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 ( ، البحثحالة ) الكتاب بلد النشر النشر جهة العنوان 

كتاب / الحماية االجرائية لبراءة . 1

القوانين المدنية االختراع )دراسة مقارنة بين 

ة االردني وقوانين براءات االختراع

واتفاقية  ةوالمغربي ةاالماراتيو ةالسعوديو

 تربس(.

للنشر دار الثقافة 

 والتوزيع

 

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 ر الثقافة للنشر والتوزيع/ االصدار األول/دا

 م2019

شأن الحماية كتاب / تنازع القوانين ب. 2

المدنية لحق المؤلف )دراسة مقارنة بين 

التشريعات المدنية المغربية واألردنية 

 (.واتفاقية برنوقوانين حق المؤلف 

دار الثقافة للنشر 

 والتوزيع 

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 

 ر الثقافة للنشر والتوزيع/ االصدار األول/دا

 م2019

شهادات التوثيق االلكترونية )دراسة . 3

بين القانونين األردني والمصري(  مقارنة

 "بحث مشترك"

مجلة علم النفس 

والعلوم المعاصر 

 االنسانية 

 الجمهورية

 العربية المصرية

 م2011/والعشرون الثانيمنشور/ العدد 

 

الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية . 4

الخاصة بالمشغل النووي عن أضرار 

القوانين الحادث النووي )دراسة مقارنة بين 

 االماراتي واتفاقية فينا( المدنية

 

مجلة جامعة الشارقة 

للعلوم الشرعية 

 والقانونية 

االمارات العربية 

 المتحدة

/  3/  30منشور / المجلد الثالث/ العدد األول 

2016 

القانون الواجب التطبيق على عقود تأجير . 5

 السفن في القانون المدني األردني.

المجلة المصرية 

للدراسات القانونية 

 واالقتصادية 

الجمهورية 

 المصرية العربية

 م2016عدد الثامن/ الجزء الثالث/ منشور/ ال

 المنشورة والمقبولة للنشرالكتب واالبحاث 
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التكييف القانوني للمسؤولية بحث /  .6

المدنية للناقل الجوي )دراسة مقارنة 

بين القانون االردني والنظام السعودي 

 واتفاقيتي وارسو ومونتريال(.

مجلة جامعة الملك 

علوم لحقوق والسعود ل

 السياسية

المملكة العربية 

 السعودية

 م2019"  1" العدد رقم "31منشور/ المجلد رقم "

حدود حماية الحق المالي للمؤلف في  .7

عرض كامل المصنف عرضا صوتيا 

  (دراسة مقارنة)للمكفوفين 

كلية القانون مجلة 

 الكويتية العالمية

 م2018" 1منشور/ العدد رقم " دولة الكويت

القانون الواجب التطبيق على المسؤولية  .8

المدنية التقصيرية عن االعتداء على 

القانون المدني االسرار التجارية في 

 األردني

 

 

المجلة األردنية في 

القانون والعلوم 

 السياسية 

المملكة األردنية 

 الهاشمية

"/  2" العدد رقم "  10منشور/ المجلد رقم " 

 م.2018

مدى قانونية منح براءة االختراع عن  .9

استخراج وتعديل الخاليا الجذعية 

                      الحيوانية واستعمالها في العالج البشري        

 )دراسة مقارنة(

الشريعة مجلة دراسات 

 والقانون

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 م2019/ 1العدد رقم  /46منشور / المجلد 

التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير  .10

 )دراسة مقارنة(

مجلة كلية القانون 

 الكويتية العالمية

  م2019 /3منشور العدد رقم  دولة الكويت 

القانون الواجب التطبيق على المسؤولية  .11

المدنية للقنوات التلفزيونية عن عرض 

المصنف دون موافقة مؤلفه "دراسة 

 مقارنة"

مجلة جامعة الشارقة 

للعلوم الشرعية 

 والقانونية

دولة االمارات 

 العربية المتحدة

 م2020منشور 

نطاق حق البائع باالمتياز على المبيع  .12

"دراسة مقارنة  بشأن الثمن وملحقاته

بين القانونين المدنيين األردني 

 والبحريني"

المجلة األردنية في 

القانون والعلوم 

 السياسية

المملكة األردنية 

 الهاشمية

 م26/12/2019مقبول للنشر 

الضوابط القانونية الناظمة لحق الكفيل  .13

بالمال في الدفع بتجريد المدين )دراسة 

 مقارنة(

مجلة كلية القانون 

 الكويتية العالمية

 م9/9/2020مقبول للنشر  دولة الكويت

 


