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االســــــــــــــــــــــــم
*جريمة االجهاض

.1

ابراىيم ابو طالب

.2

ابراىيم محمد العمي

.3

ابراىيم بطاينة

جريمة السمب في الطريق العام في قانون العقوبات االردني

.4

احمد ابراىيم المومني

*جريمة اغتصاب االنثى في في قانون العقوبات االردني

.5

احمد ارشيد الغويري

*الطعن بطريقة اعادة المحاكمة في ضوء قانون اصول المحاكمات المدنية االردني
*انحراف االحداث
*حاالت اخالء المأجور وفق احكام الفقرة "ج" من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( )11لسنة 1994

*جريمة هتك العرض في القانون االردني
*الشهادة كدليل لالثبات في المواد المدنية
*جريمة القتل في قانون العقوبات االردني
*جنايات السرقة والشروع فيها في قانون العقوبات االردني

*جريمة االجهاض في القانون االردني " دراسة مقارنة"

.6

احمد الخطيب

.7

احمد طاىر ولد عمي

مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع في القانون المدني االردني ()2

.8

احمد عبدالحميد لبيب

حجز وبيع االموال غير المنقولة

.9

احمد فالح المحادين

*االقرار في قانون البينات االردني

*التوقيف
*التدابير االحت ارزية

*الشفعة في المنقول
 .11احمد محمد العمري

شرط المصمحة في الدعوى

 .11اسعد ابو طوق

*المعاينة والخبرة
*جرم االحتيال في ظل قانون العقوبات االردني

 .12اسماعيل ابو الراغب

*التبميغات في قانون اصول المحاكمات المدنية
*طمب ادخال شخص ثالث في الدعوى المدنية

 .13اسماعيل محمد اليموز *تبميغ االوراق القضائية في قانون اصول المحاكمات المدنية
*وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات االردني
*حجز ما لممدين تحت يد الشخص الثالث في قانون اصول المحاكمات المدنية
 .14اكرم عارف مساعده

مسؤولية الدولة في القانون االردني

 .15توفيق نجيب نصير

الدفاع الشرعي

 .16جالل محمد عيسى

*سقوط وتقادم الشيك في القانون التجاري االردني
*التظهير في ميدان االوراق التجارية

 .17جميل المحادين

*دعوى الحق العام في جنحة التهريب الجمركي
*دعوى نفاذ تصرف المدين بحق الدائن " الدعوى البوليصية "
*التزامات وحقوق المكمف في قانون الضريبة العامة عمى المبيعات وتعديالته

 .18جميل محمود حامد

*جريمة تزوير المحررات في قانون العقوبات االردني
*جريمة الشروع في قانون العقوبات االردني ()6

 .19جياد محمد الخصاونة

*العالمة التجارية في القانون االردني
*جريمة االختالس
*الدفاع الشرعي

 .21حسين العطيات

*تسميم المجرمين الفارين
*العفو العام والعفو الخاص

 .21خميفة خالد السميمان

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني

 .22خمف نيار الرقاد

*الدفع بعدم التنفيذ
*حق االحتباس في القانون المدني االردني

 .23خميل محمد الصياد

عقد الرهن التأميني من الحقوق العينية التبعية في القانون المدني االردني

 .24داوود سعيد طبيمو

اختصام الغير وادخال شخص ثالث في الدعوى

 .25راتب عارف الطراونة

*عقوبة االعدام بين الشريعة والقانون
*تسميم المجرمين

 .26رياض محمد خريس

التبميغات في قانون اصول المحاكمات المدنية

 .27رياض محمد السكر

*المنازعات في قانون الضريبة العامة عمى المبيعات وتعديالته
رقم ( )6لسنة 1994
*طرق الطعن في قرار تقدير ضريبة الدخل في االردن

 .28زاىي مصطفى الشمبي

الخبرة كوسيمة من وسائل االثبات في المواد المدنية والجزائية

 .29زياد خمف الجراح

التأمين من الحريق في القانون المدني االردني ()2

 .31سامي الخضر

في االحكام الموضوعية لجريمة الزنا  :دراسة مقارنة بين قانون العقوبات االردني وقانون العقوبات المصري والشريعة االسالمية

 .31سعيد اليياجنة

اثر افالس احد الطرفين عمى قفل الحساب الجاري

 .32سميمان الطراونة

*نظرية مرض الموت في ضوء الفقه والقانون واالجتهاد ()2
*الشفعة في القانون المدني االردني

 .33سميمان القالب

القوانين المؤقتة

 .34سميمان طايع الحباشنة *الشفعة في القانون االردني
*سندات الشحن في القانون البحري االردني
 .35سميمان عبد العواممة

اعادة االعتبار

 .36شريف عبد الحميد

*تصفية الشركات التجارية

الريماوي

*خطاب الضمان

 .37صبحي القدومي

احكام ادخال وتدخل الشخص الثالث في الدعوى وفقا الحكام قانوني اصول المحاكمات المدنية ومحاكم الصمح

 .38صالح الدين البشير

تنازع القوانين في قضايا االفالس في االردن

 .39عادل الخصاونة

المفصل في شرح وقف التنفيذ

 .41عبد الحفيظ الرواشدة

اليمين الحاسمة كطريق من طرق االثبات

 .41عبد الحميد سالمة

*اركان نظرية الظروف الطارئة واثار تطبيقها في القانون المدني االردني
*الدفاع الشرعي في قانون العقوبات االردني
*بطالن العقد

 .42عبد الرحيم البنا

االقرار في قانون البينات االردني

 .43عبد الرزاق العجموني

*الزكاة وضريبة الدخل
*شهادة الزور في القانون االردني

 .44عبد الرزاق ابورمان

*في التنفيذ حجز االموال المنقولة في قانون االجراء االردني
*حبس المدين بالقانون االردني والقوانين العربية المقارنة

 .45عبد القادر الطراونة

*الشفعة في القانون المدني االردني
*احكام البيع في مرض الموت في القانون المدني االردني

 .46عبداهلل حسن عويس

*تدخل الغير وادخاله في قانون اصول المحاكمات المدنية االردني
*اعتراض الغير في قانون اصول المحاكمات المدنية االردني
*تنفيذ االحكام االجنبية في االردن

 .47عبير عقيل

المصمحة في التأمين البحري عمى البضائع

 .48عرار نجيب خريس

احكام الرشوة في قانون العقوبات االردني

 .49عصام بريك

اجراءات التفتيش وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .51عماد الكيالني

ظاهرة البطالة في االردن بين النظر والتطبيق

 .51عيسى حمدان

تأجير ممك الغير

 .52غريب احمد خطايبة

*التكرار ( العود ) في التشريع الجزائي وقانون العقوبات االردني
*ضمان التعرض واالستحقاق في عقد البيع في القانون المدني االردني

 .53غصبي المعايطة

اعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .54فؤاد صالح درادكو

*العربون دالالت واحكام دفع العربون في القانون المدني المقارن
*الوعد بالتعاقد واحكامه في القانون المدني المقارن

 .55فايز جريس الحمارنة

*اليمين المتممة باعتبارها وسيمة مكممة فب االثبات في المواد المدنية والتجارية
*وقف وانقطاع مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في القانون المدني االردني

 .56فايز محمد الفوارسة

ضمانات الفرد وحقوقه الدفاعية في منطوق المادة ( )64من قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .57فتحي الرفاعي

قرار منع المحاكمة

 .58فيد سميمان المشاقبة

الصمح الواقي من االفالس

 .59قاسم محمد المومني

*احكام التصفية االجبارية
*ضمان العيوب الخفية كأحد التزامات البائع في عقد البيع
*احكام التصفية االختيارية لمشركات المساهمة العامة

 .61كامل عطيوي الحباشنة العفو العام في قانون العقوبات
 .61كريم الطراونة

اليمين الحاسمة كطريق من طرق االثبات

 .62كمال عبد الحميد

اعادة االعتبار في القانون االردني

القريوتي
 .63ماجد عمي العزام

الفضالة في القانون المدني االردني

 .64ماجد محمد الغباري

التخمف عن دفع االجور المستحقة كسبب من اسباب اخالء المأجور
اخالء المأجور لمضرورة في قانون المالكين والمستأجرين االردني رقم ()94/11

 .65مازن القرعان

التحريض في قانون العقوبات االردني

 .66محمد ابراىيم احمد

السرقة الموصوفة في قانون العقوبات االردني

 .67محمد ابراىيم اسعيد

اعادة االعتبار في التشريع الجزائي االردني

 .68محمد العمرو

التأمين عمى المركبات لتغطية اضرار الغير في القانون االردني

 .69محمد المبيضين

المصمحة كشرط من شروط قبول دعوى االلغاء
القرار االداري كشرط قبول دعوى االلغاء

 .71محمد المحادين

اعادة االعتبار في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .71محمد امين الحوامدة

*البيوع البحرية (سيف وفوب)
*المركز القانوني لمنيابة العامة

 .72محمد حسن فريحات

حالة الضرورة في قانون العقوبات

 .73محمد دخل اهلل النعيمي قانون وضع االموال غير المنقولة تأمينا لمدين رقم ( )46لسنة 1953
 .74محمد سامح الدويك

*التزامات المقاول في القانون المدني االردني
*الرهن الحيازي في القانون المدني االردني

 .75محمد سعيد الناصر

النظام القانوني لمقابل الوفاء في الشيك  ،دراسة في القانون االردني والمقارن

 .76محمد سعيد الشريدة

اليمين الحاسمة كوسيمة من وسائل االثبات في قانون البينات االردني

 .77محمد ضياء الدين زعيتر هل قضاؤنا الضريبي قضاء عادي ام قضاء اداري ( بين القانون والفقه واالجتهاد)
 .78محمد طعمة

*النيابة في التعاقد
*الرقابة عمى دستورية القوانين في المممكة االردنية الهاشمية

 .79محمد عارف الشناق

مسؤولية حارس االشياء في القانون المقارن

 .81محمد عبدالرحمن

مظاهر حماية المدين في القانون المدني االردني

 .81محمد عطااهلل العمرو

الحجز التحفظي وفقا الحكام قانون اصول المحاكمات المدنية

 .82محمد عمي البدور

*الحماية القانونية لمعالمات التجارية
*مسؤولية االدارة عن اعمالها المادية

 .83محمد عمر الرجوب

*جريمة االحتيال في قانون العقوبات االردني
*احكام الفضالة في القانون المدني االردني

 .84محمد عودة الغزو

*استقالل العالقات الناشئة عن خطابات الضمان المصرفية
*استقالل العالقات الناشئة عن االعتماد المستندي
*مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري

 .85محمد متروك العجارمة

*اندماج الشركات في القانون االردني
*الشهادة كدليل اثبات في دعوى الحق لبعام والمركز القانوني لمشاهد

 .86محمد مداهلل المحادين

الحقوق التي يرتبها قانون العمل االردني لمعامل نتيجة فصمه من العمل

 .87محمد مقبل الحراحشة

*مبدأ التقاضي عمى درجتين
*خصومة االستئناف  :دراسة موازنة بين القانونين االردني والمصري

 .88محمد الرشدان

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني االردني

 .89محمود صالح الوردات

*حجية القضية المقضية في المواد المدنية
*االدعاء الشخصي في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .91محمود سالمة العبابنة

نحو فانون تحكيم اردني معاصر

 .91محمود مصمح العتوم

القتل القصد مع سبق االصرار (القتل العمد)

 .92محمود البطوش

اليمين كوسيمة لالثبات في المواد المدنية و التجارية في قانون البينات االردني

 .93محمود يونس غضية

نطاق تطبيق قانون الضمان االجتماعي من حيث االشخاص

 .94محمود دىشان

الدفوع الشكمية في اجراءات التقاضي المدنية وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية رقم()24لسنة 1911

 .95مدحت محمد الزرقان

*الشهادة
*سمطة االجور بين قانون العمل االردني رقم( )21لسنة 1961و قانون العمل االردني رقم ()1لسنة 1996و مدى الحاجة اليها

 .96مروان احمد الدباس

*جرائم القتل المقصود في قانون العقوبات االردني رقم()16لسنة1961
*عيوب الرضا و ما هيتها

 .97مصطفى السالم

الشفعة سبب من اسباب الممكية

 .98مفمح عمي المبيضين

*االسباب المخففة و المشددة لجزيمة القتل في قانون العقوبات االردني
*التحريض الجنائي في قانون العقوبات االردني
*الجرم المشهود في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني رقم( )9لسنة 1961

 .99مفمح محمد الزعبي

الحساب الجاري

 .111ممدوح سالم النوايسة

*الحجز عمى السفينة في التشريع االردني
*دور القاضي الموضوع في تقدير تعويض المستفيد من المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال السيارة في كل من القانون
االردني و نظام التامين االلزامي رقم ()29لسنة 1915منصور مصطفى منصور

 .111منصور مصطفى
منصور

*التعسف في استعمال الحق
*الخطا كاساس لممسؤواية المدنية التقصيرية دراسة مقارنة في القانونين االردني و المبناني

 .112ميند سعد البشتاوي

شرط االعفاء من المسؤولية المدنية في القانون المدني االردني

 .113نائل الشرايرة

حق الشفعة في القانون المدني االردني

 .114ناجي سعيد العبد العال *مبدا تطهير الدفوع في االوراق التجارية في القانون التجاري االردني
*الضمان االحتياطي في االوراق التجارية في القانون التجاري االردني
 .115ناصر خميف التل

اعادة االعتبار في التشريع الجزائي االردني

 .116نصري صوالحة

*دعوى الحق الشخصي امام المرجع القضائي الجزائي المقامة لديه دعوى الحق العام
*عقد البيع في مرض الموت

 .117ىاني الرفاتي

االعتماد المستندي

 .118ىاني مجمي

*انعدام القرار االداري
*الممكية الشائعة

 .119ياسين فالح العبدالالت

حجية االعتراف كدليل اثبات في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني

 .111يوسف الطراونة

حقوق و ضمانات المشتكى عميه في مرحمة التحقيق

 .111يوسف رشاد الزعبي

*انحراف االحداث و اجراءات المالحقة القضائية
*الدعوى االدارية

 .112يوسف كايد الطاىات

*الكفالة المصرفية
*خطاب الضمان ذو الطابع الدولي

 .113يوسف محمود وردات

االعتراف كدليل في المواد الجزائية في التشريع االردني

 .114يوسف نجيب ذيابات

*االقرار من منظور قانون البينات االردني
*خيار العيب احد الخيارات التي تشوب لزوم العقد في القانون المدني االردني
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