
ألعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للعام الجامعي والكتب األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر 

0202/0202 

تاريخ القبول/  الفهرسة المجلة العلمية/ المؤتمر أسماء الباحثين األبحاث والكتب المنشورة الرقم
 النشر

شجيع االبتكار تعقود النشر ودورها في   .2
 للمؤلفين

 د. محمد خليل أبوبكر
 د. محمد فهمي عزوي 

مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية 
تركيا  -/ جامعة سكارياةواالجتماعي

-ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية
 األردن

EBSCO 
 منشور

21/9/0202 

أسبابه والمسؤولية  :إطالة أمد المحاكمة  .0
ةالبديلوالحلول   

 د. محمد خليل أبوبكر
 د. محمد حسين المجالي
 د. علي عوض الجبرة

في العلوم اإلنسانية مجلة دراسات 
تركيا  -/ جامعة سكارياةواالجتماعي

-ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية
 األردن

EBSCO 
 منشور

21/20/0202 

التنظيم القانوني للعالقة التعاقدية بين   .3
 د. محمد خليل أبو بكر الطلبة والجامعات األردنية

جامعة / روح القوانين المحكمةمجلة 
 EBSCO / مصرطنطا

 مقبول للنشر
02/9/0202 

التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية   .4
 د. محمد خليل أبو بكر األردنيةللطلبة في الجامعات 

جامعة / روح القوانين المحكمةمجلة 
 مقبول للنشر فئة ثالثة / مصرطنطا

21/22/0202 

المسؤولية الجزائية للقاضي النظامي في   .1
 القانون االردني

 أبوبكرد. محمد خليل 
 د. علي عوض الجبرة

للدراسات الجامعة اإلسالمية مجلة 
الشرعية والقانونية/ الجامعة اإلسالمية 

 غزةب
EBSCO 

 منشور
2/0202 

6.  
The Consumer Protection from 
Arbitrary Terms in the Context 

of Jordan Legislative 

 زوي غد. محمد فهمي 
 د. محمد خليل أبوبكر

 الجراحمفلح د. مشعل 
Multicultural Education SCOPUS منشور 

0202 

7.  
Provisions Regulating 

Commercial Distribution 
Contract In Jordan Law 

 د. محمد خليل أبوبكر
 د. سارة محمود العراسي
 د. محمد فهمي غزوي 

Hamdard Islamicus SCOPUS 
 منشور

9/0202 

8.  
Foreign judicial judgments 
between monitoring and 

auditing systems in the context 
of Jordan 

 الجراحمفلح د. مشعل 
 زوي غد. محمد فهمي 

 د. محمد خليل أبوبكر

Hamdard  Islamicus 
(Quarterly research journal of 

the  hamdard foundation 
Pakistan) 

SCOPUS منشور 
0202 

 التيالتزام المستأجر برد المأجور بالحالة   .9
 تسلمه عليها عند انتهاء عقد اإليجار

 أ.ياسين محمد الجبوري 
 م. عيسى محمود الوحش

مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية 
 والقانونية

EBSCO 
 منشور

4/0202 

المسؤولية المدنية للمقاول الثاني )المقاول   .22
 من الباطن( في القانون المدني األردني

 أ.ياسين محمد الجبوري 
 العمايرةعبير مازن 

مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية 
 والقانونية

EBSCO 
 منشور

8/0202 

22.  
Human Trafficking Crime and Its 
Relation to Illegal Immigration in 
both International Agreements 

and Jordanian Legislation 

 د. منير محمد العفيشات
 د. سارة محمود العراسي

 أبوسارةم. أسيل خالد 
Multicultural Education SCOPUS 

 منشور
22/0202 

20.  
Till They Pay Jizyeh with Willing 
Submission and Themselves Feel 
Subdued: A Study of Explication 

and Jurisprudence 

 د. أحمد عوض الرقب
 د. أحمد داود شحروري 

Psychology and education SCOPUS 
 منشور

02/0/0202 



ألعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للعام الجامعي والكتب األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر 

0202/0202 

تاريخ القبول/  الفهرسة المجلة العلمية/ المؤتمر أسماء الباحثين األبحاث والكتب المنشورة الرقم
 النشر

23.  

Refugee Rights in Jordan in 
the light of the Memorandum 
of understanding “Application 

Study on Syrian Refugees” 

 د. سارة محمود العراسي
Journal of legal, Ethical and 

Regulatory issues SCOPUS 
 مقبول للنشر

20/7/0202 

24.  
Rights of Family Bond Losers 

in Jordan : Reality and 
Challenges 

 د. سارة محمود العراسي
 د. منير محمد العفيشات

 د. فراس العزة
Multicultural Education SCOPUS 

 منشور
2/0202 

21.  

The Role of Fact-Finding 
Committees in Government 

Performance Control in Egypt 
and Jordan 

 د. هشام الكساسبة
 د. سارة محمود العراسي

 م. آالء الزيود

JOURNAL OF LAW AND 
POLITICAL SCIENCES EBSCO 

 منشور
2/0202 

26.  

The Status Of Refugee Rights 
In Light Of Memorandum Of 

Understanding And Mechanism 
Of Implementation 

 د. سارة محمود العراسي
 م. خالد الحويان

Humanities & Social 
Sciences Reviews SCOPUS 

 منشور
9/0202 

27.  
The Challenges of Registration 

of Asylum-Seekers in the 
Hashemite Kingdom of Jordan 

 د. سارة محمود العراسي
 د. منير محمد العفيشات

 م. طارق الطيبي
ARAB LAW QUARTERLY SCOPUS 

 منشور
9/0202 

28.  
Legal protection of private 

Electronic life: problems and 
solutions. 

 د. علي عوض الجبرة
 د. منير محمد العفيشات

 محمود العراسيد.  سارة 

Studies in computational 
intelligence 

SCOPUS 
 مقبول للنشر

8/0202 

أثر الجريمة االلكترونية على سير المرافق   .29
 العامة االلكترونية في التشريع األردني

 د. علي عوض الجبرة
 العراسيمحمود د. سارة 

 د.صهيب احمد المناصير

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 
 EBSCO اإلنسانية

 منشور
8/0202 

02.  

Criminal confrontation with the 
phenomenon of publishing 

secret official documents of the 
state through social networking 

sites in Jordanian law 

 الجبرةعوض د. علي 

Journal of legal, Ethical and 
Regulatory Issues (print   

ALLIED BUSINESS 
ACADEMIES. AGLOBAL 

COMMUNITY TO RESEARH 
AND TEACHING 

SCOPUS  مقبول للنشر
8/8/0202 

02.  
Criminal liability of the customs 
broker In light of the Jordanian 

Customs Law No. 20 of 1998 and 
its amendments 

 د. علي عوض الجبرة

Journal of legal, Ethical and 
Regulatory Issues (print   

ALLIED BUSINESS 

ACADEMIES. AGLOBAL 
COMMUNITY TO RESEARH 

AND TEACHING 

SCOPUS  مقبول للنشر
20/8/0202 



ألعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق للعام الجامعي والكتب األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر 

0202/0202 

تاريخ القبول/  الفهرسة المجلة العلمية/ المؤتمر أسماء الباحثين األبحاث والكتب المنشورة الرقم
 النشر

00.  

TOWARDS DEFINING THE LEGAL 
NATURE OF TRADE UNIONS 

UNDER THE RULINGS OF THE 
JORDANIAN ADMINISTRATIVE 

JUDICIARY 

 د. علي عوض الجبرة
 د.صهيب احمد المناصير

The Journal of Archaeology of 
Egyp 

 منشور فئة ثالثة
0202 

03.  
THE LEGAL FOUNDATION FOR 

THE PREVENTION OF 
UNNATURAL SEX BETWEEN 

SPOUSES IN JORDANIAN LAW 

 د. علي عوض الجبرة
 موسى الخطيب د.

Journal of law and political 
sciences (JLPS) 

EBSCO منشور 
0202 

04.  
“The Issues in Arbitrary 

Dismissal in the Jordanian Labor 
Law” 

 د. محمد فهمي غزوي 
 د.جهاد ضيف هللا الجازي 
 د. مشعل مفاح الجراح

International Journal of 
Innovation, Creativity and 

Change 
 منشور فئة ثالثة

0202 

01.  

PACTA SUNT SERVANDA 
PRINCIPLE WITHIN 

ADMINISTRATIVE CONTRACTS 
IN JORDANIAN AND SAUDI 

SYSTEMS 

 د. محمد فهمي غزوي 
 د.جهاد ضيف هللا الجازي 
 د. مشعل مفاح الجراح

Philosophical Readings SCOPUS منشور 
0202 

06.  
THE EFFECT OF CORPORATE 

GOVERNANCE ON CORRUPTION 
IN PUBLIC LISTED COMPANIES IN 

JORDAN LEGISLATION 

 PSYCHOLOGY AND د. محمد فهمي غزوي 
EDUCATION 

SCOPUS منشور 
0202 

07.  

The influence of the 
jurisprudence  administrative 

on the cancellation Case 
Analytical study )) 

 منشور Heliyon Journal SCOPUS د. محمد حسين المجالي
0202 

08.  
ر الفضاء االلكتروني في االشاعة غب

المجتمع االردني محاولة للكشف عن 
 المواجهةواليات االنسيابية  المحفزات

مجلة دراسات في العلوم االنسانية  د. محمد حسين المجالي
 واالجتماعية

EBSCO منشور 
0202 

09.  

Legal system for Appeal 
Against the Judicial Decision 

Issued for International journal 
of innovation creativity and 

change  cessation of 
administrative Decision 

Implementation Case study 
(France , Egypt and Jordan) 

 د. محمد حسين المجالي
International journal of 

psychosocial Rehabilitation SCOPUS منشور 
0202 

 

 


