(( الفوج الثالث عشر ))
2008
االس ـ ــم

عنوان البحث

.
.1

ابراهيم خليل الرفايعة

احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية لدى القضاء األردين

.2

امني حممد الغرايبة

االثبات يف جرمية اساءة االئتمان

.3

ابسل ابوزير

ابرام املعاهدات الدولية يف األردن

.4

بالل عبدالعزيز الساكت

حقوق االمتياز يف القانون املدين األردين

.5

حسن انصر الدابيبة

مفهوم اجلزاء يف قانون األحداث

.6

زين موسى اخلاليلة

قتل اخلطأ يف التشريع اجلزائي األردين

.7

صاحل القالب

احليازة كأحد عناصر النموذج القانوين يف جرمية السرقة

.8

طارق الشريدة

القيود اليت ترد على سلطة النيابة العامة يف حتريك دعوى احلق العام

.9

عصام ماجد احلموري

األحكام العامة يف تقدير الدعوى

.10

حممد الفنيش

.11

وقضاء )
املداعبة املنافية للحياء وهتك العرض ( قانوانً وفقهاً
ً

حممد طه فندي

ااثر احنالل العقد يف القانون املدين

.12

حممد انصر انصر

شروط تطبيق قاعدة تطهري الدفوع يف ظل قانون التجارة األردين

.13

معايل سعد الدين

املواعيد أمام حماكم الدرجة األوىل

.14

انرميان اخلريي

تقدير التعويض عن الفعل الضار

.15

نواف السحيم

شهادة الزور دراسة يف التشريع األردين
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عناوين أبحاث طلبة دبلوم الدراسات القضائية (( الفوج الرابع عشر ))
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5

االسم
ابراهيم سمير العموش
اسماء جميل ساليمة
اشرف داوود صافي
امامه عبدالرحيم الصعيدي
اماني عبدالرحيم المجالي

عنوان البحث

مدى سريان قانون العمل على االجانب.

الشكوى قيد يرد على حرية النيابة في تحريك دعوى الحق العام

انحالل العقد في القانون المدني .

اعادة االعتبار في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني.

التفتيش كوسيلة للبحث عن الدليل وتفريقه عن التحري و المعاينة

.6

ايمن سليم الشورة

.8

ايناس محمد العمري

ضمانات المشتكى عليه في االستجواب.

ايهاب جمعة السيوف

تنازع قواعد االصول من حيث الزمان .

.7
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

الجرائم التي تستلزم الشكوى واالذن بمالحقتها.

بشير عبدالسالم القرالة

القانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية في االجتهاد والقضاء االردني.

رائد عالء الدين زعيتر

مراقبة دستورية القوانين في االجتهاد القضائي االردني.

رامي فرحان الزيدانين

تجاوز حق الدفاع الشرعي

خالد شتيوي القريات

رشا وحيد الخطيب
روال عبدهللا الجراجرة
زيد نضال الشلبي
سكينة موسى الحسامية

جرائم النشر في ظل قانون المطبوعات والنشر واالجتهاد ا لقضائي االردني.

ترتيب حقوق االمتياز الخاصة.
مدى مسؤولية البنك عن منح اعتماد مالي لتاجر متعثر او متوقف عن دفع ديونه التجارية

حالة الضرورة في قانون العقوبات
وقف تنفيذ العقوبة.
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.17
.18
.19
.20

عامر مدهللا النوايسة
عبدالحكيم اسحاق عبدالهادي
عبدالحليم عايش عليمات
عبدهللا خميس الخطيب

.21

عثمان ابراهيم محمود بني طه

.23

علي حمد العرقان

.22
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

علي ابراهيم الخضيري
غادة محمود الزعبي

سلطة القاضي االردني ازاء تنفيذ احكام التحكيم االجنبية وفقاً التفاقية نيويورك

نوعا بطالن االجراء الجزائي في مذهب التشريع االردني وقضاء محكمة التمييز

جريمة التعذيب في القانون االردني واتفاقية االمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

األحكام المستحدثة في قانون محاكم الصلح رقم ( )30لسنة 2008
الشهادة باعتبارها وسيلة اثبات في المواد المدنية
الدفوع التي تثار امام المدعي العام اثناء التحقيق

الحماية المدنية لالسرار التجارية في القانون االردني
التدابير االحترازية وتطبيقاتها في التشريع والقضاء االردني.

فهد منور فضيل النهار

جريمة هتك العرض في قانون العقوبات االردني

كمال حنا سمردلي

القسمة القضائية للعقارات

محمد حمود الطراونة

العدول االختياري واثره في الشروع الناقص والتام .

محمد رشراش النعيمي

ابعاد االجانب في قضاء محكمة العدل العليا.

محمد سالمة عيسى بني طه

القيود والضوابط الواردة على مبدأ حرية االثبات في المواد الجزائية

محمد عبدهللا الخوالدة

الجرائم المتالزمة .

محمد نور خالد نوافلة
مرام محمد رحال

تحديد مسؤولية الناقل البحري عن البضائع بموجب القانون االردني

تطبيقات مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في القانون والقضاء االردني.

.33

معين علي نصيرات

.35

ميساء احمد العالوي

الطلبات االضافية التي يحق للمدعي تقديمها اثناء نظر الدعوى

وسام توفيق الخصاونة

التزامات الكفيل بالنفس.
المااا (  ) 340عقوبااا ي باااقا اوبقااا ـاولـااا اللللااال
العقوب ي.

.34
.36

يزيد محمود نوافلة

احكام االحتجاج بعدم الوفاء بالكمبيالة.
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اااو المااا (

 ) 98ماااا وااا و

.37

يوسف شوقي نافع

التزام المقاول بتسليم العمل في عقد مقاولة المباني والمنشآت وفقاً للقاانون المادني االردناي
ودفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية

عن ـيا أبح ث طلبة (بلوم الدراس ي القض ئقة
2010
الرقم

االسم

الفوج الخ مس عشر))

عنوان البحث

-1

احمد سلمان محمد الطراونه

أحكام إصابات العمل واألمراض المهنية في قانون العمل

-2

احمد يوسف احمد محاسنة

الجزاء المترتب على تخلف البيانات اإللزامية في الشيك

-3

اسالم ربحي سعيد حسيني

بطالن حكم التحكيم بين النظرية والتطبيق

-4

اياد احمد خضر حسان

االعذار القانونية المخففة

-5

ايناس سند عبدالجليل المهيرات

سلطة الضابطة العدلية المساعدة في حالة الجرم المشهود

-6

باسمة زكي محمود خصاونة

-7

حازم احمد محمود الشلول

-8

حسين يوسف ياسين

-9

حمادة عليان الياس الشديفات

التزام المشتري بأداء الثمن وفق احكام التشريع األردني واتفاقية فيينا للبيع الدولي
عدم صالحية القاضي و رده

األحكام المستحدثة لقانون أصول المحاكمات الجزائية
الدفاع الشرعي وأثره على المسؤولية المدنية

 -10خلدون جالل علي الغنيمات

الحماية الجزائية للعالمة التجارية

 -11خلود حسني سالم صوالحة

القسمة القضائية للعقار

 -12رائد احمد عبدالرحيم الخطيب

الشهادة كدليل إثبات في القانون والقضاء األردني
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 -13رائد بطرس حنا عرجان

القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

 -14رأفت حسن توفيق ابو يونس

التعدد المادي والمعنوي للجرائم

 -15رامز محمد مرشد جمهور

الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية وحجية ذلك في اإلثبات

 -16رنا رفيق محي الدين ارناؤوط

انتهاء عقد ايجار العقار

 -17رودينا اكرم نجيب عبابنة

أحكام اليمين الحاسمة كبينة في الدعوى المدنية

 -18روال عمر جبرائيل الصليبي

المسؤولية المدنية عن االخطاء الطبية

 -19زياد عبدالحميد عبدالهادي الحسامية

الخبرة في القضايا الجزائية

 -20سائد شراري عاطف البيايضة

العقوبات البديلة ( دراسة مقارنة )

 -21صفيناز محمد هالل الحايك

انهاء عقد العمل غير المحدد المدة في التشريع و القضاء االردني

 -22طالل زيد دوجان الخزاعله

جرائم االنترنت في التشريع االردني

 -23عالية محمد احمد الحمد
 -24عمر سليم قاسم المطارنة

اليمين الكاذبة وشهادة الزور في القانون والقضاء األردني
ضوابط التوقيف االحتياطي واخالء السبيل

 -25فاتنة عبدالرحيم عبد النبي قريشة

استجواب ومناقشة الشهود في الدعاوى المدنية

 -27كفى شطناوي

األحكام الواجبة التطبيق في حال أنكار الخط أو التوقيع أو البصمة

 -26قصي زهير عبدهللا المصري

أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة في قانون التجارة البحرية األردني

 -28لينا ابراهيم يوسف حسان

طرق الطعن في األحكام الجنحوية

 -29مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي

معايير التفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة

المخاترة
 -30محمد رسول احمد محمد مبيض
 -31محمد قالط بديوي ابو دلو

معايير التمييز بين األعمال التجارية واألعمال المدنية -دراسة مقارنة
أحكام التضامن بين المدينين

 -32محمد محمود اسماعيل المساعدة

االعتراف كدليل إثبات في القانون والقضاء األردني

 -33محمد محمود محمد غالي

الضمان االحتياطي في التشريع واالجتهاد القضائي

 -34محمود احمد عيسى ابو عياش

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة
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 -35محمود ماجد علي عزام

الدعوى المدنية المصاحبة لدعوى الحق العام

 -36مشهور خلف عطيه البركات

الحصانة الدبلوماسية في االجتهاد القضائي األردني

 -37معاذ سمير محمد حوامده

موانع العقاب في القانون والقضاء األردني

 -38معين السحيمات

الرشوة وأستثنار الوظيفة في التشريع األردني

 -39منار عدنان خالد حسين

الحماية الجزائية لحق المؤلف

 -40منى رياض ابراهيم مسعود

حصر البينة في قانون أصول المحاكمات المدنية

 -41نانسي عالء الدين محمد الداغستاني

مفهوم الجزاء في قانون األحداث

 -42هبه سالم احمد ابو جماعة

اثار العقد الموقوف

 -43هبه عدنان عارف جعفر

االفتراء في التشريع األردني

 -44هبه غازي محمد المومني

حماية النماذج والرسوم الصناعية

 -45هناء جميل حافظ ابو حمدية

دور النيابة العامة في وزن البينة

 -46ياسمين هشام صالح عريقات

جرائم االعتداء على الموظف العام
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عن ـيا أبح ث طلبة (بلوم الدراس ي القض ئقة
2011
الرقم
.1
.2
.3

عنوان البحث

الفوج الس (س عشر))

اسم الطالب
محمود محمد أرشيد الازيود

إباارام الماعااهدات الادولاياة في األردن

غادة "محمد غازي" حربي أبو عمر

جريمة الاتعذيب في قاناون الاعاقوبات األردناي
اساتقالل شارط الاتاحكايم

عمر فاروق"محمد علي"الحمصي

الاقيود الاتي ترد عالى حارية الانيابة في تاحريك دعوى الاحق الاعام

عروب حسني عبد الفتاح عطيات

.5

إعاادة الامحاكمة في الاقضايا الاجزائية

زهيه صادق احمد محيسن

.6

اخاتصااصات الاضابطة الاعدلية الامساعدة في حاالة الاجرم الامشهود

إسراء كمال مصطفى الطالفحة

.7

إجاراءات الاتحقيق والامحاكمة في مواجاهة الماصاب بامرض عاقلي

.8

وقاضاء "
جاريمة إسااءة االئتماان "قااناوناً
ً
القابض ( حاالته ) وضماناته

سوزان محمد إبراهيم سالم

.10
.11

القاصد الماتعدي قاناوناً وتطبيقاته الاقضائية

أريج إبراهيم حسين أرحيل

ماعايير التافرقة بين القاصد الماباشر واالحتامالي والماتعدي

رغدة شوقي رباح قواسمي

.12

المساكرات والماخدرات وأثرهاا في الماسؤولية الجازائية

مها "محمد علي" يوسف عبد العال

.13

عاقوبة اإلعادام بين اإلباقاء واإللاغاء

أحالم محمد فالح الجبور

.14

جريامة الزناا في ظل التاشريع األردناي

خلود سليمان مطلق الجهران

.15

أحاكام مساؤولية حارس األشاياء واآلالت في التشاريع واالجاتهاد القاضائي

سماح سمير حسني الصدر

.4

.9

أو نافسي

فتون علي احمد بدران

تأييد "محمد ذياب" عبد الرحمن الخاليلة
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.16

هيفاء مأمون صبحي الكيالي

حاقوق الوكايل بالعامولة

تاداول ساند الساحب في قاناون الاتاجارة

دانا كايد محمد ساغه

.18

أحاكام ملاكية الطواباق والشاقق

إيمان نظام فتحي ديرية

.19

قابض غير المساتحق في الاتشريع والاقضاء األردناي

مشتاق يوسف عبدالرحيم مصري

.20

مساؤولية ماتولي الرقاابة الامدنية عامان هم تاحت رقاباته

منى هالل محمد الرشدان

.17

.21
.22
.23

عاماالة األطافال في قاناون الاعامل

شادي عبد الرزاق نعيم طباخي

التاعويض عن إصاابات الاعامل في الاتاشرياعات األردناياة

بدر محسن عواد أبو دلو

رباب باسم مصطفى العمري

الاتكرار في قاناون الاعاقوبات

سلاطة الاقااضي في تعاديل ماضمون عاقود اإلذعاان

بيان منعم عبد النبي المغايرة

.25

اثار الاناظام الاعاام على باطالن قرار التاحكايم

سوار محمود علي الرشدان

.26

المساؤولية الامادنية للامحامي عن أخاطائه الامهنية

حسين نبيل صالح قنام

.24

.27
.28

تباادل اللوائاح في الدعاوى الحاقوقياة

التاحريض في قاناون العاقوبات األردناي و قاضاء محكامة التماييز

فطوم زياد علي قطامي
هالل إبراهيم هالل الخطيب

سامي يونس حسن الهواري

.29

وقاف تنافيذ العاقوبة

.30

أحاكام الدفاوع الشاكلية وفاق أحاكام الماادة ( )109و الماادة ()111

أسماء محمد احمد ربابعة

.31

أحاكام جرائام اإلياذاء في التاشريع و القاضاء األردناي

رامز عايد حسين مصلح

.32

من قانااون أصاول المحاكامات المدنااية

مبدأ الماشروعية في القاناون و القاضاء األردناي

هديل محمد فضل العتيلي

الاسرقات الجانحوية في القاانون و القاضاء األردناي

نوال صالح محمد الخطيب

.34

األسابااب التي تاؤثر في الاعقاوبة

حسام محمد عميرة

.35

الحاماية المدناية لرضاى المساتهالك في العاقود االلاكتروناية

روز ميشيل جون صليبا

.36

عاامال األجااانااب في األردن

ضياء محمد سالمة أبو فنس

.33
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.37

العقوبات المؤبده في ضوء التعديالت الحديثة

إلياس فؤاد إلياس أبو جريس

.38

إجراءات بيع األموال غير المنقولة بالمزاد العلني

سوسن هندي

.39

الشيك بدون رصيد والتعديالت المتالحقة على هذه الجريمة

أحمد الشيخ ذيب

.40

أحكام الضرر األدبي في الفقة والقضاء األردني

مصعب مصباح أسعد ذياب

.41

القرينة وقوتها في اإلثبات

سامر محمد يوسف الثوابية

.42

التزامات الكفيل في عقد الكفالة في القانون المدني

مجدي عبدهللا حسن عويس

.43

إختالق الجرائم واإلفتراء

باسم محمد أحمد القاضي
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