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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 البيانات الشخصية
 

 محمد أمين قاسم الناصر االســـــــم

 األردن -، عمان 25/6/1980 تاريخ ومكان الميالد

 الحقوق  الكلية

 القانون الخاص القسم

 
 المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية

 2009 بريطانيا -جامعة ليستر  الملكية الفكرية – التجاري  القانون  دكتوراه 
 2005 األردن -الجامعة األردنية  الملكية الفكرية –القانون التجاري  ماجستير
 2002 األردن -الجامعة األردنية  القانون  بكالوريوس

 الفرير –كلية دي ال سال  الفرع األدبي الثانوية العامة
 األردن -وزارة التربية والتعليم 

1998 

 
 التخصص ومجاالت االهتمام

 
 قانون الخاصال التخصص العام

 الملكية الفكرية -القانون التجاري  التخصص الدقيق

العالمات التجارية، براءات االختراع، حق المؤلف، المنافسة غير المشروعة،  مـجاالت االهتمام
نظرية الملكية،  ل،قانون النق الشركات،قانون األوراق التجارية، الشهرة التجارية، 

 األسس الفلسفية لحقوق الملكية الفكرية.
 

 عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 
REVISITING THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF TRADEMARKS IN THE 
US AND THE UK IN THE LIGHT OF THE ECONOMIC-SOCIAL PLANNING 
THEORY. 
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 السجل الوظيفي 

 
 األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ لعمل اإلداري/ اللجان والمهاممسمى ا

 تاريخه - 9/2017 الجامعة األردنية –رئيس للشؤون القانونية المستشار 

 9/2017 – 9/2014 الجامعة األردنية -مدير دائرة الشؤون القانونية 

 9/2013 – 9/2012 الجامعة األردنية –مساعد عميد كلية الحقوق لضبط الجودة والتطوير 

 الوظيفة
 تاريخ الحصول عليها

 جهة العمل وعنوانها
 المدة التي أمضاها في الرتبة

 إلى من السنة الشهر اليوم

الجامعة األردنية / كلية الحقوق  2015 9 11 أستاذ مشارك
 عمان / األردن

 اآلن 11/9/2015

لية الحقوق الجامعة األردنية / ك 2012 9 11 أستاذ مساعد
 عمان / األردن

11/9/2012 11/9/2015 

الجامعة األردنية / كلية الحقوق  2011 9 11 محاضر متفرغ
 عمان / األردن

11/9/2011 11/9/2012 

محاضر غير 
 2011 - - متفرغ

الجامعة األردنية / كلية الحقوق 
 عمان / األردن

بداية الفصل 
الثاني 
2010/2011 

نهاية الفصل 
الصيفي 
2010/2011 

 جامعة اليرموك / كلية القانون  2010 1 31 أستاذ مساعد
 إربد / األردن

31/1/2010 31/1/2011 

 جامعة فيالدلفيا / كلية الحقوق  2009 9 26 أستاذ مساعد
 األردن

26/9/2009 26/1/2010 

Part-time 
tutor 

- - 2007 

 جامعة ليستر
The University of 

Leicester 
 المتحدةالمملكة  –انجلترا 

بداية الفصل 
الثاني 
2006/2007 

نهاية الفصل 
الثاني 
2008/2009 

Part-time 
tutor 

- - 2008 

 جامعة نوتنغهام
The University of 

Nottingham 
 المملكة المتحدة –انجلترا 

بداية الفصل 
الثاني 
2007/2008 

نهاية الفصل 
الثاني 
2007/2008 
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 اث العلمية المنشورة آخر خمس سنواتاألبح

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين(

MA Naser & SH 
Haddadin  

Trade marks and protection against unfair competition in 
Jordan (Forthcoming in 2019) 

سهيل هيثم حدادين 
 "محمدأمين" قاسم الناصر و

دية في لملكية الفكرية للمصنف والملكية العينية للدعامة الماقصة ملكيتين: ا
  (2019نسي )التشريعين األردني والفر 

QA Mahafzah & MA 
Naser  

The Inadequacy of the Existing International Maritime 
Transport Regimes for Modern Container Transport 
(Forthcoming in 2019) 

MA Naser ‘Reform for the Worse: Employees’ Inventions in Jordan’ 
(2018) 49(7) The International Review of Intellectual 
Property & Competition Law (IIC), (787-813). 

MA Naser ‘Passing Off in the UK: A Normal Expansion or an 
Undue Extension?’ (2019) 29(1) Australian Intellectual 
Property Journal, (4-17). 
 SH Haddadin & MA 

Naser 
‘Incorporeal Possession v. Presumption of Ownership in 
Author’s Right: The Case of Jordan’ (2018) Intellectual 
Property Quarterly (IPQ), (305-324). 

MA Naser & QA 
Mahafzah 

‘The Conundrum of Civil Companies under Jordanian 
Legislation’ (2017) 38(11) The Company Lawyer, (356-
364). 

MA Naser ‘Revisiting the Historical Origins of the Jordanian 
Trademarks’ System: The UK legacy & Major 
Misconceptions’ (2017) 7(2) Queen Mary Intellectual 
Property Journal, (211–225). 

MA Naser & QA 
Mahafzah 

‘Dilution of Trademarks in Jordan: An Eighth Legal 
Wonder!’ (2017) 48(2) The International Review of 
Intellectual Property & Competition Law (IIC), 134-150. 

الشيك في قانون التجارة والقضاء اأُلردنيين" "أثر تخلُّف تاريخ إنشاء  "محمدأمين" قاسم الناصر
علوم الشريعة والقانون"  -"مجلة دراسات 3العدد  43( المجلد 2016)
(271-293.) 
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MA Naser & TM 
Hammouri 

‘The Notion of Famous, Well-Known Trademarks & 
Marks with Repute Compared’ (2014) 9(4) Oxford 
Journal of Intellectual Property Law & Practice, (312-
321). 

"محمدأمين" قاسم الناصر 
 وسهيل هيثم حدادين

"الملكية العامة في قانون حماية حق المؤلف األردني: رؤية جديدة لمفهوم 
علوم  -تشرين الثاني "مجلة دراسات 2العدد  41( المجلد 2014قديم" )

 (.1404-1373الشريعة والقانون" )
SH Haddadin & MA 
Naser 

‘The Unnatural Nature of Intellectual Property: An 
Example from a Developing Country’ (2013) 35(6) 
European Intellectual Property Review (EIPR), (341-
351). 

 
 األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات

 قام بتدريسها
 الدراسات  البكالوريوس

 لعلياا
 x  الملكية الفكريةحقوق 

 x  األوراق التجارية والعمليات المصرفية
 x  واإلفالسالشركات 

 x  الملكية الصناعية والتجارية
 x  التشريعات التجارية

 
 العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

 
 التاريخ

 2005 ابة المحامين األردنييننق
 

 اللغات
 

 قراءة كتابة محادثة اللغة
 اللغة األم اللغة األم اللغة األم العربية

 ممتاز ممتاز ممتاز اإلنجليزية
 ممتاز ممتاز ممتاز الفرنسية

 


