أبحاث طبلب المعهد القضائي األردني ( األفواج من ) 11 – 1
((الفوج األوؿ)) 91/91

انز االطى
لى
 -1اثزاْٛى عه ٙيذًذ غُٛى
 -2ادًذ طهًٛبٌ يجه ٙانذُٛطٙ
 -3ادًذ يعٕٛف طبنى انذجبػُخ
 -4إٚة يزاد ثبنٕ جُت

انجذث
أدكبو ػزكخ انزضبيٍ ف ٙانزؼزٚع األردَٙ
انظكز ث ٍٛانؼزٚعخ ٔانمبٌَٕ
إعبدح انًذبكًخ كطزٚك غٛز عبد٘ يٍ طزق انطعٍ ف ٙاألدكبو
انظزٔف انطبرئخ ٔأثزْب ف ٙرُفٛذ انعمٕثخ اإلدارٚخ

-5

ثظبو خهٛم أدًذ انًُٙٛ

جزًٚخ االغزـبة ف ٙلبٌَٕ انعمٕثبد األردَٙ

-6

جًبل لبطى خضز ارػٛذاد

رضب انًجُ ٙعهٔ ّٛأثزِ ف ٙانًظئٕنٛخ انجشائٛخ

-7

دظٕٚ ٍٛطف انعه ٙانزدبيُخ

اعًبل انظٛبدح

-8

خبنذ دظٍ رٕفٛك درٔٚغ

دجٛخ انذكى ثؼٓز إفالص انزبجز

-9

رجب ؿالح انذ ٍٚانؼزاٚز٘

اثز دعٕٖ اإلنغبء عهٗ انمزار انًطعٌٕ ثّ

 -11طهًٛبٌ يـطفٗ عه ٙانمضبح

اإللزار كطزٚك نإلثجبد

 -11ػكز٘ يذًذ أدًذ انـغٛز

انمزم انًمـٕد انًؼذد

 -12ؿبنخ أدًذ جذٚع انعزثٛبد

عٛت االخزـبؽ كٕجّ نذعٕٖ اإلنغبء

 -13ؿبنخ عجذ هللا يذًذ انجطٕع

عشل انٕكٛم ثبنعًٕنخ

 -14طبٚم رٕفٛك طاليخ انذٕايذح

ان ًٍٛٛانذبطًخ كطزٚك غٛز عبد٘ نإلثجبد
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 -15عه ٙأدًذ عه ٙانجزاح

إجبسح انعمذ انًٕلٕف ف ٙانمبٌَٕ

 -16عٕف عجذ انجخٛذ أثٕ جزاد

األْهٛخ اإلجزائٛخ كؼزط نـذخ االعززاف انجشائٙ

 -17عٕٚذ يظٛهظ طبنى انذْبو

ٔلف انزُفٛذ ف ٙانمبٌَٕ األردَٙ

 -18غبس٘ عٕاد انًؼعبٌ دذاد

جزًٚخ انمزم انخطأ (غٛز انًمـٕد) ف ٙانمبٌَٕ األردَٙ

 -19غبنت أدًذ طبنى انكهٕة

انزُفٛذ انع ُٙٛف ٙانمبٌَٕ انًذَ ٙاألردَٙ

 -21فبٚش يذًذ يـهخ فٕارطخ

دجٛخ اعززاف انًزٓى ف ٙاإلثجبد انمضبئٙ

 -21فالح ٕٚطف يٕطٗ انًٕطٗ

انؼفعخ ف ٙانمبٌَٕ انًذَ (ٙدراطخ يمبرَخ)

 -22يذًذ رٛظٛز أدًذ طجٛؼبد

يبْٛخ انمزار اإلدار٘

 -23يذًذ طبنى دظٍ انُظٕر

جزًٚخ انزٓزٚت انجًزكٙ

 -24يذًذ طهًٛبٌ ٕٚطف انمبدر٘

اثز انذٛبسح ف ٙكظت انذك انعُٙٛ

 -25يذًذ عجذ انزدًٍ خهٛم انثٕاثٙ

انزشاو انجبئع ثضًبٌ انعٕٛة انخفٛخ

 -26يذًذ عه ٙدظٍ عمبة انشعبرٚز

انظزٔف انطبرئخ ٔأثزْب ف ٙانزشايبد أطزاف انعمذ

 -27يذًذ عًز عجذ انُج ٙخزٚض

دبالد إخالء انًأجٕر

 -28يذًذ يمجم لظٛى انذزدؼٙ

خـٕيخ االطزئُبف
2

 -29يذًذ ٕٚطف يذًذ انعًبٚزح

انذفع ثعذو االخزـبؽ

َ -31جٛم جالل دظ ٍٛانـبثز

انًظئٕنٛخ انجشائٛخ نهؼخؾ انًعُٕ٘ ف ٙانمبٌَٕ ٔانمضبء األردَٙ

((الفوج الثاني)) 92/91
الرقم

البحث

االسم

-1

أجود علي يوسف العتوـ

المركز القانوني لمصفي الشركة

-2

احمد فبلح محمد العجرمي

وقف تنفيذ العقوبة في قانوف العقوبات األردني

-3

احمد محمود مصطفى حلبوني

عنصر المصلحة في التأمين

-4

احمد موسى سليماف عطوف

جريمة اإلجهاض في قانوف العقوبات

-5

اسعد محمد األحمد غرايبة

ضمانات المشتكى عليو أثناء التحقيق

-6

حسن حرب بشير اللصاصمة

األخطاء البحرية في قانوف التجارة األردني

-7

حسين جميل حسن غرايبة

الفضالة في القانوف المدني األردني والمقارف
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-8

رياض فيصل الشرايري

تأديب الموظفين وفق أحكاـ الخدمة المدنية

-9

زايد أحمد البخيت صوالحة

دعوى إلغاء القرار اإلداري

 -11سميح عبد القادر عطا اهلل المجالي

حق الدفاع الشرعي في قانوف العقوبات األردني

 -11عاطف محمود موسى الجرادات

الفصل التعسفي في قانوف العمل األردني

 -12عبد الحليم صاح علي العرماف

جريمة االحتياؿ

 -13عبد الرحيم محمود أبو حاطوـ

شرط المصلحة في الدعوى اإلدارية

 -14عبد المحسن سليماف الحميمات

إلحاؽ الضرر كسبب من أسباب إخبلء المأجور

 -15عيد محمود سليماف مستريحي

المصغرات الفلمية كوسيلة من وسائل اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

 -16ماجد غصاب الربضي

مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الواقع على المسافرين وأمتعتهم

 -17محمد حمداف زيداف الدوخي

عبلقة السببية في قانوف العقوبات األردني
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 -18محمد سلماف محمد العوف

البيع في مرض الموت بين االجازة والنفاذ

 -19محمد سليماف حسين الخوالدة

اشكاالت التنفيذ في األحكاـ الجزائية

 -21محمد شريف نايف الخشاشنة

قسمة العقار في القانوف المدني األردني

 -21محمد عبد اهلل أبو قمر

حجز األمواؿ الغير منقولة وبيعها وفق قانوف اإلجراء األردني

 -22محمد عبد حسن الفسفوس

االعتمادات المستندية

 -23وضاح محمود سالم البلبيسي

القضاء المستعجل

 -24يوسف داوود فياض العدواف

القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

 -25يوسف عقلة السعد الحمود

معيار التبعية في قانوف العمل األردني
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((الفوج الثالث)) 93/92
االسم

الرقم

البحث

-1

ابراىيم سليماف مناور ابو قاعود

مقابل الوفاء في األوراؽ التجارية

-2

احمد عبد الرزاؽ العبد البلت

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قانوف الشركات األردني

-3

تيسير عبد الكريم السواعير

وقف الدعوى في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

-4

ثائر سعود علي العدواف

السندات العادية وحجيتها في اإلثبات

-5

حسني خليل الصالح الربيع

ضمانات االستجواب

-6

حسني صالح محمد عمارين

جريمتا الذـ والقدح في القانوف األردني

-7

رياض ابراىيم حمد العمياف

الشهادة كدليل إثبات في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني
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-8

زياد أحمد سليم الرشداف

التأمين اإللزامي في القانوف األردني

-9

سليماف محمد نصار القرعاف

الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية وحجيتها في اإلثبات

 -11صامد علي راشد المرشد

الخبرة في المسائل الجزائية في قانوف أصوؿ المحاكمػات الجزائية األردني

 -11ظاىر علي سليماف الرواشدة

شروط صحة سند األمر

 -12عباس محمد موسى الدبوبي

تطبيق الظروؼ المخففة في التشريع األردني

 -13عبد الرؤوؼ علي الجراح

االعذار في القانوف المدني األردني

 -14عبد اهلل خليف أبو زيد

جريمة الشيك بدوف رصيد

 -15عبد المجيد مسلم العمرو

وقف تنفيذ العقوبة

 -16عناد حسني محمد عبيدات

جريمة االحتياؿ في القانوف األردني

 -17فؤاد بدري رزؽ االبراىيم

عيب عدـ االختصاص كوجو من أوجو اإللغاء

 -18قاسم محمد قطيش

اإلثبات بالبينة الشخصية في المواد المدنية والتجارية
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 -19كامل صالح االبراىيم

المحاكم العسكرية في األردف

 -21لؤي جميل نقوال حدادين

البطبلف في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

 -21ماجد زكي محمد أبو سمرة

التعويض عن الضرر األدبي في المسئولية التقصيرية وفقا الحكاـ القانوف المدني

 -22محمد سليماف النجداوي

القضاء المستعجل في التشريع األردني

 -23محمد عبد القادر الخطيب

الشروع في الجريمة في القانوف األردني

 -24منتصر أحمد سليم النوايسة

جريمة الرشوة في قانوف العقوبات األردني

 -25موسى أحمد علي حشكي

التبليغات في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني

 -26نايف فبلح سليماف السمارات

جريمة التموين في القانوف األردني

 -27ىاشم علي مفلح القضاة

العبلمة التجارية في القانوف األردني

 -28يوسف أحمد الحوامدة

إزالة الشيوع في األمواؿ المنقولة وغير المنقولة

 -29يونس صالح بني يونس

التنفيذ العيني
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((الفوج الرابع)) 94/93
الرقم

البحث

االسم

-1

احمد محمد منيزؿ القطاونة

حالة الضرورة

-2

احمد محمود محمد البهادلة

دور الضابطة العدلية كأحد أجهزة العدالة الجنائية

-3

اسامو محمد عوض عبد الرحمن

جريمة االختبلس في قانوف العقوبات األردني

-4

امجد عبد الحميد الرواشدة

االتجاىات الفقهية والقانونية ( بشأف المسئولية الجزائية للمحرض على الجريمة)

-5

بساـ محمد عطية الدريدي

اإلقرار في قانوف البينات األردني

-6

تيسير نور الدين الصراوي

عقد المقاولة من الباطن ( دراسة مقارنة )

-7

جماؿ برجس طراد الزعبي

اعتراض الغير في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
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-8

حاتم قاسم رشيد الزبري

الخطأ غير المقصود واثره في المسؤولية الجزائية ( دراسة تحليلية)

-9

حسن محمد عقلة الهزايمة

معيار تمييز القرار اإلداري

 -11حسين طالب ذينات

اإلكراه في القانوف المدني األردني (دراسة مقارنة)

 -11حسين علي أحمد القرعاف

حوالة الدين

 -12رمزي داوود ابراىيم نزىو

مسؤولية الشريك المتضامن وواجباتو في شركة التضامن

 -13زىير أحمد عطيات

الجزاء التأديبي للموظف العاـ

 -14سماح مجلي فبلح المبيضين

التوقيف في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (دراسة تحليلية مقارنة)

 -15شرؼ الدين ابراىيم علي سمارة

القرار اإلداري وعيب إساءة استعماؿ السلطة ( دراسة مقارنة)

 -16عايد أحمد محمد العقيل

الظروؼ المخففة في القانوف األردني ( دراسة مقارنة)

 -17عبد الحليم محمود الحياري

المسئولية عن األشياء في القانوف المدني األردني ( دراسة مقارنة)

 -18عبد الرحمن محمد المستريحي

تضامن المهندس والمقاوؿ في مقاوالت األبنية
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 -19عبد الرحيم محمد ابراىيم ابو قمر

الوكالة غير القابلة للعزؿ

 -21عبد العزيز محمود الرواشدة

شركة المحاصة في قانوف الشركات األردني

 -21عدناف عبد الكريم المبيضين

المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر المهني

 -22علي رشيد حامد أبو حجيلة

رقابة دستورية القوانين في األردف

 -23علي سليم ابراىيم البشابشة

الغبن (دراسة مقارنة)

 -24عمر عبد العزيز الكفاوين

عيب االنحراؼ بالسلطة ( التعسف في استعماؿ السلطة)

 -25عوض فهد أحمد الخريشة

االلتزاـ بالتسليم في عقد بيع البضائع الدولي

 -26غازي شفيق عفيف عبد الهادي

جريمة إساءة االئتماف في قانوف العقوبات األردني

 -27فاضل عواد فاضل القبلب

نظرية الغبن االستغبللي في القانوف المدني األردني

 -28محمد سليماف عيسى الهبلالت

حقوؽ اإلنساف وضماناتها في الدستور األردني

 -29محمد عبد اهلل سليم الزعبي

األحكاـ العاـ للجرـ المشهود
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 -31محمد عبد اهلل محمود المبيضين

نظرية التعسف في استعماؿ الحق في القانوف المدني األردني

 -31محمد محمود ىمبلف العواد

القرض العاـ

 -32محمد(محمد فتح اهلل)سكسك

عدـ التمسك بالدفوع في قانوف الصرؼ األردني

 -33مهاوش محمود المزاري

تظهير األوراؽ التجارية

 -34موسى دخل اهلل الروساف

أسباب الطعن بالقرار اإلداري

 -35ىايل محمد عايد العمرو

اختصاـ الغير في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

 -36يحيى سليم مصطفى أبو عين

التزامات المؤجر في صيانة المأجور وضماف تعرضو الشخصي في القانوف المدني
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((الفوج الخامس)) 95/94
االسم

الرقم

البحث

-1

ابراىيم خليل عمر أبو شما

المركز القانوني للقيم في التشريعات األردنية

-2

بدر محسن بن حمد الراشدي

المخدرات وعقوبتها (دراسة مقارنة)

-3

توفيق بهجت المجالي

أسس تقدير التعويض في القانوف المدني األردني

-4

حازـ عبد السبلـ المجالي

حماية الحق المالي للمؤلف في القانوف المدني األردني

-5

حسن موسى الطراونة

نحو نظاـ جديد للتبليغات القضائية في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني

-6

سلطاف بن ماجد الزغابي

جريمة الزنا في القانوف الجزائي العماني
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-7

سليم علياف المصاروة

التكييف القانوني للجريمة واثره على الحريات الشخصية

-8

عبد الرؤوؼ حسن المقابلة

عيب السبب في القرار اإلداري

-9

عبد الكريم حماد الهقيش

المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير وكاتب المقاؿ

 -11عبد الوالي أحمد بني عطا

إعادة االعتبار في القانوف األردني

 -11عزت أحمد حسين خطايبة

التحكيم في عقود المقاولة

 -12عقلة علياف أبو زيد

اليمين المتممة كوسيلة إثبات في المواد المدنية والتجارية

 -13علي مصطفى علي طبلفحة

نظرية اإلفبلس الواقعي

 -14عيد أحمد كايد جراروة

عقوبة اإلعداـ في القانوف األردني المقارف

 -15قاسم ناصر الدغمي

دور محكمة العدؿ العليا في الرقابة على دستورية القوانين في األردف

 -16قيس القاسمي

الجرـ المشهود النظرية العامة للتلبس بالجريمة

 -17مأموف محمد سليماف منيزؿ

ضوابط التوقيف االحتياطي واخبلء السبيل
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 -18مجد أحمد موسى خريس

مسؤولية الناقل البحري ع ػػن ىبلؾ البضػائع في القانوف األردني

 -19محمد بن عبد اهلل الحجري

رد االعتبار في القانوف العماني مقارنة بالقانوف األردني والمصري

 -21محمد زاىر أحمد الخوالدة

انقضاء العقوبة التأديبية

 -21محمد زىير عياصره

نظرية الضرورة الظروؼ االستثنائية في القانوف اإلداري

 -22محمد سليماف اشتياف الضمور

عدـ صبلحية القضاة وردىم وتنحيتهم

 -23محمود عبد اهلل العواملة

دعوى عدـ نفاذ تصرؼ المدين

 -24يوسف محمد حسن المصاورة

اإلثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية
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((الفوج السادس)) 96/95
االسم

الرقم

البحث

-1

ابرىيم ارشيد العبادلة

اختصاص األمن العاـ في المجالين اإلداري والقضائي

-2

امجد حمداف عسكر الجهني

رقابة محكمة االستئناؼ للقرارات الصادرة عػن رئيس اإلجراء ووسائل ذلك

-3

تيسير علي العويمر

الجرائم التي تقع على الموظف العاـ

-4

تيسير علياف حسن خرابشة

اإلثبات في المواد الجزائية

-5

حازـ نعيم يعقوب الصمادي

حقوؽ والتزامات البنوؾ الوسيطة في عملية االعتمػاد المستندي

-6

خالد أحمد العبدالبلت

أحكاـ اإليجاب والقبوؿ في القانوف األردني واتفاقية فينا للبيع الدولي

16

-7

رائد نايف علي العدواف

سلطة القاضي في منح المدين نظرة ميسرة في القانوف المدني والتجاري األردني

-8

راكاف أحمد محمد مقابلة

المسؤولية المدنية للمقاوؿ والمهندس عن سبلمة االنشاءات

-9

رمزي اندراوس المدانات

أىم المشكبلت العملية الناشئة عن تطبيق قانوف اإلجراء

 -11سطاـ عيد سليماف الحوامدة

مخاصمة القضاة ( االشتكاء على الحكاـ)

 -11طو مجلي اسماعيل المجالي

اإلجراءات التأديبية كضماف من ضمانات التأديب الوظيفي

 -12عادؿ عوده دبابنة

الحماية القانونية لؤلمواؿ العامة في المجالين اإلداري والقضائي

 -13عبد المجيد محمد القضاة

وقف التنفيذ في قانوف العقوبات

 -14عدناف محمود رفاعي مراشدة

االشتراط لمصلحة الغير

 -15عساؼ فالح الدعجة

الطبيعة القانونية لعقد امتياز المرافق العامة

 -16عصاـ صالح سليماف النسور

مسؤولية الشركة المساىمة عن العقود التي تبرمها لجنة المؤسسين

 -17عماد وديع زيد الكيبلني

التغيب عن العمل دوف كسبب مشروع من أسػباب انهاء عقد العمل في قانوف
17

 -18قاسم عبد ربو خلف عناقرة

اختصاـ الغير في الدعوى القضائية

 -19محمد أحمد صدقي العقيلي

الموظف العاـ وممارسة العمل النقابي

 -21محمد عبد اهلل العمري

حقوؽ الوكيل بالعمولة في ضوء اجتهادات المحاكم األردنية

 -21محمد عبد المجيد الجالودي

إعادة االعتبار ونتائجو ومفاعيلو

 -22محمد محمود ظهيرات

حجية دفاتر التجار في اإلثبات

 -23محمد نجيب الشرايري

المنازعات الخاصة بقرارات االستمبلؾ

 -24ملك صبحي محمد غزاؿ

المقاصة كطريق من طرؽ انقضاء االلتزاـ في القانػوف األردني

 -25موفق عبد عناد الدىاـ

مفهوـ النية الجرمية في قانوف العقوبات

 -26نهار عطية حسين الغزو

الدفوع الشكلية في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

 -27وليد مصطفى أبو دلو

أحكاـ بيع المتجر في القانوف األردني

18

((الفوج السابع)) 97/96
االسم

الرقم

البحث

-1

ابراىيم نديم ابراىيم السبليطة

سقوط الدعوى المدنية

-2

احمد علي نهار القطارنة

الدعوى المتقابلة وفق قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

-3

احمد محمد علي الشقيرات

اإلجراءات الخاصة في محاكمة األحداث

-4

اسامة فرح موسى الربضي

انحبلؿ العقد في القانوف المدني األردني

-5

ايناس خلف الخالدي

اآلثار القانونية المترتبة على تحويل الشركة وفق قانوف الشركات

-6

بهجت محمد سالم المبيضين

النظاـ القانوني لمجلس ادارة الشركة المساىمة العامة

-7

حسن عبد الحليم العبدالبلت

التزاـ الكفيل في عقد الكفالة
19

-8

خالد أحمد علي الطورة

االجتهادات القضائية في انتهاء الوكالة غير القابلة للعزؿ

-9

خلدوف سالم عادؿ الطراونة

المساعدة القضائية

 -11راكاف علياف سويدات

اآلثار القانونية الندماج شركات األمواؿ

 -11زىير ضيف اهلل العمري

أحكاـ تعدد المسئولين عن الفعل الضار

 -12زيد علي كريم الحموري

الطعن في القرارات اإلدارية الصادرة بموجب قانوف المطبوعات والنشر

 -13سليماف عوض علي الطراونة

وقف تنفيذ القرار اإلداري

 -14صالح يوسف محمد العلواف

أحكاـ األجزاء المشتركة في الملكية الشائعة

 -15طبلؿ صالح عسكر العقرباوي

ضوابط التوقيف واخبلء السبيل

 -16عبد الرحيم أحمد الحسباف

ملكية األسرة في القانوف المدني األردني

 -17عبد الكريم موسى مفلح عبابنة

الحجز االحتياطي كحالة من حاالت االستعجاؿ وفقا لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني
20

 -18عز الدين محمد أحمد قواقنة

النظاـ القانوني للتصفية االختيارية وفق قانوف الشركات

 -19علي محمد ذيب المصري

الجرائم التي ترتكب باستعماؿ الكمبيوتر

 -21عمار عبد الرؤوؼ طالب حسينات

نظاـ الخبرة أماـ المحاكم وسبل تطويره

 -21عمر محمد نمر ذياب

حماية األجر في التشريع األردني

 -22فايز عبد الهادي حمداف شنيكات

قواعد أصوؿ المحاكمات في الجنح في القانوف األردني

 -23فداء يحيى أحمد عبد الجواد

النظاـ القانوني لبطاقة االئتماف

 -24فراس علي فالح الجراح

الرقابة القضائية على الطعوف االنتخابية في قضاء محكمة العدؿ العليا

 -25فراس محمد صالح الخشاشنة

بيع األمواؿ غير المنقولة بالمزاد العلني اسػػتيفاء للدين ( دراسة مقارنة)

 -26فضيل ذيب منيزؿ الشراب

جريمة الغش وفق التشريعات الجزائية األردنية

 -27فبلح حسين محمد التيم

المركز القانوني للنساء في قانوف العمل األردني
21

 -28ليثي محمد سليماف العبلونة

التنفيذ بحجز األمواؿ المنقولة وفقا لقانوف اإلجراء األردني

 -29ماجد حسين ارشيد العفيف

آثار إفبلس شركات األشخاص على الشركاء

 -31ماجد محمد علي الرفايعة

األحكاـ القانونية إلقفاؿ الحساب الجاري

 -31ماىر كماؿ أحمد الشاشاني

جرائم جمعيات األشرار والجمعيات غير المشروعة وفق قانوف العقوبات األردني

 -32محمد المأموف عيد محمد أبو رماف

قرارات النيابة العامة بعد االنتهاء من التحقيق

 -33محمد خلف سبلمة البلوش

التدخل في الدعوى اإلدارية

 -34محمد زياد محمود أبو غنيمة

رىن المتجر

 -35محمد سليماف حامد الخوالدة

البينة اإلضافية وفق قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

 -36محمد سليماف حسين المحاسنة

الجرائم االقتصادية في التشريع األردني االختبلس كجريمة اقتصادية

 -37محمد ظاىر عيد اللوزي

الطعن في األحكاـ الجزائية لدى محكمة التمييز

 -38محمد عبد مصلح العمايرة

مبدأ الصوت الواحد في قانوف االنتخابات ( دراسة مقارنة)
22

 -39محمد منير محمد عبد اللطيف

جريمة التزوير في التشريع األردني

 -41محمد ياسين محمد المحادين

الجرائم الخاصة في قانوف األحداث األردني رقم ( )24لسنة 1968

 -41محمد محمود موسى الصرايرة

إعماؿ نظرية الظروؼ الطارئة في عقود األشغاؿ الحكومية

 -42محمود حفيظ السعد اليوسف

أحكاـ إخبلؿ المتعهد بنقل ملكية العقار والمنقػوالت ذات الطبيعة الخاصة

 -43منذر يوسف محمد

حاالت حبس المدين وفق قانوف اإلجراء األردني

 -44مطاع احمد ظاىر الظاىر

التقادـ في األوراؽ التجارية

 -45موفق محمد ابراىيم الرفاعي

إعادة المحاكمة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

 -46نزار محمد عبد اهلل المومني

تعدد المحل في القانوف المدني األردني

 -47ىشاـ سالم سليماف الرموني

اشكاالت التنفيذ ( دراسة مقارنة)
23

النظاـ القانوني للتصفية اإلجبارية وفق قانوف الشركات األردني

 -48يوسف بشير أبو رماف

((الفوج الثامن)) 98/97
الرقم

البحث

االسم

-1

ابراىيم خليل ابراىيم السريحين

الخبرة في تزوير المستندات ومضاىاة الخطوط

-2

امجد سليم احمد الكردي

جرائم الحض على الفجور وفق قانوف العقوبات األردني

-3

جهاد محمد عيد الجندي

سلطة الموضوع في تقدير ووزف البينة وفق قانوف البينات األردني

-4

حسين محمد عذيماف الحراحشة

عناصر الحكم القضائي

-5

حسين محمد عوض الردايده

إجراءات التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة وفق قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية

-6

خالد عبدالرزاؽ محمد النسور

الجزاء المترتب على تخلف البيانات اإللزامية في الشيك

-7

خالد عرفة محمد االحمد

شركة الشخص الواحد في التشريع األردني
24

-8

خالد علي حرب الكعابنة

جرائم الغش في المعامبلت وفق قانوف العقوبات األردني

-9

رائد ابراىيم عبد الكريم الفاعوري

إجراءات تنفيذ األحكاـ األجنبية

 -11زيد محمد سعيد السنوسي

إجراءات إصدار الحكم القضائي

 -11سالم احمد محمد القبلب

عدـ التزاـ المستأجر بأداء األجرة كحالة من حػاالت اإلخبلء وفق قانوف المالكين والمستأجرين

 -12سامي بشير عبدالهادي المناصير

االتصاؿ بالعقار وبفعل اإلنساف كسبب من أسباب كسب الملكية

 -13سطاـ مشهور فايز المجالي

أحكاـ الضماف االحتياطي في قانوف التجارة األردني

 -14سهير امين محمد طوباسي

أحكاـ امتناع المصرؼ المسحوب عليو عن وفاء الشيك وفق قانوف التجارة األردني

 -15صالح سليماف الصالح العبلونة

عيب إساءة استعماؿ السلطة في القرار اإلداري

 -16عبدالقادر نجاتي سليم عمرو

انقضاء الحق باإلبراء وفق القانوف المدني األردني

 -17عبداهلل علي سبلمة ابو ديو

انقطاع التقادـ ووقفو في القانوف المدني األردني
25

 -18عدناف عبداهلل خليل المبيضين

مكاف وفاء االلتزاـ في التشريع المدني

 -19عمر احمد عبداهلل الحياري

اإلعفاء من المسؤولية العقدية في القانوف المدني األردني

 -21عمر محمود احمد عذاربو

المركز القانوني للمتهم في الدعوى الجزائية

 -21غالب سليماف برىاف الرواشدة

اختبلؽ الجرائم واالفتراء وفق قانوف العقوبات األردني

 -22فايز راجي فالح الشورة

العبلقة بين االلتزاـ الصرفي وااللتزاـ األصلي في التشريع األردني

 -23فراس حسن صالح الصمادي

أحكاـ نقض االعتماد المالي من قبل المصرؼ

 -24فيصل احمد محمود خصاونة

عدـ سماع دعوى الضماف الناشئة عن الفعل الضار

 -25محمد امين احمد عبد ابو السعود

جرائم التعرض لآلداب واألخبلؽ العامة وفق قانػوف العقوبات األردني

 -26محمد جاد اهلل عبد خصاونة

األحكاـ الخاصة بعقود النشر في التشريع األردني

 -27محمد سبلمة عبدالرحيم البصاؿ

آثار الرىن التأميني بالنسبة للراىن

26

 -28محمد شوكت حمد فبلح

مدى فعالية قانوف تشجيع االستثمار في جلب االستثمارات األجنبية

 -29محمد صالح حامد الصوراني

تقسيم األمواؿ المنفذ عليها وتوزيعها على الدائنين وفق قانوف اإلجراء األردني

 -31محمود محمد صالح النواصرة

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في التجارة البحرية واتفاقية ىامبورغ لسنة 1978

 -31مرواف عبدالوىاب موسى المبيضين

حاالت رد الشهادة في قانوف البينات األردني

 -32نجيب محمد سطاـ الزعبي

تحقيق الديوف اثر صدور حكم اإلفبلس في قانوف التجارة األردني

 -33ىاني ابراىيم سالم سالم

الجزاءات القانونية المترتبة على تقليد العبلمػة التجارية

 -34ىاني علي خالد البدور

الحماية القانونية ألسرار الوظيفة العامة

 -35ىشاـ عبد الحميد خليل الضمور

تعيين المرجع القضائي وفقاً لقانوف أصوؿ المحاكمػات الجزائية

27

((الفوج التاسع)) 99/98
الرقم

البحث

االطى

-1

اياد صبحي خميس الحنبلي

األحكاـ القانونية لوكيل التفليسة

-2

ايمن سالم مفلح الجعافرة

نظاـ تبادؿ اللوائح واثره في سرعة الفصل في الدعاوي المدنية والتجارية

-3

ايوب سالم فبلح السواعير

تعدد الجرائم وعقوباتها

-4

بشير عبدالهادي الصليبي

امتناع الطبيب عن معالجة المريض

-5

حسين عبدالحافظ الضرابعة

القرارات الصادرة عن القاضي قبل الفصل في الدعوى الحقوقية

-6

خالد رضواف احمد السمامعة

حجز السفينة والتنفيذ عليها

-7

سعد مفلح خالد اللوزي

رقابة محكمة العدؿ العليا على إجراءات قرار التأديب

-8

صالح محمود يونس غضيو

االمتداد القانوني لعقد اإليجار
28

-9

طو حامد علي الضمور

إلزاـ الخصم بتقديم المستندات

-11

عبد المحي سليم سلماف القرالة

تطبيق القانوف األجنبي لدى المحاكم األردنية

-11

علي احمد يوسف الشبوؿ

تعدد الكفبلء في الديوف التجارية

-12

علي علياف محمد ابو زيد

جريمة الضرب المفضي للموت

-13

علي محمد سالم المبيضين

مدى سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجزائية

-14

محمد احمد ىويشل الطراونو

انهاء عقد العمل غير المحدد المدة

-15

محمد عبدالكريم محمد طبيشات

القصد االحتمالي في الجرائم العمدية

-16

محمد عبداهلل عيسى الخطيب

حوادث العمل في التشريعات األردنية

-17

محمود عبدالرحمن موسى الدوس

حماية الملكية الصناعية في االتفاقيات الدولية مقارنة بالتشريع األردني

-18

محمود علي محمود احمد

حجة وسائل االتصاؿ الحديثة في اإلثبات في الدعاوى المدنية والتجارية

-19

مرواف عبداهلل فالح الختالين

جريمة خرؽ حرمة المنازؿ
29

-21

مرواف منيزؿ زاىي الرشداف

خروج الشريك المتضامن وفق قانوف الشركات األردني

-21

مشرؼ محمد محمود بني ىاني

جريمة اغتصاب التوقيع والسندات

-22

موسى احمد ابراىيم مقدادي

اوجو البطبلف في اإلجراءات الجزائية

-23

نمر فايز حمداف السعايدة

المستندات الرسمية كوسيلة لئلثبات اإلداري

-24

نهاد عبدالكريم خليل الحمداف

االحتجاج في األوراؽ التجارية

-25

ىشاـ فضي سالم المجالي

حق التأجير في قانوف المالكين والمستأجرين

30

((الفوج العاشر)) 2111/2111
الرقم

البحث

االطى

 .1إبراىيم حمود عبدالرحمن البواريد

القيود المؤقتة التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العاـ

 .2إحساف عبد العزيز السبلمات

التصرؼ االنفرادي كمصدر عاـ من مصادر الحقوؽ الشخصية وتطبيقاتو

 .3أديب عبداهلل عايف الخوالدة

مبدأ الثبوت بالكتابة

 .4أشرؼ محمد فليح العبد اهلل

الحماية القانونية للطفل

 .5أيسر محمد حسن عطيو

صبلحيات الضابطة العدلية في القبض على األشخاص

 .6بساـ حسن إسماعيل الخوالدة

حجية السندات الرسمية في اإلثبات وفق قانوف البينات األردني

 .7بساـ محمد راشد التبلىين

أحكاـ تسجيل براءات االختراع في القانوف األردني

 .8جهاد عطية حسن الدريدي

تعويض الضرر الناشئ عن القرارات اإلدارية

 .9حسن ماني محمد السرحاف

استعماؿ الحق كسبب من أسباب التبرير

 .11خالد يوسف عوض العبابنة

سمو الدستور ومدى إمكانية إنشاء محكمة دستورية أردنية

 .11سعيد ابراىيم يوسف العجلوني

التعويض عن المسؤولية الطبية في القانوف األردني

 .12طارؽ محمد عودة اهلل الشقيرات

مسؤولية البنوؾ الناتجة عن التحويل اإللكتروني لؤلمواؿ

 .13عاصم عبدالكريم يونس الطراونة

السرية المصرفية

 .14عبداهلل احمد عبداهلل عربيات

أحكاـ وقواعد جريمة إساءة االئتماف في القانوف األردني

 .15عبداهلل برجس محمد ابو الغنم

التقادـ على الجريمة وعلى الدعوى العامة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني " دراسة مقارنة"
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 .16عبداهلل فواز عبداهلل حمادنة

أثر حكم اإللغاء في مواجهة الغير

 .17علي درويش علي المسيمي

إنشاء الرىن التأميني

 .18غازي ىزاع سلماف الشوبكي

المصلحة باعتبارىا شرطا لقبوؿ الدعوى المدنية.

 .19فايز مثقاؿ فايز شجراوي

أحكاـ وقواعد إسقاط الدعوى في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية

 .21فواز محمود عبدالقادر السحيمات

أحكاـ شهر اإلفبلس في القانوف األردني

 .21مأموف فبلح اسعد الراميني

مسك الدفاتر التجارية كالتزاـ على عاتق التاجر في قانوف التجارة األردني

 .22مأموف مصلح محمد الضمور

قوة العرؼ الدستوري في القواعد المكتوبة

 .23محمد ابراىيم راشد أبو عليم

جرائم األمناء على السر

 .24محمد احمد رجاء المناصرة

تعديل نطاؽ الدعوى المدنية من حيث أطرافها

 .25محمد رضواف سالم العكور

القضاء المستعجل واالشكاالت التي افرزىػا التطبيػق العملػي لصػبلحيات واختصاصػات قاضػي األمػور المسػتعجلة والحلػوؿ المقترحػة فػي قػانوف أصػوؿ المحكمػات

 .26محمد عدلي سعيد الناصر

اإلقرار في قانوف البينات األردني ( دراسة مقارنة )

 .27محمد علي شحاده الشرماف

الشهادة كدليل إثبات وفقا ألحكاـ قانوف البينات األردني

 .28محمد قاسم احمد حمادين

التوقيف في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

 .29محمد موسى حسن البخيت

القرائن كدليل من أدلة اإلثبات في المواد الجزائية

 .31مراد سليم محمد العمري

إعادة المحاكمة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.

 .31معتصم بهجت توفيق المجالي

قرار منع محاكمة المشتكى عليو وفق قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

 .32ممدوح يوسف سلماف النجادا

التعويض عن الضرر األدبي في القانوف المدني األردني

 .33منتهى حسن فبلح القضاة

المشارطة في التحكيم في العقود التجارية

 .34نايف علي أحمد المشاقبة

المساىمة األصلية في الجريمة الفاعل والشريك

 .35نواؼ فبلح سليماف السمارات

آثار الفصل التعسفي

 .36ىشاـ عوض سالم الطراونة

الشهادة في المحاكمات الجزائية من واقع القانوف والقضاء األردني

المدنية
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 .37وداد مصلح محمد الضمور

الغلط باعتباره عيباً من عيوب الرضا في القانوف المدني األردني

 .38ياسر سليماف صالح القهيوي

عيب إساءة استعماؿ السلطة

 .39ياسين عايد سالم اللوزي

الشكوى كقيد يرد على تحريك دعوى الحق العاـ

 .41يوسف احمد محمود نوافلة

الحماية القانونية لحق المؤلف دراسة مقارنة

أبحاث طبلب المعهد القضائي األردني ( األفواج من ) 13 – 11
(( الفوج الحادي عشر )) 2114/2113

الرقم

البحث

االسم

1

احمد عبداهلل محمد الكناني

اعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات المدنية األردني

2

احمد عبدالميدي امين الفواعير

التوقيف واالجراءات االخرى المشابو لو.

3

احمد عمي صالح الخصاونة

أحكام تممك االجانب لمعقارات والمنقوالت في التشريعات األردنية.

4

احمد محمدشحادة الشديفات

القضاء المستعجل وحاالتو.

5

اسامة محمد شتيوي المشاقبة

معيار التفرقة بين القتل القصد والضرب المفضي الى الموت.

6

اسالم احمد يوسف العموان

الدفاع الشرعي في قانون العقوبات االردني.

7

اشرف"محمدقصي" امين شموط

الدفع بالقضية المقضية في قانون اصول المحاكمات المدنية.

8

اكثم احمد قبالن الدبايبة

حق اإلعاشة كشرط فيو نفع ألحد العاقدين أو الغير في عقد البيع.

9

امل باجس محمد عمي

األحكام العامة الندماج الشركات في القانون األردني.

11

ايمان مصطفى الروسان

شروط االعفاء من الضمان في عقود التأمين.

11

ايمن سالم خير المصالحة

جريمة االحتيال في قانون العقوبات.

12

ايمن مصمح ثمجي عبابنو

البيانات االلزامية واالختيارية في سند السحب.
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13

بالل حسين محمد ممكاوي

مبدأ التقاضي عمى درجتين.

14

جابر عودة عبداهلل الشديفات

جريمة ىتك العرض.

15

جمال عبدالكريم عيسى عفيف

إعادة االعتبار في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

16

حاتم ابراىيم ابو عزام

التبميغات في قانون أصول المحاكمات المدنية.

17

حسين عمي حسين عبيدات

االذن كقيد يرد عمى تحريك دعوى الحق العام.

18

خمود نايف عمي العدوان

دور مجمس النواب في الرقابة السياسية.

19

دعاء مصطفى السوقي

الجزاءات والتدابير المقررة لالحداث الجانحين في القانون األردني (دراسة مقارنة).

21

رامي نييد موسى صالح

التعويض عن اصابة العمل في قانون العمل االردني.

21

زياد محمد عمي المحارب

جريمة االختالس في قانون العقوبات األردني.

22

سامر احمد مصطفى حنون

اتفاق التحكيم.

23

سحر اسماعيل "احمد عمي"

المركز القانوني لمضابطة العدلية المساعدة.

24

طارق مسمم عمي الشخانبة

الوكالة غير القابمة لمعزل.

25

عارف عمي ىزاع عمي

جريمة القتل بدافع الشفقو (دراسة مقارنة).

26

عاطف فيد مفمح المغاريز

تسبيب األحكام الجزائية.

27

عبد الحميد عبدالرحيم السحيمات

28

عبدالناصر عمي عارف الدىون

مسؤولية مجمس ادارة الشركة المساىمة العامة  /مقارناً في قانون الشركات الجديد 2111
اسس تقدير التعويض في القانون المدني األردني.

29

عقيل عواد عايد العجالين

حاالت وقف واسقاط الدعوى المدنية.

31

عالء الدين احمد حسين ىزايمة

أثر الرابطة األسرية في تخفيف وتشديد العقوبة أو االعفاء منيا.

34

31

غالب كامل محمود المييرات

مبدأ االستقالل في االعتماد المستندي.

32

فؤاد محمد محمود عبيدات

حاالت اعفاء الناقل البحري من المسؤولية في القانون األردني.

33

فراس غازي سعيد شطناوي

األجر في قانون العمل األردني واستحقاق العامل لو.

34

فراس فايز محمد فوارسو

االسناد التنفيذية في قانون التنفيذ األردني المؤقت رقم  36لسنة .2112

35

قاسم محمد يوسف شطناوي

الجرائم الصحفية في القوانين االردنية.

36

لبنى عمي بركات االبراىيم

انقضاء دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الفعل الضار بالتقادم.

37

مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى

التنفيذ عمى أموال المدين.

38

ماجدة عبدالمجيد عبدالميدي المخاترة الحماية المدنية لمعالمة التجارية.

39

محمد حمدان تيم البديرات

الفضالة في القانون المدني األردني.

41

محمد سممان عبداهلل ممحم

االقرار في قانون البينات األردني.

41

محمد صادق عبداهلل ربابعو

42

محمد عبدالفتاح فياض الخوالدة

الشفعة – وفقاً لمتعديل الذي أجري عميو في السنة 2112

43

محمود عبدالرحمن ذياب الطراونة

اخالء السبيل في قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني

44

مرام خمف قاسم محاسنة

الرىن التأميني.

45

مرزوق سميمان ىالل العموش

الكفالة المصرفية.

46

ميند زايد ابراىيم ابو قمر

المسؤولية المدنية المترتبة عمى خطأ المحامي.

47

نزار شاكر تركي الصرايرة

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن ( الدعوى البوليصية) في القانون المدني

48

ىاشم عمي حمد الحسن

الظروف المشددة في جريمة السرقة.

49

ىالل خميف ىالل الحوامدة

القصد االحتمالي كصورة من صور القصد الجرمي.

حبس المدين وفقاً الحكام قانون التنفيذ االردني

األردني

35

51

واثق باهلل اسعد جميل الغالييني

الدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام

51

وسام جورج توما عويس

معايير التفرقة بين جرائم االغتصاب وىتك العرض والمداعبة المنافية لمحياء.

52

وفاء صالح مرعي قزق

حقوق الطفل في القانون األردني والقانون الدولي العام .
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(( الفوج الثاني عشر )) 2115/2114

البحث

الرقم
-1

ابراىيم احمد ابراىيم الذيابات

التزام المؤمن لو بتقديم البيانات المتعمقة بالخطر في عقد التأمين البري

-2

احمد ابراىيم الصمادي

الطعن في الق اررات الصادرة عن قاضي االمور المستعجمة

-3

امين عمي خميفات

المادة  341عقوبات بين العذرين المحل والمخفف دراسة مقارنة باحكام الشريعة االسالمية

-4

ايمن ممدوح محمد الفاعوري

اسباب انقضاء الخصومة

-5

بادي عبدالحميد المجالي

فمسفة المشرع االردني في تحديد عقوبات جرائم القتل دراسة مقارنة مع الشريعة االسالمية

-6

تانيا ابراىيم الزعبي

قواعد االسناد الخاصة بااللتزامات التعاقدية وفق القانون االردني

-7

جالل محمد الزعبي

حجية االسناد االلكترونية في االثبات

-8

جمال عبدالكريم العساف

الحماية القانونية لالسرار التجارية

-9

خمدون ابراىيم عمي الحسين

حبس المدين في قانون التنفيذ االردني رقم (  ) 36لسنة 2112

-11

رباع عبدالقادر الكيالني

-11

شاكر محمد خالد بني عيسى

الدفع بوجود شرط التحكيم وفقاً الحكام التشريع االردني
وقف التقادم وانقطاعو في التشريع االردني

-12

صالح عمي عواد العبيسات

صغر السن واثره في المسؤولية الجزائية

-13

عالء عدنان مدانات

التدخل الجرمي كأحد صور االشتراك التبعي في الجريمة

-14

عمي سمير عمي العزام

التعويض عن الضرر في مجال عقد المقاولة

-15

عماد الدين محمود سويدات

الحماية المدنية لمعالمة التجارية في التشريعات االردنية

-16

عندب ابراىيم الحمود

شروط صحة اتفاق التحكيم وفق احكام القانون االردني

-17

عوض عبدالماجد الدعجة

الفصل التعسفي في قانون العمل االردني بين النظرية والتطبيق

-18

فيصل منور الرحامنة

المسؤولية ا لجزائية لمشخص المعنوي في القانون االردني
37

-19

لمى عبدالمعز البكري

حقوق المرأة العاممة في قانون العمل االردني والقوانين المقارنة

-21

محمد خالد عيسى عبيدات

التزامات المؤمن في عقد التأمين ا لبحري عمى البضائع

-21

محمد رضوان احمد حميدات

الحجز التحفظي بين النظرية والتطبيق

-22

محمد عبدالرحمن ابراىيم خضر

الشيادة كوسيمة من وسائل االثبات في المعامالت التجارية

-23

موفق محمود عبيدات

اعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات المدنية االردني

(( الفوج الثالث عشر )) .2117/2116

الرقم

البحث

االسم

-1

ابراىيم خميل الرفايعة

الحصانات واالمتيازات الدبموماسية لدى القضاء االردني

-2

احمد الرواحنة

الركن المادي في جريمة االحتيال بين النظرية والتطبيق

-3

احمد الطراونة

الطعن في الطمبات العارضة

-4

امجد الشريدة

اثر اندماج الشركات عمى التزامات الشركات المندمجة

-5

امجد طيبوب

التزامات الشريك المفوض بادارة شركة التضامن في مواجية الشركة والشركاء والغير

-6

امين محمد الغرايبة

االثبات في جريمة اساءة االئتمان

-7

باسل باوزير

ابرام المعاىدات الدولية في االردن

-8

باسم المناصير

الجرائم المتالزمة

-9

بالل الساكت

حقوق االمتياز في القانون المدني االردني

-11

جعفر ذيب المعاني

-11

حسن الدبايبة

الطعن في ق اررات التحكيم وفقاً الحكام قانون التحكيم االردني
مفيوم الجزاء في قانون االحداث
38

-12

حمزة الشرعة

التضامن بين المدينين في القانون المدني ونظام التأمين االلزامي

-13

خالد جمال عزام

شرط المصمحة في الدعوى

-14

رامي الطراونة

االشكال التنفيذي في قانون اصول المحاكمات الجزائية

-15

ريم عصر الذنيبات

حجية الدفاتر التجارية في االثبات

-16

زاىر السواعير

تطبيق المعاىدات الدولية من قبل القاضي االردني

-17

زين الخاليمة

قتل الخطأ في التشريع الجزائي االردني

-18

شادي المزعل

طمبات المدعي االضافية

-19

صالح القالب

الحيازة كاحد عناصر النموذج القانوني في جريمة السرقة

-21

طارق الشريدة

القيود التي ترد عمى سمطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام

-21

طارق النوايسة

مفيوم التزوير الجنائي والمصدقات الكاذبة

-22

عادل مشاقبة

انياء عقد العمل الفردي السباب مشروعة وغير مشروعة

-23

عبداهلل حواري

االسباب المخففة التقديرية بين نصوص القانون واحكام القضاء

-24

عصام ماجد الحموري

االحكام العامة في تقدير الدعوى

-25

عالء الدين النسور

جرائم النشر في القانون االردني

-26

عمي سمارة

جريمة االجياض

-27

عمار حنيفات

الشيادة كوسيمة اثبات في القانون الجزائي :دراسة تحميمية تطبيقية

-28

فادي محمد مصمح

تقادم العقوبة بين النظرية والتطبيق

-29

فيد النيار

الردع العام والردع الخاص كيدف من اىداف العقوبة

-31

محمد الدبوبي

المسؤولية الجزائية لممتدخل في الجرائم غير المقصودة

-31

محمد الشخانبة

االبراء كسبب مسقط لاللتزام
39

-32

محمد الفنيش

-33

محمد طو فندي

وقضاء )
المداعبة المنافية لمحياء وىتك العرض ( قانوناً وفقياً
ً
اثار انحالل العقد في القانون المدني

-34

محمد عزات عبدالرحمن

حقوق والتزامات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة

-35

محمد ناصر ناصر

شروط تطبيق قاعدة تطيير الدفوع في ظل قانون التجارة االردني
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