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سمطة اإلدارة في فرض الجزاءات عمى المتعاقد معيا في  أ.د.عادل العمي، د.اكرم الفايز، د.دمحم الخاليمو

 عقد التوريد    

72.  
 د.أيمن ىمسا  زىراء ثامر

16/10/2011 
الخاص بمنع االتجار  لالتزامات األردن بموجب البرتوكو  د.حمدي قبيالت، د.أكرم الفايز، أ.د.سييل الفتالوي 

 بالبشر

73.  
 د.اكرم الفايز  دمحم الغميالت 

11/12/2011 
د.حمدي قبيالت ، د.صالح حجازي، أ.د. عبد االلو 

 النوايسو  
ادة الزور في قانون العقوبات األردني اثر الرجوع عن شي

 دراسة مقارنة –

74.  
 د.أكرم الفايز احمد الدبايبة

 د.ايمن ىمسا ، د.صالح حجازي،أ.د.عماد الربيع  29/12/2011
دراسة  –اثر االختالل العقمي في المسؤولية الجزائية 

 مقارنة مع القانون المصري 
 دراسة مقارنة –تسبيب األحكام الجزائية في القانون األردني  لقبيالت،د.اكرم الفايز، أ.د.دمحم الجبورد.حمدي ا 10/1/2012 د.صالح حجازي  صالح الجبور  .75

76.  
دراسة  –إضراب الموظفين العموميين في القانون األردني  د. منصور العتوم –د.اكرم الفايز  –د. عادل العمي   19/2/2012 د.حمدي قبيالت  احمد عطا البريزات

 مقارنة

77.  
نجم  –د.مالك ابو نصير  -د.انيس المنصور 21/2/2012 أ.د.صاحب التفالوي  العدوان باسل 

 الربضي
 دراسة مقارنة  –فقدان الجنسية االردنية 

78.  
أ.د.صاحب الفتالوي، د.مالك ابو نصير،د.منصور  28/3/2012 د.أنيس المنصور دمحم عميان الدىامشة

 العتوم
 نون العمل األردني  النظام القانوني لممحكمة العمالية في قا

79.  
، د.عوض اخو أ.د.عادل العمي, د.حمدي قبيالت 12/4/2012 د.ايمن ىمسا  دمحم لؤي 

 ارشيده
 الوضع القانوني لنزاعات المجاري المائية الدولية في العراق

80.  
 –نوني إلصدار الصكوك اإلسالمية في األردن النظام القا د.حمدي قبيالت، د.عوض اخو أرشيدة، د.سميم حتاممو 8/3/2012 د.عادل العمي نجد النجداوي 

 دراسة مقارنة

المسؤولية الجنائية للمستفيد من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في  د.حمدي قبيالت، صالح حجازي،أ.د.دمحم الجبور 10/4/2012 د.أكرم الفايز  غيث القييوي   .81
  دراسة مقارنة في القانون المصري  -القانون األردني

82.  
أحكام سورة الغضب في قانون العقوبات األردني )) دراسة  أ.د.عادل العمي ، اكرم الفايز، أ.د.عبد االلو النوايسة  29/3/2012 د.صالح حجازي  بطة عصام الر 

 مقارنة((



د.دمحم ابو الييجاء،د.عبد السالم الرجوب أ.د.مصمح  10/5/2012 د.مراد المواجده بسام فيصل برىومو     .83
 الطراونة

 تفاوض في عقود التجارة  الدولية  إعادة ال

سمطة اإلدارة في المخالفات الضريبية في التشريع األردني ) دراسة  د.حمدي قبيالت، د.اكرم الفايزد.سميم الحتاممة 17/5/2012 أ.د عادل العمي دمحم خميل البستنجي    .84
 مقارنة (

85.  
الحماية المدنية للمعلومات غير المفصح عنها لبراءة  د المواجده ، د.ميند أبو مغمي د.مرا 24/6/2012 د.دمحم ابو الييجاء  بياء الدين عبد الدايم 

 االختراع
 أحكام ممكية األسرة في القانون المدني األردني د.انيس المنصور ، د. منصور الصرايرة 25/6/2012 د.مالك ابو نصير  رنا القاضي   .86

87.  
االستئناف التبعي في قانون أصول المحاكمات المدنية  د. مالك ابو نصير . د.جياد الجراح  17/7/2012 د.أنيس المنصور دمحم عمي الدىامشة  

 األردني

88.  
دور مركز واشنطن في تسوية منازعات االستثمار األجنبي  د.عبد السالم الرجوب ,أ.د. جعفر المغربي   12/7/2012 د.دمحم ابو الييجاء عبد هللا عادل 

 المباشر

89.  
اإلطار القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية في  د. صالح حجازي . د. أحمد الييجانة  17/7/2012 أكرم الفايز د.  ثامر الشاىين 

 دراسة مقارنة –القانون األردني 

90.  
عقد اإلداري في اثر نظرية عمل األمير في التوازن المالي لم أ.د.عادل العمي ، د. منصور العتوم  18/7/2012 د. حمدي قبيالت شيرين القييوي 

 األردنيالقانون 

91.  
رقابة االمتناع عمى دستورية القوانين في األردن ) في ضوء  أ.د.عادل العمي، د. عوض الميمون  19/7/2012 د. حمدي قبيالت  دمحم دوجان الموزي 

 إنشاء المحكمة الدستورية(.

92.  
االتجاىات الفقيية والقانونية بشأن المسؤولية الجزائية  راونة د.حسن الط–الفايز  أكرمد. 30/7/2012 د.صالح حجازي  سمطان الرواشدة

 دراسة مقارنة –لممحرض عمى ارتكاب الجريمة 
 الدفوع في الدعاوي التحكيمية باسم ممحم د.–د. عوض اخو أرشيدة  2/8/2012 د.مراد المواجده رشا زايد  .93
 سمطة النيابة العامة في التصرف في دعوى الحق العام أ.د,دمحم الجبور د.صالح حجازي ، 6/8/2012 د. أكرم الفايز احمد مقبل الغميالت  .94

95.  
بيع المال غير المنقول بالمزاد العمني وفقا لقانون  إشكاليات أ.د.صاحب الفتالوي ، أ.د. جعفر المغربي  15/8/2012 د.أنيس المنصور احمد عواد البنيان 

 األردنيالتنفيذ 

96.  
أ.د. صاحب  ليان الخطيب

 ي الفتالو 
 دراسة مقارنة –التزامات المؤجر في القانون المدني األردني  مغمي  أبونصير ،د. ميند  أبود.مالك  30/8/2012



97.  
الطعن في اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات  ، د.عوض الزعبي أ.د.صاحب الفتالوي  5/8/2012 د.أنيس المنصور عبير عبد المطيف عموان

 المدنية األردني

98.  
سمطة اإلدارة العامة بسحب المشروع في عقود األشغال  أ.د.عادل العمي ، منصور العتوم  10/10/2012 د.حمدي قبيالت  حسين عميعمار 

 دراسة مقارنة   –العامة في القانون العراقي 
 لقانون الدولي العاممناىضة التعذيب في ا أ.د.عادل العمي ، د. عمران المحافظة  30/8/2012 د.أيمن ىمسا  ميند تحسين عموان   .99

100.  
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد  أ.د.سييل الفتالوي ،د.ايمن ىمسا ،أ.د. عمي جبار  30/9/2012 د.حمدي قبيالت صفوان حسين

 اإلنسانية  

101.  
انونية المترتبة عن اإلخالل بإجراءات تأسيس اآلثار الق د.عبد السالم الرجوب، د.قيس الشراري  4/10/2012 د.مراد المواجده سالم خمف أبو قاعود 

 الشركات التجارية

102.  
د. عبد السالم  عباس الونداوي 

 الرجوب 
مدى فاعمية التدابير االحترازية في حماية العالمة التجارية  د.عوض اخو ارشيدة ، د. فائق الشماع  22/10/2012

 دراسة مقارنة –

103.  
مسؤولية الشريك عن النتيجة اإلجرامية المحتممة في قانون  د.صالح حجازي ، أ.د.دمحم الجبور  17/10/2012 د.أكرم الفايز  جينية ر عوال

 دراسة مقارنة -العقوبات العراقي

104.  
د.عبد السالم  عالء احمد عبد الرحيم الخطيب  

 الرجوب
 ن األردنيأحكام ممارسة الموظف العام لمتجارة في القانو  د. حمدي قبيالت ، د.مؤيد العبيدات  6/12/2012

105.  
إجراءات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات  دمحم الجبور -اكرم الفايز 3/1/2013 د.صالح حجازي  حسن إبراىيم العبد هللا  

 الجزائية األردني
 نية غير الموثقة في اإلثباتحجية المستندات االلكترو  منصور الصرايرة -صاحب الفتالوي  23/12/2012 د. مالك أبو نصير سائد عبد الوىاب القطاونة  .106

107.  
د.عوض اخو  روز ذيب المراعيو 

 ارشيده
إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي دراسة في التشريع  مؤيد عبيدات -الرجوب مالعبد الس 17/1/2013

 األردني واالتفاقيات الدولية

108.  
أ.د.صاحب  تماضر يوسف العرود

 الفتالوي 
 المسؤولية المدنية لمخبير القضائي   رايرة منصور الص -مالك ابو نصير 5/3/2013

109.  
أ.د.صاحب  احمد عسكر الجبور 

 الفتالوي 
 انقضاء عقد المقاولة جعفر المغربي  –مالك ابو نصير  18/4/2013



110.  
ة الدخل التزامات اإلدارة الضريبية وحقوقيا في قانون ضريب منصور العتوم -حمدي قبيالت  17/4/2013 أ.د.عادل العمي  عرار القرالة 

 األردني المقارن بالمصري 
 إشكاليات التنفيذ وفقا ألحكام قانون التنفيذ األردني ميند ابو مغمي –مالك ابو نصير  6/5/2013 د.صخر الخصاونة فواز فيد الغرير  .111

 ردنياالستغالل الجنسي لألطفال في القانون األ عماد ربيع -اكرم الفايز 21/5/2013 د.صالح حجازي  موفق  الصميبي  .112

المسؤولية الجزائية لرئيس وأعضاء مجمس إدارة الشركة  عمي جبار -صالح حجازي  19/5/2013 د.أكرم الفايز  فيصل سرور السميمان   .113
 المساىمة العامة

 االلتزام بدراسة طمبات المجوء عمى الصعيد الدولي ميساء بيضون  –حمدي قبيالت  32/5/3102 د.ايمن ىمسا  ضحى الطمباني   .114

115.  
سمطة قاضي الموضوع في تقدير المانع من الحصول عمى  جعفر المغربي –صخر الخصاونة  6/6/2013 د.مالك أبو نصير  ار ياسر الحمود عم

 الدليل الكتابي في القانون االردني

116.  
ون دور النيابة العامة في الجرائم االقتصادية في القان   اكرم الفايز  15/8/2013 د.صالح حجازي  نعمان ابو شممخ

 دراسة مقارنة –الفمسطيني 

117.  
التزامات الدول بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية   27/10/2013 أيمن ىمسا مينا عادل عبد هللا

 الدولية  
 العقوبات الماسة بالحرية في قانون العقوبات العراقي عمي جبار –صالح حجازي  24/10/2013 د.اكرم الفايز امير حسين عميوي   .118

 دراسة مقارنة–فاعمية الرقابة عمى المال العام   28/10/2013 د.عادل العمي سم السالميجا  .119

120.  
 –انتياء القرار اإلداري بإرادة اإلدارة في القانون العراقي     21/10/2013 د.حمدي قبيالت عادل الجبوري 

 دراسة مقارنة
 ة السترداد األموال المتحصمة عند جرائم الفسادالوسائل القانوني  23/10/2013 د.حمدي قبيالت سمطان الشوابكو   .121

122.  
 –دور االدعاء العام في مرحمة المحاكمة في القانون العراقي  اكرم الفايز د. 24/9/2013 د.صالح حجازي  كاظم المياحي

 دراسة مقارنة

123.  
لييئات االدارية ذات الطبيعة القانونية لمقرارات الصادرة عن ا  10/11/2013 د.حمدي قبيالت احمد فازع عبد الرزاق

 االختصاص القضائي في العراق
 األساس القانوني لمد الجرف القاري الُعماني  6/11/2013 أيمن ىمسا ىالل الرقاد  .124



وقف المالحقة وتعميق تنفيذ العقوبة في جرائم االعتداء عمى  صالح حجازي  4/11/2013 د.أكرم الفايز  أكثم الدبايبو   .125
 األردني العرض في قانون العقوبات

126.  
المعايير الدولية الناظمة لمجمعيات غير الربحية ومدى   18/11/2013 أيمن ىمسا د.  معاذ الحميمات

 مراعاتيا في التشريع االردني
 القرار اإلداري الحكمي ) دراسة مقارنة ( د.عبير الدبابنة  –أ.د.عادل العمي  23/12/2013 حمدي قبيالتد. ليث رافع   .127

128.  
احب صأ.د. حال شاكر

 الفتالوي 
 دراسة مقارنة   -اكتساب الجنسية بالزواج د.جعفر المغربي  –د.مالك ابو نصير  22/12/2013

129.  
عبد السالم د. فارس ابو قديري 

 الرجوب
التحكيم في العمميات المصرفية وفقا لقانون التحكيم األردني  مؤيد عبيدات  –د.عوض اخو ارشيد  15/1/2014   

 االتفاقيات الدولية

130.  
صاحب أ.د.  ميا فاروق 

 الفتالوي 
 الدور المعاصر لمرىن التأميني كأداة لالئتمان منصور الصرايرة  -مالك ابو نصير 16/1/2014

131.  
عوض د. ميساء السامرائي

 اخوارشيده
التنظيم القانوني لالستثماراالجنبي بين القوانين العراقية  د. مؤيد عبيدات –د. عبد السالم الرجوب  23/2/2014

 ردنيةواأل

132.  
عبدالسالم د. أريج لؤي حدادين  

 الرجوب
 المسؤولية المدنية لممصرف عن صرف الشيك المزور د. قيس الشرايري  -د. محمود الشوابكة 24/1/2014

133.  
راسة د–إجراءات مكافحة غسيل األموال في القانون األردني    د. منصور العتوم –د. حمدي القبيالت  6/3/2014 عادل العميأ.د. عمي عطا 

 مقارنة

134.  
 أ.د. عادل العمي إسالم حيدر أبو حيدر

 ميند ابومغمي  د.
المداولة القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية  د. نجم الربضي –أ.د. صاحب الفتالوي  26/3/2014

 دراسة مقارنة –األردني 

135.  
دراسة مقارنة  –إيجار الوقف في القانونين األردني والعراقي  بيأ.د. جعفر المغر  –د. مالك أبو نصير  30/3/2014 صاحب الفتالوي  نرجس سمطان

 بالفقو اإلسالمي

136.  
نطاق مسؤولية صاحب العمل بالتعويض عن إصابات  د. منصور الصرايرة –أ.د. صاحب الفتالوي  6/4/2014 مالك أبو نصير  حياء مخمد 

 العمل في قانون العمل األردني
 أثر استخدام الوسائل غير المشروعة عمى استجواب المتيم أ.د. دمحم الجبور –د. صالح حجازي  17/4/2014 أكرم الفايزد. احمد خميس   .137



138.  
 أ.د.عادل العمي معن قطيفان

 منصور الصرايرةد.
كيفية توزيع حصيمة التنفيذ الجبري عمى الدائنين في القانون  د.نجم الربضي –د.دمحم القييوي  18/5/2014

 دراسة مقارنة -األردني

139.  
دراسة مقارنة بين الفقو  –منح الجنسية لألبناء من جية األم  د. بشار ممكاوي  –أ.د. صاحب الفتالوي  14/5/2014 احمد  الزعبي د. دمحم عبد العزيز عبد الكريم 

 اإلسالمي والقانونيين األردني والعراقي
 ختصاص الجزائي المعطل لممحكمة الجنائية الدوليةاال أ.د. عمي جبار –د. صالح حجازي  3/7/2014 أكرم الفايزد. جكمييفراس الج  .140

141.  
صاحب أ.د. عبد الكريم جاسم 

 الفتالوي 
 االختصاص القضائي لمشركات متعددة الجنسيات د.ياسين الجبوري  -د. مالك أبو نصير 2/7/2014

142.  
االقتصادية بين قانون الجرائم االقتصادية أحكام الجريمة  أ.د. عبداإللو النوايسة –د. أكرم الفايز  22/6/2014 صالح حجازي  احمد صالح 

 وقانون العقوبات األردني

143.  
دستورية القوانين بين رقابة االمتناع والدعوى   د. منصور العتوم –د. رياض جريسات  6/8/2014 د. حمدي القبيالت يزن عوض الزبن

 –المباشرة في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية في األردن 
 دراسة مقارنة

144.  
سمطة اإلدارة في فرض الجزاءات غير المالية في العقد  د. عبير دبابنة –أ.د. عادل العمي  7/8/2014 د. حمدي القبيالت صباردمحم 

 دراسة مقارنة –اإلداري  

145.  
الموظف العام في إلغاء الوظيفة العامة كسبب إلنياء خدمة     د. عبير دبابنة –أ.د. عادل العمي  4/12/2014 د. حمدي القبيالت االء دخل هللا 

 القانون األردني دراسة مقارنة بالقانون الفمسطيني 

146.  
د. عوض اخو  عبد المطيف عبد الغني مدىش   

 ارشيدة
 النظام القانوني لعقد اإلطار في عقود التجارة الدولية   د. مؤيد عبيدات –د. عبدالسالم الرجوب  9/12/2014

147.  
صاحب أ.د.  قحطان سمطان 

 الفتالوي 
 دراسة مقارنة-خمو الرجل في عقد االيجار د. منصور الصرايرة –د. دمحم القييوي  10/12/2014

148.  
صاحب أ.د.  رعد زيدان

 الفتالوي 
دراسة  –استحالة تنفيذ االلتزام في القانون المدني األردني  أ.د. جعفر المغربي –د. مالك أبو نصير  11/12/2014

 مقارنة

 دراسة تحميمية مقارنة –جريمة التزوير االلكتروني  د. أحمد الموزي  –د. صالح جحازي  30/12/2014 أكرم الفايز د.  نافل الفالح  .149

 حماية االجر وفق احكام قانون العمل االردني د. بشار ممكاوي  –أ.د. صاحب الفتالوي  31/12/2014 نصيرد. مالك أبو  ياسمين ابو ىزيم  .150



 رقابة الضبط اإلداري عمى الغذاء والدواء في القانون األردني د. عوض الميمون  –أ.د. عادل العمي  13/1/2015 د. حمدي القبيالت عبدالرحمن دمحم التالىين  .151

 صفة النيابة العامة في الدعوى المدنية / دراسة مقارنة أ.د. عبداإللو النوايسة –د. أكرم الفايز  15/1/2015 د.صالح حجازي  أحمد عمي مختار  .152

153.  
دراسة  –تجاوز ميعاد الطعن باإللغاء في القانون األردني  د. وليد القاضي –د. رياض جريسات  15/1/2015 دي القبيالتد. حم بيان عواد العجالين

 مقارنة

حبس المدين بين قانون التنفيذ األردني واالتفاقيات الدولية  د. ميند أبو مغمي –د. أحمد الزعبي  15/1/2015 مالك أبو نصير د.  عمر الرواجيح  .154
 دراسة مقارنة –اإلسالمي والفقو 

155.  
الضمانات الخاصة باألحداث في القانون األردني مقارنة  أ.د. دمحم الجبور –د. أكرم الفايز  26/1/2015 د.صالح حجازي  ميند الزواىرة

 بالمعايير الدولية

156.  
صاحب أ.د.  فواز يوسف صالح

 الفتالوي 
 ية في التعاقد في ضوء تطور العالقات التعاقديةالصور  د. دمحم أبو الييجاء –د. دمحم القييوي  19/4/2015

157.  
صاحب أ.د.  إيياب ظاىر

 الفتالوي 
 الفضالة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين والوضعية د.نجم الربضي –د. مالك أبو نصير  20/4/2015

 ية لممبعوث الدبموماسيالحصانة الجنائ د. عمر العكور –د. أيمن ىمسا  11/5/2015 د. شادي الشديفات سفانة عمي ريال  .158

 ضمانات التوقيف في القانون األردني مقارنة بالمعايير الدولية د. صفوان الشديفات –د.  صالح حجازي  13/5/2015 أكرم الفايز د.  عبد هللا قطيفان  .159

160.  
د. عبد السالم  ىشام المشاعمة 

 الرجوب
 الشركة القابضة عن اعمال الشركات التابعو مدى مسؤولية أ.د. فياض القضاه –د. محمود الشوابكة  20/5/2015

 وقف تنفيذ العقوبة بين القانون األردني والعراقي د. أحمد الموزي  –د. صالح حجازي  26/5/2015 أكرم الفايز د.  بالل شاكر عبد عبد  .161

162.  
د. عوض  ثامر ياسين عبد هللا

 ارشيدةاخو 
 الطبيعة القانونية لعقود استثمار النفط د. دمحم ابو الييجاء -د. عبد السالم الرجوب 27/5/2015

163.  
د. عوض اخو  ياسر حسين عمي

 ارشيدة
اآلثار القانونية لتحويل شركات األشخاص إلى شركات  د. مؤيد عبيدات –د. محمود الشوابكة  22/7/2015

 دراسة مقارنة –مساىمة عامة 

164.  
د. عبد السالم  سماح موسى جعفر

 الرجوب
اإلطار القانوني لتحويل السندات إلى أسيم في شركات  د. دمحم ابو الييجاء  - د. محمود الشوابكة 2/8/2015

 دراسة مقارنة –المساىمة العامة 



   

 المسؤولية المدنية عن قطع المفاوضات العقدية د. منصور الصرايرة –د. مالك أبو نصير  2/8/2015 د. دمحم القييوي  ابحار حامد حبش  .165

 المسؤولية الجزائية لطبيب التخدير في القانون االردني    د. أحمد الموزي  –د. صالح حجازي  16/8/2015 ز أكرم الفايد.  تماضر المعايطة  .166

167.  
أ.د. حمدي  سائد أبو نصير

 القبيالت
 –أثر الدعوى الجزائية عمى المركز القانوني لمموظف العام  د. لينا شبيب –د. أكرم الفايز  27/8/2015

 دراسة مقارنة

 حوكمة مجمس إدارة شركة المساىمة في القانون األردني د. مؤيد عبيدات –د. عبد السالم الرجوب  27/8/2015 محمود الشوابكةد.  عمر زلوم  .168

169.  
أ.د. حمدي  مروان المدانات

 القبيالت
 دراسة مقارنة –تسبيب قرار تأديب الموظف العام  د. منصور العتوم –د. رياض جريسات  27/8/2015

 حوكمة مجمس إدارة شركة المساىمة في القانون األردني د. دمحم أبو الييجاء –د. عوض أخوارشيدة  30/8/2015 حمود الشوابكةمد.  أمل اليواوشة  .170

171.  
دراسة  –أحكام انتقال االلتزام في القانون المدني األردني  د. نجم الربضي –د. مالك أبو نصير  1/9/2015 د. دمحم القييوي  عبدالناصر الرواشده

 مقارنة

 دراسة مقارنة –أحكام اإلعذار في االلتزامات المدنية  د. بشار ممكاوي  –د. دمحم القييوي  2/9/2015 مالك أبو نصيرد.  طالل دمحم كاظم  .172

173.  
د. عوض اخو  آالء يحيى أبو سارة

 ارشيدة
 دراسة مقارنة –ة أحكام رىن المحل التجاري وطبيعتو القانوني د. دمحم أبو الييجاء –د. محمود الشوابكة  10/11/2015


