
 
 

 

 

F071-1, Rev. b 

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

 Date: 05/11/2016 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1080777

1771090911

 ahmad_louzi@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دناألر  القانون العام األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشاركاآلن1751105
 األردن القانون األوسطجامعة الشرق  أستاذ مساعد05711011151105

 
 
 
 

 األردن عمان العربية للدراسات العليا الجزائي القانون العام/ الدكتوراه
 األردن عمان العربية للدراسات العليا القانون العام الماجستير
 األردن هليةعمان األ القانون بكالوريوس

 

mailto:ahmad_louzi@yahoo.com


 
 

 

 

F071-1, Rev. b 

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

 Date: 05/11/2016 

 

 

2-11 

 

 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق  عد رئيس الجامعةمسا اآلن-00/7/1107
 األردن عمادة االعتماد والجودة والمعلومات األوسطجامعة الشرق  ق.أ. عميد االعتماد والجودة والمعلومات اآلن-11/01/1108
 األردن كلية الحقوق األوسطجامعة الشرق  ق.أ.عميد كلية الحقوق اآلن-05/9/1107
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق  تسيير أمور الجامعة 90/7/1107-9/8/1107
 األردن كلية اإلعالم األوسطجامعة الشرق  تسيير أمور كلية اإلعالم 09/7/1107-11/8/1107
 ردناأل كلية اآلداب والعلوم األوسطجامعة الشرق  تسيير أمور كلية اآلداب والعلوم 01/1/1107-01/8/1107
 األردن مكتب النوعية وضمان الجودة األوسطجامعة الشرق  ق.أ مدير مكتب النوعية وضمان الجودة 0/4/1108-11/01/1108
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق  مستشار الرئيس لشؤون الجودة 0/4/1108-11/01/1108
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطالشرق جامعة  مستشار قانوني لمجلس العمداء اآلن-7/01/1107
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق  مساعد عميد شؤون الطلبة 05/1/1105-90/8/1105
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق  رئيس قسم القانون العام 0/7/1104-90/8/1105

0/01/1109-0/7/1105 
النوعية وق لشؤون مساعد عميد كلية الحق

 الجودةوضمان 
 األردن األوسطجامعة الشرق  األوسطجامعة الشرق 

 

 
 

(

المسؤولية الجزائية والتأديبية عن التصرفات  د. أحمد اللوزي
 .المشروعة للموظف الفعلي

ية للقانون والعلوم األردنالمجلة 
 1107 .جامعة مؤتة-السياسية

القانون الواجب التطبيق على أفراد البعثات  د. أحمد اللوزي
بين الحصانة الدولية في عمليات حفظ السالم 

 .الجنائية والمسؤولية

دراسات/ علوم الشريعة والقانون/ 
 .يةاألردنالجامعة 

 
1105 
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(

ن الجريمة اإلباحية اإللكترونية كما نظمها قانو  د. أحمد اللوزي
 .ياألردنجرائم أنظمة المعلومات 

دراسات/ علوم الشريعة والقانون/ 
 .يةاألردنالجامعة 

 1104 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Pushing the appeal against fraud 

before the administrative judiciary: 

A Comparative Study. 

Journal of Law, Policy and 

Globalization (IISTE). 

 2020 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Tax crime investigations in the 

context of the reverse cooperation 

of the international criminal court. 

JOURNAL OF LAW AND 

POLITICAL SCIENCE 

(JLPS). 

 19 June 2019 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Electoral Bribery Under the 

Jordanian Election Law No. 6 of 

2016 Comparative (French Law). 

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. 

 06 June 2019 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Causes and effect of Election 

Bribery analytical and Practical 

Study. 

International Journal of Civil 

Engineering and Technology 

(IJCIET). 

 ISSN Print: 0976-

6308 

ISSN Online: 0976-
6316 

6 June 2019 
 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 
Importance of the United Nations 

Millennium Declaration for 

International Environmental Law 

Development, Vol. 2 February 

2019 

EKoloji Journal.  Acceptance No. 

180/05.02.2019 

ISSN: 13001361 

2 February 2019 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 
Ecocide as a New Crime in Modern 

International Criminal Law. 

Ekoloji- 28(107): 4997-5001.  11 Feb. 2019 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Interpretation of Double Taxation 

Conventions in the Context of 

Counteracting Financial Crimes. 

Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Vol. 22, 

Issue 5, 2019. 

2019 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Contract of professional football 

player in the Jordanian clubs. 

Journal of law policy and 

globalization. 

 ISSN: (paper) 

2224-3240 

ISSN: (online) 
2224-3259 

2018 
Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Military Activities in Sea in 

Peacetime. 

Global Journal Of Politics 

and Law Research (GJPLR). 
 1104 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

The Rules of Procedure and 

Evidence in front of International 

Criminal Courts: a system sui 

generis. 

Journal Of Law Policy, and 

Globalization ISSN (Paper) 

2224-3240. 

 1104 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

The Contradiction of the legal 

Provisions with the Nature of the 

Solidarity Company. 

Journal Of Law Policy, and 

Globalization ISSN (Paper) 

2224-3240. 

 1104 

Dr. Ahmad 

Al-Louzi 

Military Activities in Sea in 

Peacetime. 

Global Journal Of Politics 

and Law Research (GJPLR). 
 1104 
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نتائج تقييم لجان الخبراء لمدى تطبيق جامعة الشرق د. أحمد اللوزي
 وكلية الحقوق فيها لمعايير ضمان الجودة األوسط

 التاسعالمؤتمر العربي الدولي 
لضمان جودة التعليم العالي

الجامعة اللبنانية 
الدولية

2019

 

 

د. أحمد اللوزي
الحماية الجزائية لتداول األوراق المالية )دراسة 

 مقارنة(
 1101 األولى دار الثقافة للنشر والتوزيع

 

 

 .ييناألردننقابة المحامين  
 الجمعية العلمية البحث العلمي. 
 اتحاد نقابة المحامين العرب. 
 جمعية المحامين الدوليين. 

 

 
 

عضو في األمانة العامة للمؤتمر العربي الدولي للوعي اإلستراتيجي وحوكمة  1
 الجامعات العربية.

جامعة الشرق األوسط بالتعاون مع 
 ناتحاد الجامعات العربية/ األرد

1107/1111 

عضو في اللجنة المنظمة الدائمة للمؤتمر العربي الدولي للوعي اإلستراتيجي  2
 وحوكمة الجامعات العربية.

جامعة الشرق األوسط بالتعاون مع 
 اتحاد الجامعات العربية/ األردن

1107/1111 

رئيس لجنة تحضيرية وعضو اللجنة العلمية لمؤتمر الدولي األول للملكية  3
 لأللفية الثالثة. الفكرية

 1107/1111 جامعة الشرق األوسط/ األردن

عضو اللجنة العلمية واالستشارية للمؤتمر العلمي المحكم الرابع لكلية الحقوق  4
 .))تشريعات التجارة اإللكترونية ومدى إمكانية تجاوز عوائقها وتطويرها

 1107/1111 جامعة عجلون الوطنية/ األردن

 1107/1111 جامعة الشرق األوسط/ األردن لى مستوى الجامعة.رئيس لجنة اإلتالف ع 5
1108/1107 

 1107/1111 جامعة الشرق األوسط/ األردن رئيس المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة. 6
1108/1107 
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 1107/1111 جامعة الشرق األوسط/ األردن مستوى الجامعة.عضو مجلس تأديب الطلبة على  7
1108/1107 

 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن رئيس لجنة إلعادة توزيع مواد العلوم األساسية في الخطط الدراسية. 8
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة مراجعة األنظمة والتعليمات األكاديمية. 9

 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن لجنة تعديل تعليمات منح شهادة الدكتوراه الفخرية.عضو  11
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن رئيس لجنة أسس مكافآت أعضاء الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي.  11
 1108/1107 دنجامعة الشرق األوسط/ األر  عضو مجلس الدراسات العليا على مستوى الجامعة. 12
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس البحث العلمي على مستوى الجامعة. 13
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن رئيس لجنة إعداد تعليمات عمادة االعتماد والجودة والمعلومات. 14
 1108/1107 ة الشرق األوسط/ األردنجامع عضو لجنة إلعداد تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. 15
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة إلعداد تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة. 16
 1108/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة إلعداد تعليمات منح درجة بكالوريوس في الجامعة. 17
تي كلية الحقوق المقدم من جامعة العلوم عضو لجنة دراسة تقرير التقييم الذا 18

 التطبيقية.
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 وضمان جودتها/ األردن
1107/1108 

 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن الجامعة.-لجنة العليا المشرفة على تقرير التقييم الذاتي للمعايير الثمانية عضو 19
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن قييم الذاتي للمعيار الثامن على مستوى الجامعة.رئيس لجنة إعداد تقرير الت 21
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة إعداد تقرير التقييم الذاتي للمعيار الثاني على مستوى الجامعة. 21
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن كلية الحقوق. -يس لجنة إعداد تقرير التقييم الذاتي للمعيار الثاني رئ 22
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن كلية الحقوق. -عضو لجنة إعداد تقرير التقييم الذاتي للمعيار الثامن  23
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن كلية الحقوق. -ألول رئيس لجنة مراجعة تقرير التقييم الذاتي للمعيار ا 24
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن كلية الحقوق. -عضو لجنة مراجعة تقرير التقييم الذاتي للمعيار الثالث  25
 1107/1108 نجامعة الشرق األوسط/ األرد رئيس لجنة اختيار اإلداري المتميز/ كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط. 26
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة اختيار األكاديمي المتميز على مستوى الجامعة. 27
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس البحث العلمي. 28
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس الدراسات العليا. 29
 1107/1108 جامعة الشرق األوسط/ األردن بتدائي ألعضاء الهيئة اإلدارية/ جامعة الشرق األوسط.رئيس المجلس التأديبي اال 31
 جامعة الشرق األوسط/ رئيس مجلس تأديب الطلبة. 31

 ألردنا
1107/1108 

 1101/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن رئيس المجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء الهيئة اإلدارية/ جامعة الشرق األوسط. 32
 1101/1107 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس تأديب الطلبة. 33
 1105/1101 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس النوعية وضمان الجودة. 34
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 1105/1101 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة التخطيط اإلستراتيجي/ كلية الحقوق. 35
 1105/1101 جامعة الشرق األوسط/ األردن الحقوق.عضو لجنة التقييم الذاتي/ كلية  36
عضو لجنة الدراسات العليا قسم القانون العام/ كلية الحقوق جامعة الشرق  37

 األوسط.
 1104/1105 جامعة الشرق األوسط/ األردن

 1104/1105 جامعة الشرق األوسط/ األردن لهيئة اإلدارية.عضو مجلس التأديبي اإلبتدائي ألعضاء ا 38
 1104/1105 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس النوعية وضمان الجودة. 39
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو مجلس التأديبي اإلبتدائي ألعضاء الهيئة اإلدارية. 41
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن التعليمية/ كلية الحقوق. عضو لجنة االمتحانات وقياس فاعلية البرامج 41
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة البحث العلمي/ كلية الحقوق. 42
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة النوعية وضمان الجودة/ كلية الحقوق. 43
 1109/1104 عة الشرق األوسط/ األردنجام عضو لجنة المكتبة/ كلية الحقوق. 44
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة الموقع اإللكتروني/ كلية الحقوق. 45
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو لجنة االعتماد على مستوى الكلية/ جامعة الشرق األوسط. 46
انون العام /جامعة الشرق عضو لجنة متابعة المسيرة األكاديمية في قسم الق 47

 األوسط.
 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن

 1109/1104 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو اللجنة الثقافية على مستوى الكلية/ كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط. 48
 1101/1109 جامعة الشرق األوسط/ األردن عضو اللجنة االمتحانية في كلية الحقوق. 49
رئيس لجنة النوعية وضمان الجودة على مستوى الكلية/ كلية الحقوق جامعة  51

 الشرق األوسط.
 1101/1109 جامعة الشرق األوسط/ األردن

عضو لجنة الثقافة والمؤتمرات والندوات على مستوى الجامعة/ جامعة الشرق  51
 األوسط.

 1101/1109 جامعة الشرق األوسط/ األردن

ان الجودة على مستوى الجامعة/ جامعة الشرق عضو مجلس النوعية وضم 52
 األوسط.

 1101/1109 جامعة الشرق األوسط/ األردن

عضو وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة على مستوى الجامعة/ جامعة الشرق  53
 األوسط.

جامعة الشرق األوسط/ 
 األردن

1101/1109 

جامعة الشرق األوسط/  عضو لجنة تاديب الطلبة على مستوى الجامعة/ جامعة الشرق األوسط. 54
 األردن

1101/1109 

عضو لجنة متابعة المسيرة األكاديمية في قسم القانون العام/ جامعة الشرق  55
 األوسط.

جامعة الشرق األوسط/ 
 األردن

1101/1109 

جامعة الشرق األوسط/  سترشادية لجامعة الشرق األوسط.عضو لجنة دراسة الئحة الجزاءات اال 56
 األردن

1101/1109 
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 تعلقة بوسائل النشر" والتي انعقدت تحت الرعاية الملكية السامية ورشة العمل حول "دور القاضي اإلداري في القرارات الم
 .31/1/9132-31بتاريخ  ياألردنبتنسيق المجلس القضائي 

  المشاركة في دورة والحصول على شهادة مقيم جودة تعليم عالي معتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان
 جودتها.

 فندق الند مارك،  9131/ ايار 31منهاج الدراسي لتدريس مادة حقوق االنسان، المشاركة في ورشة عمل بعنوان ال
 .األردنعمان، 

  ،األردن، عمان 9131/ 92/6المشاركة في ورشة عمل بعنوان العيادات القانونية في كليات الحقوق. 
  األردن. عمان 9131/اب /91العدالة من خالل التقاضي الدستوري" إلىالمشاركة في ورشة عمل بعنوان " الوصول. 
 " ورشة تدريبية بعنوان اآلليات التنفيذية لتفعيل  إلىطرق التعرف على ضحايا اإلتجار بالبشر" مقدمة ورقة عمل بعنوان

/مارس الدوحة/ 6 – 1"المؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر" 9133لسنة  31قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 
 .قطر

  ورشة تدريبية  إلىية الهاشمية في تفعيل قانون مكافحة االتجار بالبشر"مقدمة األردنبة المملكة ورقة عمل بعنوان ""تجر
ر "المؤسسة القطرية لمكافحة االتجا 9133لسنة  31بعنوان اآلليات التنفيذية لتفعيل قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 

 قطر. /الدوحة 9131/ /مارس6 – 1بالبشر"
 نوان "المؤتمر العربي الدولي الثامن لضمان جودة التعليم العالي في الجامعة اللبنانية الدولية لسنة المشاركة في مؤتمر بع

9132. 
  9131ية لسنة األردنفي الجامعة  التقاضي االستراتيجيالمشاركة في مؤتمر. 
  في  بالربيع العربي""يته الديمقراطية واالعالم والحقوق الدستورية األخرى في ظل ما اصطلح على تسمالمشاركة في مؤتمر

 .9131ية لسنة األردنالجامعة 
  ،36المشاركة في الدورة التدريبية لتطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية )المحور األول(، جامعة الشرق األوسط-

32/2/9131. 
 

 .الجزائيالقانون  .3
 القانون الجنائي الدولي. .9
 صول المحاكمات الجزائية.أ .1
 لكترونية.الجرائم اإل .1
 وراق المالية.األ .1

 .العربية اللغة .3
 .اللغة االنجليزية .9
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 .محامي 
 .رئيس مركز لحقوق االنسان 
 .محكم معتمد لعدد من المجالت القانونية 

 لماجستير واطاريح الدكتوراه منهاعضو ورئيس لجنة تحكيم للعديد من رسائل ا: 
 

 يةاألردنالجامعة  فراس روحي سالمة .ضمانات مالحقة الحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة )دراسة مقارنة( .3
دور مجلس األمن في تفعيل اآلليات الدولية السليمة لمعالجة النزاعات  .9

 .المسلحة غير الدولية
 األوسطجامعة الشرق  هيم الجنابيقاسم إبرا

 يةاألردنالجامعة  به لين رسول بايز .دراسة مقارنة -الحماية الجزائية لألطفال من أجبارة على العمل والتسول .1
 جامعة جرش شادي الحراحشة .دراسة مقارنة /ياألردنلحية لألحداث في التشريع العدالة التصا .1
 األوسطجامعة الشرق  عديناتسلطان  .اآلليات الدولية لمكافحة اإلرهاب .1
 –األردنالحريات والحقوق األساسية الدولية والوطنية للعمال المهاجرين  .6

 .دراسة حالة
 األوسطجامعة الشرق  ليندا كلش

لكترونية في اإلثبات الجنائي في المستخرجات الضوئية والمرئية اإل حجية .2
 .دراسة مقارنة –القانون العراقي 

 اإلسراءجامعة  نوار ثابت خضيرأ

 جامعة اإلسراء خليل حسن رضوان .ياألردنمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في القانون  .2
 جامعة اإلسراء شريفة حسن الرئيسي .الحماية الجزائية لألطفال في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .2
 جامعة اإلسراء لفالحنافل عبد الكريم ا .دراسة تحليلية مقارنة –لكتروني جريمة التزوير اإل  .31
 األوسطجامعة الشرق  حمد محمود الرقادأ .المساهمة الجنائية في جريمة القتل بالسم )دراسة مقارنة(  .33
 األوسطجامعة الشرق  كمال محمود العساف .اإلطار القانوني لحماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد  .39
 األوسطجامعة الشرق  دينا موشير الشاعر .)دراسة مقارنة(الفاعل المعنوي في القانون الجزائي   .31
 األوسطجامعة الشرق  عالء خلف الشوابكة .ضوابط التمييز بين جريمة إساءة االئتمان واالختالس )دراسة مقارنة(  .31
 وسطاألجامعة الشرق  جواهر حسن الجبور سلطة القاضي التقديرية في إصدار العقوبة بين حديها األدنى واألعلى.  .31
أحكام البطالن في اإلجراءات والمحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة بين   .36

 .ي(األردنالقانونين الفلسطيني و 
 األوسطجامعة الشرق  محمد ذيب نمر

ي األردنحقوق وضمانات المقبوض عليه )دراسة مقارنة بين التشريع   .32
 .والمصري(

 األوسطجامعة الشرق  حسن حسين الرفاعي

دراسة مقارنة بين  م لوليدها:مة والخاصة لجريمة قتل األام العااألحك  .32
 .ي والفلسطينياألردنالقانونين 

 األوسطجامعة الشرق  وجدي عبد الرحمن عايش

 األوسطجامعة الشرق  احسان حمد اهلل الشوابكة .ي )دراسة مقارنة(األردناألثر القانوني المترتب على التكرار في القانون   .32
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القانونية في جريمة القتل بالسم )دراسة مقارنة بين  المشكالت العملية  .91
 .ي والعراقي(األردنالقانونين 

 األوسطجامعة الشرق  رافع عبد اهلل الدوري

ي األردنية )دراسة مقارنة بين التشريع الخبرة في المسائل الجزائ  .93
 .والكويتي(

 األوسطجامعة الشرق  محمد غالب الرحيلي

مسؤولية الشخص المطلع الجزائية عن المعلومات الداخلية في أسواق   .99
 .المال )دراسة مقارنة(

 جامعة الشرق األوسط نبيل يوسف السمحان

الوضع القانوني لرجال الشرطة الدوليين التابعين لألمم المتحدة في   .91
 .عمليات بناء السالم

 جامعة الشرق األوسط حمير يحيى حمود

ي األردنوى المدنية الناشئة عن الجرم الجزائي في القانونين الدع  .91
 .والعراقي

 جامعة الشرق األوسط محمد زهير النقيب

 جامعة الشرق األوسط مراد تيسير الشواوره .ياألردنالتنظيم القانوني لحرية االجتماعات العامة في القانون   .91
 لقانون الدوليالمسؤولية الجزائية للطفل بين الشريعة اإلسالمية وا  .96

 .(9131-9133/ حالة دراسة األردن)
 جامعة الشرق األوسط شهالء جاسم محمد

 

 

 دى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.شهادة مقيم جودة تعليم عالي معتمد ل 
 9131/9136نجا  العمل في النوعية وضمان الجودة للعام الجامعي إلالمبذولة  جهودلشهادة تقدير من رئيس الجامعة ل. 
 ول كلية المبذولة في سبيل حص جهودلقوق من رئيس مجلس األمناء لكتاب شكر للدكتور أحمد اللوزي/ ق.أ. عميد كلية الح

 ية )المستوى الذهبي(.األردنالحقوق على شهادة الجودة 
  ية )المستوى الذهبي(.األردنشهادة شكر وتقدير للجهود المميزة والتي أثمرت عن منح الجامعة شهادة ضمان الجودة 
  العمادة، ومتابعة لة في إنجا  عمل و المبذ جهودلل األوسطشهادة شكر وتقدير للدكتور أحمد اللوزي من رئيس جامعة الشرق

 .9132/9132شؤون االعتماد والجودة والمعلومات للعام الجامعي 
  9132شهادة شكر وتقدير من هيئة تحرير مجلة البلقاء للبحوث والدراسات للجهود المبذولة لتقييم بحوث المجلة. 
  9132، للجهود في إنجا  امتحان المحامينكتاب شكر من نقيب المحامين األردنيين. 
 9132في إنجا  امتحان المحامين المتدربين لدورة تشرين األول لعام للجهود يين األردنمن نقابة المحامين ة تقدير شهاد. 
  شهادة تقدير للدكتور أحمد اللوزي/ عضو مجلس النوعية وضمان الجودة إلنجا  العمل في ضمان الجودة في الكلية للعام

 .9139/9131الجامعي 
 مد اللوزي/ عضو مجلس النوعية وضمان الجودة إلنجا  العمل في ضمان الجودة في الكلية للعام شهادة تقدير للدكتور أح

 .9131/9131الجامعي 
 9131/9131، النوعية وضمان الجودة في الكلية رئيس لجنة رئيس قسم القانون/ -كتاب شكر وتقدير للدكتور أحمد اللوزي. 
 سعيد محمد عبداهلل الطنيجي(. اإلماراتيد الركن طيار الملحق العسكري/ كتاب شكر للمحامي الدكتور أحمد اللوزي من العم( 
 نجا  إه في دلجهو  األوسطمعية في جامعة الشرق شهادة شكر وتقدير للدكتور أحمد اللوزي من رئيس لجنة امتحان الكفاءة الجا

 .9132/9132وتميز الطلبة في امتحان الكفاءة للعام الجامعي 
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 نجا  إه في دمعية في جامعة الشرق األوسط لجهو كتور أحمد اللوزي من رئيس لجنة امتحان الكفاءة الجاشهادة شكر وتقدير للد
 .9131/9136 وتميز الطلبة في امتحان الكفاءة للعام الجامعي

  تركيا. / مايو/اسطنبول،91-99المشاركة في الندوة الدولية للعدالة وحقوق االنسان في العراق وذلك في شهادة شكر 
 11/12/9131-92ادة تقدير من رئيس جامعة الشرق األوسط لحضور الدورة المتقدمة ألعضاء هيئة التدريس، شه. 
  9131رئيس جامعة الشرق األوسط/ األردن،  ،رة المتقدمة ألعضاء هيئة التدريسشهادة تقدير لحضور دو. 

 

   

 .مقارنة دراسة :الجريمة في االشتراك وسائل من كوسيلة المساعدة الخالدي حمود شقران محمد  .3
 .ملةالمحت الجرائم عن الجزائية المسؤولية سويلم بوأ الكريم عبد اهلل حمد معتز  .9
 . ياألردن بالقانون مقارنة الكويتي القانون في الجزائية العام المال حماية المطيري عايض شال  غازي فواز  .1
 ."مقارنة دراسة"االلكترونية للجرائم والقانونية العملية المشكالت العجمي غلفيص دغش اهلل عبد  .1
 المعاهدات ضوء على ياألردن والقانون تيالكوي القانون في بالبشر االتجار الشعالني مشعل منوخ مشاري  .1

 .الدولية
 .الجزائي اإلثبات في العلمية الوسائل حجية الهيفي حطاب سالم براك اهلل عبد براك  .6
 الجزائية المسائل في االثبات وسائل من كوسيلة لكترونياإل الدليل حجية العدواني رشدان فالح نافع محمد  .2

 .ي(األردنو  ويتيالك القانونين بين مقارنة )دراسة
 .جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد رعد محمد عبد اللطيف  .2

 .ي والعراقي"األردن"دراسة مقارنة بين التشريعين 
 .األدلة تقدير في الجزائي القاضي سلطة فتا  فتا  هوريا فانة  .2
 .مقارنة دراسة اإللكترونية الوسائل عبر والتحقير والقد  الذم جرائم طميزه محمد صابر شرف  .31
 القانونين في المحاكمة قبل ما مرحلة في حداثاأل مع التحقيق ضمانات صبا  ناطق صبا   .33

 .والعراقي ياألردن
 بين مقارنة دراسة" اإللكترونية الوسائل عبر اإلرهاب جريمة في المادي الركن مخلف حمد سعد مصطفى  .39

 ".والعراقي ياألردن التشريعين
 .مقارنة( ي )دراسةاألردن التشريع في اإللكتروني التزوير جريمة الجبوري حسين السالم عبد عمر  .31
ي األردن التشريع في اإللكترونية الوسائل عبر الخصوصية انتهاك جريمة المي الوهاب عبد منتظر بارق  .31

 .مقارنة( )دراسة
 .العام الموظف تأديب على الجزائي الحكم أثر الفايز شراري محمد باسل  .31
 رئيسه ألوامر تنفيذا المرتكبة الجرائم عن العام للموظف الجزائية المسؤولية هادي هادي نوزاد ند وه زه  .36

 ".والعراقي ياألردن التشريع بين مقارنة دراسة"
 .ياألردن التشريع في العنف ضد للمرأة الجزائية الحماية ميراأل سليمان سمير نيفين  .32
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 المساهمة الشركة في اإلدارة مجلس وأعضاء للمؤسسين الجزائية المسؤولية ةالشخانب علي مسلم طارق  .32
 ".مقارنة دراسة "العامة

 .مقارنة( التوقيف )دراسة وضمانات إجراءات الجنابي يوسف كريم فال   .32
 ."مقارنة دراسة" ياألردن التشريع يف الشخصية للحرية الجزائية الحماية الخريشا اهلل عبد محمد فوز  .91
 .مقارنة دراسة -ياألردن التشريع في لألسرة الجزائية الحماية باج صبري هاشم نور  .93
 .المصرفي السر بإفشاء للبنك الجزائية المسؤولية التعمري سالمه حمدأ محمد  .99
 .(الحماية الجزائية للمستند اإللكتروني )دراسة مقارنة الدليمي علي حسين عمر  .91
 .انقضاء الدعوى الجزائية بالوسائل البديلة ئارام رفعت محمد داودي  .91
ي في جريمة انتزاع اإلقرار والمعلومات مع المواثيق األردنمدى مواءمة التشريع  عبد اهلل عودة عسكر السرهيد  .91

 .الدولية في حقوق اإلنسان
 .ياألردنالدولة عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع  األحكام العامة لجرائم أمن رائد عبد الرزاق أبو العثم النسور  .96
 .ياألردن والقانون الدولية االتفاقيات في الدبلوماسي للمبعوث الجزائية المسؤولية الفايز جديع صقر فواز  .92
 .ياألردنفي القانون  ذاعية والتلفزيونيةاإلالمسؤولية الجزائية للمحطات  قطيشات الرزاق عبد زهير محمد  .92
 .(ةمقارندور االدعاء العام في مكافحة الفساد ) دراسة  الجبوري أحمد بشار يبصه  .92
 .اإلختصاص التفسيري للمحكمة اإلتحادية العليا في العراق العزاوي شكر لطيف مصطفى  .11
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