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 23/10/2019  :التاريخ

 
 

 أنيس منصور خالد المنصور 
 

 

 الشخصية  المعلومات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 أستاذ :الرتبة األكاديمية

 . إربد /م 6/11/1972 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 األردنية :الجنسية

 .512مكتب ،الطابق الخامس ،بوابة البركة، 220عمارة رقم    ،دوار الواحة، عمان / شارع المينة المنورة :العنوان

 00962 – 0786008000  /009626 – 5533944 :رقم الهاتف

 a_al_mansour@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 

 العلمية  ؤهالت مال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة  التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد  الجامعة

 درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
 

 ( 2003) ت المدنيةقانون أصول المحاكما
معهد البحوث  

 والدراسات القانونية 

القاهرة، جمهورية 

 مصر العربية.

 األردن  الجامعة األردنية ( 1998) قانون أصول المحاكمات المدنية درجة الماجستير 

 اليمن جامعة صنعاء  ( 1994)  القانون    البكالوريوس
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 التدريسية  ات الخبر
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة  مدة العمل 

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

 األردن  كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط أستاذ  )عضو هيئة تدريس(  / حتى تاريخه2019

2012-2019 
عضو هيئة تدريس قسم أستاذ ) 

 (ون المقارن القان

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية
 كلية الشريعة والقانون

 األردن 

2004-2012 
عضو هيئة تدريس أستاذ مشارك ) 

) 
 كلية الحقوق جامعة اإلسراء

 األردن 

 

 

 أخرى  خبرات 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ
 

  2016/ 9/ 26ابتداًء من تاريخ    العالمية   عميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم اإلسالمية  .1
 . 2019/ 9/ 17  وحتى تاريخ 

من   .2 اعتبارًا  القانونية  للشؤون  العالمية  اإلسالمية  العلوم  جامعة  رئيس  وحتى    2016/ 9/ 26مستشار 
 . 2019/ 9/ 17  تاريخ 

 ي جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. مستشار لجنة التعيين والترقية ف .3

 عضو لجنة إعداد مشاريع األنظمة والتعليمات في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.  .4

 وحتى تاريخه.  2017/2018عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء اعتبارًا من العام الجامعي  .5

ا .6 من  اعتبارًا  اإلنسانية،  والدراسات  للبحوث  مؤتة  مجلة  تحرير  هيئة  الجامعي عضو  لعام 
 وحتى تاريخه. 2017/2018

 ، جامعة الشرق االوسط.2015/2016عضو مجلس كلية الحقوق للعام الجامعي   .7

والقانون  .8 الشريعة  كلية  العلوم    /نائب عميد  وحتى    1/10/2013  ابتداًء من  اإلسالميةجامعة 
 . 2015/ 10/ 1 تاريخ

 . اإلسالميةجامعة العلوم  ،2013/2014للعام الدراسي  الدراسات العلياكلية عضو مجلس  .9
 . 20015 -  2013 اإلسالمية،العلوم جامعة  ،شريعة والقانون عضو مجلس كلية ال .10
 . اإلسالميةجامعة العلوم ، المقارن  قسم القانون  ، عضو لجنة الدراسات العليا .11
 . اإلسالميةعضو للعديد من اللجان في كلية الشريعة والقانون جامعة العلوم  .12
 جامعة االسراء.، لجان التحقيقرئيس وعضو للعديد من   .13

 محكم ومقيم لعدد من األبحاث والرسائل العلمية. .14
 .2012-2010.عضو في لجنة األنظمة والتعليمات لجامعة االسراء .15
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 .  2011 -  2008جامعة االسراء.  ،عضو في لجنة الدراسات العليا .16

 . 2009 -  2008من  ،جامعة اإلسراء  ،رئيس قسم الدراسات العليا .17
 .  20012 -  2007 ،جامعة االسراء ،س كلية الحقوق عضو في مجل .18

 . 2007 -  2006من  ،جامعة اإلسراء ،رئيس قسم القانون الخاص  .19
 

 والمؤلفات  المنشورات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت 
 

 

اللوائ .1 تقديم  ح الجوابية والرد عليها في الدعوى اإلدارية، دراسة موازنة مع الدعوى  آثار عدم 
العالمية،  االسالمية  العلوم  جامعة  والقانونية،  اإلسالمية  للدراسات  الميزان  مجلة  المدنية، 

 .2018/ 10/ 14مقبول للنشر  

  األردني أحكام إخالء واسترداد المأجور عند انتهاء مدة العقد في قانون المالكين والمستأجرين   .2
تطبيقية تحليلية  األهلية  ،  دراسة  والدراسات جامعة عمان  للبحوث  البلقاء   في  منشورمجلة 

 (.84-63ص )، 2017سنة ، 1العدد ، 20 المجّلد 

،  ة للعلوم التطبيقيةاألردنيالمجلة  ،  التنظيم القانوني للقضاء المستعجل في الدعاوى التحكيمية .3
 .2016/ 25/7شر بحث مقبول للن،  جامعة العلوم التطبيقية

التمييز .4 قبل محكمة  المنقوض من  التمييز على حكمها  دراسة في ،  ضوابط اصرار محكمة 
 منشور ة  األردني الجامعة  علوم الشريعة والقانون    مجلة دراسات األردني،  ضوء أحكام القضاء  

 .1183- 1163ص  ، 2016سنة (، 3) ملحق، 43 المجّلد  في

حقاً  .5 تكسب خصمه  ال  الخصم  "هفوة  القضاء  قاعدة  أحكام  على ضوء  تطبيقية  تحليلية  دراسة   ،
-  767، ص 2016(،  2، العدد ) ( 43منشور، المجّلد )   الجامعة األردنية   مجلة دراسات األردني،  

780 . 
دراسة تحليلية تطبيقية وفقًا  ،  حكام إنابة المحامي لغيره من المحامين في الخصومة القضائيةأ .6

العدد  ،  (30المجلد )  في  منشور،  جامعة اإلمارات ،  ن مجلة الشريعة والقانو األردني،  للقانون  
 . 334  -275ص ، 2016، (68)

، منشور في ردني: دراسة تحليلية مقارنةأللتحفظي على السفينة في القانون اأحكام الحجز ا .7
المجلد   قابوس/ُعمان،  السلطان  جامعة  االجتماعية،  والعلوم  اآلداب  العدد  3مجلة   ،2 ،

 . 335 –  315، ص 2016
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لتقييم   .8 وفقًا  موضوعًا  بالدعوى  الفصل  في  التمييز  محكمة  المحاكمات سلطة  أصول  قانون 
، ة في القانون والعلوم األساسيةاألردنيالمجلة ، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنةالمدنية األردني، 

 . 156- 131ص ، 2015سنة (، 4)العدد(، 7) المجّلد  في منشور، جامعة مؤتة
في  .9 التنفيذ  محضر  سلطات  القضائية    حدود  األحكام  تنفيذ  ندوة  واألردني  العماني  القانونين 

  135، ص  2015/ 5/ 3والسندات بين الواقع والطموح، مسقط/ُعمان، ورقة عمل محكمة، تاريخ  
–  162 . 

مجلة  األردني،  نحو تنظيم قانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكات المدنية   .10
والقانون   دراسات  الشريعة  ، 2015 ،3العدد ،  42المجّلد في  منشور  ،  ةاألردنيجامعة  ال  علوم 
 . 936- 921ص 

قانون أصول المحاكمات المدنية دعوى قطع النزاع كإحدى تطبيقات المصلحة المحتملة في   .11
اإلسالمية،  األردني للدراسات  الميزان  العلوم  ،  والقانونية  مجلة    اإلسالمية جامعة 
 .37- 13ص ، 2015( 1العدد) منشور في المجلد الثاني، االردنالعالمية/

القانون   .12 في  تطبيقية  تحليلية  دراسة  االيجار  لعقد  التلقائي  التجديد  مجلة األردني،  احكام 
والقانون   دراسات  الشريعة  )،  ةاألردنيالجامعة  ،  علوم  المجلد  في  ،  (1)  العدد ،  (42منشور 
 161-  147ص ، 2015

13. Class action as an Efficient Mechanism for Improving Access to 

Justice in the Jordanian Law: Comparative Study, European Journal of 

Social Sciences, vol.46, No 2 January, 2015, pp 189-202. 

14. The Effects of Selling Property at Auction by Ordinary creditor Barrier 

on Mortgagee Creditor Rights Analytical Study in Jordan Execution 

Law, Journal of law, Policy and Globalization published, vol.30, 2014., 

pp 28-32. 

15. The Intelligent Agent and Dubai legislature Situation from Legal 

Action made through Intelligent Agent.  Journal of law, Policy and 

Globalization published, vol.30, 2014, pp 9-18 

 

المدنية   .16 المحاكمات  اصول  قانون  في  القضائية  بالمداولة  الخاصة  مجلة   األردنيالقواعد 
 . 274-  228ص ، 2014، (2العدد )، (11) منشور في المجلد ، جامعة البحرين، الحقوق 

،  األردني نفيذ  أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني/دراسة تحليلية في قانون الت  .17
منشور في  ،  جامعة الملك سعود/السعودية ،  )الحقوق والعلوم السياسية(   مجلة جامعة الملك سعود 

 . 317- 269ص ،  2014،  ( 2)   العدد ،  ( 26)   المجلد 
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أحكام مصادقة المحامي على الوكالة القضائية بالخصومة في القانون األردني، المجلة األردنية   .18
-87، ص 2014،  ( 3العدد) ،  ( 6في المجلد) جامعة مؤتة، منشور  في القانون والعلوم األساسية،  

130 . 
السابقة .19 االلتزامات  على  العمل  صاحب  تغير  والعلوم األردنيالمجلة  ،  أثر  القانون  في  ة 

 . 2014( 4العدد ) ، (6المجلد ) في منشور، جامعة مؤتة، األساسية
البينات   .20 قانون  في  بياض  على  التوقيع  حجية  جامع،  األردنيمدى  سعودمجلة  الملك    ة 

السياسية(  والعلوم  سعود ،  )الحقوق  الملك  المجلد ،  السعودية/جامعة  في  ،  (25)  منشور 
 .183- 159ص ، 2013، (2العدد)

المدنية   .21 المحاكمات  أصول  لقانون  وفقًا  اإللصاق  بطريق  القضائية  األوراق  ، األردنيتبليغ 
،  (4)  منشور في المجلد ،  ردنجامعة مؤتة/األ،  ة في القانون والعلوم السياسيةاألردنيالمجلة  
 .141-  91 ص ، 2012، (3العدد)

أصول المحاكمات   مدى مالءمة تطبيق األحكام الخاصة برد القضاة على الخبراء في قانون  .22
منشور  ،  جامعة مؤتة/األردن،  ة في القانون والعلوم السياسيةاألردنيالمجلة  ،  المدنية األردني

 . (210-173ص )، 2011، (1العدد)، (3في المجلد)
جامعة  ،  مجلة الحقوق ،  األردنيإعالن ختام المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية   .23

 .459-  413ص ، 2010، (34السنة)، (1منشور في العدد)، الكويت  /الكويت 
الحاسمة .24 باليمين  اإلثبات  في  الموضوع  قاضي  سلطة  الشريعة ،  مدى  دراسات/علوم  مجلة 

الجامعة   /األر األردنيوالقانون  )،  دنة  المجلد  في  )،  (36منشور  ص ،  2009،  (1العدد 
250-264 . 

المدنية   .25 المحاكمات  قانون أصول  الدعوى في  للحكم بمصاريف  القانونية  ، األردنيالضوابط 
، (1منشور في المجلد)،  األردن/  جامعة مؤتة،  ة في القانون والعلوم السياسيةاألردنيالمجلة  
 . 86-  33ص ، 2009، (3العدد)

  األردني صة بالمانع من الحصول على الدليل الكتابي في اإلثبات في القانونين  األحكام الخا .26
/البحرين،  والبحريني البحرين  جامعة  الحقوق  )،  مجلة  المجلد  في  )،  (6منشور  ،  (1العدد 

 . 414-  375ص ، 2009
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية في قانون أصول المحاكمات المدنية   .27

، 2009،  (2العدد)، (6) منشور في المجلد، لة الحقوق جامعة البحرين /البحرينمج، األردني
 . 328- 299ص 
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للقانون   .28 وفقًا  التجارية  للشركات  القضائي  والدراسات   األردنيالتبليغ  للبحوث  المنارة  مجلة 
 .72-  35ص ، 2007، (9العدد )، (13منشور في المجلد )، آل البيت /األردن جامعة

رقم   األردنيالت التجارية اإللكترونية بموجب قانون المعامالت اإللكترونية  االحتجاج بالمراس .29
منشور في المجلد  ،  األردن/جامعة مؤتة،  مؤتة للبحوث والدراسات ، مجلة  2001( لسنة  85)
 . 42-11ص ،  2007، (2العدد )، (22)

للقانون   .30 وفقًا  اإلثبات  في  التجارية  الدفاتر  حجية  مجلةاألردنيمدى  للبحو   ،  ث  مؤتة 
-  281ص  ،  2006،  (2العدد )،  (21منشور في المجلد )،  األردن/جامعة مؤتة،  والدراسات 

298 . 
 

 

 المؤتمرات 
 
 

 
 

 . 2018/ 4/ 25ندوة مفهوم إدارة األزمات في األردن بتاريخ   .1
 .2015/ 11/ 19، المركز الوطني للبحث والتطوير ، االبداع والملكية الفكرية .2
 .2015/ 1/3، ةاألردني الجامعة ، جهود مكافحة الفساد في الوطن العربي .3
 . 2/2015/ 15ة،  األردنيجامعات ضد الفساد، الجامعة  .4
االدارية  .5 الشؤون  مجلس  والطموح،  الواقع  بين  والسندات  القضائية  األحكام  تنفيذ  ندوة 

 .5/2015-3للقضاء/مسقط، 

 . 13/11/2014-12، المعهد العربي لدراسات االمن، من النووي الملتقى الدولي لأل .6
العلوم  ورشة   .7 جامعة  الجدد،  التدريس  هيئة  أعضاء  ،  17،  10،  اإلسالميةتهيئة 

24 /11 /2012 . 
 . 2008/ 2/ 1  جامعة اإلسراء،   –، كلية الحقوق  التشريعات االعالمية لوسائل االتصال الحديثة  .8
 . 2008/ 8/ 21-19طرق البحث والكتابة القانونية، جمعية المحاميين والقضاة االمريكيين،   .9

الذك  .10 البطاقات  الشبكات  دور  وأمن  المعلومات  حماية  في  الوسيط    –ية  القانونية.  الجوانب 
 . 2007لالستشارات والتدريب، عمان،  

 .2007فن إعداد وصياغة العقود. الوسيط لالستشارات،  .11
 . 2007شركة طالل ابو غزالة، ، فن إعداد وصياغة لوائح الدعاوي. البحرين .12
 .2007اإلسراء، جامعة  -، كلية الحقوق القانون الدولي اإلنساني .13

 . 3/2007/ 21جامعة اإلسراء،  –القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق  .14
 .2007/ 11/ 3-28/10جية، جامعة االميرة سمية،  لو العلمية والتكنو  المتنزهات  .15
 .2007المرافعات اإلدارية. اكاديمية التكنولوجيا المتطورة،   .16
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الحق .17 كلية  خريجي  وتطوير  متابعة  في  األمريكية  الحقوق  التجربة  كلية  جامعة    –وق، 
 .2007/ 12/4اإلسراء، 

الحقوق   .18 كلية  العربية،  األقطار  في  القانون  تدريس  تواجه  التي  جامعة    –التحديات 
 . 3/2007/ 12فيالدلفيا، 

 .2007/ 12/3التحديات التي تواجه تطبيق القانون. جامعة فيالدلفيا،  .19

 . 2007-12/ 11سراء، الجوانب التطبيقية لنظام الحكومة االلكترونية، جامعة اال  .20
 . 11/2006/ 11البحث القانوني، نقابة المحامين األمريكيين،   .21
الخيرية. .22 الجمعيات  تحكم  التي  القانونية  التشريعات  حول  عمل  اإلسراء.    ورشة  جامعة 

2005. 
األول  .23 األردنية  المرأة  ملتقى  العام،  العمل  في  األردنية  المرأة  مشاركة  اإلسراء ،  واقع  ،  جامعة 

2005 . 
ت .24 اإلسراء، ورشة  جامعة  التدريس،  هيئة  أعضاء  أداءات  لتطوير  والتقويم  التعليم  كنولوجيا 

 . 1/2005/ 4وحتى 2004/ 11/ 12
 . 2004القوانين واألنظمة المعمول بها في أمانة عمان. امانة عمان،  .25

 الكتب 
 
 

 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 التاريخ  الطبعة  الناشر العنوان 

أ.د.أنيس منصور 
 المنصور

قانون البينات األردني وفقًا  شرح أحكام 
آلخر التعديالت، معززًا بأحدث  

االجتهادات القضائية الصادرة عن  
 محكمة التمييز

دار إثراء للنشر والتوزيع،  
 عمان

 الطبعة األولى  

محكم بموجب  2011سنة
كتاب جامعة اإلسراء رقم ج 

تاريخ   27/1399س/
22/5 /2011 . 

أ.د.أنيس منصور 
 المنصور
 الهيجاء أ.د. محمد ابو

 أ.د. حمدي قبيالت

 الطبعة األولى  دار وائل للنشر والتوزيع  القانون في حياتنا

 سنة
محكم بموجب كتاب 2011

جامعة اإلسراء رقم ج 
، تاريخ  27/2232/

10/8 /2011   
 

 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 
 

 .تشارات القانونية في المسائل المتعلقة بالشركات تقديم االس  •

 تقديم االستشارات القانونية المتعلقة بقانون العمل والقضايا العمالية.  •
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 تقديم االستشارات القانونية المتعلقة بالقانون االداري.  •

 والعقود. إعداد أنواع مختلفة من االتفاقيات  •

الخا • الجوانب  كافة  في  القانونية  المشورة  العالمات تقديم  تسجيل  الشركات،  بتسجيل  صة 
 معامالت الشركات.بالتجارية وكافة المسائل المتعلقة 

 تمثيل الشركات أمام المحاكم. •

ومتابعة   • العامة  والهيئات  اإلدارة  مجلس  وقرارات  اجتماعات  محاضر  وصياغة  مراجعة 
 عرضها على السلطات المختصة. 

 م. حكّ  مُ  •

 العالي األردني.  عضو اللجنة القانونية لمجلس التعليم •

 األردنيين عضو نقابة المحامين  •
 

 

 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 . 2003/ 1/1ي، دورة حاسوب شاملة، مركز زها الثقاف  -
 . 2004، مركز لندن الثقافي، ICDLدورة  -

 

 

 

 

 عليها  شرفأ التي التدريبية الدورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــ
 

 

 

 

   البحثية  االهتمامات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ــــــــــــ

 

 القوانين اإلجرائية  -

 

 اللغات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية

 اللفغة اإلنجليزية

 

  أخرى نشاطات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عليها   حصل التي  ئزالجوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي تم اإلشراف عليها:رسائل الدكتوراه والماجستير  

 : دراسة مقارنة.2019أحكام تمديد اإلجارة للضرورة الملحة وفقا للقانون المدني األردني، .1

 ، جامعة العلوم اإلسالمية.2018المسؤولية المدنية للمحكم دراسة مقارنة،  .2

 ،جامعة العلوم اإلسالمية. 2018ة،تسبيب القرارات الصادرة في مسائل اإلثبات،دراسة مقارن .3

 ،دراسة تحليلية.2018الرقابة القضائية على عقد االذعان في القانون األردني، .4

، 2/5/2018حدود سلطات رئيس التنفيذذ وفقذًا ألحكذام قذانون التنفيذذ األردنذي، دراسذة تحليليذة،  .5
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

مها المنقوض مذن محكمذة التمييذز، دراسذة تطبيقيذة، أحكام إصرار محكمة االستئناف على حك .6
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.7/1/2018

دور القاضي في تكييف الدعوى في المسذائل المدنيذة والتجاريذة وفقذًا ألحكذام القذانون األردنذي،  .7
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.2018دراسة مقارنة بين التشريعين األردني والمصري، 

طبيعذذة القذذرارات الصذذادرة عذذن رئذذيس التنفيذذذ وأحكذذام الطعذذن فيهذذا وفقذذًا لقذذانون التنفيذذذ األردنذذي،  .8
 م، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.13/8/2017

، جامعذذذذة العلذذذذوم  2017/ 1/ 15احكذذذذام التنفيذذذذذ علذذذذى العقذذذذارات فذذذذي القذذذذانون األردنذذذذي، دراسذذذذة تحليليذذذذة،   .9
 اإلسالمية. 

، 14/8/2017حكذذم القضذذائي فذذي القذذانون األردنذذي، دراسذذة مقارنذذة، التنظذذيم القذذانوني لتفسذذير ال .10
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

التنظذيم القذانون ألحكذام الفائذدة القانونيذة فذذي القذانون األردنذي، دراسذة مقارنذة بالفقذه اإلسذذالمي،  .11
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.22/8/2016

، جامعذذذة العلذذذوم اإلسذذذالمية  CIF  ،10 /8 /2016عقذذذد البيذذذع الذذذدولي  أثذذذر االعتمذذذاد المسذذذتندي فذذذي تنفيذذذذ   .12
 العالمية. 

، جامعة العلوم 24/8/2016عقد اإلباحة دراسة مقارنة بين القانون األردني والفقه اإلسالمي،   .13
 اإلسالمية العالمية.
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، جامعة 3/6/2015الوكالة بالخصومة القضائية في القانون األردني دراسة تحليلية تطبيقية،  .14
 .اإلسالمية العالميةالعلوم 

"دراسذذة  األردنذذيالتنظذذيم القذذانوني إلغفذذال الحكذذم فذذي بعذذض الطلبذذات الموضذذوعية فذذي القذذانون  .15
 .اإلسالمية العالميةجامعة العلوم  ،23/8/2015 ،"مقارنة

،  2015/ 12/ 30دراسذذذذة مقارنذذذذة،    األردنذذذي، الحقوقيذذذذة فذذذي القذذذذانون  القضذذذذائية  وقذذذن تنفيذذذذذ األحكذذذام   .16
 . اإلسالمية جامعة العلوم  

، 13/1/2014 ،)دراسذة مقارنذة( األردنذيدور القاضي في اسذتكمال العقذد فذي القذانون المذدني  .17
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

، 4/5/2014، )دراسذة مقارنذة( األردنذيالحجز التحفظي في قانون اصول المحاكمات المدنية  .18
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

 ، 7/1/2014 ،األردنذذذيول المحاكمذذذات المدنيذذذة آثذذار اصذذذدار الحكذذذم القضذذائي فذذذي قذذذانون اصذذ .19
 .اإلسالمية جامعة العلوم

، 21/8/2014 ،األردنذذيلية التقصذذيرية فذذي القذذانون المذذدني و ساسذذًا للمسذذؤ أالخطذذأ  د مذذدى اعتمذذا .20
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

جامعذة  ،27/5/2014 ،موازنة في الفقه اإلسذالمي  األردنيفي القانون المدني  دراسة  الفضالة   .21
 .اإلسالميةعلوم ال

 ،األردنذيرها على سير الخصذومة فذي قذانون اصذول المحاكمذات المدنيذة أثالمواعيد االجرائية و  .22
 .اإلسالميةجامعة العلوم ، 11/5/2014

، األردنذذذذذيصذذذذذول المحاكمذذذذذات المدنيذذذذذة أأحكذذذذذام االختصذذذذذاص القضذذذذذائي الذذذذذوالئي فذذذذذي قذذذذذانون  .23
 .العالمية اإلسالميةجامعة العلوم م، 28/4/2014

 ،األردنذذذذذذيسذذذذذذقاو الخصذذذذذذومة فذذذذذذي قذذذذذذانون أصذذذذذذول المحاكمذذذذذذات المدنيذذذذذذة م القذذذذذذانوني إلالنظذذذذذذا .24
 .جامعة اإلسراء، 27/7/2011

 ،األردنذذذيالقواعذذذد الخاصذذذة للحكذذذم بمصذذذاريف الذذذدعوى فذذذي قذذذانون أصذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة  .25
 .جامعة اإلسراء، 31/7/2011

ون أصذول المحاكمذات المدنيذة الطعن باإلحكام والقرارات الصادرة أثناء نظذر الذدعوى وفقذًا لقذان .26
 .جامعة اإلسراء، 18/5/2009، األردني

 .جامعة اإلسراء ،مسؤولية الدولة المدنية عن األعمال اإلرهابية .27

 . جامعة اإلسراء   ، التضامن السلبي بين المدينين وفق أحكام القانون المدني األردني والمقارن  .28
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 .جامعة اإلسراء ،ل المدنية والتجاريةالنظام القانوني لتنفيذ األحكام األجنبية في المسائ .29

 . جامعة اإلسراء  ، المداولة في إصدار األحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني  .30
 .جامعة اإلسراء ،األردنيالطعن باعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية  .31
جامعذذذة العلذذذوم    ، اسذذذة مقارنذذذة( )در   النظذذذام القذذذانوني لمنذذذع المذذذدين مذذذن السذذذفر فذذذي  ذذذل القذذذانون األردنذذذي  .32

 اإلسالمية. 
 ة.األردنيالمسؤولية المدنية لكاتب العدل، الجامعة  .33
 . اإلسالمية ، جامعة العلوم  األردني احكام الشرو الجزائي في عقد العمل الفردي في القانون  .34
، األردنذيحكام فض التنازع في االختصاص القضذائي فذي قذانون أصذول المحاكمذات المدنيذة أ .35

 ة.األردنيالجامعة 

التنذذاقض المذذانع مذذن سذذماع الذذدعوى وتطبيقاتذذه فذذي القذذانون المذذدني األردنذذي والفقذذه اإلسذذالمي،  .36
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.19/5/2016

 .اإلسالميةجامعة العلوم  ،24/8/2016 ،المسؤولية المدنية للقاضي، دراسة مقارنة .37

، 2018د الرقابذة عليهذا فذي التشذريع األردنذي، الضوابط القانونية لتحديد أتعاب المحامذاة وحذدو  .38
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

، جامعذة العلذوم 14/2/2016المركز القانوني للشركة األجنبية في ضوء التشريعات األردنيذة،  .39
 اإلسالمية العالمية.

  ، جامعذذذة 2012/ 8/ 5الطعذذذن فذذذي اعتذذذراض الغيذذذر فذذذي قذذذانون أصذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة األردنذذذي،   .40
 اإلسراء. 

 .جامعة اإلسراء، 28/3/2012 ،األردنيالنظام القانوني للمحكمة العمالية في قانون العمل  .41

جامعذذذذة ، 17/7/2012 ،األردنذذذياالسذذذتئناف التبعذذذي فذذذي قذذذانون أصذذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة  .42
 .اإلسراء

جامعذذذة ، 22/5/2011 ،مذذذن حيذذذث الزمذذذان األردنذذذيتنذذذازع قذذذوانين أصذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة  .43
 .سراءاإل

عالقة المدينين المتضامنين بالدائن في التضامن السلبي طبقًا ألحكام القانون المدني األردني  .44
 ، جامعة اإلسراء.16/5/2010والمقارن، 

إشذذكاليات تنفيذذذ األحكذذام األجنبيذذة فذذي المسذذائل المدنيذذة والتجاريذذة فذذي القذذانون األردنذذي، دراسذذة  .45
 ، جامعة اإلسراء.19/5/2010تحليلية، 

 ، جامعة اإلسراء.20/5/2010ؤولية المدنية للدولة عن األعمال اإلرهابية، المس .46
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جامعذذذة  ،  2009/ 5/ 20  ، قواعذذذد إصذذذدار اإلحكذذذام فذذذي قذذذانون أصذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة األردنذذذي  .47
 . اإلسراء 

 .جامعة اإلسراء، 2/4/2008 ،األردني التشريعحجية الشيء المقضي به في  .48

 . جامعة اإلسراء ،  2008/ 2/ 25  ، ول المحاكمات المدنية األردني تصحيح األحكام وتفسيرها في قانون أص  .49
 التي تم مناقشتها:رسائل الدكتوراه والماجستير  

 ،26/1/2015، دراسذذذة مقارنذذذة -األردنذذذي حكذذذام الجزائيذذذة القطعيذذذة فذذذي التشذذذريع الطعذذذن فذذذي األ .1
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

، 26/5/2016 ،، دراسذذة موازنذذةياألردنذذفذذي القذذانون المذذدني دراسذذة بيذذع المذذريض مذذرض المذذوت  .2
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

، 29/5/2016أثذذر الخطذذأ العمذذدي علذذى مسذذؤولية المذذؤمن فذذي القذذانون األردنذذي، دراسذذة مقارنذذة،  .3
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

، 24/8/2015الرقابة على أعمال الشركة المساهمة العامة في القانون األردني، دراسة مقارنة،  .4
 ة العلوم اإلسالمية العالمية.جامع

، جامعة 20/4/2017مظاهر مواجهة بطالن العقد في القانون المدني األردني، دراسة مقارنة،  .5
 العلوم اإلسالمية العالمية.

الجوانذذذب القانونيذذذة لمرحلتذذذي التحضذذذذير واالنعقذذذاد فذذذي قذذذرض التجمذذذذع البنكذذذي، دراسذذذة تحليليذذذذة،  .6
 عالمية.، جامعة العلوم اإلسالمية ال17/4/2018

، جامعذة العلذوم 13/4/2016التنظيم القانوني لمرحلة المفاوضات العقلية فذي القذانون األردنذي،  .7
 اإلسالمية العالمية.

، 10/8/2017المسذذذؤولية المدنيذذذة الناشذذذئة عذذذن أعمذذذال دائذذذرة التنفيذذذذ القضذذذائي، دراسذذذة مقارنذذذة،  .8
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

، جامعذذة العلذذوم 3/8/2017فقذذًا للقذذانون الليبذذي واالتفاقيذذات الدوليذذة، التنظذذيم القذذانوني للطذذائرة و  .9
 اإلسالمية العالمية.

نحذذو تنظذذيم قذذانوني لعيذذب االسذذتغالل كعيذذب مذذن عيذذوب اإلرادة فذذي القذذانون المذذدني األردنذذي  .10
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.18/1/2018والقانون المدني اليمني، 

أمين الشذذذذذذامل علذذذذذى حذذذذذذوادث السذذذذذيارات فذذذذذذي القذذذذذانون األردنذذذذذذي، الواقذذذذذع القذذذذذانوني لعقذذذذذذود التذذذذذ .11
 م، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.9/3/2017
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م، جامعذذذذة العلذذذذوم اإلسذذذذالمية  2018/ 4/ 18التذذذذأمين ضذذذذد الحذذذذوادث االسذذذذتثنائية فذذذذي التشذذذذريع األردنذذذذي،   .12
 العالمية. 

 ة العلوم اإلسالمية العالمية. ، جامع 2017/ 8/ 20أحكام الحراسة القضائية في القانون المدني األردني،  .13

، جامعذذذة العلذذذوم اإلسذذذالمية  2017/ 1/ 3التنظذذذيم القذذذانوني لذذذبطالن عقذذذد العمذذذل دراسذذذة تحليليذذذة مقارنذذذة،   .14
 العالمية. 

، 25/1/2017القانون الواجب التطبيق على عملية تداول األوراق المالية في بورصة عمان،  .15
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

، جامعذذة العلذذوم 13/8/2017ياطيذذة فذي المنازعذذات الجمركيذة، دراسذذة تطبيقيذة، التذدابير االحت .16
 اإلسالمية العالمية.

المسؤولية المدنيذة الناشذئة عذن اإلغذراق التجذاري )دراسذة فذي التشذريع األردنذي مقارنذة باتفاقيذة  .17
 م، جامعة الشرق األوسط.17/12/2017(، منظمة التجارة العالمية

م، جامعة العلوم 2/2/2017ستثمار والفديك وآثاره، دراسة مقارنة، شرو التحكيم في عقود اال .18
 اإلسالمية العالمية.

، جامعذة العلذوم 16/1/2017التنظيم القانوني لزوال صفة البائع وأثره على حمايذة المجتمذع،  .19
 اإلسالمية العالمية.

حليليذذذذة، إجذذذذراءات التقاضذذذذي فذذذذي الذذذذدعاوى اإلداريذذذذة أمذذذذام القضذذذذاء اإلداري األردنذذذذي، دراسذذذذة ت .20
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.3/12/2017

 ، جامعة عين شمس. 2017/ 2/ 16الطبيعة القانونية للبيوع القضائية واإلدارية، دراسة مقارنة،  .21

، جامعذة العلذوم 25/1/2017حدود المسؤولية المدني للخبيذر القضذائي فذي القذانون األردنذي،  .22
 اإلسالمية العالمية.

 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 2016/ 12/ 21باالسم في القانون األردني،  التعويض عن المساس  .23

انتقذذذذذال الحذذذذذق فذذذذذي التعذذذذذويض دراسذذذذذة موازنذذذذذة فذذذذذي القذذذذذانونين المذذذذذدنيين األردنذذذذذي والمصذذذذذري،  .24
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.17/5/2016

، 2010يرمز المخذذذذذاطر فذذذذذي البيذذذذذوع البحريذذذذذة الدوليذذذذذة وانتقالهذذذذذا علذذذذذى ضذذذذذوء قواعذذذذذد االنكذذذذذوت .25
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.18/8/2016

م، جامعذذذة العلذذذوم 8/12/2016المسذذذؤولية عذذذن فعذذذل الغيذذذر فذذذي إطذذذار عقذذذد النقذذذل البحذذذري،  .26
 اإلسالمية العالمية.



 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

14-19 

،  18/2/2016عقد المشاركة الزمنية في العقار السياحي في القانون األردني، دراسة مقارنة،   .27
 العالمية.جامعة العلوم اإلسالمية 

، جامعذذذذة العلذذذذوم  2016/ 8/ 24أثذذذذر الوكالذذذذة غيذذذذر القابلذذذذة للعذذذذزل علذذذذى البيذذذذع العقذذذذاري، دراسذذذذة مقارنذذذذة،   .28
 اإلسالمية. 

ر فذذي القذذانون المذذدني األردنذذي، دراسذذة مقارنذذة بالفقذذه اإلسذذالمي،  .29 ، 22/5/2016أحكذذام الِحجذذ 
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

، جامعذذذة العلذذذوم 28/11/2016عزيذذذز التجذذذارة الدوليذذذة، التحكذذذيم التجذذذاري الذذذدولي ودوره فذذذي ت .30
 اإلسالمية العالمية.

، جامعذذذذة العلذذذذوم اإلسذذذذالمية  2016/ 8/ 17الحمايذذذذة المدنيذذذذة للوقذذذذن الخيذذذذري فذذذذي القذذذذوانين األردنيذذذذة،   .31
 العالمية. 

 .اإلسالميةجامعة العلوم ، 15/6/2016، دراسة مقارنة، ثبات في الجرائم االلكترونيةاإل .32

 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.26/4/2016العقارات في القانون األردني، انتقال ملكية  .33

 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 2016/ 3/ 31النظام القانوني لمقابل الوفاء في سند السحب،   .34

، دراسذذة مقارنذذة مذذا بذذين القذذانون فذذي عقذذد بيذذع المنقذذول خيذذار العيذذب وفذذوات الوصذذن المشذذروو .35
 .اإلسالميةجامعة العلوم ، 31/5/2016، الفقه االسالميو  األردنيالمدني 

نطذذذاق سذذذلطة القاضذذذي التقديريذذذة فذذذي الخذذذروج علذذذى قاعذذذدة العقذذذد شذذذريعة المتعاقذذذدين، دراسذذذة  .36
 .اإلسالميةجامعة العلوم ، 3/5/2016، مقارنة

، 21/8/2016حقذذذوق العامذذذل فذذذي الفقذذذه اإلسذذذالمي وقذذذانون العمذذذل األردنذذذي، دراسذذذة مقارنذذذة،  .37
 لوم اإلسالمية العالمية.جامعة الع

، جامعذذذذذة العلذذذذذوم  2015/ 12/ 31العذذذذذدول عذذذذذن إبذذذذذرام العقذذذذذد فذذذذذي مرحلذذذذذة التفذذذذذاوض وأثذذذذذره القذذذذذانوني،   .38
 اإلسالمية. 

التنظذذذذيم القذذذذانوني لمهمذذذذة مذذذذدقق الحسذذذذابات فذذذذي الشذذذذركة المسذذذذاهمة العامذذذذة، دراسذذذذة مقارنذذذذة،  .39
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.12/8/2015

التجذذذذذذذاري وانتهذذذذذذذاء اإلجذذذذذذذراءات التحكيميذذذذذذذة، دراسذذذذذذذة مقارنذذذذذذذة،  عذذذذذذذوارض خصذذذذذذذومة التحكذذذذذذذيم .40
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.30/7/2015

، 25/8/2015النظام القانوني للشركة التي ال تهدف إلى تحقيق الذربح فذي القذانون األردنذي،  .41
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
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، جامعذذذذة العلذذذذوم  2015/ 6/ 4،  علذذذذى اإلنسذذذذان   المسذذذذؤولية المدنيذذذذة عذذذذن إجذذذذراء الدراسذذذذات الدوائيذذذذة  .42
 . اإلسالمية العالمية 

، جامعذذذذذة العلذذذذذوم  2015/ 4/ 20أحكذذذذذام العالقذذذذذة القانونيذذذذذة بذذذذذين رب العمذذذذذل والمقذذذذذاول مذذذذذن البذذذذذاطن،   .43
 اإلسالمية. 

 ، الجامعة األردنية.16/11/2015الطبيعة القانونية لعقد االحتراف الرياضي،  .44

م، جامعذذذة العلذذذوم 21/5/2015ابذذذة المدنيذذذة عليهذذذا، السذذذلطة التقديريذذذة للقاضذذذي المذذذدني والرق .45
 اإلسالمية العالمية.

 ،31/1/2015ومركزهم القانوني في إطار التجارة اإللكترونية،  لصغار المأذون لهم بالتجارةا .46
 .اإلسالميةجامعة العلوم 

صذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة أصذذذول المحاكمذذذات الشذذذرعية و أحقذذذوق المذذذدعى عليذذذه فذذذي قذذذانوني  .47
 .اإلسالميةجامعة العلوم ، 14/1/2015، يناألردني

 ، جامعة الشرق األوسط.3/5/2015الدفاتر التجارية،  .48

، 27/8/2015المسذذذتجدات الفقهيذذذة المتعلقذذذة بعقذذذد األمذذذان، دراسذذذة مقارنذذذة بالقذذذانون األردنذذذي،  .49
 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.

ذات المسذؤولية المحذدودة فذي قذانون  الجوانب القانونية لتحول شركة التوصية البسيطة إلذى الشذركة   .50
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 2015/ 4/ 28الشركات األردني، دراسة مقارنة، 

 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 2014/ 8/ 5إجراءات التقاضي واإلثبات في الدعوى الضريبية،   .51

، جامعذذة 23/5/2013مسذذؤولية الطبيذذب المدنيذذة عذذن أخطذذاءه المهنيذذة فذذي القذذانون األردنذذي،  .52
 العلوم اإلسالمية العالمية.

جامعذذذذذة العلذذذذذوم    ، 2013/ 5/ 15،  )دراسذذذذذة مقارنذذذذذة(   شذذذذذياء الحراسذذذذذة فذذذذذي نطذذذذذاق المسذذذذذؤولية عذذذذذن فعذذذذذل األ  .53
 اإلسالمية. 

مذذذدى كفايذذذة المصذذذذلحة المحتملذذذة لقبذذذذول الذذذدعوى فذذذذي أصذذذول المحاكمذذذذات المدنيذذذة األردنذذذذي،  .54
 ، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.29/4/2013

، جامعذة العلذوم 9/5/2013شكاليات تنفيذ األوامر التغيرية في عقذود الفذديك وآليذة تسذويتها، إ .55
 اإلسالمية العالمية.

، جامعذذة 22/7/2013رابطذذة السذذببية فذذي الفقذذه اإلسذذالمي والقذذانون المذذدني، دراسذذة مقارنذذة،  .56
 العلوم اإلسالمية العالمية.

 ، جامعة اإلسراء.25/6/2012 أحكام ملكية األسرة في القانون المدني األردني، .57
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 ، جامعة اإلسراء.21/2/2012فقدان الجنسية األردنية، دراسة مقارنة،  .58

المعيذذار االقتصذذادي كسذذبب مذذذن أسذذباب إنهذذا عقذذد العمذذذل الفذذردي بذذاإلرادة المنفذذردة لصذذذاحب  .59
 ، جامعة اإلسراء.14/7/2011العمل، دراسة مقارنة، 

 ، جامعة اإلسراء.18/10/2011النّقال، اإلشكاالت القانونية بالتعاقد عبر الهاتن  .60

 ، جامعة اإلسراء.6/1/2011الحماية المدنية للعالمة التجارية الغير مسجلة،  .61

 جامعة اإلسراء. ، ب 2010/ 5/ 23، المسؤولية المدنية لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة  .62

، -مقارنذذذذذة دراسذذذذة –سذذذذلطة القاضذذذذي التقديريذذذذة فذذذذذي اإلثبذذذذات فذذذذي المذذذذواد المدنيذذذذذة والتجاريذذذذة  .63
 ، جامعة اإلسراء.21/2/2010

 ، جامعة اإلسراء. 2010/ 4/ 8وقن تنفيذ السندات التنفيذية في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة،  .64

 ، جامعة اإلسراء.1/4/2010الحماية المدنية للمستهلك من إغراء الدعاية واإلعالن،  .65

، ل المحاكمذذذذات المدنيذذذذة األردنذذذذيأصذذذذو التبليذذذذغ القضذذذذائي لألشذذذذخاص االعتباريذذذذة فذذذذي قذذذذانون  .66
 .جامعة اإلسراء، 18/5/2010

 جامعة اإلسراء.، 26/5/2009الجوانب القانونية للسرية المصرفية، دراسة مقارنة،  .67
 ، جامعة اإلسراء.26/5/2009المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية،  .68

، جامعة 11/5/2009، التزام المؤجر بضمان التعّرض واالستحقاق في عقد التأجير التمويلي .69
 اإلسراء.

 جامعة مؤتة. ،  2008/ 5/ 21 ، دور الوساطة كإحدى الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية  .70
والفقذذه  األردنذذيدراسذذة مقارنذذة فذذي القذذانون المذذدني  –حذذق الدولذذة فذذي ملكيذذة المعذذادن والكنذذوز  .71

 جامعة مؤتة. –اإلسالمي 

 –ة للمتضذرر منهذا األردنيذتذي وفرتهذا التشذريعات المنافسة غير المشروعة والحمايذة المدنيذة ال .72
 جامعة مؤتة.

 جامعة مؤتة. –دراسة مقارنة  –أعمال السلطة القضائية  المسؤولية المدنية للدولة عن .73

 جامعة مؤتة.   –فكرة الخطأ الجسيم وأثرها في تقدير حجم التعويض في المسؤولية التقصيرية  .74

 ة آل البيت.جامع –النظام القانوني ألسماء النطاقات  .75

 جامعة مؤتة. –اإلحالة لعدم االختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية  .76

 جامعة عمان العربية. ،  رقابة محكمة التمييز على الخبرة المحاسبية في قضايا ضريبة الدخل  .77

 ة.األردنيالجامعة  –اإلثبات باليمين  .78

 ةاألردنيالجامعة  -اإلثبات في قضايا تداول األوراق المالية  .79
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 ة.األردنيالجامعة  - األردنيسبب الدعوى في قانون أصول الحاكمات المدنية  .80

 جامعة مؤتة. -حكم تصرفات المريض مرض الموت   .81

 جامعة مؤتة-النظام القانوني لملكية الطوابق والشقق  .82

 تطويع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في عقود العمل غير محددة المدة. جامعة مؤتة. .83

 جامعة مؤتة. -منازعات االستثماردور التحكيم في  .84

 ة.األردنيالجامعة  -االتجاهات الحديثة في الدفع بالتحكيم  .85

 ة.األردنيالجامعة  -الدفع بقوة القضية المقضية للحكم األجنبي  .86

 جامعة اإلسراء.، ضمان التعرض واالستحقاق في عقد التأجير التمويلي .87

ستخدامه في عمل يختلن اختالفًا بينًا عذن الحماية القانونية لحق العامل الذي يترك العمل ال .88
 جامعة مؤتة.، العمل المتفق عليه

 جامعة اإلسراء.، الحماية القانونية للسرية المصرفية .89

 جامعة مؤتة. ،  المسؤولية المدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتن المحمول  .90

 جامعة مؤتة. ،جماعيةمدى أهمية التوفيق كأحد وسائل تسوية منازعات العمل ال .91

 جامعة عمان األهلية. ،األردنيالتدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية  .92

 ة.األردنيالجامعة  ،سلطة القاضي التقديرية في تفسير العقد  .93

جامعذذة    ، المسذذؤولية المدنيذذة للطبيذذب الجذذراح عذذن أخطائذذه وأخطذذاء مسذذاعديه فذذي المستشذذفيات العامذذة  .94
 مؤتة. 

 جامعة مؤتة. ،األردنيانونية للمرأة العاملة واألحداث في قانون العمل الحماية الق .95

 جامعة اإلسراء. ،حماية المستهلك المدنية في العقود االلكترونية، دراسة مقارنة .96

 . نطاق اكتساب حق الملكية والتملك كحافز لالستثمار واآلثار المترتبة عليه، جامعة مؤتة  .97
 جامعة مؤتة. ،اسة مقارنةمسؤولية طبيب التخدير المدنية، در  .98
 جامعة السلطان قابوس. ،  ماني دراسة في قانون اإلجراءات المدنية والتجارية العُ   - اإلعالن القضائي  .99

 المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطاء المهنة، جامعة الشرق األوسط. .100
 الحماية القضائية لحقوق العامل في قانون العمل، جامعة الشرق األوسط. .101
لموضذذذوع فذذذي تعيذذذل نطذذذاق الذذذدعوى فذذذي قذذذانون أصذذذول المحاكمذذذات المدنيذذذة سذذذلطة محكمذذذة ا .102

 .اإلسالمية، الجامعة األردني
 جامعة االسراء. ،دراسة مقارنة - فقدان الجنسية .103
 جامعة الشرق االوسط.، الطبيعة القانونية للضرر المرتد  .104
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 .اإلسالميةجامعة العلوم ، األردنيالدعوى غير المباشرة في القانون المدني  .105
 جامعة الشرق االوسط. ،ق الشريك في التصرف بحصته بالملكية الشائعةح .106
 جامعة عمان االهلية.، األردنيالمقاولة من الباطن في القانون المدني  .107
 .اإلسالمية)دراسة مقارنة( جامعة العلوم  األردنيالدعوى المباشرة في القانون  .108
 .اإلسالميةلوم جامعة الع ،خطائه المهنيةألية المدنية للطبيب عن و المسؤ  .109
 .اإلسالميةجامعة العلوم  ،عبء االثبات  .110
 جامعة اليرموك.  ،المسؤولية المدنية للمحامي .111
صذذذول أجرائذذذي وفقذذذًا لقذذذانون مذذذدى فاعليذذذة الوسذذذائل القانونيذذذة فذذذي التخفيذذذف مذذذن الذذذبطالن اإل .112

 جامعة الشرق االوسط.، دراسة مقارنة، األردنيالمحاكمات المدنية 
 وسط.جامعة الشرق األ ،)دراسة مقارنة( ئةيشئة عن تلوث البالمسؤولية المدنية النا .113
 سلطة المحكمة في تقدير البطالن اإلجرائي في التشريع األردني، جامعة الشرق األوسط.   .114

 .. جامعة مؤتةاألردنيحكام عقد الخدمة في المنازل في قانون العمل أ .115
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 .اإلسالميةجامعة العلوم ، السلطة التقديرية للقاضي والرقابة عليها .119
 ة. األردني مقارنة، الجامعة  األمور المستعجلة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، دراسة  .120
 جامعة اليرموك. ،"دراسة تقيمية مقارنة"األردني حبس المدين في قانون التنفيذ  .121
 جامعة الشرق االوسط. األردني،التزامات الوكيل في التشريع  .122
 دراسة مقارنة، جامعة جرش.   -النظام القانوني الستجواب الخصوم ودوره في االثبات المدني  .123
 ة.األردنيالجامعة  ،للوكالة القضائية بالخصومة الضوابط القانونية .124
، األردنذيصذول المحاكمذات المدنيذة أالنظام القانوني الستئناف االحكذام القضذائية فذي قذانون  .125

 .جامعة عمان العربية ،دراسة مقارنة
 ربد االهلية.إاالثبات في العقد االلكتروني، جامعة  .126
قذذذذانون األردنذذذذي، دراسذذذذة مقارنذذذذة، جامعذذذذة العلذذذذوم  عقذذذذد المشذذذذاركة الزمنيذذذذة فذذذذي العقذذذذار السذذذذياحي فذذذذي ال  .127

 اإلسالمية. 
  ة.األردنيالجامعة األردني، عقد اقتسام الوقت في  ل احكام القانون المدني  .128
 ة.األردنيالجامعة  ،ثار عقد التأمين من المسؤولية المدنيةآ .129
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 المعرفون 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. أحمد محمد اللوزي. -

 أ.د. محمد ابراهيم ابو الهيجاء. -

 د. تمارا يعقوب ناصر الدين. -
 


