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ة وتطورها لتساهم في تقديم م وواكبت الكلية نشأة الجامع1993أسست كلية الحقوق عام ت
تعليم قانوني عالي الجودة يركز على النوعية والموائمة بين األصالة والمعاصرة ويعطي للبعد 

كلية الدراسات العليا لتخصص الحقوق العملي في تطبيق العلم القانوني أهمية خاصة، وتطرح 
، 2019التجاري الدّؤلي ، وماجستير في التحكيم 2006حقوق عام الماجستير في ال ؛برنامجي

وتضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس تخرجوا من جامعات أجنبية وعربية ومحلية وتتنوع 
  .لديهم الخبرات العلمية والعملية

منذ نشأتها برفد السوق المحلي لذا كانت كلية الحقوق حريصة كل الحرص على طرح 
الماجستير في مجاالت القانون وتعمل على واإلقليمي العالمي ببرامج علمية وعملية حديثة في 

 ضبط جودة البحث العلمي والرسائل الجامعية بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.

كما تحرص الكلية على التواصل مع المجتمع المحلي من خالل تقديم الخبرة والمشورة 
األنشطة التي من خاللها يتم  كلية أهمالوالتدريب، ويعتبر المؤتمر العلمي السنوي الذي تعقده 

 ،التواصل مع الكليات األخرى خارج األردن وداخله ويخصص لموضوع ذو اهتمام عالمي
ويأخذ المؤتمر صفته الدولية من خالل االشتراك الواسع لباحثين من داخل األردن ومن خارجه 

لقضايا المثيرة للرأي في مناسبة علمية تشهد نشاطًا وتباداًل للخبرات واإلسهام في طرح الحلول ل
العام وذات االهتمام المحلي والعالمي، والتي يستفيد منها طلبة الدراسات العليا في أبحاثهم 

 ورسائله الجامعية.
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 6/11/2019اليوم االول: االربعاء 

 

 السالم الملكي  -1

 القرآن الكريم  -2

 فيلم تسجيلي عن جامعة جرش  -3

 كلمة رئيس المؤتمر )االستاذ الدكتور احمد الحوامدة(  -4

 االستاذ المحامي مازن ارشيدات كلمة نقيب المحامين االردنيين  -5

 المهندس يحيى موسى  الساكت  – رئيس جمعية المحكمين االردنيين كلمة -6

 المهندس احمد اليعقوب كلمة نقيب المقاولين االردنيين  -7

 االستاذ الدكتور عالل فالي من المغرب الشقيق كلمة المشاركين  -8

 عطوفة االستاذ الدكتور يوسف ابو العدوس كلمة رئيس الجامعة  -9

 وزير العدل  –معالي الدكتور بسام التلهوني كلمة راعي المؤتمر  -10

 

 : االستاذ الدكتور مصلح الطراونة رئيس الجلسة
  نظرة في تعديالت قانون التحكيم االردني -االردن -القاضي وليد كناكرية: المتحدث االول -1

عات اتجربة المملكة العربية السعودية في تسوية النز -السعودية –د. فالح الزهراني  المتحدث الثاني: -2

  العمالية 

ضوء القانون  في العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام التحكيم -فلسطين -المتحدث الثالث: د. عصام التميمي  -3

 ىوالقوانين األخر 2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

 مفهوم النظام العام في التحكيم التجاري الدولي -العراق –د. زكريا يونس : لمتحدث الرابعا -4

  محكم/ قاضي العجلة  -االردن –متعب  جبر المتحدث الخامس: المحامي محمد -5
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 7/11/2019 الخميس  اليوم الثاني:

  الدكتور المحامي مصطفى ياغي  رئيس الجلسة:

 منازعات لدور الوساطة والتوفيق في حل ا –االردن  – يالقاضي الدكتورة سهير الطوباس المتحدث االول:  -1

 مراكز التوفيق والمصالحة في القانون  –ابو ظبي  –د. عادل اللوزي : المتحدث الثاني  -2

مقتضيات تجسيد التجارة االلكترونية   -الجزائر –المتحدث الثالث: د. الطيب بلواضح ود. حورية ميهوبي  -3

 منازعاتهادور الوسائل البديلة في تسوية و

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود  –االردن  –المحامي طارق كمال الحسن  المتحدث الرابع:  -4

 )الفيديك( 

خصوصيات الية التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام  -المغرب –د. عالل فالي المتحدث الخامس:  -5

                                                                    والخاص 

 التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات المصرفية  –فلسطين  – المتحدث السادس: د. راجح فؤاد مصبح -6

 االردن التحكيم االجباري –المتحدث السابع: د. مهند الطعاني  -7

 

   عبد المنعم العودات االستاذ الدكتور رئيس الجلسة: 

التحكيم التجاري كوسيلة لتسوية  -الجزائر – سليمة لدغشود.  د. عبد اللطيف دحية االول:المتحدث  -1

 منازعات عقود التجارة الدولية.

دور التحكيم في تسوية  -االردن –الجزائر د. عبد الرحمن العرمان  –د. بوقرط ربيعة  :المتحدث الثاني -2

 منازعات عقود االستثمار االجنبي 

 التسوية المدنية لحل المنازعات الجزائية –ابو ظبي  –د. عبد هللا الطراونة  :المتحدث الثالث -3

 التحكيم االلكتروني  اتفاق  -االردن -د. احمد الظاهرالرابع: المتحدث ا -4

التحكيم في عقود الملكية الفكرية في التشريع   -االردن  –المتحدث الخامس: ا. امجد مفلح غانم الحمد  -5

 االردني العالمة التجارية انموذجا 

 ما هية التحكيم وطبيعته القانونية  –االردن  –د. محمد خير شريف المتحدث السادس:  -6
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 كلمة رئيس المؤتمر  -1

  والتوصيات  قراءة البيان الختامي -2

 

 

 

 

 

 

 
 مع تحيات كلية الحقوق 
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