


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 

  



 تقديم

 أ.د.  حكمت شرب

 بغداد واملستنرصيةجامعة  القانون الدويل العام واالنساين يفاستاذ 

 عميد معهد العلمني للدراسات العليا سابقا

كنت جالسًا يف الغرفة املخصصة يل يف مكتب السيد بحر العلوم حيث أنيطت يب عامدة معهد     

خرى العلمني للدراسات العليا ، وذهبت بعيدًا يف ذكريايت األكاديمية وعوديت مرة أ

ملامرسة هذا العمل . وأنا يف عاملي األكاديمي سمعت طرقًا عىل الباب، وحني فتحتها 

فوجئت بشاب أسمر السحنة تعلو وجهه ابتسامة تدل عىل تواضٍع، وكان حيمل يف يديه 

قطعة قامش تبني أهنا سجادة للصالة . رحبت به متسائاًل عن هدفه من زياريت ، أجابني 

رف عىل عميد املعهد. ومنذ ذلك اليوم بدأت عالقتي بأمحد الذي الرجل بأنه يروم التع

كنت أراه كل يوم متأبطاً جريدة أو كتابًا. أخربين بعد فرتة من الزمن أنه يعشق الكتب، 

 بالرغم من معاناته يف عدم القدرة عىل رشائها نظرًا ألرتفاع أسعارها .

هد وطالبًا يف كلية منتدى النرش وحيرض كان أمحد يعمل يف املكتب واملعهد ويف مكتبة املع   

حمارضات خاصة باللغة األنجليزية وهو متزوج وله عدة أوالد وعائلة يقوم بإعالتها . 

قلت له مرًة ، كيف تستطيع أن توفق بني عملك ودراستك وعائلتك وأراك جّتود يف هذه 

ه طموح ويرغب يف التعلم املهامت الثالث الثقيلة . فأجابني واالبتسامة التي حتّّل حمياه بأن

 والوصول إىل أعىل مرحلة يف هذا املجال .



أخربين أمحد أنه يقوم بأرشفة األطاريح اخلاصة بالدكتوراه واملاجستري يف خمتلف جامعات    

العراق ، وقلت له هذه مهمة أخرى تنوء بثقلها ، وكانت االبتسامة املتواضعة ختربين بأن 

مل متر فرتة طويلة حتى بعث يل هبذا املنجز الكبري الذي أراه ال يشء مستحيل يف احلياة . و

قد شمل ما يقارب مجيع األطاريح منظمة بأرشفة جيدة . وهذا العمل حيسب هلذا الرجل 

املجاهد يف سبيل العلم واملعرفة . التي حرم منها يف بداية شبابه نظرًا لظروفه املادية 

 له عائلة كبرية يرعاها يف تلك الظروف الصعبة ووفاة والده يف وقت مبكر ، تاركاً 

 املستحيلة .

أين أرى أمحد وهو يقوم األن برعاية املكتبة الضخمة ملعهد العلمني مقدماً العون والرعاية لطلبة     

وهذه أنبل وأرشف مهمة يقوم هبا يف سبيل خدمة العلم واملعرفة  العليا.الدراسات 

 األرشف.وخدمة مدينته اجلليلة النجف 

ولن أنسى رعايته يل بعد خروجي من املعهد وهو يتابع النرشيات والكتب واملقاالت العائدة يل    

ويساعدين يف جتميعها يف خمتلف النرشيات األكاديمية يف العراق عىل مدى أكثر من 

مخسني عاماً . وها هي جممعة يف االصدارات التي جتاوزت العرشين . كام ويساعدين يف 

عاهد واملكتبات يف النجف وبقية مناطق العراق . وال أعرف كيف أقدم أيصال كتبي للم

له الشكر ، هذا الشاب الطموح الذي سوف أراه يومًا يتبوأ مركزًا علمياً كبريًا إن شاء 

 اهلل
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63. 1964 , goneid , abd el- moneim \ la republique aralbe unie '' 

egypte '' dans l, unite arabe et l'' unite africaine .  رسائل واطاريح

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلق

64. 1964m, de saint, marel madeleine , quelques aspects de al 

reparation du damage corporel assurance et \ securite 

sociale .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.

عثامن )اخلربة يف املسائل اجلنائية( الدكتوراه, جامعة  م, أمال عبد الرحيم1964 .65

 القاهرة.

م, عبدالقادر خليل )نظرية سحب القرارات اإلدارية(, الدكتوراه, جامعة 1964 .66

 القاهرة.

م, نعيم عطية )مسامهة يف دراسة النظرية العامة للحريات الفردية(, الدكتوراه, 1964 .67

  كلية احلقوق, جامعة القاهرة.

مال عبد الرحيم عثامن, اخلربة يف املسائل اجلنائية. رسائل واطاريح القانون م, أ1964 .68

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل حسن الشامي , جريمة االتفاق اجلنائي يف قانون العقوبات املرصي 1964 .69

 ة مرص العربية.املقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م, حممد أديب صالح, تفسري النصوص يف الفقه االسالمي. رسائل واطاريح 1964 .70

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, مصطفى كريه , نظرية االعتداء املادي يف القانون االداري . رسائل واطاريح 1964 .71

 رية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م, وديع رزق بدوي , االتفاق عىل تقدير وعاء الرضيبة . رسائل واطاريح 1964 .72

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الرمحن نورجان األيويب )القضاء اإلداري يف العراق( الدكتوراه, كلية 1965 .73

 .احلقوق جامعة القاهرة, دار مطابع الشعب

 م, فتحي الدريني )نظرية التعسف يف استعامل احلق(, الدكتوراه, جامعة االزهر.1965 .74

م, صالح يوسف عجينة , رضيبة الدخل يف العراق . رسائل واطاريح القانون 1965 .75

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املكان. رسائل واطاريح م, كامل أنور حممد , تطبيق قانون العقوبات من حيث 1965 .76

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حسنني ساعي , الكومنولث من الوجهتني السياسية والدولية. رسائل 1965 .77

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بالتقادم. رسائل واطاريح  م, حممد عوض األحول, القضاء سلطة العقاب1965 .78

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد مبارك مجري , رضائب وتطوير اقتصاديات الدول العربية . رسائل 1965 .79

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كأداة للسياسة االقتصادية يف اجلمهورية  م, نجيب قالدة داود , التعرفة اجلمركية1965 .80

العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م, ثروت عيل عبد الرحيم , إعفاء املؤمن من ضامن بعض اخلسارات البحرية 1966 .81

 رص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م

)استاذ اكاديمي( )اجلوانب  -حكمت حممد حسني شرب  -م, حكمت شرب 1966 .82

القانونية لنضال الشعب العريب من أجل احلرية واالستقالل( او )النضال العريب من 

 أجل احلرية واالستقالل(, الدكتوراه, جامعة لنينغراد االحتاد السوفيتي, اللغة الروسية.

مني الرضير, الغرر واثره يف العقود يف الفقه االسالمي. رسائل م, الصديق حممد أ1966 .83

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, محدي بدوي الطاهري , سياسة احلكم يف لبنان . رسائل واطاريح القانون 1966 .84

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممد عبد املجيد حمفوظ , حالة الطوارئ يف القانون املقارن ويف ترشيع م, زكريا 1966 .85

اجلمهورية العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عادل حافظ غانم , جرائم تزييف العملة . رسائل واطاريح القانون كلية 1966 .86

 ة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة املنصور

م, عادل عازر , النظرية العامة يف ظروف اجلريمة . رسائل واطاريح القانون 1966 .87

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل حسني اخللف , جريمتي الرسقة وخيانة األمانة . رسائل واطاريح 1966 .88

 مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية



17                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, فتحي قطب قطب , استخدام الطرق الكمية لقياس ومقارنة االجر 1966 .89

واالنتاجية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, سعد عبداجلبار العلوش )سعد العلوش( )نظرية املؤسسة العامة وتطبيقاهتا 1967 .90

سة مقارنة(, الدكتوراه, الرسالة احلائزة عىل مرتبة الرشف االوىل يف الترشيع العراقي درا

 يف كلية احلقوق جامعة القاهرة.

م, السيد سمري حممد اجلنزوري, الغرامة اجلنائية. رسائل واطاريح القانون كلية 1967 .91

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

سبات عىل مرشوعية تنفيذ البعثات م, طارق محدي الساطي , رقابة ديوان املحا1967 .92

 العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فوزية عبد الستار عيل , املسامهة االصلية يف اجلريمة . رسائل واطاريح 1967 .93

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممود , اثار اجلهل والغلط يف املسؤولية اجلنائية . رسائل واطاريح م, حممد زكي 1967 .94

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود خريي أمحد بنوشه , أثر استخدام الطاقة النووية عىل العالقات الدولية 1967 .95

جامعة املنصورة مجهورية واسرتاتيجية الكتلتني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 مرص العربية.

م, حمي الدين إسامعيل علم الدين, خطاب الضامن واالساس القانوين اللتزام 1967 .96

 البنك . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لة هنر م, ممدوح توفيق , استغالل األهنار الدولية يف غري شؤون املالحة ومشك1967 .97

 األردن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

98. 1968 abd el reman , ahmed chawki Mohamed , la 

responsabilite presume du surveillees . -  رسائل واطاريح القانون

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 Abd El-Rahman Ahmed Chawki Mohamed , Laم, 1968 .99

responsabilite presume du survillant du fait des 

personnes survilles. -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

 Elehwany, Hossam Kamel, ; Les dommages resultantم, 1968 .100

des accidants corporals. -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حاتم عيل لبيب جرب )يف نظرية اخلطأ املرفقي دراسة مقارنة(, الدكتوراه كلية 1968 .101

 احلقوق جامعة القاهرة. 

م, خالد فوده , العوامل املؤثرة يف الكفاية االنتاجية لقطاع مقاوالت البناء 1968 .102

تشييد العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص وال

 العربية.

م, ذنون أمحد الرجيو , النظرية العامة لإلكراه والرضورة . رسائل واطاريح 1968 .103

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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سائل واطاريح القانون كلية احلقوق م, سامي صادق املال , اعرتاف املتهم . ر1968 .104

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عادل احلياري , الرضيبة عىل الدخل العام . رسائل واطاريح القانون كلية 1968 .105

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ية م, عبد اجلليل جاد هويدي , سياسة االقرتاض العام الداخيل يف اجلمهور1968 .106

العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عبد الرزاق حسن فرج , نظرية العقد املوقوف يف الفقه االسالمي . رسائل 1968 .107

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ستعامل احلق كسبب لإلباحة . رسائل واطاريح القانون م, عثامن سعيد عثامن , ا1968 .108

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممود سيد امحد العرشي , اقتصاديات صناعة السينام يف مرص . رسائل 1968 .109

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممد حممود, )سبب االلتزام ورشعيته يف الفقه االسالمي دراسة م, مجال الدين 1969 .110

 مقارنة(, الدكتوراه, دار النهضة العربية, مرص.

 ( املاجستري.1955شباط  -فرباير 24م, خليل فضيل الكبييس )حلف بغداد 1969 .111

م, سعيد حييى )الرقابة عىل القطاع العام ومدى تأثريها عىل استقالله دراسة 1969 .112

 الدكتوراه, كلية احلقوق جامعة االسكندرية.مقارنة(, 

)الوضع اليمني  -عصام عبد الرزاق عطية دوش اخلزاعي  -م, عصام العطية 1969 .113

يف القانون الدويل العام أو اليمن يف االتفاقيات والقانون الدويل العام,( الدكتوراه دولة 
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مونبلييه ـ فرنسا, اللغة يف القانون من كلية احلقوق والعلوم االقتصادية/ جامعة 

 الفرنسية.

م, فاضل شاكر النعيمي )نظرية الظروف الطارئة بني الرشيعة والقانون(, 1969 .114

 املاجستري, بغداد.

م, حممد عيل بحر العلوم )استاذ جامعي عراقي( )االجتهاد اصوله واحكامه(, 1969 .115

جامعة بغداد, منشور املاجستري الرشيعة االسالمية, معهد الدراسات االسالمية العليا, 

 دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع بإرشاف العالمة الكبري السيد حممد تقي احلكيم.

م, ابراهيم زكي اخنوخ , حالة الرضورة يف قانون العقوبات . رسائل واطاريح 1969 .116

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اقليمية الرضيبة عىل االرباح التجارية والصناعية دراسة م, زكريا حممد بيومي , 1969 .117

 مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سعيد عيد املاجد , املركز القانوين للرشكات االجنبية يف مرص . رسائل 1969 .118

 مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 م, حممد السيد حممد الدماص, تولية الوظائف العامة.1969 .119

 م, حسنني ابراهيم صالح عبيد )النظرية العامة للظروف املخففة( الدكتوراه.1970 .120

 -م, عادل امني خاكي )اجلرف القاري العراقي يف القانون الدويل(, املاجستري 1970 .121

اسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداحلسني القانون الدويل العام, كلية القانون والسي

 القطيفي.
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م, ابراهيم حممد احلاج موسى, التجربة الديمقراطية وتطور نظم احلكم يف 1970 .122

السودان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

يح القانون كلية م, أمحد عيل املجدوب , التحريض عىل اجلريمة . رسائل واطار1970 .123

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أميمة فؤاد مهنا , املرأة والوظيفة العامة . رسائل واطاريح القانون كلية 1970 .124

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ح م, أمني عبد الفتاح سالمة , السياسة الرضيبية للدول املختلفة . رسائل واطاري1970 .125

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, إهياب زكي سالم , الرقابة السياسية عىل أعامل السلطة التنفيذية يف النظام 1970 .126

 الربملاين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق م, جابر ابراهيم الراوي , احلدود ال1970 .127

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جعفر عبد السالم عيل , رشط بقاء اليشء عىل حالة أو نظرية تغري الظروف 1970 .128

يف القانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

مد رستم , النظرية العامة لإلصالح اإلداري . رسائل واطاريح م, حسان حم1970 .129

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسني ابراهيم صالح عبيد , النظرية العامة للظروف املخففة . رسائل 1970 .130

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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دية زهران , مشكالت متويل التنمية االقتصادية يف البالد املختلفة . رسائل م, مح1970 .131

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, زهري عبد السالم مقيد , الواليات العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون 1970 .132

 ربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م, صالح أمني أمني , دور النيابة يف الدعوى العمومية . رسائل واطاريح القانون 1970 .133

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م, عباس حسني حممد, االشرتاط ملصلحة الغري يف الفقه اإلسالمي والقانون 1970 .134

 املنصورة مجهورية مرص العربية.املقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م, عبد املنعم عبد العظيم جربة , أثار حكم االلغاء . رسائل واطاريح القانون 1970 .135

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املنعم عبد العظيم جربة, اثار حكم االلغاء. رسائل واطاريح القانون كلية 1970 .136

 مجهورية مرص العربية. احلقوق جامعة املنصورة

 "أو  "كاف  "م, عزيز عبد األمري العلييل , دور سند الشحن يف تنفيذ عقد البيع 1970 .137

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. "سيف 

نون م, عامد فرج اخلياط , نظام التمويل يف االدارة املحلية . رسائل واطاريح القا1970 .138

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, كامل حامد , النظرية العامة جلرائم التهريب اجلمركي . رسائل واطاريح 1970 .139

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م, حممد احلسيني مصيلحي , منظامت الوحدة األفريقية. رسائل واطاريح 1970 .140

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانو
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 -م, زهري الزبيدي )الغبن واالستغالل بني الرشيعة والقانون(, املاجستري 1971 .141

 القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حسن عيل ذنون. 

لغري يف الفقه م, سعدي اسامعيل عبدالكريم الربزنجي )االشرتاط ملصلحة ا1971 .142

القانون املدين, كلية القانون  -الغريب والفقه االسالمي دراسة مقارنة(, املاجستري 

 والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداملجيد احلكيم. 

م, عبداهلل عبداجلليل احلديثي )النظرية العامة يف القواعد االمرة يف القانون 1971 .143

 العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, القانون الدويل -الدويل(, املاجستري 

 بإرشاف د: حسن اجللبي.

م, عزيز عبداالمري العكييل )دور سند الشحن يف تنفيذ عقد البيع كاف أو 1971 .144

 سيف(, الدكتوراه, احلقوق, مرص.

 - 1948م, غانم حممد صالح عبداهلل )عراقي( )النظام السيايس يف العراق 1971 .145

 لية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة , القاهرة.(, املاجستري ك1958

م, جميد محيد العنبكي )اثر املصلحة يف ترشيع االحكام بني النظامني االسالمي 1971 .146

فلسفة القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -واالنكليزي(, املاجستري 

 بإرشاف د: عبداملجيد احلكيم.

)النظام القانوين لإلدارة املحلية يف العراق(, املاجستري م, حممد عيل يوسف 1971 .147

القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد يعقوب 

 السعيدي.

م, نزية حممد الصادق املهدي, امللكية يف النظام االشرتاكي. رسائل واطاريح 1971 .148

 رص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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 -م, يوسف الياس حسو )املسؤولية اجلنائية عن اخلطأ غري العمدي(, املاجستري 1971 .149

 القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عيل حسني اخللف.

م, امحد حممود الشافعي , الفكر االقتصادي عند عمر بن اخلطاب. رسائل 1971 .150

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م, أمرية صدقي , النظام القانوين للمرشوع العام ودرجة أصالته . رسائل 1971 .151

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مخيس السيد إسامعيل , القيادة االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية 1971 .152

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلق

م, سمري الشناوي , الرشوع يف اجلريمة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1971 .153

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد احلميد حممد الرفاعي , التكاليف يف رضيبة االرباح التجارية والصناعية 1971 .154

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون 

م, حممد كامل ياقوت , الشخصية الدولية يف القانون الدويل العام والرشيعة 1971 .155

االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ئل واطاريح القانون كلية م, حممد وفيق أبو أتله, تنظيم استخدام القضاء. رسا1971 .156

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, موسى عامد الدين الرشبيني حمجوب , املوازنة العامة وعالقتها باخلطة 1971 .157

االقتصادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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ر القضائي للعقوبات( املاجستري القانون م, جنان مجيل سكر )ضوابط التقدي1972 .158

 اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عيل حسني اخلاف.

االيرانية والوضع القانونية  –م, محيد جواد حسن اخلطيب )احلدود العراقية 1972 .159

بغداد, القانون الدويل العام, كلية القانون والسياسة جامعة  -لشط العرب(, املاجستري 

 بإرشاف د: عبداحلسني القطيفي.

 -م, رياض جالل الياور )اثر تغري الظروف يف املعاهدات الدولية(, املاجستري 1972 .160

القانون الدويل العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداحلسني 

 القطيفي.

ولة يف العراق م, شفيق عبداملجيد احلديثي )النظام االنضباطي ملوظفي الد1972 .161

القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -دراسة مقارنة(, املاجستري 

 بإرشاف د: شاب توما منصور. 

 -م, عامر امحد املختار )تنظيم سلطة الضبط االداري يف العراق(, املاجستري 1972 .162

القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد يعقوب 

 السعيدي. 

م, عبداجلبار ناجي املال صالح )استاذ جامعي( )مبدأ حسن النية يف تنفيذ 1972 .163

ون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: القان -العقود(, املاجستري 

 سعدون العامري. 

م, عبدالعزيز عبدالقادر أبو غنيمة, اإللتزام العيني بني الرشيعة والقانون. رسائل 1972 .164

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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االجتامعية يف تطوير عقد االجيار دراسة م, عصمت عبداملجيد بكر )أثر النزعة 1972 .165

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د:  -مقارنة(, املاجستري 

 سعدون العامري.

م, عطية جابر املنصور )النظرية املعارصة للتدخل يف القانون الدويل العام(, 1972 .166

ن والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: القانون الدويل العام, كلية القانو -املاجستري 

 عدنان البكري.

م, فخري رشيد مهنا التميمي )اساس املسؤولية ومسؤولية عديم التمييز 1972 .167

التقصريي دراسة مقارنة يف الرشيعة االسالمية والقوانني االنكلوسكسونية والقوانني 

معة بغداد, بإرشاف د: القانون املدين, كلية القانون والسياسة جا -العربية(, املاجستري 

 سعدون العامري. 

م, حممد اجلليل احلديثي )متثيل القوميات يف السلطة الترشيعية املركزية(, 1972 .168

القانون الدستوري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د:  -املاجستري 

 عبداحلسني القطيفي. 

القانون املدين,  -جستري م, حممد موسى اسعد )انقضاء رشكات االموال(, املا1972 .169

 كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: اكرم ياملكي.

م, أمحد عبد الباري عبد الباري , التأميم وأثاره يف القانون الدويل العام . رسائل 1972 .170

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

السياسة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية. رسائل م, أمحد فتحي البهنيس , 1972 .171

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, أمحد حممود حسني , البيوع البحرية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1972 .172

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ستورية للتنظيامت السياسية يف الدول م, اسكندر جرجس غطاس , االسس الد1972 .173

االشرتاكية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, صربي توفيق محودة, الالمركزية املحلية ورقابة السلطة املركزية يف ليبيا. 1972 .174

 العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م, عبد الفتاح حممد حممد اسامعيل , جهود األمم املتحدة لنزع السالح . رسائل 1972 .175

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل مريس سعد , القضاء االداري ومبدأ سيادة القانون يف اإلسالم . 1972 .176

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احل

م, عبد اهلل مريس مسعد , القضاء االداري ومبدأ سيادة القانون يف اإلسالم . 1972 .177

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

خلاصة م, عصام الدين مصطفى بسيم , النظام القانوين لالستثامرات االجنبية ا1972 .178

يف الدول االخذة يف النمو . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عيل كامل احلاميص , الطلب عىل الطاقة الكهربائية مع اشارة خاصة ملرص . 1972 .179

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ؤاد عبد املنعم أمحد , مبدأ املساواة يف اإلسالم . رسائل واطاريح القانون م, ف1972 .180

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد ابراهيم دسوقي , تقدير التعويض بني اخلطأ والرضر . رسائل واطاريح 1972 .181

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حمي الدين عيل عشاموي , حقوق املدنيني حتت االحتالل احلريب . رسائل  م,1972 .182

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مرقس سعد , الرقابة القضائية عىل التنفيذ العقايب . رسائل واطاريح القانون 1972 .183

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ممدوح شوقي مصطفى كامل , األمن القومي واألمن اجلامعي . رسائل 1972 .184

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

185. 1973 , abdel monel , hamdi \ le tribunal musuiman des abus 

ou .  - مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م, احسان ناجي الصويف )االكراه يف الرشيعة االسالمية والقانون املدين(, 1973 .186

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبدالباقي  -املاجستري 

 البكري.

م, شمس مرغني عيل )التحكيم يف منازعات املرشوع العام(, الدكتوراه, كلية 1973 .187

 ق جامعة القاهرة.احلقو

 -م, صاحب حسون شالل )االعتامد املستندي من الناحية القانونية(, املاجستري 1973 .188

 القانون التجاري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عيل العبيدي.

م, عبدالزهرة نارص الدليمي )جملس اخلدمة وامهيته يف الوظيفة العامة(, 1973 .189

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد. املاجستري القانون
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القانون  -م, فائز عزيز اسعد )انحراف النظام الربملاين يف العراق(, املاجستري 1973 .190

 الدستوري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: منذر ابراهيم الشاوي. 

املعفية من م, فخري عبدالرزاق احلديثي )النظرية العامة لألعذار القانونية 1973 .191

القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة  -العقاب دراسة مقارنة(, املاجستري 

 بغداد, بإرشاف د: عيل حسني اخللف. 

 -م, قيس عبدالستار عثامن )القرائن القضائية ودورها يف االثبات(, املاجستري 1973 .192

 اف د: سعدون العامري. القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرش

م, حممد عيل حنبولة , الوظيفة االجتامعية للملكية اخلاصة . رسائل واطاريح 1973 .193

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نجيب حممد مصطفى بكري, دور النيابة العامة يف قانون املرافعات. رسائل 1973 .194

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق ج

م, ابراهيم مكي ابراهيم , دعوى املسؤولية عىل الناقل البحري . رسائل 1973 .195

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جالل الدين عبد احلكيم الشافعي , الرضيبة عىل رقم االعامل . رسائل 1973 .196

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون 

م, حكمت عبد الكريم احلارس , السياسة الرضيبية والتطور النظام الرضيبي يف 1973 .197

 العراق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

. رسائل واطاريح م, شمس مرغني عيل, التحكيم يف منازعات املرشوع العام1973 .198

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عادل حممود محدي , االجتاهات املعارصة يف نظم االدارة املحلية . رسائل 1973 .199

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ويل األمر يف تنظيم القضاء وتقييده م, عبد الرمحن عبد العزيز القاسم , مدى حق 1973 .200

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املنعم عبد الرحيم العويض , قاعدة تقييد املحكمة اجلنائية باالهتام . 1973 .201

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل فاضل حسن , نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي املقارن . رسائل 1973 .202

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, كوثر مصطفى سيد شغراب , النمو السكاين واستهالك بعض املواد الغذائية 1973 .203

ق جامعة املنصورة مجهورية االساسية يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 مرص العربية.

م, حممد ابراهيم حممد صبيحة , دراسة اقتصادية لصناعة الغزل والنسيج يف 1973 .204

مجهورية العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

مة لقرارات املنظامت الدولية م, حممد السعيد عبد اجلواد الدقاق, النظرية العا1973 .205

ودورها يف إرساء قواعد القانون الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد الشافعي عبد الرؤف مصيلحي رأس , التنظيامت السياسية الشعبية . 1973 .206

 مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
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م, حممد حممود خلف , حق الدفاع الرشعي يف القانون الدويل اجلنائي . رسائل 1973 .207

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد خمتار حممد عثامن , اجلريمة التأديبية بني القانون االداري وعلم االدارة 1973 .208

 ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.العامة . رسائ

م, نبيل شحاته ابراهيم الرويب , التضخم يف االقتصاديات املتخلفة . رسائل 1973 .209

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تصادية . رسائل واطاريح م, وجدي حممود حسني , دور التصدير يف التنمية االق1973 .210

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد نوري النعيمي )السياسة اخلارجية الرتكية بعد احلرب العاملية الثانية(, 1974 .211

 املاجستري, بإرشاف د: حممود خريي عيسى؛ و د: حممود اسامعيل حممد. 

كم املدين يف االثبات دراسة مقارنة(, املاجستري م, آدم وهيب النداوي )دور احلا1974 .212

 القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: سعدون العامري.  -

م, االكحل بن حواء )نظرية الوالية يف الزواج( املاجستري كلية احلقوق بن 1974 .213

 راطية الشعبية.عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمق

م, العقيد القيم طالل املهتار )البند اجلزائي يف القانون املدين( الدكتوراه جامعة 1974 .214

 باريس فرنسا. 

م, حبيب عبداجلبار اهلرمزي )الرقابة عىل املؤسسات العامة يف الترشيع العراقي 1974 .215

جامعة بغداد, القانون االداري, كلية القانون والسياسة  -دراسة مقارنة(, املاجستري 

 بإرشاف د: اسامعيل مرزة.
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م, حسني عطاء حسني سامل )نظرية الغلط يف القانون والرشيعة اإلسالمية( 1974 .216

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

د يف الفقه اإلسالمي مقارنة بالفقه م, داود بن صالح )الرشوط املقرتنة بالعق1974 .217

القانوين( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, سهري حسني مجيل )االلتزام بإعالن اخلطر يف التأمني يف القانون العراقي 1974 .218

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -والقانون االنكليزي(, املاجستري 

 بإرشاف د: حسن عيل الذنون. 

م, عادل امحد الطائي )مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها دراسة مقارنة(, 1974 .219

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: سعدون  -املاجستري 

 العامري.

ر التلييل )األسباب القانونية لدفع مسؤولية الناقل اجلوي( م, عبد الستا1974 .220

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, عبدالباقي عنرب النعمة )مكافاة املساعدة واالنقاذ وفقا ملرشوع القانون 1974 .221

القانون البحري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -اجستري البحري العراقي(, امل

 بإرشاف د: عيل العبيدي. 
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م, كاظم حسن الربيعي )تأثري التأمني االلزامي يف املسؤولية املدنية الناشئة عن 1974 .222

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -حوادث السيارات(, املاجستري 

 عدون العامري. بإرشاف د: س

م, حممد رشاد متويل )جريمة الزنا يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة بني الرشائع 1974 .223

الساموية والقوانني الوضعية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مدهون )الرشعية الدولية للتغريات البرتولية العربية( م, حممد حممود أبو جرب 1974 .224

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, مصطفى شطارة )املسؤولية الشخصية للموظف العام يف القانونني التونيس 1974 .225

حلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة واجلزائري( املاجستري كلية ا

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, معروف عريي حممد )نظرية حمل العقد بني الرشيعة والقانون( املاجستري كلية 1974 .226

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

  الشعبية.       

 -م, مي فرج الشيخ )جنوح االحداث يف الترشيع العراقي واملقارن(, املاجستري 1974 .227

 القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عيل حسني اخللف.

م, هشام كيايل )تعسف اإلدارة يف استعامل سلطتها وأساليب رقابتها يف القانون 1974 .228

املقارن( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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ئل واطاريح م, أمحد عطية املرصي , احلركة الوطنية يف اليمن اجلنوبية . رسا1974 .229

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, اسحق ابراهيم منصور , ممارسة السلطة واثارها يف قانون العقوبات . رسائل 1974 .230

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

طبيعة القانونية اللتزام البنك . م, السيد حممد اليامين , االعتامد املستندي وال1974 .231

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن جوجدار , تطبيق القانون اجلنائي من حيث الزمان . رسائل واطاريح 1974 .232

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

, مبدأ املساواة يف الوظيفة العامة . رسائل  م, طلعت حرب حمفوظ حممد1974 .233

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عادل عزت السنجقيل , رسيان املعاهدات عىل الدول غري االطراف. رسائل 1974 .234

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كيم حسان حممد عبداهلل , احلريات العامة يف الفكر والنظام السيايس م, عبد احل1974 .235

يف االسالم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عبد الرؤوف مهدي , املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية يف القانون 1974 .236

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. املقارن . رسائل واطاريح القانون

م, عبد العزيز العيل الصالح النعيم , نظام الرضائب يف االسالم ومدى تطبيقه يف 1974 .237

اململكة العربية مع املقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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اجلهاز النقدي واملرصيف يف إطار السياسة السورية .  م, عبد الكريم طيار , دور1974 .238

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل شاكر الطائي , النظرية العامة للمضايق . رسائل واطاريح القانون 1974 .239

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املجيد اسامعيل حقي , الوضع القانوين إلقليم عربستان يف ظل القواعد م, عبد 1974 .240

 الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املجيد حممد حممد فياض , نظرية اجلزاءات يف العقد االداري . رسائل 1974 .241

 نصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م, عيل عوض حسن , الفصل التأديبي يف قانون العمل . رسائل واطاريح 1974 .242

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد اسامعيل عيل السيد, مدى مرشوعية اسانيد السيادة اإلرسائيلية يف 1974 .243

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.فلسطني. رسائل واطاريح القانون كل

م, حممد مصطفى حسن, السلطة التقديرية. رسائل واطاريح القانون كلية 1974 .244

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود عزت عبد احلميد , اقتصاديات تشغيل النقل اجلوي العريب . رسائل 1974 .245

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقو

م, أبو زيد عبدالباقي مصطفى, التأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السري. 1975 .246

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, الدغيمر سعيد )قطع التقادم ووقفه يف ضوء قانون االلتزامات والعقود 1975 .247

املغربية( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

القانون العمل,  -م, اياد عبداجلبار ملوكي )انتهاء عالقة العمل(, املاجستري 1975 .248

 شهاب توما منصور. كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د:

م, بوشبة خمتار )الضبط اإلداري والقضائي يف النظرية العامة والتطبيق 1975 .249

باملحليات اجلزائرية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ي من الرقابة عىل القرار م, خرض عكويب يوسف )موقف القضاء العراق1975 .250

القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف  -االداري(, املاجستري 

 د: شاب توما منصور. 

م, رياض عبدعيسى الزهريي )مظاهر سلطة االدارة يف تنفيذ مقاوالت االشغال 1975 .251

ة جامعة بغداد, بإرشاف القانون االداري, كلية القانون والسياس -العامة(, املاجستري 

 د: شاب توما منصور. 

م, سعيد أجمد الزهاوي, التعسف يف استعامل حق امللكية يف الرشيعة والقانون. 1975 .252

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ملاجستري م, عبداالمري حسن جنيح )تسليم املجرمني يف العراق دراسة مقارنة(, ا1975 .253

 القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: خالد عريم. -
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م, عبدالرمحن اجلوراين )جريمة اختالس االموال العامة يف الترشيع والقضاء 1975 .254

القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة  -العراقي دراسة مقارنة(, املاجستري 

 يل حسني اخللف.بغداد, بإرشاف د: ع

م, عصام يوسف القييس )عقود العمل اجلامعي يف لبنان(, الدكتوراه القانون 1975 .255

لبنان بإرشاف د:  -اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 نقوال اسود

, م, عيل عبدالعزيز الفحام )سلطة االدارة يف تعديل العقد االداري(, الدكتوراه1975 .256

 كلية احلقوق جامعة عني شمس.

م, فتحي عبيد )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف ضوء الرشيعة اإلسالمية( 1975 .257

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

البطالة. رسائل واطاريح  م, حمب الدين حممد سعد, التأمني اإلجتامعي ضد1975 .258

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد جابر الدوري )مسؤولية املقاول واملهندس يف مقاوالت البناء واملنشآت 1975 .259

القانون املدين, كلية  -الثابتة بعد انجاز العمل وتسليمه دراسة مقارنة(, املاجستري 

 معة بغداد, بإرشاف د: عبدالباقي البكري.القانون والسياسة جا

م, حممد سعيد عمر فرهود, السياسية اجلمركية واثرها عىل التنمية االقتصادية 1975 .260

مع دراسة خاصة عن سوريا, رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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القانون  -ة مقارنة(, املاجستري م, حممد شالل حبيب )التدابري االحرتازية دراس1975 .261

 اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: خالد عريم. 

م, حممد معروف عبداهلل )الباعث يف قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة(, 1975 .262

القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: خالد  -املاجستري 

 عريم.

م, حممود مجعة أبو بكرة )نظرية اإلكراه يف الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية 1975 .263

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, مودع عبد العزيز )رقابة الدولة عىل املؤسسات العامة االقتصادية ذات 1975 .264

عية والتجارية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف الطبيعة الصنا

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, هاشم رمضان اجلزائري )التصادم البحري من الناحية القانونية(, املاجستري 1975 .265

 د: عيل العبيدي. القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف -

القانون  -م, هيثم امحد حسن النارصي )جريمة اختطاف الطائرات(, املاجستري 1975 .266

 الدويل العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداحلسني القطيفي. 

م, امحد مفلح احلوراين , دور املعونة االجنبية يف متويل التنمية االقتصادية . 1975 .267

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل 

م, تيسري النابليس, االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية. رسائل واطاريح 1975 .268

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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كلية احلقوق م, حسن حممد عواضه, السلطة الرئاسية. رسائل واطاريح القانون 1975 .269

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسني مصطفى نجم الدين , اختالف االئتامن والتكامل االقتصادي الدويل 1975 .270

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

جية للدول م, خالف عبد اجلابر خالف, القيود اجلمركية وتطور التجارة اخلار1975 .271

االخذة يف النمو. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عز الدين عيل اخلريو, الفرات يف ظل قواعد القانون الدويل العام. رسائل 1975 .272

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ز الفحام , سلطة اإلدارة يف الوظيفة العامة . رسائل واطاريح م, عيل عبد العزي1975 .273

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حسنني عبد العال, فكرة السبب يف القرار االداري. رسائل واطاريح 1975 .274

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عيد عمر فرهود, السياسة اجلمركية واثرها عىل التنمية االقتصادية مع م, حممد س1975 .275

دراسة خاصة يف سوريا. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, حممد سعيد حممد اخلطيب, الوضع القانوين للبحر اإلقليمي. رسائل واطاريح 1975 .276

 املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة

م, حممد لبابيدي, التمويل اخلارجي للتنمية االقتصادية يف البلدان النامية. 1975 .277

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد مهدي السامرائي, ملكية األرض الزراعية يف الفقه اإلسالمي. رسائل 1975 .278

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطار

م, منصور السعيد اسامعيل ساطور ) اثر رضاء املجني عليه يف اجلريمة والعقوبة 1975 .279

دراسة مقارنة بني الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي الوضعي ( الدكتوراه قسم 

لقاهرة جامعة االزهر بإرشاف د: حممود القانون اجلنائي كلية الرشيعة والقانون با

 شوكت العدوي

م, ويصا صالح, العدوان املسلح يف القانون الدويل. رسائل واطاريح القانون 1975 .280

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

, أمحد إسكندري )حق الشعب الفلسطيني يف كيان دويل عىل فلسطني( املاجستري 1976 .281

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, أرزقي أبرباش بن العريب )النظرية العامة للتنظيم اإلداري ومدى تطبيقها عىل 1976 .282

البلدية اجلزائرية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 ية الديمقراطية الشعبية.        اجلمهورية اجلزائر

م, الطاهر بومسعد )نظرية املؤسسة العامة يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن 1976 .283

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اجستري م, الطيب بوضياف )القرار اإلداري ورشوط قبول دعوى اإللغاء( امل1976 .284

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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م, العلوي عبد الرمحان )توزيع املسؤولية يف حوادث املرور( املاجستري كلية 1976 .285

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 عبية.        الش

م, بو الشعري السعيد )تأديب املوظف العمومي( املاجستري كلية احلقوق بن 1976 .286

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, حتسني درويش )اختالس أموال الدولة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 1976 .287

 ف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        جامعة اجلزائر يوس

م, توفيق حسني نسور )نظريتان املادة والشخصية فيام يتعلق بالعمل املستحق يف 1976 .288

التعويض( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

جبار حممد )نظرية بطالن العقد يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية  م,1976 .289

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, جعفر نارص حسني )العقود الدراسية يف العراق وموقف القضاء العراقي 1976 .290

انون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د حممد الق -منها(, املاجستري 

 طه البشري.

م, مجادي عيل )اإلجراءات اجلنائية يف جنوح األحداث وحماكمتهم( املاجستري 1976 .291

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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م, زهدور حممد )الوصية يف القانون املدين اجلزائري والرشيعة اإلسالمية( 1976 .292

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, سعيد شحادة )العالقات الدولية لدول اإلمارات العربية املتحدة( املاجستري 1976 .293

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, سمري خريي توفيق )مبدأ سيادة القانون دراسة يف الفلسفة القانونية(, 1976 .294

فلسفة القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: منذر  -املاجستري 

 اوي.ابراهيم الش

م, سهيل حسني الفتالوي )حقوق املؤلف االدبية ووسائل محايتها يف القانون 1976 .295

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة  -العراقي والقانون املقارن(, املاجستري 

 بغداد, بإرشاف د: عبدالباقي البكري.

عامة م, صالح الدين موسى )مشاركة العاملني يف إدارة املؤسسات ال1976 .296

االقتصادية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, طاهر طالب التكمه جي )محاية مصالح املتعاقد املرشوعة يف العقد االداري(, 1976 .297

 بغداد. القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة -املاجستري 

م, عادل حممد البيايت )أحكام املضايق يف القانون الدويل العام( املاجستري كلية 1976 .298

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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 -م, عباس هاشم الساعدي )جرائم االفراد يف القانون الدويل(, املاجستري 1976 .299

ون الدويل العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد احلاج القان

 محود.

م, عبد الرزاق زوينة )جريمة الرشوة يف قانون العقوبات اجلزائري( املاجستري 1976 .300

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

, عبدالرمحن عبدالرزاق داود الطحان )مسؤولية الطبيب املدنية عن اخطائه م1976 .301

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد,  -املهنية دراسة مقارنة(, املاجستري 

 بإرشاف د: هاشم احلافظ.

م, عبدالرحيم األنوار )نظام الطالق يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن 1976 .302

 ن جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنو

م, عبدالزهرة سليم احلامدي )النظام القانوين للتخطيط االقتصادي دراسة 1976 .303

القانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف  -مقارنة(, املاجستري 

 د: شاب توما منصور.

نان امحد ويل العزاوي )العالقات الزراعية يف القانون العراقي دراسة م, عد1976 .304

القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د:  -مقارنة(, املاجستري 

 عبدالرزاق زبري.

م, عفاف مزيان )جريمة التحريض يف القانون املقارن( املاجستري كلية احلقوق 1976 .305

 زائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجل
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م, عيل حسني صادق )حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات(, كلية القانون 1976 .306

 والسياسة جامعة بغداد, القانون الدويل املاجستري, بإرشاف د: عبداحلسني القطيفي. 

ك يف العراق مع دراسة قياسية لدالة م, غفار عباس كاطع )اجتاهات االستهال1976 .307

االستهالك القومي(, املاجستري كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة , 

 القاهرة. 

م, فؤاد قواف كلة )أثار املسؤولية التقصريية يف القانون املدين اجلزائري( 1976 .308

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, حممد رشيف امحد )فكرة القانون الطبيعي عند املسلمني دراسة مقارنة(, 1976 .309

فلسفة القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبد  -اجستري امل

 الباقي البكري.

م, حممود جالل محزة )املسؤولية الناشئة عن األشياء يف القانون املدين اجلزائري( 1976 .310

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 ة الشعبية.        الديمقراطي

م, مزيان عمر )نظرية البطالن يف اإلجراءات اجلزائية يف القانون اجلزائري( 1976 .311

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

لكية اخلاصة يف م, منذر عبداحلسني خليل الفضل )الوظيفة االجتامعية للم1976 .312

القانون املدين, كلية القانون  -الرشيعة االسالمية والقانون العراقي(, املاجستري 

 والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبدالباقي البكري.
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م, نعيم حممد )الرشوط واآلجل بنوعيهام يف القانون املدين اجلزائري ويف الرشيعة 1976 .313

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اإلسالمية( املاجستري كلية احلقوق 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, نوري عبداحلليم مصطفى )اتفاقيات الشغل اجلامعي يف املغرب( الدكتوراه 1976 .314

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

ابراهيم حممود درويش عيسى, مشاكل التحاسب الرضيبي يف صناعة  م,1976 .315

 احللوى. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ابراهيم مصطفة مكارم, الشخصية القانونية للمنظامت الدولية. رسائل 1976 .316

 مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م, امحد زهري شامية, البنوك املتخصصة يف اجلمهورية العربية السورية. رسائل 1976 .317

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد سعد الدين أبو رحاب , مقومات الفحص الرضيبي عىل االرباح 1976 .318

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية التجارية الصناعية. رسائل واطاريح 

 مرص العربية.

م, أمحد عبد احلميد مبارك , وسائل إسناد السلطة يف األنظمة الديمقراطية . 1976 .319

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االداري . رسائل م, أمحد كامل الدين موسى , نظرية اإلثبات يف القانون 1976 .320

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, آمال عبد اهلادي حممد فوده , دور البيانات املحاسبية يف مكافحة التهرب 1976 .321

الرضيبي مع التطبيق عىل رضيبة االرباح التجارية والصناعية. رسائل واطاريح القانون 

 صورة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املن

م, حسن فتح الباب , الدبلوماسية الربملانية يف عرص التنظيم الدويل . رسائل 1976 .322

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسني حممد الدوري, االعداد والتدريب االداري بني النظرية والتطبيق. 1976 .323

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القا

م, خريي احلسيني ياسني مصطفى, التطورات اجلديدة يف قانون الطريان الدويل 1976 .324

العام بظهور مؤسسات النقل اجلوي الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

محود, تطوير االعامل املرصفية بام يتفق والرشيعة  م, سامي حسن أمحد1976 .325

اإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, شوقي رامز شعبان, النظرية العامة للجريمة اجلمركية دراسة مقارنة. رسائل 1976 .326

 مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م, فريد نجيب سامي , الرضائب السلعية واالسعار . رسائل واطاريح القانون 1976 .327

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مراد رشدي فريد , النظرية العامة لالختالس يف القانون اجلنائي . رسائل 1976 .328

 رية مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو
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م, مصطفى عفيفي , فلسفة العقوبة التأديبية واهدافها , رسائل واطاريح القانون 1976 .329

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ناجي حممد فوزي خشبة, تقييم اداء اجلهاز املرصيف يف الرقابة عىل االئتامن 1976 .330

ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة بجمهورية مرص العربية. رسائل واطاري

 مجهورية مرص العربية.

م, يوسف حممد عطاوي, االستغالل السلمي لقاع البحار واملحيطات الدولية 1976 .331

خارج حدود الوالية اإلقليمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

مسؤولية الباين جتاه املشرتي يف عقد بناء السفينة(, م, احسان شاكر عبداهلل )1977 .332

القانون البحري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: طالب  -املاجستري 

 حسن موسى.

م, أمحد إسكندري )احلرب اللبنانية طائفية.. أم طبقية..( املاجستري كلية احلقوق 1977 .333

 مهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجل

م, أمحد قارش )النظام القانوين للمؤسسات االشرتاكية يف اجلزائر دراسة 1977 .334

مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ة املالحة البحرية السفينة( املاجستري كلية احلقوق بن م, أرمييل العريب )أدا1977 .335

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, أسعد سعد برهان الدين بكر )اهناء القرارات اإلدارية باإلرادة املنفردة(, 1977 .336

 بغداد.املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة 
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م, العقون األخرض )التنازع اإلجيايب والسلبي بني اجلنسيات( املاجستري كلية 1977 .337

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, باشا حممد محدي )املبادئ األساسية لإلدارة املحلية وتطبيقها عىل البلدية يف 1977 .338

زائر دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجل

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, بدر جاسم حممد اليعقوب, املسؤولية عن استعامل األشياء اخلطرة يف القانون 1977 .339

 صورة مجهورية مرص العربية.الكويتي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م, بيان احلوت )القيادات واملؤسسات السياسية يف فلسطني(, الدكتوراه العلوم 1977 .340

لبنان بإرشاف د:  -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 انيس صايغ

القانون اجلزائري  م, تقية حممد بن أمحد )اإلرادة املنفردة كمصدر لاللتزام يف1977 .341

والرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, جرفاوي الطاهر )العقوبة وأسباب إنقضائها دراسة يف قانون العقوبات 1977 .342

امعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ج

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, مجال الدين حممد حممود, سبب االلتزام ورشعيته يف الفقه االسالمي. رسائل 1977 .343

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حسن عباس حسن )الفكر السيايس الشيعي االصول واملبادئ( جامعة 1977 .344

القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: 

 حامد عبداهلل ربيع.   

م, حليمة ايت محودي )نظرية الباعث يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي( 1977 .345

ة احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلي

 الديمقراطية الشعبية.        

م, رشاد عبدالعزيز سامل عمرو )املقاومة الفلسطينية املسلحة والقانون الدويل 1977 .346

دراسة نظرية وتطبيقية(, املاجستري القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, 

 حممد احلاج محود, د: حكمت شرب عضوا.  بإرشاف د:

م, سامي امحد عبداهلل )الصورية يف القانون املدين دراسة مقارنة(, الدكتوراه 1977 .347

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: نقوال اسود

العقد املدين للظروف الطارئة يف الترشيع م, سامي بديع منصور )اعادة النظر يف 1977 .348

اللبناين والفرنيس واملقارن(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, سعد عبدالكريم العطار )النظام القانوين الستكشاف واستثامر قيعان البحار 1977 .349

املحيطات وباطنها الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية(, املاجستري القانون, كلية و

 القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد احلاج محود, د: حكمت شرب عضوا. 

م, سعيداين عيل )بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية( املاجستري كلية احلقوق بن 1977 .350

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 
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م, سمري مجيل حسني الفتالوي )استغالل براءة االخرتاع(, املاجستري القانون 1977 .351

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, صالح عبدالزهرة احلسون )املسؤولية االدارية لقوى االمن الداخيل يف 1977 .352

لقانون االداري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف ا -العراق(, املاجستري 

 د: ابراهيم طه الفياض.

م, صالح فاتح صالح )استقالة املوظف العام يف العراق( املاجستري القانون 1977 .353

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

 م, صباح ادوار عريس )الظروف املشددة يف القانونني العراقي واللبناين1977 .354

واملقارن(, الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: فؤاد الصغري -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, صباح كرم شعبان )جرائم املخدرات يف العراق(, املاجستري, كلية القانون 1977 .355

 جامعة بغداد.

ارجي للنفط اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق م, صبحي عرب )التسويق اخل1977 .356

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, ضاري خليل حممود )رضاء املجني عليه يف القانون اجلنائي املقارن(, 1977 .357

غداد, بإرشاف د: عبد القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة ب -املاجستري 

 االمري العكييل.

م, عادل حسني شبع )احلكم الذايت أسسه النظرية والتطبيقية( املاجستري القانون 1977 .358

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد.
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م, عادل عبد ابراهيم )حق الطبيب يف ممارسة االعامل الطبية ومسؤوليته 1977 .359

 معة بغداد.اجلنائية(, املاجستري, كلية القانون جا

م, عادل فليح العيل, التأمينات االجتامعية. رسائل واطاريح القانون كلية 1977 .360

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الرمحن دغنوش )حق ملكية والقيود القانونية واالتفاقية التي ترد عليه يف 1977 .361

جامعة اجلزائر يوسف بن خدة القانون اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, عبد القادر بريك العامري )تأميم النفط يف ضوء القانون الدويل العام( 1977 .362

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, عبد الكريم حسني )نظرية السبب مقارنة بني القانون الوضعي وما يشبهه يف 1977 .363

الفقه اإلسالمي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ني مؤسسات القطاع م, عبداجلبار عبداخلالق ابراهيم )احكام الروابط القانونية ب1977 .364

القانون املدين,  -العام االنتاجية واالستهالكية وجتار التجزئة يف العراق(, املاجستري 

 كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: صالح الدين الناهي.

م, عبداجلبار يوسف حممد )جريمة تزوير املحررات(, املاجستري, كلية القانون 1977 .365

 جامعة بغداد.

م, عبدالطيف عبداجلبار )اجلرائم االقتصادية يف الترشيع العراقي(, املاجستري 1977 .366

 قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, عبالوي حممد أرزقي )التأميم يف ضوء التجربة اجلزائرية يف جمال النفط( 1977 .367

اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, عدنان عيل كاظم )جريمة الرشوة يف القانون العراقي(, املاجستري قانون 1977 .368

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عرباجي يس حممد )سياسة دول عدم االنحياز وأثرها يف التنمية اإلقتصادية( 1977 .369

امعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ج

 الديمقراطية الشعبية.        

م, عزمي عبدالفتاح ابراهيم عطية, نظام قايض التنفيذ. رسائل واطاريح القانون 1977 .370

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل عبيد عودة اجليالوي )العالقة السببية بني اخلطأ والرضر وتطبيقاهتا 1977 .371

 القضائية(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عامر فرج حسن االعظمي )فلسفة السلطة يف ايدلوجية(, املاجستري القانون 1977 .372

 الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. 

 - 1939غانم حممد صالح عبداهلل )عراقي( )العراق والوحدة العربية بني  م,1977 .373

 (, الدكتوراه كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة , القاهرة.1958

م, فاروق عبد العليم موسى )حرية الرأي يف الرشيعة االسالمية والتنظيم 1977 .374

  املعارص(, الدكتوراه, جامعة األزهر.
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ني خمتار )وجود اإلدارة وتأثري الغلط عليها دراسة مقارن( املاجستري كلية م, لب1977 .375

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, ليىل بن محودة )املسؤولية الدولية يف حالة األرضار التي تلحق األجانب( 1977 .376

ق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقو

 الديمقراطية الشعبية.        

م, حممد الطيب أسامي )جريمة القذف يف الترشيع اإلسالمي والوضعي دراسة 1977 .377

مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 شعبية.        اجلزائرية الديمقراطية ال

م, حممد فوزان حممد رضا احلساين )القصد اجلنائي يف جريمة الرضب املقيض اىل 1977 .378

 املوت(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, مصطفى رشيف )أعوان الدولة وتوظيفهم لإلدارة اجلزائرية دراسة نظرية 1977 .379

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, مصطفى قويدري )قوة اليشء املقيض يف القانون اجلنائي املتابعات اجلديدة( 1977 .380

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

       الديمقراطية الشعبية.  

م, منذر كامل عبدالطيف )السياسة اجلنائية يف قانون العقوبات العراقي(, 1977 .381

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.
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م, مولود محروش )الظاهرة العسكرية بإفريقيا السوداء( املاجستري كلية احلقوق 1977 .382

 زائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجل

م, نوري حمسن أحلليفي )الرتفيع والرتقية يف الوظيفة العامة و أثرمها يف رفع 1977 .383

 كفاءة اجلهاز اإلداري(, املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد. 

م, ولزاري مليحة )األفعال املاسة بالسالمة اجلسدية املشددة يف القانون 1977 .384

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية  اجلزائري(

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, يوسف الياس حو, احلامية القانونية لألجر يف قانوين العمل العراقي 1977 .385

واملرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, يوسف بركات أبو دقة )امتيازات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها يف النظرية 1977 .386

العامة ويف قانون الصفقات العمومية باجلمهورية اجلزائرية( املاجستري كلية احلقوق بن 

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

سوريال ابراهيم الثورة بني الفكر والواقع. رسائل واطاريح القانون م, ابراهيم 1977 .387

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد عبد احلليم حممد عيل , النظام املرصيف والتنمية االقتصادية . رسائل 1977 .388

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, اسامعيل عبد الرحيم شلبي , رؤوس االموال العربية ومتويل التنمية 1977 .389

االقتصادية للدول العربية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م, هباء الدين سعد ابراهيم , دراسة حتليلية ألهم اجلوانب التنظيمية يف قطاع 1977 .390

جية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية التجارة اخلار

 مرص العربية.

م, مجال الدين حممد حممود , سبب االلتزام ورشعيته يف الفقه االسالمي . رسائل 1977 .391

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تزام ورشعيته يف الفقه االسالمي. رسائل م, مجال الدين حممد حممود, سبب االل1977 .392

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن عيل حافظ , املصانع احلربية ومعركة بناء املجتمع . رسائل واطاريح 1977 .393

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دور املواطنني يف تسيري االدارة العامة بالطرق غري م, حسن عيسى املال , 1977 .394

االنتخابية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, محاد حممد سطا السمالوي , النظام القانوين لألجور واملرتبات يف الوظيفة 1977 .395

 املنصورة مجهورية مرص العربية. العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

م, داود سلامن العطار , جتاوز الدفاع الرشعي يف القانون املقارن . رسائل 1977 .396

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رشاد عارف يوسف سيد , املسؤولية الدولية اإلرسائيلية من ارضار حرب 1977 .397

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل  1967

م, زكي الياس حنوش , ادارة التنمية الصناعية يف سوريا . رسائل واطاريح 1977 .398

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اريح القانون م, سامل يوسف الكسواين, املركز القومي ملدينة القدس. رسائل واط1977 .399

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سعد حممد الشناوي , مدى احلاجة إىل االخذ بنظرية املصالح املرسلة يف الفقه 1977 .400

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

احلارة يف القانون الدويل . رسائل  م, سمري جرجس بطرس , حق املطاردة1977 .401

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سوسن حسن زكي امحد , مشكالت التسويق املحيل واخلارجي للكتاب 1977 .402

 املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عطيفي حممود , املخالفات املالية ورقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات م, صالح ال1977 .403

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, طلعت اسعد عبد احلميد , تأثري السياسات التسويقية يف ختطيط اخلدمات 1977 .404

القانون كلية احلقوق جامعة املرصفية للبنوك التجارية يف مرص . رسائل واطاريح 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عادل حممد رجب , التنظيم العام للتجارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية 1977 .405

 السورية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مركية يف سوريا : تنظيمها الفني م, عبد احلميد حممد احلاج صالح, الرضائب اجل1977 .406

ودورها يف التنمية االقتصادية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م, عبد السالم عبد احلميد الشناوي, دراسة حتليلية ألسلوب املدخالت 1977 .407

انون كلية احلقوق واملخرجات كاداة لتخطيط عمليات املرشوع. رسائل واطاريح الق

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املنعم فهمي مصطفى, عامل االدارة وحرية الرأي. رسائل واطاريح 1977 .408

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فتحي السيد الشني, عقد التأمني يف الفقه اإلسالمي. رسائل واطاريح 1977 .409

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون

م, ماجد حممد عبد الرمحن خليفة , الوكالة التجارية . رسائل واطاريح القانون 1977 .410

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد اسامعيل طيبة , دراسة حتليلية ملستويات اداء الفاحص يف رضيبة االرباح 1977 .411

جارية والصناعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية الت

 مرص العربية.

م, حممد بكر حسني , االحتاد الفيدرايل بني النظرية والتطبيق . رسائل واطاريح 1977 .412

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الرسقة احلدية يف الرشيعة اإلسالمية مقارنة م, حممد عادل أمحد عيد شاهني , 1977 .413

بجريمة الرسقة يف القانون املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد الرمحن العايدي , اثر البعد االقتصادي واالجتامعي يف ترشيد 1977 .414

لية ملفهوم الوحدة املحاسبية. رسائل واطاريح النظرية العامة للمحاسبة مع دراسة حتلي

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد عيل حممد محاد, فرض االستمرار بني الفقه املحاسبي والترشيع الرضيبي 1977 .415

بالتطبيق عىل رضيبة االرباح التجارية والصناعية. رسائل واطاريح القانون كلية 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. احلقوق

م, حممد فتوح حممد عثامن, االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة يف النظام 1977 .416

الفيدرايل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

واطاريح  م, حممود حممد سامل , السقوط والتقادم يف األوراق التجارية . رسائل1977 .417

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مرزوق شلبي ميخائيل , مشاكل التحاسب الرضيبي يف قطاع جتارة وتشغيل 1977 .418

السيارات رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية. 

وجيه االقتصادي يف الكتلة العربية م, مصطفى عبد السالم حممد مصطفى , الت1977 .419

واثره يف سياستها اخلارجية , رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, نبيل أمحد حلمي , االمتداد القاري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1977 .420

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد نور الدين برش, مدى مالئمة سلطات جملس األمن للتطور املعارص م, نبيل حم1977 .421

للمجتمع الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م, نجم عبد اهلل عيل العزاوي, املشاكل الرئيسية للتنمية االدارية يف اجلمهورية 1977 .422

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.العراقية . رسائل واطاريح 

م, حييى حسني عبيد حممد, اهليكل السلوكي للمحاسبة الرضيبية بالتطبيق عىل 1977 .423

رضيبة االرباح التجارية والصناعية يف ج . م . ع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

424. 1978 , wazir, a. m \ de droit de l,autorite dans l, execution des 

sanctions criminelles .    -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد حافظ نجم )ترتيب الوظائف العامة دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة(, 1978 .425

 الدكتوراه, جامعة عني شمس.

م, اياد عبداجلبار ملوكي )املسؤولية عن االشياء وتطبيقاهتا عىل االشخاص 1978 .426

 املعنوية بوجه(, الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, باسل عبداللطيف حممد عيل )املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية دراسة 1978 .427

 جامعة بغداد كلية القانون.مقارنة(, املاجستري القانون اجلنائي, 

م, جنان مجيل سكر )حتديد املجاالت البحرية للدولة الساحلية يف اخلليج 1978 .428

العريب(, الدكتوراه القانون العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: 

 عبداحلسني القطيفي. 

قانون م, حسن صالح الدين مصطفى اللبيدي, األوامر عىل العرائض يف 1978 .429

املرافقات املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م, حكمت موسى سليامن )جرائم التخلف والغياب واهلروب يف الترشيع 1978 .430

 العسكري العراقي(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

لوطنية للثورة الزراعية( املاجستري كلية احلقوق بن م, خالد بيوض )اللجنة ا1978 .431

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, خليل ماجد )حلول املؤمن حمل املستأمن يف حقوقه ودعاويه جتاه الغري 1978 .432

سية واالدارية اجلامعة املسؤول(, دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السيا

 لبنان بإرشاف د: مصطفى طه  -اللبنانية 

م, رايض سامل علوش )مبدا الفصل بني السلطات(, دبلوم القانون العام كلية 1978 .433

 لبنان بإرشاف د: حسن اجللبي  -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

كلية  -ران(, املاجستري, جامعة بغداد م, ريتشارد دبليو كوتام )القومية يف اي1978 .434

 القانون والسياسية, قسم السياسة. 

م, زرويت الطيب )دفع املسؤولية العقدية بالقوة القاهرة دراسة مقارنة بني 1978 .435

القانون اجلزائري واملرصي والفرنيس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 لديمقراطية الشعبية.        يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ا

م, زهري جويعد عطية )االختصاص اجلنائي الدويل يف القانون الدويل(, 1978 .436

الدكتوراه القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداحلسني 

 القطيفي. 

م, سعاد حسني عيل )ملكية الشقق والطبقات دراسة مقارنة يف القوانني الوضعية 1978 .437

والرشيعة االسالمية(, املاجستري القانون املدين, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, 

 بإرشاف د: حممد طه البشري. 
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م, سمري عبدالعزيز املرغي )النزاعات املسلحة يف القانون الدويل وطبيعة احلرب 1978 .438

 اللبنانية(, املاجستري القانون العام, كلية القانون جامعة بغداد.  

م, سمري كامل, ملكية الراهن للامل املرهون يف الرهن العقاري. رسائل واطاريح 1978 .439

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سهام بواب )دور الرضائب يف انامء وتطوير االقتصاد اللبناين(, دبلوم القانون 1978 .440

لبنان بإرشاف د:  -امعة اللبنانية العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجل

 حسن صعب 

م, شعيب امحد سلامن )التحكم يف منازعات تنفيذ اخلطة االقتصادية العامة(, 1978 .441

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, صالح قاسم حممد الداود )التعويض عن القتل يف الرشيعة االسالمية 1978 .442

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.والقانون الوضعي(, 

م, عادل خليل محادي الدليمي )مشكلة الصحراء الغربية حماولة لدراسة نموذج 1978 .443

كلية العلوم السياسية قسم العلوم  -ملشكلة التجزئة يف الوطن العريب(, جامعة بغداد 

 السياسية, املاجستري, بإرشاف د: رياض عزيز هادي. 

م, عامر حممد عيل )النظام القانوين لتقاعد موظفي الدولة( املاجستري القانون 1978 .444

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, عبد الرمحان مرنان )احلضانة يف القانون اجلزائري ومدى تأثريها بالقانون 1978 .445

هورية األجنبي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلم

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, عبد سلامن سلطان اجلب )املسؤولية العقدية للناقل(, املاجستري القانون 1978 .446

 التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عبد عيل رضا جعفر )رجوع املؤمن عىل الغري املسؤول عن الرضر(, 1978 .447

 معة بغداد. املاجستري, كلية القانون والسياسة جا

م, عبدالباقي حممود سوادي )مسؤولية املحامي املدنية عن اخطائه املهنية(, 1978 .448

املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون والسياسة, بإرشاف د: عبدالباقي 

 البكري. 

-1921م, عبداجلبار عبد مصطفى )جتربة العمل اجلمهوري يف العراق بني 1978 .449

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبد الرضا الطعان.   -( جامعة بغداد 1958

م, عبدالرمحن رحيم عبداهلل )البنية التنظيمية لألجهزة االدارية يف الدولة دراسة 1978 .450

 نيا االشرتاكية, باللغة الرومانية.مجهورية روما -مقارنة( جامعة بخارست 

م, عبداملهدي عبدالغفار )عقد التسليف الزراعي يف العراق(, املاجستري القانون 1978 .451

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عصمت عبداملجيد بكر )اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القايض يف 1978 .452

 جامعة بغداد كلية القانون. معاجلته(, الدكتوراه القانون املدين, 

م, عواطف عبداملجيد الطاهر )النظام القانوين للوحدات اإلنتاجية يف القطاع 1978 .453

 االشرتاكي(, املاجستري القانون التجاري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, فاضل زيدان حممد )العقوبات السالبة للحرية(, املاجستري قانون اجلنائي, 1978 .454

 ية القانون. جامعة بغداد كل
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م, فخري رشيد مهنا )استاذ اكاديمي( )النظام القانوين للمالحة يف املضايق 1978 .455

الدولية وتطبيقه عىل مضيق هرمز(, الدكتوراه القانون, كلية القانون والسياسة جامعة 

 بغداد, د: حكمت شرب عضوا, بإرشاف د: عبداحلسني القطيفي. 

ذار القانونية املخففة(, الدكتوراه قانون م, فخري عبدالرزاق احلديثي )االع1978 .456

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

شباط  -1958متوز 14م, قحطان امحد سليامن )السياسة اخلارجية العراقية 1978 .457

(, جامعة بغداد كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: صادق 1963

 االسود.

 -يف العراق(, جامعة بغداد  1958متوز  /14)ثورة م, ليث عبداحلسني جواد 1978 .458

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: صادق االسود.

م, ماري هيدموس )جلنة مركز املرأة وشان املرأة يف املجتمع(, دبلوم العلوم 1978 .459

لبنان بإرشاف د:  -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 و ذيابفوزي ب

م, حممد صالح الدين حلمي, أساس املسؤولية التقصريية يف الرشيعة اإلسالمية 1978 .460

والقانون املدين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد عبدالعزيز ابو سخيلة )املسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات االمم 1978 .461

وراه يف القانون الدويل كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية املتحدة( الدكت

 بإرشاف د عائشة راتب 
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م, حممد فالح حسن )مرشوعية استخدام الوسائل العملية احلديثة(, املاجستري 1978 .462

 قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

 الرشعية دراسة مقارنة( م, حممد معروف عبد اهلل )رقابة االدعاء العام عىل1978 .463

الدكتوراه القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداالمري 

 العكييل.

م, حممد نرص رفاعي, الرضر كأساس للمسؤولية املدنية يف املجتمع املعارص. 1978 .464

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

منري محيد البيايت )الدولة القانونية والنظام السيايس االسالمي دراسة  م,1978 .465

 دستورية رشعية وقانونية مقارنة(, الدكتوراه, كلية احلقوق جامعة القاهرة. 

م, مولفرعة طيب )دور املتاحف يف املحافظة عىل الشخصية الوطنية واملعامل 1978 .466

راء تراثها الوطني( املاجستري كلية احلضارية لألمم وحماوالت اجلزائري يف مجيع وإث

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, نسيبة ابراهيم محو خطاب )خطاب الضامن دراسة يف القانون العراقي(, 1978 .467

 املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون, بإرشاف د: فائق الشامع. 

م, واثق عبداهلل رمضان )نزع السالم الشامل وحادثات احلد من االسلحة 1978 .468

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -االسرتاتيجية(, املاجستري, جامعة بغداد 

م, وفيق شيا )احلزب التقدمي االشرتاكي ومسامهته االنامئية يف النظام السيايس 1978 .469

اللبناين(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: نعمة نرص -اللبنانية 



65                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

اهلادي , دراسة حتليلية إلدارة االستثامرات العربية واالجنبية  م, امحد ابراهيم عبد1978 .470

مع التطبيق عىل هيئة االستثامر العريب واالجنبي يف مرص . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 حمافظة م, أمحد حممد السيد غنيم , مشكالت تسويق املوالح باجلملة بالتطبيق عىل1978 .471

الدقهلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, العويض منصور العويض, تبسيط االجراءات اجلمركية واثره عىل االنفتاح 1978 .472

االقتصادي يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

حسن عطية اهلل , سيادة الدول النامية عىل موارد االرض الطبيعية . رسائل  م,1978 .473

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, خالد عيل الصالح الدليمي , القطاع العام ومتويل التنمية االقتصادية يف 1978 .474

البلدان النامية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية. 

م, زكريا حسني عزمي , من نظرية احلرب إىل نظرية النزاع املسلح . رسائل 1978 .475

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية ا

م, طه زهران , معاملة األحداث جنائيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1978 .476

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عادل الطباطبائي , النظام االحتادي يف االمارات العربية . رسائل واطاريح 1978 .477

 املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة
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م, عبد العظيم مريس وزير , دور القضاء يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية . رسائل 1978 .478

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد القادر عبد احلافظ صالح الشيخيل , اجلزاء التأديبي للموظف العام يف 1978 .479

لعراقي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانون ا

 العربية.

م, عصام حممد صادق رمضان , املعاهدات غري املتكافئة يف القانون الدويل . 1978 .480

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بالتضخم يف البلدان النامية . رسائل واطاريح م, غازي حسني عناية , التمويل 1978 .481

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فرج سيد سليامن أمحد , رهن الطائرة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1978 .482

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العقبة عرب مضيق تريان . رسائل م, فكري أمحد سنجر, مشكلة املرور يف خليج 1978 .483

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, لطفي راشد حممد, التغيري التنظيمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1978 .484

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لتجارية. رسائل واطاريح م, حممد حسني إسامعيل, احلامية الدولية للعالمة ا1978 .485

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد العزيز أبو سحيلة, املسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات االمم 1978 .486

 املتحدة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ي, نمط التنمية االقتصادية لدول اخلليج العريب املنتجة م, منى مصطفى الربادع1978 .487

 للبرتول, رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م, ناجي حممد فوزي خشبة, العالقات التنظيمية بني رئيس الدولة ومؤسساهتا 1978 .488

انون كلية احلقوق جامعة واثرها يف صنع القرارات االدارية. رسائل واطاريح الق

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نبيل إسامعيل رسالن, النظام القانوين لنظرية احلوافز يف الوظيفة العامة 1978 .489

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اكمة يف قطاع م, نبيل احلسيني عليوة النجار , حركة شاغيل الوظائف احل1978 .490

 البرتول. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نبيل عبد احلافظ عبد الفتاح, مشاكل التسويق اخلارجي لغول القطن املرصي. 1978 .491

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د احلميد, املراجعة االدارية لتكاليف الرقابة عىل جودة االنتاج. م, هالة حسن عب1978 .492

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ادم وهيب النداوي )مدى سلطة املحكمة املدنية يف تعديل نطاق الدعوى(, 1979 .493

  الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون.

 -م, افرام داود شبريا )دور املثقفني يف التحوالت االجتامعية(, جامعة بغداد 1979 .494

 كلية القانون والسياسية, املاجستري العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي. 

م, ايدن خالد قادر )عقوبة الغرامة يف القانون العراقي املقارنة(, املاجستري 1979 .495

 بغداد كلية القانون. القانون اجلنائي, جامعة
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م, تلاملك حورية )الظروف املشددة واملخففة يف جناية القتل العمد وأثرها عىل 1979 .496

املسؤولية اجلنائية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ولية املدنية عن العمل غري املرشوع عىل عنرص م, جبار صابر طه )اقامة املسؤ1979 .497

 الرضر(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, مجيل مصعب حممود )القضية االريرتية منذ تسويات احلرب العاملية الثانية 1979 .498

كلية العلوم السياسية,  -دراسة نظرية وميدانية(, جامعة بغداد  1978حتى عام 

 ستري العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي.املاج

م, حسبو الغزازي, اثر الظروف الطارئة عىل االلتزام العقدي يف القانون املقارن. 1979 .499

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن بشيت خوين )ضامنات املتهم يف الدعوى العمومية اثناء مرحلة 1979 .500

املحاكمة(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد بإرشاف د: 

 سليم ابراهيم عباس حربة 

م, حسن حنيني )دور السياسة اجلمركية يف انامء لبنان االقتصادي(, دبلوم 1979 .501

لبنان  -اسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية العلوم السي

 بإرشاف د: حسن صعب

م, خالد حسني عيل ال جعفر )جريمة تضليل القضاء يف القانون العراقي 1979 .502

 واملقارن(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.
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حتى عام  1950اق اخلارجية من عام م, خليل فضيل الكبييس )سياسة العر1979 .503

يف املنطقة العربية(, جامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية, الدكتوراه,  1968

 بإرشاف د: حممود خريي عيسى و د: فاروق يوسف د: عيل الدين هالل. 

 م, ذيب بدوية )النظام القانوين لالجئني يف ضوء القانون الدويل العام( املاجستري1979 .504

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, رياض عبد عيسى الزهريي )العالقات التعاقدية بني الوحدات االقتصادية 1979 .505

 يف القطاع االشرتاكي(, الدكتوراه القانون االداري, كلية احلقوق جامعة بغداد.

محيدة )جريمة الرشوع واملحاولة يف قانون العقوبات اجلزائري( م, سعيد 1979 .506

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, سلامن بو ذياب )حق املؤلف يف احلقل االذاعي والتلفزيوين(, دبلوم القانون 1979 .507

لبنان بإرشاف د:  -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية اخلاص كلية 

 وليم نون

م, سهيل حسني الفتالوي )احلصانة القضائية للمبعوث الدبلومايس يف العراق 1979 .508

دراسة قانونية مقارنة(, الدكتوراه قسم القانون, كلية القانون جامعة بغداد, د: ممدوح 

احلاج محود؛ د: جابر ابراهيم الراوي؛ د: غالب عيل  عبدالكريم حافظ, د: حممد

 الداودي؛ وكيل وزارة اخلارجية منذر عريم.
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م, صاحب عبيد عبدالزهرة الفتالوي )ضامن العيب وختلف الوصف يف عقد 1979 .509

البيع ومدى تأثر بالتطورات االقتصادية واالجتامعية(, املاجستري القانون املدين, جامعة 

 ن. بغداد كلية القانو

م, صالح عبدالزهرة احلسون )احكام التفتيش واثاره يف القانون العراقي(, 1979 .510

 الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, عادل امحد الطائي )النظام القانوين لالستخدام العسكري للبحار(, الدكتوراه 1979 .511

ف د: حممد احلاج محود, د: حكمت القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشا

 شرب عضوا. 

م, عادل عيل عبداهلل املقداد )مسؤولية الناقل الربي يف نقل االشخاص(, 1979 .512

 املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عادل غفور خليل )االجتاهات الفكرية واملواقف السياسية ألحزاب املعارضة 1979 .513

كلية العلوم السياسية, املاجستري,  -(, جامعة بغداد 1954-1946اق العلنية يف العر

 بإرشاف د: وميض مجال نظمي.

م, عارف سهيل نجم )مشاريع واتفاقيات التسوية واثرها عىل الوحدة العربية(, 1979 .514

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.    -املاجستري, جامعة بغداد 

(, 1934-1920لفكر االشرتاكي يف العراق م, عامر حسن فياض )جذور ا1979 .515

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبد الرضا الطعان.  -جامعة بغداد 

م, عباس هاشم الساعدي )محاية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث يف 1979 .516

اخلليج العريب( الدكتوراه القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: 

 مد احلاج محود, د: حكمت شرب عضوا.حم
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م, عبد االمري حسن جنيح )االفراج الرشطي يف العراق دراسة مقارنة(, 1979 .517

 الدكتوراه القانون, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: عبداالمري العكييل. 

م, عبداجلبار ناجي املال صالح )استاذ جامعي( )انقضاء عقد املقاولة(, 1979 .518

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون.  الدكتوراه

م, عبدالسالم زايدي )مبدأ سري املرافق العامة بانتظام وإستقرار يف الترشيع 1979 .519

اجلزائري املقارن( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 أوهيبية )رضا املجني عليه وأثره يف املسؤولية اجلنائية( املاجستري كلية م, عبداهلل1979 .520

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, عبيد الشافعي )اجلهل بالقانون واجلهل بالوقائع وأثرها يف املسؤولية اجلنائية( 1979 .521

لية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري ك

 الديمقراطية الشعبية.        

م, عدنان بزي )جامعة الدول العربية واجهزهتا الفعالة(, دبلوم العلوم السياسية 1979 .522

 لبنان بإرشاف د: فوزي بو -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 ذياب

كلية العلوم  -م, عصام حمسن عيل )العالقات العربية االفريقية(, جامعة بغداد 1979 .523

 السياسية, املاجستري بإرشاف د: رياض عزيز هادي.
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م, عصمت عبدالكريم خليفة )نظام الرتقية يف الوظيفة العمومية( املاجستري كلية 1979 .524

ية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهور

 الشعبية.        

م, غسان ابراهيم حسني )مستقبل العالقات الدولية يف اخلليج العريب(, جامعة 1979 .525

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: صادق االسود. -بغداد 

(, جامعة بغداد 1937-1932م, فؤاد حسني الوكيل )مجاعة االهايل يف العراق 1979 .526

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: صادق االسود. -

م, قايس عبداهلل زيدومة )املسؤولية اجلنائية لألطباء والصيادلة( املاجستري كلية 1979 .527

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

االقرار واستجواب اخلصوم يف االثبات املدين(, م, قيس عبدالستار عثامن )1979 .528

 الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, كطران زغري نعمة )الديمقراطية الشعبية يف ظل الديمقراطيني الرأساملية 1979 .529

 واالشرتاكية(, املاجستري القانون الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد.

ى )التعويض يف املسؤولية التقصريية لإلدارة( املاجستري كلية م, لعالوي عيس1979 .530

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, متيجي رشيدة )جتاوز الدفاع الرشعي يف الترشيع اجلزائري واملقارن( 1979 .531

اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 الديمقراطية الشعبية.        
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م, حممد رشيف امحد )نظرية تفسري النصوص املدنية دراسة مقارنة بني الفقهني 1979 .532

 املدين واالسالمي(, الدكتوراه القانون املدين, كلية القانون جامعة بغداد.

ت الضبط الداري يف الظروف م, حممد رشيف اسامعيل عبد املجيد )سلطا1979 .533

االستثنائية دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة عني 

 شمس مرص, بإرشاف د: سليامن حممد الطاموي. 

م, حممد شالل حبيب )اخلطورة االجرامية(, الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية 1979 .534

 القانون جامعة بغداد.

ح العزاوي )دور العراق يف حركة عدم االنحياز(, املاجستري, م, حممد صال1979 .535

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جامعة بغداد 

م, حممد عبود نغيمش )نظام ايقاف تنفيذ العقوبات قانون العقوبات العراقي 1979 .536

 واملقارن(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

عيل سامل )االشرتاك باملساعدة واثره يف العقاب(, املاجستري قانون  م, حممد1979 .537

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, حممد عمر مولود )السلطة االنضباطية لإلدارة يف قانون العمل(, املاجستري 1979 .538

 قانون العمل, جامعة بغداد كلية القانون. 

ن حقوقه وعىل آثاره االدبية والفنية(, م, حممود امحد املرصي )تنازل املؤلف ع1979 .539

لبنان  -دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: وليم نون

م, حممود خلف حسني, )التنفيذ املبارش للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة( 1979 .540

 عة بغداد.املاجستري القانون االداري, كلية القانون جام



74                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, مروان صباغ )القضاء ورقابة الرشعية يف سوريا دراسة مقارنة( الدكتوراه 1979 .541

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: كامل غايل.

م, مريم زيتوين )انحراف األحداث والعقوبات والتدابري املقررة هلم( املاجستري 1979 .542

امعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن عكنون ج

 الديمقراطية الشعبية.        

م, مصطفى رشبا )االدارة املحلية وممارسة الديمقراطية الشعبية يف القطر العريب 1979 .543

السوري دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 ة.السورية, بإرشاف د: عبداهلل طلب

م, ناكرو محيدة )رابطة السببية وأثرها عىل املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم العمدية 1979 .544

وغري العمدية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ء لبنان(, دبلوم العلوم السياسية م, هناية حجازي )دور التلفزيون يف االنامء وانام1979 .545

لبنان بإرشاف د: حسن  -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 صعب

م, يوسف معرض )دور االمني العام لألمم املتحدة ووظائفه واختصاصه(, 1979 .546

 -نانية دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللب

 لبنان بإرشاف د: فوزي بو ذياب

م, أمحد جاد عبد الوهاب , مشكالت ختطيط ورقابة اإلنتاج يف الصناعات 1979 .547

املتوسطة احلجم يف القطاع الصناعي يف حمافظة الدقهلية . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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السامن , مشكلتا عدم استقرار وتباطؤ نمو حصيلة الصادرات م, امحد محد اهلل 1979 .548

السلعية للدول األخذة بالنمو واثارها عىل اقتصاديات هذه الدول . رسائل واطاريح 

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد حممد مليجي موسى , حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص 1979 .549

قضائي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

 العربية.

م, بدرية جارس الصالح, السلطة الالئحية يف جمال تنفيذ القوانني . رسائل 1979 .550

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االختصاص . رسائل واطاريح م, بشار مجيل يوسف عبد اهلادي , تفويض ب1979 .551

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جالل أمحد خليل عوض اهلل , النظام القانوين حلامية االخرتاعات ونقل 1979 .552

التكنلوجيا إىل الدول النامية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

لبنان( الدكتوراه  يف تطبيقها ومسألة قباين )الالمركزية الدين حمي خالد م,1979 .553

لبنان بإرشاف  -القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 رباط د: ادمون

م, شعبان فهمي عبد العزيز , دور رأس املال يف الفكر االسالمي . رسائل 1979 .554

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح ال

م, عادل خالد حزما, مبدأ حرية املالحة يف املضايق املستعملة للمالحة الدولية. 1979 .555

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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تجارة اخلارجية بني مجهورية م, عبد القادر حممد عبد القادر امحد, تقييم نشاط ال1979 .556

مرص العربية والواليات املتحدة االمريكية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل حسن اجلزيري, دور الدراسات القطاعية ودراسات اجلدوى يف 1979 .557

كلية احلقوق جامعة املنصورة  اعداد خطط التنمية الصناعية. رسائل واطاريح القانون

 مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل مربوك حممد عبد العزيز النجار )حدود املسئولية املدين املتضامن يف 1979 .558

الرشيعة و القانون( املاجستري الفقه املقارن قسم القانون اخلاص كلية الرشيعة والقانون 

 نعامن حممد خليل مجعةاجلامعة االزهر بإرشاف د حممد انيس عباده و د 

م, علوي أجمد عيل, النظام القانون للفضاء اخلارجي واألجرام الساموية . رسائل 1979 .559

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل صادق عبد احلميد صادق, أمن الدولة يف النظام القانوين للهواء وللفضاء 1979 .560

واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اخلارجي. رسائل 

 العربية.

م, عمرو فؤاد أمحد بركات , السلطة التأديبية. رسائل واطاريح القانون كلية 1979 .561

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عوين حسني بدر , التحويل املرصيف. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1979 .562

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, كامل توفيق بربر , االدارة املالية يف احلكم املحيل يف لبنان . رسائل واطاريح 1979 .563

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد أبو شادي عبد احلليم , نظام املحلفني يف الترشيع اجلنائي املقارن . 1979 .564

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل

م, حممد رشيف اسامعيل عبد املجيد , سلطات الضبط االداري يف الظروف 1979 .565

االستثنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

قانوين للنيابة العامة . رسائل واطاريح م, حممد عيد حممد الغريب , املركز ال1979 .566

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود ابراهيم امحد الوايل , نظرية التفويض االداري . رسائل واطاريح 1979 .567

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

مشكالت التنظيم االداري باملنشآت العامة م, نادر امحد سعد أبو شيخة , 1979 .568

االقتصادية يف اململكة االردنية اهلاشمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نظري رياض حممد الشحات , دور بحوث العمليات يف حل مشكالت التوزيع 1979 .569

ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املادي للسلع . رسائل واطاريح القانو

 العربية.

م, يوسف ابراهيم عبد احلق , التخطيط والتنمية االقتصادية يف االردن . رسائل 1979 .570

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

571. 1980 , eldeeb , Mohamed reda \ le droit pour l, etat d, 

interdire le survol de son temitoire parles aeronts \ civils 
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etrangers en temps .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد الريس املخلف )الطبيعة القانونية خلليج العقبة ومضايق تريان( 1980 .572

 ة جامعة بغداد, بإرشاف د: حكمت شرب. املاجستري القانون, كلية القانون والسياس

م, امحد شوقي حممود )الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة 1980 .573

األمريكية( الدكتوراه, قسم القانون العام كلية احلقوق فرع اخلرطوم جامعة القاهرة 

 مرص, بإرشاف د: عبد احلمد كامل حشيش.  

الرضيبي يف القانون املرصي( الدكتوراه,  م, امحد ماهر عبداحلميد عز )التهرب1980 .574

قسم املالية العامة كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: عاطف 

 صدقي. 

م, اسعد دياب )نظرية ضامن عيوب املبيع اخلفية يف القانون اللبناين واملقارن(, 1980 .575

 -ة واالدارية اجلامعة اللبنانية الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسي

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب

م, املختار عطار )الرهن البحري يف القانون املغريب( الدكتوراه القانون كلية 1980 .576

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

عريب االشرتاكي من االقليات يف م, امال حممد عيل )موقف حزب البعث ال1980 .577

الوطن العريب(, جامعة بغداد كلية القانون والعلوم السياسية املعهد العايل للدراسات 

 القومية واالشرتاكية, املاجستري, بإرشاف د: صادق االسود. 

م, جاسم لفتة سلامن )جريمة االجهاض يف النظامني الرأساملية واالشرتاكي 1980 .578

 دراسة قانونية مقارنة(, املاجستري القانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, حسن عزبه العبيدي )املركز الدستوري حلزب البعث العريب االشرتاكي 1980 .579

ملجتمع(,املاجستري القانون, كلية القانون دراسة قانونية يف قيادة احلزب للدولة وا

 والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: عيل غالب خضري. 

(, 1953-1945م, خالد صبحي امحد اخلريو )السياسة اخلارجية العراقية 1980 .580

 كلية العلوم السياسية, املاجستري بإرشاف د: مازن الرمضاين. -جامعة بغداد 

 -(, جامعة بغداد 1948انون الوطنية يف العراق م, مخيس حزام وايل )وثبة ك1980 .581

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: غسان العطية.

م, رياض خليل جاسم )اجلرائم املاسة باألرسة يف قانون األحوال الشخصية 1980 .582

 العراقي(, املاجستري.

 امعة القاهرة.م, سامي صادق املال )اعرتاف املتهم دراسة مقارنة( الدكتوراه, ج1980 .583

م, سعد ابراهيم االعظمي )جرائم التجسس يف الترشيع العراقي(, املاجستري 1980 .584

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, سعدون عنرت نصيف )احكام الظروف االستثنائية يف الترشيع العراقي(, 1980 .585

 املاجستري القانون الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. 

م, ضاري خليل حممود )اثر العاهة العقلية يف املسؤولية اجلزائية(, الدكتوراه, 1980 .586

 كلية القانون جامعة بغداد.

م, ضاري رشيد البدري )الفصل والتمييز العنرصي يف ضوء القانون الدويل 1980 .587

العام(, املاجستري القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حكمت 

 شرب. 
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م, طارق قاسم حرب )جرائم االنتظام العسكري يف الترشيع اجلزائي 1980 .588

 العسكري(, املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, طالب حممد وهيم )التنافس الربيطاين االمريكي عىل نفط اخلليج العريب( 1980 .589

 الدكتوراه, كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. 

ة  الرؤساء و حدودها يف الوظيفة العامة(, م, عاصم امحد عجيلة )طاع1980 .590

 الدكتوراه, كلية احلقوق جامعة القاهر.

م, عامر امحد املختار )ضامنات سالمة احكام القضاء اجلنائي(, الدكتوراه, كلية 1980 .591

 القانون جامعة بغداد.

م, عبد االمري حمسن مغري )سلطة اإلدارة يف إصدار القرارات التنظيمية والرقابة 1980 .592

 ليها(, املاجستري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد.ع

م, عبداحلميد حممود السامرائي )النظام القانوين ألبعاد االجانب يف القانون 1980 .593

 العراقي(, املاجستري القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد.

مقارنة(,  م, عبدالستار جبار جياد )النظام القانوين للمزارع اجلامعي دراسة1980 .594

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

كلية العلوم  -م, عبدالقادر حممد فهمي )النفط العريب كسالح(, جامعة بغداد 1980 .595

 السياسية, املاجستري, بإرشاف د: طالب الطباطبائي.

ستري م, عبداهلل حسني السعيدي )تنازع القوانني اجلنائية يف الزمان(, املاج1980 .596

 القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد. 

م, عبداهلل سعيد الكاندا )التطور الدستوري يف اجلمهورية العربية اليمنية(, 1980 .597

 املاجستري القانون الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. 
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م, عدنان امحد ويل العزاوي )عقد اعادة التأمني دراسة مقارنة(, الدكتوراه 1980 .598

 انون املدين, جامعة بغداد كلية القانون والسياسة . بإرشاف د: اكرم ياملكي  الق

 - 1882م, عدنان حسني رشيد الشيخيل )الفكر القومي العريب يف مرص1980 .599

اجلامعة املستنرصية, املاجستري  -( املعهد العايل للدراسات القومية واالشرتاكية 1922

 اس صالح. الدراسات التارخيية, بإرشاف د: امحد عب

م, عفيف شمس الدين )القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري(, الدكتوراه 1980 .600

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: ادمون نعيم

 م, عامد سعيد عيل )مسؤولية الويل اجلنائية عن جنوح احلدث(, املاجستري قانون1980 .601

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عامد حممد ثابت املال حويش )تعويض االرضار الناشئة عن العمل غري 1980 .602

 املرشوع(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, فاضيل إدريس )املسؤولية عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري( 1980 .603

 كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري

 الديمقراطية الشعبية.        

م, فائز عزيز اسعد )مبدأ علو الدستور(, الدكتوراه القانون الدستوري, كلية 1980 .604

 القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: صالح جواد الكاظم. 

-1953م, فكرت نامق عبدالفتاح )سياسة العراق اخلارجية يف املنطقة العربية 1980 .605

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: مازن الرمضاين.  -(, جامعة بغداد 1958
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م, فهمي حممد إسامعيل عزت )سلطة التأديب بني االدارة والقضاء( الدكتوراه 1980 .606

قوق جامعة عني شمس بإرساف د: سليامن حممد الطاموي قسم القانون االداري كلية احل

 مجهورية مرص العربية.

م, قاسم احلسني )اخلطة اخلمسية لالنامء يف االردن واثرها يف زيادة االنتاج 1980 .607

القومي(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 عبلبنان بإرشاف د: حسن ص -اللبنانية 

م, كامل خري اهلل طراد )رأساملية الدولة والقانون االشرتاكي يف العراق(, 1980 .608

املاجستري القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد عبداهلل 

 الدوري, د: حكمت شرب عضوا. 

(, 1978 - 1950م, حممد امحد حسن )االحزاب واحلركات السياسية يف ايران 1980 .609

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جستري, جامعة بغداد املا

م, حممد أرزقي لبيب )دور منظمة الوحدة اإلفريقية يف تصفية االستعامر( 1980 .610

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

(, جامعة 1978-1958اخلليجية  -د )العالقات العراقية م, حممد جاسم حمم1980 .611

كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري العلوم السياسية, بإرشاف د مندوب  -بغداد 

 امني الشاجلي.

م, حممد شتا ابو سعد, الرشط كوصف للرتايض. رسائل واطاريح القانون كلية 1980 .612

 ية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العرب
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كلية العلوم  -م, حممد عبدالقادر امحد )دور االعالم يف التنمية(, جامعة بغداد 1980 .613

 السياسية, املاجستري, بإرشاف د: عبداللطيف القصري.

م, حممد عيل بحر العلوم )استاذ جامعي عراقي( )عيوب االرادة يف الرشيعة 1980 .614

رة كلية العلوم قسم الرشيعة االسالمية دراسة مقارنة عامة(, الدكتوراه, جامعة القاه

 االسالمية, مرص, بإرشاف د: حممد بلتاجي. 

م, حممد حممود ندا )انقضاء الدعوى التأديبية(, الدكتوراه, قسم االداري كلية 1980 .615

 احلقوق اجلامعة جامعة عني شمس بإرشاف د: سليامن الطاموي.

العربية(  م, حممد نوري احلسيني )االختصاص االستشاري ملحكمة الدول1980 .616

الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد 

 عزيز شكري.

م, حممد يوسف صالح الزغبي, عقد التأمني. رسائل واطاريح القانون كلية 1980 .617

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اجلنائية االجنبية(, الدكتوراه القانون م, منذر كامل عبدالطيف )اثار االحكام 1980 .618

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, ناجي شعبان )التوجية االنامئي للتلميذ اللبناين يف مرحلة التعليم الثانوي(, 1980 .619

 -دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بلبنان بإرشاف د: حسن صع

م, ناجي ميخائيل شوفاين )املستفيدون من الضامن االجتامعي اللبناين(, 1980 .620

 -الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: فؤاد الصغري
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م, هارف بو ثلجة )مركز األجانب يف القانون الدويل دراسة تطبيقية للهجرة 1980 .621

اجلزائرية اىل فرنسا(, املاجستري, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, القانون الدويل 

 بإرشاف د نزار العنبكي 

م, ابراهيم ابراهيم الغامز, الشهادات كدليل إثبات يف املواد اجلنائية . رسائل 1980 .622

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

أمحد شوقي الشلقاين, الرضر يف تزوير املحررات . رسائل واطاريح القانون م, 1980 .623

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد كامل سالمة, احلامية اجلنائية ألرسار املهنة. رسائل واطاريح القانون 1980 .624

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

وسف أبو جليل , الرضيبة يف االسالم والترشيع الوضعي . رسائل م, السيد ي1980 .625

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, انور اسامعيل اهلواري , القروض اخلارجية والتنمية االقتصادية مع دراسة 1980 .626

لية احلقوق جامعة تطبيقية خاصة بجمهورية مرص العربية . رسائل واطاريح القانون ك

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حازم حسن عبد احلميد مجعة , املرشوعات الدولية العامة وقواعد محايتها يف 1980 .627

القانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

المانة يف القانون املقارن . رسائل م, خالد محيدي مفلح الزعبي , جريمة خيانة ا1980 .628

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, راتب جربيل اجلنيدي , االجتاهات احلديثة لرهن املنقول يف القوانني التجارية 1980 .629

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رضا سليامن حممد حممد , دور النظم الرضيبية يف حتقيق التكامل االقتصادي  م,1980 .630

 العريب رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عباس مصطفى انور املرصي , التزام بائع املحل التجاري بعدم أنشاء جتارة 1980 .631

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.منافسة . رسائل واطاريح القانون كلي

م, عبد الرمحن حممد عبد الرمحن , ختطيط القوى العاملة واثره يف حتقيق الكفاءة 1980 .632

 االدارية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

ثناء املحاكمة. رسائل م, عبد الستار سامل الكبييس, ضامنات املتهم قبل وا1980 .633

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الفتاح حممد موسى النجار, احلجر والوالية عىل املال يف الرشيعة 1980 .634

االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

حممد قسام , التنسيق االقتصادي بني اقطار اخلليج العريب يف اطار  م, عبد الكريم1980 .635

التكامل االقتصادي العريب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل عادل خزنه كاتبي , االجراءات اجلنائية املوجزة . رسائل واطاريح 1980 .636

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق

م, عيل حممد جعفر , تأثري السن عىل املسؤولية اجلنائية . رسائل واطاريح القانون 1980 .637

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, قاسم عبد احلميد الوتيدي , مسؤولية املرهتن التجاري بني الرشيعة والقانون 1980 .638

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطا

م, حممد ظافر حمبك , التنبؤ االقتصادي ومشكالت السياسة االقتصادية يف 1980 .639

اجلمهورية العربية السورية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

حللبي , ضامنات احلرية الشخصية اثناء التحري م, حممد عيل سامل عياد ا1980 .640

واالستدالل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد عيل عبد الرحيم عيل , السلطات االستثنائية لربان السفينة دراسة مقارنة 1980 .641

 مجهورية مرص العربية. . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

م, حممد كامل مصطفى حممد , هيكل االعامل االنتاجية . رسائل واطاريح 1980 .642

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد هشام أمحد أبو الفتوح بدوي , النظرية العامة للظروف املشددة . رسائل 1980 .643

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م, حممود حسن حسنني , العوامل املؤثرة يف حتديد قيم االوراق املالية . رسائل 1980 .644

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود ماهر حممد ماهر , نظام الضامنات الدولية لالستخدامات السلمية 1980 .645

نووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص للطاقة ال

 العربية.
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م, مدحت عباس امني , نظرية التكاليف يف الترشيع الرضيبي العراقي . رسائل 1980 .646

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الرمحن , املشاكل التي تواجه الرشكات م, نادية عبد الرمحن حممد اهلادي عبد 1980 .647

الدولية يف ظل سياسة االنفتاح االقتصادي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نجم عبد اهلل عيل العزاوي , مشاكل اعدادات القيادة االدارية يف الدول 1980 .648

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.العربية . رسائل واطاريح القانون كلي

م, نداء حممد حممود , انقضاء الدعوى التأديبية . رسائل واطاريح القانون كلية 1980 .649

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

واالجتهاد اللبناين(  الترشيع يف التنظيمية السلطة كباره )حدود أديب نزيه م,1980 .650

 -القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية الدكتوراه 

  بيالين لبنان بإرشاف د: بشري

م, نوره فرغيل عبد الرمحن , مسؤولية املوظف عن أخطائه ومدى مسؤولية 1980 .651

الدولة عنها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, يوسف قاسم , التعامل التجاري يف ميزان الرشيعة . رسائل واطاريح القانون 1980 .652

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

653. 1981  ,Ibrahim , omar ei farouk ei hossini \ essai sur la paica 

de la capacite penale en droit francais et en droit egyptien  

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل -
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654. 1981 , abdelhady, abdelaziz meikemar , \ l, action juridique in 

intemationale contre la pollution atmospherique . -  رسائل

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

655. 1981 , farag , salah fawzy farag , pouvoir de police 

administrative dans les pays en voie de developpemnet .  - 

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

656. 1981 , sahama , ahmed abdel – karim \ les comflits de lois en 

matiere de ppets intemationaux . -  رسائل واطاريح القانون كلية

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امال طه عبد الغني رزق , إهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة لصاحب العمل  1981 .657

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

 El-Bey, Mobsem,: L'obligatin de maintenier lavolonم, 1981 .658

tededaree et la responsabilile precontira ctuelle en droit 

terancais et egptien. -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

فاسكا )حزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية جذوره وتطوره الفكري م, أمحد ت1981 .659

والتنظيمي والسيايس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

كلية م, ادوارد جر بشاي, التجريم الرضيبي املرصي. رسائل واطاريح القانون 1981 .660

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, بلعيد كرومي )سلطة القايض يف تفسري النصوص الرشعية والوضعية( 1981 .661

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

ري يف القانون العراقي دراسة مقارنة(, م, حسني توفيق فيض اهلل )احلساب اجلا1981 .662

 املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, حسني عيل طه )الرقابة الشعبية وسيلة اسهام اجلامهري يف السلطة(, املاجستري 1981 .663

 القانون / القانون الدستوري, جامعة بغداد كلية القانون. 

الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة يف النظام م, محيد حنون خالد الساعدي )1981 .664

الرئايس دراسة مقارنة مع الدستور العراقي( الدكتوراه, قسم القانون الدستوري كلية 

 احلقوق جامعة عني شمس مرص, بإرشاف د: سليامن الطاموي.

)التيارات الفكرية يف املقاومة الفلسطينية  -اردين  -م, ذياب حممد عبداهلل 1981 .665

كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: وميض  -(, جامعة بغداد 1965-1973

 مجال نظمي.

م, رعد عبداجلليل عيل )ظاهرة العنف السيايس دراسة يف العنف الثوري( 1981 .666

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: غانم حممد صالح. -جامعة بغداد 

طالن يف العقود االدارية دراسة مقارنة(, م, زكي حممد حممد النجار )نظرية الب1981 .667

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة عني شمس.

م, زيد قدري الرتمجان )نظرية التعسف يف استعامل احلق وتطبيقها يف حقل 1981 .668

امللكية العقارية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 املغربية.  جامعة احلسن الثاين اململكة 
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م, سامل حممد بديوي )احلدود العراقية االيرانية دراسة جيوبوليتيكية(, 1981 .669

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -املاجستري, جامعة بغداد 

م, سعدية حممد كاظم )االستفزاز دراسة مقارنة(, املاجستري القانون اجلنائي, 1981 .670

 بإرشاف د: فخري عبدالرزاق احلديثيكلية القانون والسياسة جامعة بغداد 

م, رشيف جويد العلوان )تسوية كامب ديفد ومستقبل الرصاع العريب 1981 .671

كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د:  -االرسائييل( جامعة بغداد 

 مندوب امني الشاجلي.

اجستري, جامعة م, شوقي عيل ابراهيم )الرصاع الدويل يف املحيط اهلندي(, امل1981 .672

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -بغداد 

م, صباح كرم شعبان )النظرية العامة جلرائم استغالل النفوذ(, الدكتوراه 1981 .673

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

(, جامعة 1961-1945م, صالح الدين اسامعيل )العالقات العراقية املرصية 1981 .674

 ية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: رياض عزيز هادي.كل -بغداد 

(, املاجستري, 1980 - 1970م, ضياء الدين مجال )العالقات العراقية االفريقية 1981 .675

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جامعة بغداد 

ون م, عامر حممد عيل )سلطة االدارة يف املشاريع الكربى( الدكتوراه القان1981 .676

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, عبداالمري عيل موسى )النظام القانوين للرتخيص او االجازة يف الترشيع( 1981 .677

 املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.
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م, عبداجلبار عيل حممد املشهداين )النظام القانوين لرشكات القطاع املختلط(, 1981 .678

 نون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. املاجستري القا

م, عبداحلميد حممود حسن السامرائي )النظام القانوين ألبعاد األجانب يف 1981 .679

 القانون العراقي(, املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, عبدالرمحن عبدالرزاق الطحان )العقد يف ظل النظام االشرتاكي(, الدكتوراه 1981 .680

 , جامعة بغداد كلية القانون. القانون املدين

م, عبدالكريم عبدالوهاب )سياسة الواليات املتحدة االمريكية جتاه الكيان 1981 .681

كلية القانون والسياسية,  -الصهيوين يف الرشق االوسط(, املاجستري, جامعة بغداد 

 قسم السياسة. 

الدويل(, كلية م, عالء الدين حسني مكي مخاس )استخدام القوة يف القانون 1981 .682

 القانون جامعة بغداد القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية.

م, عيل حسني صادق )حقوق العراق كدولة مترضرة جغرافيا ومطلة عىل بحر 1981 .683

شبه مغلق اخلليج العريب(, الدكتوراه القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون 

 بإرشاف د: حممد احلاج محود. 

م, عيل عاشور الفار )الشخصية القانونية للفرد يف القانون العام( املاجستري كلية 1981 .684

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, فاضل عباس العزاوي )البنية التنظيمية حلزب البعث العريب االشرتاكي( كلية 1981 .685

 جامعة بغداد, املاجستري السياسية.  -والسياسية  القانون
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م, فؤاد بيطار )ازمة الديمقراطية يف العامل العريب(, الدكتوراه العلوم السياسية 1981 .686

لبنان بإرشاف د: حسن  -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 اجللبي

م يف الترشيع العراقي داسة مقارنة(, م, فؤاد عيل سليامن الراوي )توقيف املته1981 .687

 املاجستري قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون بإرشاف د: عبد االمري. 

م, كاظم شهد محزة )اثر الزواج املختلط يف جنسية الزوجني يف الترشيعات 1981 .688

     العربية(, املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: حسن حممد اهلداوي.   

م, كميل قيرص داغر )حرية الراي والتعبري يف الترشيع واالجتهاد اللبناين(, 1981 .689

 -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: ادمون نعيم

ه القانون م, لطيف جرب كوماين )مسؤولية البائع يف البيوع البحري(, الدكتورا1981 .690

 التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, ماهر عبد شويش )النظرية العامة للخطأ يف القانون اجلنائي(, الدكتوراه 1981 .691

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حممد الصغري بغيل )النظام القانوين للمؤسسة االشرتاكية االقتصادية يف 1981 .692

 املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.الترشيع اجلزائري(, 

م, حممد عبداجلليل احلديثي )جرائم التحريض وصورها يف اجلوانب املاسة بأمن 1981 .693

 الدولة اخلارجية(, الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

يف الوطن العريب(, م, حممد عبداملجيد حسون )اسرتاتيجية رصاع القوى الكربى 1981 .694

 كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: صادق االسود. -جامعة بغداد 
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 م, حممد عبودي نغيمش )انقضاء تنفيذ احلكم اجلزائي بالتقادم( الدكتوراه.1981 .695

م, حممود سامي حممد مجال الدين )الرقابة االدارية عىل اعامل االدارة الالئحية 1981 .696

قارنة بني فرنسا ومرص( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة دراسة م

 االسكندرية مرص, بإرشاف د: حمسن خليل. 

م, منيب حممد ربيع )ضامنات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإلداري(, 1981 .697

 الدكتوراه, جامعة عني شمس ,القاهرة.

املاجستري القانون اجلنائي, كلية م, نشأت امحد نصيف )العود اىل اجلريمة(, 1981 .698

 القانون جامعة بغداد.

كلية  -م, هيفاء امحد جواد السامرائي )احلوار العريب االوريب(, جامعة بغداد 1981 .699

 القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: مندوب الشاجلي.

اإلسالمية  م, ابراهيم عطا عطا شعبان, النظرية العامة لالمتناع يف الرشيعة1981 .700

والقانون اجلنائي الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, امحد صالح الوادي, التخطيط يف االقتصاد االسالمي. رسائل واطاريح 1981 .701

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة , احلبس االحتياطي . رسائل واطاريح القانون كلية م, اسامعيل حممد سالم1981 .702

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن السيد بسيوين, دور القضاء اجلزائري يف املنازعات. رسائل واطاريح 1981 .703

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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قف االسالم من احلسبة وحكمة يف م, حسن السيد حممد حسن عجوة , مو1981 .704

تاركها مع القدرة عليها واالمن عىل النفس واملال . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسني درويش عبد احلميد , هناية القرار اإلداري من غري طريق القضاء 1981 .705

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

م, حسني حممود ابراهيم , النظرية العامة لإلثبات العلمي يف قانون االجراءات 1981 .706

 اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حالة الطوارئ  م, حقي إسامعيل بربوين , الرقابة عىل أعامل السلطة القائمة عىل1981 .707

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رفعت املصيلحي حممد النجار, إيقاف العاملني املدنيني بالدولة. رسائل 1981 .708

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

احلاجة لألخذ بنظرية املصالح املرسلة يف الفقه م, سعد حممد الشناوي , مدى 1981 .709

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, شهاد هابيل الربشاوي , الشهادة الزور من الناحيتني القانونية والعلمية . 1981 .710

 رية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م, عبد الرحيم حممد سعيد , النظام القانوين لعقود البرتول . رسائل واطاريح 1981 .711

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد القادر حسني العطري , احلاويات وأثرها يف تنفيذ عقد النقل البحري . 1981 .712

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلق
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م, عبد القادر سيد عثامن, اصدار احلكم القضائي . رسائل واطاريح القانون 1981 .713

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الكريم مهدي سيد عبد )االيداع القانوين ودوره ضبط النتاج الفكري 1981 .714

 يف علم املكتبات والتوثيق جامعة املستنرصية كلية اآلداب  الوطني ( الدبلوم العايل

م, عبد اهلل ابراهيم ناصف , مدى توازن السلطة السياسية مع املسؤولية يف الدولة 1981 .715

 احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نائم يف مرص. رسائل واطاريح القانون م, عيل حممد عيل عبد الفتاح, قضاء الغ1981 .716

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عمر عبد اهلل باحمسون , التطور السيايس والدستوري يف اليمن الديمقراطية 1981 .717

 الشعبية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 محيد الصاحلي , بيع املحل التجاري يف الترشيع املقارن . م, كامران حسني1981 .718

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, كامل نارص برهم , الوكالء البحريون . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1981 .719

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبد النبي خلف , تأمني املسؤولية من اصابات العمل . رسائل م, حممد سعيد 1981 .720

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد السالم خملص, نظرية املصلحة يف دعوى االلغاء . رسائل واطاريح 1981 .721

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

, حممد عبد العال السداري, نفاذ القرارات اإلدارية. رسائل واطاريح القانون م1981 .722

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد فتحي حممد حممود عيد, جريمة تعاطي املخدرات يف القانون املرصي 1981 .723

املنصورة مجهورية مرص والقانون املقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 العربية.

م, حممد حممود غنيمي , فائض العاملة يف الدول النامية . رسائل واطاريح القانون 1981 .724

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد نعيم نرص فرحات , النظرية العامة لعذر جتاوز حدود حق الدفاع 1981 .725

ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الرشعي . رسائل واطاريح القان

 العربية.

م, مسكو متي توما, تعبئة وتوجيه الفائض االقتصادي يف البالد املتخلفة. رسائل 1981 .726

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

داري رسائل م, منيب حممد ربيع , ضامنات احلرية يف مواجهة سلطات الضبط اإل1981 .727

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هشام حممد فريد , الدعائم الفلسفية للمسؤولية اجلنائية . رسائل واطاريح 1981 .728

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

729. 1982 , farrag , zein badr , le role du juge administrative 

egyptien dans la deense des libertes publiques .  -  رسائل

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

730. 1982 , kadouse, Hassan , reflexions sur la nation juridique de 

concours decouses . - املنصورة  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 مجهورية مرص العربية.
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م, السعيد مقدم )التعويض عن الرضر املعنوي يف املسؤولية املدنية( املاجستري 1982 .731

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

لثروات الطبيعية يف إطار األمم م, العريب منور )تطور مبدأ السيادة عىل املوارد وا1982 .732

املتحدة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, بلعكيد عبدالرمحن )توزيع مسؤولية نقل البضائع بحرا يف ضوء قانون 1982 .733

كلية العلوم القانونية واالقتصادية التجارة البحري املغريب( الدكتوراه القانون 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, بن عامر تونيس )تقرير املصري وقضية الصحراء الغربية( املاجستري كلية 1982 .734

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, بو مجعة بولقريعات )القيادة اإلدارية ودورها يف تطوير اإلدارة اجلزائرية( 1982 .735

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

, م, تريز نخيل عالوي )الظروف االستثنائية يف القانون اللبناين واملقارن(1982 .736

 -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: الياس احلسواين

م, جالل حممد عبداهلل اخلطيب )مسؤولية املتربع املدنية عن اعامل تابعة دراسة 1982 .737

 رشاف د حممد طه البشري. مقارنة(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون بإ
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م, جالل حممد حممد أبراهيم, املسؤولية املدنية لعديمي التمييز. رسائل واطاريح 1982 .738

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جورج بشارة شقري )املوظف يف لبنان واجباته العامة واالعامل املحظرة 1982 .739

العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة عليه(, الدكتوراه القانون 

 لبنان بإرشاف د: الياس احلسواين -اللبنانية 

م, حلمي احلجار )اسباب التمييز يف القانون اللبناين دراسة مقارنة(, الدكتوراه 1982 .740

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 رشاف د: ادمون نعيمبإ

م, خليل أمحد حسن قرارة, أثر العقد بالنسبة للخلف اخلاص وفقًا ألحكام 1982 .741

القانون املدين املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

اه م, سعد ابراهيم االعظمي )جرائم التعاون مع العدو يف زمن احلرب(, الدكتور1982 .742

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, سعيد الدغمري )تنفيذ االلتزام بمقابل أو بطريق التعويض قضائيا يف الترشيع 1982 .743

املدين املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ملرصي )الثوابت يف تاريخ لبنان السيايس اثر الثابت اجلغرايف(, م, شفيق ا1982 .744

 -الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: ملحم قربان 
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م, صفاء مهدي حممد الطويل )جريمة خيانة االمانة يف القانون العراقي(, 1982 .745

 لية القانون جامعة بغداد.املاجستري, ك

(, جامعة بغداد 1980 - 1971م, طالل يونس امحد )التجربة الربملانية يف تركيا 1982 .746

 كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: محيد شهاد جواد. -

م, عبدالباقي حممود سوادي )عقد التوريد(, الدكتوراه القانون املدين, جامعة 1982 .747

 ية القانون. بغداد كل

م, عبدالسالم ابراهيم البغدادي )مفهوم الكيان الصهيوين لألمن القومي(, 1982 .748

جامعة بغداد, بإرشاف د: السيد مكي حبيب  -املاجستري, كلية القانون والسياسية 

 مرتىض املؤمن. 

م, عبداهلل الربايعة )نحو ميثاق جديد جلامعة الدول العربية( الدكتوراه كلية 1982 .749

 ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد عزيز شكري.القان

م, عيل عارف السامرائي )حزب البعث العريب االشرتاكي واحلركة الطالبية يف 1982 .750

جامعة بغداد, املاجستري السياسية, بإرشاف د:  -العراق( كلية القانون والسياسية 

 طارق عيل اهلاشمي. 

)الطبقات والرصاع الطبقي االيديولوجية العربية( جامعة  م, عيل عباس مراد1982 .751

 كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: عبدالرضا الطعان. -بغداد 

م, عامري أمحد )النظام القانوين للوحدات االقتصادية يف اجلزائر( املاجستري كلية 1982 .752

مهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجل

 الشعبية.        
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م, عمر ابو الطيب )الرضر القابل للتعويض أمام القضاء اجلنائي دراسة مقارنة 1982 .753

للقانونني الفرنيس واملرصي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عمر فاروق الفحل )التوقيف االحتياطي دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 1982 .754

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: رياض اخلاين.

م, غزوان ابراهيم كاظم )تبعة هالك املبيع يف القانون املدين(, املاجستري القانون 1982 .755

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, فاطمة حسن شبيب السامرائي )الطريان املدين العريب والقانون الدويل(, كلية 1982 .756

 القانون جامعة بغداد القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية. 

م, فتحي عبد النبي الوحيدي )ضامنات نفاذ القواعد الدستورية( الدكتوراه, 1982 .757

رص, بإرشاف د: عبد احلمد كامل قسم القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة القاهرة م

 حشييش.

م, حممد أمحد أسامعيل, مبدأ احلرية النقابية ملنظامت العامل. رسائل واطاريح 1982 .758

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد الوكيل )حتكيم البنك الدويل لتسوية خالفات االستثامر بني دول 1982 .759

لدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية شخص خاص اجنبي( ا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, حممد بن معجون )الشفعة يف القانون املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم 1982 .760

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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م, حممد رافت عثامن ) عقد نقل املسافرين بحرا وامتعتهم دراسة مقارنة يف الفقه 1982 .761

اإلسالمي والقانون البحري ( املاجستري جامعة االزهر بإرشاف د حممود سمري 

 الرشقاوي

م, حممود سامل السامرائي )االستقاللية يف السياسة اخلارجية العراقية(, 1982 .762

 لية القانون والسياسية, قسم السياسة. ك -املاجستري, جامعة بغداد 

م, حممود عرب سعيد )مبدأ حق تقرير املصري يف القانون الدويل والقضية 1982 .763

 الفلسطينية(, املاجستري القانون العام, كلية القانون جامعة بغداد.

م, منصور الفارس )املسؤولية التأديبية للموظف العام يف االردن دراسة مقارنة( 1982 .764

الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: زين 

 العابدين بن بركات.

م, منور كربوعي )التفويض اإلداري وتطبيقاته يف اإلدارة املركزية اجلزائرية( 1982 .765

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 طية الشعبية.        الديمقرا

(, جامعة 1978-1968م, نزار خالد صالح )العالقات العراقية االفريقية 1982 .766

 كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: مندوب الشاجلي.  -بغداد 

م, أمحد ضياء الدين حممد خليل , مرشوعية الدليل يف املواد اجلنائية . رسائل 1982 .767

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القان

م, السيد أبو الفتوح حفناوي سليامن , اإلثبات يف التأمني البحري . رسائل 1982 .768

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لسودان بني م, العطا بن عوف العطا , الرقابة القضائية عىل اعامل اإلدارة يف ا1982 .769

النظام القضائي املوحد ونظام القضاء املزدوج . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جودة حسني حممد جهاد , نظرية العقوبة العسكرية . رسائل واطاريح القانون 1982 .770

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حبيب الرمحن جدي, دور السياسة الرضيبية يف اجتذاب رؤوس االموال  م,1982 .771

االجنبية يف الدول االخذة يف النمو. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسيني سليامن جاد , فلسفة السياسة اجلنائية يف الفكر اإلسالمي. رسائل 1982 .772

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون

م, حيدر سليامن الريس , اثر التطور التكنلوجي عىل احلريات الشخصية يف 1982 .773

النظم السياسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

اخلالصة يف البحار . رسائل م, رفعت حممد عبد املجيد , املنطقة االقتصادية 1982 .774

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سينوت حليم دوس , دور السلطة العامة يف جمال براءات االخرتاع . رسائل 1982 .775

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن , النظرية العامة للتدابري االحرتازية . رسائل واطاريح م, عبد اهلل سليامن سليام1982 .776

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عثامن صالح عثامن التكروري , شيك املسافرين . رسائل واطاريح القانون 1982 .777

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

وحيدي , ضامنات نفاذ القواعد الدستورية . رسائل م, فتحي عبد النبي ال1982 .778

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد مجيل باش اغا , دراسة العالقة بني االجور واالسعار يف الدول النامية 1982 .779

نصورة مع اشارة خاصة يف سوريا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

 مجهورية مرص العربية. 

م, حممد حسني عيل , تنظيم االستقالل الزراعي واثره عىل االنتاج يف الريف 1982 .780

 املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م, حممد عبد البديع عرسان, االئتامن والتنمية االقتصادية مع إشارة خاصة إىل1982 .781

ذلك يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد عبد القادر عيل احلاج, مسؤولية املنتج واملوزع. رسائل واطاريح 1982 .782

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ريك الدعوى العمومية . رسائل م, حممد حممود سعيد, حق املجني عليه يف حت1982 .783

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, وليد عبد الرمحن صديق الرومي, االدخار االجباري ودوره يف متويل التنمية 1982 .784

االقتصادية يف البلدان املتخلفة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص العربية. مجهورية
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م, يرسية مغازي شعري, اقتصاديات التعليم لقياس العائد االقتصادي من 1982 .785

التعليم اجلامعي يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, يعقوب يوسف رصخوه, األسهم وتداوهلا يف الرشكات املسامهة يف القانون 1982 .786

 الكويتي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

787. 1983 , abdel – latif Mohamed , le contentieux des elections 

parlementaires . -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

 مجهورية مرص العربية.

788. 1983 , bakr , abdel – fadil , la societe en formation .  -  رسائل

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

789. 1983 , el – nahey , magdy medhat , \ contribution al, etude la 

theone de la necessite en droit constitutionnel .  -  رسائل

 املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 Achour , Khomkhom,; Le recouvrement desم, 1983 .790

creances alimentaires. -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ابراهيم حممد العقيد )دور حزب البعث العريب االشرتاكي يف القطر العراقي 1983 .791

( كلية القانون 1968متوز  30 -17ات املسلحة منذ تأسيسه ولغاية ثورة يف القو

جامعة بغداد, املاجستري العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال عمر  -والسياسية 

 نظمي. 
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م, احسان شاكر عبداهلل )املسؤولية املدنية الناشئة يف تلوث البحار بالنفط 1983 .792

 التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. بواسطة السفن(, الدكتوراه القانون 

م, أمحد حسون جاسم )بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي(, املاجستري القانون 1983 .793

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, أمحد حممود ابراهيم سعد, مسؤولية املستشفى اخلاص عن أخطاء الطبيب 1983 .794

قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ومساعديه. رسائل واطاريح القانون كلية احل

 العربية.

م, أزهار عبد الكريم عبدالوهاب الشيخيل )احلقوق واحلريات العامة يف ظل 1983 .795

 الدساتري العراقية( املاجستري.

م, اسعد بشري كرزدة )جريمة هتك العرض يف القانون العقوبات اجلزائري 1983 .796

 دراسة مقارنة(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد. 

 - 1968م, أكرم عبداهلل صالح )الوحدة العربية يف سياسة العراق اخلارجية 1983 .797

 رشاف د: فاضل زكي حممد.كلية العلوم السياسية, بإ -(, جامعة بغداد 1980

م, الزريقي مجعة حممود )التوثيق العقاري يف ليبيا وأثره يف استقرار امللكية دراسة 1983 .798

 مقارنة بني الرشيعة والقانون( املاجستري جامعة الفتح الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ي( املاجستري م, بلعيور عبدالكريم )نظرية فسخ العقد يف القانون املدين اجلزائر1983 .799

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, بن شنيتي محيد )التهديد املايل يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن 1983 .800

 الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 
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م, بو غزالة حممد النارص )معاهدة تال تلو لكر حلظر األسلحة النووية يف أمريكا 1983 .801

الالتينية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يف القانون املدين( املاجستري كلية م, بو حلية مجيلة )نظرية الظروف الطارئة 1983 .802

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, بوبرتة عيل )املساواة يف السيادة بني الدول وعدم التكافؤ االقتصادي( 1983 .803

جلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة ا

 الديمقراطية الشعبية.

م, بوكرا إدريس )مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعارص( املاجستري كلية 1983 .804

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

عث العريب االشرتاكي(, م, جعفر حسن حياوي )القيادة يف مفهوم حزب الب1983 .805

 كلية العلوم السياسية, املاجستري بإرشاف د: عبدالرضا حسني الطعان.   -جامعة بغداد 

م, مجعة حممد فرج بشري)األسباب املسقطة للمسؤولية اجلنائية يف الرشيعة 1983 .806

 االسالمية والقانون الوضعي( املاجستري جامعة الفتح الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م, حاتم حسن حممد ابو الفتوح )العالقة بني القانون والالئحة التنفيذية يف 1983 .807

الظروف العادية دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة 

 عني شمس مرص, بإرشاف د: سليامن حممد الطاموي.
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مرحلة  م, حسن بشيت خوين )ضامنات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل1983 .808

 التحقيق االبتدائي(, الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حسن عودة زعال )اعطاء شيك بدون رصيد يف القانون العراقي(, املاجستري 1983 .809

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

تري, جامعة م, حسيب عارف العبيدي )القوة يف العالقات الدولية(, املاجس1983 .810

 كلية القانون والسياسية, بإرشاف د: حسني اجلمييل.  -بغداد 

م, حسني عبد عيل حسني )االتفاق اجلنائي يف القانون العراقي(, املاجستري 1983 .811

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حسني ندا حسني )االسالم والقانون الدويل االنساين(, الدكتوراه, القانون 1983 .812

 الدويل, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: مصطفى ابراهيم الزملي. 

م, حورية عمر اوالد الشيخ )موانع املسؤولية اجلنائية يف الترشيع اجلزائري(, 1983 .813

 نون جامعة بغداد.املاجستري القانون اجلنائي, كلية القا

م, خالص نافع امني )التامني عىل البضائع املنقولة بحرا(, املاجستري القانون 1983 .814

 التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, خلود خالد شاكر )السياسة اخلارجية السعودية جتاه الوطن العريب منذ عام 1983 .815

تري العلوم السياسية, بإرشاف كلية القانون والسياسية, املاجس -(, جامعة بغداد 1975

 د: مازن اسامعيل الرمضاين. 

م, خليل تايب ابو خليل )االسرتاتيجية العسكرية االرسائيلية دراسة يف 1983 .816

كلية القانون والسياسية, املاجستري العلوم  -االهداف والوسائل(, جامعة بغداد 

 السياسية, بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 
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(, 1980 - 1965د )اهلجرة الصهيونية من فلسطني املحتلة م, دهام ياسني حمم1983 .817

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, ذهبية حامق )الفضالة يف القانون املدين اجلزائري مقارنة بالقوانني األخرى( 1983 .818

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 يمقراطية الشعبية.        الد

م, راسم مسري جاسم الشمري )اداء الواجب يف القانون العراقي(, املاجستري 1983 .819

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, رشيد جميد حممد الربيعي )مبدأ حسن النيَّة يف تنفيذ االلتزامات الدولية(, كلية 1983 .820

 القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية.القانون جامعة بغداد, املاجستري 

م, زهرة عاشور مراد )اجلريمة االقتصادية يف الترشيع اجلزائري(, املاجستري 1983 .821

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, سامي ابراهيم امحد )مسؤولية الشخص عمن هم يف رعايته(, املاجستري 1983 .822

 ية القانون. القانون املدين, جامعة بغداد كل

م, سبعاوي ابراهيم احلسن )االمن اجلامعي العريب(, املاجستري, القانون العام, 1983 .823

 كلية القانون جامعة بغداد.  

م, سعد حسب اهلل عبداهلل )اعادة املحكمة واثارها القانونية دراسة مقارنة(, 1983 .824

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

عيد حسب اهلل عبد اهلل )اعادة املحاكمة وأثارها القانونية دراسة مقارنة(, م, س1983 .825

 املاجستري. 
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م, سعيد يوسف البستاين )عالقة الضامن االجتامعي بنظم االرسة وقانون 1983 .826

االحوال الشخصية دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ن الثاين اململكة املغربية.  واالجتامعية جامعة احلس

م, صالح الطيب )األموال العامة بني الرشيعة والقانون ماهيتها محايتها حق 1983 .827

الدولة واألفراد( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

حممد عيل املحشكي )الشكوى يف القانون اجلزائي دراسة مقارنة(  م, صربي1983 .828

 املاجستري اجلامعة االردنية كلية احلقوق االردن بإرشاف د: عواد الرساج 

م, صالح حسن حممد )السياسة اخلارجية اليابانية اجتاه الوطن العريب(, 1983 .829

 زن الرمضاين.  كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: ما -املاجستري جامعة بغداد 

م, صويلح بو مجعة )إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة 1983 .830

وتطبيقه عىل ناميبيا( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ائق العراقية دراسة وحتليل(, جامعة م, طالب عبداجلبار )املسألة الكردية يف الوث1983 .831

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: سعد ناجي جواد. -بغداد 

م, عباس زيارة كامل )التخطيط االشرتاكي لقطاع التجارة اخلارجية يف 1983 .832

 العراق(, املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

البضائع بالسكك احلديد(, الدكتوراه  م, عبد سلامن سلطان اجلب )عقد نقل1983 .833

 القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, عبداحلسن يعيد عداي )منظمة االنرتبول ودورها يف تعقيب املجرمني 1983 .834

 واسرتدادهم(, املاجستري قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

للموظف العام يف اجلمهورية  م, عبدالرمحن رشف الدين )النظام القانوين 1983 .835

 العربية اليمنية دراسة مقارنة(, الدكتوراه, جامعة القاهرة.

م, عبدالكريم ذيب صالح )جملس التعاون لدول اخلليج العريب(, املاجستري 1983 .836

 القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون. 

قانوين(, املاجستري م, عبداملنعم حييى جواد )كسب امللكية العارية بالترصف ال1983 .837

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عبدالوهاب عبدالرزاق التحايف )النظرية العامة لواجبات واحلقوق العاملني 1983 .838

 يف الدولة(, املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

الثاين املعني من م, عدنان هاشم )مظاهر العمران بعد عودة فخر الدين 1983 .839

توسكانا(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: بطرس ديب -اللبنانية 

م, عصام عبدالرمحن الشيخ ظاهر )املركز القانوين لالدعاء العام العسكري(, 1983 .840

 . املاجستري قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون

م, عيل جاسم العبيدي )رئيس الدولة يف العراق(, الدكتوراه القانون 1983 .841

 الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. 

 -م, عيل حسني عيل )أمن اخلليج العريب واسرتاتيجية حتقيقه(, جامعة بغداد 1983 .842

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين. 
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نازع القوانني يف مادة الزواج يف القانون اللبناين م, عيل مصباح ابراهيم )ت1983 .843

والقانون املقارن(, دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: ادمون نعيم  -اجلامعة اللبنانية 

م, فتاح جميد فتوح العاين )الرشكة التجارية العربية(, املاجستري القانون 1983 .844

 , جامعة بغداد كلية القانون. التجاري

م, فرادي عامر بن حممد )جزائري( )صنع القرار يف السياسة اخلارجية اجلزائرية 1983 .845

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مندوب الشاجلي. -(, جامعة بغداد 1965-1978

م, فيصل عذب حاجم الربيعي )مسؤول الناقل اجلوي الدويل يف نقل 1983 .846

 جستري القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون. االشخاص(, املا

م, قاسم حسن بدن )الدفاع الرشعي يف القانون العراقي(, املاجستري قانون 1983 .847

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, كطران نعمة زغري )الدولة االحتادية العربية(, الدكتوراه القانون الدستوري, 1983 .848

 غداد. كلية القانون جامعة ب

م, كميح حورية )بيع ملك الغري يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية 1983 .849

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, لطوف عبدالوهاب )الشفعة يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية 1983 .850

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق بن

 الشعبية.        
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م, ليث حسني عيل )النظام القانوين للشكل واالجراءات يف القرار االداري 1983 .851

 دراسة مقارنة(, املاجستري, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد. 

ترصف وأعامل اإلدارة يف القانون م, حممد السعيد رشدي شاهني, أعامل ال1983 .852

 اخلاص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد السامحي )نظام التنفيذ املعجل لألحكام املدنية يف القانون املغريب دراسة 1983 .853

امعية جامعة احلسن مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت

 الثاين اململكة املغربية.  

م, حممد أمني ابراهيم حسن التندي, نظرية البطالن يف الرشيعة االسالمية 1983 .854

والقانون املدين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

 ختلف رشوط العقد. م, حممد رفعت الصباحي ابراهيم, اآلثار املرتتبة عىل1983 .855

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سعيد حسني امني )االسس العامة اللتزامات وحقوق املتعاقد مع 1983 .856

 االدارة يف تنفيذ العقد االداري(, الدكتوراه كلية احلقوق جامعة عني شمس. 

ميه )جنوح االحداث يف الترشيع اجلزائري دراسة م, حممد عبد القادر قواس1983 .857

مقارنة(, املاجستري القانون, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: فخري 

 عبدالرزاق احلديثي. 

م, حممد عبداهلل محود الدليمي )سلطة االدارة يف اهناء عقودها االدارية( 1983 .858

 انون والسياسة جامعة بغداد. املاجستري القانون العام االداري, كلية الق
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م, حممد عبود نغيمش )انقضاء تنفيذ احلكم اجلزائي بالتقادم(, الدكتوراه القانون 1983 .859

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حممد عيل حذبولة, الوظيفة اإلجتامعية للملكية اخلاصة. رسائل واطاريح 1983 .860

 ية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

-1958م, حممد كاظم عيل )القوى السياسية والرصاع االيديولوجي يف العراق 1983 .861

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبدالرضا الطعان. -(, جامعة بغداد 1963

م, حممد نديم اجلرس )الشخصية املعنوية للرشكات يف القانون اللبناين والقوانني 1983 .862

الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية العربية واملقارن(, 

 لبنان بإرشاف د: نقوال اسود -اجلامعة اللبنانية 

م, حممد نرص الدين حممد, أساس التعويض. رسائل واطاريح القانون كلية 1983 .863

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد يوسفي )املقتضيات االقتصادية واالجتامعية ملرحلة االنتقال إىل 1983 .864

اإلشرتاكية يف البلدان النامية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الترشيع العراقي(, املاجستري م, مزهر جعفر عبد جاسم )اجلريمة السياسية يف 1983 .865

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, مصطفى مصباح شليبك )ابن القيم اجلوزي وأثره يف الترشيع اإلسالمي( 1983 .866

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 ملغربية. عني الشق الدار البيضاء اململكة ا
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م, مطهر حممد اسامعيل العزي )التطور الدستوري يف اجلمهورية العربية اليمنية( 1983 .867

الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: سليامن 

 حممد الطاموي. 

م, مظفر نذير اسامعيل )السياسة اخلارجية السوفيتية ازاء الوطن العريب(, جامعة 1983 .868

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.  -بغداد 

م, موسى سليامن صالح أو ملوح, التملك بالشفقة وطبيعته القانونية. رسائل 1983 .869

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املاجستري كلية  م, نجاري عبداهلل )الرشط اجلزائي يف القانون املدين اجلزائري(1983 .870

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, نجدت صربي عقراوي )تنفيذ الرشكات األجنبية ملشاريع التنمية يف 1983 .871

 العراق(, املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

)الرصاع العريب الصهيوين يف منظور السياسة اخلارجية(  م, نعمة عبد محد1983 .872

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: فاضل زكي حممد. -املاجستري, جامعة بغداد 

م, هناء حسون السعيدي )الضامنات القانونية للمرأة العاملة يف العراق(, 1983 .873

 املاجستري قانون العمل, جامعة بغداد كلية القانون. 

ء حسون السعيدي )نزاعات العمل اجلامعي واجراءات تسويتها دراسة م, هنا1983 .874

 مقارنة(, الدكتوراه قانون العمل, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, هيفاء عباس عبد )السياسة اخلارجية اليابانية اجتاه الوطن العريب(, املاجستري, 1983 .875

 حممد.كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: فاضل زكي  -جامعة بغداد 
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م, وليد بدر نجم  متييز )متييز األحكام الصادرة من املحاكم العسكرية يف الترشيع 1983 .876

 العراقي(, املاجستري القانون االداري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.        

م, ياسني حممد خلف اجلبوري )االيداع يف املستودعات العامة(, املاجستري 1983 .877

 امعة بغداد كلية القانون. القانون التجاري, ج

م, أمحد حلمي السيد عيل يوسف, احلامية اجلنائية حلق األنسان يف حياته 1983 .878

الشخصية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, أمحد عبد الرمحن رشف الدين , النظام القانوين للموظف العام يف اجلمهورية 1983 .879

ربية اليمنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

 العربية.

م, بوزيد الدين ) احلصانة الدبلوماسية يف القانون الدويل و الرشعية االسالمية 1983 .880

( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جابر ابراهيم 

  الراوي

م, حاتم حسن حممد ابو الفتوح , العالقة بني القانون والالئحة التنفيذية يف 1983 .881

الظروف العادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حسني حممد السيد , رضاء املجني عليه واثاره القانونية . رسائل واطاريح 1983 .882

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جا
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م, رضوان ابراهيم عبيدات ) اجلنسية يف القانون االردين الدول العربية دراسة 1983 .883

مقارنة يف ضل احكام القانون الدويل ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د جابر الرساوي

) االعفاءات من الرضيبة عىل الدخل يف االردن  م, رفاعي عوض حممد اهلزاينة1983 .884

ودورها يف السياسة الرضيبية للدولة ( املاجستري احلقوق كلية احلقوق اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د رشيد الدقر

م, زينب حسني امحد توفيق , العجز القومي واملشكلة االقتصادية يف السبعينات 1983 .885

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص احلالة املرصية . رسائل واطاريح الق

 العربية.

م, سلطان حممد يوسف كامل , التضحية بالبضاعة أو بأجزاء من السفينة كإحدى 1983 .886

صور اخلسارات املشرتكة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ون االلزامي بني االستغالالت الزراعية م, صالح الدين رياض يوسف , التعا1983 .887

اخلاصة بالنظام االشرتاكي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, صالح عبد البديع شلبي, حق االسرتداد يف القانون الدويل. رسائل واطاريح 1983 .888

 العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م, عاطف حسن النقيل , تعويم اسعار الرصف . رسائل واطاريح القانون كلية 1983 .889

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد اجلليل حممد عيل , مبدا املرشوعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية 1983 .890

املنصورة مجهورية مرص  املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 العربية.

م, عبد العزيز حممد حممد حمسن, جريمة احلرابة وعقوبتها يف الرشيعة االسالمية 1983 .891

والقانون اجلنائي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

مي . رسائل م, عبد املحسن سعد الرويشد, الرشط اجلزائي يف الفقه االسال1983 .892

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املحسن هادي صالح, اقليمية رضيبة الدخل يف القانون العراقي . رسائل 1983 .893

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

جار ) اولوية استيفاء الديون دراسة تطبيقية م, عبداهلل مربوك حممد عبد العزيز الن1983 .894

مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي ( الدكتوراه كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

االزهر كلية الرشيعة و القانون بإرشاف د رمضان حافظ عبد الرمحن و د عبد الرزاق 

 حسن فرج

الساليب احلديثة للكشف عن م, عدنان عبد احلميد زيدان, ضامنات املتهم وا1983 .895

 اجلريمة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عوض أمحد إدريس , الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه االسالمي املقارن 1983 .896

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فرحان عباس حممد , البرتول العريب بني نفي التخلف وتعميقها. رسائل 1983 .897

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, جمدي حممد سيف عقالن, النظرية العامة للتدابري االحرتازية وتطبيقاهتا يف 1983 .898

كلية احلقوق جامعة املنصورة الترشيع اجلنائي اليمني. رسائل واطاريح القانون 

 مجهورية مرص العربية.

م, حممد أمحد الطيب هيكل, السلطة الرئاسية بني الفاعلية والضامن. رسائل 1983 .899

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ريح القانون م, حممد اسامة عبد اهلل قايد, املسؤولية اجلنائية لألطباء. رسائل واطا1983 .900

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد فاروق عبد احلميد, املركز القانوين للامل العام يف مرص يف ظل التطبيق 1983 .901

االشرتاكي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ح الرأساملية للرضيبة عىل الدخل يف م, حممد كرم عيل, مدى خضوع االربا1983 .902

السودان دراسة مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, حممد كامل خليل احلمزاوي , جتربة التخطيط يف مجهورية مرص العربية خالل 1983 .903

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 1979 – 1952الفرتة من 

 مجهورية مرص العربية.

م, حممد مؤنس حمب الدين, االرهاب يف القانون اجلنائي. رسائل واطاريح 1983 .904

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

( املاجستري القانون كلية م, حمي الدين عبد املجيد ) الركن املادي يف الرسقة 1983 .905

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبدود الرساج
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م, مصطفى عبد احلميد حممود عياد, رهن الدين وتنظيم احكامه بني الفقه 1983 .906

اإلسالمي والقانون الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

هر حممد اسامعيل العزي , التطور الدستوري يف اجلمهورية العربية اليمنية م, مط1983 .907

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مليكة الرصوخ, سلطة التأديب يف الوظيفة العامة بني االدارة والقضاء. 1983 .908

 نصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م, ممدوح خليل العاين, محاية احلقوق اخلاصة يف القانون اجلنائي. رسائل 1983 .909

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نجايت سيد أمحد سند , اجلريمة السياسية . رسائل واطاريح القانون كلية 1983 .910

 ورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة املنص

م, نعامن أمحد اخلطيب , االحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعارصة . 1983 .911

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, وجيه حممد خيال , أثر الشذوذ العقيل والعصبي يف املسؤولية اجلنائية. رسائل 1983 .912

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. واطار

م, يوسف احلمود ) القصد اجلرمي اخلاص دراسة حتليلية تطبيقية ( املاجستري 1983 .913

 القانون العام كلية احلقوق جامعة االردنية بإرشاف د عبود الرساج

914. 1984 , ghanam, ghanam m \ la victim du systeme penal  - 

 ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائ
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915. 1984 , moussa , ahmed gamal eldin \ l,etat et inegalite sociale 

dans le tiers monde . -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

916. 1984 , sary , geroge sh. G  . la repression disciplinaire dans la 

fonchion publique . -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

 مجهورية مرص العربية.

, عبدالرمحن مصطفى عثامن, نظرية السبب. رسائل واطاريح القانون كلية 1984 .917

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عيل ابراهيم )الضامن االحتياطي يف االوراق التجارية دراسة م, ابراهيم اسام1984 .918

 مقارنة(, املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, أمحد ادريس امحد )افرتاض براءة املتهم دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق 1984 .919

 جامعة القاهرة بإرشاف د حممود حممود مصطفى 

دالقادر خملص )جملس التعاون لدول اخلليج العربية دراسة سياسية(, م, امحد عب1984 .920

 جامعة بغداد, املاجستري, بإرشاف د: مندوب الشاجلي.  -كلية العلوم السياسية 

م, أمحد حمجودة )الدافع اإلجرامي يف فلسفة املسؤولية اجلنائية( املاجستري كلية 1984 .921

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة

 الشعبية.        

م, امحد حممد بدوي يوسف )النظرية العامة للعفو الشامل يف الترشيع املرصي 1984 .922

واملقارن( الدكتوراه, قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص, 

 بإرشاف د: رؤوف عبيد.
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ار يف القانون املدين العراقي(, املاجستري م, اسعد عبيد عزيز اجلمييل )بيع العق1984 .923

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, اسعد حممود ناجي )االمن القومي العريب ازاء االسرتاتيجيتني االمريكية 1984 .924

والسوفيتية يف املرشق العريب(, املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف 

 د: مندوب الشاجلي.

م, أعراب بلقاسم )رشط اإلعفاء من املسؤولية املدنية( املاجستري كلية احلقوق 1984 .925

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, البيومي حممد البيومي, الطبيعة القانونية للتأميم. رسائل واطاريح القانون 1984 .926

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جامع

م, احلاج حممد عبد شعيبي املذكوري عبدالسالم )تأسيس الرشكات ذات 1984 .927

املسؤولية املحدودة يف القانون املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

بداحلكيم ابراهيم )املعيار املميز للعمل القضائي( كلية احلقوق م, بدر خان ع1984 .928

 جامعة القاهرة الدكتوراه احلقوق. 

م, بوشايش يوسف )حوالة احلق يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية 1984 .929

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

  الشعبية.       

م, بوقنطار احلسان )السياسة اخلارجية الفرنسية ازاء العامل العريب منذ سنة 1984 .930

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 1967

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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يقه(, م, ثامر كامل حممد )دراسة يف االمن اخلارجي العراقي واسرتاتيجية حتق1984 .931

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.   -املاجستري, جامعة بغداد 

م, جابر مهنا شبل )االلتزام باملحافظة عىل رس املهنة(, املاجستري القانون املدين, 1984 .932

 جامعة بغداد كلية القانون. 

مقارنة(,  م, محزة فائق وهيب )وديعة النقود دراسة يف القانون العراقي دراسة1984 .933

 املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون فائق حممود الشامع. 

 -م, خرض عباس امحد )سوداين( )التخطيط السيايس اخلارجي(, جامعة بغداد 1984 .934

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

القانون الدويل(, م, خلف زامل حسني )احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني يف 1984 .935

املاجستري القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون والسياسة, بإرشاف د: حممد 

 عبداهلل الدوري. 

م, رضوان ابراهيم عبيدات )اجلنسية يف القانون األردين وقوانني الدول العربية 1984 .936

كلية احلقوق دراسة مقارنة يف ظل أحكام القانون الدويل( املاجستري اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د: جابر ابراهيم الراوي 

م, رعد صالح حسن االلويس )الوظيفة االجتامعية لأليديولوجية العربية 1984 .937

كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبدالرضا  -الثورية(, املاجستري, جامعة بغداد 

 الطعان.   

م, زبدة مسعود )اإلقناع الشخيص للقضاء اجلزائي( املاجستري كلية احلقوق بن 1984 .938

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, زهري قريسة )مصري العقود القائمة عند شهر االفالس دراسة مقارنة( 1984 .939

شق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هشام الدكتوراه كلية القانون جامعة دم

 فرعون.

م, سحر عكاشة )ضامنات املتهم امام قايض التحقيق دراسة مقارنة( الدكتوراه 1984 .940

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسن جوخدار.

الترشيعني اللبناين م, سلامن حسني بو ذياب )النقل املرصيف دراسة مقارنة يف 1984 .941

والفرنيس(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: فريد العريني -اجلامعة اللبنانية 

م, سمري سهيل ذنون )املسؤولية املدنية الناشئة عن فعل اآلالت امليكانيكية(, 1984 .942

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, صربي محد خاطر )الترصف يف املبيع قبل تنفيذ االلتزامات الناشئة عن عقد 1984 .943

 القانون.  البيع(, املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية

م, صداقي عمر )شهر الترصفات العقارية يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية 1984 .944

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, صوالح حممد العروس )التدابري القانونية املقررة لإلحداث اجلانحني(, 1984 .945

 تري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.املاجس

م, ضامن حسني العبيدي )املجالس واللجان االدارية ذات االختصاص 1984 .946

دراسة مقارنة( كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, املاجستري  -القضائي يف العراق 

 القانون.
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الثبات القضائي(, م, عباس زبون عبيد العبودي )امهية السندات العادية يف ا1984 .947

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

(, 1970-1967م, عباس فاضل حممد )مشاريع الدولة الفلسطينية للفرتة 1984 .948

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: السيد مكي حبيب مرتىض املؤمن. -جامعة بغداد 

لسيايس اللبناين احلرب االهلية م, غازي بشري طاهر ابراهيم )ازمة النظام ا1984 .949

جامعة بغداد, املاجستري السياسة,  -(, كلية القانون والسياسية 1975-1976

 بإرشاف د: وميض مجال نظمي. 

م, فضيل نادية )الغش نحو القانون( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1984 .950

 بية.        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشع

م, كامل ابراهيم جاسم )الدفاع الرشعي يف القانون الدويل العام(, املاجستري 1984 .951

 القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, لعشب حمفوظ بن حامد )عقد اإلذعان يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري 1984 .952

اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, ليىل عبداهلل احلاج سعيد )دراسة مقارنة بني الرشيعة االسالمية والقانون 1984 .953

الوضعي يف مرص والعراق( الدكتوراه, قسم الرشيعة االسالمية كلية احلقوق جامعة 

 القاهرة مرص, بإرشاف د: عبد الودود حيي. 

لدين احلسيني )وسائل حفظ السالم يف العالقات الدولية املعارصة م, حممد تاج ا1984 .954

ودورها يف تسوية نزاع الصحراء الغربية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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 -رجية(, جامعة بغداد م, حممد جواد مهدي )اثر االيديولوجية يف السياسة اخلا1984 .955

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

م, حممد رفاعي اجلوجو )النظام القانوين للتفويض االداري دراسة مقارنة(, 1984 .956

املاجستري, القانون اخلاص, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: عصام عبد الوهاب 

 الربزنجي. 

العامة للشكوى كقيد عىل حرية النيابة العامة دراسة م, موسى ثابت )النظرية 1984 .957

مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 حسن جوخدار.

م, ناصيف إمام سعيد هالل )إرضاب العاملني بني اإلجازة والتحريم, ترشيعًا 1984 .958

 مس, القاهرة.وقضاء ًاو فقهاهًا(, الدكتوراه, جامعة عني ش

م, نزهان مصطفى مصلح )اخلسارة البحرية العمومية(, املاجستري القانون 1984 .959

 التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, نعمة عيل حسني )مشكلة االرهاب الدويل دراسة قانونية(, املاجستري القانون 1984 .960

 العام, كلية القانون جامعة بغداد. 

ركات التحرير الوطني( املاجستري كلية احلقوق بن م, نعيمة عميمر )مركز ح1984 .961

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, يس عمر يوسف, استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي 1984 .962

ية مرص واإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

 العربية.
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م, ابراهيم حممد يوسف الفار, دور التمويل اخلارجي يف تنمية اقتصاديات البالد 1984 .963

النامية مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ية والكفاءة االنتاجية يف التنمية االقتصادية م, امحد حسني عبد اهلل, القيم االسالم1984 .964

واالجتامعية مع التطبيق يف صناعة احلديد والصلب. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد حممد بدوي يوسف, النظرية العامة للعفو الشامل يف الترشيع املرصي 1984 .965

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واملقارن . رسائل واطا

م, اهلادي السعيد عرفة حسب النبي, املسؤولية الناشئة عن وضع اليد يف الفقه 1984 .966

اإلسالمي والقانون الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

 , مركز الرشيك املويص يف رشكة التوصية البسيطة . م, أيد أنيس حممد نصري1984 .967

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, بدرخان عبد احلكيم ابراهيم , املعيار املميز للعمل القضائي . رسائل 1984 .968

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مجال طه اسامعيل نداء, مسؤولية املنظامت الدولية عن أعامل العنف. رسائل 1984 .969

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسام الدين حممد أمحد , حق الدولة يف األمن اخلارجي ومدى احلامية اجلنائية 1984 .970

ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املقررة له . رسائل واطاريح القانون كل

 العربية.
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م, حسني سعد عبد الواحد , تنفيذ االحكام اإلدارية واالشكاالت املتعلقة هبا . 1984 .971

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

واطاريح  رسائل كفايتهام, خالد عيل سامره, تشكيل املجالس املحلية واثره عىل 1984 .972

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, خلود سامي عزارة آل معجون, شكل الطعن اجلنائي يف الترشيع املرصي 1984 .973

 واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االدارة املحلية يف اململكة االردنية اهلاشمية م, شاهر عيل سليامن الرواشدة ) 1984 .974

 حارضها ومستقبلها ( املاجستري كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد الغزوي

م, صربى حممد عيل املحشمكي ) الشكوى يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة ( 1984 .975

 املاجستري القانون اجلزائي العام كلية احلقوق جامعة االردنية

م, صفيناز عبد احلي عبد احلميد, الفكر املحاسبي ومتطلبات عملية التنمية 1984 .976

االقتصادية مع التطبيق عىل قطاع الصناعة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رسة( واملام القانون يف القنصلية للوظيفة احلديث جابر )املفهوم سلامن عاصم م,1984 .977

 -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 املجذوب لبنان بإرشاف د: حممد

م, عبد االمري شمس الدين, الرقابة املالية عىل تنفيذ النفقات العمومية يف لبنان . 1984 .978

 ة مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م, عبد الرمحن حسني عيل عالم , أثر اجلهل أو الغلط يف القانون عىل املسؤولية 1984 .979

 اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد العزيز اهلواري ) النظام القانوين لرئيس الدولة يف النظام الرئييس و نظام 1984 .980

 اخلالفة ( املاجستري القانون العام كلية احلقوق جامعة االردنية بإرشاف د حممد الغزوي 

م, عبد العظيم عبد السالم عبد احلميد , العالقة بني القانون والالئحة . رسائل 1984 .981

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نظام االمن اجلامعي يف التنظيم الدويل احلديث (  م, عبد اهلل حممد ال عيون )1984 .982

 املاجستري القانون الدويل كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د جابر إبراهيم الراوي 

م, عدي زيد الكيالين) تأصيل و تنظيم السلطة يف الترشيعات الوضعية و 1984 .983

 دنية بإرشاف د حممد الغزوي الترشيعية االسالمية ( املاجستري كلية احلقوق اجلامعة االر

م, فادية حييى أبو شهية , النظرية العامة للطرق االحتيالية يف الترشيع املرصي 1984 .984

 واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

. رسائل م, فاضل صالح الزهاوي , املرشوعات املشرتكة وفقا لقوانني االستثامر 1984 .985

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فتحي عبد الكريم , الدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح 1984 .986

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دة اإلدارية . رسائل م, حمسن حممد العبودي , االجتاهات احلديثة يف القيا1984 .987

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حاتم عبد الكريم , التضخم املايل والسياسة الرضيبية يف مواجهة 1984 .988

التضخم االقتصادي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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ى سيد عبد الرمحن, متثيل الدول يف عالقتها مع املنظامت الدولية ذات م, مصطف1984 .989

السمة العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, منصور صالح فاضل العواملة, سيادة األمة وموقف اإلسالم منها . رسائل 1984 .990

 املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

م, ناصف أمام سعد هالل, ارضاب العاملني. رسائل واطاريح القانون كلية 1984 .991

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هاليل عبد الاله أمحد عبد العال, النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية. 1984 .992

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احل

م, ابراهيم ابراش )البعد القومي للقضية الفلسطينية فلسطني بني القومية العربية 1985 .993

والوطنية الفلسطينية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية. 

م, إبراهيم بن غانم )نظام الرهن احليازي الوارد عىل املنقول يف الترشيع املدين( 1985 .994

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, احسان توفيق جعفر حممد )استثامر املياه املشرتكة ألغراض غري املالحة دراسة 1985 .995

تطبيقية حول هنر الفرات(, املاجستري املنظامت الدولية معهد الدراسات االسيوية 

 واالفريقية سابقا اجلامعة املستنرصية بإرشاف د حممد احلاج محود. 
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اهدات يف الرشيعة االسالمية بحث م, اسامعيل كاظم لواص العيساوي )املع1985 .996

مقارن يف القانون(, املاجستري الدين كلية الرشيعة جامعة بغداد بإرشاف د محد عبيد 

 الكبييس و د: خليل اسامعيل احلديثي 

م, اياد حسني عباس العزاوي )جريمة االحتيال يف القانون العراقي(, املاجستري 1985 .997

 لقانون.القانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية ا

م, حسني سلوم )االوجه االقتصادية واالجتامعية للنظام الرضيبي اللبناين(, 1985 .998

 -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: حسن عواضه 

عة بغداد م, حسني علوان حسني )الرشعية الثورية والرشعية القانونية(, جام1985 .999

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: طارق اهلاشمي.

م, حكمت موسى سليامن )اطاعة االوامر العليا واثرها يف املسؤولية اجلزائية(, 1985 .1000

 الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

جلزائري( م, دمحاين الزهرة )نظرية الدفاع الرشعي تطبيقاته يف القانون اجلنائي ا1985 .1001

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, رشيد محيد عيل نصار )االطار القانوين لوظائف نقابات العامل يف العراق(, 1985 .1002

 املاجستري قانون العمل, جامعة بغداد كلية القانون. 

ل جاسم )العدة يف القانون االحوال الشخصية العراقي(, بإرشاف م, رياض خلي1985 .1003

فضيلة القايض االول يف حمكة االحوال الشخصية يف بغداد, كلية القانون جامعة بغداد, 

 الشيخ عبدالقادر ابراهيم عيل.      
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م, ستار نوري شنني )اجليش وبناء الوحدة الوطنية يف العامل الثالث(, املاجستري, 1985 .1004

 ة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: عبد الرضا الطعان. جامع

م, سعد كامل اسامعيل )التغلغل االرسائييل يف افريقيا(, املاجستري, جامعة بغداد 1985 .1005

 كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

رتة م, صالح سعود )جزائري( )السياسة اخلارجية الفرنسية حيال اجلزائر للف1985 .1006

(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن 1962-1981

 الرمضاين.

م, عبد احلفيظ بلخيرض )اإلهناء التعسفي لعقد العمل دراسة مقارنة( املاجستري 1985 .1007

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

   الشعبية.      

م, عبد العزيز عيل مصطفى عبد الكريم )رسيان القوانني اجلنائية من حيث الزمان 1985 .1008

دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص, 

 بإرشاف د: نبيل مدحت صالح.

حتى م, عبدالرزاق امحد ويل النصريي )نوري السعيد ودوره يف السياسة العراقية 1985 .1009

 ( كلية اآلداب جامعة بغداد, املاجستري, بإرشاف د: كامل مظهر امحد. 1932عام 

م, عبدالغني احلجار )التضامن يف اطار العقد واملسؤولية التقصريية دراسة 1985 .1010

مقارنة(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 : عاطف النقيبلبنان بإرشاف د -اللبنانية 

م, عبداللطيف كريم )مشكلة جنوب السودان(, املاجستري, جامعة بغداد كلية 1985 .1011

 العلوم السياسية.
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م, عبداهلل حداد )صفقات االشغال العمومية دراسة نظرية وتطبيقية( الدكتوراه 1985 .1012

لكة القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املم

 املغربية.  

م, عبدالواحد النارص )مدى مرشوعية استخدام القوة حلامية الرعايا املوجودين يف 1985 .1013

اخلارج مظاهر احلامية املسلحة للرعايا املوجودين يف اخلارج( الدكتوراه القانون كلية 

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عيل جبار شالل )الظروف املشددة العامة(, الدكتوراه قانون اجلنائي, جامعة 1985 .1014

 بغداد كلية القانون. 

م, غازي فيصل مهدي )الشخصية املعنوية وتطبيقاهتا يف الترشيع العراقي(, 1985 .1015

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون.

ات واجتاهات السياسة الداخلية الرتكية م, قاسم خلف عايص اجلمييل )تطور1985 .1016

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -(, املاجستري, جامعة بغداد 1928 - 1923

م, قسام دخل اهلل )املسامهة الشعبية يف القضاء اجلزائي( الدكتوراه كلية القانون 1985 .1017

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبود الرساج.

م, ماحي هني موسى )طبيعة النظام القضائي اجلزائري ومدى فعاليته يف مراقبة 1985 .1018

أعامل اإلدارة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ة املدنية(, املاجستري م, حممد امحد رمضان )دور القايض يف انشاء القاعدة القانوني1985 .1019

 القانون املدين, كلية القانون جامعة بغداد.
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م, حممد أرشكي )الوزير االول مركزه ووظيفته يف النظام املغريب( الدكتوراه 1985 .1020

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

ن, املسؤولية املدنية لألطباء. رسائل واطاريح القانون كلية م, حممد عادل عبدالرمح1985 .1021

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد فالح حسن )دور املنظمة العربية للدفاع االجتامعي يف مكافحة اجلريمة(, 1985 .1022

 الدكتوراه القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

شهداين )ظاهرة تركيز السلطة يف املجتمعات النامية( م, حممد كاظم طه امل1985 .1023

 الدكتوراه القانون الدستوري, جامعة بغداد كلية القانون.

م, مرشف وسمي حممد )السياسة اخلارجية الكويتية يف املنطقة العربية من 1985 .1024

 (, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: مازن الرمضاين.1961-1983

ى رشيف )تولية الوظائف العامة عىل ضوء القانون األسايس العام م, مصطف1985 .1025

للعامل( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يف العراق(, جامعة بغداد  1952م, مها عبداللطيف حسن )انتفاضة ترشين الثاين 1985 .1026

 علوم السياسية. بإرشاف د: وميض مجال نظمي.كلية ال

م, مؤيد ابراهيم كاظم الونداوي )احلرب العراقية االيرانية واثرها عىل االمن 1985 .1027

القومي العريب واالمن الوطني العراقي( املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. 

 بإرشاف د: مندوب امني الشاجلي. 
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ركة العربية يف التنظيم الدويل دراسة حتليلية(, املاجستري, م, نبيل حممد سليم )احل1985 .1028

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: طالب الطباطبائي.

م, نجال اسعد كنعان )محاية االقليات يف القانون الدويل العام دراسة قانونية(, 1985 .1029

لبنان  -رية اجلامعة اللبنانية الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدا

 بإرشاف د: جورج ديب

 م, نجم الدين حمي الدين الريكاين )حركة عدم االنحياز والعالقات الدولية1985 .1030

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. املعارصة(,

م, أبو السعود عبد العزيز عبد العزيز موسى موسى , ضامنات املتهم . رسائل 1985 .1031

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد جالل حممود حسن, حرية الرأي يف امليدان السيايس يف ظل مبدأ 1985 .1032

 املرشوعية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ئي والصلح يف األنظمة االجرائية املقارن م, أمحد حممد حييى اسامعيل, االمر اجلنا1985 .1033

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, السيد حامد التهامي كرات, نظرية سلطات احلرب والظروف االستثنائية يف 1985 .1034

نصورة الدولتني املدنية واإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

 مجهورية مرص العربية.

م, سدران حممد خلف, سلطة التحقيق االبتدائي يف الترشيع اجلنائي الكويتي 1985 .1035

 واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سعد واصف, التأمني من املسؤولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1985 .1036

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.جام
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م, سعيد سامل جوييل, مبدأ التعسف يف استعامل احلق يف القانون الدويل. رسائل 1985 .1037

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, صفوت ناجي عبد القادر هبنساوي, النظام القانوين ملسؤولية الناقل اجلوي عن 1985 .1038

ة املسافرين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص سالم

 العربية.

م, عبد احلافظ عبد اهلادي عابد, القرائن يف اإلثبات اجلنائي بني الرشيعة اإلسالمية 1985 .1039

والقانون الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عبد العزيز عيل مصطفى عبد الكريم, رسيان القوانني اجلنائية من حيث الزمان. 1985 .1040

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل حسني بركات, مصادر متويل التنمية االجتامعية واالقتصادية يف 1985 .1041

طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة اجلمهورية العربية اليمنية. رسائل وا

 مجهورية مرص العربية.

م, عمر حممد حممد االيويب, فائض رؤوس االموال العربية ومدى امكانية 1985 .1042

استخدامه يف متويل التنمية االقتصادية يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

فاروق أمحد حممد زاهر, حتديد مسؤولية الناقل اجلوي وفقا للنظام الفارسويف. م, 1985 .1043

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, فؤاد فريد ابراهيم شندي, النظام االقتصادي االسالمي كبديل للنظم 1985 .1044

جامعة املنصورة مجهورية مرص  االقتصادية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق

 العربية.

م, حممد ابراهيم حسن عيل , مبدأ املساواة يف تقلد الوظائف العامة . رسائل 1985 .1045

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد أمحد عبد العزيز اهلاموندي, فكرة احلكم الذايت واألقليات العراقية. 1985 .1046

 ئل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسا

م, حممد االمني البيانوين ) ميعاد الطعن القانوين يف مرشوعية القرارات االدارية 1985 .1047

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون االداري قسم الدراسات العليا كلية احلقوق اجلامعة 

 د حافظ االردنية بإرشاف د حممود حمم

م, حممد أنس قاسم جعفر, نظم الرتقية يف الوظيفة العامة. رسائل واطاريح 1985 .1048

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد مصطفى يونس, النظرية العامة لعدم التدخل يف شؤون الدول. رسائل 1985 .1049

 ية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م, حممد موسى حممد دياب, فكرة اخلطأ يف اتفاقية فارسويف. رسائل واطاريح 1985 .1050

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مفلح عواد القضاء, الوجود الواقعي والوجود القانوين للرشكة الفعلية يف 1985 .1051

ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانون املقارن. رسائل واطاريح القان

 العربية.
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م, نشأت عثامن اهلاليل, األمن اجلامعي الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية 1985 .1052

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هنى الزيني, مسؤولية الدولة عن أعامل السلطة الترشيعية. رسائل واطاريح 1985 .1053

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلي

1054. 1986 , abdelkhalek , elsayed ahmed , direct foreign 

investment transnational corpoations and the transfer of \ 

technology to egupt .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

 مجهورية مرص العربية.

, امحد أجوييد )جريمة الزنا يف الرشيعة االسالمية والقانون املغريب( الدكتوراه م1986 .1055

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م, امحد اليوسفي الربقي )تسجيل السفينة يف القانون البحري املغريب( الدكتوراه 1986 .1056

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة القانون 

 املغربية.  

م, امحد عبداهلل املايض )اثر احلرب يف املعاهدات الدولية وتطبيقاهتا عىل املعاهدات 1986 .1057

 العراقية االيرانية(, املاجستري القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد.

مد أمحد حشيش, الدفع بعدم قبول الدعوة يف قانون املرافعات املدنية م, أمحد حم1986 .1058

 والتجارية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, أمحد وايف )اتفاقيات كامب ديفيد يف ضوء القانون الدويل والرصاع العريب 1986 .1059

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية  اإلرسائييل( املاجستري كلية احلقوق بن

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, الواهر حممد )ربط امليزانية باملخطط عرب التجربة املغربية للتخطيط( املاجستري 1986 .1060

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 ضاء اململكة املغربية.الدار البي

م, انطوان فارس احلايك )النظام القانوين للشحن وتفريغ البضائع املنقولة بحرا 1986 .1061

يف القانون اللبناين واملقارن(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: موريس نرص -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

خرض )اسرتاتيجية االوبك االزمة الراهنة(, املاجستري, جامعة بغداد  م, ايامن عبد1986 .1062

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -

م, ايامن ناجي عبداملجيد العزاوي )معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية دراسة 1986 .1063

مد قانونية(, املاجستري القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد , بإرشاف د: حم

 الدوري. 

م, بلقاسم كرمني )املغرب واملساعدة التقنية يف إطار منظمة االمم املتحدة( 1986 .1064

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

م, بن رقية يوسف )العالقة بني نظامي املسؤولية املدنية ومدى جواز اخلرية بينهام 1986 .1065

يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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يف القانون الدويل(, املاجستري كلية  م, بوشه صالح )االستخدام السلمي للبحار1986 .1066

 القانون جامعة بغداد القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية.

م, ثائر نجرس هزاع عمريي التكريتي )تطور مفهوم عدم االنحياز(, جامعة بغداد 1986 .1067

كلية القانون والعلوم السياسية, املاجستري العلوم السياسية, بإرشاف د مندوب امني  -

 ي.الشاجل

م, جورج ناصيف شدراوي )النتائج املرتتبة عىل اكتساب امللكية العقارية باإلرث 1986 .1068

 8/  12تاريخ  3339من القرار  204والوصية قبل التسجيل يف السجل العقاري املادة 

(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 1930 /

 بإرشاف د: ادمون نعيملبنان  -اللبنانية 

م, خالد رشيد اجلمييل )اجلعالة واحكامها يف الرشيعة االسالمية والقانون نظرية 1986 .1069

 الوعد باملكافأة(, الدكتوراه, جامعة القاهرة, منشور, دار الندوة اجلديدة, بريوت.

يف العراق(, املاجستري,  1954م, رياض عبود رزوقي )انتخابات حزيران عام 1986 .1070

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبد الرضا الطعان.  

يوليو  23م, سليم عبدالرزاق اخلطاب )القومية العربية فكرا وممارسة جتربة 1986 .1071

 اسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي.(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السي1952

م, صاحب عبيد عبدالزهرة الفتالوي )حتول العقد يف ضوء متطلبات التحول 1986 .1072

 االشرتاكي(, الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, صالح أمحد عبدالصادق أمحد, نظرية اخلصم العارض يف قانون املرافعات. 1986 .1073

 انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح الق
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م, طارق فتح اهلل خرض )دور االحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب دراسة 1986 .1074

مقارنة(, الدكتوراه, قسم القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: 

 سليامن حممد املطاوي. 

تنفيذ العيني لإللتزامات العقدية يف القانون م, عادل جربي حممد حبيب, ال1986 .1075

 املقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبدالرزاق حممد امحد )تطور اساليب الدعاية واالعالن الصهيوين(, املاجستري, 1986 .1076

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

)الرضائب عىل الرشكات يف لبنان دراسة مقارنة(,  م, عبدالرؤوف قطيش1986 .1077

لبنان  -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حسني عواضة

م, عبداللطيف هداية اهلل )قواعد القضاء املستعجل املوضوعية واالجرائية يف 1986 .1078

ه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الترشيع املغريب( الدكتورا

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عبداهلل عيل السالم )االستخبارات العسكرية يف االسالم(, املاجستري, جامعة 1986 .1079

 بغداد كلية العلوم السياسية.

ضاء املدين يف ضوء القانون م, عبدالواحد العلمي )حجية االحكام اجلنائية أمام الق1986 .1080

والفقه والقضاء املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عدنان ابراهيم رسحان )االوضاع الظاهرة ومدى محايتها يف القانون العراقي 1986 .1081

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون.  املقارن(, املاجستري القانون
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م, عيل مجعة حمارب )التأديب االداري يف الوظيفة العامة(, دكتوراه, كلية احلقوق, 1986 .1082

 جامعة عني شمس.

م, غسان سليم رباح )النظام القانوين للترشيعات واالتفاقات النفطية يف لبنان 1986 .1083

قوق والعلوم السياسية واالدارية دراسة مقارنة(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احل

 لبنان بإرشاف د: عبدالسالم شعيب -اجلامعة اللبنانية 

م, فرحية حسني )منازعات الرضائب املبارشة يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق 1986 .1084

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عون )قوات االمن العربية ودورها يف لبنان(, الدكتوراه العلوم السياسية م, فؤاد 1986 .1085

لبنان بإرشاف د: اسكندر  -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 فياض

م, قاسم العوطة )النفط وصنع القرارات السياسية الدولية(, بإرشاف د: عدنان 1986 .1086

 فواز  

عربو, )القضية الكردية يف سوريا( باللغة البلغارية, مجهورية بلغاريا م, حممد امحد ال1986 .1087

 املعهد االقتصادي العاملي )كارل ماركس(. -

م, حممد حردان عيل اهليتي )ظاهرة عدم االستقرار السيايس وانعكاساهتا يف العامل 1986 .1088

 الثالث(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

د حجفور )إجيازة العقد القابل لإلبطال يف القانون املدين اجلزائري( م, حممد سعي1986 .1089

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        



142                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, حممد صالح فنينش )القيود الواردة عىل حرية اإلدارة لدى تعاقدها( املاجستري 1986 .1090

حلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية كلية ا

 الشعبية.        

م, حممد حييى عبدالرمحن املحاسنه, مفهوم املحل والسبب يف العقد. رسائل 1986 .1091

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

القانونية لألفراد يف مواجهة اعامل االدارة يف  م, حممود خلف حسني )احلامية1986 .1092

 العراق(, الدكتوراه, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد. 

م, مساعدي عامر )املسؤولية الدولية لالستعامر األورويب( املاجستري كلية احلقوق 1986 .1093

 ة.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبي

م, موفق خزعل محد )تقويم االداء الصناعي ملنشأة القادسية العامة للصناعات 1986 .1094

كلية القانون والسياسية,  -(, املاجستري, جامعة بغداد 1983 - 1979الكهربائية للفرتة 

 قسم السياسة. 

القانون م, نبيل محيد البيايت )تسبيب االحكام اجلزائية يف القانون(, املاجستري 1986 .1095

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, نبيلة اسامعيل رسالن, النظرية العامة يف العالقات الثالثية يف القانون املرصي. 1986 .1096

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عارصة(, جامعة م, نجم حمي الدين )حركة عدم االنحياز والعالقات الدولية امل1986 .1097

 بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة.

 - 1952م, نداء مطرش صادق )التخلف يف العامل الثالث دراسة التجربة املرصية 1986 .1098

 (, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي.1970
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يس لثورة العرشين(, جامعة بغداد كلية العلوم م, نديم عيسى خلف )الفكر السيا1986 .1099

 السياسية, بإرشاف د: عبد الرضا الطعان.  

م, نزار اسامعيل عبد اللطيف احليايل )االمن القومي العريب والقدرة النووية 1986 .1100

الصهيونية(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: كاظم هاشم 

 نعمة. 

لامن االطرش )سوري( )السياسة اخلارجية االمريكية السوفيتية حيال م, نسيب س1986 .1101

(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن 1983-1970سوريا 

 الرمضاين.

م, نصيف جاسم عيل )موقع تركيا اجليو سرتاتيجي وامهيته العراق( الدكتوراه, 1986 .1102

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

عامن عطا اهلل اهليتي )استشعار االرض من الفضاء اخلارجي دراسة يف القانون م, ن1986 .1103

الدويل(, املاجستري القانون العام, كلية القانون والسياسة جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد  

 عبداهلل الدوري. 

م, نوار عبد الوهاب )حقوق االنسان دراسة يف افريقيا(, جامعة بغداد كلية العلوم 1986 .1104

 ياسية, بإرشاف د: رياض عزيز هادي.الس

م, نور الدين إبن الشيخ )رشط التحكيم يف العقود االقتصادية الدولية( املاجستري 1986 .1105

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, نوري محد خاطر )االثر الرجعي يف الترصف القانوين(, املاجستري القانون 1986 .1106

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, يوسف شحاده )دور الضابطة العدلية يف سري العدالة اجلنائية(, الدكتوراه 1986 .1107

جلامعة القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ا

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب -اللبنانية 

م, أمحد حممد االسطل االسطل, التحكيم يف الرشيعة االسالمية. رسائل واطاريح 1986 .1108

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, بيان يوسف محود رجيب اخلفاجي )استاذ جامعي عراقي( )دور احليازة يف 1986 .1109

احليازي دراسة مقارنة بني الترشيعات الوضعية والرشيعة االسالمية(, الدكتوراه الرهن 

القانون كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د مجيل الرشقاوي )عميد كلية احلقوق( و د 

 زكريا الربي

م, مجيل فرج اهلل خليل , التنمية القيادية يف الرشطة . رسائل واطاريح القانون كلية 1986 .1110

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. احلقوق

م, حسام الدين عبد الغني الصغري , النظام القانوين الندماج الرشكات . رسائل 1986 .1111

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسني حممد فتحي عثامن , املساعدة البحرية. رسائل واطاريح القانون كلية 1986 .1112

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احل

م, خليل حممد حسني, اقتصاديات وختطيط القوى العاملة يف قطاع الرشطة. 1986 .1113

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رحيم سليامن الكبييس , حرية االدارة يف سحب قرارهتا . رسائل واطاريح 1986 .1114

 انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.الق
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م, طارق فتح اهلل خرض , دور االحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب . رسائل 1986 .1115

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لفائض م, عزت عبد احلميد الربعي, سياسات االثامن ودورها يف تصفية ا1986 .1116

االقتصادي يف الصناعة املرصية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عزت مصطفى الدسوقي ) قيود الدعوى اجلنائية بني النظرية والتطبيق ( 1986 .1117

 الدكتوراه القانون كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د مأمون سالمة

ني حسن عبد اهلل , عملية اختاذ القرار الرشطي . رسائل واطاريح م, عامد حس1986 .1118

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عياش بجب بحري الكبييس , االثراء عىل حساب الغري بال سبب يف الرشيعة 1986 .1119

ة مرص االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

 العربية.

م, فوزي حممد طايل اهداف وجماالت السلطة يف الدولة اإلسالمية . رسائل 1986 .1120

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سامي السيد الشور, احلامية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم . رسائل 1986 .1121

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق 

م, حممد عبده سعيد اسامعيل , الرشكات املتعددة اجلنسية ومستقبلها يف الدول 1986 .1122

النامية مع االشارة إىل مرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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يعي والرقابة عىل دستوريته . رسائل م, حممد ماهر أبو العينني , االنحراف الترش1986 .1123

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نظام توفيق املجايل , القرار بان ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية . رسائل 1986 .1124

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

أمحد خالد , عقد االستثامر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق م, هشام حممد 1986 .1125

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, وحيد رأفت, رقابة القضاء إلعامل الدولة. رسائل واطاريح القانون كلية 1986 .1126

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

1127. 1987, Hussein , abdel – Nasser \ contribution a une etude 

theorique et pratique de l, impot sur le chiffe d, ; affaires .  - 

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, إبراهيم أبو حليوة )القضية الفلسطينية واملرشوعات الرسمية اإلرسائيلية 1987 .1128

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف للتسوية يف ضوء القانون الدويل

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, ابراهيم امحد عبد السامرائي )فعالية مبدا التسوية السلمية للنزاعات الدولية(, 1987 .1129

 املاجستري القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد.

نارص أمحد )اجلزاء يف القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن م, إبن ال1987 .1130

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 م, امحد سامي منقارة )ادارة املوازنة يف الدولة احلديثة(, حسن عواضه1987 .1131
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يف لبنان(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية  م, امحد عيل سفر )املصارف املتخصصة1987 .1132

 لبنان بإرشاف د: ادوار عيد -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, املكي الدهلومي )التعويض يف التامني البحري عىل نقل البضائع( الدكتوراه كلية 1987 .1133

 : هشام فرعون.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د

م, انسى حممود الزرري )اخلربة يف املسائل املدنية(, املاجستري القانون املدين, 1987 .1134

 جامعة بغداد كلية القانون. 

املوزع . رسائل  –م, ثروت فتحي اسامعيل , املسؤولية املدنية للبائع املهني الصانع 1987 .1135

 رص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م

م, جان وديع معكرون )االشرتاك االستثنائي يف النظام السيايس اللبناين(, 1987 .1136

 -الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: ندي تيان

م, جعفر عبدالرحيم حمفوظ )املنظمة الدولية يف قانون البحار اجلديد(, الدكتوراه 1987 .1137

لبنان  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حسن اجللبي 

راه م, جوزيف سليم معلوف )فكرة القبول باملخاطر واملسؤولية املدنية(, الدكتو1987 .1138

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: عاطف النقيب

م, حاتم مصطفى مايض )سلطة رب العمل داخل املؤسسة(, الدكتوراه القانون 1987 .1139

 لبنان بإرشاف د: -اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 هبيج طبارة
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م, حنفي عيل جبايل )املسئولية عن القوانني(, الدكتوراه كلية احلقوق جامعة عني 1987 .1140

 شمس بإرشاف د: سليامن الطاموي.  

م, خالد مرموص خلف احلمداين )سلطة االدارة يف تعديل عقودها االدارية 1987 .1141

 عة بغداد.بإدارهتا املنفردة(, املاجستري القانون االداري, كلية القانون جام

م, خالفي عبداللطيف )الوسائل السلمية حلل منازعات العمل اجلامعي( 1987 .1142

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

عة م, رعد ياسني عباس )التفريق القضائي للرضر(, املاجستري القانون املدين, جام1987 .1143

 بغداد كلية القانون. 

م, زواوي فريدة )احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف القانون املدين 1987 .1144

اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ت املدنية يف القانون اجلزائري( م, زواوي حممود )الشكلية للصحة يف الترصفا1987 .1145

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, سامي سعيد عبداهلل )أثر الباعث يف جريمة القتل العمد( املعهد القضائي دورة 1987 .1146

 ة العدل بإرشاف القايض عبدالستار البزركانالدراسات القانونية املتخصصة الثالثة وزار

م, سبعاوي ابراهيم احلسن )حل النزاعات بني الدول العربية(, الدكتوراه 1987 .1147

 القانون, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: اكرم الوتري. 
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م, سعدي رشيد عبدالنبي )املعارضة يف النظام السيايس اهلندي(, جامعة بغداد 1987 .1148

 العلوم السياسية, بإرشاف د: طالب الطباطبائي.كلية 

م, سيد حسن عبداخلالق )النظرية العامة جلريمة افشاء االرسار يف الترشيع اجلنائي 1987 .1149

املقارن( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة عني شمس مجهورية مرص 

 العربية.

فلسفة القانون(, الدكتوراه م, صبحي ابراهيم مشورب )مذهب ابن خلدون يف 1987 .1150

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حسن اجللبي

م, عادي الطبطبائي )النظام االحتادي يف االمارات العربية دراسة مقارنة(, 1987 .1151

ق اجلامعة جامعة عني شمس الدكتوراه, القانون الدستوري قسم القانون العام كلية احلقو

 بإرشاف د: رمزي الشاعر

م, عبد املنعم امحد بركه )االسالم ومشكلة املساواة بني املسلمني وغري املسلمني يف 1987 .1152

عصور التاريخ اإلسالمي ويف العرص احلديث( الدكتوراه, قسم الرشيعة كلية احلقوق 

 جامعة االسكندرية مرص, بإرشاف د: عبد احلميد متويل.

م, عبد خليل حممود يونس )العالقة بني القانون املدين و القانون العريف دراسة 1987 .1153

انثروبولوجية( املاجستري جامعة الريموك معهد االثار واالنثروبولوجيا االردن بإرشاف 

 د: مندي مارثا 

م, عبدالرمحن امحد داود )املوساد والسياسة اخلارجية للكيان الصهيوين(, 1987 .1154

 معة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: حسني اجلمييل.املاجستري, جا
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م, عبداللطيف عيل حسني )الردع يف السياسة اخلارجية(, جامعة بغداد كلية 1987 .1155

 العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

م, عبداهلل سعيد الكاندا )سلطات رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية اليمنية(, 1987 .1156

 ه القانون الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. الدكتورا

م, عيل كريمي )النظام القانوين النتقال رؤوس االموال بني الدول العربية( 1987 .1157

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

لقضائية(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد م, عامد جواد كاظم )احلراسة ا1987 .1158

 كلية القانون. 

م, عامر معاشو )عقود املفتاح يف اليد يف جمال التصنيع باجلزائر( املاجستري كلية 1987 .1159

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

د )سلطة القايض اجلنائي يف تقدير األدلة دراسة مقارنة( كلية م, فاضل زيدان حمم1987 .1160

 القانون جامعة بغداد, الدكتوراه القانون اجلنائي.

م, فنر زبر حسن النارصي )دور القضاء الدويل يف تسوية املنازعات الدولية(, 1987 .1161

 ود. املاجستري القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون, بإرشاف د: حممد احلاج مح

م, كامل ياسني جاسم )السياسة اخلارجية االمريكية بني ادارة نيكسون وعهد 1987 .1162

ريغان(, ويف عنوان اخر )السياسة االمريكية جتاه اخلليج العريب بني ادارة نيكسون وعهد 

 ريغان(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: غانم حممد صالح.
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الرمحان )اإلثبات باملثل يف القانون املدين اجلزائري مقارنة مع  م, لعصامي عبد1987 .1163

بعض القوانني العربية والقانون الفرنيس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

قضية الوحدة العربية(, جامعة م, مثنى محدي توفيق )التنمية يف الوطن العريب و1987 .1164

 بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي.

م, حممد اغريس )التأمني من االرضار يف ضوء الترشيع املدين املغريب( الدكتوراه 1987 .1165

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م, حممد عيل فركوس )توريث ذوي األرحام يف الفقه اإلسالمي( املاجستري كلية 1987 .1166

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, حممد ماهر حسنني قنديل )نظام املعلومات املتكامل اقتصادياته واثاره دراسة 1987 .1167

از الرشطة( الدكتوراه, علوم الرشطة كلية الدراسات العليا والبحوث تطبيقية عىل جه

 اكاديمية الرشطة بإرشاف د: عبد الكريم درويش. 

م, مزهر جعفر عبد جاسم )جريمة االمتناع يف الترشيع العراقي(, الدكتوراه 1987 .1168

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

القانونية يف اطار املسؤولية املدنية(, الدكتوراه م, مصباح احلاج عيل )القرائن 1987 .1169

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: ادمون نعيم
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م, مصطفى جدوع السعد )التزام البائع بتسليم اليشء املبيع وفق احكام الترشيع 1987 .1170

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن  املغريب( الدكتوراه القانون كلية

 الثاين اململكة املغربية.  

م, منري انطانيوس خريش )مدى فعالية منظمة االغذية والزراعة(, الدكتوراه 1987 .1171

لبنان  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 الدباغبإرشاف د: صالح الدين 

م, مهدية صالح حسن العبيدي )شخصية اكاديمية( )العالقات العراقية الرتكية 1987 .1172

(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: 1980-1968من عام 

 امحد النعيمي.

م, نضال ياسني محو )االختبار القضائي(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون 1987 .1173

 بغداد. جامعة

م, هادي حممد عبداهلل )احكام املفقود دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون 1987 .1174

 العراقي(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, هاشم فارس عبدون اجلبوري )حق االنسان يف احلياة ووسائل محايته يف 1987 .1175

 الرشيعة جامعة بغداد. الرشيعة والقانون(, املاجستري, كلية

م, اسامعيل حممد زين الدين , سياسة االحتالل الزراعية يف مرص . رسائل 1987 .1176

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أرشف عبد الغني اهلراس , اسلوب ادارة الرشطة يف ضوء نظام املحليات . 1987 .1177

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية
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م, حازم خمتار احلاروين , نطاق تطبيق القايض اجلنائي للقانون االجنبي . رسائل 1987 .1178

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ملعارصة. م, حسن أمحد عيل, ضامنات احلرية العامة وتطورها يف النظم السياسية ا1987 .1179

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, محيل يوسف قدورة كتكت , نطاق الرشعية االجرائية يف الظروف االستثنائية 1987 .1180

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 ) التزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت م, خليل حممد مصطفى عبد اهلل1987 .1181

االعفاء منه يف القانون املدين االردين ( املاجستري احلقوق كلية احلقوق اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د حممد احلموري و د اسامة الناشف

م, سيد حسن عبد اخلالق , النظرية العامة جلريمة إفشاء االرسار يف الترشيع 1987 .1182

ارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اجلنائي املق

 العربية.

م, صفية عبد العزيز الرشقاوي, التكييف الرشعي لرشكات املضاربة االسالمية 1987 .1183

واالثار املرتتبة عليها. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

ري املال حويش , عقد املضاربة يف الفقه االسالمي. رسائل واطاريح م, طه نو1987 .1184

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املنعم أمحد بركه , اإلسالم ومشكلة املساواة بني املسلمني وغري املسلمني . 1987 .1185

 ة مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري
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م, عبد املنعم حممد حممد داود , التطبيق املبارش لقانون اجلامعات األوروبية. 1987 .1186

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عال نصوح بدير ) املسؤولية اجلزائية يف املؤسسات االقتصادية دراسة حتليلية 1987 .1187

  ستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد نجممقارنة ( املاج

م, عامد جواد كاظم )احلراسة القضائية دراسة مقارنة( املاجستري القانون جامعة 1987 .1188

 بغداد كلية القانون والسياسة بإرشاف د ادم وهيب النداوي 

خلدمة املدنية يف علم م, فاروق عبد الرب السيد ابراهيم, تقدير كفاية العاملني يف ا1987 .1189

االدارة العامة يف القانون االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد املنعم أمحد سامل , قوة احلكم اجلنائي واثره عىل املنازعات االدارية . 1987 .1190

 ورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م, حممد عبد حسن الفسفوس ) عزل واعتزال الوكيل يف القانون وفقه الرشيعة 1987 .1191

اإلسالمية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د 

  عباس الرصاف

اريح القانون م, حممد ماهر حسنني قنديل, نظام املعلومات املتكامل. رسائل واط1987 .1192

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممد مصباح القايض , احلامية اجلنائية للعقود املدنية . رسائل واطاريح 1987 .1193

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بادل الدويل . رسائل م, نصريه بو مجعة سعدي , عقود نقل التكنلوجيا يف جمال الت1987 .1194

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, نورى يوسف عبيدات ) مسؤولية املقاول واملهندس املعامري يف القانون املدين 1987 .1195

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري قسم القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االردنية 

 الرصاف بإرشاف د عباس 

م, إبراهيم أوفائدة )تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة( املاجستري كلية 1988 .1196

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

اجستري م, أمحية سليامن )النظام القانوين للعقود املربجمة وتطبيقاهتا يف اجلزائر( امل1988 .1197

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, احلسن االمراين زنطار )االرادة املنفردة كمصدر منشئ ومصدر منهى لاللتزام 1988 .1198

ة جامعة دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعي

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, السليامين عبدالسالم )االجتهاد يف الفقه االسالمي ضوابطه ومستقبله( 1988 .1199

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

م, الشاذيل السعدية )املشكالت االجتامعية والنفسية للمتقاعدين( املاجستري 1988 .1200

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية. 
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 1967د عام م, العشاوي عبد العزيز )اإلستيطان يف األرايض العربية املحتلة بع1988 .1201

يف ضوء القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, اجمد عبدالغفور حممد )الدين والتحديث يف ايران دراسة يف موقف املؤسسة 1988 .1202

(, معهد الدراسات االسيوية 1979اىل  1900 الدينية من عملية التحديث يف ايران من

واالفريقية يف اجلامعة املستنرصية سابقًا املاجستري علم االجتامع السيايس, بإرشاف د: 

 احسان حممد احلسن 

م, بلاممي عمر )الدفاع بالنظام العام يف القانون الدويل اخلاص( املاجستري كلية 1988 .1203

ن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف ب

 الشعبية.        

م, بو خالفة غريب )عنرص األجر يف عالقة العمل( املاجستري كلية احلقوق بن 1988 .1204

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

دراسة حتليلية  1976نوفمرب  22م, بورايو حممد )رئيس اجلمهورية يف دستور 1988 .1205

ألختصاصات رئيس اجلمهورية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, متيم طاهر امحد اجلادر )بدائل العقوبة السالبة للحرية قصرية االمد(, املاجستري 1988 .1206

 ي, جامعة بغداد كلية القانون.القانون اجلنائ

م, تومي أكيل )اجلوانب القانونية والفنية لنظرية التعريف اجلمركية يف قانون 1988 .1207

اجلامرك اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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لس الوطني دراسة لدور املؤسسات الرسمية يف النظام م, جبار راشد جرب )املج1988 .1208

السيايس العراقي( ويف عنوان اخر )املجلس الوطني دراسة لدور املؤسسات الرسمية يف 

النظام السيايس( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, املاجستري العلوم السياسية,  

 بإرشاف د: غانم حممد صالح. 

ين )جريمة الدعس دراسة مقارنة(, املاجستري القانون م, حاتم حممد صالح العا1988 .1209

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حافظ امحد موسى )االدارة يف عهد الرسول ص(, املاجستري, جامعة بغداد كلية 1988 .1210

 العلوم السياسية.

م, حبيب رايض الدليمي )توزيع السكان يف تركيا(, املاجستري, جامعة بغداد كلية 1988 .1211

 العلوم السياسية.

 -م, حسن خليل حسني )الزامية قرارات جملس االمن يف النزاع العراقي 1988 .1212

 االيراين(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, حسن عزبة العبيدي )تنظيم املعاهدات يف دساتري الدول(, الدكتوراه القانون 1988 .1213

 .القانون, بإرشاف د: صالح جواد الكاظمالقانون الدستوري, جامعة بغداد كلية  /

م, حسني عبداهلل الفالح )التدخل يف لبنان دراسة يف القانون الدويل(, املاجستري, 1988 .1214

 القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: حممد الدوري. 

كلية  م, حسني وحيد عزيز )املوارد املائية يف ايران(, املاجستري, جامعة بغداد1988 .1215

 العلوم السياسية.
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م, محادو اهلاشمي )السلطة الدولية ودورها يف إستكشاف وإستغالل موارد 1988 .1216

املنطقة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لف بخدمة عامة عامة اثناء م, محدي صالح جميد )االعتداء عىل املوظف واملك1988 .1217

 االداء الواجب او بسبب ذلك(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, خالد سعيد توفيق )االستقرارية وعدم االستقرارية يف الرصاع العريب الصهيوين 1988 .1218

رشاف د: يف ظل االسلحة النووية(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإ

 كاظم هاشم نعمة.

م, خليل سعيد ابو رجييل )الرقابة الدستورية عىل القوانني بوجه عام ويف لبنان 1988 .1219

بوجه خاص(, الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: ندي تيان -اللبنانية 

للعيب اخلفي وختلف الصفقة يف عقد البيع( م, خواص جويدة )الضامن القانوين 1988 .1220

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, رزاق حسني عيل )ايقاف تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة(, املعهد القضائي دورة 1988 .1221

 قسم اجلنائي, بإرشاف د: سلطان الشاوي. الدراسات القانونية املتخصصة العليا

م, رياض خليل جاسم )اجلرائم املاسة باالرسة يف قانون االحوال الشخصية(, 1988 .1222

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.
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 - 1970م, سعد صالح عيسى اجلبوري )العالقات االقتصادية العراقية املرصية 1988 .1223

طورها( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة واقعها واقاق ت1986

 النهرين.     

(, املاجستري, 1985 – 1968م, سهام حممد عبد )الصناعة النفطية يف ايران للمدة 1988 .1224

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جامعة بغداد 

م, يس عيل أمحد )النظام القانوين للرشكات عرب الوطنية املعارصة والقانون الدويل 1988 .1225

العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 القانون املدين, م, شكر حممود السليم )الشهادة امام القضاء املدين(, املاجستري1988 .1226

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م, صالح ابراهيم عبدالقادر )املجتمع الكردي يف كردستان العراق(, املاجستري, 1988 .1227

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, رضيف حممد )تاريخ الفكر السيايس باملغرب( الدكتوراه القانون كلية العلوم 1988 .1228

 االجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  القانونية واالقتصادية و

م, طارق حممد الديراري )النظرية العامة للخطورة اإلجرامية وأثرها عىل املبادئ 1988 .1229

العامة للترشيعات اجلنائية املعارصة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 شعبية.        يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية ال

م, طالل ياسني العيسى )التحكيم الدويل يف املنازعات النفطية الدولية(, كلية 1988 .1230

 القانون جامعة بغداد, املاجستري القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية.
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 1941م, عامر حمسن سلامن )سياسة ايران اخلارجية اجتاه اخلليج العريب للفرتة من 1988 .1231

 اجستري, جامعة بغداد, معهد البحوث والدراسات العربية.(, امل1979اىل 

م, عبد محيد حممود خطاب )دور املؤسسة العسكرية االرسائيلية يف صنع القرار 1988 .1232

 االرسائييل(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

بدأ املرشوعية(, املاجستري, جامعة م, عبد عيل الشغامنية )القرارات االدارية وم1988 .1233

 بغداد كلية العلوم السياسية.

م, عبد عيل حممد سوادي )محاية أرسى احلرب يف القانون الدويل(, كلية القانون 1988 .1234

 جامعة بغداد القانون الدويل, بإرشاف د: عصام العطية.  

ون الدويل م, عبدالعباس فنهراوي )املالحة يف اخلليج العريب دراسة يف القان1988 .1235

 للبحار(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, عبدالقادر حسني )نحو توحيد ترشيعات العمل يف الوطن العريب االطار 1988 .1236

مدى امكانية التوحيد( الدكتوراه جامعة سيدي حممد  –االجتامعي والتنظيمي للتوحيد 

 بن عبداهلل فاس اململكة املغربية.  

الكريم عيل حممد اخلطيب )ظاهرة االستقرار السيايس يف اجلمهورية العربية م, عبد1988 .1237

(, املاجستري, كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة 1983 - 1970اليمنية من 

 القاهرة.

م, عبداهلل درميش )احلامية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاهتا القانونية( 1988 .1238

م القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين الدكتوراه القانون كلية العلو

 اململكة املغربية.  
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م, عبداملجيد عبداهلادي السعدون )اعرتاف املتهم واثره يف االثبات اجلنائي(, 1988 .1239

 املاجستري قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عبيد كامل عبدالنبي حممد )استقالل القضاء دراسة مقارنة(, الدكتوراه القانون 1988 .1240

 العام, كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: حممد عاطف البنا.  

م, عزاوي عبد الرمحن )جملس التنسيق الوالئي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 1988 .1241

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 م, عزيزة الرشيف )النظام التأديبي وعالقته باألنظمة اجلزائية األخرى(. 1988 .1242

م, عيل عبيد عودة اجليالوي )رضا املترضر وأثره يف املسؤولية املدنية(, الدكتوراه 1988 .1243

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

عالقة املغرب مع فرنسا من خالل االتفاقيات املربمة بينهام بني م, عمر بوزيان )1988 .1244

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 1912 - 1845

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

 - 1964م, عودة عيل عبدالفتاح )السياسة اخلارجية ملنظمة التحرير الفلسطينية 1988 .1245

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 1982

 الثاين اململكة املغربية.  

 -م, فاضل كاظم حسني )االحزاب السياسية يف تركيا(, املاجستري, جامعة بغداد 1988 .1246

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة. 

-1967العالقات العراقية االمريكية م, فاطمة محدي عبدالرمحن العاين )1988 .1247

( جامعة 1987-1967(, والعنوان االخر )العالقات العراقية االمريكية مابني 1987

 بغداد كلية العلوم السياسية املاجستري, بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة. 



162                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, فريد عبده ناصيف )جرائم الرسعة يف قانون السري دراسة يف كل من الترشيع 1988 .1248

الفرنيس( املاجستري اجلامعة االردنية كلية احلقوق االردن بإرشاف د: جالل األردين و

 ثروت

م, فؤاد فائق سعيد )السياسة اخلارجية االردنية دراسة يف املتغريات املؤثرة وصناعة 1988 .1249

معهد الدراسات القومية واالشرتاكية, العراق  -القرار(, املاجستري, اجلامعة املستنرصية 

 د: مازن اسامعيل الرمضاين.  بغداد, بإرشاف -

م, فيصل عبداجلبار عبدعيل )التاريخ السيايس للمؤسسة الدينية يف ايران(, معهد 1988 .1250

الدراسات األسيوية واالفريقية امللغى, مركز دراسات العامل الثالث, املاجستري التاريخ 

 احلديث, بإرشاف د: حسني حممد القهوايت.   

م, قبس ناطق حممد )التنشئة السياسية يف املجتمع االرسائييل(, جامعة الدول 1988 .1251

العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم / معهد البحوث والدراسات العربية/ 

قسم البحوث والدراسات السياسية والفلسطينية/ قسم البحوث الفلسطينية, بإرشاف 

 د: حامد عبداهلل ربيع. 

م, مالك ابراهيم عبال )جريمة االفالس االحتيايل(, دبلوم القانون اخلاص كلية 1988 .1252

 لبنان بإرشاف د: وجيه خاطر.  -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, مالك جابر محيدي اخلزاعي )حجية اليمني يف الدعوى املدنية(, املاجستري 1988 .1253

 د كلية القانون. القانون املدين, جامعة بغدا

م, حممد بدوي القايض )الزكاة واثرها عىل مشكلة الفقر يف االردن(, املاجستري, 1988 .1254

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
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م, حممد محادة مرهج اهليتي )ضامنات املحكوم عليه اثناء تنفيذ العقوبة(, املاجستري 1988 .1255

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, حممد شقري )إشكالية مركزة القرار السيايس باملغرب( املاجستري القانون كلية 1988 .1256

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية. 

- 1941م, حممد طه عيل اجلبوري )تاريخ احلزب الشيوعي االيراين تودة 1988 .1257

عهد الدراسات االسوية واالفريقية امللغى اجلامعة املستنرصية املاجستري يف (, م1963

 التاريخ احلديث, بإرشاف د: جميد حمي الدين. 

م, حممد حممود امني )قواعد احلرب البحرية وتطبيقاهتا يف النزاع العراقي االيراين 1988 .1258

 د: حممد احلاج محود.  املسلح(, املاجستري القانون, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف

م, حممد حمي عيسى )ايران واملحيط اهلندي(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم 1988 .1259

 السياسية.

م, حممد معتصم )التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب( الدكتوراه القانون 1988 .1260

  اململكة املغربية.  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

م, حممد هالل امليقايت )االرهاب ونشاة ارسائيل(, دبلوم العلوم السياسية كلية 1988 .1261

 لبنان بإرشاف د: ملحم قربان. -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ي دراسة م, خملويف حممد )مسؤولية املتبوع عن فعل تابعه يف القانون املدين اجلزائر1988 .1262

مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, موسى ابراهيم )ازمة الوحدة الوطنية يف لبنان(, الدكتوراه العلوم السياسية 1988 .1263

لبنان بإرشاف د: ملحم  - كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية

 قربان.

م, نضال كاظم سلامن )تطور التكوين الطبقي يف ايران(, املاجستري, جامعة بغداد 1988 .1264

 كلية العلوم السياسية.

م, هاين سعيد الرضا )رشعية الثورة يف احلقوق الطبيعة(, الدكتوراه العلوم 1988 .1265

لبنان بإرشاف د:  -امعة اللبنانية السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجل

 ملحم قربان.

م, هزاز حسني سليامن )الضامنات املرصفية ودورها يف التجارة الدولية دراسة 1988 .1266

مقارنة(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: صالح الدين الدباغ. -اللبنانية 

زة خرسو عثامن )نظرية حتمل التبعة وتطبيقاهتا يف الترشيع املقارن(, )حتمل م, مه1988 .1267

 التبعية وتطبيقاهتا يف الترشيع املقارن(, كلية القانون جامعة بغداد, املاجستري.        

م, وائل حممد اسامعيل )قوة االنتشار الرسيع مسارات السرتاتيجية االمريكية 1988 .1268

, ويف عنوان اخر )قوة االنتشار الرسيع و مسارات السرتاتيجية الراهنة يف اخلليج العريب(

االمريكية الراهنة يف اخلليج العريب(, املاجستري الدراسات الدولية, جامعة بغداد كلية 

 العلوم السياسية, بإرشاف د: حسن البزاز. 

م, حيي حممد احلجاوي )البنك اجلزائري للتنمية( املاجستري كلية احلقوق بن 1988 .1269

 نون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عك
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م, يوسف فتيحة )احللودة العامري دعوى عدم نفاذ ترصف املدين الدعوى 1988 .1270

البولصية يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 ئرية الديمقراطية الشعبية.        يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزا

م, اسامة امحد السيد بدر, املسؤولية املدنية للمعلم. رسائل واطاريح القانون كلية 1988 .1271

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن فالح احلاج موسى ) قرار تقدير رضيبة الدخل يف االردن وطرق الطعن 1988 .1272

راسة حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا القيمة اداريا و قضائيا د

 اجلامعة االردنية بإرشاف د رشيد عزت الدقر 

م, رعد عبودي بطرس مامو )املؤهالت اجليوبوليتيكية لظهور الوطن العريب 1988 .1273

كمركز استقطاب دويل( املاجستري الدراسات الدولية معهد الدراسات القومية 

  بغداد, بإرشاف د هادي امحد خملف -, العراق -جلامعة املستنرصية واالشرتاكية ا

م, سعيد هياجنة ) الرقابة القضائية عىل اعامل االدارة يف الظروف االستثنائية 1988 .1274

دراسة مقارنة مرص و االردن ( املاجستري القانون كلية الدراسات احلقوق اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د خالد الزعبي

النارص موسى عبد الرمحن ابو البصل ) نظام القضاء الرشعي يف اململكة  م, عبد1988 .1275

االردنية اهلاشمية واصول القايض فيه ( املاجستري القضاء الرشعي قسم الفقه والترشيع 

 كلية الرشيعة اجلامعة االردنية بإرشاف د حممود أمحد ابو ليل و د سعدون القشطيني 

بل , دور الرضائب الغري مبارشة يف تنمية م, عبد اهلادي حممد املهدي مق1988 .1276

اقتصاديات الدول االخذة بالنمو مع التطبيق عىل مرص . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد عيل الشخانبة ) القرارات االدارية ومبدا املرشوعية دراسة مقارنة مرص و 1988 .1277

  املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د خالد الزعبياالردن ( 

م, عزت سعيد السيد الربعي, محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل 1988 .1278

 االقليمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العامة لالختالس يف جرائم املال اخلاص رسائل م, عمرو ابراهيم الوقاد, النظرية 1988 .1279

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عناد رضوان حممود جراح , فصل املوظف العام . رسائل واطاريح القانون 1988 .1280

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الرسعة يف قانون السري دراسة يف كل من الترشيع  م, فريد عبده ناصيف )جرائم1988 .1281

أألردين والفرنيس( املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د جالل 

  ثروت

م, حممد توفيق سعودي , تغيري الشكل القانوين للرشكات ذات املسؤولية  املحددة 1988 .1282

 ورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م, حممد خالد عبد القادر الرتمجان , النظام القانوين للقروض الدولية للتنمية يف 1988 .1283

الدول العربية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ن كلية احلقوق م, حممد عيل اجلامل , الترشد واالشتباه . رسائل واطاريح القانو1988 .1284

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد كامل رمضان حممد , االمتناع عن املساعدة يف القانون اجلنائي املرصي 1988 .1285

 واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ية املستعجلة . رسائل واطاريح م, حممد كامل الدين منري , قضاء األمور اإلدار1988 .1286

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممد حممد عنب , معاينة مرسح اجلريمة . رسائل واطاريح القانون كلية 1988 .1287

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ستئناف دراسة موازنة بني م, حممد مقبل قسيم احلراحشة ) الطعن يف احلكم باال1988 .1288

القانونني االردين و املرصي ( املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 سعدون القشطيني 

م, حممود الكيالين , عقود التجارة الدولية يف جمال نقل التكنلوجيا . رسائل 1988 .1289

 العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م, حممود خليل امحد حممدين, دور السياسة املالية يف حتقيق العدالة االجتامعية. 1988 .1290

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مصطفى عبد املقصود سليم , مسؤولية املوظف العام عن تنفيذ أوامر رؤسائه 1988 .1291

يًا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية إداريًا وجنائيًا ومدن

 مرص العربية.

م, مفيدة سعد سويدان , نظرية االقتناع الذايت للقايض اجلنائي . رسائل واطاريح 1988 .1292

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف النقل العادي ويف النقل  م, موسى حممد عثامن عبد اهلل ) وثيقة الشحن1988 .1293

 باحلاويات ( املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل البارودي 
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1294. 1989 , nadir , maher \ le referendum en droit egyptien et en 

droit francais . -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

 ة.مرص العربي

1295. 1989 abdel hamid , sanwat \ 0bligationa et responsabilite du 

fabricant de produits dangereux . -  رسائل واطاريح القانون كلية

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ابراهيم حممد رشيف )الرضر املعنوي وتعويضه يف املسؤولية التقصريية دراسة 1989 .1296

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. مقارنة(, 

م, امحد العزي النقشبندي )الرقابة عىل دستورية القوانني ونطبيقاهتا يف الدول 1989 .1297

 العربية(, املاجستري القانون / القانون الدستوري, جامعة بغداد كلية القانون. 

النظام الوطني لالتصال يف م, امحد تفاسكا )نظام االتصال يف املغرب حمددات 1989 .1298

املغرب مكونات نظام االتصال الوطني يف املغرب( الدكتوراه القانون كلية العلوم 

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

( 1980 – 1948م, امحد ساجر جاسم الدليمي )العالقات الرتكية االرسائيلية 1989 .1299

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: لطفي جعفر فرج.املاجستري 

م, امحد عبدالكريم صالح )دليل العقل بني الترشيع االسالمي والترشيع 1989 .1300

الوضعي(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: حسن اجللبي -اللبنانية 

 -د حممد طه الباليساين )القتل اخلطأ بني الرشيعة والقانون( املاجستري م, امح1989 .1301

 بغداد.
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م, اسامة ثابت ذاكر االلويس )القاعدة الدولية يف مواجهة النظام القانوين الداخيل 1989 .1302

مع دراسة تطبيقية يف النظام القانوين العراقي(, املاجستري القانون العام, كلية القانون 

 إرشاف د: نزار جاسم العنبكي. جامعة بغداد, ب

(, املاجستري, 1938 - 1923م, اسامعيل نوري محيدي )حركة التحديث يف تركيا 1989 .1303

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جامعة بغداد 

م, االخرض بوكحيل )احلبس االحتياطي يف الترشيع اجلزائري املقارن( الدكتوراه 1989 .1304

احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: فوزية  قسم القانون اجلنائي كلية

 عبدالستار.

م, احلبيب بيهي )اقتناع القايض ودوره يف االثبات اجلنائي( الدكتوراه القانون كلية 1989 .1305

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ار اإلقتصادية للرضائب يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق م, العبدي رابح )األث1989 .1306

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, املختار بكور )مسؤولية الناقل اجلوي يف القانون املغريب( الدكتوراه القانون كلية 1989 .1307

 الجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  العلوم القانونية واالقتصادية وا

م, انامر لطيف نصيف جاسم )تأثري اللويب الصهيوين يف السياسة اخلارجية 1989 .1308

(, املاجستري, جامعة بغداد كلية 1984-1973االمريكية جتاه الرصاع العريب الصهيوين 

 العلوم السياسية, بإرشاف د: امحد النعيمي.

 - 1961 –ذيبان )احلياة احلزبية ومسألة الديمقراطية يف املغرب  م, انور مولود1989 .1309

جامعة بغداد, الدكتوراه العلوم السياسية, بإرشاف د:  -(, كلية العلوم السياسية 1985

 صادق االسود. 
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م, باسم حممد رشدي )الرضر املادي الناتج عن االصابة اجلسدية دراسة مقارنة(, 1989 .1310

 , جامعة بغداد كلية القانون. املاجستري القانون املدين

م, ثامر نجرس هزاع التكريتي )تطور مفهوم عدم االنحياز(, جامعة بغداد كلية 1989 .1311

 العلوم السياسية, بإرشاف د: مندوب امني الشاجلي.

م, ثائر حمي الدين الصاحلي )الطاقة يف تركيا(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم 1989 .1312

 السياسية.

إبراهيم عبداحلسني احليدري )االمر اجلزائي وجماالت تطبيقة دراسة  م, مجال1989 .1313

 مقارنة(, كلية القانون جامعة بغداد, املاجستري القانون اجلنائي.

م, مجال حسن احلميص )الكفاءة والعدالة يف االقتصاد االسالمي(, املاجستري, 1989 .1314

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

)خماصمة القضاء(, املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد  م, حاجم فالح راكان1989 .1315

 كلية القانون. 

م, حسني عجيل حسني )الرصاع بني القانون الوضعي والعرف االجتامعي(, 1989 .1316

 املاجستري, كلية اآلداب, علم االجتامع, جامعة بغداد.

لوم القانونية م, محايد محيدي )املسؤولية االدارية( الدكتوراه القانون كلية الع1989 .1317

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, محيدي قفاص االمحدي )اخليار النووي يف الفكر االسرتاتيجي االرسائييل(, 1989 .1318

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

قانون العمل  م, خالد حممد مصطفى املوىل )سلطة صاحب العمل التأديبية يف1989 .1319

 العراقي دراسة مقارنة(, املاجستري قانون العمل, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, خليل عيل حسني )اثر املشاركة يف سياسة لبنان اخلارجية(, دبلوم العلوم 1989 .1320

لبنان بإرشاف د:  -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 ملحم قربان

م, ذنون فتيان حسني )حصانات وامتيازات املنظامت الدولية يف العراق(, جامعة 1989 .1321

الدول العربية / املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات 

العربية/ بغداد, الدبلوم العايل يف القانون, بإرشاف د: حممد احلاج محود. نفس العنوان؛ 

 امت الدولية يف العراق املزايا واحلصانات(, املاجستري القانون.  , )املنظ1990يف عام 

م, رجب عيل حسن )تنفيذ العقوبات السالبة للحرية دراسة مقارنة(, املاجستري 1989 .1322

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, رمحن صالح مهدي )تصدير الثورة(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم 1989 .1323

 سياسية.ال

م, ريموش نرص الدين )موقف القانون الدويل املعارص من مرشوعية إستخدام 1989 .1324

القوة املسلحة يف إطار املقاومة التحريرية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

(, املاجستري, 1973 - 1983ة اخلارجية الرتكية م, زياد عزيز محيد )السياس1989 .1325

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -جامعة بغداد 

م, سامل محاد شعبان الدحدوح )الشكلية يف العقود املدنية يف القانون األردين : 1989 .1326

 دراسة مقارنة( املاجستري اجلامعة االردنية كلية احلقوق االردن بإرشاف د: انور سلطان 

م, سامل محاد شعبان الدحدوح, الشكلية يف العقود املدنية يف القانون األردين. 1989 .1327

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, سندس اسامعيل صالح )السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه العراق للفرتة من 1989 .1328

 م السياسية, بإرشاف د: شفيق عبدالرزاق.( جامعة بغداد كلية العلو1967-1988

م, سيف الدين حممود املشهداين )اعتبارات حتديد االختصاص القضائي الدويل(, 1989 .1329

 املاجستري القانون العام, كلية القانون جامعة بغداد.

م, صبحي عبداللطيف مراد )رقابة ديوان املحاسبة عىل املصالح املستقلة يف لبنان 1989 .1330

بني التاسيس والتحديث(, دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: حسن عواضة  -اجلامعة اللبنانية 

اإلداري( املاجستري كلية احلقوق  م, صدرايت صدرايت )نظرية التوازن املايل للعقد1989 .1331

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, صالح حسن مطرود حسون الربيعي )اسرتاتيجية املضايق العربية دراسة 1989 .1332

معة بغداد مستقبلية(, ويف عنوان اخر )سرتاتيجية املضايق العربية دراسة مستقبلية(, جا

 كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: حسن عبداللطيف البزاز. 

م, طعمة صالح جبوري السامرائي )ارهتان االشخاص دراسة يف االتفاقية الدولية 1989 .1333

ملناهضة اخذ الرهائن(, املاجستري القانون العام, كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د 

 حممد عبداهلل الدوري. 

م, طالل حامد خليل )العوامل والقوى املؤثرة يف ختاف وتنمية دول العامل الثالث( 1989 .1334

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: وميض مجال نظمي.

م, عباس غايل جميد )مهارات التفاوض يف االعامل دراسة تطبيقية(, املاجستري, 1989 .1335

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
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عبداهلل وايف )إمتياز بائع املحل التجاري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون م, 1989 .1336

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, عثامن حممد طعمة )الطابع االلزامي لقانون العمل ومدى نزوعه نحو القانون 1989 .1337

لية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة العام(, الدكتوراه القانون اخلاص ك

 لبنان بإرشاف د: عبدالسالم شعيب -اللبنانية 

م, عقيلة خالف )نظام العود يف قانون العقوبات اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق 1989 .1338

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, عيل أبو احلسن )إرسائيل منطقة نفوذ أمريكية( املاجستري كلية احلقوق بن 1989 .1339

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, عيل الصقيل )نزاعات الشغل اجلامعية وطرق تسويتها السلمية يف القانون املغريب 1989 .1340

قانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن واملقارن( الدكتوراه ال

 الثاين اململكة املغربية.  

م, عيل جواد حممد عيل )انتهاك ايران لقواعد القانون الدويل االنساين( املاجستري, 1989 .1341

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: سهيل الفتالوي.

سياسة اخلارجية السعودية حيال الواليات املتحدة م, عيل حممد سعيد )ال1989 .1342

(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن 1988-1964االمريكية 

 الرمضاين.

م, علية نرص الدين )موقف القوانني املدنية العربية من الفوائد ومدى مواءمته 1989 .1343

عة اجلزائر يوسف بن خدة للترشيع اإلسالمي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جام

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, عمور سالمي )الضبط اإلداري البلدي يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن 1989 .1344

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

)استخدام تكنولوجيا االتصاالت يف املنطقة(, م, عوف عبدالرمحن حممد 1989 .1345

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, غالب عبيد خلف )النظام القانوين للمحاكم العسكرية يف العراق(, املاجستري 1989 .1346

 القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

ايس العريب االسالمي يف عهد م, فائز صالح حممود )دراسة يف مالمح الفكر السي1989 .1347

 النبوة والراشدين( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: طارق اهلاشمي.

م, فؤاد عيل سليامن الراوي )الشهادة يف املواد اجلزائية(, الدكتوراه قانون اجلنائي, 1989 .1348

 جامعة بغداد كلية القانون. 

, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم م, كاظم ناهي جبار )الدعاية االيرانية(1989 .1349

 السياسية.

م, كريم سيد كمبار )العالقات االيرانية االرسائيلية وتأثريها يف االمن القومي 1989 .1350

العريب(, ويف عنوان اخر, كريم سيد كنبار )العالقات االيرانية االرسائيلية وتأثريها عىل 

السياسية, املاجستري, بإرشاف د: محيد االمن القومي العريب(, جامعة بغداد كلية العلوم 

 شهاب امحد. 

م, كامل حممد متويل )عدالة الرضيبة بني القانون والرشيعة( املاجستري كلية احلقوق 1989 .1351

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اإلجرامية يف قانون العقوبات( املاجستري القانون م, حمروس نصار اهليتي )النتيجة 1989 .1352

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.
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م, حممد ابراهيم رشيد )امن القومي الصارم( باللغة تشيكو سلوفاكية, 1989 .1353

 تشيكوسلوفاكية.

م, حممد حسني رمال )ترشيعات االجور والتضخم يف لبنان(, دبلوم القانون العام 1989 .1354

لبنان بإرشاف د: حسن  -لعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق وا

 عواضة 

م, حممد طالل )الوضعية السياسية واالقتصادية واالجتامعية للمرأة العربية من 1989 .1355

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 1985 - 1975خالل الصحف املكتوبة 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ري عن اجلرائم(, الدكتوراه قانون م, حممد عيل سامل )اختصاص الرشطة يف التح1989 .1356

 اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, حممدي سليامن )كسب امللكية بسبب الوفاة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 1989 .1357

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون م, خمباط عائشة )فقد اجلنسية دراس1989 .1358

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, مسعودي حسني )إسرتاتيجية األمم املتحدة يف العالقات الدولية( املاجستري 1989 .1359

ية الديمقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائر

 الشعبية.        

م, مليكة هبلول )أثر تعداد اجلرائم يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 1989 .1360

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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ة يف م, منعم صاحي العامر )نحو انشاء منطقة خالية من السالح النووي دراس1989 .1361

الرشق االوسط(, املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: كاظم 

 هاشم نعمة.

م, منري حنا سامل )قوة حكم التحكيم االلزامية وتنفيذه يف القانون االردين(, 1989 .1362

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م التسعري يف الرشيعة االسالمية م, موسى عز الدين الدين عبد اهلادي )احكا1989 .1363

دراسة مقارنة( الدكتوراه, كلية احلقوق فرع بني سويف جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: 

 يوسف حممد قاسم. 

م, موسى حممد طويرمش )رجل الدولة يف العامل الثالث ودوره يف السياسة 1989 .1364

 قسم السياسة. كلية القانون والسياسية,  -اخلارجية(, املاجستري, جامعة بغداد 

م, ميسون عبداخلالق عبدالغفور )املضامني السياسية لنظام الضامنات يف الوكالة 1989 .1365

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -الدولية للطاقة(, املاجستري, جامعة بغداد 

م, نصري نوري حممد )السياسة االمنية االقليمية لدول اخلليج العريب يف الثامنينات( 1989 .1366

 امعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: صادق االسود.ج

(, 1980 - 1960م, وصال نجيب عارف العزاوي )املؤسسة العسكرية الرتكية 1989 .1367

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: امحد النعيمي.

م, يوسف عبداهلل املحمدي )الردع اخلاص واثره يف الوقاية من اجلريمة(, 1989 .1368

 ملاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.ا
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م, امحد يوسف عيل صامدي ) العوامل التي تقدم يف االقرار يف الرشيعة والقانون 1989 .1369

( املاجستري القضاء الرشعي كلية الرشيعة الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 حممود الرسطاوي 

ن , التدريب االداري واثره يف مستوى اداء القيادات م, السيد حلمي السيد الوزا1989 .1370

 الوسطى. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حلمي خري احلريري , وظيفة البوليس يف النظم الديمقراطية . رسائل واطاريح 1989 .1371

 ية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العرب

م, سامل محاد شعبان الدحدوح ) الشكلية يف العقود املدنية يف القانون االردين 1989 .1372

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د انور 

  سلطان

م, سمرية ديات ) مسؤولية الطبيب اجلزائية يف عمليات نقل وزرع األعضاء 1989 .1373

اجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد البرشي ( امل

 صبحي نجم 

م, رشيف حممد بن نارص ) التحكيم بني الشكلية والرضائية ( املاجستري القانون 1989 .1374

 كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د سعدون القشطيني 

البيئة البحرية من التلوث .  م, عبد اهلادي حممد عرشي , االختصاص يف محاية1989 .1375

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فريوز سايس عرسو ) اجلانب القانوين لدور يف سوق عامن املايل ( املاجستري 1989 .1376

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد خليل احلموري



178                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

امل عبد الرشيد حممود , التحفظ عىل االشخاص يف قانون االجراءات اجلنائية م, ك1989 .1377

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد بود اليس ) عيبا الغلط والتفرير التدليس يف القوانني الوضعية والفقه 1989 .1378

قانون كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د االسالمي دراسة مقارنة ( املاجستري ال

 عباس الرصاف

م, حممد فريد سيد سليامن الزهريي , الرقابة القضائية عىل التناسب يف القرار 1989 .1379

 اإلداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نوك االسالمية يف االستثامر . رسائل م, حممد حممود ابراهيم العكاوي , دور الب1989 .1380

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود سامي قرين , النظرية العامة للتدابري االحرتازية . رسائل واطاريح 1989 .1381

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الزعبي )جريمة اصدار شيك بال رصيد دراسة حتليلية( م, مفلح حممد شتيوي 1989 .1382

املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن 

 صالح

م, منري حنا سامل خرض ) قوة حكم التحكيم االلزامية وتنفيذه يف القانون االردين 1989 .1383

 وق اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج حزبون دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية احلق

م, ناهد عبد اللطيف حميسن , الدور الرقايب للبنك املركزي املرصي . رسائل 1989 .1384

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

( م, نشأت حممد عبدالرمحن اخرس ) مسؤولية املحامي اجلزائية يف النظام االردين 1989 .1385

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل السعيد 
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1386. 1990 , el – mahi , Hussein , la prorection de l, interet social de la 

societe anonyme .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

 مجهورية مرص العربية.

1387. 1990 , salem, nabil medhat  \ structure economique et 

responsabilite penale elude compare de droit penal \ 

economique en egupte , enegupte , en france et en 

yougoslavle .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

 مرص العربية.

 El-Zukred ,Ahmed Elsaaid, Le Droit desم, 1990 .1388

Consommaleurs A la santé en droit francais et / en droit 

Egyptien. -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.

م, ابراهيم عيل احلاج )واقعية النظم السياسية يف اجلزيرة العربية ملرحلة ما قبل 1990 .1389

سالم(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اال

 لبنان بإرشاف د: ملحم قربان -اللبنانية 

م, إبراهيم حممد أبو رشار )تنظيم عقود العمل اجلامعية دراسة مقارنة( املاجستري 1990 .1390

زائرية الديمقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجل

 الشعبية.        

م, أمحد حممد بونه )العود يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي والقوانني الوضعية دراسة 1990 .1391

مقارنة( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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مظاهر التعاون(  1958ادريس اليحياوي )العالقات املغربية السوفياتية منذ م, 1990 .1392

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

م, اسامة عبدالرمحان )نظرية العذر واثارها عىل االلتزام التعاقدي دراسة تأصيلية 1990 .1393

ليلية للنظرية يف القانون املقارن( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية وحت

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, اكرم حممود حسني )املسؤولية املدنية عن هتدم البناء دراسة مقارنة(, املاجستري 1990 .1394

 نون. القانون املدين, جامعة بغداد كلية القا

م, الصادق جدي )مسؤولية عديم الوعي مدنيًا( املاجستري كلية احلقوق بن 1990 .1395

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, املختار مطيع )جامعة الدول العربية واشكالية االندماج االقتصادي العريب( 1990 .1396

 حممد بن عبداهلل فاس اململكة املغربية.الدكتوراه جامعة سيدي 

م, ايمن سبعاوي ابراهيم احلسن )التحفظ يف املعاهدات الدولية(, املاجستري 1990 .1397

 القانون العام, كلية القانون جامعة بغداد.

م, بن القائد امبارك السعيد )املسؤولية اجلنائية للمتجاوز يف الدفاع الرشعي( 1990 .1398

علوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين الدكتوراه القانون كلية ال

 اململكة املغربية.  

م, بنمري املهدي )اجلامعة واشكالية التنمية املحلية باملغرب دراسة حتليلية للمامرسة 1990 .1399

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 1976شتنرب  30اجلامعية يف ظهري 

 ية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية. واالجتامع
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م, بوشية صالح )اإلستخدام السلمي للبحار يف القانون الدويل( املاجستري كلية 1990 .1400

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

اإلسالمي والقوانني الوضعية دراسة  م, بونة أمحد حممد )العود يف الترشيع اجلنائي1990 .1401

 مقارنة( املاجستري جامعة الفتح الدار البيضاء اململكة املغربية.

م, مجال شديد عيل اخلرباوي )حق املجنى عليه يف التنازل عن الدعوى اجلنائية 1990 .1402

دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة 

 ة مجهورية مرص العربية.القاهر

-1970م, مجال حممد عبداهلل )التنافس السوفيتي االمريكي حيال مرص من 1990 .1403

 (, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: حسن البزاز.1981

م, حبيب فوزي مزهر )عقد الليزنغ(, دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم 1990 .1404

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب -عة اللبنانية السياسية واالدارية اجلام

م, حسن حنتوش رشيد احلسناوي )التعويض القضائي يف نطاق(, املاجستري 1990 .1405

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

(, 1980 - 1960م, حسني عبد فياض )دراسة يف احلركة الشيوعية يف تركيا 1990 .1406

 وم السياسية.املاجستري, جامعة بغداد كلية العل

م, حكمت حممد فليح )دور العامل يف تسيري املؤسسات العمومية اإلقتصادية 1990 .1407

دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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(, 1988 -1968م, خالد موسى جواد )العالقة االمريكية االيرانية ما بني 1990 .1408

جامعة بغداد العلوم السياسية, بإرشاف د: حسني عيل  -املاجستري كلية العلوم السياسية 

 اجلمييل. 

م, خلف مهدي صالح )ضامنات املتهم يف االجراءات املاسة باحلرية الشخصية 1990 .1409

 اه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.دراسة مقارنة(, الدكتور

م, ذنون فتيان حسني )املنظامت الدولية يف العراق املزايا واحلصانات(, املاجستري, 1990 .1410

جامعة الدول العربية, املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, معهد البحث والدراسات 

 العربية.

امليالدي(  17اهلجري  11ية اخلارجية يف القرن م, زهران اخوان )العالقات املغرب1990 .1411

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  

-1958م, ساجد امحيد عبل العائدي )دور اجليش يف احلياة السياسية السودانية 1990 .1412

ة بغداد, املاجستري, بإرشاف د: حافظ علوان جامع -(, كلية العلوم السياسية 1989

 محادي الدليمي. 

م, سعد شيخو مراد السعدي )املسؤولية املدنية النامجة عن استخدام الكومبيوتر(, 1990 .1413

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

ديث(, م, سعدي كريم سلامن )احلزبية يف الفكر السيايس العريب االسالمي احل1990 .1414

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: عبد الرضا الطعان.

م, شكر حممود عبدالواحد )الوجود االمريكي السوفيتي يف البحر املتوسط الواقع 1990 .1415

 املستقبل(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: حسن عبداللطيف البزاز.
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رائي )مرشوع حرب النجوم دراسة يف احكام القانون م, ضاري رشيد السام1990 .1416

الدويل واملواقف الدولية(, الدكتوراه, معهد الدراسات االسيوية واالفريقية, اجلامعة 

 املستنرصية, بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة.

االرسائيلية يف اطار القضية  –م, عاصم حممد عمران )العالقات الفرنسية 1990 .1417

(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: شفيق 1986-1968الفلسطينية 

 عبدالرزاق.

م, عباس مرزوق فليح العبيدي )االكتتاب يف راس مال الرشكة املسامهة(, 1990 .1418

 املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 

حسني رشارة )نظرية نفي الرضر يف الفقه االسالمي دراسة م, عبداجلبار محد 1990 .1419

 مقارنة(, الدكتوراه, كلية الرشيعة جامعة بغداد. 

م, عبداحلميد امحد شهاب )جريمة الزنا يف قانون العقوبات العراقي(, املاجستري 1990 .1420

 قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

زع القوانني يف املسؤولية التقصريية(, م, عبداحلميد حممود السامرائي )تنا1990 .1421

 الدكتوراه القانون الدويل, جامعة بغداد كلية القانون.

م, عبدالرمحن عبدالعزيز متويل سعودي )سلطة القايض التقديرية يف تعديل 1990 .1422

مضمون العقد( الدكتوراه قسم القانون املدين كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص 

 العربية.

عبدالعايل صالح حممد )العرض واالبداع كطريقة للوفاء بااللتزام(, املاجستري م, 1990 .1423

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 
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اىل سنة  1800م, عبداللطيف حسني )تطور االفكار السياسية باملغرب من سنة 1990 .1424

ة جامعة احلسن ( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعي1912

 الثاين اململكة املغربية.  

م, عبدالوهاب عبد ياسني )قرار احلرب االرسائييل نموذج الغزو االرسائييل للبنان 1990 .1425

 ( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: حسني اجلمييل.1982

جستري, م, عثامن سالمة خلف )التجارة اخلارجية للضفة الغربية وقطاع غزة(, املا1990 .1426

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م, عدنان السيد حسني )العالقات املرصية االرسائيلية يف ظل كامب ديفيد(, 1990 .1427

 -الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: اسكندر بشري

ية القانونية الدولية لراس املال االجنبي( الدكتوراه م, عصام مجيل العسيل )احلام1990 .1428

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد عزيز شكري.

كلية  -م, عصام صالح حسن )دراسة يف النظام السيايس البحريني(, جامعة بغداد 1990 .1429

 د: غانم حممد صالح. العلوم السياسية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف 

م, عطااهلل عبدالعال حممد ابوالسبح )احكام البغاة يف الرشيعة االسالمية( 1990 .1430

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مروان 

 القدومي.

م, عيل محزة عسل اخلفاجي )الظروف القضائية املخففة يف الترشيع العراقي(, 1990 .1431

 ملاجستري القانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. ا
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م, عيل حممد سعيد )االطار الدويل للسياسات اخلارجية لدول العامل الثالث(, 1990 .1432

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: مازن الرمضاين.  

الدكتوراه القانون اخلاص م, عيل مصباح ابراهيم )حرية الزواج يف لبنان دراسة(, 1990 .1433

 لبنان بإرشاف د: ادمون نعيم -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, عيل هادي علوان )رشطة االعفاء من املسؤولية العقدية(, املاجستري القانون 1990 .1434

 املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

لفلسطينية املستقلة يف ضوء القانون( املاجستري م, عمر عرفات اخلواجة )الدولة ا1990 .1435

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, عمرو حممد إبراهيم خليفة, سلطة املحاكم يف اختيار القانون واجب التطبيق 1990 .1436

كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  عىل موضوع النزاع. رسائل واطاريح القانون

 العربية.

م, غازي يوسف زريقي )مبدأ سمو الدستور دراسة تطبيقية لدستور االردين( 1990 .1437

الدكتوراه, قسم القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: ثروت 

 بدر.  

الفاتيكان لتنمية  ذروة جهود 1736م, غسان شفيق العياش )جممع اللويزة 1990 .1438

الكنيسة املارونية(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: سهيل القش -اجلامعة اللبنانية 

م, فايز سليم سعود )واقع عامن كمركز مايل ومرصيف يف الوطن العريب(, 1990 .1439

 ة.املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسي
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م, فائز يوسف خوشابا )السياسة الفرنسية ازاء افريقيا واثرها عىل اقطار املغرب 1990 .1440

 (, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: سعد ناجي جواد.1958-1978

م, فهد يونس الكساسبة )جرائم االفالس يف القانون االردين(, املاجستري, جامعة 1990 .1441

 ة.بغداد كلية العلوم السياسي

م, فؤاد سعدون عبداهلل )ادارة الرشكات املغفلة بني حقوق املسامهني القانونية 1990 .1442

وهيمنة جملس االدارة ورئيسه عليها الواقع واحللول دراسة مقارنة(, الدكتوراه القانون 

لبنان بإرشاف د:  -اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 دباغصالح الدين ال

 -م, فوزي عباس فاضل السامرائي )الصناعة العسكرية التقليدية والكتلوية 1990 .1443

( ويف عنوان اخر )الصناعة العسكرية االرسائيلية (, املاجستري, معهد -االرسائيلية 

 البحوث والدراسات العربية, بغداد, بإرشاف د: خالد اسامعيل. 

باب االسقاط يف عقود الضامن م, حممد اسامعيل عنداين )االستثناءات واس1990 .1444

التامني(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب -اللبنانية 

م, حممد انور عبدالسالم أمحد )تطور احلركة االحتادية األمريكية حتى قيام الدولة 1990 .1445

حتادية العربية احلديثة(, الدكتوراه, قسم القانون العام كلية الفدرالية وقيمتها للحركة اال

 احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: حممود حافظ.

م, حممد ايت املكي )موقف دول العامل الثالث من النظام العاملي لألعالم 1990 .1446

واالتصال( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 حلسن الثاين اململكة املغربية.  ا
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م, حممد سعيد امحد الرحو )االكراه البدين الوسيلة من وسائل تنفيذ االلتزام(, 1990 .1447

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, حممد شوقي مصطفى اجلرف )احلرية الشخصية وحرمة احلياة اخلاصة( 1990 .1448

اري كلية احلقوق جامعة االسكندرية مرص, بإرشاف د: الدكتوراه, قسم القانون االد

 ماجد راغب احللو 

م, ميسون عبداخلالق )املضامني السياسية لنظام الضامنات يف الوكالة الدولية 1990 .1449

 للطاقة الذرية(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

( جامعة 1988-1962ية السوفيتية م, ناظم يونس عثامن )العالقات االيران1990 .1450

 بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: صادق االسود.

م, ندى كاظم املوىل )املركز القانوين للنقل البحري(, املاجستري القانون التجاري, 1990 .1451

 جامعة بغداد كلية القانون. 

اء يف لبنان(, م, نزار حممود االمني )االمركزية االدارية يف القانون وامام القض1990 .1452

لبنان  -دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حمي الدين القييس

م, هاشم محودي عيسى )النظام القانوين للتنظيم االداري دراسة مقارنة(, 1990 .1453

 املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد.

محادي )االباحة يف اجلرائم الناشئة عن االلعاب الرياضية(, م, وداد عبدالرمحن 1990 .1454

 املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, ياسني كريم حممد احللفي )اهليئات االستشارية ودورها يف اختاذ القرار(, 1990 .1455

 املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.
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سني )الوحدة اليمنية( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, م, ياسني حممد ح1990 .1456

 بإرشاف د: شفيق عبدالرزاق.

-1961م, يوسف حسن داود )الكويت دراسة يف جتربة واملشاركة السياسية 1990 .1457

 ( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: طارق اهلاشمي.1988

ودورة يف اإلثبات يف الفقه اجلنائي  م, أمحد أبو القاسم أمحد , الدليل املادي1990 .1458

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, أمحد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم املعلومات واالستثامرات 1990 .1459

 مرص العربية.املرصفية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م, أمحد عبد التواب حممد هبجت, االلتزام بالنصيحة يف نطاق التشييد. رسائل 1990 .1460

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد يوسف عبدة الشحات ) ممارسات الرشكات دولية النشاط يف جمال 1990 .1461

فة ( الدكتوراه احلقوق كلية احلقوق جامعة طنطا التكنولوجيا وتطور االقتصاديات املختل

 مجهورية مرص العربية بإرشاف د حممد دويار 

م, امحد يوسف عبده الشامت, ممارسات الرشكات دولية النشاط يف جمال 1990 .1462

التكنلوجيا تطور االقتصاديات املتخلفة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 بية.املنصورة مجهورية مرص العر

م, أرشف ابراهيم عيل العزوين , االجراءات الدولية ملواجهة اتفاقات هتريب 1990 .1463

املخدرات واالجتار غري املرشوع هبا. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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 م, اكرم عارف مساعدة )تنفيذ القرارات اإلدارية وهنائيتها دراسة مقارنة(1990 .1464

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د خالد ساموة الزعبي

م, احلسن امحد ابراهيم حممد ) أعباء الدخل يف الترشيع الرضيبي االردين مع 1990 .1465

دراسة مقارنة بالترشيع الرضيبي العراقي ( املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة 

 شيد عزت الدقراالردنية بإرشاف د ر

م, السيد العريب حسن حسني حممد, تطور النظام القانوين امللكية العقارية يف مرص, 1990 .1466

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, املتويل حممد صالح الشاعر , دور اجلاين يف االعفاء من العقاب . رسائل 1990 .1467

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون ك

م, مجال عبد الغني مدغمش ) الزم اخلصم بتقديم حمرر حتت يده ( املاجستري 1990 .1468

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس الصواف

  - 1952 املوظفني شؤون لبنان يف اإلداري شلق )اإلصالح سليم حسن م,1990 .1469

( الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 1969

 بشري لبنان بإرشاف د: اسكندر -اللبنانية 

م, حورية سعيد بورنان )حتديد طبيعة مسؤولية الناقل البحري( املاجستري القانون 1990 .1470

  يكلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د سعدون القشطين

م, خالد سعد الدين عبد العزيز داود ) عنرص اخلطر وما يرتتب عليه من التزامات 1990 .1471

وجزاء االخالل هبا يف عقد التأمني ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د وليد نجيب القسوس
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ظم يف حتسني فعالية م, خريي شحاته السيد البيومي , استخدام نموذج نظرية الن1990 .1472

النظام الرضيبي املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م, ربيع دردير حممد عيل , النظرية العامة لإلبراء يف الفقه االسالمي . رسائل 1990 .1473

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رفا ابراهيم سليامن العطور )التهرب من رضيبة الدخل يف االردن دراسة 1990 .1474

حتليلية( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي 

  نجم

م, سعود حممد موسى , شكوى املجني عليه . رسائل واطاريح القانون كلية 1990 .1475

 رية مرص العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م, شبل اسامعيل عطيه , تطور احلسبة يف الرشيعة االسالمية وتطبيقاهتا املعارصة . 1990 .1476

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رشيف ابراهيم حامد عبد الرمحن , العمليات البنكية الواردة عىل االئتامن. 1990 .1477

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطار

م, صالح عبدالوهاب بوحليه ) الترصفات االنفرادية كمصدر للحق الشخيص 1990 .1478

وااللتزام يف القانون االردين دراسة مقارنة بالفقه االسالمي والقانون الوضعي ( 

  نية بإرشاف د عباس الصوافاملاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االرد

م, طه أمحد طه متويل , جرائم تزوير وثائق السفر . رسائل واطاريح القانون كلية 1990 .1479

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عادل حممود عيل ابراهيم , الركن املادي جلرائم االمتناع واثره يف املسؤولية 1990 .1480

 انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.اجلنائية . رسائل واطاريح الق

م, عاطف حممد راشد الفقي , التحكيم يف املنازعات البحرية . رسائل واطاريح 1990 .1481

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عامر عياش عبد البرش ) االختصاصات الترشيعي والسيايس للمجلس الوطني 1990 .1482

العراقي وجملس االمة االردين دراسة حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد النعيم ابووندي

م, عبد احلميد حسن, حق العلو والسفل وملكية الشقق. رسائل واطاريح القانون 1990 .1483

 .كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م, عبد العال عبد الفتاح الغلمي , الوكالة يف الفقه اإلسالمي مع التطبيق عىل 1990 .1484

الوكالة بالعمولة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عبد اهلل محد صالح العنزي , أوامر الترصف يف التحقيق . رسائل واطاريح 1990 .1485

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية 

م, عبد املنعم حممد ابراهيم رضوان , موضع الرضر يف البنيان القانوين للجريمة . 1990 .1486

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اجلزائي االقتصادي م, عيل مباركي ) املسؤولية اجلزائية عن فعل الغري يف الترشيع 1990 .1487

( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن 

 صالح 
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م, عيد مسعود اجلهني , الرقابة االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1990 .1488

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

سؤولية االدارية للدولة عن ظاهرة شغب م, فتحي حممد ندا مصطفى ندا, امل1990 .1489

 املالعب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فهد يوسف الكساسبة )جرائم االفالس يف القانون االردين دراسة حتليلية 1990 .1490

اف د نائل عبد مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرش

  الرمحن صالح

م, ماجد عبد احلميد السيد عامر , عقد الرتخيص الصناعي وأمهيته للدول النامية 1990 .1491

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جمدي حممود حممود القايض , تزايد دور السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري 1990 .1492

 املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حمسن سليم الطراونه )حقوق األنسان وضامناهتا دراسة مقارنة يف القانون 1990 .1493

الدويل والترشيع أألردين( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 يدبإرشاف د رشاد عارف الس

م, حممد أمحد مصطفى عبد الرمحن , االجراءات االحتياطية للتأديب يف الوظيفة 1990 .1494

 العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سيد عبد التواب , الدفاع الرشعي يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح 1990 .1495

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق ج

م, حممد عبد السالم حممد سالمة , اتفاقيات أوسلو . رسائل واطاريح القانون 1990 .1496

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد عودة صالح الغزو ) الدفاع الرشعي يف قانون العقوبات االردين دراسة 1990 .1497

انون اجلزائي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل مقارنة ( املاجستري الق

 عبد الرمحن صالح

م, حممود أمحد طه ) مبدأ شخصية العقوبات دراسة مقارنة ( الدكتوراه كلية 1990 .1498

 احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د يرسا انور عيل 

واطاريح القانون كلية م, حممود أمحد طه حممود , مبدأ شخصية العقوبات . رسائل 1990 .1499

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مصطفى ابراهيم مصطفى سالمة , احلامية اجلنائية للوظيفة العامة . رسائل 1990 .1500

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عامة . رسائل واطاريح م, مصطفى ممدوح حممد , الرقابة عىل اداء اخلدمات ال1990 .1501

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مطهر حممد حمب عالمة , االلتزام برد غري املتحقق يف القانون املرصي . رسائل 1990 .1502

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

سؤولية الناقل اجلوي الدويل يف نقل البضائع م, مظفر جابر إبراهيم الراوي ) م1990 .1503

دراسة مقارنة ( املاجستري قسم القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 سعدون القشطيني 

م, منري محيد البيايت , الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي. رسائل 1990 .1504

 ة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م, وليد حممد مصطفى ابو كشك ) معيار متييز القرار االداري دراسة مقارنة ( 1990 .1505

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بشار عبد اهلادي 
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 م, يارس بن عبيد السالمي ) الوضع القانوين ملضيق هرمز يف ضوء قواعد القانون1990 .1506

الدويل اجلديد للبحار ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

 د رشا عارف السيد

1507. 1991 , dowidar , dalal abdelhadi \ les effets  de l,emigration de 

la force de trvail sur la reproduction en egypte .  -  رسائل

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقو

1508. 1991, abdel wahed , le droit prix dans le marche public de 

travaux . -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.

م, امحد الشيخ قاسم )التحكيم التجاري الدويل دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 1991 .1509

 لقانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هشام فرعون. ا

م, امحد زوكاغي )تنازع القوانني يف الزمان دراسة يف القانون الدويل اخلاص 1991 .1510

املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  

م, أمحد طه خلف اهلل )املوظف العام يف قانون العقوبات(, الدكتوراه, جامعة 1991 .1511

 القاهرة.

م, امحد مفتاح البقايل )مفهوم الدولة بني فقه القانون واملنظور السيايس 1991 .1512

واالجتامعي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 لكة املغربية.  احلسن الثاين املم
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م, اسامعيل هبار )عقبات التصنيع ونقل التكنولوجيا يف إطار القانون بني الدول 1991 .1513

النامية والدول املصنعة دراسة قانونية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

)الشخصية املعنوية للرشكات التجارية يف القانون املغريب( م, احلوف أمحد 1991 .1514

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م, الرشقي حفيظي )حول الطبيعة القانونية للمحارض يف القانون اجلنائي اجلمركي 1991 .1515

دراسة لبعض جوانب التحوالت الرشقي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

قات الدبلوماسية بني الدول(, دبلوم م, ايامء عيل رشف الدين )اثار قطع العال1991 .1516

لبنان  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: جورج ديب

م, بو كروح عبد املجيد )اإلفراج املرشوط يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن 1991 .1517

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية

م, بوجنانة عبدالقادر )التعايش السلمي وأثره عىل الشعوب املستعمرة والبلدان 1991 .1518

النامية يف ضوء القانون الدويل املعارص( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

      يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.   

م, بوعالم بو خديمي )القضية االرتريية والقانون الدويل( املاجستري كلية احلقوق 1991 .1519

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, توفيق حسن سوبرة )املؤسسات االسكانية يف لبنان دورها يف حل املشكلة 1991 .1520

توراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة السكنية(, الدك

 لبنان بإرشاف د: عاطف علبي  -اللبنانية 

م, ثائر حممد خضري القييس )التنظيم الدستوري لالحزاب السياسية دراسة 1991 .1521

 مقارنة(, املاجستري القانون الدستوري, جامعة بغداد كلية القانون.  

ا شبل )مدى مرشوعية عمليات نقل وزرع االعضاء البرشية دراسة م, جابر مهن1991 .1522

 مقارنة(, الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, جاسم لفتة سلامن )النيابة عن الغري يف الترصف القانوين دراسة مقارنة يف الفقه 1991 .1523

 معة بغداد كلية القانون. االسالمي والقانون الوضعي(, الدكتوراه القانون املدين, جا

م, مجيل هبيج محود )اجلهود الدولية والعربية لتنظيم استخدام الفضاء اخلارجي(, 1991 .1524

لبنان  -دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حممد املجذوب

عة يف القانون اللبناين دراسة مقارنة(, م, جوزيف نخله سامحة )املزامحة غري املرشو1991 .1525

 -الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: ادمون نعيم

م, حاتم عالمي )التنمية الالمتوازنة يف لبنان وانعكاساهتا االجتامعية(, دبلوم 1991 .1526

لبنان  -العلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية العلوم السياسية كلية احلقوق و

 بإرشاف د: عاطف علبي

م, حسن سعيد عداي )جرائم تزيف العملة واستعامهلا يف القانون العراقي(, 1991 .1527

 الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.
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دراسة  -يرانية م, حسيب عارف العبيدي )دور العراق بعد احلرب العراقية اال1991 .1528

(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف -مستقبلية للرتاتيب االقليمية 

 د: كاظم هاشم نعمة. 

م, حسني انور عبدالرمحن )قياس اهلجرة الداخلية يف مجهورية مرص العربية(, 1991 .1529

 املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

احب عبدالكريم )االكراه واثره يف املسؤولية اجلزائية(, م, حسني عبدالص1991 .1530

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, رافع خرض صالح شرب )الرقابة عىل دستورية القوانني يف الدساتري العراقية(, 1991 .1531

 املاجستري القانون الدستوري, جامعة بغداد كلية القانون.  

أوشانا )املسؤولية الدولية عن أنشطة الفضاء اخلارجي دراسة يف  م, رياض يلدا1991 .1532

القانون الدويل(, كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل, املاجستري, بإرشاف د: عصام 

 العطية.

م, زهوة ودود املجذوب )املشرتك يف مواقف الدول العربية من االجتياح 1991 .1533

(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق 1982 - 9 – 9/  1982 6 – 6االرسائييل 

 لبنان بإرشاف د: ملحم قربان -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, سامل كسواين )الوضع القانوين لالماكن املقدسة يف مدينة القدس يف ضوء أحكام 1991 .1534

 القانون الدويل( بحث جملة, جامعة الريموك االردن.  

د رد بعان العزاوي )مسؤولية املنتج يف القوانني املدنية واالتفاقيات م, سامل حمم1991 .1535

 الدولية(, الدكتوراه القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, سعد عدنان اهلنداوي )املركز القانوين للمرأة يف جمال الوظيفة العامة يف الترشيع 1991 .1536

 لقانون جامعة بغداد.العراقي(, املاجستري القانون االداري, كلية ا

م, سليم احلداد )التنظيم القانوين للبحار واالمن القومي العريب(, الدكتوراه 1991 .1537

لبنان بإرشاف  -القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: حممد املجذوب

املاجستري, جامعة (, 1951 - 1921م, سمر عبداملجيد )اجليش العريب االردين 1991 .1538

 بغداد كلية العلوم السياسية.

م, سميح عيل ابو رضغم )مرور الزمن الرباعي يف القانون املايل(, دبلوم القانون 1991 .1539

لبنان بإرشاف د: حسن  -العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 عواضة 

التحرير الفلسطينية يف القانون  م, شفيق حسني احلاج شحاده )مركز منظمة1991 .1540

 الدويل(, جورج ديب

م, صالح كردايل )اإلبراء من االلتزام يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني والوضعية( 1991 .1541

)االبراء من االلتزام يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 الديمقراطية الشعبية.        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

م, ضامن حسني العبيدي )الضامنات التأديبية للموظف العام يف العراق(, 1991 .1542

 الدكتوراه. 

م, عبد احلق صايف )اثار حقي االلتصاق والسطحية يف جمال البناء عىل ضوء 1991 .1543

ادية الترشيع املغريب واملقارن( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتص

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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م, عبد السالم ابراهيم بغدادي )الوحدة الوطنية ومشكلة االقليات يف افريقيا(, 1991 .1544

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: سعد ناجي جواد 

ته عىل الرصاعات م, عبد القادر حممـد فهمي )الرصاع الدويل وانعكاسا1991 .1545

 االقليمية(, الدكتوراه, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مازن الرمضاين. 

م, عبد املطلب العمري )واقع وآفاق عالقات العامل العريب مع املجموعة 1991 .1546

االقتصادية األوربية( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 معة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. جا

م, عبداهلل رمحة البيايت )مراحل العملية الترشيعية يف الدساتري العراقية(, املاجستري 1991 .1547

 القانون الدستوري, كلية القانون جامعة بغداد. 

ليل(, م, عبداهلل نايف عنرب )نظرية النظم عند العرب يف ضوء مفاهيم التح1991 .1548

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

م, عثامن سليامن عمرو )االدارة املحلية يف االرايض العربية املحتلة( الدكتوراه 1991 .1549

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م, عز الدين بنستي )حاالت بطالن الرشكات ونظرية الرشكات الفعلية يف 1991 .1550

الترشيع املغريب واملقارن( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

تقصريية(, املاجستري م, عزيز كاظم جرب )الرضر املرتد وتعويضه يف املسؤولية ال1991 .1551

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, عيل )رسبست( توفيق )احلقوق الدستورية لالمة الكوردية وفقا للقانون الدويل 1991 .1552

 العام(, جامعة صوفيا, بلغاريا, باللغة البلغارية.

االسالمية م, عيل اهلادي زبيدة )تعويض الرضر الواقع عىل االموال يف الرشيعة 1991 .1553

والقانون املدين الليبي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عيل بن هالل بن حممد )االمانة يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة(, املاجستري, 1991 .1554

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

, عيل عباس مراد )الفكر السيايس عند ابن سينا( الدكتوراه, بإرشاف د: عبد م1991 .1555

 الرضا الطعان. جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.    

م, عيل حممد حسني العامري )السياسة اخلارجية السعودية حيال الواليات املتحدة 1991 .1556

انون والسياسية, قسم كلية الق -( املاجستري, جامعة بغداد 1988 - 1964االمريكية 

 السياسة, بإرشاف د: مازن الرمضاين.

-م1968م, عواد عباس عبداالمري احلردان )بنية النظام السيايس العراقي 1991 .1557

(, كلية العلوم السياسية جامعة بغداد, املاجستري, بإرشاف د: شفيق عبدالرزاق 1989

 السامرائي. 

آسيا دراسة حتليلية يف النموذج(,  م, عياش هاشم عزيز )النشاط االرسائييل يف1991 .1558

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -املاجستري, جامعة بغداد 

م, فاروق ابراهيم جاسم )مسؤولية رئيس واعضاء جملس ادارة الرشكة املسامهة(, 1991 .1559

 الدبلوم القانون التجاري, جامعة بغداد كلية القانون. 
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وين الربملان والصالحية االنتخابية(, دبلوم القانون م, قبالن عبداملنعم قبالن )تك1991 .1560

لبنان بإرشاف د: زهري  -العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 شكر

م, قحطان امحد سليامن )الوحدة العربية دراسة سياسية حتليلية لتجارهبا( جامعة 1991 .1561

 بإرشاف د: شفيق عبد الرزاق  بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه,

م, كامل عبد خلف اجلبوري )املقاطعة االقتصادية يف القانون الدويل وتطبيقات 1991 .1562

قرارات جملس األمن الصادرة بحق العراق(, كجزء من متطلبات درجة الدبلوم العايل يف 

 القانون الدويل, كلية القانون بغداد. بإرشاف د: عصام العطية.

امحد السويس )حقوق احلاكم بني الرشيعة االسالمية واالنظمة م, ماهر 1991 .1563

الدستورية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: حممد فتحي الدريني.

م, ماهر عبدالواحد خليل )دولة االمارات العربية املتحدة دراسة يف التطورات 1991 .1564

يس(, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: غانم حممد السياسية والنظام السيا

 صالح.

االبعاد واالنعكاسات  1992م, مثنى عبداالله نارص )اوروبا املوحدة عام 1991 .1565

 كلية القانون والسياسية, قسم السياسة.  -االقتصادية(, املاجستري, جامعة بغداد 

وع يف املخدرات ووسائل مكافحته م, حممد ابو هدمة بشري )االجتار غري املرش1991 .1566

دوليا( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  
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م, حممد امحد العربو, )القضية الكردية يف تركيا(, باللغة البلغارية, بلغاريا, صوفيا, 1991 .1567

 جامعة صوفيا.

( بحث 1928 - 1921)تطور نظام احلكم يف امارة رشق األردن م, حممد صالح 1991 .1568

 جملة, جامعة الريموك االردن.  

م, حممد عيل االمني )التقادم املكسب للملكية يف القانون اللبناين دراسة مقارنة(, 1991 .1569

 -الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 إرشاف د: ادمون نعيملبنان ب

م, حممد عيل عبد املوىل )الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد(, الدكتوراه, كلية 1991 .1570

 احلقوق جامعة عني شمس.

م, حممد عيل حممد ابو عامرة )النظام القانوين للمرفق العام يف قطاع غزة دراسة 1991 .1571

ري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة تطبيقية لنظام االدارة املحلية والتعليم العايل( املاجست

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: سليامن حممد الطاموي.

م, حممد عيسى عبداهلل )جدلية العالقة بني اخلوف املسيحي والغبن يف تاريخ لبنان 1991 .1572

احلديث(, الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: ملحم قربان -ة اللبناني

م, حممود خليل خرض )الغرامات التاخريية يف العقود االداري(, املاجستري القانون 1991 .1573

 االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, مروان جوين )القائد االداري يف نطاق علم االدارة( الدكتوراه كلية القانون 1991 .1574

 ورية, بإرشاف د: عبداهلل طلبة. جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس
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م, مقلد مرتىض مقلد )ارسائيل كيان بال حدود دولية(, دبلوم القانون العام كلية 1991 .1575

 لبنان بإرشاف د: حممد جمذوب -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ة(, دبلوم القانون م, مها عبداملنعم نارص )املياه يف املخططات االرسائيلية التوسعي1991 .1576

لبنان بإرشاف د: حممد  -العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 املجذوب

م, مولود مدية )العرف كمصدر للقانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن 1991 .1577

 شعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية ال

م, نجيب خلف امحد اجلبوري )االسس التي تقوم عليها السياسة الوظيفية العامة 1991 .1578

ومدى تطبيقها يف الترشيع العراقي(, الدكتوراه القانون االداري, كلية القانون جامعة 

 بغداد.

م, نداء مطرش صادق )اثر الرصاع الدويل عىل التنمية يف الوطن العريب(, جامعة 1991 .1579

 غداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: وميض عمر نظمي. ب

م, هايل عبد احلفيظ يوسف )االجل يف العقود ومدى الزاميته( املاجستري الرشيعة 1991 .1580

االسالمية قسم الدراسات العليا لعلوم الرشيعة واحلقوق والسياسة كلية الدراسات 

 بو رخية العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ماجد ا

م, هشام دخل اهلل )املسامهة الشعبية يف القضاء اجلزائي( الدكتوراه كلية القانون 1991 .1581

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبود الرساج.

م, ياسني عيل سلامن الطائي )يف االطار القانوين للنظام االقتصادي الدويل(, 1991 .1582

 كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: نزار العنبكي.املاجستري القانون الدويل, 
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م, يوسف الفايس الفهري )القانون الدويل حلقوق االنسان من خالل دساتري دول 1991 .1583

املغرب العريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

مد نور الشرياوي )الرقابة عىل تنفيذ امليزانية يف دولة قطر( املاجستري م, يوسف حم1991 .1584

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.

لفقه م, ابراهيم عوده حسن الزعبي )حوالة الدين يف القانون املدين االردين و ا1991 .1585

االسالمي دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د عباس الرصاف

م, امحد ابراهيم حسني احلياري ) نظرية االثراء بال سبب يف القانون االردين ( 1991 .1586

ات العليا املاجستري قسم الدراسات العليا لعلوم الرشيعة واحلقوق والسياسة كلية الدراس

 اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد القسوس

م, أمحد طه حممد خلف اهلل , املوظف العام يف قانون العقوبات . رسائل واطاريح 1991 .1587

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, اسامة نائل حسني املحيسن ) الصلح الواقي من االفالس يف قانون التجارة 1991 .1588

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

  د سعدون القشطيني

م, السيد حممد ابراهيم سليامن , الرقابة عىل الوقائع يف قضاء االلغاء . رسائل 1991 .1589

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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امني رجا رشيد دواس ) معايري التعسف يف استعامل احلق يف القانون املدين م, 1991 .1590

االردين دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ( املاجستري القانون كلية 

 الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس الرصاف

املاجستري القانون كلية  م, بسام سمري التلهوين ) الرسية يف الدعوة اجلزائية (1991 .1591

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح

م, بالل أبراهيم حممود جبور )محاية املقاتلني أثناء املنازعات الدولية املسلحة( 1991 .1592

 املاجستري كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غسان اجلندي

عبد العادل, معايري اختيار القادة. رسائل واطاريح القانون كلية م, مجال الدين 1991 .1593

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مجال برجس طراد الربكات الزعبي ) التحريض اجلنائي يف قانون العقوبات 1991 .1594

الردنية االردين دراسة حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة ا

 بإرشاف د حممد صبحي نجم

م, محاد مصطفى عزب , مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيك املزور . رسائل 1991 .1595

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, محدي حممد شعبان , دور العالقات العامة واإلنسانية يف التجمعات العسكرية 1991 .1596

 ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.الرشطية . رسائ

م, خليفة خالد موسى السليامن ) التأديب يف الوظيفة العامة وعالقته بقانون 1991 .1597

العقوبات دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د خالد سامرة الزعبي
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عد أنور سعد قنديل , إجراءات التنظيم الداخيل لإلدارة ورقابة القضاء . م, س1991 .1598

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سعد مجيل املطريي ) حقوق املجني عليه يف القانون املرصي و االردين دراسة 1991 .1599

العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

  السعيد

م, عاشور سليامن صالح شوابل, مسؤولية الدولة عن اعامل الضبط االداري يف 1991 .1600

القانون الليبي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

وظيفة العامة . رسائل واطاريح م, عاصم حممد عجيلة , واجب الطاعة يف ال1991 .1601

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الرمحن حممد عبد اهلل بدر الدين , تأثري املنظور البيئي عىل تنظيم وزارة 1991 .1602

 الداخلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د الرؤوف هاشم حممد بسيوين , النظام القانوين للعمد . رسائل واطاريح م, عب1991 .1603

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبداهلل حممد الزبيدي ) انتقال املخاطر يف البيوع البحرية الدولية ( املاجستري 1991 .1604

 ف د سعدون القشطينيالقانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشا

م, فهمي حممد إسامعيل عزت , سلطة التأديب بني االدارة والقضاء . رسائل 1991 .1605

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, فيصل ذيب حممود املشارقة ) اعوان القضاء ودورهم يف القضاء بني املايض 1991 .1606

دراسات العليا قسم الدراسات العليا لعلوم الرشيعة واحلارض ( املاجستري كلية ال

 واحلقوق والسياسة اجلامعة االردنية بإرشاف د ياسني درادكه

م, حممد جودت امللط , املسؤولية التأديبية للموظف العام . رسائل واطاريح 1991 .1607

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ني , جريمة التهرب من رضيبة املبيعات . رسائل واطاريح م, حممد سعد الرشبي1991 .1608

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد اللطيف السعيد عيل الرشيدي , انتهاء عقد االجيار بالعذر الطارئ . 1991 .1609

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود حممد حممود عبد اهلل , األسس العلمية والتطبيقية للبصامت . رسائل 1991 .1610

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مصطفى عبد القادر حليلو ) عنارص املسؤولية عن الفعل الضار يف القانون 1991 .1611

ملاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة املدين االردين واجلزائري دراسة مقارنة ( ا

  االردنية بإرشاف د عباس الرصاف

م, إبراهيم شاوش أمحد خوجة )قضية املحتجزين األمريكيني بطهران ودور 1992 .1612

اجلزائر يف حلها يف ضوء القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية

-1967م, أبو طافش جرب متيم )املجموعة األوربية والرصاع العريب االرسائييل 1992 .1613

( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 1980

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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م عيدان اجلابري )سقوط العقوبة بالعفو اخلاص دراسة مقارنة(, م, احال1992 .1614

 املاجستري القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد. 

م, امحد ابراهيم عيل )االطامع الصهيونية يف املياه اللبنانية(, دبلوم القانون العام 1992 .1615

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, امحد ادريوش )اصول قانون االلتزامات والعقود بحث يف االصول الفقهية 1992 .1616

والتارخيية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

يقاهتا يف اجلزائر( املاجستري كلية م, أمحد طراد )عملية التخطيط اإلداري وتطب1992 .1617

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, األزهر حممد )محاية حقوق املؤلف يف القانون املغريب دراسة مقارنة( املاجستري 1992 .1618

عية جامعة احلسن الثاين عني الشق القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتام

 الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م, الرواكب عمر )االثراء بال سبب يف ضوء الترشيع املغريب( املاجستري القانون 1992 .1619

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية. 

م, الطيب برادة )اصدار احلكم املدين وصياغته الفنية يف ضوء الفقه والقضاء( 1992 .1620

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 اململكة املغربية.  
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قوق م, العاقب عيسى )عقد الكفالة يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية احل1992 .1621

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م, املستف صالح )اجلهوية يف النظام السيايس االداري املغريب( الدكتوراه القانون 1992 .1622

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, اهلام حممد حسن العائل )مبدا عدم تسليم املجرمني يف اجلرائم السياسية دراسة 1992 .1623

 مقارنة( املاجستري قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص.  

م, امساعد املصطفى )املناطق احلرة الصناعية اجلدوى االقتصادي والتوجهات 1992 .1624

ة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة املستقبلية( املاجستري القانون كلي

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م, امني حممد حطيط )الرضر املعنوي(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق 1992 .1625

 لبنان بإرشاف د: عاطف النقيب -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م, انامر لطيف نصيف )جور القيادة السياسية العربية يف ادارة الرصاع(, جامعة 1992 .1626

 بغداد كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: صادق االسود.

م, ايدن خالد قادر )التدابري العالجية لالحداث اجلانحني دراسة مقارنة يف العراق 1992 .1627

 امعة بغداد كلية القانون.فرنسا(, الدكتوراه القانون اجلنائي, ج -

م, بالجي عبد السالم )املالية العامة عند املاوركي وابن خلدون مقارنة 1992 .1628

واستنتاجات( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

)السلم واحلرب يف اإلسالم( املاجستري كلية احلقوق بن  م, بو بكر عبدالقادر1992 .1629

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, بوضياف عامر )عنرص التبعية يف عالقة العمل( املاجستري كلية احلقوق بن 1992 .1630

 ية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائر

 -ارض أرض  -م, جاسم زبون جاسم )االثار االسرتاتيجية النتشار الصواريخ 1992 .1631

كلية العلوم السياسية, املاجستري, بإرشاف د: كاظم  -يف الرشق االوسط(, جامعة بغداد 

 هاشم نعمة.

يف الوظيفة م, جاسم كاظم كبايش )سحب اليد او الوقف االحتياطي عن العمل 1992 .1632

العامة يف الترشيع العراقي واملقارن(, املاجستري القانون االداري, كلية القانون جامعة 

 بغداد, بإرشاف د: عصام عبدالوهاب الربزنجي.

م, جعفر عبود هادي )سياسة اعادة البناء السوفيتية وانعكاساهتا عىل الوطن 1992 .1633

 ياسية, بإرشاف د: حسني اجلمييل.العريب( املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم الس

م, جوان حممد صالح الدين حممد )عوارض األهلية بني الرشيعة والقانون( 1992 .1634

 املاجستري جامعة الفتح الدار البيضاء اململكة املغربية.

م, حسن شلبي يوسف )الضامنات الدستوري للحرية الشخصية يف التفتيش 1992 .1635

ن العام كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص, دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانو

 بإرشاف د: حييى اجلمل. 

م, حسن عيل اجلوجو )حقوق املدنيني زمن احلرب يف الرشيعة االسالمية( 1992 .1636

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد حسن 

 ابو حييى.   

سؤولية الدولة يف الترشيع الليبي دراسة مقارنة( م, محزة عبد الرمحن حممد )م1992 .1637

 املاجستري املدرسة الوطنية لإلدارة الرباط اململكة املغربية. 
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م, حورية منصور )القصد والباعث يف قانون العقوبات( املاجستري كلية احلقوق 1992 .1638

         بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

م, خالد زعبي )قانون الدفاع و األحكام العرفية يف الترشيعات األردنية دراسة 1992 .1639

 حتليلية(, جامعة الريموك االردن.  

م, خالد لفته شاكر )االختصاص القضائي لإلدارة يف غري منازعات الوظيفة 1992 .1640

 العامة( دكتوراه القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, خليفايت عبد الرمحان )مدى إعتداء القانون اجلزائري بمبدأ سلطان اإلرادة يف 1992 .1641

إنشاء العقد وتنفيذه( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ي العام دراسة مقارنة(, م, رسمية لفتة عبداهلل )املرشوع الدويل االقتصاد1992 .1642

 املاجستري القانون الدويل, كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د: نزار جاسم العنبكي 

م, رياض خليل جاسم )جريمة التوصل اىل عقد زواج باطل يف قانون العقوبات 1992 .1643

 العراقي(, الدكتوراه القانون اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

رح )العصاب اهلستريي كسبب مستقل لبطالن الزواج(, الدكتوراه م, ريتا بولس ف1992 .1644

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: ادوار عيد

م, زهري عبداهلل زهري )التكامل السياحي العريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم 1992 .1645

 ة واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  القانونية واالقتصادي
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م, زيدون سعدون بشار السعيدي )املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجتة 1992 .1646

(, املاجستري القانون -دراسة يف القانون الدويل  -عن افعال الحيظرها القانون الدويل 

 مد الدوري.الدويل, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: حم

(, 1989-1985م, ساجد محيد عبل )دور اجليش يف احلياة السياسية السودانية 1992 .1647

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: حافظ علوان محادي.

م, ساجد حممد كاظم )وسائل حتريك املسؤولية السياسية للحكومة(, املاجستري 1992 .1648

 غداد كلية القانون. القانون / القانون الدستوري, جامعة ب

م, رساج عائشة )التأمني عىل احلياة يف املغرب( املاجستري القانون كلية العلوم 1992 .1649

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية. 

جنوب افريقيا م, سعد ارزيج ايدان )العالقات بني الكيان الصهيوين ومجهورية 1992 .1650

 (, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: سعد ناجي جواد.1973-1989

كلية العلوم  -م, سعيد رشيد عبدالنبي )التجربة اليابانية يف التنمية(, جامعة بغداد 1992 .1651

 السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: وميض عمر نظمي. 

ل الضبط اإلداري واحلريات العامة( م, سكينة عزوز )عملية املوازنة بني أعام1992 .1652

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, رشف حممد )وفاء الكمبيالة يف القانون املغريب( املاجستري القانون كلية العلوم 1992 .1653

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 املغربية. 
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م, شنضيض املصطفى )املسؤولية املرتتبة عن شحن البضائع وتفريغها يف الترشيع 1992 .1654

املغريب( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 لكة املغربية.الثاين عني الشق الدار البيضاء املم

م, شهاب خليل البيايت )السدود املرصية يف االسرتاتيجية االمريكية حيال الوطن 1992 .1655

 العريب( الدكتوراه, كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

م, صالح براهيمي )اإلثبات بشهادة الشهود يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية 1992 .1656

سف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يو

 الشعبية.        

م, صالح عباس حممـد )االعالم والسياسية اخلارجية االرسائيلية( جامعة بغداد 1992 .1657

 كلية العلوم السياسية, الدكتوراه, بإرشاف د: مازن الرمضاين 

زائري( م, صائغي منذر )مبدأ الرشعية يف قانون العقوبات اإلقتصادي اجل1992 .1658

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

م, صربي محد خاطر )الغري عن العقد(, الدكتوراه القانون التجاري, جامعة بغداد 1992 .1659

 كلية القانون. 

الرشيعة االسالمية دراسة مقارنة( م, صالح عودة امحد حشيش )احكام التقادم يف 1992 .1660

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: العبد خليل 

 ابو عيد.
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م, طالل حسني حمسن الزوبعي )االبعاد االقليمية والدولية للعالقات العراقية 1992 .1661

بإرشاف د: كاظم هاشم  (, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية,1988-1968اهلندية يف 

 نعمة.

م, طلعت حممد دويدار, سقوط اخلصومة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية. 1992 .1662

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, طوين جورج عطا اهلل )سياسة املقاطعة يف انظمة املشاكة دراسة حالة يف النظام 1992 .1663

بناين(, دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة الل

 لبنان بإرشاف د: انطوان مرسة -اللبنانية 

م, عامر قاسم امحد )املسؤولية املدنية املرتبة عىل التلقيح الصناعي(, املاجستري 1992 .1664

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

حممد احلسيني )مسؤولية الصيديل عن اخطائه املهنية دراسة مقارنة(,  م, عباس عيل1992 .1665

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عباس هاشم عزيز )النشاط االرسائييل يف اسيا دراسة حتليلية يف النموذج 1992 .1666

رشاف د: ( املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإ1988-1973الصيني 

 سعد ناجي جواد.

م, عبدالسالم امحد فيغو )احكام ترصفات املريض مرض املوت يف الفقه 1992 .1667

االسالمي دراسة مقارنة بالترشيع املغريب واملقارن( الدكتوراه القانون كلية العلوم 

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, عبداملجيد عبداهلادي السعدون )استجواب املتهم دراسة مقارنة(, الدكتوراه 1992 .1668

 قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, عبداملطلب عبدالرزاق اهلاشمي )حتديد االختصاص بني القضاء العادي 1992 .1669

 امعة بغداد.والقضاء االداري يف العراق(, املاجستري القانون االداري, كلية القانون ج

م, عدنان هاشم جواد رشف الدين )احلق يف احلبس للضامن دراسة مقارنة(, 1992 .1670

 املاجستري القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عزت فوزي حنا )املرفق العام االقتصادي(, الدكتوراه, كلية احلقوق, جامعة 1992 .1671

 عني شمس.

 التأديبي يف قانون الوظيفة العامة( املاجستري م, عطاء اهلل أبو محيدة )الفصل غري1992 .1672

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, عيل امحد صالح املهداوي )نظرية السبب دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي 1992 .1673

 نون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. والفقه القانوين املدين(, املاجستري القا

م, عليوات ياقوتة سعادة )الرقابة عىل املؤسسة العامة اإلقتصادية( املاجستري كلية 1992 .1674

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

لعقد(, الدكتوراه القانون املدين, م, عامد حممد ثابت املال حويش )النزل عن ا1992 .1675

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م, عمر النايف )نظام احلالة املدنية باملغرب اشكالية التعميم والضبط( الدكتوراه 1992 .1676

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  
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زانية البلدية ومدى ضعف إيراداهتا اجلبائية( املاجستري كلية م, عمراين هبية )مي1992 .1677

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, عيد حممد عبداهلل القصاص, إلتزام القايض باحرتام مبدأ املواجهة. رسائل 1992 .1678

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م, غازي فيصل مهدي )النظام القانوين للرتقية يف الوظيفة العامة(, الدكتوراه 1992 .1679

 القانون االداري, كلية القانون جامعة بغداد.

م, فادي عيد حمفوظ )اسباب االعفاء من املسؤولية التقصريية يف القانون اللبناين 1992 .1680

انون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة والفرنيس(, الدكتوراه الق

 لبنان بإرشاف د: ادوار عيد -اللبنانية 

م, فالح حسن منور )القرينة القضائية يف االثبات(, املاجستري قانون اجلنائي, 1992 .1681

 جامعة بغداد كلية القانون. 

اجلزائري( املاجستري كلية م, قونان مولود )جريمة إنتهاك حرمة املسكن يف القانون 1992 .1682

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

م, كاظم عبداهلل حسني الشمري )القبض كأجراء ماس باحلرية الشخصية(, 1992 .1683

 املاجستري قانون اجلنائي, جامعة بغداد كلية القانون. 

لبي )دور السياسة املالية يف التنمية( املاجستري كلية احلقوق بن م, كرم سليامن احل1992 .1684

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م, كريم حسن عيل )الصلح يف القانون اجلنائي(, املاجستري القانون اجلنائي, كلية 1992 .1685

 القانون جامعة بغداد.

مزعل شبي )التكليف يف تنازع القوانني(, املاجستري القانون الدويل,  م, كريم1992 .1686

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م, كلثوم بوخروبة )النظام القانوين للموظف السامي يف اجلزائر( املاجستري كلية 1992 .1687

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

      الشعبية.   

م, مازن اسامعيل هنية )التلفيق وتتبع الرخص( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 1992 .1688

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: العبد خليل ابو عيد.

م, مالك ابراهيم عبال )الدمج املرصيف يف لبنان(, الدكتوراه القانون اخلاص كلية 1992 .1689

 لبنان بإرشاف د: هناد الباشا -ية اجلامعة اللبنانية احلقوق والعلوم السياسية واالدار

م, حممد الصاوي مصطفى أبراهيم , الشكل يف اخلصومة املدنية يف الترشيع 1992 .1690

املرصي والفرنيس. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

الرسائييل وسياسة تصديره اىل م, حممد عبدالغني احلاج قاسم )صناعة السالح ا1992 .1691

دول العامل الثالث( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

 م, حممد عيل عبداهلل )مذهب االسالم يف الديمقراطية(, حسن اجللبي1992 .1692
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م, حممود ابو حسان سليامن )املوظف العمومي واخلطأ التأديبي يف القانون 1992 .1693

الفلسطيني دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

راسة مقارنة م, مصباح خلف عمران )احكام الوالية يف الفقه االسالمي د1992 .1694

بالترشيعني الليبي واملغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م, مصطفى امحد ترو )سلطة املحاكم الدولية يف تعيني القواعد القانية عىل موضوع 1992 .1695

لية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة النزاع(, الدكتوراه القانون اخلاص ك

 لبنان بإرشاف د: صالح الدين الدباغ -اللبنانية 

م, مرينا رفول بيضا )دور القايض واملتقاضني يف الدعوى املدنية(, دبلوم القانون 1992 .1696

د لبنان بإرشاف د: هنا -اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 رزق اهلل

م, نرص الدين زايدي )التكوين الرتبوي لطلبة وخرجيي املدرسة العليا لألساتذة 1992 .1697

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 1985-1965باجلزائر مابني 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الدعوى اجلزائية بالتقادم( املاجستري القانون  م, نوار دهام مطر الزبيدي )انقضاء1992 .1698

 اجلنائي, كلية القانون جامعة بغداد.

م, نواف حازم خالد )خطأ املترضر واثره يف املسؤولية التقصريية(, املاجستري 1992 .1699

 القانون املدين, جامعة بغداد كلية القانون. 
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م, نوال بو عشة املولدة بو ضياف )سياسة فرنسا اخلارجية إجتاه قضية فلسطني 1992 .1700

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1974 -1958والرصاع العريب اإلرسائييل 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الدولية حول مصادر املياه منطقة الرشق م, نوري التهامي محودة )املنازعات 1992 .1701

األوسط كنموذج( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

-1970م, هادي داغر لطيف )دراسة يف النظام السيايس جلمهورية مرص العربية 1992 .1702

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: حسان حممد شفيق.(, 1981

م, هادي مسلم يونس )بيع املتجر(, املاجستري القانون التجاري, جامعة بغداد 1992 .1703

 كلية القانون. 

م, هاين عيل ابراهيم الطهراوي )نظرية الرضورة يف القانونني االداري والدستوري 1992 .1704

 دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية وتطبيقاها يف الترشيع االردين

 احلقوق جامعة القاهرة مرص. 

م, وليد عارف احلجار )عقد نرش االثر االديب يف القانون(, الدكتوراه القانون 1992 .1705

لبنان بإرشاف د:  -اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 عبدالسالم شعيب

م, حييى مصطفى املبرش )املنازعات الرضيبية يف القانون اللبناين(, الدكتوراه 1992 .1706

لبنان بإرشاف  -القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: ادمون نعيم
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م, يوسفي السبتي )األنظمة املختلفة يف تأديب أعوان الدولة( املاجستري كلية 1992 .1707

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق 

 الشعبية.        

م, ابراهيم احلسيني , ربان السفينة يف الفقه االسالمي والقانون البحري . رسائل 1992 .1708

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة املنفعة العامة يف نزع امللكية اخلاصة نظرية املوازنة . م, أمحد أمحد املويف, فكر1992 .1709

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أيامن حممد عبداهلل الدباس ) مدى مرشوعية الصوت والصورة يف االثبات 1992 .1710

ليا اجلامعة االردنية بإرشاف اجلنائي دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الع

 د كامل حامد سعيد 

م, توفيق عيسى حامد ابو هاشم ) متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق 1992 .1711

التعسفي ( املاجستري الفقه والترشيع القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د عارف خليل ابو عيد 

أمحد , الرقابة القضائية عىل مالءمة القرارات اإلدارية . رسائل  م, ثروت عبد العال1992 .1712

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن شلبي يوسف, الضامنات الدستورية للحرية الشخصية يف التفتيش. 1992 .1713

 لعربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م, خلف هنار الرقاد ) وقف تنفيذ العقوبة دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية 1992 .1714

 الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد نجم
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م, رضا عبد احلكيم اسامعيل رضوان رضوان , الضبط القضائي بني السلطة 1992 .1715

جامعة املنصورة مجهورية مرص واملسؤولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 العربية.

م, سائد عبد احلافظ املحتسب )الطبيعة القانونية لالعتامد املستندي( املاجستري 1992 .1716

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د امحد زيادات

نون م, سعيد عيل حسن اجلدار , دور القايض الوطني يف تطبيق وتفسري قواعد القا1992 .1717

الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, صالح يوسف عبد العليم , اثر القضاء االداري عىل النشاط االداري للدولة . 1992 .1718

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

للبنان(  األفضل االنتخايب والنظم االنتخابية غندور )النظم عبداحلليم ضاهر م,1992 .1719

لبنان  -الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  املجذوب بإرشاف د: حممد

.  م, عبد الرمحن حممد ابراهيم خلف , احلامية اجلنائية للحق يف الرشف واالعتبار1992 .1720

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد املحسن سيد ريان عامر , أثر الطعن عىل التنفيذ يف القانون املرصي 1992 .1721

 والفرنيس . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لسيد , النظام القانوين لعقود انشاء املنشآت الصناعية م, عوض اهلل شيبة احلمد ا1992 .1722

بني الدول والرشكات االجنبية اخلاصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد امحد عبد اهلل ال بن عيل ) لوائح الرضورة دراسة مقارنة مرص االردن 1992 .1723

لقانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د خالد البحرين ( املاجستري ا

 الزعبي

م, حممد الرببري حممد زين صديق , اهلجرة الوافدة من منظور أمني . رسائل 1992 .1724

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ع االسالمي احلديث . م, حممد ثابت هاشم , أسس البنيان الرضيبي يف املجتم1992 .1725

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رسائل  املصنفات.حرية الرأي والرقابة عىل  سليامن,م, حممد حافظ عبد احلفيظ 1992 .1726

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اجلزائية عن اخلطأ القضائي  )املسؤوليةكاظم اخلفاجي  عبد املحسنم, حممد 1992 .1727

املاجستري القانون العام كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د  مقارنة(دراسة 

 كامل السعيد 

م, حممد مدحت صالح املريس , تطور البناء التنظيمي لوزارة الداخلية . رسائل 1992 .1728

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م, حممد مصطفى العقارية ) لوائح الضبط االداري دراسة مقارنة فرنسا مرص 1992 .1729

 االردن ( املاجستري كلية القانون اجلامعة االردنية بإرشاف د خالد سامرة الزعبي 

م, مهدي منيف تركي , حدود االباحة يف قعل املوظف العام . رسائل واطاريح 1992 .1730

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ا

م, ناريامن عبد القادر, األحكام العامة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة الشخص 1992 .1731

 الواحد. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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كافحتها . رسائل واطاريح القانون م, نبيل لوقا بيباوي , جرائم هتريب النقد وم1992 .1732

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نجوى عيل عتيله )حقوق الطفل يف القانون الدويل( املاجستري اجلامعة االردنية 1992 .1733

 كلية الدراسات العليا بإرشاف د غسان اجلندي

عىل العقد بعد ابرامه دراسة م, وحي فاروق لقامن ) الظروف االستثنائية التي تطرا 1992 .1734

مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد 

 القسوس 

م, وضاح حممود رشيد احلمود ) املرفق العام كمعيار لتحديد نطاق القانون 1992 .1735

اف د خالد االداري ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرش

 الزعبي 
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