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 2019/ 9/ 17  التاريخ

 

 

 القضاةياسين احمد سرور  
 

 

 

 

 الشخصية  المعلومات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تدريس عضو هيئة /(القانون المدنيالتخصص الدقيق ) –دكتوراه في القانون الخاص  :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 عمان.26/3/1971 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 اردني  :الجنسية

  :العنوان

 0795252666 :رقم الهاتف

      yalqudah666@yahoo.com :البريد اإللكتروني

    العلمية ؤهالت مال

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 التخصص الدقيق الدرجة 
 مدة الدراسة 

 الى(-)من
 البلد  الجامعة

 2013 القانون الخاص  دكتوراة 
العلوم االسالمية 

 العالمية
 االردن 

 االردن  جامعة جدارا.  2009 القانون الخاص  ماجستير 

 االردن  امعة اربد االهليةج  2005 قانون بكالوريوس 

 االردن  كلية مجتمع حوارة  1991 الشريعة االسالمية دبلوم
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 التدريسية  ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 .2019 - 9 -21قسم القانون الخاص اعتبارا من  -جامعة الشرق األوسط  -استاذ مساعد  2019 •

 .   2019-8-31قسم القانون ولغاية  --جامعة الشارقة  –استاذ مساعد  2019 •

 .القانون قسم – المجتمع كلية – الشارقة جامعة–  زائر كاديميأ 2016 - 2018 •

 .الخاص  القانون قسم  – القانون كلية– األهلية اربد جامعة – مساعد أستاذ 2015 •

 العلوم جامعة  - متفرغ رمحاضر غي – االنسانية العلوم قسم – واآلداب العلوم كلية في مساعد أستاذ  2014 •

 االردنية والتكنولوجيا

 .األهلية اربد جامعة – محاضر غير متفرغ – القانون كلية في مساعد ستاذأ 2014 •

 جامعة جدارا   /كلية القانون -  محاضر غير متفرغ - ستاذ مساعد في القانون المدنيأ 2014 - 2013 •

 

 

 

 

 أخرى  ات خبر
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مجاز أمام المحاكم النظامية االردنية. محامي 2016 •

 عام منتدب لدى محكمة بداية اربد. مدعي 2010 •

 .مدعي عام منتدب لدى محكمة بداية اربد  2008 •

 .عمان  –لدى مركز خواطر للتدريب في مجال الجرائم االلكترونية مدرب   2014 •

 جامعة اليرموك.  –امتحان التوفل في اللغة االنجليزية  شهادة 2008 •

 

 

 والمؤلفات   المنشورات

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ت المجال
 

 املؤلفون 

 )بالترتيب( 
 سنة النشر العدد املجلة  العنوان 

 د. ياسين الجبوري 

 د. ياسين القضاة 

مدى جواز اجباري الدائن على قبول الوفاء بغير 

 الش يء املستحق ذاته في القانون املدني االردني

مجلة املنارة للبحوث 

جامعة آل  -والدراسات 

-املجلد العشرون 

 83ص 3-العدد 
 2014ايلول.
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  البيت(  

 د. ياسين القضاة 

 النمر   رائدد. 

 

نطاق تطبيق املبادئ العامة ااالساسية التفاقية  

 تربس في مجال حقوق امللكية األدبية والفنية

في مجلة اربد للبحوث  

  -والدراسات 

 

  -املجلد الثامن عشر 

 2015تموز  .159ص-العدد الثاني 

 د. ياسين القضاة  

 

جامعة   -مجلة كلية الحقوق  ام التأمين اإللزامي االردني الدعوى املباشرة في نظ

 .-االسكندرية 

 

، املجلد   72العدد

 2016ديسمبر  139الثاني ، ،ص

 د. ياسين القضاة 

د. شمس الدين  

 الخزاعله

 مدى كفاية احكام القانون املدني االردني

 في تنظيم التعبير الضمني عن االرادة أثناء التعاقد

جامعة   -مجلة كلية الحقوق 

 االسكندرية.

 

، املجلد   74العدد  -

 2017يونيو  الثالث ، 

الحماية القانونية للحق في الصورة املأخوذة  د. ياسين القضاة 

 بواسطة الهاتف املحمول 

مجلة البحوث القانونية 

 . -واالقتصادية 

 جامعة املنصورة  
2017 

 د. ياسين القضاة 

 د. عبدهللا خصيالت  

The extent of the arbitrator's immunity from 

civil liability Compared to the judge's 

immunity (Comparative study ) 

journal of advanced 

research in law and 

economics 

ASERS Publication 

 للمجلة  ISSN رقم

35064740 

 

Scopus 

28 /5/2020 

 

 د. ياسين القضاة 

The legal system for negotiating in the 

electronic contract 

International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

Hampstead 

psychological 

Associates 

 للمجلة   ISSNقمر
1475-7192 

 

 

Scopus 

30 /4/2020 

 

 
 

 المؤتمرات 
 

 
 

 

 

جامعة الشارقة ، فرع خور    –تدامة  المشاركة في المؤتمر الدولي االول لفروع جامعة الشارقة : السياحة تنمية مس  2018 •

 .نفكا

في    2017 • القانون  كلية  من  بتنظيم  المنعقد  والفضائي  الجوي  القانونين  في  معاصرة  قضايا  الدولي  المؤتمر  حضور  تم 

 جامعة الشارقة. 

قانون تم حضورالمؤتمرالدولي نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي والمنعقد بتنظيم من كلية ال  2017 •

 في جامعة الشارقة . 

 تم حضور جلسات ملتقى التحكيم الصناعي بتنظيم من مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي . 2017 •

 فرع خور فكان.  –تم حضور الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي االسالمي المنعقد في رحاب جامعة الشارقة  2017 •

 خور فكان.  –في جامعة الشارقة  –شباب الجامعة األول  تم حضور الجلسات العلمية لملتقى 2017 •

 االقتصادي االول بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.  نخور فكاتم المشاركة في ملتقى  2017 •

 .فرع خور فكان  –المنعقد في جامعة الشارقة  2016تم المشاركة في ملتقى دعم ذوي اإلعاقة االول  2016  •
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 الكتب 
 
 

 

 ون المؤلف
 )بالترتيب(

 التاريخ  الطبعة  الناشر العنوان 

 د. ياسين القضاة
-الدعوى المباشرة في القانون المدني 

 دراسة مقارنة 

دار الثقافة   .

 للنشر، عمان 

الطبعة 

 االولى
2014. 

     

 والمهنية   العلمية الجمعيات  عضوية

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 نقابة المحامين االردنيين
 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 جامعة الشرق األوسط.  -عضو لجنة تأديب الطلبة على مستوى الجامعة  2020  •

 جامعة الشرق األوسط.  -عضو لجنة ضمان الجودة في كلية الحقوق  2019 •

 سط. جامعة الشرق األو -عضو لجنة الخطط الدراسية في كلية الحقوق  2019 •

 المنطقة الشرقية. –كلية المجتمع -جامعة الشارقة –قررلجنة ضبط السلوك العام للطلبةم 2018 •

 المنطقة الشرقية .  –كلية المجتمع –جامعة الشارقة –عضو لجنة القضايا الطالبية 2018 •

 المنطقة الشرقية . –كلية المجتمع–جامعة الشارقة –لجنة االصدارات والندواتعضو 2018 •

 المنطقة الشرقية   –كلية المجتمع  –جامعة الشارقة –جنة خدمة المجتمععضو ل 2018 •

 المنطقة الشرقية.  –كلية المجتمع  –جامعة الشارقة  –عضو في لجنة خدمة المجتمع  2017 •

 المنطقة الشرقية. –كلية المجتمع  –جامعة الشارقة  –عضو لجنة التدريب  2017 •

 .الشارقة جامعة – المكتبة لجنة في عضو 2016 •

  .نخور فكا فرع – الشارقة جامعة  – لإلعاقة األول للملتقى اإلعالمية اللجنة في عضو 2016 •

 .نخور فكا فرع - الشارقة جامعة - المجتمع خدمة لجنة في عضو 2016 •

 .االهلية اربد جامعة في العلمية البعثات نظام وتعديل مراجعة لجنة في عضو  2015 •

 .االهلية اربد لجامعة مستجدينال الطلبة استقطاب لجنة عضو 2016  •

 .االهلية اربد جامعة في الماجستير درجة منح تعليمات وتعديل مراجعة لجنة في عضو  2015 •

 .االهلية اربد جامعة–  العلمي البحث تعليمات ومراجعة تعديل لجنة في عضو 2015  •

 .ةاالهلي اربد جامعة – العلمي البحث تشجيع تعليمات تعديل لجنة في عضو 2015  •

 .االهلية اربد جامعة – العلمية المجالت اعتماد أسس ووضع مراجعة لجنة عضو  2015 •

 .االهلية اربد جامعة – القانون كلية في الطلبة  تأديب لجنة رئيس 2015  •

 .االهلية اربد جامعة – القانون كلية في االجتماعية اللجنة رئيس 2015  •

 .االهلية اربد جامعة – القانون كلية في الثقافية اللجنة رئيس 2015  •
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 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

التكنو  2018 • استخدام   " وآفاق"دورة  أدوات   : التعليم  في  جامعة     –لوجيا  في  العالي  التعليم  في  األكاديمية  القيادة  معهد 

 الشارقة. 

 جامعة الشارقة.  -ات اإللكترونية عبر البالكبورد"ورشة "عمل بناء االختبار 2018 •

معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي في   –دورة "التقويم الفعال : مفهومه ،إستراتيجياته ، وأدوات تطبيقه "    2018 •

 جامعة الشارقة. 

 جامعة الشارقة.  –لية التعليمية " ورشة تدريبية بعنوان "استخدام وسائل التقنية الحديثة الصف المعكوس في العم 2018 •

 جامعة الشارقة. –دورة تدريبية " تقنيات التعليم الحديثة والصف التشاركي اإللكتروني "  2018 •

 معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي في جامعة الشارقة.  –دورة "مهارات البالكبورد األساسية "  2018 •

 جامعة الشارقة.  –االلكترونية كلية المجتمع دورة "تصميم االمتحانات  2017 •

 دورة "الخدمات االلكترونية ألعضاء الهيئة التدريسية"جامعة الشارقة . 2017 •

 جامعة الشارقة. -ورشة عمل بعنوان:"استخدامات برنامج التاسك ستريم" 2017 •

 جامعة الشارقة بالتعاون مع معهد دبي العقاري . -دورة تأهيلية" في ادارة العقارات من منظور قانوني"  2017 •

 جامعة الشارقة.  -دورة "اإلرشاد األكاديمي ومخرجات الجداول الفصلية "  2017 •

 جامعة الشارقة.  –دورة قواعد بيانات المكتبة  2017 •

ودة واالعتماد األكاديمي في الملفات االلكترونية للمساقات والبرامج "  جامعة الشارقة ، دورة "توثيق معايير الج   2016 •

 فرع خورفكان.

 دورة "مخرجات التعليم وآليات التقويم " جامعة الشارقة.  2016 •

مشترك  2016 • مسؤولية  االكاديمي  واالعتماد  المؤسسية  الفاعلية  "اجراءات  بعنوان:  عمل  ورشة  في  المشاركة   –ة  تم 

 جامعة الشارقة ، فرع خورفكان.

ساعة ، جامعة اليرموك بالتعاون مع المعهد العربي للتحكيم و -12دورة تدريبية بعنوان التحكيم التجاري بواقع     2013 •

 التسويات البديلة.
 

 

 

 

  البحثية  االهتمامات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اجراءات الدعوى المدنية   •

 اجراءات الحجز التحفظي  •

 النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني.  •

 مصادر الحق الشخصي في القانون المدني والفقه االسالمي. •

 آثار الحق الشخصي في القانون المدني. •

 التحكيم التجاري. •

 

 
 

 اللغات 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العربية واالنجليزية 
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  أخرى نشاطات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

"الح • قانونية  عمل  ورشة  تقديم  المنطقة تم  الشارقة  شرطة  إدارة  في   " اإللكترونية  المعامالت  في  المدنيه  ماية 

 .28/11/2018الشرقية  ، بتاريخ 

تم تقديم وتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "صياغة العقود القانونية " لموظفي وزارة العدل في دولة االمارات العربية   •

 .13/11/2018فرع خورفكان ،بتاريخ  –كلية المجتمع  –المتحدة بالتعاون مع جامعة الشارقة 

تم المشاركة في بطولة االلعاب الفردية وكرة الطائرة المائية المنعقدة في جامعة الشارقة ، فرع خورفكان بتاريخ  •

19/11/2018. 

كلباء   • فرع   ، الشارقة  جامعة  في   " معاصرة  قانونية  نظرة  واالبتكار  اإلبداع   " ندوة  في  المشاركة  تم 

 .27/2/2018بتاريخ

بتاريخ   •  ، خورفكان  فرع   ، الشارقة  جامعة  في  العامة  الثانوية  لطلبة  المفتوح  اإلرشادي  اللقاء  في  المشاركة  تم 

7/5/2018. 

الفجيرة بعنوان:" الحماية المدنية من العنف  • التابع لقيادة شرطة  تم تقديم ورشة عمل في مركز الدعم االجتماعي 

 .26/11/2017األسري وفقا للقانون اإلماراتي ، بتاريخ 

الشارقة   • شرطة  قيادة  في  عمل  ورشة  وتقديم  عمل  الشرقية  -تم  لمأموري   بعنوان:-المنطقة  المدنية  “المسؤولية 

 .2016/  12/  4الضبط القضائي “، بتاريخ 

الفجيرة بعنوان:" الحماية المدنية من العنف  • التابع لقيادة شرطة  تم تقديم ورشة عمل في مركز الدعم االجتماعي 

 .26/11/2017ري وفقا للقانون اإلماراتي ، بتاريخ األس

الشارقة   • جامعة  في  المنعقد  االول  اإلعاقة  ذوي  دعم  لملتقى  والتحضير  االعالمية  اللجنة  في  المشاركة    –تم 

 .2016/  10/ 12خورفكان بتاريخ 

 .12/3/2017تم تنظيم زيارة لطالبات كلية المجتمع فرع دبا الحصن الى دار القضاء بالفجيرة بتاريخ  •

الفردية في المجمع الرياضي لفرع خورفكان   • المائية وبطولة األلعاب  البطولة  جامعة الشارقة    –تم المشاركة في 

 وحصلت على كأس البطولة للمركز الثاني.

تم المشاركة في ورشة عمل بعنوان: " توثيق معايير الجودة واالعتماد في الملفات االلكترونية للمساقات والبرامج  •

 خورفكان. فرع  –في جامعة الشارقة  11/2016/  17بتاريخ "، 

فرع   –، جامعة الشارقة  2016/  12/    8تم حضور ورشة عمل حول " مخرجات التعليم وآليات التقويم " بتاريخ   •

 خورفكان.

بتاريخ   •  " الفصلية  الجداول  ومخرجات  األكاديمي  اإلرشاد  بعنوان:"  عمل  ورشة  ،  2017/    2/    16تم حضور 

 لشارقة فرع خورفكان.جامعة ا

فرع خورفكان بتاريخ –في جامعة الشارقة   –تم المشاركة وحضور ورشة عمل بعنوان: " قواعد بيانات المكتبة "   •

13 /2 /2017  
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تم المشاركة وحضور مبادرة مودة بمحاضرة بعنوان " الذكاء المالي أفكار وأسرار " بالتعاون مع إدارة مراكز   •

خورف فرع  األسرية  جامعة  التنمية  مع  بالتعاون  بالشارقة،  األسرة  لشؤون  األعلى  المجلس  مؤسسات  إحدى  كان 

 . 2017/  4/  25الشارقة فرع خورفكان وذلك بتاريخ 

المشاركة   • الثالث والثالثين في نادي في ندوة  تم  الخليجي  المرور  أمانة " ضمن فعاليات اسبوع  بعنوان:" حياتك 

 . 2017/  3/  16امارة الشارقة، بتاريخ  –سيدات كلباء 

بالتعاون مع كلية االتصال في جامعة   • السعادة اإليجابية منهج حياة راقية "  المشاركة في محاضرة بعنوان: "  تم 

 . 2017/  4/  25الشارقة فرع خورفكان، بتاريخ 

/   4/    13تم المشاركة في ملتقى خورفكان االقتصادي االول بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بتاريخ   •

2017. 

 :jurist Abdel RazZaq Alsanhouri and his developing Arab laws“ تم المشاركة في ندوة بعنوان: •

a western perspective”.   :12/10/2017،بتاريخ ةجامعة الشارق كلية القانون . 

 .17/10/2017اريخ ، بت نفرع خورفكا –تم المشاركة في فعالية يوم الغذاء العالمي المنعقدة في جامعة الشارقة  •

فرع خورفكان وحصلت على المركز األول  –تم المشاركة في بطولة األلعاب الفردية التي أقامتها جامعة الشارقة   •

 .2017 11/ 5في بطولة الكرة المائية بتاريخ 

 فرع دبا الحصن ولغاية اآلن. –قسم القانون  –مرشد أكاديمي لجميع طالبات كلية المجتمع  2016-2017 •

 .  15/3/2017فرع كلباء بتاريخ  –مشاركة في ندوة )حياتك أمانة( في جامعة الشارقة تم ال •

 .8/11/2017تم تنظيم رحلة لطالبات كلية المجتمع فرع خورفكان الى معرض الشارقة الدولي للكتاب ، بتاريخ  •

جامعة الشارقة بتاريخ    –  تم المشاركة في ورشة الخدمات االلكترونية المنعقدة بتنظيم من كلية المجتمع فرع كلباء  •

16/10/2017. 

مقال صحفي بعنوان :" المسؤولية المدنية من االعتداء على الحق في الصورة الشخصية المأخوذة بواسطة الهاتف  •

المحمول " منشور في مجلة الميزان الصادرة عن وزارة العدل في دولة االمارات العربية المتحدة ، العدد يناير 

2018. 

بع • صحفي  األردني مقال  القانونين  في  المغصوب  المال  بضمان  الحكم  على  المترتبة  القانونية  االثار   ": نوان 

  217واإلماراتي " منشور في مجلة الميزان الصادرة عن وزارة العدل في دولة االمارات العربية المتحدة ، العدد  

 . 2018اكتوبر 

العرب • االمارات  دولة  في  الشرقية  قناة  مع  تلفزيونية  من  مقابلة  المدنية  والحماية  للمستهلك  المدنية  الحماية  عن  ية 

 ، في جامعة الشارقة . 2017/ 11/  22التدخل في الخالفات االسرية ، بتاريخ 

 

  عليها   حصل التي  الجوائز
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 الشرقية المنطقة  الشارقةشكر وتقدير من إدارة شرطة شهادة  •

 .(نخور فكافرع )شهادة شكر وتقدير من جامعة الشارقة  •
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 .نخور فكافي  –النائب األكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع  –شهادة شكر وتقدير من جامعة الشارقة  •

 .نخور فكافرع  –شهادة شكر وتقدير من طلبة كلية القانون في جامعة الشارقة  •

 . نخور فكا  –جامعة الشارقة –المركز الثاني  –الحصول على كأس بطولة األلعاب الفردية المائية  •

 المنطقة الشرقية.  –جامعة الشارقة  –المركز الثاني  –الحصول على كأس بطولة الشطرنج  •

 .نخور فكافرع  –شهادة شكر وتقدير من النائب االداري والمالي في جامعة الشارقة  •

 .  نتم الحصول على كأس المركز األول لبطولة الكرة المائية في جامعة الشارقة  فرع خور فكا •

 للمشاركة بيوم الغذاء العالمي. نشهادة شكر وتقدير من جامعة الشارقة  فرع خور فكا •

 شهادة التفوق العلمي والدراسي في مرحلة البكالوريوس. •

 

  العليا الدراسات  طلبة على اإلشراف
 

 عنوان الرسالة  الطالب  اسم

 . ياسر عيسى مطشر 1

 

المسؤولية التقصيرية الناشئة عن األعمال المدنية المسببة  

 للحوادث المرورية. 

 

 . ماجد حميد عبدالمهدي 2

 

 القانون الواجب التطبيق على اإلعتماد المستندي. 

 

 . علي محمد جاسم الدليمي  3

 

  -عجلة  االختصاص القضائي الدولي في المسائل المست

 دراسة مقارنة 

 

 . محمد صالح جمال الحديثي 4

 

تحلل المصرف من التزاماته الناشئة عن االعتماد المستندي  

 دراسة مقارنة  -

 

 

 . كهالن سلمان لفته سلمان 5

 

  -المسؤولية المدنية الناشئة عن ابراج شركات االتصال 

 دراسة مقارنة 

 

 

 عضو لجنة مناقشة 

_________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

 ____________________ 

 عنوان الرسالة اسم الطالب 
 قواعد اإلختصاص القضائي الدولي وقواعد تنازع القوانين    زم بينمدى ال     مدى التال  . علي عدنان علي                                                        1

 

 الرهن التأميني في قانون الملكية العقارية األردني.      . دعاء ناجح داود سالم                                                   2
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 00962796644672هاتف  األردن الحقوقاالستاذ الدكتور ياسين محمد الجبوري، جامعة الزيتونة، عميد كلية  •

 00971505973610هاتف  الفانوناالستاذ الدكتور غازي ابوعرابي، جامعة االمارات العربية المتحدة، كلية  •

 00962796131300هاتف  -جامعة الشرق األوسط  -د اللوزي عميد كلية الحقوق األستاذ الدكتور أحم •

 

 


