلف، اجلوي، 

قوانني اجلاسوسية ، املنافسة غري املشروعة واالسرار التجارية، قانون والنماذج الصناعية

 التجارية، صناديق االستثمار. 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

  

  السجل الوظيفي

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 

 دكتور يف القانون التجاري أستاذ 

 اجلامعة األردنية  –كلية احلقوق 

 

 حتى اآلن –  2020آذار/ 

 أستاذ القانون التجاري املشارك 

 راتب(.  وإجازة بدون)إجازة تفرغ، وإعارة، 

 دولة قطر. –كلية الشرطة 

 حتى اآلن -2013

  أستاذ القانون التجاري املشارك 

 (  )برنامج البكالوريوس واملاجستري

 اجلامعة األردنية. -كلية احلقوق 

2011- 2020 

 املساعد أستاذ القانون التجاري  

 ( )برنامج البكالوريوس واملاجستري

 اجلامعة األردنية. -كلية احلقوق 

2004- 2011 

 
 ومؤسس برنامجأستاذ القانون التجاري املساعد 

  .اإلجنليزية(احملاسبة والقانون التجاري )باللغة 

القتصاد والعلوم اإلدارية كلية ا

 اجلامعة اهلامشية /األردن.

2003 -2004 

 2003 - 2002 جامعة فيالدلفيا –كلية احلقوق  أستاذ القانون التجاري املساعد 

 
 حماضر

 

جامعة لييدز /  –كلية القانون 

 بريطانيا –اجنلرتا 

 

2000-2001 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )يف حدود عنوان و 

  

واالندماج، التنظيم، إعادة و، مع الدائنني القانونية يةالتسوكونية إلعادة هيكلة الشركات: الوسائل القان "

 حقوق املساهمني، ختفيض رأس املال واالستحواذ." وتغيري

 
 حيث استعراض الطرق املتاحة من الربيطانيإلعادة هيكلة الشركات التجارية يف التشريع  القانونيةتناولت الرسالة الطرق 

ختفيض رأس املال وحقوق املساهمني،  وتغيريالتنظيم، واالندماج، إعادة و، مع الدائنني القانونية ةالتسويك ةللهيكل

حيث أفرد كما استعرضت الرسالة اخللط التشريعي بني النصوص التشريعية لتنفيذ هذه العمليات القانونية،  واالستحواذ.

كلة للشركات نص تشريعي خاص ميكن من خالله تنفيذ عملية إعادة املشرع الربيطاني لكل عملية من عمليات إعادة اهلي

% من املساهمني يف الشركة عمل أي تسوية أو عملية خاصة 75اهليكلة، وبنفس الوقت يوجد نص تشريعي عام يعطي 

 بالشركة، وبذلك ميكن من خالل هذا النص االستغناء عن النصوص التشريعية اخلاصة بكل عملية من عمليات إعادة

اهليكلة اليت لكل منها مزايا وسلبيات. وعليه، أصبح هناك خلط تشريعي أدى إىل ضياع حقوق كل من املساهمني 

 توصلت الرسالة جملموعة من النتائج والتوصيات. والدائنني حسب النص التشريعي املستخدم. وأخريا 
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 

 التاريخ اللجان واملهام مسمى العمل اإلداري/ 

 2015 -2013 عضو جلنة تأسييس كلية الشرطة القطرية، وعضو العديد من اللجان املتفرعة عنها 

 2009 -2007 مدير مكتب االعتماد وضمان اجلودة للجامعة األردنية. 

 2007- 2004 مساعد العميد لشؤون التطوير واجلودة. 

 2013 - 2010 .عضو جملس شركة الربيد األردني 

 حمامي جماز ومستشار قانوني.   

 

2005 - 2013 

 2013 - 2011، 2008 -2005 اإلسكان.عضو جملس إدارة صندوق  

 

يف اجلامعة  واخلطة الدراسية  عضو جلنة تأسيس برنامج الدكتوراه يف القانون اخلاص

 األردنية.  

2010-2011 . 

 .2009 جلامعة األردنية /العقبة. عضو اللجنة األكادميية الفنية لتأسيس فرع ا 

 
عضو اللجنة األكادميية لتأسيس أكادميية األمري حسني بن عبد اهلل الثاني للحماية املدنية. 

 . 

2009 

 

عضو جلنة تأسيس برنامج ماجستري التنظيم واملنافسة باللغة االجنليزية  بالتعاون مع اجلامعة 

 . 2008األوروبية بدعم من االحتاد األوروبي. 

2010 

 2009 عضو جلنة االرتقاء باجلامعة األردنية إىل مستوى العاملية.  

 .2011 طة اإلسرتاتيجية لتحويل اجلامعة األردنية جلامعة حبثية. اخلعضو جلنة  

 2008 عضو اللجنة الفنية ملشروع االعتمادية ملستشفى اجلامعة األردنية.  

 2009 نية املقارن يف اجلامعة األردنية. مقرر جلنة تأسيس مركز الدراسات القانو 

 2008 قسم الربامج املشرتكة.  –عضو جلنة الدراسات العليا  

 

عضو برنامج امللكية الفكرية يف اجلامعة األردنية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية 

 الفكرية.  

2008 

 2008 -207 ن قبل وزارة التعليم العالي. الكفاءة اجلامعية م األردنية المتحاناملنسق العام للجامعة  

 

عضو جلنة االمتحان الشامل لربنامج املاجستري يف امللكية الفكرية يف اجلامعة 

 األردنية/كلية احلقوق. 

2004 - 2013 

 

الدولية /كلية التجارة /اجلامعة  يف التجارةعضو جلنة االمتحان الشامل لربنامج املاجستري 

 األردنية. 

2005 - 2008 

 2007-2006 عضو جلنة وزارة التعليم العالي لوضع أسئلة القانون التجاري المتحان الكفاءة اجلامعية.  
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 2008 عضو جلنة اإلشراف ومناقشات طلبة املعهد القضائي األردني.  

 2009 عضو جلنة تطوير برامج القانون يف اجلامعات األردنية.  

 

القانون التجاري باللغة االجنليزية يف اجلامعة مقرر جلنة تأسيس برنامج احملاسبة و

 . 2003اهلامشية. 

2003 

 

مقرر جلنة صياغة تعليمات براءات االخرتاع لصندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم  

 العالي.  

2010 

 

عضو جلنة التعليم والتدريب يف اجملمع العربي للملكية الفكرية. )جلنة مسؤولة عن إدارة 

الوعي عرب الدورات التدريبية و احملاضرات و  ونشر املتعلقة بالتعليم  النشاطات وتطوير

 ورش العمل.( 

2006/2011. 

 

عضو جلنة ومشرف مسابقة احملاكمة االفرتاضية الفنية يف اجملمع العربي للملكية الفكرية. 

تدريب )جلنة مسؤولة عن تنظيم مجيع مراحل املسابقة بالتنسيق مع الطالب كما تقوم ب

 املتسابقني على إجراءات املسابقة(.

2006-2010 

 

اجملمع العربي للملكية الفكرية. )يعمل اجمللس على تطوير و مراقبة تقدم برنامج خبري  

 ملكية فكرية عربي معتمد(. 

2006 - 

 

عضو جلنة قانون حق املؤلف العربي يف اجملمع العربي للملكية الفكرية. )جلنة تعمل 

ة كيفية االستفادة من قانون حق املؤلف العربي وتقديم التوصيات الالزمة دراسة ومعرف

 ملنظمة االيسيسكو وجلميع الوزراء املعنيني(. 

2006 

 

عضو جلنة محاية الفلكلور يف الوطن العربي يف اجملمع العربي للملكية الفكرية )اهلدف  

لك باعتبار الوطن العربي من اللجنة: إجياد آلية لتسجيل الفلكلور يف الوطن العربي وذ

 ملئ بالفلكلور والرتاث(. 

2006 

 2009 عضو جلنة تعديل قانون الشركات األردني /وزارة الصناعة والتجارة األردنية.   

 

عضو اللجنة العلمية املتخصصة لوضع قانون اإلفالس والتصفية )تشريع جديد( وزارة 

 الصناعة والتجارة األردنية.
2010 

 

لس اإلدارة لربنامج خبري ملكية فكرية يف اجملمع العربي للملكية الفكرية. عضو جلنة جم 

 )يعمل اجمللس على تطوير و مراقبة تقدم برنامج خبري ملكية فكرية عربي معتمد(. 

2006- 

 

عضو جلنة قانون حق املؤلف العربي يف اجملمع العربي للملكية الفكرية. )جلنة تعمل 

ادة من قانون حق املؤلف العربي وتقديم التوصيات الالزمة دراسة ومعرفة كيفية االستف

 ملنظمة االيسيسكو وجلميع الوزراء املعنيني(. 

2006 

 

عضو جلنة محاية الفلكلور يف الوطن العربي يف اجملمع العربي للملكية الفكرية )اهلدف  

طن العربي من اللجنة: إجياد آلية لتسجيل الفلكلور يف الوطن العربي وذلك باعتبار الو

 ملئ بالفلكلور والرتاث(. 

2006 

 

خبري ومدرب معتمد يف قضايا امللكية الفكرية لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

(WIPO .يف جنيف وهي منظمة تابعة لألمم املتحدة ) 

(2005-2011.) 
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تعاون ( لدى سوق عمان املالي وبالCFAخبري ومدرب معتمد يف قضايا األسواق املالية  )

 الواليات املتحدة األمريكية.  – Morgan International Instituteمع 

 

 

 

(2010-2011) 

 

خبري ومدرب معتمد يف الدراسات املصرفية )برنامج تدريب وتأهيل املستشار االستثماري( 

( / الواليـات IFCمؤسسـة التمويـل الدولـي )بالتعاون مع هيئة األوراق املالية األردنية و 

  تحدة األمريكية.امل

 

(2005- 2011) 

 

خبري ومدرب معتمد لدى العديد من املؤسسات اإلقليمية يف الوطن العربي يف قضايا 

املنظمة العربية امللكية الفكرية والتجارة الدولية والقانون التجاري وأعمال البنوك. )

 (.  مركز دبي التجاري العاملي(،)للتنمية اإلدارية

(2009-2011) 

 

 خبري ومدرب لدى مؤسسة طالل أبو غزالة يف برنامج تأهيل خبري ملكية فكرية عربي.  
(2006-20100) 

 

 حماضر وخبري معتمد لدى مركز االستشارات يف اجلامعة األردنية.  

 

2005- 2010 

 

حماضر غري متفرغ لدى العديد من اجلامعات األردنية ملرحلة البكالوريس، املاجستري ، 

 الدكتوراه. 

2001- 

 

http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
http://www.hrdiscussion.com/ext.php?ref=http://www.arado.org/
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   األحباث العلمية املنشورة

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثني( 

 

 باسم ملحم و بسام الطراونة

 )مقبول للنشر(

 الشركات العربية بني جدلية اإللغاء و اإلبقاءشركة التوصية باألسهم يف قوانني  .1
 29، العدد دولة قطر -اجمللة القانونية والقضائية، وزارة العدل، دراسة حتليلية

 (. 174 -107. الصحفحات )2021لسنة 

 

سعد أبو الغنم، باسم ملحم، بسام 

 الطراونة

، منيأالتمنوذج مستحدث يف عقود عقد تأمني مصاريف دعاوى امللكية الفكرية :  .2

اجمللد رقم ، ، دولة الكويت 2018/ديسمربجملة كلية القانون الكويتية الدولية.  

 189 -137صفحة: .  24، العدد التسلسلي 4، العدد6

 
 

حسام البطوش، نزال 

 الكسواني، باسم ملحم. 

اإلفالس العابر للحدود: دراسة حتليلية مقارنة بني القانون األردني والقطري يف  .3

انون األونيسرتال النموذجي، اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسة. ضوء ق

-40. صفحة: (2018، 3، العدد 10جامعة مؤتة، اجمللد  –عمادة البحث العلمي 

80 . 

 

 باسم ملحم و نزال الكسواني

إشكالية تعدد األنظمة القانونية يف محاية عنوان املصّنف األدبي والفّني: محاية  .4

ة واحدة بانتماءات قانونية متعددة، )دراسة مقارنة( جملة كلية القانون ذات هوي

، العدد 3، العدد5اجمللد رقم ، ، دولة الكويت 2017الكويتية الدولية.  ايلول/

 290 - 221صفحة: .  19التسلسلي 

 

 باسم ملحم 

اإلعسار يف القانون املدني القطري: بني غياب التنظيم وترتيب بعض اآلثار.  .5

، كيوساينس.  كلية 2017جامعة قطر   –لة الدولية للقانون، كلية القانون اجمل

، اوكتوبر ، كيوساينس. جامعة محد بن خليفة   2017/10جامعة قطر   –القانون 

 25-2صفحة   .2017لسنة   1العدد

 
  Saad 

Abuelghanam 

 Waleed Al-Qadi 

 Tawfiq Al-Majali 

 Basem Melhem 

6. Copyright Law v. Patents Law of Jordan: The Extent of Compulsory 

Licensing Grounds, European Journal of Social Sciences. Volume 

53 No 3,pp. 385 - 409 November, 2016. Euro Journals 

Academic Publishers, London, United Kingdom. (Joint 

Author).  

 

 باسم ملحم

النصوص القانونية الناظمة للمساعدة واإلنقاذ البحري االحنراف والعدول يف  .7

 -جملة دراسات. علوم الشريعة والقانون. عمادة البحث العلمي (. دراسة مقارنة)

 1575 -1557صفحة:  . (2016)، 4، ملحق 43جملد ، اجلامعة األردنية

 

 باسم ملحم

ون والعلوم السياسة. اجمللة األردنية يف القان، اجلاسوسية التجارية: مقاربة قانونية .8

 -95. صفحة: (2015، 3، العدد 7جامعة مؤتة، اجمللد  –عمادة البحث العلمي 

142 
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 باسم ملحم

التأصيل التارخيي التشريعي حلماية عنوان املصنف االدبي والفين يف تشريعات  .9

مفارقة ذات طبيعة قانونية قائمة الذات. اجمللة  العربية:حق املؤلف يف البلدان 

. 2015، ، السنة الثامنة 2دولة قطر، العدد  -ونية والقضائية، وزارة العدلالقان

 101 -59 صفحة:

 

أمساء بنت لشهب، باسم ملحم 

 )مستل من رسالة ماجستري(.

يف وللعالقات القانونية الناشئة عنها للمقاصة االلكرتونية للشيكات  التنظيم القانوني .10

. جملة دراسات. علوم الشريعة (القانون األردني )مستل من رسالة ماجستري

. 2013، 2، العدد 40اجمللد اجلامعة األردنية. -والقانون. عمادة البحث العلمي 

 473 - 456صفحة: 

 

 سامر داللعة و باسم ملحم

إشكالية التصدي لتعسف صاحب احلق يف الرباءة يف القانون األردني. "دراسة  .11

اجلامعة  -ن. عمادة البحث العلمي مقارنة". جملة دراسات. علوم الشريعة والقانو

 2010، 2، العدد 37اجمللد   .األردنية

 

 باسم ملحم

اجلوانب القانونية الختصاص اهليئات التنظيمية يف الفصل يف املنازعات  .12

املتعلقة يف وظائفها وفقا للتشريعات األردنية. "دراسة مقارنة". اجمللة األردنية 

 3جامعة مؤتة.  اجمللد  –البحث العلمي  يف القانون والعلوم السياسة. عمادة
 . 2011، (2)العدد 

 

Basem Melhem 

13. Protection of  the Translation of Well-Known marks  under Jordanian 

Trademarks Law:  Concurrent actions, same litigants, same cause of 

action, different countries and different rulings : Case of Contradiction 

in the Arab Judiciary". European Journal of Social Sciences. Volume 19 

Issue 2.  Euro Journals Academic Publishers, London, United 
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  ملشاركة يف املؤمترات والندوات العلميةا

 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة واجلهة املنظمة 

 

 التاريخ

 2018 وزارة العدل القطرية  –صياغة العقود باللغة اإلجنليزية  

 2014 وزارة العدل القطرية –مركز الدراسات القانونية والقضائية  –الشركات التجارية  

  .يد من الدورات على املستوى الوطين واإلقليمي العد 

 
 
 
 
 

 املشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم املؤمتر واجلهة املنظمة  

التشريعات القطرية اجلديدة يف ندوة  

 بكلية القانون جبامعة قطر

 –الدوحة  –جامعة قطر  -كلية القانون 

 2015 -دولة قطر

بعنوان:  إضاءات  مشاركة ورقة عمل

على األحكام الناظمة جمللس اإلدارة 

يف الشركة املساهمة العامة يف قانون 

 الشركات التجارية اجلديد

مدرب فريق كلية احلقوق/اجلامعة  

األردنية يف مسابقة وليم فيس للتحكيم 

السنوية التاسعة عشر،  التجاري الدولي

 والعشرون  

 2012 –نيسان  - النمسا - فينا  

 2013 –نيسان  - النمسا - يناف  
 مدرب

 مدرب

مدرب فريق كلية احلقوق/اجلامعة  

التحضريية سابقة املاألردنية يف 

 وليم فيس للتحكيم التجاري الدوليل

 التاسعة عشر، والعشرون  

  2012 –سلطنة ُعمان  

  املتحدة  العربيةدولة االمارات- 

2013 

 مدرب

 مدرب

 عربـــي:المل االتعلـــيم القـــانون يف العـــ 

 الوضع احلالي والوجهات املستقبلية. 

 مشارك بورقتني عمل( 2009 الدوحة

ندوة قانون الشركات األردني: واقع  

 وتطلعات 

 )مشارك بورقتني عمل(. 2010جامعة فيالدلفيا 

 املؤمتر القانوني لتصفية الشركات.  

 . 2011وزارة الصاعة والتجارة عمان، 

ة )مشارك بورقة عمل حول التجرب

 الربيطانية يف تصفية الشركات(.
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  األنشطة التدريسية

 

 اليت  الدراسية واملواد املقررات 

 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

    )العربية واالجنليزية(،                        قانون التجارة 

     ية واالجنليزية()العرب                     قانون الشركات  

    قانون األوراق التجارية والعمليات البنكية 

      )العربية واالجنليزية(،                قانون األوراق املالية 

     )العربية واالجنليزية(،                          قانون النقل 

     )العربية واالجنليزية(، قانون محاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

قوانني حقوق امللكية الفكرية )العالمات التجارية، الرسوم والنماذج  

 الصناعية، األسرار التجارية(. )العربية واالجنليزية(

    

 

  العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية املهنية

 

 اسم اهليئة واجلمعية العلمية املهنية ومكانها 

 

 التاريخ

 2013 -2005 عمان األردن –عضو نقابة احملامني األردنيني  

 2013 2012 عمان األردن  اجلامعة األردنية مندوب كلية احلقوق يف جملس اجلامعة األردنية 

 حتى اآلن. -2019 (  INSOL, UKواإلفالس ) واإلعسار خلرباء اعادة اهليكلة الدولي عضو االحتاد 

 

  املنح واجلوائز اليت حصل عليها

 

 التاريخ احنة للجائزة ومكانهااجلهة امل اسم اجلائزة 

 _____ _____ _____ 

 


