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  :نبذة عن المحاضر

  

  حازم الصمادي . د

  -محكمة بداية عمان وهو ممثل األردن في لجنة القانون التجاري الدولي ي فيحازم الصمادي يعمل حاليا كقاضالدكتور 

ومشارك في إعداد العديد من القوانين النموذجية التي صدرت عن األمم المتحدة والنشرات  ٢٠٠٣منذ عام  األمم المتحدة،

  .اإلرشادية لها

وهو . بيروت-كتور صمادي األردن في مكتب الدراسات القضائية والقانونية التابع لمجلس وزراء العدل العربيمثل الد

محاضر في المعهد القضائي األردني وفي الجامعة األردنية والجامعة األردنية األلمانية في موضوعات الملكية الفكرية 

وهو عضو في العديد من المنظمات العالمية وله عدد من الكتب . توالتجارة االلكترونية والقانون التجاري وقانون الشركا

 . والدراسات المنشورة

حصل الدكتور صمادي على شهادة الدكتوراه في الملكية الفكرية والتجارة االلكترونية من بريطانيا وعلى شهادة الدبلوم العالي 

  .ونيةفي القانون وعلى شهادة الماجستير في العمليات المصرفية االلكتر 
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