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 د. مهنـد عزمـي مسعود أبـو مغلـيأ.
 

 

 

 الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عميد كلية القانون   المسمى الوظيفي:

 الرتبة األكاديمية: استاذ 

  الزرقاء  30/3/1969ها:تاريخ الوالدة ومكان

  األردنيـــة الجنسية:

  العنوان:عمان / ام السماق 

  0795954442رقم الهاتف:

 dr_mohannadmoghle@yahoo.comالبريد اإللكتروني:
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 المؤهالت العلمية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخبرات التدريسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 1999محاضر غير متفرغ لمواد القانون التجاري في كلية الملكة علياء الجامعية اعتباراً من عام  -

محاضررر غيررر متفرررغ لمررواد القررانون المرردني والقررانون الرردولي الخرراص بجامعررة عمرران ا هليررة للعررام  -

 م. 2003الدراسي 

م، 2004/2005الدراسررريين أسرررتاس مسررراعد فررري قسرررم القرررانون الخررراص بجامعرررة اإلسرررراء للعرررامين   -

 م.2005/2006

 م.2016ولغاية عام  2006عضو هيئة مديرين لشركة جامعة الشرق ا وسط الالربحية منس عام  -

أسرررتاس مسررراعد للقرررانون المررردني والقرررانون الررردولي الخررراص بجامعرررة الشررررق ا وسرررط اعتبررراراً مرررن  -

 .14/9/2009ولغاية  15/9/2006

ي والقرررانون الررردولي الخررراص بجامعرررة الشررررق ا وسرررط اعتبررراراً مرررن أسرررتاس مشرررارن للقرررانون المررردن -

 . 14/9/2014ولغاية  15/9/2009

 .31/8/2018ولغاية  15/9/2014أستاس القانون الخاص بجامعة الشرق ا وسط اعتباراً من تاريخ  -

ولغايررة  1/9/2018أسررتاس ورئرريس قسررم القررانون الخرراص بجامعررة عمرران العربيررة اعتبرراراً مررن ترراريخ  -

31/8/2019. 

 ولغاية تاريخه. 1/9/2019عميد كلية القانون بجامعة عمان العربية اعتباراً من  -

 

 

 

 خبرات اخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م متخصص في كافة القضايا المدنية / التجارية  1994محامي أستاس منس عام   

 م،. 20/7/2005مستشار قانوني ومحام لجامعة اإلسراء وشركة اإلسراء للتعليم واالستثمار مساهمة عامة، منس  -
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 م  .2006ا، من مستشار قانوني لمجلس أمناء جامعة الشرق ا وسط للدراسات العلي -

 مستشار قانوني لشركة جامعة الشرق ا وسط للدراسات العليا الالربحية. -

م1994مستشار قانوني ومحام للعديد من الشركات والمؤسسات التعليمية منس عام  -  

 م.2016ولغاية عام  2006عضو هيئة مديرين لشركة جامعة الشرق ا وسط الالربحية منس عام  -

 

 والمؤلفاتالمنشورات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقارنرة ، مجلرة مؤترة للبحروث والدراسرات/ أسباب الطعن التري يجروإ اثارتهرا  ور مررة أمرام محكمرة التمييرإ ا ردنيرة  دراسرة
 .2008( 3عدد ) 23ا ردن، منشور في المجلد رقم  –جامعة مؤتة 

 

  سروريا منشرور فري العردد  –آثار قبض غير المستحق في القانون المدني ا ردني   دراسة مقارنة  مجلة البحوث / جامعة حلب
 .24/1/2008( تاريخ 52)

 

  ا ردن، جامعرة عمران ا هليرة،  -عمان  ء للبحوث والدراسات مجلة البلقا –وكالته في القانون ا ردني حكم تجاوإ الوكير حدود
 .2010( ايلور 2عدد) 13منشور في المجلد رقم 

 

  م.2/6/2008( بتاريخ 54سوريا، منشور في العدد ) –قوة النقود الرقمية في الوفاء، مجلة بحوث جامعة حلب/ حلب 
 

 مجلرة الشرريعة والقرانون / جامعررة اإلمرارات العربيرة المتحردة / العررين،  –حكررم التحكريم فري القرانون ا ردنرري  رقابرة القضراء علرى
 .2009منشور في السنة الثالثة والعشرون العدد الثامن والثالثون، ابرير 

 

    المتحردة / العرين، منشرور مجلة الشرريعة والقرانون/ جامعرة اإلمرارات العربيرة  –التعويض عن الضرر ا دبي   دراسة مقارنة
 .2009في السنة الثالثة والعشرون العدد التاسع والثالثون، يوليو 

 

  مجلرة الحقروق/ جامعرة الكويرت  –سلطات طالب تسجير براءة االختراع أثنراء مردة الحمايرة المؤقترة وأثرهرا علرى حقروق الغيرر- 
 2010اربعة وثالثون العردد الثرامن والثالثرون ، مرارس  ( لسنة1منشور في العدد )  6/11/2008الكويت، اجيإ البحث بتاريخ 

 . 
 

 ( تشررين 2( العردد ) 38الوسائر الرقمية البديلة لفض المناإعات المدنية، مجلة دراسات /الجامعة االردنية، منشور في المجلرد )
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 2010الثاني 
 

  ، المجلرة االردنيرة فري القرانون والعلروم السياسرة المركإ القانوني للكفير فري عقرد الكفالرة فري القرانون االردنري  دراسرة مقارنرة
 .2010تموإ  3العدد  2مجلة علمية عالمية محكمة تصدر عن وإارة التعليم العالي والبحث العلمي، منشور في المجلد 

 

 شرور فري العردد النيابة في التعاقد، مجلة العلوم القانونية والسياسية، صادرة عن وإارة التعليم العالي والبحرث العلمري، بغرداد، من
 .2011الثاني تموإ 

 

  نطاق المسؤولية الخاصة في عقد المقاولة من حيث المدة وفقاً  حكام التشرريع ا ردنري والمقرارن  منشرور فري المجلرة ا ردنيرة
 .2011تشرين أور  4العدد  3في القانون والعلوم السياسية المجلد 

 

  فرري االختصرراص الرردولي للقضرراء االردنرري، المجلررة االردنيررة فرري القررانون الصررفة الوطنيررة والخضرروع اإلرادي اشرركاالت قانونيررة
جامعرة  –والعلوم السياسة مجلة علمية عالميرة محكمرة تصردر عرن اللجنرة العليرا للبحرث العلمري فري المملكرة االردنيرة الهاشرمية 

 .2013( كانون أور 4( العدد )5منشور في المجلد ) -مؤتة 
 

 تراخي تنفيس العقد، مجلة القرانون، كليرة الحقروق جامعرة عردن الجمهوريرة اليمنيرة، مقبرور للنشرر  دور الغرامة التهديدية في منع
 .26/5/2013بتاريخ 

 

  القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الفكرية بصفتها مار معنوي، مجلة جامعة تكريرت للعلروم القانونيرة والسياسرية كليرة
 .4/8/2013القانون، مقبور للنشر بتاريخ 

 

  ،جإاء سقوط الحرق فري الضرمان فري عقرود التردمين  دراسرة مقارنرة  ، مجلرة القرانون، جامعرة ا إهرر كليرة الشرريعة والقرانون
 2014المجلد الثاني الجإء الرابع والثالثون عام  160في العدد  4/11/2013مقبور للنشر بتاريخ 

 

 تفاقيات الدولية التي تنظم الحقوق المتعلقرة بالملكيرة الفكريرة، مجلرة اإلطار القانوني لحماية الرسوم والنماسج الصناعية ضمن اال
مررن  21، وسينشررر فرري العرردد 11/11/2013القررانون، كليررة الحقرروق جامعررة عرردن الجمهوريررة اليمنيررة، مقبررور للنشررر بترراريخ 

 المجلة.
 

 المجلرد  157عة والقانون، منشرور فري العردد عالقة قواعد تناإع القوانين بالنظام العام، مجلة القانون، جامعة االإهر كلية الشري
 . 2013الثاني الجإء االور ديسمبر 

 

  سررنة النشررر  28العلرروم اإلنسررانية منشررور فرري المجلررد  –االطررار القررانوني لمبرردأ الثبرروت بالكتابررة، مجلررة جامعررة النجررا  ل بحرراث
2014. 

 

 يه العامر اثناء تنفيرس عقرد العمرر، مجلرة دراسرات الجامعرة الطبيعة القانونية لحق صاحب العمر في تملن االختراع السي يتوصر ال
 .2014سنة النشر  2ملحق  41ا ردنية علوم الشريعة والقانون، منشور في المجلد 
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  القانون واجب التطبيق علرى عقرود االسرتهالن االلكترونيرة سات الطرابع الردولي، مجلرة دراسرات الجامعرة ا ردنيرة علروم الشرريعة
 . 2014سنة النشر  2ملحق  41في المجلد  والقانون، منشور

 
 

  
Disciplinary Procedures for Judges: A Case Study of the Independence of the Jordanian 

Judiciary law ،European Scientific Journal, ESJ ،Doi: 10.19044/esj.2019.v15n32p44 
 

  التشريع ا ردني، المجلة ا ردنية في القانون والعلوم السياسية، سلطة اإلدارة في سحب عقد ا شغار العامة في ضوء
  ,جامعرة مؤترة –مجلة علمية عالمية محكمة تصردر عرن اللجنرة العليرا للبحرث العلمري فري المملكرة االردنيرة الهاشرمية 

 .ص20، 98-79(، ص ص. 2020مارس/آسار  31) 1، العدد 12المجلد 
 

   

 

 

 والمهنيةعضو الجمعيات العلمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ردنيينعضو لجنة مناقشات أبحاث المحامين المتدربين لدى نقابة المحامين النظاميين ا 

 

 عضو اللجان في الجامعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجامعة.لجنة التحقق في  عضو 

  الجامعةعضو لجنة قضايا الطلبة في. 

 عضو لجنة وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة في الجامعة. 

 عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في الجامعة. 

 عضو لجنة التسويق في الجامعة. 

 .عضو لجنة أعداد دليل الجامعة 

  التعلم. مخرجات قياس تعليمات اعداد لجنةعضو 
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 الدورات التدريبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.2000القاهرة، يناير دورة اعداد المحكمين / الدورة العامة إلعداد المحكم من مركإ حقوق عين شمس للتحكيم 

  دورة اعداد المحكمين العرب التي عقدتها الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بالقاهرة بجامعة عين شمس من
 .18/1/2007ولغاية  13/1/2007

 

 .دورة اعداد الخطط الدراسية واعداد ملف المساق في جامعة عمان العربية 

 ستراتيجية في جامعة عمان العربية.دورة التخطيط االستراتيجي واعداد الخطة اال 

 .دورة تصميم البحث وتطبيقاته في جامعة عمان العربية 

 .دورة اتجاهات حديثة في استراتيجيات وطرق التدريس في جامعة عمان العربية 

 .دورة معايير الجودة ا كاديمية في جامعة عمان العربية 

 نية في جامعة عمان العربية.دورة مهارات التعامر مع ا نظمة والتجهيإات اإللكترو 

 .دورة تطبيقات احصائية  غراض البحث العلمي في جامعة عمان العربية 

 .دورة التعليم اإللكتروني واالمتحانات اإللكترونية في جامعة عمان العربية 

 العربية. دورة نظام الخدمات ا كاديمية في جامعة عمان 

 تطوير المناهج والخطط الدراسية. 

  والتفاعر الصفيادارة الصف. 

 االرشاد ا كاديمي. 

 أنظمة وتعليمات البحث العلمي. 

 اعداد مشروع خطة رسائر الماجستير. 

 االختبارات االلكترونية وتطبيق الجامعة السكي. 
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 البحثية االهتمامات   اا االه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 خبير قانوني وباحث لدى منظمة المرأة العربية بجامعة الدور العربية ممثالً عن ا ردن. -1
 المير الى البحث والتعمق في مواضيع القانون المدني.  -2
 تناإع االختصاص التـشريعي. المير الى البحث في -3
 المير الى البحث في تناإع االختصاص القضائي . -4
 

 اللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.اللفة العربية، اللغة اإلنجليزية  

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراالشراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مرن أجنبري مقارنرة برالقوانين العربيرة   رسالة ماجستير بعنوان:  موقف القانون ا ردني من جنسية أبناء ا م ا ردنية المتإوجة .1
 .2008للباحثة الطالبة رشا بشار الصباغ/ كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان:  نظام وقف عقد العمر في القانون ا ردني  للباحث الطالب عماد توفيرق سرالمة/ كليرة الحقروق/ جامعرة  .2
 .2009الشرق ا وسط 

 

عنوان:  حق العامر في االختراع بين قانون العمر وقانون براءات االختراع  للباحث معرن عبرد السركارنة/ كليرة رسالة ماجستير ب .3
 .2009الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

دراسة مقارنة برين القرانونين ا ردنري والمصرري، للباحثرة الطالبرة  -رسالة ماجستير بعنوان  رجوع الكفير المدني على المدين   .4
 م. 2009ى أبإاخ، كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط ريم يحي

 

رسالة ماجستير بعنوان  آثار الغاء قاعدة االمتداد القانوني لعقرد اإليجرار بموجرب القرانون المعردر لقرانون المرالكين والمسرتدجرين  .5
 م. 2009ا ردني ، للباحث الطالب خالد أمين صبري نوار،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان  حقروق والتإامرات مسرتدجر العقرارفي عقرد التردجير التمرويلي ، للباحرث الطالرب حسرن سرلمان القنراهرة،   .6
 م. 2010كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 
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ى رسالة ماجستير بعنوان   فض مناإعات عقود توريد التكنولوجيا عن طريرق التحكريم ، للباحرث الطالرب سروإان غراإي مصرطف .7
 . 2009حمد،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجسرتير بعنروان   القرانون الواجرب التطبيرق علرى متعرددي الجنسرية ، للباحرث الطالرب صرائب اكرثم خلرف حردادين،  كليرة  .8
 م. 2010الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

مقارنرة ، للباحرث الطالرب ناصرر متعرب بنيره  -رسالة ماجستير بعنوان  االتفاق علرى االعفراء مرن التعرويض فري القرانون الكرويتي .9
 م. 2010الخرينج،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

دي،  كليرة الحقروق/ جامعرة رسالة ماجستير بعنوان  عقد االجارة المنتهية بالتملين ، للباحث الطالب محمد عبد هللا بريكان الرشي .10
 م. 2010الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجسرتير بعنروان  الحمايرة المدنيرة للعالمرة التجاريرة غيرر المسرجلة فري القرانون االردنري ، للباحرث الطالرب نسررين فرواإ  .11
 م. 2010مصطفى المومني،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

يررإ عررن الفعررر الضررار ، للباحررث الطالررب مشرراري سررعد صررال  الرشرريدي،  كليررة رسررالة ماجسررتير بعنرروان  مسررؤولية عررديم التمي .12
 . 2009الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان  الحمايررة القانونيررة ل جررور فرري قررانون العمررر االردنرري والكررويتي ، للباحررث الطالررب منررار سررالم ناصررر  .13
 . م2009الرشيدي،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان  االثررار المترتبررة علررى مررن  االبنرراء الجنسررية االصررلية لرر م ، للباحررث الطالررب عرروني محمررود يوسررف  .14
 م. 2011المومني،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

العردر / المعهرد  بحث بعنوان   قبض غير المستحق في التشريع والقضراء االردنري   ، للباحرث الطالرة مشرتاق المصرري ، وإارة .15
 م .2010/2011القضائي االردني ، 

 

رسالة ماجستير بعنوان  مدى كفاية التنظيم القانوني لمجلس فض المناإعات في عقد الفيدين  ، للباحث الطالرب مهرا أشرقر عبرد  .16
 م.2011هللا العطار،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 
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رسالة ماجسرتير بعنروان  المسرؤولية المدنيرة لمنتجري الردواء عرن العيروب التري تظهرفري المنتجرات الدوائيرة )مقرارن( ، للباحرث  .17
 م. 2011الطالب محمد رائد محمود عبده الداللعة،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

عقررد البيررع ، للباحررث الطالررب وليررد محمررد بخيررت  رسررالة ماجسررتير بعنرروان  ابررراء مسررؤولية البررائع مررن ضررمان العيررب الخفرري فرري .18
 م.2011الوإان،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

  

االردنرري والكررويتي ، للباحررث الطالررب عبررد هللا علررى فهررد عويضررة –رسررالة ماجسررتير بعنرروان  دور القرررائن فرري االثبررات المرردني  .19
 م. 2011العجمي،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

ماجستير بعنوان  سلطة القاضي في مضكون عقد االسعان ، للباحث الطالب علي مصرب  صرال  الحيصرة،  كليرة الحقروق/ رسالة  .20
 م. 2011جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان   اتفاق التحكيم االلكترونري، للباحرث الطالرب محمرد خالرد مطلرق مجبرر الحضرين،  كليرة الحقروق/ جامعرة  .21
 م. 2011الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان  نظرية التعسف في استعمار الحق فري حقرر الملكيرة العقاريرة ، للباحرث الطالرب ايهراب علرى محمرد عبرد  .22
 م. 2011العإيإ،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

ق بحمايرة حقروق الملكيرة رسالة ماجستير بعنوان  اليرات تطبيرق قررارات منظمرة التعراون العالميرة علرى الردور االعضراءفيما يتعلر .23
 م. 2011الفكرية ، للباحث الطالب ضيف هللا دهيم عوض الرشيدي،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان  الوكالررة الخاصررة بالمركبررات فرري ضرروء قررانون السررير االردنرري الجديررد )انشرراؤها، مشرراكر تنفيررسها،  .24
 م. 2011فل  االإايدة،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط انقضاؤها ، للباحث الطالب احمد خلف م

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان  شررروط واثررار الفسررخ المبكررر للوكالررة التجاريررة ، للباحررث الطالررب سررامر حلمرري محمررود صررال ،  كليررة  .25
 م. 2011الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان   منرراط االختصرراص فرري القضرراء المسررتعجر   ، للباحررث الطالررب عبررد العإيررإ سررعود الشررريجة،  كليررة  .26
 م. 2011الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان  النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لهرا المردجور فري عقرد االيجرار التمرويلي ، للباحرث الطالرب يحيرى  .27
 م. 2012حمد عبد القادر المعايطة،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط م
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رسالة ماجستير بعنوان  الحجإ على اموار الكفير ، للباحرث الطالرب معراس احمرد محمرد المرومني،  كليرة الحقروق/ جامعرة الشررق  .28
 . 2011-2010ا وسط 

 

ث الطالب نشدت حسرين جميرر السريايدة،  كليرة الحقروق/ جامعرة رسالة ماجستير بعنوان  والية القضاء على حكم التحكيم ، للباح .29
 م. 2012الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان  المسؤولية المدنية لموانئ العقبة عرن البضرائع أثنراء المناولرة ، للباحرث الطالرب وسرام علري السروالقة،   .30
 . 2012كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

لمسررؤولية المدنيررة لمرروانئ العقبررة عررن البضررائع اثنرراء المناولررة، للباحررث الطالررب وسررام علرري عبررد رسررالة ماجسررتير بعنرروان   ا .31
 م. 2012السوالقة،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان   الحماية المدنية غير المفص  عنها لبراءة االخترراع  دراسرة فري التشرريع االردنري   ، للباحرث الطالرب  .32
 م .2012صابر   محمد ديب   عبد الدايم ، كلية الحقوق / جامعة االسراء ، الدراسات العليا سنة  بهاء

 

رسالة ماجستير بعنوان   التإامات المؤجر في القانون المردني االردنري  للباحرث الطالبرة ليران رشردي الخطيرب ، كليرة القرانون ،  .33
 م . 2012كلية الحقوق ، حامعة االسراء ، سنة 

 

رسالة ماجستير بعنوان  تناإع القوانين في موضوع النإاع المحار على التحكيم)دراسة في التشريع االردنري( ، للباحرث الطالرب  .34
 م. 2013خلير حسين خلير عطية،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

لرب سررعد خليفرة خلرف مبرارن الخليفررة رسرالة ماجسرتير بعنروان  القررانون واجرب التطبيرق علرى التحكرريم االلكترونري ، للباحرث الطا .35
 م. 2013الهيفي،  كلية الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان   النظررام القررانوني للتسررجير العقرراري، للباحررث الطالررب طررارق علرري حجرري سررعد محمررد العصررفور،  كليررة  .36
 م. 2013الحقوق/ جامعة الشرق ا وسط 

 

رسالة ماجستير بعنوان  النظام القانوني لتنفيس حكم اجنبي ، للباحث الطالب محمد شيخ االبراهيم،  كلية الحقوق/ جامعة الشررق  .37
 م. 2013ا وسط 
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رسالة ماجستير بعنوان  المداولة في اصور قانون المحاكمات المدنية االردني ، للباحث الطالب اسالم ابو حيدر،  كليرة الحقروق/  .38
 م . 2014االسراء جامعة 

 

رسالة ماجستير بعنوان  اإدواج الجنسية في ظرر التشرريع االردنري ، للباحرث الطالرب نرور مراإن محمرد الحديرد،  كليرة الحقروق/  .39
 م. 2013جامعة الشرق ا وسط 

 

ق ا وسرط رسالة ماجستير بعنوان  البيع في مرض الموت ، للباحث الطالب سارة خضر ارشيدات،  كليرة الحقروق/ جامعرة الشرر .40
 م.  2014

 

 

  للباحث الطالرب ) محمرد مشرهور  االشكاالت العلمية للوكالة غير القابلة للعإر في التشريع االردنيرسالة ماجستير بعنوان    .41
 م . 2014درويش الشهوان ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

رسررالة ماجسررتير بعنرروان     الخطررد الطبرري فرري القررانون المرردني ا ردنرري   للباحررث الطالررب ) فيصررر عايررد خرراف الشررورة ( ، كليررة  .42
 م  2015-2014الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحرث  االردنري واالتفاقيرات الدوليرة الحماية المدنية للعالمة التجاريرة المشرهورة وفرق التشرريعرسالة ماجستير بعنوان    .43
 م . 2014الطالب ) احمد مروان داود القصرواي ( ، كلية الحقوق   قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

(    للباحث الطالب ) عناد مراهر كمرار ناصرر مدى قانونية البيع في الوكالة العامة ل صور والفروعرسالة ماجستير بعنوان    .44
 م . 2015، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

رسالة ماجستير بعنوان   القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنيرة اإللكترونيرة فري التشرريع ا ردنري / دراسرة مقارنرة    .45
 . 2015لدراسات العليا ، جامعة آر البيت ، سنة للباحث الطالبة سماهر عبد الكريم ابو شميس ، كلية القانون ، عمادة ا

 

رسالة ماجستير بعنروان   قرانون التنفيرس االردنري واالتفاقيرات الدوليرة والفقره االسرالمي / دراسرة مقارنرة   للباحرث الطالرب عمرر  .46
 م 2015احمد الرواجي  ، كلية الحقوق ، ، جامعة االسراء ، سنة 

 

 دراسرة مقارنرة  –حق المساواة بين الرجر والمرأة وفرق أحكرام قرانون الجنسرية ا ردنري رسالة ماجستير بعنوان   الجنسية و .47
  للباحرث الطالبررة ) ميررا عبررد الحميرد علرري مسراعده ( ، كليررة الحقروق  ، قسررم القرانون الخرراص ، جامعرة الشرررق االوسرط ، سررنة 

 م 2014/2015
 

  للباحث ( وتعديالته  1997لسنة  22المساهمة الخاصة في قانون الشركات رقم )النظام القانوني لرأس مار الشركة رسالة ماجستير بعنوان    .48
 م . 2016الطالبة ) لينا مصطفى حسن بدران ( ، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 
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  للباحرث الطالرب ) حسيفرة رعرد  القانون الواجرب التطبيرق علرى عقرود الشرركات المتعرددة  الجنسريةرسالة ماجستير بعنوان    .49
 م . 2016علي الطائي ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحث الطالرب ) محمرد غسران  دراسة مقارنة  -االخالر بالتإام السرية في عقد نقر التكنولوجيا رسالة ماجستير بعنوان     .50
 م . 2016، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة صبحي العاني ( ، كلية الحقوق  

 

  للباحث    الطالبة ) ايمان نبير سيرب حرداد ( ، كليرة  القانون الواجب التطبيق على العالمات التجاريةرسالة ماجستير بعنوان   .51
 م . 2016الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

بعنوان   نطراق سرلطة القاضري التقديريرة فري الخرروج علرى قاعردة العقرد شرريعة المتعاقردين  ) دراسرة مقارنرة ( رسالة دكتوراه  .52
للباحث الطالب ) بسام احمد مسلم حمدان ( ، كلية الدراسات العليا ، قسم القانون المقارن / جامعة العلوم االسالمية العالمية سرنة 

2016 . 
 

 

عررة القانونيررة لرردعوى اخررالء المرردجور واسررترداده فرري التشررريع ا ردنرري  للباحثررة الطالبررة ) هيررام رسررالة ماجسررتير بعنرروان   الطبي .53
 م .2017-2016جبران جبر شنان ( ، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط سنة 

   ن القرانونين ا ردنري والعراقريالقانون الواجب التطبيق على مناإعات التحكيم دراسة مقارنرة بريرسالة ماجستير بعنوان    .54
 م . 2017للباحث الطالب ) سمير عبود فرحان فرحان ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

ر   للباحث الطالرب ) وسريم وائر التحكيم كوسيلة لحر النإاعات الناشئة عن التعامر باالوراق الماليةرسالة ماجستير بعنوان    .55
 م . 2017ايوب إعرب ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحث الطالب ) محمد عايد فاضرر الخإاعلرة ( ، كليرة الحقروق  موانع تنفيس حكم التحكيم ا جنبي   رسالة ماجستير بعنوان    .56
 .م  2017، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحث الطالب   ) حسرنين نروري صركر القيسري (  الحراسة القضائية في القانون العراقي واالردنيرسالة ماجستير بعنوان   .57
 م . 2017، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

للباحث الطالب  ) فواإ عقلة محمد العيطان ( ، كلية    موقف الُمشِرُع ا ردني من اإدواج الجنسيةرسالة ماجستير بعنوان    .58
 م . 2018الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحرث الطالرب  ) محمرد  الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف في التشريعين ا ردني والعراقيرسالة ماجستير بعنوان    .59
 م . 2018حقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة رضا علي البواسرية ( ، كلية ال
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  للباحرث الطالرب ) محمرد الحماية المدنية للحق المعنوي للمؤلف فري التشرريعين االردنري والعراقريرسالة ماجستير بعنوان    .60
 م . 2018رضا علي البواسريه ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحث الطالب ) مروان محمد سرالمة المحاميرد ( ، كليرة الحقروق   رقابة القضاء على ميعاد التحكيمرسالة ماجستير بعنوان    .61
 م . 2018، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

للباحررث الطالررب ) ممرردو  محمررد حامررد    دور التحكرريم فرري فررض مناإعررات النقررر البحررري للبضررائعرسررالة ماجسررتير بعنرروان    .62
 م . 2018الشهوان ( ، كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

  للباحرث الطالرب   ) محمرد فرائق محمرود الشرماع ( ،  التإامات مستاجر العقار فري القرانون االردنريرسالة ماجستير بعنوان    .63
 م  2018اص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة كلية الحقوق  ، قسم القانون الخ

 

  للباحث الطالب  )حمردان صرال  إيردان العبرادي( ، اثر الوسائر التكنولوجية الحديثة على التحكيم   رسالة ماجستير بعنوان    .64
 م . 2018كلية الحقوق  ، قسم القانون الخاص ، جامعة الشرق االوسط ، سنة 

 

رسالة ماجستير بعنوان  المسؤولية المدنية عن عقد الصناديق الحديدية ضمن البنرون فري التشرريعات ا ردنيرة  للباحثرة الطالبرة  .65
 م.  2019)ميس موسى نبهان( ، كلية القانون، قسم القانون الخاص جامعة عمان العربية، سنة 

 
 
 
 

 
 

              اتا

 المعرفون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعمان احمد الخطيب عضو المحكمة الدستورية السابق/ جامعة عمان العربية االستاذ الدكتور   اال  
 الدكتور احمد سليمان زايد عميد كلية الحقوق جامعة البلقاء التطبيقية االستاذ     اال
 الدكتور نبيل فرحان الشطناوي عميد كلية القانون جامعة ال البيت  االستاذ       
 
  

          

 
 
 


