
برعاية 
معالي األستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات 

رئيس جامعة جدارا 

تقيم كلية القانون  
مؤتمرها اإللكتروني العلمي األول المحّكم

بعنوان 

النظام القانوني لألعمال اإللكترونية 
 " الواقع والمأمول " 

مؤتمر علمي محّكم إلكتروني  
۱ - ۳ /  آذار ۲۰۲۱ م 

الجهات المستهدفة للمشاركة في المؤتمر : 
- أســـاتــذة الـقـانـون في كليات القانون، وكليات تكنولوجيا 

المعلومات، وكليات االقتصاد وإدارة األعمال . 
- الـبـاحـثـون فــي مــجــاالت القانون والتجارة اإللكترونية، 

  والـحـكـومــة اإللــكــتــرونــيــة.  
- الـعـامـلـون فــي مـجـاالت تطبيق الحكومة اإللـكـتـرونيــة. 
- الـعـامـلـون فــي مجال حـمـاية أمن المعلومات اإللكترونية إللكترونية 

  والـسـيبـرانـيــة.  
- المـحـامـون والـقضـاة،  والـمسـتـشـارون الـقـانــونـييـن، 

والـمهـتـمـون بـالـتـحـكـيــم.  
- الــــوزارات والـجـهـات الحكوميــة والعسكريــة واألمنية. 
- الـشركـات الخاصة باالتصاالت واإلنترنت، وشركات الدفع 

  اإللـكـتـرونـــي.  
- الــبنــوك الـمـركـزيــة والــبنــوك الـتـجـــاريـــة. - الــبنــوك الـمـركـزيــة والــبنــوك الـتـجـــاريـــة. 

- طلبة الدراسات العليا في القانون، وتكنولوجيا المعلومات .

شروط البحوث المقدمة في المؤتمر :- 
- أن يكون البحث حديثاً ولم يسبق نشره.  

- أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر ومنسجم معها  
- الجدة واالبتكار والمحافظة على أصول الكتابة العلمية 

  والملكية الفكرية. 
- أن ال يزيـد البـحـث عـن 20 ورقــة A4 ومـكـتـوب بـخـط ـخـط 

  times new roman  حجم 14. 
العربية وأية لغة أجنبية  باللغة  المؤتمر األبحاث  يستقبل   -
على أن يقدم لكل بحث ترجمة للملخص باللغة االنجليزية  

- أن يتم تقديم الملخصات والبحوث وفـقـاً للتواريخ المحددة 
المعتمدة للـمـؤتـمـر، ويـتـم إرســالـهــا عــبـــر الــبــريـــــد 

اإللكترونـي الخاص بالمؤتمر عـلـى الـعـنــوان: 
nbalawi@jadara.edu.jo أو   أو  

   nmagableh@jadara.edu.jo

نــبــــذة حـــــول أهــمــيـــة الــمــؤتـــمــر: 
    إن األعمال اإللكترونية تعتبر الحاضنة لجميع التعامالت لتعامالت 
اإللكتـرونيـة كمصطلح قـانـونــي بحيـث تشمل الـجـوانــب 
المتعلقة بالحكومة اإللكترونية، واالستخدامــات اإلداريــة 
من قبل الحكومة وأجهزتها المتنوعـة، والخدمات المقدمة 
منها، إضافة إلــى المعامالت اإللكترونية بين األفـــراد في 
الـعقـود المدنيــة والتجـارة اإللكترونيــة، ومسائـل األمــن 
المعلومــاتـي والسيبـرانـي ومتطلباتــه، لــذلـك سـيتنـاول 
المؤتمـر مــحـاور رئيسية متعددة تهم العاملين بالـقـانـون لعاملين بالـقـانـون 
بصفة رئيسية، والعاملين فـي مجال الحكومة اإللكترونية، 
وحتى المستهلك البسيط الــذي يتعامل مع هـــذه الوسائل، 
وكـذلــك المهتمين بحمايـة الحقوق والحريــات القانونيــة 
والهندسـة السحابـيـة والحمايـة القانـونيـة والـرقمية مـن 
نـاحـيــة الـتقنيـــة واقـتـصــاديــات األعــمـال، والمهتمين 
بالمدفوعات اإللكترونية، ونالحـظ سعي المملكة والمنطقة 
العربية لمثل هذه األعمال، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، بها، 
مما يتوجـب أن تـكـون التشريعــات القانونيـة الموجـــودة 
فـي كــل دولــة متطابقة مع هذه االستخدامات، ومخاطرها 

لـخـلـق بـيئـة جـاذبــة لـهـذه األعـمــال . 

المحاور الخاصة بالمؤتمر : 
الـمـحـور األول : الـعـقـــــود اإللـكـتـرونيــة والـــرقـمـيـة 

والـتـجــــارة اإللـــكــتـــرونـيـــــة.  
الـمـحـور الثاني : تـــشـــريــعــات الحكومة اإللكترونيــة. إللكترونيــة. 

الـمـحـور الثالث : التطبيقات الذكية وتشريعاتها. 
الـمـحـور الرابـع : حــمـايــة المستهـلك اإللـكــتــرونــــي. 
الـمـحـور الــخــامـــس : أمـــــن وحــمــايــــة أنـــظــمـــة 

الـمـعـلـومـات الـــسـيـبـرانـي. 
الـمـحـور الـسـادس : فض منازعات األعمال اإللكترونية. 
الـمـحـور الــســابــع : أثــر جائحة كــورونــا على قوانين وانين 

األعــمــال اإللــكـتـرونــيــــــة.  



اللجنة اإلدارية والمالية 
نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية أ.د حابس حتاملة 

أستاذ القانون الدولي المشارك - جامعة جدارا 

مدير الدائرة المالية - جامعة جدارا 

سكرتيرة عميد القانون 

سكرتيرة األقسام قي كلية القانون 

رئيس اللجنة 

مقرر اللجنة 

عضواً

عضواً

عضواً

د. عمران محافظة 

السيد / محمد عبداللطيف البنا 

السيدة / سوزان الشطناوي 

السيدة / ديما مريان 

اللجنة العلمية   -
أستاذ  دكتور في القانون الدستوري – جامعة جدارا أ.د محمد الغزوي 

جامعة عمان العربية - األردن 

وكيل كلية القانون - جامعة المنصورة - مصر 

عميد كلية الحقوق - جامعة العلوم التطبيقية - األردن 

جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر 

نائب رئيس محكمة البداية - األردن 

الجامعة اللبنانية - لبنان 

أستاذ القانون الدولي المشارك - جامعة جدارا 

أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة جدارا 

رئيس اللجنة 

نائب الرئيس 

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

د. عمر مشهور الجازي 

أ.د رشا علي الدين 

أ.د حمزة ابو عيسى 

أ.د حسينة شرون 

القاضي د. خالد كمال عكاشة 

د. جيهان فقيه 

د. ياسر خاليلة 
د. معين الشناق 

عضواًأستاذ القانون الجنائي المشارك - جامعة جدارا  د. محمد الشبلي 

عضواًأستاذ القانون الدولي المشارك - جامعة جدارا  د. عمران محافظة 
عضواً ومقرراًأستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا  د. نبيل مقابلة 
عضواًأستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا  د. خالد الدروع 

عضواً أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة جدارا د. منير علي هليل 

عضواًأستاذ القانون اإلداري المشارك - جامعة جدارا  د. بسام ابو ارميلة 

عضواًموظف مسؤول عن فحص البحوث من عمادة البحث العلمي - جامعة جدارا  األنسة زين البشتاوي 

اللجنة المنظمة واالشرافية العليا   -
عميد كلية القانون أ.د علي جبار صالح 

عميد البحث العلمي 

مساعد الرئيس للشؤون القانونية 

المسؤول عن الموقع اإللكتروني في الجامعة 

أستاذ دكتور في القانون الدستوري 

رئيس قسم القانون 

أستاذ القانون المدني المساعد 

هيئة تحرير جامعة جدارا 

مديرة العالقات العامة واإلعالم 

رئيس المؤتمر 

نائب الرئيس 

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

د. علي مطر 

د. معين الشناق 

د. شاكر مريان 

أ.د محمد الغزوي 

د. نصر بلعاوي 

د. نبيل مقابلة 
د. محمد المومني 

أ. نسرين ابو عاشور 



اللجنة اإلعالمية   -
مديرة دائرة العالقات العامة واإلعالم أ. نسرين ابو عاشور 

أستاذ القانون الدستوري المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون التجاري المساعد - جامعة جدارا 

طالبة ماجستير قانون 

طالبة بكالوريوس قانون 

رئيس اللجنة 

مقرر اللجنة 

عضواً

عضواً

عضواً

د. حازم التوبات 

د. فاروق العزام 

األنسة / إيمان زهير 

األنسة االء نواصرة 

عضواًطالب بكالوريوس قانون  الطالب مصطفى القرعان 

اللجنة المشرفة على التقنية والبث اإللكتروني للمؤتمر   -
مدير مركز الحاسوب في الجامعة م. أحمد الزريقي 

أستاذ القانون اإلداري المساعد - جامعة جدارا 

موظف في مركز الحاسوب في الجامعة 

موظف في مركز الحاسوب في الجامعة 

رئيس اللجنة 

مقرر اللجنة 

عضواً

عضواً

د. بسام ابو ارميلة 

السيد محمد بني هاني 

السيد عبدالعزيز عزايزة 

تـواريـخ مـهـمـة للـمـؤتـمـــر: 
تاريخ بدء تقديم ملخص البحث 1 / 1 / 2021م وموعد اعتماد الملخصات النهائي 25 / 2 / 2021م.   •

الموعد النهائي لتقديم األبحاث بشكل كامل  25 / 2 / 2021م.   •
موعد ارسال الدعوات والقبول لألبحاث  26 / 2 / 2021م.   •

تاريخ انعقاد المؤتمر: الخميس 1 / 3 / 2021م - 3 / 3 / 2021م.    •

المشاركين في المؤتمر غير مكلفين بدفع أية التزامات مالية للمؤتمر أو الجامعة.   •
يحصل المشارك على شهادة مشاركة باسم البحث الذي تم تقديمه وتوقيع من معالي رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.  حصل المشارك على شهادة مشاركة باسم البحث الذي تم تقديمه وتوقيع من معالي رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.    •

سيتم نشر البحوث التي تجتاز التحكيم في عدد خاص من مجلة جامعة جدارا.    •

لجنة التنظيم الداخلية 
رئيس قسم القانون - جامعة جدارا د. نصر بلعاوي 

رئيس قسم العلوم السياسية - جامعة جدارا 

أستاذ القانون اإلداري المشارك - جامعة جدارا 

أستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون الدستوري المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون المدني المساعد - جامعة جدارا 

أستاذ القانون التجاري المساعد - جامعة جدارا 

رئيس اللجنة 

مقرر اللجنة 

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

د. محمد بني عيسى 

د. بسام ابو ارميلة 

د. هشام شخاترة 

د. محمد الطعاني 

د. سامي العمري 

د. نبيل المقابلة 
د. عصام العقرباوي 

د. فاروق العزام 

عضواًمحاضر في قسم العلوم السياسية  م. فادية الخصاونة 


