أسماء الطلبة الماجسحيز الذيه جمث مناقشحهم منذ افححاح جخصص الماجسحيز

ت
.1
.2

اسم الطالب
معن سعد الحديد

أ.د عادل العمي

2007/7/21

عمي جبار،أكرم الفايز  ،أيمن ىمسا  ،دمحم عياد الحمبي

عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء

أ.د .خالد الزبيدي

2008/1/15

عادل العمي  ،نعمان الخطيب ،حمدي قبيالت

"الرقابة البرلمانية عمى أعمال الو ازرة " دراسة مقارنة

.4

عارف منور عبد الرحمن السعايدة

أ.د.عادل العمي

2008/3/13

خالد الزبيدي  ،حمدي قبيالت ،إبراىيم الشوابكة

.5

خضر دمحم آل خطاب

د.كريمة الطائي

2009/3/28

أكرم الفايز ،أيمن ىمسا  ،عبد اإللو النوايسة

.6

عبد الكريم عائض سيل المعيش

أ.د.عادل العمي

2008/4/6

أكرم الفايز  ،حمدي قبيالت ،لينا شبيب

.7

أمل عارف طراد الحديد

أ.د.نعمان الخطيب

2008/5/22

.8

صفا كمال حسن الربيعي

د.حمدي قبيالت

2008/5/29

عادل العمي ،خالد الزبيدي ،نفيس مدانات

.9

بسمة يوسف عمي العواممة

د.حمدي قبيالت

2008/7/20

عادل العمي ،خالد الزبيدي ،نعمان الخطيب

.10

سوسن فتحي جمعو عويض

د.عبد اإللو النوايسة

2008/8/19

أيمن ىمسا  ،طايل الشياب  ،عماد ربيع

.11

شاىر عبد الحافظ الشخانبو

أ.د.عادل العمي

2008/11/20

حمدي قبيالت  ،أكرم الفايز  ،عمي جبار

.12

فواز سميمان حسين اليواوشة

حمدي القبيالت

2008/11/30

عادل العمي  ،دمحم الخاليمة ،خالد الزبيدي

.13

نايل منيزل اليروط

أ.د خالد الزبيدي

2009/5/18

عادل العمي ،حمدي القبيالت ،دمحم الخاليمو

.14

محمود يوسف الزيادة

د  .أنيس المنصور

2009/5/20

دمحم أبو الييجاء  ،عالء الخصاونة  ،عبد هللا الزبيدي

.15

صييب بالل األطرش

د .عبد اإللو النوايسة

2009/5/17

أكرم الفايز ،طايل الشياب  ،دمحم الجبور

.3

منير دمحم شحادة العفيشات

اسم المشزف

جاريخ المناقشة

أعضاء لجنة المناقشة

عنوان الزسالة

حممي عبد المعطي عبد الرحمن
الدرباشي

د.حمدي قبيالت(مشارك) ،عادل العمي ،خالد الزبيدي
،صاحب الفتالوي،

نطاق تطبيق الضريبة العامة عمى المبيعات – دراسة مقارنة مع
إشارة خاصة لمتشريع األردني

ضمانات المتيم في مرحمة ما قبل المحاكمة في نظام المحكمة
الجنائية الدولية

الجزاءات المترتبة عمى تيرب المكمف واخاللو من التزاماتو
الضريبية في قانون ضريبة الدخل األردني

ازدواج الجنسية وأثره عمى الحقوق السياسية
سريان القانون الضريبي من حيث الزمان
دور السمطة التنفيذية في التشريع من خالل القوانين المؤقتة /دراسة
تحميمية وتطبيقية عمى الدستور األردني

األحكام الخاصة بالمؤامرة عمى أمن الدولة  /دراسة مقارنة

جريمة التيريب الجمركي والجزاءات المترتبة عمييا في قانون
الجمارك األردني

الرقابة القضائية عمى ق اررات الحكام اإلداريين الصادرة بموجب
قانون منع الجرائم

ضمانات تنفيذ أحكام اإللغاء في قضاء محكمة العدل العميا األردنية
قواعد إصدار األحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية
األردني– دراسة تحميمو مقارنة

إعادة االعتبار في التشريع األردني /دراسة مقارنة

.16

بسام احمد مسمم حمدان

د .دمحم أبو الييجاء

2009/5/11

أنيس المنصور  ،عالء الخصاونة ،جعفر المغربي .

.17

قيس دمحم الرعود

د.كريمة الطائي

2009/5/12

أكرم الفايز ،أيمن ىمسا ،سييل الفتالوي

.18

دمحم صالح العميان

د .عبد اإللو النوايسة

2009/5/21

أكرم الفايز  ،طايل الشياب  ،عمر العكور

.19

دمحم عيسى الوحش

د .أنيس المنصور

2009/5/18

دمحم أبو الييجاء  ،عالء الخصاونة ،عوض الزعبي .

.20

إخالص صبحي حسن يخمف

د .أيمن ىمسو

2009 /8/15

كريمو الطائي ،حمدي قبيالت ،نواف الزيدين

.21

قيس دمحم سميمان الرعود

د.كريمة الطائي

2009/5/12

أيمن ىمسا ،أكرم الفايز  ،سييل الفتالوي

جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي

.22

دمحم عمي السرىيد

د .دمحم أبو الييجاء

2009/2/24

عبد السالم الرجوب ،أنيس المنصور  ،جعفر المغربي

"الجوانب القانونية لمسرية المصرفية /دراسة مقارنة "

.23

دمحم عامر رمضان عواد

د .احمد أبو شنب

2009/5/26

أنيس المنصور  ،دمحم أبو الييجاء  ،صاحب الفتالوي

المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية

.24

مروان صالح سميمان الدروبي

د.عبد اإللو النوايسة

2009/7/23

أيمن ىمسا  ،طايل الشياب  ،دمحم الجبور

الضوابط القانونية لمراقبة المكالمات الياتفية – دراسة مقارنة

.25

نواف ممدوح احمد الرقاد

د.عالء الدين العبابنة

2010/2/21

أنيس المنصور  ،منصور الصرايرة ،عوض الزعبي

.26

إبراىيم سميمان اليروط .

د.عالء الدين العبابنة

2010/4/1

أنيس المنصور_ دمحم أبو الييجاء_ جعفر المغربي

.27

سالم راجي عبد هللا الحيصة.

د.منصور الصرايرة

2010/4/8

أنيس المنصور –عالء العبابنة –جعفر المغربي

.28

دمحم نجيب عيفان الخطيب .

د.دمحم أبو الييجاء

2010/5/5

.29

دمحم عمي دمحم عبد العزيز.

د .أنيس المنصور

2010/5/16

عالء العبابنة – دمحم أبو الييجاء – ميند أبو مغمي

.30

صخر دمحم ضبعان المور.

د .منصور الصرايرة

2010/5/18

أنيس المنصور -دمحم ابو الييجاء – عبد الزبيدي

.31

عبد الرحمن موسى حسين الحمبي.

د .أنيس المنصور

2010/5/19

عالء العبابنة – دمحم أبو الييجاء عوض الزعبي

.32

بشير صياح مروي الخريشا

د .حمدي قبيالت

2010/5/19

عادل العمي – مصمح الصرايرة – دمحم الخاليمة

.33

طالل إبراىيم ىدىود الخضير

د .أكرم الفايز

2010/5/20

صالح حجازي – دمحم الجبور – عمي جبار

.34

عمر لطفي الفراج

د .أنيس المنصور

2010/5/20

أيمن ىمسا – مالك أبو نصير – جعفر المغربي

عبد السالم أبو سمحة –عالء الدين العبابنة –ميند أبو
مغمي

التزام المؤجر بضمان التعرض واالستحقاق في عقد التأجير التمويمي
جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي – د ارسة تحميمو مقارنة

الطعن باألحكام و الق اررات الصادرة أثناء نظر الدعوى وفقاً لقانون
أصول المحاكمات المدنية األردني
حدود الرقابة عمى وسائل اإلعالم في التشريع األردني

سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية –
دراسة مقارنة

الحماية المدنية لممستيمك من إغراء الدعاية واإلعالن
وقف تنفيذ السندات التنفيذية في المواد المدنية والتجارية  -دراسة
مقارنة

عقد استئجار الرحم بين الشريعة والقانون ( دراسة مقارنو)
عالقة المدينين المتضامنين بالدائن في التضامن السمبي طبقا
ألحكام القانون المدني األردني والمقارن.

التبميغ القضائي لألشخاص االعتبارية في قانون أصول المحاكمات
المدنية األردني

إشكاليات تنفيذ األحكام األجنبية في المسائل المدنية والتجارية
في القانون األردني _ دراسة تحميمية ).

طبيعة شرط المصمحة في دعوى اإللغاء
الخروج عن األحكام اإلجرائية بخصوص جرائم اإلرىاب والجرائم
المتصمة بيا .

المسؤولية المدنية لمدولة عن األعمال اإلرىابية

.35

نايف احمد فالح الذنيبات

د .أكرم الفايز

2010/5/23

صالح حجازي – عمي جبار – عبد اإللو النوايسة

.36

صفاء سميم ناجي الربيعي

د .دمحم أبو الييجاء

2010/5/23

أنيس المنصور – منصور الصرايرة – مؤيد عبيدات

.37

ضامن دمحم عقمو الياشم

د .حمدي قبيالت

2010/5/23

عادل العمي -مصمح الصرايرة – خالد الزبيدي

.38

بشير سعود الجبور

د.حمدي قبيالت

2010/6/24

عادل العمي – دمحم أبو الييجاء – دمحم الخاليمة

.39

عبير إسماعيل أبو الراغب

د.دمحم أبو الييجاء

2010/7/27

مالك أبو نصير -عوض اخو أرشيدة -ميند أبو مغمي

.40

بالل مفمح الدباس

د.جعفر المغربي

2010/8/1

دمحم أبو الييجاء -مالك أبو نصير – باسل النوايسة

.41

عبد الرحمن عبد الكريم اليالالت

د.خالد الزبيدي

2010/8/1

عادل العمي –حمدي قبيالت -سميمان بطارسة

.42

حسام دمحم الحسن

د.عالء الدين العبابنة

2010/8/2

منصور الصرايرة – ميند أبو مغمي – دمحم أبو الييجاء

.43

خالد خميل ابراىيم عبد الحميد

د.أيمن ىمسا

2010/12/15

حسني الشياب-صالح حجازي – عمران المحافظة.

.44

خالد إسماعيل قاسم

أ .د .عادل العمي

2010/11/24

.45

احمد فميح مطمق الجبور

د.أيمن ىمسا

2010/11/23

.46

منصور عافت النعيمات

أ.د.عادل اعمي

2010/10/24

.47

رانيا سالم المبيضين

د.أكرم الفايز

2010/11/11

.48

بدر ضياء الدين الحسيني

د.أنيس المنصور

2008/2/25

.49

بخيت العوايشة

سييل الفتالوي( مشارك) -أكرم الفايز – ايمن ىمسا –
مخمد الطراونة .

عادل العمي –حمدي قبيالت -عمران المحافظة

األحكام الخاصة بمقتضى قانون الجرائم االقتصادية
المسؤولية المدنية لمجمس إدارة الشركة المساىمة العامة (دراسة
مقارنة )

مكافحة الفساد اإلداري والمالي في ضوء التشريعات األردنية –

دراسة مقارنة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003
سمطات اإلدارة المتعاقدة في عقد الفدك – دراسة تحميمية تطبيقية
المسؤولية المدنية لممفوض بالتوقيع في شركة التضامن

االعتراض والحذف كإحدى مظاىر الحماية وفقاً لقانون
العالمات التجارية األردني
االستشارة كإجراء شكمي في القرار اإلداري (دراسة مقارنة /مصر –
األردن )

تصرفات المريض مرض الموت – دراسة مقارنة

 .1اإلرىاب والمقاومة في ضوء قواعد القانون الدولي العام –
دراسة تطبيقية لمواقع العراقي

( اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد)
التنظيم القانوني لمجوء عمى الصعيدين الدولي والوطني

عمي جبار(مشارك) -أكرم الفايز –صالح حجازي-عبد

المسؤولية الجزائية لممتدخل في الجريمة -دراسة مقارنة

أكرم الفايز ،صالح حجازي  ،عبد اإللو النوايسة ،دمحم

أدلة اإلثبات الخطية في جريمة إساءة االئتمان في القانون

اإللو النوايسة
الفواعرة

أنيس المنصور ،عوض الزعبي ،جعفر المغربي ،دمحم أبو
الييجاء

األردني

تصحيح األحكام وتفسيرىا في قانون أصول المحاكمات المدنية

نور زين الدين أبو طوق

د.دمحم ابو الييجاء

2010/1/4

صاحب الفتالوي-نايف الجبور –مؤيد عبيدات

مدى االحتجاج بسند الشحن االلكتروني في االثبات

د.أنيس المنصور

2008/4/2

دمحم أبو الييجاء – صخر الخصاونة –جعفر المغربي

حجية الشيء المقضي بو في التشريع األردني

.51

نسرين المومني

د.دمحم ابو الييجاء

2011/1/6

انيس المنصور –مراد المواجده ميند ابو مغمي

الحماية المدنية لمعالمة التجارية غير المسجمو

.52

ابتسام المحاميد

أ.د.مصمح الصرايرة

2011/1/13

عادل العمي – حمدي قبيالت -خالد الزبيدي

.50

قاعدة تخصيص األىداف وتطبيقاتيا في أحكام محكمة العدل
العميا

.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69

منذر الحمد

أ .د .عادل العمي

طارق كريم القييوي

د.أكرم الفايز

بيان لصوي

أ.د.عادل العمي

فايز الشورة

د.أكرم الفايز

قاسم صالح مصطفى أبو الييجاء

د.حمدي قبيالت

ميسون يوسف دمحم بن سعيد

د.أنيس المنصور

جياد فيد سالم الجبور

أ.د .عادل العمي

2011/1/13

حمدي قبيالت  -أكرم الفايز  -مصمح الصرايرة

2011/1/13

مالك أبو نصير -صالح حجازي –حسن الطراونة

الجزاءات المترتبة عمى مخالفات قانون الضريبة العامة عمى
المبيعات في التشريع األردني – دراسة مقارنة

المسؤولية الجزائية لمطبيب عن جريمة اإلجياض في التشريع
األردني

وليد المحاميد – صالح حجازي – أيمن ىمسا  -صاحب

مسؤولية رئيس الدولة الجنائية في النظام األساسي لممحكمة

2011/4/14

صالح حجازي -مراد المواجده-دمحم الجبور

المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل األموال

2011/4/14

عادل العمي – أيمن ىمسا – مصمح الصرايرة

2011/5/22

صاحب الفتالوي -مالك ابو نصير –عمر البوريني

2011/5/22

اكرم الفايز – عمي جبار – صالح حجازي –دمحم الجبور

جعفر دمحم عيسى العدوان

د .حمدي قبيالت

2011/5/19

عادل العمي  -اكرم الفايز -عمر البوريني

حاكـم ضبعـان المـور

د.أكرم الفايز

2011/6/19

حمدي قبيالت -صالح حجازي -عبد االلو النوايسة

غالب كامل المييرات

د .أنيس المنصور

2011/7/27

دمحم ابو الييجاء  -مالك ابو نصير  -منصور الصرايرة

منيب شوقي عطا حموده

د.مراد المواجده

2011/7/11

دمحم ابو الييجاء  -عبد السمالم الرجوب – قيس الشراري

مياسو ىاشم ناجي

د.دمحم ابو الييجاء

2011/7/14

مالك ابو نصير – انيس المنصور -جعفر المغربي

عبير دمحم ا حمد الشوابكو

د.أنيس المنصور

2011/7/31

مالك ابو نصير – انيس المنصور -ميند ابو مغمي

شييرة عصمت قدري

د.أيمن ىمسا

2011/6/30

حمدي قبيالت -عادل العمي – سييل التفالوي

صدام احمد رشيد الخريشا

د.حمدي قبيالت

2011/4/27

أيمن ىمسا -عادل العمي – دمحم الخاليمة

عمر سفيان عرب

د .مالك أبو نصير

احمد فنر احمد الشاىري

د.أكرم الفايز

2011/3/27

2011/10/18
2011/10/9

الفتالوي

أ.د.صاحب الفتالوي ،د.أنيس المنصور ،د.منصور

الصرايرة

د.أيمن ىمسا ،د.صالح حجازي ،د.عبد اإللو النوايسة

الجنائية الدولية

دور ىيئات الضبط اإلداري في حماية البيئة في القانون
األردني – دراسة مقارنة

تنازع قوانين أصول المحاكمات المدنية من حيث الزمان
الشكوى كقيد من القيود الواردة عمى حرية النيابة العامة في
تحريك دعوى الحق العام في القانون األردني

النظام القانوني لالجتماعات العامة _ دراسة مقارنة

حقوق األحداث أثناء مرحمة التحقيق االبتدائي في ظل التشريع
األردني " دراسة مقارنة"

النظام القانوني إلسقاط الخصومة في قانون أصول المحاكمات
المدنية األردني

التحكيم في عقود االستثمار
المعيار االقتصادي كسبب من أسباب إنياء عقد العمل الفردي
باإلرادة المنفردة لصاحب العمل  -دراسة مقارنة

القواعد الخاصة لمحكم بمصاريف الدعوى بقانون أصول
المحاكمات المدنية األردني

الحق في الرعاية الصحية والعمل لمعمالة الوافدة في األردن
عمى ضوء التشريعات الدولية

انتياء خدمة الموظف العام بسبب عدم الكفاءة – دراسة مقارنة

اإلشكاليات القانونية لمتعاقد عبر الياتف النقال
ضمانات المتيم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحمة

المحاكمة
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منتصر عموان

د.حمدي قبيالت

ياسين دمحم سميم المعايعة

د.حمدي قبيالت

زىراء ثامر

د.أيمن ىمسا

دمحم الغميالت

د.اكرم الفايز

احمد الدبايبة

د.أكرم الفايز

2011/10/19
2011/11/16
2011/10/16
2011/12/11

د.أيمن ىمسا ،د.مراد المواجده ،د.دمحم الخاليمة

اثر وجود الدولة كطرف في عقد نقل التكنولوجيا عمى
الطبيعة القانونية لمعقد

أ.د.عادل العمي ،د.اكرم الفايز ،د.دمحم الخاليمو

سمطة اإلدارة في فرض الجزاءات عمى المتعاقد معيا في
عقد التوريد

د.حمدي قبيالت ،د.أكرم الفايز ،أ.د.سييل الفتالوي

التزامات األردن بموجب البرتوكول الخاص بمنع االتجار
بالبشر

د.حمدي قبيالت  ،د.صالح حجازي ،أ.د .عبد االلو
النوايسو

اثر الرجوع عن شيادة الزور في قانون العقوبات األردني
– دراسة مقارنة
اثر االختالل العقمي في المسؤولية الجزائية – دراسة

2011/12/29

د.ايمن ىمسا  ،د.صالح حجازي،أ.د.عماد الربيع

صالح الجبور

د.صالح حجازي

2012/1/10

د.حمدي القبيالت،د.اكرم الفايز ،أ.د.دمحم الجبور

احمد عطا البريزات

د.حمدي قبيالت

2012/2/19

د .عادل العمي – د.اكرم الفايز – د .منصور العتوم

إضراب الموظفين العموميين في القانون األردني – دراسة

باسل العدوان

أ.د.صاحب التفالوي

2012/2/21

د.انيس المنصور -د.مالك ابو نصير – نجم

فقدان الجنسية االردنية – دراسة مقارنة

دمحم عميان الدىامشة

د.أنيس المنصور

2012/3/28

دمحم لؤي

د.ايمن ىمسا

2012/4/12

نجد النجداوي

د.عادل العمي

2012/3/8

الربضي
أ.د.صاحب الفتالوي ،د.مالك ابو نصير،د.منصور

مقارنة مع القانون المصري

تسبيب األحكام الجزائية في القانون األردني – دراسة مقارنة
مقارنة

النظام القانوني لممحكمة العمالية في قانون العمل األردني

العتوم
أ.د.عادل العمي ,د.حمدي قبيالت ،د.عوض اخو
ارشيده

د.حمدي قبيالت ،د.عوض اخو أرشيدة ،د.سميم حتاممو

الوضع القانوني لنزاعات المجاري المائية الدولية في العراق
النظام القانوني إلصدار الصكوك اإلسالمية في األردن –
دراسة مقارنة

غيث القييوي

د.أكرم الفايز

2012/4/10

د.حمدي قبيالت ،صالح حجازي،أ.د.دمحم الجبور

المسؤولية الجنائية للمستفيد من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في

عصام الربطة

د.صالح حجازي

2012/3/29

أ.د.عادل العمي  ،اكرم الفايز ،أ.د.عبد االلو النوايسة

أحكام سورة الغضب في قانون العقوبات األردني (( دراسة

القانون األردني -دراسة مقارنة في القانون المصري

مقارنة))
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بسام فيصل برىومو

د.مراد المواجده

2012/5/10

د.دمحم ابو الييجاء،د.عبد السالم الرجوب أ.د.مصمح

إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية

دمحم خميل البستنجي

أ.د عادل العمي

2012/5/17

د.حمدي قبيالت ،د.اكرم الفايزد.سميم الحتاممة

سمطة اإلدارة في المخالفات الضريبية في التشريع األردني ( دراسة

بياء الدين عبد الدايم

د.دمحم ابو الييجاء

2012/6/24

د.م ارد المواجده  ،د.ميند أبو مغمي

الحماية المدنية للمعلومات غير المفصح عنها لبراءة

رنا القاضي

د.مالك ابو نصير

2012/6/25

د.انيس المنصور  ،د .منصور الصرايرة

دمحم عمي الدىامشة

د.أنيس المنصور

2012/7/17

د .مالك ابو نصير  .د.جياد الجراح

عبد هللا عادل

د.دمحم ابو الييجاء

2012/7/12

د.عبد السالم الرجوب ,أ.د .جعفر المغربي

ثامر الشاىين

د .أكرم الفايز

2012/7/17

د .صالح حجازي  .د .أحمد الييجانة

اإلطار القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية في

شيرين القييوي

د .حمدي قبيالت

2012/7/18

أ.د.عادل العمي  ،د .منصور العتوم

اثر نظرية عمل األمير في التوازن المالي لمعقد اإلداري في

دمحم دوجان الموزي

د .حمدي قبيالت

2012/7/19

أ.د.عادل العمي ،د .عوض الميمون

رقابة االمتناع عمى دستورية القوانين في األردن ( في ضوء

سمطان الرواشدة

د.صالح حجازي

2012/7/30

د.أكرم الفايز –د.حسن الطراونة

االتجاىات الفقيية والقانونية بشأن المسؤولية الجزائية

رشا زايد

د.مراد المواجده

2012/8/2

د .عوض اخو أرشيدة –د.باسم ممحم

الدفوع في الدعاوي التحكيمية

د .أكرم الفايز

2012/8/6

د.صالح حجازي  ،أ.د,دمحم الجبور

سمطة النيابة العامة في التصرف في دعوى الحق العام

احمد عواد البنيان

د.أنيس المنصور

2012/8/15

أ.د.صاحب الفتالوي  ،أ.د .جعفر المغربي

إشكاليات بيع المال غير المنقول بالمزاد العمني وفقا لقانون

ليان الخطيب

أ.د .صاحب

2012/8/30

د.مالك أبو نصير ،د .ميند أبو مغمي

التزامات المؤجر في القانون المدني األردني – دراسة مقارنة

الطراونة

مقارنة )

االختراع

أحكام ممكية األسرة في القانون المدني األردني

االستئناف التبعي في قانون أصول المحاكمات المدنية
األردني
دور مركز واشنطن في تسوية منازعات االستثمار األجنبي
المباشر
القانون األردني – دراسة مقارنة
القانون األردني

إنشاء المحكمة الدستورية).

احمد مقبل الغميالت

الفتالوي

لممحرض عمى ارتكاب الجريمة – دراسة مقارنة

التنفيذ األردني

.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109

الطعن في اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات

عبير عبد المطيف عموان

د.أنيس المنصور

2012/8/5

أ.د.صاحب الفتالوي  ،د.عوض الزعبي

عمار حسين عمي

د.حمدي قبيالت

2012/10/10

أ.د.عادل العمي  ،منصور العتوم

سمطة اإلدارة العامة بسحب المشروع في عقود األشغال

ميند تحسين عموان

د.أيمن ىمسا

2012/8/30

أ.د.عادل العمي  ،د .عمران المحافظة

مناىضة التعذيب في القانون الدولي العام

صفوان حسين

د.حمدي قبيالت

2012/9/30

أ.د.سييل الفتالوي ،د.ايمن ىمسا ،أ.د .عمي جبار

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد

سالم خمف أبو قاعود

د.مراد المواجده

2012/10/4

د.عبد السالم الرجوب ،د.قيس الشراري

اآلثار القانونية المترتبة عن اإلخالل بإجراءات تأسيس

عباس الونداوي

د .عبد السالم

2012/10/22

د.عوض اخو ارشيدة  ،د .فائق الشماع

مدى فاعمية التدابير االحت ارزية في حماية العالمة التجارية

المدنية األردني
العامة في القانون العراقي – دراسة مقارنة

اإلنسانية

الرجوب

الشركات التجارية
– دراسة مقارنة

جينية ر عوال

د.أكرم الفايز

2012/10/17

د.صالح حجازي  ،أ.د.دمحم الجبور

مسؤولية الشريك عن النتيجة اإلجرامية المحتممة في قانون

عالء احمد عبد الرحيم الخطيب

د.عبد السالم

2012/12/6

د .حمدي قبيالت  ،د.مؤيد العبيدات

أحكام ممارسة الموظف العام لمتجارة في القانون األردني

الرجوب

العقوبات العراقي -دراسة مقارنة

حسن إبراىيم العبد هللا

د.صالح حجازي

2013/1/3

اكرم الفايز -دمحم الجبور

إجراءات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات

سائد عبد الوىاب القطاونة

د .مالك أبو نصير

2012/12/23

صاحب الفتالوي -منصور الصرايرة

حجية المستندات االلكترونية غير الموثقة في اإلثبات

روز ذيب المراعيو

د.عوض اخو

2013/1/17

عبد السالم الرجوب -مؤيد عبيدات

إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي دراسة في التشريع

ارشيده

الجزائية األردني

األردني واالتفاقيات الدولية

تماضر يوسف العرود

أ.د.صاحب

2013/3/5

مالك ابو نصير -منصور الصرايرة

المسؤولية المدنية لمخبير القضائي

احمد عسكر الجبور

أ.د.صاحب

2013/4/18

مالك ابو نصير – جعفر المغربي

انقضاء عقد المقاولة

الفتالوي
الفتالوي

.110

عرار القرالة

أ.د.عادل العمي

2013/4/17

حمدي قبيالت -منصور العتوم

التزامات اإلدارة الضريبية وحقوقيا في قانون ضريبة الدخل
األردني المقارن بالمصري

.111

فواز فيد الغرير

د.صخر الخصاونة

2013/5/6

مالك ابو نصير – ميند ابو مغمي

إشكاليات التنفيذ وفقا ألحكام قانون التنفيذ األردني

.112

موفق الصميبي

د.صالح حجازي

2013/5/21

اكرم الفايز -عماد ربيع

االستغالل الجنسي لألطفال في القانون األردني

فيصل سرور السميمان

د.أكرم الفايز

2013/5/19

صالح حجازي -عمي جبار

المسؤولية الجزائية لرئيس وأعضاء مجمس إدارة الشركة

ضحى الطمباني

د.ايمن ىمسا

3102/5/32

حمدي قبيالت – ميساء بيضون

االلتزام بدراسة طمبات المجوء عمى الصعيد الدولي

عمار ياسر الحمود

د.مالك أبو نصير

2013/6/6

صخر الخصاونة – جعفر المغربي

سمطة قاضي الموضوع في تقدير المانع من الحصول عمى

نعمان ابو شممخ

د.صالح حجازي

2013/8/15

اكرم الفايز

مينا عادل عبد هللا

أيمن ىمسا

2013/10/27

.118

امير حسين عميوي

د.اكرم الفايز

2013/10/24

.119

جاسم السالمي

د.عادل العمي

2013/10/28

عادل الجبوري

د.حمدي قبيالت

2013/10/21

سمطان الشوابكو

د.حمدي قبيالت

2013/10/23

كاظم المياحي

د.صالح حجازي

2013/9/24

احمد فازع عبد الرزاق

د.حمدي قبيالت

2013/11/10

ىالل الرقاد

أيمن ىمسا

2013/11/6
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المساىمة العامة

الدليل الكتابي في القانون االردني

دور النيابة العامة في الجرائم االقتصادية في القانون
الفمسطيني – دراسة مقارنة

التزامات الدول بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية
الدولية

صالح حجازي – عمي جبار

العقوبات الماسة بالحرية في قانون العقوبات العراقي
فاعمية الرقابة عمى المال العام –دراسة مقارنة
انتياء القرار اإلداري بإرادة اإلدارة في القانون العراقي –
دراسة مقارنة
الوسائل القانونية السترداد األموال المتحصمة عند جرائم الفساد

د.اكرم الفايز

دور االدعاء العام في مرحمة المحاكمة في القانون العراقي –
دراسة مقارنة

الطبيعة القانونية لمق اررات الصادرة عن الييئات االدارية ذات
االختصاص القضائي في العراق
العماني
األساس القانوني لمد الجرف القاري ُ
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أكثم الدبايبو

د.أكرم الفايز

2013/11/4

معاذ الحميمات

د .أيمن ىمسا

2013/11/18

صالح حجازي

وقف المالحقة وتعميق تنفيذ العقوبة في جرائم االعتداء عمى
العرض في قانون العقوبات األردني

المعايير الدولية الناظمة لمجمعيات غير الربحية ومدى
مراعاتيا في التشريع االردني

ليث رافع

د.حمدي قبيالت

2013/12/23

أ.د.عادل العمي – د.عبير الدبابنة

القرار اإلداري الحكمي ( دراسة مقارنة )

حال شاكر

أ.د.صاحب

2013/12/22

د.مالك ابو نصير – د.جعفر المغربي

اكتساب الجنسية بالزواج -دراسة مقارنة

فارس ابو قديري

د.عبد السالم

2014/1/15

د.عوض اخو ارشيد – مؤيد عبيدات

الفتالوي
الرجوب

ميا فاروق

أ.د .صاحب

ميساء السامرائي

د.عوض

2014/1/16

مالك ابو نصير -منصور الصرايرة

2014/2/23

د .عبد السالم الرجوب – د .مؤيد عبيدات

الفتالوي

اخوارشيده

التحكيم في العمميات المصرفية وفقا لقانون التحكيم األردني
االتفاقيات الدولية
الدور المعاصر لمرىن التأميني كأداة لالئتمان
التنظيم القانوني لالستثماراالجنبي بين القوانين العراقية
واألردنية

أريج لؤي حدادين

د.عبدالسالم

2014/1/24

د .محمود الشوابكة -د .قيس الشرايري

المسؤولية المدنية لممصرف عن صرف الشيك المزور

عمي عطا

أ.د.عادل العمي

2014/3/6

د .حمدي القبيالت – د .منصور العتوم

إجراءات مكافحة غسيل األموال في القانون األردني –دراسة

إسالم حيدر أبو حيدر

أ.د .عادل العمي

2014/3/26

أ.د .صاحب الفتالوي – د .نجم الربضي

الرجوب

مقارنة

د.ميند ابومغمي

المداولة القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية
األردني – دراسة مقارنة

نرجس سمطان

صاحب الفتالوي

2014/3/30

د .مالك أبو نصير – أ.د .جعفر المغربي

حياء مخمد

مالك أبو نصير

2014/4/6

أ.د .صاحب الفتالوي – د .منصور الصرايرة

نطاق مسؤولية صاحب العمل بالتعويض عن إصابات

احمد خميس

د.أكرم الفايز

2014/4/17

د .صالح حجازي – أ.د .دمحم الجبور

أثر استخدام الوسائل غير المشروعة عمى استجواب المتيم

إيجار الوقف في القانونين األردني والعراقي – دراسة مقارنة
بالفقو اإلسالمي

العمل في قانون العمل األردني

.138
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معن قطيفان

أ.د.عادل العمي

2014/5/18

د.دمحم القييوي – د.نجم الربضي

د.منصور الصرايرة

كيفية توزيع حصيمة التنفيذ الجبري عمى الدائنين في القانون
األردني -دراسة مقارنة

دمحم عبد العزيز عبد الكريم

د.احمد الزعبي

2014/5/14

أ.د .صاحب الفتالوي – د .بشار ممكاوي

منح الجنسية لألبناء من جية األم – دراسة مقارنة بين الفقو

فراس الجيجكمي

د.أكرم الفايز

2014/7/3

د .صالح حجازي – أ.د .عمي جبار

االختصاص الجزائي المعطل لممحكمة الجنائية الدولية

عبد الكريم جاسم

أ.د.صاحب

2014/7/2

د .مالك أبو نصير -د.ياسين الجبوري

االختصاص القضائي لمشركات متعددة الجنسيات

احمد صالح

صالح حجازي

2014/6/22

د .أكرم الفايز – أ.د .عبداإللو النوايسة

يزن عوض الزبن

د .حمدي القبيالت

2014/8/6

د .رياض جريسات – د .منصور العتوم

دمحم صبار

د .حمدي القبيالت

2014/8/7

أ.د .عادل العمي – د .عبير دبابنة

سمطة اإلدارة في فرض الجزاءات غير المالية في العقد

االء دخل هللا

د .حمدي القبيالت

2014/12/4

أ.د .عادل العمي – د .عبير دبابنة

إلغاء الوظيفة العامة كسبب إلنياء خدمة الموظف العام في

عبد المطيف عبد الغني مدىش

د .عوض اخو

2014/12/9

د .عبدالسالم الرجوب – د .مؤيد عبيدات

الفتالوي

.143

اإلسالمي والقانونيين األردني والعراقي

أحكام الجريمة االقتصادية بين قانون الجرائم االقتصادية
وقانون العقوبات األردني

دستورية القوانين بين رقابة االمتناع والدعوى

المباشرة في ضوء إنشاء المحكمة الدستورية في األردن –
دراسة مقارنة

.144
.145
.146

النظام القانوني لعقد اإلطار في عقود التجارة الدولية

2014/12/10

د .دمحم القييوي – د .منصور الصرايرة

2014/12/11

د .مالك أبو نصير – أ.د .جعفر المغربي
د .صالح جحازي – د .أحمد الموزي

جريمة التزوير االلكتروني – دراسة تحميمية مقارنة

أ.د .صاحب الفتالوي – د .بشار ممكاوي

حماية االجر وفق احكام قانون العمل االردني

قحطان سمطان
رعد زيدان

أ.د .صاحب

.149

نافل الفالح

د .أكرم الفايز

2014/12/30

.150

ياسمين ابو ىزيم

د .مالك أبونصير

2014/12/31

.148

القانون األردني دراسة مقارنة بالقانون الفمسطيني

ارشيدة
أ.د .صاحب

.147

اإلداري – دراسة مقارنة

الفتالوي
الفتالوي

خمو الرجل في عقد االيجار-دراسة مقارنة
استحالة تنفيذ االلتزام في القانون المدني األردني – دراسة
مقارنة

.151

عبدالرحمن دمحم التالىين

د .حمدي القبيالت

2015/1/13

أ.د .عادل العمي – د .عوض الميمون

رقابة الضبط اإلداري عمى الغذاء والدواء في القانون األردني

.152

أحمد عمي مختار

د.صالح حجازي

2015/1/15

د .أكرم الفايز – أ.د .عبداإللو النوايسة

صفة النيابة العامة في الدعوى المدنية  /دراسة مقارنة

بيان عواد العجالين

د .حمدي القبيالت

2015/1/15

د .رياض جريسات – د .وليد القاضي

تجاوز ميعاد الطعن باإللغاء في القانون األردني – دراسة

عمر الرواجيح

د .مالك أبو نصير

2015/1/15

د .أحمد الزعبي – د .ميند أبو مغمي

حبس المدين بين قانون التنفيذ األردني واالتفاقيات الدولية

ميند الزواىرة

د.صالح حجازي

2015/1/26

د .أكرم الفايز – أ.د .دمحم الجبور

الضمانات الخاصة باألحداث في القانون األردني مقارنة

فواز يوسف صالح

أ.د .صاحب

2015/4/19

د .دمحم القييوي – د .دمحم أبو الييجاء

إيياب ظاىر

أ.د .صاحب

.153
.154
.155
.156
.157

مقارنة

والفقو اإلسالمي – دراسة مقارنة
بالمعايير الدولية

الصورية في التعاقد في ضوء تطور العالقات التعاقدية

الفتالوي

2015/4/20

د .مالك أبو نصير – د.نجم الربضي

الفضالة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين والوضعية

الفتالوي

.158

سفانة عمي ريال

د .شادي الشديفات

2015/5/11

د .أيمن ىمسا – د .عمر العكور

الحصانة الجنائية لممبعوث الدبموماسي

.159

عبد هللا قطيفان

د .أكرم الفايز

2015/5/13

د .صالح حجازي – د .صفوان الشديفات

ضمانات التوقيف في القانون األردني مقارنة بالمعايير الدولية

ىشام المشاعمة

د .عبد السالم

2015/5/20

د .محمود الشوابكة – أ.د .فياض القضاه

مدى مسؤولية الشركة القابضة عن اعمال الشركات التابعو

.160
.161
.162
.163
.164

الرجوب
بالل شاكر عبد عبد

د .أكرم الفايز

2015/5/26

د .صالح حجازي – د .أحمد الموزي

وقف تنفيذ العقوبة بين القانون األردني والعراقي

ثامر ياسين عبد هللا

د .عوض

2015/5/27

د .عبد السالم الرجوب -د .دمحم ابو الييجاء

الطبيعة القانونية لعقود استثمار النفط

اخوارشيدة
ياسر حسين عمي

د .عوض اخو

2015/7/22

د .محمود الشوابكة – د .مؤيد عبيدات

مساىمة عامة – دراسة مقارنة

ارشيدة
سماح موسى جعفر

د .عبد السالم
الرجوب

اآلثار القانونية لتحويل شركات األشخاص إلى شركات

2015/8/2

د .محمود الشوابكة  -د .دمحم ابو الييجاء

اإلطار القانوني لتحويل السندات إلى أسيم في شركات
المساىمة العامة – دراسة مقارنة

.165

ابحار حامد حبش

د .دمحم القييوي

2015/8/2

د .مالك أبو نصير – د .منصور الصرايرة

.166

تماضر المعايطة

د .أكرم الفايز

2015/8/16

د .صالح حجازي – د .أحمد الموزي

المسؤولية الجزائية لطبيب التخدير في القانون االردني

سائد أبو نصير

أ.د .حمدي

د .أكرم الفايز – د .لينا شبيب

أثر الدعوى الجزائية عمى المركز القانوني لمموظف العام –

.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173

2015/8/27

دراسة مقارنة

القبيالت
عمر زلوم
مروان المدانات

د .محمود الشوابكة 2015/8/27

أ.د .حمدي

2015/8/27

د .عبد السالم الرجوب – د .مؤيد عبيدات
د .رياض جريسات – د .منصور العتوم

القبيالت
أمل اليواوشة

المسؤولية المدنية عن قطع المفاوضات العقدية

د .محمود الشوابكة 2015/8/30

د .عوض أخوارشيدة – د .دمحم أبو الييجاء

حوكمة مجمس إدارة شركة المساىمة في القانون األردني
تسبيب قرار تأديب الموظف العام – دراسة مقارنة
حوكمة مجمس إدارة شركة المساىمة في القانون األردني

عبدالناصر الرواشده

د .دمحم القييوي

2015/9/1

د .مالك أبو نصير – د .نجم الربضي

أحكام انتقال االلتزام في القانون المدني األردني – دراسة

طالل دمحم كاظم

د .مالك أبو نصير

2015/9/2

د .دمحم القييوي – د .بشار ممكاوي

أحكام اإلعذار في االلتزامات المدنية – دراسة مقارنة

آالء يحيى أبو سارة

د .عوض اخو

2015/11/10

د .محمود الشوابكة – د .دمحم أبو الييجاء

أحكام رىن المحل التجاري وطبيعتو القانونية – دراسة مقارنة

مقارنة

ارشيدة

