


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 

  



 تقديم                                                                  

 الدكتور ابراهيم خليل العالف االستاذ

  املوصل جامعة –أستاذ التاريخ احلديث املتمرس 

كم كنت سعيدًا، وفرحًا ألن األخ األستاذ أمحد عبد الرحيم الساعدي، كلفني بكتابة تقديم هلذا 

مرشوعه التوثيقي لرسائل املاجستري واطروحات الدكتوراه وبحوث الرتقية اجلزء املهم من 

التي تتعلق بعلوم القانون والسياسة . وسبب فرحي هو اعتقادي وتأكيدي دومًا عىل ان 

الغرب مل يتقدم إال بعد أن أدرك أمهية التوثيق واصدار املعاجم، والفهارس، 

ات، وكتب الرتاجم والكشافات وكل هذا واالنسكلوبيديات، ودوائر املعارف، واملوسوع

 مما نطلق عليه يف أيامنا هذه ويف زمننا هذا )قاعدة املعلومات( .

إن أية ُأمة ال يمكن أن تتقدم إال بتوفر قواعد للمعلومات يف شتى فروع املعرفة العلمية يتم الرجوع 

 اليها واالستفادة مما وصل اليه العلم والبناء عىل ذلك . 

يف بلداننا النامية، وال أقول املتخلفة مل نصل بعد اىل ادراك أمهية قاعدة املعلومات كام  ولألسف نحن

اننا ال نؤمن اصال بام يسمى الرتاكم احلضاري فأي امة تدخل تلعن سابقتها، وهكذا اصبح 

  علينا حمكوما ان نبدأ من الصفر وكأن أحدًا مل يرتك لبنة لنبني عليها وهكذا غرينا يبني لريتفع

البنيان . يف كل مرة نبدأ من الصفر ان مل اقل نبدأ حتى من قبل الصفر لكن هذا إن أردنا أن 

ننهض وينهض بلدنا احلبيب العراق وتنهض أمتنا األمة العربية البد أن يتغري علينا أن نوثق 

وندون وننشئ املعاجم والفهارس واالنسكلوبيديات لكي نعرف ما قدمه أسالفنا ونبني 

 عليه . 



واليوم األخ األستاذ أمحد عبد الرحيم الساعدي قد أدرك هذا وراح هيتم بالفهارس وبقواعد 

 املعلومات وأنا أشد عىل يده واؤيده يف كل خطوة خيطوها .

املرشوع هذا مرشوع توثيقي يف دمج أسامء رسائل املاجستري واطروحات  وبحوث الرتقية يف وعاء 

لسياسية يف وزارات التعليم العايل والبحث العلمي، واحد والتي ختص القانون والعلوم ا

والعدل، والداخلية، والدفاع، وحقوق االنسان، واخلارجية يف جملد حيمل عنوان )دليل 

الدكتوراه يف القانون والعلوم السياسية( . اطاريح البحوث والدراسات ورسائل املاجستري و

 -مشكورة  -لدراسات العليا يف النجف وقد تبنت هذا املرشوع ادارة عامدة معهد العلمني ل

ليشمل مجيع املحافظات العراقية وأيضًا الدول العربية واالجنبية وحسب اللغة ان وجدت 

 ومنها العربية والكردية واالنكليزية والفرنسية والفارسية واالملانية والرتكية والروسية. 

  1977ساعدي من مواليد بغداد سنة بقي عيل أن أنوه بأن االخ األستاذ أمحد عبدالرحيم فاضل ال

.  2003.. ويسكن حاليًا يف مدينة النجف األرشف. وهو خريج معهد الكوفة قسم انتاج 

قسم علوم القرآن واحلديث  -كام إنه متخرج من كلية الفقه التابعة اىل مجعية منتدى النرش 

 . 2015الرشيف يف النجف األرشف 

النرتنت العراقيني( ، وعضو جملة )املنشورات القانونية( وهو معي عضو عامل يف )احتاد كتاب ا

. وعضو شبكة )القانونيني  2020ورئيسة حتريرها غيداء الساعدي يف النجف األرشف 

 . 2014العرب( 

 وله أعامل منها :

 م. 2014)استطالع حول املخدرات بحث ميداين يف البيئة واملجتمع( اعداد وجتميع  -



اخلطابة الشيخ جعفر اهلاليل إنموذجا كلامت وتأبني( اعداد وجتميع )من أعالم االدب والفكر و -

  م2022و  2020

 م.   2016)قراءات يف القانون والسياسة لألستاذ الدكتور حكمت شرب( اعداد وجتميع   -

(،مطبعة دار ابو طالب العتبة العلوية 1(،)ج: 1كتابـ ) كتاب بمرايا اقالم (،مجع واعداد،ط ) -

 م.2020االرشف،النجف  -املقدسة 

 م. 2019)بحوث ودراسات يف القانون والسياسة لألستاذ الدكتور حكمت شرب( إعداد وجتميع، -

 ومن بحوثه :

 من أعالم األدب والفكر السيد غياث البحراين.  -

 من رجال القانون يف العراق الدكتور عباس عبود اخلزرجي نموذجًا. -

 م.2015اعداد وجتميع السيد حسن بحر العلوم يف الكتاب واملكتبة  -

 م.2015السيد حسن بحر العلوم يف الصحف والصحافة اعداد وجتميع  -

 االمام املهدي )عج( واإلعالم العاملي. -

 املخدرات بني القانون والترشيع االسالمي.  -

 فن التقديم والكلمة وبداية كل كتاب السيد حممد بحر العلوم إنموذجًا. -

 العراق الدكتور عصام العطية إنموذجًا.من أعالم القانون والسياسة يف  -

  .الطبع وجتميع،حتت األعسم،اعداد خليل العراق يف القانون أعالم من -



له عرشات املقاالت والبحوث والقراءات يف الصحف واملجالت واملواقع العراقية والعربية  -

 القانونية( املنشورات – السنبلة – احلقوقي – اجلديدة البينة – الزمان – )املواطن

 حصل عىل العديد من كتب الشكر وشهادات املشاركة من جامعات ومعاهد ومؤسسات.   -

     املهمة.أمتنى له املوفقية والنجاح يف مساعيه العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحوث واالطاريح:

م،امحد محيد اجلمييل )التدابري العسكرية يف ميثاق األمم املتحدة وتطبيقاهتا عىل 1993 .1

 اق( املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد.العر

م،امحد ضاهر لقيس )ازمة انرتا وانعكاساهتا القانونية واالقتصادية(،دبلوم القانون 1993 .2

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

 علبي 

م،امحد حييى امحد جراده )ملكية العالمة التجارية يف القانون األردين( املاجستري 1993 .3

 اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: سعدون ناجي القشطيني 

م،امينة جربان )دعوى القضاء الشامل يف القانون املغريب( الدكتوراه القانون كلية 1993 .4

 االقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  العلوم القانونية و

م،انتصار خزعل كاظم )دور ئفي استقالل ناميبيا(،املاجستري جامعة بغداد كلية 1993 .5

 العلوم السياسية،بإرشاف د: محيد شهاب. 

م،بنت عبيد زينب )الالمركزية يف النظام االداري املوريتاين( املاجستري القانون كلية 1993 .6

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية. 



10                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

قية األمم م،بنونة يونس )مسؤولية الناقل البحري عىل ضوء القانون املغريب واتفا1993 .7

( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 1978املتحدة لنقل البضائع لسنة 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،بيار انطوان اخلوري )االنامء يف لبنان بني الدولة والقطاع اخلاص دراسة انية يف 1993 .8

لدولة االنامئية واالقتصادية(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية سياسة ا

 .لبنان –واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،ثائر حممد خضري القييس )صالحية اعالن احلرب يف بعض الدساتري املعارصة 1993 .9

 ة القانون.  دراسة مقارنة(،الدكتوراه القانون / القانون الدستوري،جامعة بغداد كلي

م،جعفر خزعل جاسم الربيعي )قواعد استغالل األهنار الدولية لغري املالحة ومدى 1993 .10

تطبيقها يف العراق(،كلية القانون جامعة بغداد،املاجستري القانون الدويل،بإرشاف د: عصام 

 العطية.

م،جليل حسن بشات الساعدي )كفالة حق الدفاع اثناء نظر الدعوى 1993 .11

 اجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. املهنية(،امل

م،مجعة امحد عبدالرمحن )التزامات املودع عنده وفقا الحكام قانون االلتزامات 1993 .12

والعقود املغريب والقانون املقارن( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ربية.  واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغ
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م،مجعة حممود الزريقي )دور املحافظ العقاري يف حتقيق امللكية دراسة مقارنة بني 1993 .13

النظام العقاري يف املغرب وليبيا( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ياه يف الوطن العريب واثرها عىل امنه م،حسني عليوي عيشون )مشكلة امل1993 .14

 الوطني(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي. 

م،حاليمية رابح )اآلثار اإلجيابية والسلبية لإلدارة يف التنمية يف اجلزائر( املاجستري كلية 1993 .15

 جلزائرية الديمقراطية الشعبية.        احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية ا

م،خالد خرض اخلري )النظام القانوين لالمالك العامة يف لبنان نظام املياه(،دبلوم القانون 1993 .16

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

 املغريب

ع بني الغلط والعيب اخلفي يف البيع(،دبلوم م،خدجية عبدالرمحن رشيف )التناز1993 .17

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

 د: سامي منصور

م،خليل عيل حسني )نظام احلياد هل يناسب لبنان(،الدكتوراه العلوم السياسية كلية 1993 .18

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب -جلامعة اللبنانية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ا

م،خريي عبد الرزاق جاسم )مشكلة االندماج الوطني يف اجلزائر(،جامعة بغداد كلية 1993 .19

 العلوم السياسية،بإرشاف د: صادق االسود. 
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م،داود مراد حسني )سلطة الرئيس االمريكي بني النص الدستوري والواقع العميل 1993 .20

 معة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: حسان حممد شفيق. (،جا1981-1963بني 

م،رافع خرض صالح شرب )احلق يف احلياة اخلاصة وضامناته يف مواجهة استخدامات 1993 .21

 الكومبيوتر(، املاجستري القانون / القانون الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون. 

ء املحكمة العليا( املاجستري كلية احلقوق م،رزاق لبزة ساعد )األحكام اجلزائية يف قضا1993 .22

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

م،رشيد عامرة ياس )العامل الديني واثره يف الكيان االرسائييل دراسة سياسية 1993 .23

 اجتامعية(،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. 

بو ظهر )التضخم والدين العام يف لبنان(،دبلوم القانون العام كلية م،رغدة هبيج ا1993 .24

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

م،رند حكمت حممود )التنظيامت االقليمية العربية ودورها يف حتقيق 1993 .25

 اسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. التكامل(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السي

م،رسمد عبدالستار امني )التطور التكنولوجي االرسائييل واثره عىل االمن القومي 1993 .26

(،املاجستري،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: حسن 1980العريب منذ عام 

 البزاز. 

-1968ية م،سعد صادق حسون )املتغري يف العالقات العراقية السوفيت1993 .27

 (،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد حقي توفيق. 1980
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م،سعيد عبد املالك عبد القادر ابو اجلبني )التفريق بني الزوجني للعيوب( املاجستري 1993 .28

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد عبد العزيز عمرو.

م،سندس عباس حسن )اثار الوحدة االقتصادية االوروبية واثرها عىل الوطن 1993 .29

 العريب(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مازن الرمضاين. 

م،شاكر عبدالكريم فاضل )التالحم والتنافر يف تكوين املجتمع االرسائييل دراسة 1993 .30

 السياسية،بإرشاف د: صادق االسود.  اجتامعية سياسية( جامعة بغداد كلية العلوم

م،شوقي سعيد نصار )العالقات اخلارجية للمنظامت االقليمية العربية(،دبلوم 1993 .31

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

 رامز عامر

يف القانون اجلزائري( املاجستري  م،شيخي كامل )أجهزة املؤسسات العامة اإلقتصادية1993 .32

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

 الشعبية.        

م،طه محيد حسن )النظام السيايس التونيس(،جامعة بغداد كلية العلوم 1993 .33

 السياسية،بإرشاف د: شفيق عبد الرزاق. 

نظرية العامة لإلثبات يف القانون اجلنائي اجلزائري( املاجستري م،طواهري إسامعيل )ال1993 .34

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

 الشعبية.        
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م،عايص ابراهيم عيل )جريمة التخريب االقتصادي(،الدكتوراه القانون اجلنائي،كلية 1993 .35

 القانون جامعة بغداد.

م،عامر حممود طراف )النظام الدويل اجلديد واخطار البيئة(،دبلوم العلوم السياسية 1993 .36

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

م،عبد احلق حممد عبده املغريب )الوظائف الدستورية ملجلس نواب اجلمهورية 1993 .37

 جستري،كلية القانون،جامعة بغداد. اليمنية(، املا

م،عبداجلبار يوسف حممد )اجراءات الرشطة يف الكشف عن اجلريمة(،الدكتوراه 1993 .38

 قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عبدالكريم ذيب صالح )االختصاص يف اجلرائم املرتكبة عىل ظهر 1993 .39

 ة القانون. السفن(،الدكتوراه قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلي

م،عزيز جرب شيال )نزع اسلحة التدمري الشامل االسلحة الكيميائية( 1993 .40

 الدكتوراه،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة. 

-1980م،عيل حيدر اخلالدي )السياسة اخلارجية االرسائيلية حيال العراق 1993 .41

 ،بإرشاف د: مازن الرمضاين. (،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية1991

م،عيل درويل حممد )السياسة االمريكية حيال الرصاع العريب االرسائييل يف 1993 .42

 التسعينات(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مازن الرمضاين. 
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م،عيل هادي محيدي )حتديات االمن القومي العريب يف التسعينات(،جامعة بغداد كلية 1993 .43

 السياسية،بإرشاف د: مازن الرمضاين.  العلوم

م،عوض امحد املحسن العبد )احلكم املدين بواسطة قيم يف القانون املغريب( الدكتوراه 1993 .44

 القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

(،جامعة بغداد كلية 1988-1968ية م،غيث سفاح متعب )العالقات العراقية الصين1993 .45

 العلوم السياسية،بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة. 

م،فاروق ابراهيم جاسم )حقوق املساهم يف الرشكة املسامهة(،املاجستري القانون 1993 .46

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

وراه القانون م،فؤاد نعمة اهلل عقيقي )التحديد والتحرير يف املواد العقارية(،الدكت1993 .47

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

 نعيم

م،قاسمية مجال )التنظيم القانوين للتعاون اإلفريقي العريب املعارص( املاجستري كلية 1993 .48

 قراطية الشعبية.        احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديم

م،كامل عبد خلف اجلبوري )املقاطعة االقتصادية يف القانون الدويل وقرارات جملس 1993 .49

األمن املتصلة بمقاطعة العراق(،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام 

 العطية.
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صة( الدكتوراه كلية م،حممد ابو رسية )النظام القانوين للمنطقة االقتصادية اخلا1993 .50

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد عزيز شكري.

م،حممد امحد رمضان )املسؤولية عن االرضار يف بيئة اجلوار دراسة مقارنة بني الفقه 1993 .51

 االسالمي والقوانني الوضعية(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،حممد الصويف )النظام الدبلومايس العريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 1993 .52

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،حممد املغريب )مدى احلق واملساواة يف القانون الدويل واملنظامت الدولية( الدكتوراه 1993 .53

 مهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد عزيز شكري. كلية القانون جامعة دمشق اجل

م،حممد مجال عطية عبد املقصود عيسى )الشكلية القانونية دراسة مقارنة بني النظم 1993 .54

القانونية الوضعية والرشيعة القانونية( الدكتوراه،قسم تاريخ القانون كلية احلقوق جامعة 

 الزقازيق مرص،بإرشاف د: حممد نور فرحات. 

م،حممد عمر بو قنة )اثر النظام الدويل اجلديد عىل العامل العريب(،دبلوم القانون العام 1993 .55

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

م،حممد كشود )النظام القانوين للمجاهدين وذوي احلقوق( املاجستري كلية احلقوق 1993 .56

 كنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن ع
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م،حممد وليد حامد العبادي )قضاء االلغاء ضامنة احرتام وحقوق االفراد وحرياهتم 1993 .57

دراسة مقارنة املغرب االردن( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.   واالجتامعية جامعة

م،حممود عبدالكريم ابراهيم بدوي)التخري من املذاهب الفقهية يف التقنينات احلديثة 1993 .58

يف مرص واالردن( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: حممد امحد عبداهلادي رساج.

ظرية السياسية بني اليونان واالسالم مقاربة اتفاق وافرتاق( م،مروان عبدالوهاب )الن1993 .59

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م،مروك نرص الدين )زراعة األعضاء البرشية يف القانون اجلزائري والرشيعة 1993 .60

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،منى ابراهيم االشقر )مدى فاعلية التامني يف القانون البحري(،الدكتوراه القانون 1993 .61

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

 جوزيف كرم

م،موفق مصطفى اليايف )السوق العريب املشرتكة والوحدة االقتصادية العربية(،دبلوم 1993 .62

لبنان بإرشاف  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: عاطف علبي
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ته وما يرتتب عليه يف اطار م،مريفت عبدالرمحن شعبان )االتفاق الثالثي خلفيا1993 .63

العالقات اللبنانية السورية(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: رامز عامر -اجلامعة اللبنانية 

م،ميسون مصطفى القييس )التقادم يف القانون اجلزائي االردين دراسة مقارنة( 1993 .64

 ردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: حممد صبحي نجماملاجستري اجلامعة اال

م،ميشال الريايش )اسهام يف دراسة النظرية التقليدية للدولة(،الدكتوراه القانون العام 1993 .65

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

-1974)العالقات االرسائيلية االثيوبية  م،واحد عمري حمي الدين1993 .66

 (،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. 1990

م،وليد بدر نجم )العفو العام يف الترشيعات املقارنة(،الدكتوراه القانون االداري،كلية 1993 .67

 القانون جامعة بغداد.

هاب الدويل عىل مسؤولية الناقل اجلوي . رسائل واطاريح م،حييى أمحد البناء ، أثر االر1993 .68

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،حممد ابراهيم عمر االصبيعي )نظام االمن الشعبي املحيل يف اجلامهريية( الدكتوراه 1993 .69

 الثاين اململكة املغربية.   القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن
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م، ابراهيم حممد اجلزازي ) الرضر املعنوي و تعويضه يف املسؤولية التقديرية وفق 1993 .70

احكام القانون املدين االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د عباس الرصاف

ل ، مشكلة النقل احلديثة املنافسة بني القطار والسيارة م، أمحد عبد القادر اجلام1993 .71

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

 العربية.

م، امحد حييى امحد جراده ) ملكية العالمة التجارية يف القانون االردين ( املاجستري 1993 .72

 جلامعة االردنية بإرشاف د سعدون القشطيني احلقوق كلية الدراسات العليا ا

م، اسامة ابو احلسن حممد جماهد ) عقد استثامر االموال ( الدكتوراه القانون املدين كلية 1993 .73

 احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د حممد لبيب شنب

م، أمني مصطفى حممد السيد ، احلد من العقاب يف القانون املرصي املقارن رسائل 1993 .74

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطار

م، انور عارف عبدالكريم سامر  ) القرارات االدارية املنعدمة يف القضاء االداري 1993 .75

االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل خطار 

  شطناوي

حسن صربه ، االلتزام بضامن التعرض الصادر يف العقود يف م، جالل الدين حممد 1993 .76

القانون املدين املرصي والفرنيس. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م، مجال حسني هارون ) املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف القانون املدين االردين 1993 .77

اجستري القانون املدين كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د دراسة مقارنة ( امل

 عبد املجيد احلكيم 

م، مجال عبد املحسن أمحد ، مسؤولية البنك التقصريية بصدد فتح االعتامد . رسائل 1993 .78

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

انم ) اليمني القضائية ( املاجستري القانون كلية الدراسات م، مجيل فخري حممد ج1993 .79

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حسن ابو عيد 

م، خالد عبداهلل عبدالرمحن قطبة ) االشرتاك يف اجلناية وعقوبته يف الفقه االسالمي ( 1993 .80

املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د يوسف عيل 

 حممود حسن 

م، رمضان مجال كامل، أثر قبول املخاطر عىل املسؤولية املدنية. رسائل واطاريح 1993 .81

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ال

م، سامي أمحد نوفل ، رسقة املنفعة وكيفية مواجهتها . رسائل واطاريح القانون كلية 1993 .82

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة ( م، سليامن خليف عقلة القالب ) الشفعة يف القانون املدين االردين دراسة مقارن1993 .83

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد املجيد احلكيم
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م، صالح خلف عودة الزواهرة ) مبدأ فصل السلطات بني الواقع النظري والتطبيق 1993 .84

العميل دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 سليم الغزوي حممد 

م، طه طه حممد بغدادي ، العالقة بني اجلنائية والتأديبية . رسائل واطاريح القانون 1993 .85

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد الرمحن السيد حممد قرمان ، حق الرشكاء يف اسرتداد احلصص يف الرشكة ذات 1993 .86

ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املسؤولية املحدودة . رسائل واطاري

 العربية.

م، عبد السالم حممد عبد السالم ، نظام الرضيبة املوحدة عىل الدخل ومدى مالءمته 1993 .87

للتطبيق يف الدول النامية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

رشوم ) عيب االستغالل يف القانون املدين االردين وفقه الرشعية م، عبداهلل حسني اخل1993 .88

االسالمية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

  د عباس الرصاف

م، عزمي مسعود عبداهلل ابو مغيل ) الترصف يف املال الشائع دراسة مقارنة ( املاجستري 1993 .89

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد املجيد احلكيم القانون

م، عمر أمحد قدور عيل ، شكل الدولة واثره يف تنظيم مرفق األمن . رسائل واطاريح 1993 .90

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اريح القانون كلية احلقوق م، فريدون حممد نجيب ، احلسابات األمنية . رسائل واط1993 .91

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد ابراهيم بنداري، االلتزام بالتسليم يف عقد البيع. رسائل واطاريح القانون 1993 .92

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اطاريح القانون م، حممد مجال عطية عبد املقصود عيسى، الشكلية القانونية،رسائل و1993 .93

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد خليل املوسى )محايه حقوق األقاليم يف القانون الدويل( املاجستري القانون 1993 .94

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حمسن الشيشكيل

اقي والقانوين. رسائل واطاريح م، حممد سيد أمحد غزايل ، االلتزام العيني االتف1993 .95

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد صالح عبد البديع السيد ، سلطة اإلدارة يف إهناء العقد االداري . رسائل 1993 .96

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االكراه واثره يف العقد وفق احكام القانون املدين االردين م، حممود عيل الرشدان ) 1993 .97

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د مصطفى 

 العساف
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م، حممود حممد سالمة العبابنة ) اخالء االماكن املستأجرة يف القانون االردين دراسة 1993 .98

تري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف عباس حتليلية مقارنة ( املاجس

 الصواف 

م، مصطفى البنداري سيد أمحد، )االنحراف عن خط السري يف القانون البحري( 1993 .99

انحراف الناقل يف القانون البحري. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

مزهر امحد املطلق ) اإلجيار من الباطن والتنازل عن اإلجيار يف كل من  م، مرض1993 .100

القانون االردين واملرصي والعراقي دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا 

 اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس الصواف 

اجستري القانون م، نمر حممد نمر بصبوص ) االمة والشعب يف القانون الدويل ( امل1993 .101

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حمسن الشيشكيل 

م، وحيد حممود ابراهيم ، قوة احلكم اجلنائي أمام سلطات التأديب . رسائل 1993 .102

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ام البائع بضامن العيوب اخلفية يف املبيع . م ، حممود عبد احلكم رمضان اخلن ، التز1994 .103

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،ابراهيم عيل احلاج )اجلمهورية اللبنانية الثانية مشاركة طائفية ام انصهار 1994 .104

رية اجلامعة اللبنانية وطني(،الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدا

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر -
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م،امحد العزي النقشبندي )تعديل الدستور( الدكتوراه القانون / القانون 1994 .105

 الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،امحد كريز )التدابري االصالحية لألحداث اجلانحني دراسة مقارنة( الدكتوراه 1994 .106

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: عبود الرساج. 

م،امحد حممد شهاب )اثر معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق عىل العالقات 1994 .107

لعام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية السورية(،دبلوم القانون ا

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب  -اللبنانية 

م،اسعد عبيد عزيز اجلمييل )اخلطأ يف املسؤولية الطبية املدنية دراسة 1994 .108

 مقارنة(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

بة الصناعية والتكنولوجية اليابانية وافاقها م،اقبال عطية جربي اجلبوري )التجر1994 .109

 املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م،احلاج الكوري )دور الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف التنمية الوطنية( 1994 .110

امعية جامعة احلسن الثاين اململكة الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت

 املغربية.  

م،العقون سعاد )املدرسة األساسية وتعليم الطفل املكفوف( املاجستري كلية 1994 .111

 احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م،املحجوب اهليبة )التعاون اجلهودي يف جمال الوقاية من التلوث البحري حماولة 1994 .112

لدراسة حالة الدول العربية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ة يف القانون اللبناين والقانون م،الياس بشري يوسف )مبدأ حرية التجارة والصناع1994 .113

الفرنيس(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: سليم سليامن -اللبنانية 

 1948م،ايامن مصطفى الرافعي )املحادثات اللبنانية االرسائيلية العسكرية عام 1994 .114

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واملفهوم االمني االرسائييل(،

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،بابكر حممد عيل عبد )النظام القانوين الدويل لالجئني وتطبيقاته يف الوطن 1994 .115

دي العريب(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: صالح مه

 العبيدي. 

م،باسم حممد شهاب )تعدد اجلرائم واثره يف العقاب(،املاجستري القانون 1994 .116

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

م،بان حكمت عبدالكريم )االعتياد عىل االجرام واثره يف العقاب(،املاجستري 1994 .117

 القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

بلوماسية الدول الصغرى الواقع م،بسمة خليل نامق )د1994 .118

 واملستقبل(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: فاضل زكي حممد.
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-1968م،جالل ابراهيم عبداهلل )السياسة اخلارجية اليمنية جتاه اخلليج العريب 1994 .119

 (،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: كاظم هاشم نعمة.1988

حازم عيل محزة )دبلوماسية الدول الصغرى والواقع واملستقبل(،جامعة بغداد م،1994 .120

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد حقي توفيق. 

م،حبيب ابراهيم محادة الدليمي )الطعن باإللغاء ضد القرارات االدارية القابلة 1994 .121

 القانون جامعة بغداد.لالنفصال يف جمال احلق االداري(،املاجستري القانون االداري،كلية 

م،حسام عبدالواحد كاظم )اجلنني واحكامه يف الفقه االسالمي 1994 .122

 والقانون(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،حسن ادم وادي )االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة كإطار قانوين 1994 .123

ية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة للتعاون التجاري الدويل( املاجستري كل

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،حسن خالد خالف )التمثيل الدبلومايس الفلسطيني قبل وبعد إعالن الدولة( 1994 .124

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

 الشعبية.        الديمقراطية 

(،دبلوم العلوم السياسية كلية 1992م،حسني عيل عبيد )االنتخابات النيابية 1994 .125

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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م،محد حلمي الفرا )النظرية واملامرسة الدبلوماسية يف الدولة العثامنية( الدكتوراه 1994 .126

 انون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  الق

م،حنان حممد مطلك القييس )الرقابة القضائية عىل املالحقة بني املخالفة يف 1994 .127

 القرارات التأديبية(،املاجستري القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

املسكن والعائلة بعد زواج األبناء دراسة ميدانية ملنطقتني م،رابية نادية )1994 .128

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،زايد املال صافية )املسؤولية الدولية النتائج الضارة النامجة عن أفعال ال حيرضها 1994 .129

لقانون الدويل( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية ا

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،سعود اشتي )ضامنات املتهم يف االثبات بالوسائل العلمية( الدكتوراه كلية 1994 .130

 الرساج.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: عبود 

م،سميحة عبداجلليل برو )مشاركة السلطة االجرائية يف الترشيع من خالل املادة 1994 .131

من الدستور(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة  58

 لبنان بإرشاف د: خالد قباين -اللبنانية 

اهنيار البناء يف القانون املدين م،رشيف امحد رشيف حسني )املسؤولية الناشئة عن 1994 .132

االردين : دراسة مقارنة( املاجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: 

 عباس الرصاف
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م،شفيقة العمراين )إثبات اجلنسية واملنازعات واألحكام املتعلقة هبا( املاجستري 1994 .133

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

 الشعبية.        

م،شهاب رشيد خليل )الدور املرصي يف االسرتاتيجية االمريكية حيال الوطن 1994 .134

(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: مازن 1993-1970العريب 

 الرمضاين. 

امام حمكمة القضاء االداري يف  م،صالح ابراهيم امحد املتيويت )رشوط الطعن1994 .135

 العراق( املاجستري القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

 م،عارف عيل عواد )اتفاق الطائف والسيادة(،عصام سليامن1994 .136

م،عباس زبون عبيد العبودي )التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري 1994 .137

 ن املدين،جامعة بغداد كلية القانون. وحجيتها يف االثبات املدين(،الدكتوراه القانو

م،عبد العزيز حممد حممد ساملان )رقابة دستورية القوانني(،الدكتوراه قسم القانون 1994 .138

 الدستوري كلية احلقوق جامعة املنوفية بإرشاف د: سليامن الطاموي. 

م،عبدالرمحن سلامن عبيد )السن واثره يف العقاب(،املاجستري قانون 1994 .139

 معة بغداد كلية القانون. اجلنائي،جا

م،عيل جبار صالح )جريمة خطف االشخاص(،املاجستري قانون اجلنائي،جامعة 1994 .140

 بغداد كلية القانون. 
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م،عيل يوسف عبدالنبي الشكري )نظام املجلسني يف الدولة االحتادية 1994 .141

 واملوحدة(،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

حممد امحد ربيع )القرائن وحجيتها يف االثبات اجلزائي(،دبلوم القانون  م،عامد1994 .142

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

 عاليه

م،عمران حممود حمافظة )املفاوضات العربية االرسائيلية(،دبلوم القانون العام 1994 .143

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

 البعلبكي  

م،عيسى حممد عبدالقادر املومني )االثبات باليمني يف املواد املدنية والتجارية يف 1994 .144

القانون االردين دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 اف بإرشاف د عباس الرص

م،فنر زبن حسن النارصي )القانون الدويل اإلنساين وتطبيقاته يف النزاع املسلح 1994 .145

: د بإرشاف،الدويل القانون بغداد جامعة القانون كلية،القانون الدكتوراه(،اإليراين –العراقي 

 . العطية عصام

 - 1945م،فيصل مصطفى احلكيم )سوريا يف جامعة الدول العربية 1994 .146

 -(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 1993

 لبنان بإرشاف د: رامز عامر 
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م،كارم حممود شكري )دور النشاط اخلاص يف عملية التصنيع يف العراق آفاق 1994 .147

 كلية القانون والسياسية،قسم السياسة.  -ملاجستري،جامعة بغداد مستقبلية(،ا

م،كريم يوسف كشاكش )الرأي العام و أثره يف نفاذ القاعدة الدستورية( بحث 1994 .148

 جملة،جامعة الريموك االردن.   

م،لطيفة محيد حممد )القصد اجلنائي اخلاص(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية 1994 .149

 د.القانون جامعة بغدا

م،ماجدة عيادة حداد )القرار السيايس اخلارجي االردين حيال 1994 .150

 كلية القانون والسياسية،قسم السياسة.  -االزمة(،املاجستري،جامعة بغداد 

م،مازن ليلو رايض )طاعة املروؤس لرؤسائه يف نطاق الوظيفة العامة(،املاجستري 1994 .151

 كلية القانون جامعة بغداد.  

وري متيوي )اثبات وقائع احلالة املدنية يف اطار القانون الدويل م،حممد نارص مشك1994 .152

اخلاص املغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،حممود امحد مروح مصطفى )االبراء من الكفالة وصوره التطبيقية( املاجستري 1994 .153

 قضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عارف خليل أبو عيد ال

م،حممود عزيز عبداحلسن )االمم املتحدة واالزمات الدولية دراسة يف ازمة 1994 .154

 كلية القانون والسياسية،قسم السياسة.  -اخلليج(،املاجستري،جامعة بغداد 
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)العوامل املؤثرة يف صياغة اسرتاتيجية  م،معن وعد اهلل جار اهلل املعاضيدي1994 .155

 االعامل يف املنشاة العامة للسمنت الشاملية( املاجستري.

م،نارص إبراهيم الريس )إنتفاضة الشعب الفلسطيني يف ضوء القانون الدويل 1994 .156

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

 راطية الشعبية.        اجلزائرية الديمق

م،نرباس عبدالقادر نجا )االطامع االرسائيلية يف مياه الضفة الغربية(،دبلوم 1994 .157

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

 حممد املجذوب

م،هاديف بشري )عنرص العمل يف عالقة العمل الفردية( املاجستري كلية احلقوق بن 1994 .158

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،هيثم صالح هوشة )الالمركزية االدارية يف لبنان وسوريا(،دبلوم القانون العام 1994 .159

 لبنان بإرشاف د: حممود املغريب -م السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلو

م،وسام صبار عبد الرمحن )االختصاص الترشيعي لإلدارة يف الظروف العادية(، 1994 .160

 الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد.

م،وفيق خرض رحيان )اهلجرة اللبنانية واثارها االقتصادية واالجتامعية(،دبلوم 1994 .161

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

 توفيق بيضون  
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م،وليد خالد سليامن )الوحدة والقومية العربية يف برنامج االحزاب املرصية( 1994 .162

 امعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: شفيق عبد الرزاق.ج

م،  باسم عيل األمام )حق املحاكمة العادلة للمتهم يف املواثيق الدولية حلقوق 1994 .163

اإلنسان( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حمسن 

 الشيشكيل

بد الفتاح أبو ربده ، اجلزاء اجلنائي لاللتزام املدين بامل الغري . م، ابراهيم فتحي ع1994 .164

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اسامة إبراهيم عيل التايه ) مسؤولية الطبيب اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية ( 1994 .165

عليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد عثامن املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات ال

 اشبري

م، أرشف توفيق شمس الدين ، احلامية اجلنائية للحق يف صيانة العرض يف الرشيعة 1994 .166

اإلسالمية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

، سلطة اإلدارة يف إهناء العقد اإلداري باإلرادة م، السالل سعيد مجعة اهلويدي 1994 .167

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

م، املرتىض بن زيد بن عيل املحطوري ، عدالة الرواة والشهود وتطبيقاهتا يف احلياة 1994 .168

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج
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م، املهدي حممد فليفلة ، النظم اجلمركية والتجارة الدولية . رسائل واطاريح 1994 .169

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أجمد حممد منصور ، املسؤولية املدنية عن حراسة االشياء . رسائل واطاريح 1994 .170

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية 

م، ايناس خلف حممد اخلالدي ) تلوث البحار النفطي املالحي يف القانون الدويل 1994 .171

  ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حمسن الشيشكيل

يف الترشيع الرضيبي م، جهاد سعيد نارص خصاونة ) مطرح الرضيبة عىل الدخل 1994 .172

االردين دراسة حتليلية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 رشيد عزت الدقر 

م، رمضان السيد االلفي ، نظرية اخلطورة االجرامية . رسائل واطاريح القانون 1994 .173

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف امحد رشيف حسني ) املسؤولية الناشئة عن اهنيار البناء يف القانون املدين م، رش1994 .174

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 عباس الصواف 

م، عبداحلميد امحد السعد سالمة ) نظرية الظروف الطارئة يف عقدي التوريد 1994 .175

ة يف القانون االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة واملقاول

 االردنية بإرشاف د عباس الرصاف
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م، عامد اديب سالمة اهللسه ) التزامات الوكيل جتاه موكله يف عقد الوكالة املدنية 1994 .176

االردنية بإرشاف د جورج  دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة

 حزبون

م، فؤاد صالح موسى درادكه ) الرشط اجلزائي التعويض االتفاقي يف القانون 1994 .177

املدين االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د عباس الرصاف

لسياسية يف اإلسالم ( املاجستري القضاء م، جميد حممود ابو حجري ) املرأة واحلقوق ا1994 .178

 الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د يوسف عيل حممود 

م، حممد باهي حممد أبو يونس ، التقييد القانوين حلرية الصحافة . رسائل واطاريح 1994 .179

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

سامح الشيخ سامل الدويك ) قسم املال الشائع يف القانون املدين االردين م، حممد 1994 .180

دراسة حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 غازي ابو عرايب 

م، حممد ضيف اهلل عبدالرحيم اجلزازي ) النظرية العامة للبطالن يف القانون املدين 1994 .181

رصية و القانون املدين لألردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية امل

 بإرشاف د عباس الرصاف 
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م، حممود السيد عمر التحيوي ) اتفاق التحكيم وقواعده يف قانون املرافعات 1994 .182

قسم قانون ( الدكتوراه جامعة املنوفية كلية احلقوق  1994لسنة  27وقانون التحكيم رقم 

  .املرافعات بإرشاف د محدي عبد الرمحن امحد

م، حمي الدين املرسى ابراهيم عبد اهلل ، املبدأ التعوييض يف التأمني من املسؤولية. 1994 .183

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

احليازي بالنسبة للامل املرهون دراسة م، ممدوح سامل سعيد النوايسة ) آثار الرهن 1994 .184

 مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس الصواف

. 

م، مها عيسى ميخائيل الدير ) العقوبات االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة 1994 .185

ا اجلامعة االردنية بإرشاف د وتطبيقاهتا احلديثة ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العلي

 غسان اجلندي

م، مهند سعد توفيق السعد البشتاوي ) عيب الشكل واإلجراءات يف القرار 1994 .186

االداري وتطبيقاته يف القضاء االداري االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا 

  اجلامعة االردنية بإرشاف د نواف كنعان

جلواد ) الصالحيات االستثنائية لرجال الضابطة العدلية يف م، هاين محدان عبد ا1994 .187

اجلرم املشهود دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د حممد صبحي نجم
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م، وجدان سليامن عبد الرمحن ارتيمه ) اخلطأ الطبي يف القانون املدين االردين 1994 .188

املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي  دراسة مقارنة (

  خالد ابو عرابى

م، وفيق عيل املقابلة ) قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين واالستثناءات التي ترد عليها 1994 .189

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس 

 الرصاف 

م، يارس مجيل سليم الور ) حاالت فسخ قرار املحكمني يف القانون االردين دراسة 1994 .190

  مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج حزبون

م، يونس خالد عرب مصطفى )جرائم احلاسوب دراسة مقارنة( املاجستري 1994 .191

  سات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل حامد سعيدالقانون كلية الدرا

م،ابراهيم ابو خزام )العرب وتوازن القوى يف القرن احلادي 1995 .192

 كلية القانون والسياسية،قسم السياسة.  -والعرشين(،املاجستري،جامعة بغداد 

( م،إبراهيم بن حديد )السلطة التقديرية للقايض املدين دراسة حتليلية نقدية1995 .193

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،ابراهيم حيدر )اشكالية الديمقراطية يف الفكر العريب املعارص(،دبلوم العلوم 1995 .194

نان بإرشاف د: لب -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 موسى وهبه
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م،ابراهيم كراف )حصانة الدبلوماسية والعمل الدويل( الدكتوراه كلية القانون 1995 .195

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد عزيز شكري. 

م،امحد حسوين جاسم )التكليف باحلضور االستقدام يف الدعوى 1995 .196

 ئي،كلية القانون جامعة بغداد.  اجلزائية(،الدكتوراه القانون اجلنا

م،امحد خورشيد محيدي )وقف تنفيذ القرار االداري عن طريق 1995 .197

 القضاء(،الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،امحد زكي اجلار )النظام السيايس الدويل والرصاع العريب 1995 .198

 سياسية،بإرشاف د: مازن الرمضاين. االرسائييل(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم ال

م،أمحد حممد أمحد عبداللطيف )جرائم االمهال يف الوظيفة العامة يف قانون 1995 .199

 العقوبات دراسة حتليلية تطبيقية مقارنة(، الدكتوراه، جامعة القاهرة.

م،اسامة امحد النعيامت )السلطة الرئاسية يف جمال الوظيفة العامة(،دبلوم القانون 1995 .200

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

 سعد اهلل اخلوري

املرصية وتأثريها عىل الشؤون  -م،اسعد حممود ناجي )العالقات االمريكية 1995 .201

 العربية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

م،أسامعيل صعصاع البديري )الطعن يف أحكام املحاكم اإلدارية يف العراق أمام 1995 .202

 اهليئة العامة ملجلس شورى الدولة(، املاجستري، جامعة بابل كلية القانون.
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م،اكرم امحد الصاوي )االبعاد االجتامعية املؤثرة عىل عملية املشاركة السياسية 1995 .203

تطبيقية عىل بعض الفئات االجتامعية يف مدينة لدى الشباب يف املجتمع املرصي دراسة 

املنصورة( املاجستري قسم علم االجتامع كلية اآلداب جامعة املنصورة بإرشاف د أنور عطية 

 العدل.

م،اهلادي أمحد النعاس عبد الباسط )الباعث غري املرشوع وأثره يف الفقه 1995 .204

 اإلسالمي( املاجستري جامعة قار يونس بنغازي. 

يش أمحد )التجارة اخلارجية والتنمية االقتصادية حالة الدول النامية( م،با1995 .205

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،بشار سبعاوي ابراهيم احلسن )االكراه يف املعاهدات الدولية(،املاجستري،كلية 1995 .206

 ن جامعة بغداد،بإرشاف د: اكرم داود الوتري. القانو

م،بن اكليكم ملرابط )سياسة إعداد الرتاب الوطني يف موريتانيا دراسة تقسيمية( 1995 .207

 املاجستري املدرسة الوطنية لإلدارة الرباط اململكة املغربية. 

ن م،بن سنويس فاطمة )دور التنظيم اإلداري يف حل النزاعات اإلدارية يف القانو1995 .208

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،متيم طاهر امحد اجلادر )تنفيذ العقوبة واثره يف الردع اخلاص(،الدكتوراه القانون 1995 .209

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.
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م،جباري نور الدين )املسؤولية املدنية للممتنع بني منكر هبا ومؤيدها( املاجستري 1995 .210

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

 الشعبية.        

م،جهاد حممد خصاونه )اخلزانة احلديدية يف املصارف يف القانون االردين 1995 .211

 -(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية واملقارن

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور

م،حسن عيل العقيل السليامن )النظام الدويل اجلديد واالصولية(،دبلوم العلوم 1995 .212

ن بإرشاف د: لبنا -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 جورج ديب 

م،حسن عودة زعال )الترصف غري املرشوع باألعضاء البرشية يف القانون 1995 .213

 اجلنائي(،الدكتوراه القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،حسني عذاب السكيني )فكرة العينية ودورها يف انشاء الترصف 1995 .214

 اد كلية القانون. القانوين(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغد

م،حسني عصام بدر الدين )الرتويكا واثرها عىل املؤسسات الدستورية(،دبلوم 1995 .215

لبنان بإرشاف  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: زهري شكر

اد كلية م،محيد موحان عكوش )تطور النظام الدويل يف التسعينات(،جامعة بغد1995 .216

 العلوم السياسية،بإرشاف د: غازي فيصل حسني. 
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م،خالد جاسم خلف )نظرية االحالة يف القانون الدويل اخلاص دراسة 1995 .217

 مقارنة(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،خالد خلف الدروع )اجلامعة العربية والنزاعات احلدودية العربية قطر 1995 .218

البحرين(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة السعودية و

 لبنان بإرشاف د: رامز عامر -اللبنانية 

م،خليفة الشتيوي عيل )التنمية واعداد الرتاب الوطني يف اجلامهريية العربية الليبية 1995 .219

لقانونية واالقتصادية الشعبية االشرتاكية العظمى( الدكتوراه القانون كلية العلوم ا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،خليل ابراهيم النارصي )السياسة اخلارجية تركيا ازاء الرشق االوسط( 1995 .220

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

قاهتا م،خليل عبداملحسن خليل االسود )التعويضات يف املسؤولية الدولية وتطبي1995 .221

عىل العراق(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد عبداهلل 

 الدوري.  

م،خيزران نور الدين )الدعامات املالية والالمادية السرتاتيجيات السلطة 1995 .222

( املاجستري القانون 1894-1860السياسية باملغرب يف املنتصف الثاين للقرن التاسع عرش 

ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء كل

 اململكة املغربية.
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م،دريد حممود عيل )النظام القانوين للرشكات املتعددة(،املاجستري القانون 1995 .223

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

 قانون العقوبات(،الدكتوراه م،راسم مسري جاسم الشمري )حالة الرضورة يف1995 .224

 القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،راقية عبداجلبار عيل )اقالة العقد بني الفقه االسالمي والقانون املدين دراسة 1995 .225

 مقارنة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

صادية يف اجلريمة(،املاجستري القانون م،رائد امحد حممد الداغر )اثر العوامل االقت1995 .226

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،رعد قاسم صالح اسامعيل العزاوي )السياسة اخلارجية االرسائيلية دراسة يف 1995 .227

 الثوابت(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. 

القانونية لرباجميات احلاسب االيل ضمن اطار م،زينب صبحي محود )احلامية 1995 .228

القانونني الفرنيس واللبناين(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: وسيم حرب -اجلامعة اللبنانية 

م،ساجدة سعيد كريم الربزنجي )الدعاية يف السياسة اخلارجية االمريكية جتاه 1995 .229

(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم 1992 - 1980اخلليج العريب منطقة 

 السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 
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م،شفيق عيل خملف )دور القوميات يف اهنيار االحتاد السوفيايت(،دبلوم القانون 1995 .230

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

 الصمد 

م،صالح حسن مطرود حسون الربيعي )السيادة وقضايا حقوق االنسان وحرياته 1995 .231

االساسية( )السيادة وقضايا اإلنسان وحرياته األساسية(،الدكتوراه،جامعة بغداد كلية 

 العلوم السياسية،بإرشاف د: خليل احلديثي. 

 م،ضاري رشيد البدري )مدى مرشوعة قرارات جملس االمن ضد1995 .232

 العراق(،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

م،طالل حممد عجاج )مسؤولية املتبوع عن اعامل التابع يف القانون املدين االردين 1995 .233

دراسة مقارنة(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 ور.لبنان بإرشاف د: سامي منص -اللبنانية 

م،عامر عياش عبد اجلبوري )احلصانة الربملانية(،املاجستري القانون 1995 .234

 الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،عباس ابو زيد )تطور اخلطاب االيدولوجي لدى حزب الكتائب(،دبلوم العلوم 1995 .235

رشاف د: غسان  لبنان بإ -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بدر الدين
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م،عبد اهلل حنفي عبد العزيز خليفة )دور النقابات يف احلياة الدستورية دراسة 1995 .236

مقارنة( الدكتوراه،قسم القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص،بإرشاف 

 د: حممد انس قاسم جعفر. 

م،عبداالمري كاظم زاهد املياحي )املياه ملكيتها واالنتفاع هبا يف الفقه االسالمي 1995 .237

دراسة مقارنة بالقانون الدويل العام(،الدكتوراه الدراسات االسالمية كلية العلوم االسالمية 

 جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد عبيد عبداهلل الكبييس و د: خليل اسامعيل احلديثي. 

باسط العيدوي )تطبيق قانون مكافحة التخريب واإلرهاب يف الزمان( م،عبدال1995 .238

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

 الديمقراطية الشعبية.     

م،عبداجلبار امحد عبداهلل )معوقات الديمقراطية يف العامل الثالث(،جامعة بغداد 1995 .239

 لسياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. كلية العلوم ا

م،عبداجلبار عيس عبدالعال )اسباب اهنيار االحتاد السوفيتي(،املاجستري،جامعة 1995 .240

 بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

م،عبداحلسني حمسن جاسم )املسؤولية الدولية لألمم املتحدة عن االنشطة التي 1995 .241

ظ السالم الدولية(،الدكتوراه القانون،كلية القانون جامعة تضطلع هبا قوات حف

 بغداد،بإرشاف د: صالح العبيدي.   

م،عبدالستار االيويب )قضية لوكريب(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم 1995 .242

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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)االحتالل اإلرسائييل للجوالن يف ضوء القانون الدويل  م،عبدالقادر البقريات1995 .243

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،عبداهلل عيل صالح عيل الكميم )احلقوق واحلريات وضامناهتا يف ظل دستور 1995 .244

 ،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. اجلمهورية اليمنية(

م،عبدالواحد شعري )اشكالية الرهن العقاري الرسمي كضامن بنكي يف ضوء 1995 .245

الترشيع املغريب بني النظرية والتطبيق( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 غربية.  واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة امل

م،عز الدين بن حسني )حوالة احلق يف الفقه والقانون(،املاجستري القانون 1995 .246

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عيل حسن حممد الطويلة )جريمة القذف(،املاجستري القانون اجلنائي،جامعة 1995 .247

 بغداد كلية القانون. 

. رسائل واطاريح القانون كلية م،عيل سامل ابراهيم،والية القضاء عىل التحكيم1995 .248

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،عيل عمي )االطار القانوين والعميل للضامن االجتامعي املغريب( الدكتوراه 1995 .249

 القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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لوان )التحايل عىل القانون دراسة مقارنة(،الدكتوراه القانون م،عيل هادي ع1995 .250

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عمر عبدالرمحن البوريني )السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء 1995 .251

االداري عليها(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: يوسف سعد اهلل اخلوري - اللبنانية

م،عمر كرامة مبارك سويلم )ختصيص النصوص العامة(،املاجستري القانون 1995 .252

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،غالب مصطفى الرباعي )املركز القانوين ملصفي الرشكة يف القانون 1995 .253

 -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية  االردين(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور

م،فايز حسن حممد شخاترة )االحزاب السياسية يف النظام الدستوري االردين 1995 .254

دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد 

 سليم حممد غزوي 

نايب )سلطات رئيس الدولة الترشيعية يف ظل الظروف م،كاظم عيل اجل1995 .255

 االستثنائية(،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،كريم مخيس خصباك البديري )اخلربة يف االثبات اجلنائي(،املاجستري القانون 1995 .256

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.
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لتزام البائع بالتسليم يف عقود البيع الدولية دراسة م،لينة عبداهلل خليل شبيب )ا1995 .257

 مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج حزبون.   

م،مالك خضري خلف )الواليات املتحدة االمريكية واالزمات الدولية يف املنطقة 1995 .258

 بإرشاف د: خليل السامرائي. العربية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،

م،مامون حممد سالمة )جرائم انتهاك ارسار الدفاع دراسة مقارنة( املاجستري كلية 1995 .259

الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: جابر يوسف عبد الكريم 

 املراغي. 

نة االحوال م،حممد بشري )مناقشة املطالب النسائية اهلادفة اىل تغيري مدو1995 .260

الشخصية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  

م،حممد بن مالك )ميزانية البلدية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1995 .261

 .        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

م،حممد جواد عيل )املياه واثرها يف العالقات بني الدول(،جامعة بغداد كلية العلوم 1995 .262

 السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

م،حممد خليل ابو بكر )دفوع عدم القبول(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق 1995 .263

 لبنان بإرشاف د: حلمي احلجار -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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م،حممد رضا ابو القمر )القضاء والواقع السيايس عىل القضاءين االداري 1995 .264

والدستوري يف مرص دراسة تطبيقية( الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة عني 

 شمس بإرشاف د: حممد مرغني خريي.

 1983لديون وفقًا التفاقية فينا لسنة م،حممد طاهر أورمحون )استغالل الدول يف ا1995 .265

حالة الدول املستقلة حديثًا( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،حممد عبداهلل محود الدليمي )حتول القرار االداري(،الدكتوراه القانون 1995 .266

 لقانون جامعة بغداد.االداري،كلية ا

م،حممد عزيز عبداحلسن )االمم املتحدة واالزمات الدولية دراسة يف ازمة اخلليج 1995 .267

(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: خليل 1991كانون الثاين  1990آب 

 احلديثي. 

م،حممد عيل عباس النارصي )نظام الواليات يف الدولة 1995 .268

لندن،بإرشاف د: حممود  -،اجلامعة العاملية قسم الدراسات العليا االسالمية(،الدكتوراه

 املظفر.

م،حممد واصل )احلقوق املالزمة للشخصية الطبيعي( الدكتوراه كلية القانون 1995 .269

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: فؤاد ديب و د حممد عبداهلل.
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ية عىل اعامل الضابطة االدارية والضابطة م،حممود عواد الرشيدة )الرقابة القضائ1995 .270

 -العدلية(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: يوسف سعد اهلل اخلوري

م،مروان حممود مصلح )جملس الشورى يف قطر عىل ضوء مبادئ الشورى يف 1995 .271

وم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية االسالم دراسة مقارنة(،دبل

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر -اجلامعة اللبنانية 

م،مصطفى اميل )العامل االيديولوجي والعالقات الدولية( الدكتوراه القانون 1995 .272

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،مصطفى عبدالرمحن االسعد )صالحيات رئيس اجلمهورية السورية يف 1995 .273

كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة  (،دبلوم القانون العام1973الدستور 

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين  -اللبنانية 

م،مفتاح عمر درياش )والية حمكمة العدل الدولية بتسوية بعض املنازعات 1995 .274

 الدولية وقضية لوكريب(، املاجستري، جامعة اخلرطوم.

ملاجستري كلية احلقوق بن عكنون م،ملود ديدان )ميزانية الدولة اإلسالمية( ا1995 .275

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،مها هبجت يونس الصاحلي )حل املجالس النيابية يف العراق(،املاجستري القانون 1995 .276

 الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 
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قب عىل السلطة واالستقرار السيايس يف م،مها عبد اللطيف حسن )مشكلة التعا1995 .277

العامل الثالث(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: حسان حممـد 

 شفيق. 

 - 1980م،ميادة عيل حيدر )السياسة اخلارجية االرسائيلية حيال العراق 1995 .278

 الرمضاين. (،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مازن 1991

م،نادر محاده )توقف املصارف عن الدفع حاالته طالبوه اثاره(،دبلوم القانون 1995 .279

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

 مصطفى العوجي

( م،ناظم امحد عارف ) االستثناءات اجلزئية من نطاق تطبيق قانون العمل االردين1995 .280

 بحث جملة،جامعة الريموك االردن.    

م،نجالء توفيق نجيب فليح )تدخل عديم التمييز يف إحداث الرضر دراسة 1995 .281

 مقارنة(، املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.

م،ندى زهري سعيد الفيل )النقل املرصيف(،املاجستري القانون التجاري،جامعة 1995 .282

 بغداد كلية القانون. 

عيسى خلف )االصولية اليهودية يف الكيان االرسائييل(،جامعة بغداد كلية  م،نديم1995 .283

 العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. 
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م،نوار حممد ربيع نوري )مستقبل االحتاد االورويب يف ضوء املتغريات الدولية 1995 .284

 قي توفيق. اجلديدة(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد ح

م،هادي حممد عبداهلل )مسائل اخلالفة يف علم الفرائض واسباهبا دراسة 1995 .285

 مقارنة(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،هالة خالد محيد )االحالف والتحالف يف البيئة الدولية اجلديدة دراسة يف الرشق 1995 .286

لعلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: كاظم (،جامعة بغداد كلية ا1992-1958االوسط 

 هاشم نعمة. 

( جامعة بغداد 1994-1971م،هاين الياس خرض )سياسية باكستان االقليمية 1995 .287

 كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: مازن الرمضاين. 

م،هدى حممد عبداهلل )الوعد بالتعاقد(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق 1995 .288

 لبنان بإرشاف د: مصطفى العوجي -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،هشام حكمت عبد الستار )دور دبلوماسية القمة يف تسوية املنازعات العربية يف 1995 .289

اطار جامعة الدول العربية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: غانم حممد 

 صالح. 

يل االسدي )جريمة شهادة الزور(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية م،هناء اسامع1995 .290

 القانون جامعة بغداد.
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م،وائل اسامعيل )النظام السيايس االمريكي : العالقة بني الرئيس والكونكس 1995 .291

والشؤون اخلارجية( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: فاضل زكي 

 حممـد.

يب عارف )القضية الكردية يف تركيا( جامعة بغداد كلية العلوم م،وصال نج1995 .292

 السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد 

م، ابراهيم عواد العوض العبد الرزاق ) جريمة االفرتاء ( املاجستري القانون كلية 1995 .293

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل السعيد

مني يونس ) اثر الزنى يف مسائل االحوال الشخصية ( املاجستري م، امني حسني ا1995 .294

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عمر سليامن االشقر 

م، حسن سامل مقبل امحد أمحد ، نظرية احلكم الرشعي والقاعدة القانونية األساس 1995 .295

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

م، محدي عيل عمر ، املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة . رسائل واطاريح 1995 .296

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، رباب فالح التل ) املسؤولية الوزارية يف الترشيع االردين ( املاجستري القانون1995 .297

  كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد النعيم ابو وليد

م، ربحي امحد عارف اليعقوب ) احلق يف احلبس يف القانون املدين االردين دراسة 1995 .298

  مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب
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زيدان )حدود املسئولية عن مضار اجلوار يف الرشيعة  م، زكى زكى حسني1995 .299

اإلسالمية و القانون املدين( الدكتوراه قسم الفقه العام الدراسات العليا كلية الرشيعة 

  والقانون بالقاهرة جامعة االزهر بإرشاف د امحد عيل طه ريان  و الشني حممد يونس الغايايت

قانوين لتأديب املوظفني دراسة مقارنة م، سيف بن سامل السعيدي ) النظام ال1995 .300

ألنظمة التأديب يف االردن وعامن ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د نواف كنعان

م، طارق عبد الرؤوف رزق ، مبدأ ثبات احلدود الدولية وهنايتها. رسائل واطاريح 1995 .301

 ة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م، طه سعيد السيد ، مبدأ سيادة القانون وضامنات تطبيقاته. رسائل واطاريح 1995 .302

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عاطف حممد راشد الفقى ) التحكيم يف املنازعات البحرية ( الدكتوراه كلية 1995 .303

 ف د عيل مجال الدين عوضاحلقوق جامعة املنوفية بإرشا

م، عائدة حممد نعيم شكري العامودي )تنازع القوانني يف األوراق التجارية وفقا 1995 .304

التفاقية جنيف دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د جارج حسبون

ت احلرية الشخصية للمتهم يف م، عبد اجلواد عبد الغفار حممد أبو هشيمة، ضامنا1995 .305

مرحلة التحقيق االبتدائي يف قانون االجراءات اجلنائية املرصية مقارنا بالرشيعة اإلسالمية . 

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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يف القانون م، عبد احلليم عبد القادر ابو هزيم ) املسؤولية عن االشياء غري احلية 1995 .306

املدين االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د غازي ابو عرايب

م، عبد الكريم فوزي القدومي ) الدفع بعدم قبول الدعوى يف الترشيع االردين ( 1995 .307

  رشاف د مصطفى العسافاملاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإ

م، عبد اهلل امحد ، نظرية الدفاع القضائي عن الدولة . رسائل واطاريح القانون 1995 .308

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد النارص حممد صالح جابر ) العوامل التي تقدح يف قبول الشهادة يف الرشيعة 1995 .309

( املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة 

 االردنية بإرشاف د ذياب عقل 

م، عبداهلل ماجد حممد املكحل ) مسؤولية القايض يف الفقه اإلسالمي ( املاجستري 1995 .310

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممود الرسطاوي

أمحد ابو العدس ) احلجر عىل السفيه بني الرشعية و القانون و م، عصام حممود 1995 .311

تطبيقاته يف املحاكم الرشعية يف االردن ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د عبد خليل ابو عيد

ل م، عيل عبد الفتاح حممد خليل ، املوظف العام وممارسة احلرية السياسية رسائ1995 .312

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



54                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عامد امحد عيسى ابو صد ) احكام خطابات الضامن املرصفية ( املاجستري القانون 1995 .313

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج حزبون 

م، فداء حييى عبد اجلواد ) النظرية العامة ملرور الزمان املانع من سامع الدعوى يف 1995 .314

القانون املدين االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د عباس الرصاف 

لتحقيق . رسائل م، فهد ابراهيم السبهان ، استجواب املتهم ملعرفة سلطة ا1995 .315

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، قيص سلامن هالل الدليمي )التعويض االتفاقي يف القانون املدين العراقي 1995 .316

دراسة مقارنة( املاجستري القانون املدين القانون كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د طه 

  املالجويش

مد أرشف فايز اللمساوي ، الرقابة القضائية عىل دستورية موانع التقايض. م، حم1995 .317

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد ربيع مريس حممد ، السلطة الترشيعية لرئيس الدولة يف النظم احلديثة . 1995 .318

 املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

م، حممد طالل احلميص ) نظرية القضاء املستعجل يف قانون اصول املحاكامت 1995 .319

املدنية االردنية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د مصطفى العساف 
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مها يف الفقه االسالمي ( املاجستري م، حممد عواد عايد السكر ) الرجعة واحكا1995 .320

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد املجيد الصالحني

م، حممد حممود عيل الشحات ، االطار القانوين إلطاعة أمر الرئيس يف الوظيفة 1995 .321

املنصورة  العامة مع التطبيق عىل الرشطة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى حسني مصطفى ، تطور نظرية الربع وسيادة الظواهر الربعية يف 1995 .322

االقتصاد املرصي املعارص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

التنمية االقتصادية م، ممدوح حممد يونس ، دور املجتمعات العمرانية اجلديدة يف 1995 .323

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

م، منال حسان اسامعيل عبده ) الكفاالت املرصفية ( املاجستري القانون كلية 1995 .324

 الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د سعدون القشطيني 

سني بوزيد ) التزوير يف املحررات الرسمية دراسة مقارنة ( م، منية احلبيب ح1995 .325

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح

م، نارص بن سيف بن نارص الشاميس ) وسائل الرقابة السياسية التي يبارشها 1995 .326

لطنة عامن دراسة مقارنة مع اململكة االردنية جملس الشورى عىل اعامل االدارة العامة يف س

اهلاشمية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بشار مجيل 

 عبد اهلادي 
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م، ناهض اسامعيل خليل فرحات ) الرشوط العامة للمعاهدات يف الرشعية 1995 .327

ليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل حممد االسالمية ( املاجستري القانون كلية الدراسات الع

  الصوا

م، نجيب اسعد عودة ) القانون املدين االردين بني االرادة الباطنة واالرادة الظاهرة 1995 .328

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عباس 

  الصواف

اب والقبول يف العقد وبعض املسائل املتعلقة بتنفيذه م، هيثم حممود الغرايبه ) االجي1995 .329

 ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد القسوس

م،ابو بكر عوض باصالح )حماكمة املتهم الغائب واهلارب دراسة 1996 .330

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

م،امحد عبد اللطيف ابراهيم السيد )دور رئيس الدولة يف النظام الربملاين دراسة 1996 .331

مقارنة( الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: حممد 

 مرغني خريي.

م،آزاد حممد سعيد )االنقالبات العسكرية يف العامل الثالث(،املاجستري جامعة 1996 .332

 م السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد.  بغداد كلية العلو

م،اسامة ثابت ذاكر االلويس )املسؤولية الدولية عن اجلرائم املخلة بسلم االنسانية 1996 .333

 وامنها(،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.
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ري م،ارساء حممد حسن البيايت )حكم االلغاء وعدم التزام االدارة بتنفيذه(،املاجست1996 .334

 القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،االء نارص البعاج )العفو القضائي دراسة مقارنة(،املاجستري القانون 1996 .335

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،السيد عبد احليد عيل فودة )مبدأ سلطات االدارة بني القانون الروماين والفقه 1996 .336

فة القانون كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: صفوت االسالمي(،الدكتوراه،قسم فلس

 ابو طالب.

م،الشوابكة حممد سلامن )االستشارة الداخلية وتنمية املوارد البرشية( املاجستري 1996 .337

 املدرسة الوطنية لإلدارة الرباط اململكة املغربية. 

-1958اقية م،امل هندي كاطع )فكرة الوحدة العربية يف احلياة السياسية العر1996 .338

 (،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: غانم حممد صالح. 1963

م،اواز سليامن اسامعيل )اثر السكوت يف الترصفات القانونية دراسة مقارنة بني 1996 .339

 الرشيعة االسالمية والقانون(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

اسامعيل دزه يى )عقد النزول يف الفندق دراسة قانونية(،جامعة م،اواز سليامن 1996 .340

 .صالح الدين،خاص مدين،بإرشاف د: سعدي اسامعيل الربزنجي
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كأداة لتسوية القضية الفلسطينية(  242م،أيمن حممد صالح )قرار جملس األمن 1996 .341

ائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلز

 الديمقراطية الشعبية.        

م،بتول هليل جبري )العامل الثالث يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة(،جامعة بغداد 1996 .342

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد حقي توفيق. 

م،بالح فاطمة )منظمة العمل الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1996 .343

 دة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        اجلزائر يوسف بن خ

م،جابر حممـد صالح )سياسات التسلح العريب يف ضوء املتغريات الدولية 1996 .344

 اجلديدة( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: شفيق عبد الرزاق. 

القانونية واملادية(،دبلوم  م،مجيل دويل )تأثري املصلحة العامة عىل اعامل االدارة1996 .345

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

 خالد قباين 

م،حافظ سليامن برجاس )نفط اخلليج العريب والرصاع الدويل(،الدكتوراه العلوم 1996 .346

لبنان بإرشاف د: حممد  -معة اللبنانية السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلا

 املجذوب 

م،حسن حممد حممد وهران )االحكام القضائية وطرق الطعن فيها( املاجستري 1996 .347

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عارف خليل ابو عيد 
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االمتناع دراسة م،حسني حممد طه الباليساين )النظرية العامة جلريمة 1996 .348

 .مقارنة(،جامعة صالح الدين،عام جنائي،بإرشاف د: جبار صابر طه

م،خالد ابراهيم سليامن )اختصاص حمكمة العدل الدولية بتفسري 1996 .349

املعاهدات(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: فخري رشيد 

 مهنا.

القانون واملامرسة الدولية(،دبلوم القانون العام  م،خالد حممود العيل )االبعاد يف1996 .350

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

م،خليفة ابراهيم عودة التميمي )الضبط االجتامعي بني العرف 1996 .351

 والقانون(،املاجستري. 

رجية الرتكية ازاء الرشق االوسط للمدة من م،خليل ابراهيم حممود )السياسة اخلا1996 .352

 ( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: امحد النعيمي. 1945-1991

م،خليل خميف لفتة )قضية االمامة يف الفكر السيايس الغزايل(،جامعة بغداد كلية 1996 .353

 العلوم السياسية،بإرشاف د: حسام باقر الغرباوي. 

 دهام محيد )الصومال(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.م،مخيس ا1996 .354

م،خولة هادي محزة )تطورات السياسة االمريكية جتاه دول امريكيا الالتينية 1996 .355

 دراسة يف النموذج الكويب(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مجيل مصعب. 
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ترشيع اجلزائي دراسة مقارنة( الدكتوراه م،دعد موسى )التفتيش وضامناته يف ال1996 .356

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: عبود الرساج.

م،دهام حممد ادهام )االقليات االثنية يف العامل الثالث والتدخل الدويل(،املاجستري 1996 .357

  جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: عبدالسالم البغدادي.

م،رأفت حممد رشيد امليقايت،تنفيذ أحكام املحكمني الوطنية. رسائل واطاريح 1996 .358

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،رائد حممد الفاعوري )املياه كموضوع للتعاون والنزاع بني دول الرشق 1996 .359

 -ية واالدارية اجلامعة اللبنانية االوسط(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياس

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب

م،رزكار حممد قادر )العالقة السببية يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة(،جامعة 1996 .360

 .صالح الدين،عام جنائي،بإرشاف د: جبار صابر طه

م،رمزي حممود هيالت )رشوط القرار القابل للطعن بدعوى االبطال امام القضاء 1996 .361

االداري يف لبنان(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس -اللبنانية 

م،روزان عبدالقادر امحد )املظاهر املادية يف تكوين العقد يف القانون املدين العراقي 1996 .362

اص / القانون املدين بإرشاف د: حممد امحد دراسة مقارنة(،جامعة صالح الدين،القانون اخل

 .الكزين
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م،زهري عباس كريم )مقابل وفاء الورقة التجارية(،املاجستري القانون 1996 .363

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،سامي امحد الكركي )االعفاءات والتسهيالت الرضيبية واثارها االقتصادية 1996 .364

نون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة واالنامئية القوانني(،دبلوم القا

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي  -اللبنانية 

م،رساب محيد الدهان )دور االعالم اخلارجي يف حتقيق اهداف السياسة اخلارجية 1996 .365

 اهلندية( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: خليل السامرائي. 

م،سعيد خالد عيل الرشعبي )حق الدفاع امام القضاء املدين دراسة فقهية مقارنة 1996 .366

 يف القانونني املرصي واليمني والفقه اإلسالمي(،الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة عني شمس. 

م،سليم عيل حممد عيل املرصي )التدخل واختصام الغري بني أدب القضاء 1996 .367

امت( املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا االسالمي وقوانني أصول املحاك

 اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد الرسطاوي.

م،سناء مجيل عيل عبدالقادر )أحكام سكنى الزوجية يف ضوء الفقه والقانون( 1996 .368

املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد عبدالعزيز 

 عمر. 

م،سيف الدين حممود املشهداين )السلطة التقديرية ملجلس األمن واستخدامها يف 1996 .369

 حالة العراق(، الدكتوراه،القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.
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م،شذى زكي حسن )اقليم املحيط اهلادي يف العالقات الدولية(،جامعة بغداد 1996 .370

 ة. كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: كاظم هاشم نعم

م،صاش جازية )قواعد االختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية يف النظام 1996 .371

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

جستري القانون م،صباح سامي داود )السكر واثره يف املسؤولية اجلنائية(،املا1996 .372

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،طارق عبداهلل عيسى املجاهد )ضوابط حتديد االختصاص القضائي الدويل 1996 .373

 للمحاكم اليمينية(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

قانون م،طالب نور عبود الرشع )مسؤولية الصيدالين اجلنائي(،املاجستري،كلية ال1996 .374

 جامعة بغداد.

م،طالل ياسني العيسى )العقود الدولية وتطبيقاهتا يف القانون العراقي(،الدكتوراه 1996 .375

 القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د: نزار جاسم العنبكي 

م،طوين ميشال عيسى )خصوصيات التعاقد يف ميدان املعلوماتية(،دبلوم القانون 1996 .376

لبنان بإرشاف د: وسيم  -قوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية اخلاص كلية احل

 حرب
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م،عادل ابراهيم السيد مصطفى )مدى استقالل إلتزام البنك يف خطابات الضامن 1996 .377

 و االعتامدات املستندية(،جامعة الريموك االردن.  

ا يف حتقيق اهداف م،عبد الباسط وفا حممد حسن،بورصة االوراق املالية ودوره1996 .378

حتول قطاع االعامل العام اىل امللكية اخلاصة،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،عبدالباسط حممد سيف )التفريد القضائي للعقاب(،املاجستري،كلية القانون 1996 .379

 جامعة بغداد.

االوربية عىل مستقبل التوازن االقليمي  م،عبدالسالم سويدان غفوري )أثر الدولة1996 .380

كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: خليل ابراهيم  -يف املنطقة العربية(،جامعة بغداد 

 امحد السامرائي. 

م،عبدامللك يونس حممد )اساس مسؤولية االدارة وقواعدها دراسة مقارنة بني 1996 .381

الدين،القانون لعام / القانون  نظامي القضاء املوحد واملزدوج(،جامعة صالح

 .االداري،بإرشاف د: عبدالرمحن رحيم

م،عزت حممد عيل البحريي، تنفيذ احكام التحكيم االجنبية . رسائل واطاريح 1996 .382

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الدستورية املقارنة( م،عالء عيل امحد عبد املتعال )حل الربملان يف األنظمة 1996 .383

الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق فرع بني سويف جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: 

 حممد أنس قاسم جعفر.
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م،عيل عبد القوي عيل )يامين( )الوحدة اليمنية : الواقع واملستقبل( جامعة بغداد 1996 .384

 ق. كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: شفيق عبد الرزا

م،عيل عبداحلسني اخلطيب )دور الفقه والقضاء يف صياغة نظرية الظروف الطارئة 1996 .385

يف القانون االداري(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: خالد قباين -اللبنانية 

ية القوانني بطريق الدفع م،عيل حممود ابو عال )مدى سلطة القايض عىل دستور1996 .386

 الفرعي(،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،عيل مهدي عيل العلوي )االدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية(،املاجستري 1996 .387

 القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

 23حلكومة يف دستور م،عمر نجيب عادل عبدالعزيز )الوضع القانوين لرئيس ا1996 .388

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 1989فرباير 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،عموري حممد )أزمات العالقات املغربية ومرشوع الوحدة من مؤمتر طنجة إىل 1996 .389

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن  ( املاجستري كلية احلقوق1985/1988لقاء زرالدة 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،عناد خلقي عيل )دور االردن السيايس يف جامعة الدول 1996 .390

 العربية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
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مقارنة(،دبلوم  م،عوض ابو جراد )االهلية االجرائية يف االعرتاف اجلزائي دراسة1996 .391

 -القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: عيل جعفر

م،عوف عبدالرمحن حممد الشيخ )الصفوة التنظيمية وعالقتها بالتوافق النفيس 1996 .392

 السياسية.للموظفني(،الدكتوراه،جامعة بغداد كلية العلوم 

م،عيد بن مسعود اجلهني )تطور النظام السيايس يف اململكة العربية السعودية بني 1996 .393

االنظمة الوضعية والفكرية االسالمية ومدى تأثره بالنهضة البرتولية( الدكتوراه،قسم 

 القانون العام كلية احلقوق جامعة الزقازيق مرص،بإرشاف د: رمزي طه الشاعر. 

خلف )التهمة توجيهها وتعديلها(،الدكتوراه قانون اجلنائي،جامعة م،غالب عبيد 1996 .394

 بغداد كلية القانون. 

م،فاطمة عيل سكنية )فعالية رقابة ديوان املحاسبة(،دبلوم القانون العام كلية 1996 .395

 لبنان بإرشاف د: مهدي حمفوظ  -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

حسني حممد،الوضعية القانونية التحليلية اجلديدة،رسائل واطاريح م،فايز حممد 1996 .396

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،فائزة حسني عباس )التطورات السيايس والفكري للحركة القومية الكردية يف 1996 .397

 مر نظمي. (،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: وميض ع1979-1939ايران 
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م،فراس عبداملنعم عبداهلل )الفاعل املعنوي للجريمة(،املاجستري قانون 1996 .398

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،فرحان امحد ابو عويضة )الشهادة كدليل اثبات يف املواد اجلزائية(،دبلوم القانون 1996 .399

لبنان  -ارية اجلامعة اللبنانية اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالد

 بإرشاف د: عيل جعفر

م،فكرت نامق عبد الفتاح )الواليات املتحدة وامن اخلليج العريب(،جامعة بغداد 1996 .400

 كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: مازن الرمضاين 

يف م،فواز خالد عبد العزيز املختار )املؤسسة العامة وتطور نظامها القانوين 1996 .401

 الترشيع العراقي(، املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.

م،كامل سعدي مصطفى )حق امللكية االدبية والفنية يف القانون العراقي واملقارن( 1996 .402

 جامعة صالح الدين،القانون اخلاص/ القانون املدين،بإرشاف د: عبدالرمحان رحيم.

العراقيني( الدكتوراه،كلية م،لؤي جميد حسن )اخلصائص املهنية للصحفيني 1996 .403

 العلوم السياسية جامعة بغداد. 

م،لويزا فيليب ابو جربايل )السلطة الترشيعية يف لبنان جملس النواب الرابع عرش 1996 .404

(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 1996 - 1992

 لبنان بإرشاف د: جورج رشف -اللبنانية 
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م،ماجد حممود )رشكة املحاصة يف قانون الرشكات االردين( املاجستري اجلامعة 1996 .405

 االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: فياض بن ملفي القضاة.  

م،مثنى عبداالله نارص )السياسات االقتصادية لليابان وانعكاساهتا عىل واقع( 1996 .406

 بغداد.الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة 

م،جمبل عيل حسني الشيخ )تسديد العقوبة واثره يف احلد من ظاهرة 1996 .407

 االجرام(،الدكتوراه القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،حممد امحد بديرات احلاميده )مسؤولية عديم التمييز املدنية يف القانون االردين 1996 .408

ة احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة والقانونني العربية(،دبلوم القانون اخلاص كلي

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور  -اللبنانية 

م،حممد امحد عبدالغفار )مؤمتر املائدة املستديرة حلل مشكلة جنوب السودان 1996 .409

واالقليات يف القانون الدويل العام( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية  1966/  1965

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.   واالقتصادية

م،حممد محاد مرهج اهليتي )اخلطأ املفرتض يف املسؤولية اجلنائية(،الدكتوراه 1996 .410

 القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،حممد خاليص )عملية حتضري امليزانية يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن 1996 .411

 عة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جام
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م،حممد فتحي حممد حممد حسانني )احلامية الدستورية للموظف العام( الدكتوراه 1996 .412

 القانون املدين كلية احلقوق جامعة زقازيق مجهورية مرص العربية.

ت من خالل التطور م،حممد حممود علم الدين )الرقابة عىل البلديا1996 .413

 -الترشيعي(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: حممود املغريب

م،حممد ناجي حممد حبيب )تقويم جتربة البناء االقتصادي يف مجهورية الصني 1996 .414

 اسية.الشعبية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السي

م،حممد ولد املختار )التنظيم القانوين لإلدارة املحلية يف العراق(،املاجستري القانون 1996 .415

 االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

( 1979ــ 1948م،حممود وضاح صفاء الدين )ايران والقضية الفلسطينية 1996 .416

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

ني )تكييف الواقع اجلرمية واثره يف الدعوة اجلزائية دراسة م،حمي الدين حطي1996 .417

مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: عبود 

 الرساج. 

م،مروان عبداهلل ابو طري )االثار النامجة عن عقد الوكالة بعمولة يف القانون االردين 1996 .418

دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رضوان 

 عبيدات 
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م،مزيدي حدة صالح )احلقوق املالية للمساهم يف رشكة املسامهة( املاجستري كلية 1996 .419

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

م،مشكاة صبيح عبد عيل املؤمن )التحفظات عىل الترصيح باإلقرار ملحكمة العدل 1996 .420

يتها اجلربية(،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام الدولية بوال

 العطية.

م،معن امحد احلياري )جرائم التهريب اجلمركي(،دبلوم القانون اجلنائي والعلوم 1996 .421

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

 جعفر

ى يوخنا ياقو )عقد الداللة دراسة مقارنة يف ضوء الترشيع العراقي م،من1996 .422

واملقارن(،جامعة صالح الدين،القانون اخلاص/ القانون املدين،بإرشاف د: سعدي اسامعيل 

 .الربزنجي

م،مري عيل اصغر حسني املوسوي )الرقابة عىل دستورية القوانني يف اجلمهورية 1996 .423

انون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة االسالمية يف ايران( دبلوم الق

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر -اللبنانية 

م،نادية براهيمي املولودة أركام )الوقف وعالقته بنظام األموال يف القانون 1996 .424

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

 الديمقراطية الشعبية.         اجلزائرية
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م،نارص إبراهيم الريس )إنتفاضة الشعب الفلسطيني يف ضوء القانون الدويل 1996 .425

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

حكيم يف القانون اليمني. رسائل واطاريح م،نجيب أمحد عبداهلل ثابت اجلبيل،الت1996 .426

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،ندى كاظم املوىل )االثار القانونية لعقود التجار(،الدكتوراه القانون 1996 .427

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

ستري،كلية القانون جامعة م،هادي نعيم املالكي )رشط الدولة األكثر رعاية(،املاج1996 .428

 بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية.  

م،هال حممد العريس )شخصية العقوبة يف الرشيعة االسالمية دراسة 1996 .429

مقارنة(،الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 د: سمرية عاليه لبنان بإرشاف  -اجلامعة اللبنانية 

م،ياسني عطا ياسني )استعامل امللكية كضامن(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق 1996 .430

 لبنان بإرشاف د: فايز احلاج شاهني -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،ياسني كريم حممد احللفي )سلطة االدارة يف الرقابة عىل تنفيذ عقد االشغال 1996 .431

 (،الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.العامة
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م،ياسني حممد عبدالكريم اخلرساين )التنظيم القانوين النتخاب املجلس النيايب يف 1996 .432

 اجلمهورية اليمنية(،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

بارية لرشكة املسامهة العامة يف م، امحد عبد اللطيف امحد غطاشة ) الشخصية االعت1996 .433

القانون االردين و املقارن ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

  د سعدون ناجي القشطيني

م، ارشف عبد املنعم الرفاعي ، النظام العام والتحكيم يف العالقات الدولية 1996 .434

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

م، السيد عبد احلميد عيل فودة ، مبدأ سلطان االرادة بني القانون الروماين والفقه 1996 .435

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

ل النامية من الوجهة القانونية م، أنس السيد عطيه ، ضامنات نقل التكنلوجيا للدو1996 .436

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

م، جاسم نارص بن جاسم آل ثاين ، السياسة املالية يف تطورها التارخيي . رسائل 1996 .437

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممد عيسى باخوكتجي ) القواعد التي يطبقها املحكم عىل موضوعات م، جالل 1996 .438

املنازعات اخلاصة الدولية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د سعدون القشطيني 
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م، جورجيت صبحي عبده قليني، مبدأ استغالل التوقيعات يف االوراق التجارية 1996 .439

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

م، حاتم حسن موسى بكار ، محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة يف الترشيع اجلنائي 1996 .440

الليبي واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

) احكام خصم االوراق التجارية ( املاجستري  م، حازم ربحي حممد سعيد عواد1996 .441

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د إبراهيم العموش 

م، حامد حممد عبدالرمحن ) نظرية عدم سامح الدعوى للتقادم بني الرشيعة 1996 .442

ي عبد اخلالق والقانون ( الدكتوراه كلية الرشيعة والقانون جامعة االزهر بإرشاف د عبدالغن

 و د حممد خمتار 

م، حسن حسني عبد اهلادي رشف ، التفويض يف القانون االداري . رسائل 1996 .443

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسن حممد حممد امحد بودي ) موانع الرجوع يف اهلبة دراسة مقارنة بني الفقه 1996 .444

االسالمي و القانون الوضعي ( املاجستري قسم الفقه املقارن الدراسات العليا كلية الرشيعة 

والقانون جامعة االزهر القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د الشني حممد يونس الغايايت 

 لدين مسعد هاليل و د سعد ا
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م، حسني حممد حسني سالمة ) اجلهات التي متتلك حتريك الدعوى العامة يف 1996 .445

القانون االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد 

  نجم

جستري م، محد فخري محد عزام ) كيفية تقدير النقص يف منافع األعضاء وديتها ( املا1996 .446

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عارف خليل ابو عيد

م، رضا عبد احلليم عبد املجيد ، النظام القانوين لإلنجاب الصناعي . رسائل 1996 .447

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تيجة املتجاوزة للقصد . رسائل واطاريح م، رمزي رياض عوض ، نظرية الن1996 .448

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ساجدة حممد عبد القادر ابو فارس )والية املرأة يف الزواج والطالق( املاجستري 1996 .449

 .القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل الصوا

د عبد اهلل ابو فرحة ) الشهادة كوسيلة اثبات يف املواد املدنية و التجارية يف م، سعي1996 .450

القانون االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د سعدون القشطيني

ع م، سمري حممود قطب أمحد سلطان ، حدود السلطة واملسؤولية االرشافية م1996 .451

تطبيق عىل الرشطة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، سهري امني طوبايس ) مبدأ الثبوت بالكتابة يف قانون البينات دراسة مقارنة ( 1996 .452

 املاجستري كلية القانون جامعة االردنية بإرشاف د عباس الرصاف 

وديل ) استكامل الشيك كاداة ائتامن ( املاجستري القانون م، رشوق حممود حممد اهل1996 .453

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د سعدون القشطيني 

م، صربي عبد العزيز ، اثر الزكاة يف توزيع واعادة توزيع الدخول والثروات . 1996 .454

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

م، صالح حسن حممد حسن الربعي ، اساس املسؤولية املدنية الناشئة عن االفعال 1996 .455

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

م، صالح سعيد ابراهيم الديب ، محاية حقوق االقليات يف القانون الدويل العام 1996 .456

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

م، عادل ابراهيم السيد مصطفى ، مدى استقاللية التزام البنك يف خطابات الضامن 1996 .457

واالعتامدات املستندية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

الرمحن نجم ، التخطيط ملواجهة الكوارث . رسائل واطاريح القانون م، عادل عبد 1996 .458

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عباس مربوك حممد الغزيري،دور القضاء يف التوفيق بني الواقع 1996 .459

 والقانون،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عبد احلافظ يوسف ابو محيدة ) التولد من اململوك دراسة نظرية تطبيقية ( 1996 .460

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممود الرسطاوي

م، عبد العظيم صابر حسن ، مدى تأثري رضا املجنى عليه يف جمال التجريم 1996 .461

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.والعقاب . رسائل واطاريح القانون ك

م، عبد اهلل حممد حممود ، احكام االجرائية واملوضوعية للتظلم يف القرارات 1996 .462

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

رسائل واطاريح القانون  م، عزت حممد صالح ، نظرية الطعن يف احلكم اجلنائي .1996 .463

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عالء عيل أمحد عبد املتعال ، حل الربملان يف األنظمة الدستورية املقارنة . رسائل 1996 .464

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

وق الدفاع يف مرحلتي مجع االستدالالت م، عيل حممد عبد السالم شقلوف )حق1996 .465

و التحقيق االبتدائي يف الترشيعيني االردين و الليبي دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية 

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح

السعودية بني م، عيد بن مسعود اجلهني ، تطور النظام السيايس يف اململكة العربية 1996 .466

االنظمة الوضعية والفكر اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م، فداء سليامن امحد ابو رمان ) تامني اصابات العمل و امراض املهنة يف القانون 1996 .467

لية الدراسات العليا اجلامعة الضامن االجتامعي االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون ك

 االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب 

م، فراس غازي عازر ) القصد االحتاميل واثره يف املسؤولية اجلزائية ( املاجستري 1996 .468

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف نائل عبد الرمحن صالح

رية يف الترشيع الكويتي واملقارن . رسائل م، فالح عواد العنزي ، اجلريمة العسك1996 .469

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، كيالين عبد الرايض حممود ، النظام القانوين لبطاقات الوفاء والضامن . رسائل 1996 .470

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مأمون حممد عمر ابو سيف ) الدفوع املوضوعية يف دعاوي النفقات ( املاجستري م، 1996 .471

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد املجيد الصالحني

م، حممد أمحد بكر حممد ، تبعية التزام الكفيل اللتزام املدين يف القانون املدين مقارنًا 1996 .472

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص بالفقه اإلسالمي . رس

 العربية.

م، حممد أمحد عبد الرؤوف حممد ، املنازعة الرضيبية يف الترشيع املرصي املقارن . 1996 .473

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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) احلامية القانونية للامل العام ( املاجستري م، حممد امحد عبد املحسن الفرحيات 1996 .474

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل اخلطار

م، حممد حاتم صالح الدين عامر ، املسؤولية املدنية عن االجهزة الطبية . رسائل 1996 .475

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، حممد رشيف عبد الرمحن أمحد ، مسؤولية من جتب عليه الرقابة عمن هم حتت 1996 .476

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

م، حممد عيل حممد محاد ) اندماج الرشكات التجارية وفقا لقانون الرشكات 1996 .477

 الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د امحد زيادات االردنية ( املاجستري احلقوق كلية

م، حممد عيسى اجلهال ) اسقاط احلد بالشبهة دراسة فقهية مقارنة ( املاجستري قسم 1996 .478

 الفقه كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د حممد نوح اجلهدات 

مني السعودي عىل احلدود ( املاجستري م، حممد فريد حسني هادي ) النزاع الي1996 .479

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رشاد عارف السيد

م، حممد حممد سعدوين عيل ، الرضر االقتصادي كأساس للمسؤولية الدولية . 1996 .480

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد حممد سعدوين عيل ، الرضر االقتصادي كأساس للمسؤولية الدولية . م، حم1996 .481

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد وليد فريد محدان ) مدى تطبيق املدقق القانوين لالجراءات الالزمة للتوقع 1996 .482

اسبة كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بالفشل والصعوبات املالية ( املاجستري املح

 بإرشاف د منري موسى لطفي

م، مصطفى مصباح دباره ، وضع ضحايا االجرام يف النظام اجلنائي . رسائل 1996 .483

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف القانون املرصي. رسائل م، مظهر حممد حمب عالمة ، االلتزام برد غري املستحق 1996 .484

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ممدوح صديق السيد درويش ، دور القايض اإلداري يف محاية حق امللكية 1996 .485

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

لشايف توفيق ، السياسة اجلمركية ومدى حتقيقه للعدالة الرضيبية . م، منى عبد ا1996 .486

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، منى عبد الفتاح العواملة ) اهناء خدمة املوظفني يف الترشيع االردين ( املاجستري 1996 .487

 ردنية بإرشاف د نواف كنعان القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة اال

م، هالة فوزي عبد احلميد اللحام ) اثار الرهن التاميني بالنسبة للامل املرهون 1996 .488

واملدين الراهن يف القانون املدين االردين والسوري والعراقي واملرصي ( ماجستري اجلامعة 

 .االردنية بإرشاف د عباس الصواف



79                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

اء احلقوق التجارية . رسائل واطاريح القانون م، هشام حممد كامل فضيل ، عقد رش1996 .489

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م ، أمحد عبد اهلل حممد الكندري ، نقل وزراعة االعضاء . رسائل واطاريح القانون 1997 .490

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

امية الدولية حلقوق االنسان يف ظل االمم م،ابراهيم امحد عبد السامرائي )احل1997 .491

املتحدة(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد عبداملطلب و د: حممد 

 عبداهلل الدوري. 

م،ابراهيم اسامعيل ابراهيم )التسليم يف البيوع البحرية البيع سيف والبيع 1997 .492

 القانون.  قوب(،الدكتوراه القانون التجاري،جامعة بغداد كلية

م،امحد ابراهيم عيل )حرب اخلليج والنظام الدويل اجلديد(،الدكتوراه القانون 1997 .493

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

 ديب

م،امحد الساملي االدرييس )حماولة يف السياسة الدولية الفاعلة للمغرب العالقات 1997 .494

مسامهة يف دراسة تاريخ العالقات  18اخلارجية للدول املغربية من النشأة اىل هناية القرن 

الدولية للمغرب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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 يف واإلقامة التنقل حرية –م،أمحد جاد منصور )احلامية القضائية حلقوق االنسان 1997 .495

 اإلدارية واملحكمة اإلداري القضاء حمكمة أحكام ألحدث وفقاً  املرصي اإلداري القضاء

 .شمس عني جامعة – احلقوق كلية ،(1997 عام حتى العليا الدستورية واملحكمة العليا

واملواثيق م،امحد محدي يوسف عفيفي،حقوق االنسان بني النظم القانونية القديمة 1997 .496

الدولية املعارصة،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م،أمحد خلف حسني الدخيل )طرق الطعن يف تقدير دخل املكلف برضيبة الدخل 1997 .497

 يف العراق(، املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.

م،امحد عدنان عبدالكريم )االمم املتحدة وقوات حفظ السالم الدولية دراسة 1997 .498

 قانونية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. 

م،اروى هاشم عبداحلسن )مشكالت احلدود العربية يف منطقة اخلليج 1997 .499

 السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد.  العريب(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم

(،جامعة بغداد 1995-1990م،ارساء رشيف جيجيان )النظام السيايس اللبناين 1997 .500

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: عبدالغفور كريم. 

م،ارساء حممد عيل سامل )االخبار عن اجلرائم دراسة مقارنة(،املاجستري،بإرشاف 1997 .501

 د: مزهر عبيد.  
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سكور فاطمة )مكافحة التصحر بني السياسيات الوطنية والتعاون اجلهوي م،ا1997 .502

حالة دول شامل أفريقيا( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

السياسية يف افغانستان وازمة  م،اكرم عبداهلل اجلمييل )االحزاب واحلركات1997 .503

جامعة بغداد،الدكتوراه،بإرشاف د: حسان  -( كلية العلوم السياسية 1994-1965السلطة 

 شفيق العاين. 

م،آالء يعقوب يوسف النعيمي )النظام القانوين لفروع الرشكات األجنبية العاملة 1997 .504

 قانون.يف العراق(، املاجستري القانون التجاري،جامعة بغداد كلية ال

م،االمراين زنطار حممد )تشطري التعويض بني املسؤولية اخلطئية واملسؤولية 1997 .505

املفرتضة مواقف القضاء وردود الفقه دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

اعات االقتصادية العاملية يف زمن العوملة حماولة قراءة م،احلرثي مصطفى )الرص1997 .506

حسب املقاربة اجليوسرتاتيجية( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

املؤسسات البنكية( املاجستري م،الزبن عيل زبن حممود )رهن القيم املنقولة لدى 1997 .507

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.
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م،السعدي حممد )رجل السلطة ومواكبة التطور يف املغرب( املاجستري القانون 1997 .508

امعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجت

 اململكة املغربية. 

م،الشيل عبد احلميد )الرضيبة واشكالية التشغيل باملغرب( املاجستري القانون كلية 1997 .509

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.

لشنغري حممد بن سامل عبدالكريم )مدى مرشوعية اللجوء اىل التدابري املضادة م،ا1997 .510

يف النظام القانوين الدويل( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

والدستوري يف ليبيا( م،الصديق حممد الشيباين القويري )تطور الفكر السيايس 1997 .511

الدكتوراه،قسم القانون دستوري كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: رمضان حممد 

 بطيخ. 

م،النان ولد املامي موريتاين )احتاد املغرب العريب وافاقه املستقبلية(،جامعة بغداد 1997 .512

 كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: قحطان احلمداين. 

حممد )عقد االستصناع يف الفقه االسالمي(،املاجستري القانون م،ام كلثوم صبيح 1997 .513

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،باسل حسني زغري )التنمية السياسة يف تركيا دراسة حتليلية لالزمات السياسية 1997 .514

(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: غازي فيصل 1993-1980من 

 حسني. 

م،باسم عبد زمان الربيعي )سياسة التجريم والعقاب يف الظروف االستثنائية يف 1997 .515

 الترشيع العراقي(،املاجستري القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

م،بارضان عبد الرحيم )اجلبايات العقارية املحلية دراسة نموذجية للجامعات 1997 .516

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية  احلرضية والقروية بوالية مراكش( املاجستري

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،بتول حسني علوان )مستقبل السياسة اخلارجية الصينية يف ضوء 1997 .517

 املتغريات(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: سعد حقي توفيق. 

ضوان االدرييس عبد العزيز )املجال السيايس واملجال الديني يف اجلزائر م،بر1997 .518

حماولة ملقاربة إشكالية العالقة بني املجالني( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

الطراونة )اجراء النقل البحري(،املاجستري القانون  م،بسام محد حممد1997 .519

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،بشار اخلرشة )التنمية السياسية يف العامل العريب( املاجستري القانون كلية العلوم 1997 .520

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 ربية. املغ
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م،بكر امحد ابو االنصاري )احلامية اجلنائية للمستهلك دراسة مقارنة بني القانون 1997 .521

املغريب والقانون الليبي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

الدراسات العليا يف اجلامعات م،متارض عبداهلل امحد )ادارة برامج 1997 .522

 العراقية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،توفيقي عبد الرمحن )عقد البيع الدويل للبضائع( املاجستري القانون كلية العلوم 1997 .523

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.

م،جاسم يونس حممد )خمططات التفتيت االرسائيلية للوطن العريب دراسة 1997 .524

 للنموذج العراقي(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. 

م،جليل اسامعيل مصطفى )التعددية السياسية يف االردن وجذورها 1997 .525

دكتوراه،بإرشاف د: شفيق عبدالرزاق كلية العلوم السياسية،ال -الفكرية(،جامعة بغداد 

 السامرائي. 

م،جليل حسن بشات الساعدي )مسؤولية املعلم املدنية(،الدكتوراه القانون 1997 .526

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،مجال إبراهيم عبداحلسني )تصحيح اخلطأ يف احلكم اجلزائي دراسة مقارنة(،كلية 1997 .527

 ه القانون اجلنائي.القانون جامعة بغداد،الدكتورا
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م،مجال زياد )طبيعة خطأ وفعل املرضور واثرمها عىل مسؤولية حارس االشياء غري 1997 .528

احلية دراسة يف القانون املغريب والفرنيس( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

فرج بشري )النسب اثباته ونفيه يف الفقه االسالمي والقانونني الليبي م،مجعة حممد 1997 .529

واملغرب دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ية(،الدكتوراه م،مجيل هبيج محود )تأثري التكنولوجيا يف العالقات والقواعد الدول1997 .530

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

 حممد املجذوب

م،حامي حياة )نظام تسجيل السفن وأثاره يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية 1997 .531

 لديمقراطية الشعبية.        احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ا

م،حسني علوان حسني )مشكلة املشاركة السياسية يف الدول النامية / النموذج 1997 .532

 االفريقي(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: حسان حممـد شفيق. 

م،حسني عيل حسني الدورسي )جملس التعاون لدول اخلليج العربية والقرارات 1997 .533

لصادرة عنه( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية ا

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،محزة فائق وهيب )متعهد الشحن يف النقل البحري(،الدكتوراه القانون 1997 .534

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 
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شرتي يف البيع سيف(،الدكتوراه القانون م،خالص نافع امني )التزامات امل1997 .535

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،خليل رشيد الدحداح )بطاقة االعتامد النظام القانوين والتطبيقي(،دبلوم 1997 .536

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

 د: مروان كركبي.

س دهام محيد )الصومال دراسة يف مشكالت توحيد الصومال الكبري م،مخي1997 .537

والوحدة الوطنية والتدخل الدويل(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد 

 ناجي جواد. 

م،خياري عبد الرحيم )محاية املمتلكات الثقافية يف املنازعات املسلحة عىل ضوء 1997 .538

أحكام القانون الدويل اإلنساين( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

المتيازات الدبلوماسية والقنصلية م،دحو االدرييس عبدالكريم )احلصانات وا1997 .539

والدولية ومقتضيات االمن القومي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،رافع خرض صالح شرب )احلق يف حرمة املسكن(،الدكتوراه القانون / القانون 1997 .540

 بغداد كلية القانون. الدستوري،جامعة 
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م،رشيد جميد حممد الربيعي )دور حمكمة العدل الدولية يف تفسري ميثاق االمم 1997 .541

املتحدة وتطبيقها(،الدكتوراه القانون الدويل،جامعة بغداد كلية القانون،بإرشاف د: عصام 

 العطية. 

الرشق  م،رعد عبد اجلليل )االسالم السيايس سامت التنمية والتحديث يف اقطار1997 .542

 االوسط( جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: وميض عمر نظمي 

م،زالة انور عيل )مسؤولية املهندس املعامري واملقاول يف التنفيذ املعيب يف نطاق 1997 .543

 مقاوالت املباين واملنشأة الثابتة(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

زايد عبداهلل مصباح )التغيري واالستمرارية يف السياسة اخلارجية التونسية دراسة م،1997 .544

يف دور العامل القيادي( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

 1982ة قانون البحار لعام م،زعوار رشيدة )محاية البيئة البحرية عىل ضوء اتفاقي1997 .545

دراسة نقدية حتليلية مقارنة( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،زليخة حلميم )إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه يف القانون املدين اجلزائري 1997 .546

ة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية مقارن

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،ساهرة حسني كاظم آل ربيعة )التعسف يف استعامل حق الطالق يف الرشيعة 1997 .547

 االسالمية والقانون(، املاجستري القانون املدين،كلية القانون جامعة بغداد. 
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م،سعد زخيا )االثار املتوقعة التفاقيات جولة االورغواي يف االتفاقية العامة 1997 .548

للغات عىل القطاع الزراعي يف لبنان(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: عبده يربودي -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ة السياسية نموذج لدراسة الكيان الصهيوين( م،سعد كامل اسامعيل )مفهوم العزل1997 .549

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

م،سعيد خالد عيل الرشعبي،حق الدفاع أمام القضاء املدين. رسائل واطاريح 1997 .550

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كر العريب االسالمي احلديث(،جامعة م،سلامن عيل حسني )قضية االستبداد يف الف1997 .551

 بغداد كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: جهاد احلسني. 

م،سناء حممد محودي )اسرتاتيجية االقتالع يف الفكر الصهيوين حالة نزوح 1997 .552

(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 1948الفلسطينيني 

 لبنان بإرشاف د: بيان نوهيض. -نانية اجلامعة اللب

م،سهام عبدالرزاق جميل السعدي )اخلطأ السلبي يف املسؤولية املدنية دراسة 1997 .553

 مقارنة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،سيدي ولد بايت )اجلامعات املحلية يف موريتانيا دراسة حتليلية يف ضوء األمر 1997 .554

( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 78-289رقم  القانوين

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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م،صادق زغري حميسن )القواعد ذات التطبيق املبارش يف القانون الدويل 1997 .555

بغداد،بإرشاف د: مظفر نارص  اخلاص(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة

 حسني. 

(،الدكتوراه العلوم 1975م،صايف ياسني )الرصاع الطائفي االجتامعي يف لبنان 1997 .556

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

 جورج ديب

لعامة واهليئات الرقابية م،صبيح عبد اللطيف مراد )النظام القانوين للمؤسسات ا1997 .557

ومدى الرقابة عىل استقاللية املؤسسات العامة(،الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق 

 لبنان بإرشاف د: فوزية عطوي -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ة( م،صالح الدين بودربالة )النظام القانوين للمضايق املستعملة يف املالحة الدولي1997 .558

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

 الديمقراطية الشعبية.        

( 1995ــ  1980م،صالح حسن حممد )العالقات العراقية ــ اليابانية 1997 .559

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

القانوين الدويل حلامية البيئة(،الدكتوراه م،صالح عبدالرمحن احلديثي )النظام 1997 .560

 القانون،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد عبداهلل الدوري. 

م،طاهر فرحان قاسم )احلزب االشرتاكي اليمني ودورة يف احلياة السياسية يف 1997 .561

 . اليمن قبل الوحدة(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: بلقيس حممد جواد
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م،طه عبدالقهار امحد )حتديد مسؤولية الناقل اجلوي(،املاجستري القانون 1997 .562

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عارف حممـد خلف )اثر املتغريات الدولية اجلديدة عىل السياسة اخلارجية 1997 .563

 ئي. السورية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: خليل السامرا

دراسة  -م،عباس كاظم آل فتلة )العالقة بني االمم املتحدة واملنظامت االقليمية 1997 .564

جامعة  -( كلية العلوم السياسية -يف العالقة بني االمم املتحدة وجامعة الدول العربية 

 بغداد،العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي. 

بيدي )الترصف باألسهم واحلصص يف الرشكات بيعها م،عباس مرزوق فليح الع1997 .565

 او هبة(،الدكتوراه القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عبداحلق حممد عبدة املغريب )العالقة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية يف 1997 .566

 اليمن اجلمهورية(،الدكتوراه القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،عبداحلميد عبداملهدي )اثر تغيري الوقائع يف مرشوعية القرارات االدارية( 1997 .567

 املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،عبدالرمحن امحد الداود احلمداين )العالقات العربية مع دول اجلوار اجلغرايف 1997 .568

كلية العلوم  -ة بغداد تركيا وايران دراسة حتليلية لصيغ التفاعل املقبلة( جامع

 السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. 
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م،عبدالشهيد جاسم عباس )توفيق السويدي دراسة يف الفكر واملامرسة 1997 .569

 السياسية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: قحطان احلمداين. 

امل االستقرار م،عبدالعزيز حممد نارص )الوحدة اليمنية دراسة يف عو1997 .570

 والتحديات(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: غانم حممد صالح. 

م،عبدالكاظم فارس املالكي )النظام القانوين للمنظامت املهنية يف الترشيع 1997 .571

 العراقي(،الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

قل للملكية يف السفينة( املاجستري كلية احلقوق م،عبدالالوي زوليخة )التظهري النا1997 .572

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

م،عبداهلل بوقفة )العالقة بني السلطة الترشيعية بالسلطة التنفيذية يف الدستور 1997 .573

ون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة ( املاجستري كلية احلقوق بن عكن1963اجلزائري لعام 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،عبداهلل حممود عبداهلل الديري )حق الناقل البحري يف حبس البضائع(،املاجستري 1997 .574

 القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

لإلحالة يف العقود م،عبداملطلب عبدالرزاق اهلاشمي )التنظيم القانوين 1997 .575

 االدارية(،الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،عبدامللك عبداهلل حممد الورقي )انحراف السفينة واثرة يف مسؤولية ناقل اليشء 1997 .576

 بحرا(،املاجستري القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 
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سؤولية الشخصية دراسة مقارنة(،الدكتوراه م،عبداملنعم حييى جواد )اخلطأ يف امل1997 .577

 القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عرفات ابراهيم امليناوي )العودة اىل اجلريمة واالعتياد عىل االجرام دراسة 1997 .578

مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون اجلنائي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 فلسطني بإرشاف د: امحد عيل االزرق االسالمية بغزة

م،عقيل حممد عبد البهاديل )النظام السيايس الربيطاين العالقة بني احلكومة 1997 .579

 واملعارضة(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: حسان حممد شفيق.

ق بن م،عيل بن غانم )التأمني البحري وذاتية نظامه القانوين( املاجستري كلية احلقو1997 .580

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،عيل جبار شالل )جريمة التهريب الكمركي واثارها القانونية(،املاجستري قانون 1997 .581

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

ات البحرية(،املاجستري م،عيل جبار كريدي )املسؤولية الدولية عن تلغيم االمتداد1997 .582

 العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،بإرشاف د: عدنان عباس النقيب.

م،عيل حسني امحد الفهداوي )جملس الوزراء يف دساتري العراق العهد 1997 .583

 اجلمهوري(،املاجستري القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد.  
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بناء الدولة يف اجلزائر دراسة حالة يف ازمات املجتمع  م،عيل حسني يونس )ازمة1997 .584

والسلطة ومقومات بناء الدولة احلديثة يف البلدان العربية(،دبلوم العلوم السياسية كلية 

 لبنان بإرشاف د: فاديا كيوان -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ملمتلكات الثقافية يف القانون الدويل دراسة م،عيل خليل اسامعيل احلديثي )محاية ا1997 .585

 تطبيقية عن العراق(،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية.       

م،عيل فارس فارس )سلطات وموجبات الوكيل واهناء وكالته يف القانون اللبناين 1997 .586

علوم السياسية واالدارية اجلامعة واملقارن(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق وال

 لبنان بإرشاف د: اسعد دياب -اللبنانية 

م،عيسى خليل الطائي )تكليف حق املستعري(،املاجستري القانون املدين،جامعة 1997 .587

 بغداد كلية القانون. 

م،غادة عيل صربا )الرشكة الفعلية يف لبنان دراسة مقارنة(،دبلوم القانون اخلاص 1997 .588

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

م،غازي أبو عرايب )الطبقية واجلريمة رصاع األضداد وردة فعل القانون دراسة 1997 .589

فلسفية نقدية الطبقية واجلريمة رصاع األضداد وردة فعل القانون دراسة فلسفية 

 نقدية(،جامعة الريموك االردن.  

م،غازي خالد درويش الشبيالت )شكوى املجني عليه دراسة مقارنة(،املاجستري 1997 .590

 قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،فرجية عبد اهلادي )تسيري ومراقبة وكالة املداخيل اجلامعية اجلامعة احلضارية أنفا 1997 .591

واالجتامعية جامعة احلسن نموذجًا( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،فريد منشد املالكي )الدور املستقبيل للهند عىل صعيد اسيا واملحيط 1997 .592

 اهلندي(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

الدكتوراه م،فريوز سامي عمرو )رشكة الشخص الواحد دراسة قانونية مقارنة(،1997 .593

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

 د: سامي منصور

م،قحطان كاظم اخلفاجي )النظام االقليمي العريب دراسة يف احتامل وخماطر 1997 .594

د:  التحول نحو الرشق اوسطية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،املاجستري بإرشاف

 عبدالقادر فهمي. 

م،قضا ابراهيم )بيع الثنيا يف الفقه اإلسالمي والقانون املغريب( املاجستري القانون 1997 .595

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.

دود الدولية وتطبيقها عىل م،جلني عبد الرمحن منصور )تسوية منازعات احل1997 .596

 العراق(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: عصام العطية. 

م،ملطاعي نور الدين )الرشوط املقرتنة بالعقد دراسة مقارنة( املاجستري كلية 1997 .597

 ة الشعبية.        احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطي
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-1985م،ماجد حمي عبدالعباس )النظام السيايس يف السودان من عام 1997 .598

 (،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: مجيل مصعب. 1994

م،حمروس نصار اهليتي )النظرية العامة للجرائم االجتامعية(،الدكتوراه القانون 1997 .599

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،حمسن غالب عبداهلل )سلطة تأديب املوظف العام يف القانون اليمني 1997 .600

 واملقارن(،الدكتوراه،جامعة القاهرة.

م،حممد امحد عبد الوهاب خفاجه،االساس التارخيي والفلسفي ملبدأ الفصل بني 1997 .601

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

م،حممد العموري )الرقابة املالية العليا ومدى حاجة القطر العريب السوري اىل هيئة 1997 .602

رقابة مالية قضائية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية،بإرشاف د: يوسف شباط. 

ملاجستري م،حممد اهلزاط )النظام الدويل املعارص بني قوة القانون وقانون القوة( ا1997 .603

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية. 

م،حممد أنور عبد السالم أمحد ، تطور احلركة االحتادية األمريكية . رسائل 1997 .604

 ربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع
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م،حممد بن عيد العتيبي )األسس القانونية لقوة الدولة( املاجستري كلية احلقوق بن 1997 .605

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،حممد تركي عباس العبيدي )النظام القانوين للبعثات 1997 .606

 العلوم السياسية. اخلاصة(،املاجستري،جامعة بغداد كلية

م،حممد حسني رمال )احلامية القانونية لألجر يف مواجهة التضخم(،الدكتوراه 1997 .607

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

 د: عبدالسالم شعيب

ية م،حممد عامر شوكت )الدبلوماسية العراقية ابان احلرب العراق1997 .608

 االيرانية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. 

م،حممد لفروجي )القانون البنكي املغريب ومحاية حقوق الزبناء( الدكتوراه القانون 1997 .609

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

مد متويل السيد )املساواة أمام املرافق ألعامة(،الدكتوراه،كلية احلقوق،جامعة م،حم1997 .610

 عني شمس،القاهرة. 

 م،حممد خمادمة )احلق يف املساعدة اإلنسانية( بحث جملة،جامعة الريموك االردن.    1997 .611

م،مروان حنا كساب )املسؤولية عن مضار اجلوار(،الدكتوراه القانون اخلاص 1997 .612

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور -وق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية كلية احلق
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م،مسعد حممد عيل خطاب )الرقابة القضائية عىل دستورية الترشيعات يف الفقه 1997 .613

االسالمي والنظم الدستوري املعارصة(،الدكتوراه،قسم الرشيعة االسالمية كلية احلقوق 

 الشافعي ابو راس.جامعة بنها،بإرشاف د: حممد 

م،معاوية خالد ابو قمر )نظرية الرشكة الفعلية دراسة مقارنة بني االردين والقانون 1997 .614

 -اللبناين(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: وجيه خاطر

يف اجلمهوريات االسالمية(  م،ملوك محيد حممد )أثر التوجهات الرتكية1997 .615

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

م،منال يونس عبد الرزاق االلويس )املؤسسة الترشيعية يف العراق يف ظل دستوري 1997 .616

 (، الدكتوراه القانون الدستوري،كلية القانون، جامعة بغداد.1925-1970

ي العريب يف ضوء املتغريات الدولية م،منعم صاحي حسني )مستقبل النظام االقليم1997 .617

 اجلديدة(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد.

م،مؤيد حسن طوالية )حتول الرشكات التجارية(،املاجستري القانون 1997 .618

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

جمال نظم املعلومات،رسائل واطاريح م،مريفت ربيع عبد العال ، عقد املشورة يف 1997 .619

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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وحتى  1991م،ميالد نمور )دور تركيا يف املسالة الكردية منذ حرب اخلليج الثانية 1997 .620

 -اليوم(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: سليم سليامن

م،نادية ضياء شكارة )اختاذ القرار يف االزمة الدولية(،جامعة بغداد كلية العلوم 1997 .621

 السياسية،بإرشاف د: خليل السامرائي. 

م،ناهض حممد صالح اجلبوري )التنافس الرتكي االيراين يف اجلمهوريات 1997 .622

جامعة بغداد،املاجستري العلوم  -االسالمية املستقلة( كلية العلوم السياسية 

 السياسية،بإرشاف د: حسن البزاز. 

م،نائلة بولس حبيب )الرشوط املتعلقة بالعيوب اخلفية يف املبيع مقارنة فقهية 1997 .623

واجتهادية(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: مروان كركبي. -

م،نجاح ندره الريايش )االرهاب السيايس وابعاد الدولية والوطنية(،الدكتوراه 1997 .624

لبنان بإرشاف  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: سليم سليامن

م،نجم عبد طارش )املحكمة االمريكية العليا دراسة يف الدور السيايس(،جامعة 1997 .625

 غداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: حسان حممد شفيق. ب

م،ندى سامل محدون مال علو )نسب املولود يف الرشيعة اإلسالمية والترشيع 1997 .626

 العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.
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املاجستري م،نزهت حممود نفل )اخلطاب الدعائي األمريكي املوجه إىل العراق( 1997 .627

 العراق. -املعهد العايل للدراسات الدولية، اجلامعة املستنرصية 

م،نرص حممد سلامن ابو عليم )اإلكراه يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة بني القوانني 1997 .628

العربية و األجنبية و الرشيعة اإلسالمية( املاجستري جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية 

 ردن بإرشاف د: حممد خلف والقانونية اال

م،نرصالدين مصباح القايض )النظرية العامة للتأديب يف الوظيفة العامة يف القانون 1997 .629

 الليبي(، دراسة مقارنة ، الدكتوراه، جامعة عني شمس. 

م،نوار دهام مطر الزبيدي )احلامية اجلنائية للبيئة ضد اخطار التلوث(،الدكتوراه 1997 .630

 القانون جامعة بغداد. القانون اجلنائي،كلية

م،نوفان منصور العقيل العجارمة )القائد اإلداري يف نطاق القانون اإلداري 1997 .631

وتطبيقاته يف األردن( املاجستري جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن 

 بإرشاف د: حممد يوسف احلسني 

لرئيس الدولة يف النظم  م،نومان فالح الظفريي )االختصاصات الترشيعية1997 .632

السياسية املعارصة مع دراسة خاصة عن الكويت( الدكتوراه،قسم القانون االداري كلية 

 احلقوق جامعة القاهرة مرص،بإرشاف د: امون حممد رسالن. 

م،هشام حممد البدري )الدور الترشيعي للربملان يف املجال املايل دراسة مقارنة( 1997 .633

كلية احلقوق جامعة املنوفية مرص،بإرشاف د: حممد رفعت عبد الدكتوراه،قسم االقتصاد 

 الوهاب. 
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م،وائل حممد اسامعيل )النظام السيايس االمريكي / دراسة يف العالقة بني  1997 .634

 الرئيس( الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

ملوريتاين م،ولد الزين سيدي )السلطة الترشيعية يف النظام الدستوري السيايس ا1997 .635

( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 1991لسنة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،وليد خالد عطية اجلابري )فكرة االلتزام العيني وتطبيقاهتا يف القانون 1997 .636

 بغداد كلية القانون.  املدين(،املاجستري القانون املدين،جامعة

م،وليد حممد حمسن النونو،العرف ودوره كمصدر للقانون اليمني دراسة يف تطور 1997 .637

مصادر القانون اليمني،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

( املاجستري م، ابتسام حممود عودة العساف ) السكر واثره يف املسؤولية اجلنائية 1997 .638

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل السعيد

م، ابراهيم كامل الشوابكه ) احلصانة الربملانية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون 1997 .639

  كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد الغزوي

كز القانوين لالقباط يف مرص احلديثة،رسائل م، امحد السيد أمحد موسى، املر1997 .640

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، أمحد غنيم ، موانع الزواج يف الترشيع االسالمي املقارن . رسائل واطاريح 1997 .641

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد العلفي ، تأثري اإلكراه يف االجراءات اجلنائية . رسائل واطاريح م، أمحد حممد حم1997 .642

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، احلسيني حممود سامي، النظرية العامة للحكم اجلنائي. رسائل واطاريح 1997 .643

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يس منصور خالد املنصور ) إعادة املحاكمة يف قانون اصول املحاكامت املدنية م، ان1997 .644

االردنية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

  عوض الزعبي

م، اياد هارون حممد الدوري ) مبدأ التعويض بسبب التوقيف دراسة مقارنة ( 1997 .645

 حلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل السعيد املاجستري ا

م، بشار عبداملجيد عبدالقادر العضايلة ) إعادة املحاكمة يف قانون اصول 1997 .646

املحاكامت اجلزائية االردنية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  لرمحن صالحاالردنية بإرشاف د نائل عبد ا

م، مجال الدين صالح الدين االيويب ، سياسة االسترياد واثرها عىل البناء الصناعي 1997 .647

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



102                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، حسن عبد الرحيم يوسف السيف ) النظام القانوين للمؤسسات العامة يف دولة 1997 .648

مقارنة مع اململكة االردنية اهلاشمية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا  قطر دراسة

 اجلامعة االردنية بإرشاف د نواف كنعان

م، حسن حممد هند ، مدى مسؤولية الرشكة االم عن ديون رشكاهتا الوليدة يف 1997 .649

القانون  جمموعة الرشكات مع إشارة خاصة للرشكات متعددة القوميات . رسائل واطاريح

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسني حنفي ابراهيم عمر، احلكم القضائي الدويل. رسائل واطاريح القانون 1997 .650

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد عباس مسلم ، حق احلل يف النظام النيايب الربملاين . رسائل واطاريح 1997 .651

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ا

م، رياض صالح أبو العطا، ديون العامل الثالث الدويل. رسائل واطاريح القانون 1997 .652

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

( املاجستري م، سامل عبد الفتاح الرجا املسعود ) الرقابة الربملانية عىل اعامل الوزارة 1997 .653

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد سليم الغزوي

م، سامل عبد خلفان الدرمكي ) النظام القانوين لنزع امللكية للمنفعة العامة يف 1997 .654

سلطنة عامن دراسة مقارنة مع اململكة االردنية اهلاشمية ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

 ا اجلامعة االردنية بإرشاف د نواف كنعان العلي
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م، سامل حممد سليامن االوجيل ، احكام املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم الدولية يف 1997 .655

الترشيعات الوطنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ة لقواعد األمرة. رسائل واطاريح م، سليامن حممد عبد احلميد ، النظرية العام1997 .656

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سامح طارق حممد شموط ) مبدأ حتديد مسؤولية مالك السفينة يف قانون 1997 .657

التجارة البحرية االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

 د امحد زيادات 

م، صابر احلسيني حممود اجلندي ، اختيار القيادة اإلدارية بني القانون العام وعلم 1997 .658

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

م، صالح امحد حممد حجازي ) إعادة االعتبار بني النظرية والتطبيق ( املاجستري 1997 .659

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد نجم

ام املؤجر بضامن التعرض يف القانون املدين م، صالح حممود يونس غضبه ) التز1997 .660

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 وليد القسوس

م، صهيب موسى جفال املومني ) اجلوانب القانونية للتفاصيل يف الترشيع االردين 1997 .661

الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ابراهيم  دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية

  عطا العموش
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م، طارق عزت حممد رخا ، حتريم التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو 1997 .662

احلاط بكرامة األنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

د، ضامنات االستثامر يف البالد العربية. رسائل واطاريح م، عاطف ابراهيم حمم1997 .663

 القانون،القانون الدويل اخلاص كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد الواحد حممد يوسف الفار ، أرسى احلرب . رسائل واطاريح القانون كلية 1997 .664

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبدالكريم ضيف اهلل يوسف الصغري ) مسؤولية االدارة القائمة عىل اساس م، 1997 .665

اخلطأ دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 عيل خطار شطناوي 

م، عبداهلل برجس حممد ابو الغنم ) التضامن بني املدينني وفقا إلحكام القانون 1997 .666

ردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية املدين اال

 بإرشاف د عبد الرمحن مجعة 

م، عيل حممد صالح الدباس ) نظم االنتخاب دراسة مقارنة االردن بريطانيا املانيا 1997 .667

 يم الغزوي ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد سل

م، اليف حممد موسى درادكه ) اتفاق التحكيم يف الترشيع االردين دراسة مقارنة ( 1997 .668

املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رضوان ابراهيم 

 .عبيدات
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م، ماهر سامل الطراونة )حق املفرد يف احلامية من التعرض للتعذيب بكافة اشكاله 1997 .669

 القانون الدويل( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غسان يف

 اجلندي

م، جمد الدين طاهر خربوط ، مشكلة تعدد اجلنسيات وحتديد املعاملة القانونية 1997 .670

املتعدد اجلنسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 ة.العربي

م، حمسن غالب عبد اهلل حمسن ، سلطة تأديب املوظف العام يف القانون اليمني 1997 .671

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

م، حممد أمحد الرشبيني ، اشكاالت التنفيذ يف املواد اجلنائية . رسائل واطاريح 1997 .672

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    القانون كلية احلقوق

م، حممد املتويل السيد ، مبدأ املساواة أمام املرافق العامة . رسائل واطاريح القانون 1997 .673

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد جابر عبد العظيم عبد القادر ، غياب املتهم يف مرحلة املحاكمة يف قانون 1997 .674

جراءات اجلنائية املرصي واملقارن والرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية اال

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد سعد مبارك باحلاف ) املسؤولية اجلزائية إلحداث املنحرفني دراسة مقارنة 1997 .675

ية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بني الترشيع االردين و العامين ( املاجستري القانون كل

 بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح 
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م، حممد عبد احلميد حسانني ، وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي املقارن . رسائل 1997 .676

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

النتخاب واثرة يف تكوين االحزاب م، حممد عبد العزيز حممد عيل حجازي ، نظام ا1997 .677

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

م، حممد عبد اهلل عمر الفالح ، املشاركة الشعبية يف أعامل السلطة التنفيذية . رسائل 1997 .678

 العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، حممد حممود عطوة يوسف ، اسرتاتيجية االستثامر يف ظل التحول إىل 1997 .679

اقتصاديات السوق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممد موسى جاسم ) االستفزاز احكامه وتطبيقاته دراسة مقارنة ( املاجستري 1997 .680

 راسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح احلقوق كلية الد

م، مفتاح أبو بكر املطريدي ، تطويع اإلجراءات اجلنائية إلجرام االحداث . 1997 .681

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن إفشاء الرس املهني دراسة مقارنة م، موفق عيل عبيد ) املسؤولية اجلزائية لألطباء ع1997 .682

يف القانونني االردين والعراقي ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د كامل السعيد 
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م، مؤيد حممد عيل القضاة ) املعارضة يف األحكام اجلزائية يف القانونني االردين و 1997 .683

الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي املرصي ( املاجستري القانون كلية 

  نجم

م، نرص الدين مصباح القايض ، النظرية العامة للتأديب يف الوظيفة العامة يف 1997 .684

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

 العربية.

لعقايب يف ضوء مبادئ القانون الدويل العام . م، نور الدين احلسيني ، اإلصالح ا1997 .685

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نومان فالح الظفريي ، االختصاصات الترشيعية لرئيس الدولة يف النظم 1997 .686

حلقوق السياسية املعارصة مع دراسة خاصة عن الكويت . رسائل واطاريح القانون كلية ا

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هدى غازي حممد عطا اهلل ) اجلوانب القانونية للبطاقات االئتامنية ( املاجستري 1997 .687

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض القاضة

ون أألردين م، هشام مفيض سامل املجايل )حجية األحكام اجلزائية يف ظل القان1997 .688

دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد 

 الرمحن صالح
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م، هيام حممود حرب الشوابكه ) تامني الشيوخة و العجز و الوفاة يف قانون الضامن 1997 .689

العليا اجلامعة االردنية االجتامعي االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

 بإرشاف د رضوان عبيدات

م، يوسف حممد قاسم عبيدات ) االقرار يف قانون البينات االردين دراسة مقارنة ( 1997 .690

 املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض الزعبي

قانون املغريب واملقارن( م،ابتسام شكرين )احلرية التعاقدية والنظام العام يف ال1998 .691

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،أبو احلزم حممد الثائب )مفهوم اخلطأ يف القانون اجلوي من خالل العمل 1998 .692

القضائي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

هة اندماج الرشكات السلبي عىل املنافسة التجارية يف م،احسان عبدالرحيم )مواج1998 .693

القانونني اللبناين واالردين(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: صفاء مغربل -اجلامعة اللبنانية 

ري،كلية م،امحد تقي العالق )أثر االخالل اجلوهري يف املعاهدة الدولية(،املاجست1998 .694

 القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: فخري رشيد مهنا.

م،امحد حازم مصطفى )انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة(،)اثر وفاة املتهم يف 1998 .695

 انقضاء الدعوى اجلزائية(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 
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ومستقبله يف الوطن العريب( م،امحد شكر محود الصبيحى )مشكلة املجتمع املدين 1998 .696

 كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: رياض عزيز هادي.   -جامعة بغداد 

م،امحد عبادة أويش )منظمة الوحدة االفريقية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية( 1998 .697

 كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي.  -جامعة بغداد 

م،امحد عبداهلل ناهي احلمداين )نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية دراسة يف 1998 .698

كلية العلوم  -التطورات السياسية وخيارات املستقبل(،جامعة بغداد 

 السياسية،املاجستري،بإرشاف د: عبدالغفور كريم عيل. 

ملعارص(،جامعة م،امحد عيل حممد الدليمي )العلامنية يف الفكر القومي العريب ا1998 .699

 كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: غانم حممد صالح.  -بغداد 

م،امحد عيادة اوستي )منظمة الوحدة االفريقية وتسوية 1998 .700

 النزاعات(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

 -ني م،ازاد عثامن صالح )دور الواليات املتحدة يف حرب حترير الكويت(،برل1998 .701

 املانيا،باللغة االملانية.

م،ازهار عبدالكريم عبدالوهاب )طبيعة مقدمات الدساتري للوثيقة 1998 .702

 الوطنية(،الدكتوراه القانون / القانون الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،اسالم جميد حويش )رهن املحل التجاري(،املاجستري القانون التجاري،جامعة 1998 .703

 نون. بغداد كلية القا
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م،اكرم عارف مساعده )احكام مسؤولية الدولة يف القانون االردين(،الدكتوراه 1998 .704

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

 سهيل بوجي

السياسية م،البري دعيبس رمحه )الغاء الطائفية السياسية يف لبنان(،دبلوم العلوم 1998 .705

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

م،اجلياليل عكبي )وضعية املحررات العرفية يف جمال العقارات املحفظة( دبلوم 1998 .706

ة الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامع

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،احلسني بلوش )التزام املؤمن له بالترصيح باملخاطر عىل ضوء القرار الوزيري 1998 .707

( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 1934نونرب  28ل 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،احلفيان املكي )عقد التسيري احلر لالتصال التجاري بني مقتضيات مدونة 1998 .708

التجارة والعمل القضائي املغريب املقارن( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

   اململكة املغربية.

م،اخلرساين هاشم )االدارة وتنفيذ االحكام القضائية( املاجستري القانون كلية 1998 .709

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.
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ري كلية م،السعيد خويلدي )جمموعة البنك العاملي والياهتا يف جمال التنمية( املاجست1998 .710

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

م،العريب الشاديل )محاية الرضا بني النظرية الكالسيكية واحلديثة يف الترشيع 1998 .711

املغريب واملقارن( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،الكردي خالد عيل )التدخل اإلنساين يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة( 1998 .712

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 البيضاء اململكة املغربية. الشق الدار 

م،الوليد ادريس )املناطق املالية احلرة واسهاماهتا يف تنشيط االقتصاد دراسة 1998 .713

قانونية حتليلية مقارنة لنامذج دويل( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 غربية.واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة امل

م،امال غني عبد العزاوي )العدالة االجتامعية يف الفكر السيايس 1998 .714

كلية العلوم السياسية،املاجستري العلوم السياسية،بإرشاف د:  -االسالمي(،جامعة بغداد 

 جابر حبيب جابر. 

م،أمل كاظم سعود الزوبعي )التمييز بني االلتزام بتحقيق نتيجة وااللتزام ببذل 1998 .715

لية صدام للحقوق جامعة صدام،بإرشاف د: صربي محد خاطر،عرض د: صربي عناية(،ك

 محد خاطر.
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م،امني عاطف صليبا )الرقابة عىل دستورية القوانني دور املجلس الدستوري يف 1998 .716

محاية مبدا سمو الدستور يف لبنان(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: رامز عامر  -ة واالدارية اجلامعة اللبناني

م،أمينة غميزة )القانون اجلنائي لبورصة القيم( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 1998 .717

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

)الدولة الليربالية دراسة يف فكر جون ستيوارت  م،انعام عيل عبود الزبيدي1998 .718

 كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: غازي فيصل حسني.  -مل(،جامعة بغداد 

م،اياد عدنان حممد احلصان )إدارة الرشكة املسامهة دراسة مقارنة بني القانون 1998 .719

راسات الفقهية والقانونية األردين والقانون السوري( املاجستري جامعة ال البيت كلية الد

 االردن بإرشاف د: هاشم فرعون 

م،اياد حممود الربدان )النظام القانوين لرشكة سوليدير دراسة حتليلية عىل ضوء 1998 .720

احكام الترشيع اللبناين(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 مغربل لبنان بإرشاف د: صفاء  -اجلامعة اللبنانية 

م،بركات حممد )النظام القانوين للمنتج املحيل يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق 1998 .721

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

م،بصائر عيل حممد البيايت )جريمة الغش التجاري يف السلع دراسة 1998 .722

 لقانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.مقارنة(،املاجستري ا
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م،بنزيت ابراهيم )اجلباية املحلية من اجلامعة اىل اجلهة( املاجستري القانون كلية 1998 .723

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.

فراج يف العالقات الدولية والنزاعات اإلقليمية( م،بو الصلصال نور الدين )االن1998 .724

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،بو بكر الصنهاجي )احلساب البنكي عىل ضوء مدونة التجارة والقانون البنكي( 1998 .725

ة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية دبلوم الدراسات العليا املعمق

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،بوبغي ثريا )التزامات الناقل البحري يف القانون املغريب( املاجستري القانون كلية 1998 .726

الثاين عني الشق الدار البيضاء  العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن

 اململكة املغربية.

م،بوحسن الطاهر )التجارة الدولية بني االقليمية والعوملة نموذج االقطاب 1998 .727

التجارية الثالث الكربى( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 لكة املغربية.جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء املم

م،بوشعيب االبراهيمي )االئتامن االجياري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 1998 .728

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  
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واشتداده يف التأمني الربي( م،بوشعيب فرحان )التزام املؤمن له بإعالن اخلطر 1998 .729

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،ثابت حممد منري)االهلية املدنية للشخص الطبيعي يف القانون املغريب( املاجستري 1998 .730

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار القانون كلية العلوم 

 البيضاء اململكة املغربية.

م،ثامر كامل حممـد )التحوالت العاملية ومستقبل الدولة يف الوطن العريب(،جامعة 1998 .731

 بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: رياض عزيز هادي.

 - 1960عبداحلميد )التطورات السياسية الداخلية يف تركيا م،جاسم حممد 1998 .732

 (،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.1963

م،مجال أمركي )إجراءات التنفيذ اجلربي يف قانون املسطرة املدنية( دبلوم 1998 .733

جامعة  الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،مجال حمي الدين )دور جملس األمن يف حتقيق السلم واألمن الدوليني يف ظل 1998 .734

املتغريات الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

      اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.   
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م،مجيلة صابر )منازعات التفنيد يف املادة املدنية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 1998 .735

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

راطية(،دبلوم العلوم السياسية م،حسام الدين حسني ابو اخلدود )التنمية والديمق1998 .736

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

م،حسن زرداين )رشوط مسؤولية حارس االشياء غري احلية مواقف القضاء 1998 .737

علوم وردود الفقه دراسة مقارنة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية ال

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  

( دبلوم 1980دجنرب  25م،حليمة ملغاري )محاية املكرتي يف إطار ظهرية 1998 .738

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،محيد حممد عبدالسالم القامطي )احكام االثبات باليمني يف القانونني الليبي 1998 .739

واملغريب( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  

درويش )الكفالة البنكية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص  م،حنان1998 .740

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.  
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م،خالد احلبيب )الشهادة كوسيلة إثبات يف امليدان املدين( دبلوم الدراسات العليا 1998 .741

عمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني امل

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،خالد بلباش )الطعن يف قرارات املحافظ( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 1998 .742

عة احلسن الثاين عني الشق الدار خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جام

 البيضاء اململكة املغربية.  

م،خالد رشيد الدليمي )االنحراف يف استعامل السلطة(،املاجستري القانون 1998 .743

 االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،خالد زغري )ركن السبب يف القرار االداري( بحث جملة،جامعة الريموك 1998 .744

 االردن.    

علوش )حجز ما للمدين لدى الغري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة م،خالد 1998 .745

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،خالد وردي )الصلح يف العمل البنكي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 1998 .746

اص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار خ

 البيضاء اململكة املغربية.  
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م،خدجية رواين )مدى مرشوعية حمل االلتزام يف عمليات نقل االعضاء البرشية 1998 .747

االقتصادية وزرعها( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية و

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،خلود حممد مخيس )سياسة اثيوبيا االقليمية املعارصة جتاه دول اجلوار اجلغرايف 1998 .748

كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: عبدالسالم  -(،جامعة بغداد -العريب  -العريب 

 بغدادي.  ابراهيم

م،مخيس حزام وايل )اشكالية الرشعية يف االنظمة السياسية العربية مع االشارة اىل 1998 .749

كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: وميض عمر  -جتربة اجلزائر(،جامعة بغداد 

 نظمي. 

م،داود مراد حسني )املشاركة السياسية وتأثريها يف السياسة اخلارجية 1998 .750

 ،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: حسن البزاز. االمريكية(

م،دوليل حممود محد )اجلرم السيايس يف التعاون اجلزائي الدويل(،دبلوم القانون 1998 .751

لبنان  -اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: فيلومني نرص

م،رشيد الركاين )اشكالية االفراغ يف االصل التجاري املرهون( دبلوم الدراسات 1998 .752

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  
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 للملكية الصناعية يف محاية حقوق م،رشيد كمري )مدى فعالية دور املكتب املغريب1998 .753

امللكية الصناعية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ات العليا املعمقة قانون م،رشيدة مزاح )املسؤولية اجلنائية للرشكة( دبلوم الدراس1998 .754

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  

م،رعد صالح حسني االلويس )ظاهرة التحول نحو التعددية يف العامل الثالث( 1998 .755

 رشاف د: رياض عزيز هادي.  كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإ -جامعة بغداد 

م،رواء حممد املال )سياسة التدخل االمريكي دراسة للحالة يف شامل 1998 .756

كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: ضاري رشيد الياسني  -العراق(،جامعة بغداد 

 السامرائي. 

م،روماش الطاكي )التعرض عىل بيع االصل التجاري قواعد وتطبيقاته( دبلوم 1998 .757

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

وف يف القانون املدين العراقي دراسة م،زبري مصطفى حسني املاجدي )العقد املوق1998 .758

 .مقارنة(،جامعة صالح الدين،القانون اخلاص/ القانون املدين،بإرشاف د: حممد امحد الكزين

م،زيكال نبيل )املجلس الدستوري بني السياسة والقانون( املاجستري كلية احلقوق 1998 .759

 قراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديم
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م،ساجد حممد كاظم )سلطة رئيس الدولة يف العمل الترشيعي الربملاين(،الدكتوراه 1998 .760

 القانون / القانون الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون. 

 - 1947م،ستار جبار عالوي الدليمي )تطور النظام السيايس يف باكستان 1998 .761

 م السياسية،املاجستري، بإرشاف د: رياض عزيز هادي.كلية العلو -(، جامعة بغداد 1997

م،سجيع ميا )املسؤولية االدارية بدون خطا( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 1998 .762

 اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: عبداهلل طلبة. 

قة م،سعاد سامع )احلجز االرهتاين قواعده وتطبيقاته( دبلوم الدراسات العليا املعم1998 .763

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،سعد القاسمي )خصوصيات نظام صعوبات املقاولة دراسة مقارنة( دبلوم 1998 .764

واالجتامعية جامعة  الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،سعدى حممد اخلطيب )حرية االعالم املرئي واملسموع يف لبنان وفرنسا(،دبلوم 1998 .765

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

 عصام سليامن 

م،سعيد الناوي )آثار مطل املدين يف قانون االلتزامات والعقود املغريب( دبلوم 1998 .766

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  
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حلية باملغرب حماولة نقدية يف االسس م،سعيد جفري )الرقابة عىل املالية امل1998 .767

القانونية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  

م،سعيد غنايم )عقد الرتخيص التجاري بني التنظيم والتطبيق( دبلوم الدراسات 1998 .768

لعلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون خاص كلية ا

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،سعيد مستمري )اشكالية آجال الشفعة يف الترشيع املغريب( دبلوم الدراسات 1998 .769

سن العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احل

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،سعيدة شكربو )االرقاء اجلبائي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص 1998 .770

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.  

االلتزام بضامن السالمة يف مادة النقل( دبلوم الدراسات العليا م،سعيدة مهداب )1998 .771

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،سام سلطان الشاوي )احلصانة القضائية للدولة يف امليدان التجاري( 1998 .772

 املاجستري،قسم القانون الدويل جامعة بغداد،عرض وارشاف د: رياض القييس. 
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م،سمري الوايف )الشكلية يف العقود( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص 1998 .773

عية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتام

 اململكة املغربية.  

م،سمري جاسم رايض )ارسائيل يف االسرتاتيجية االمريكية جتاه الرشق االوسط 1998 .774

كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف  -(،جامعة بغداد -دراسة يف الواقع واملستقبل  -

 د: خلدون ناجي معروف. 

عايد الديات )عمليات نقل وزرع االعضاء البرشية بني الرشع  م،سمري1998 .775

والقانون(،الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: سمرية عاليه -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 النظم م،شبكيش حممد صالح رضوان )ضامنات استقالل السلطة القضائية يف1998 .776

السياسية االسالمية دراسة حتليلية نقدية مقارنة نموذج السعودي( الدكتوراه القانون كلية 

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،شامخي فتحي )أثار حالة الطوارئ دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن 1998 .777

 عة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جام

 م،شوان نافع خورشيد )النظرية الداروينية والسياسية( باللغة االنكليزية،1998 .778

UK/Swesea - Wales . 
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م،صبا نعامن رشيد اويس )وقف عقد العمل وتطبيقاته يف القانون العراقي مقارنة 1998 .779

لفرنيس واملرصي(،املاجستري قانون العمل،جامعة بغداد كلية القانون بإرشاف مع القانونني ا

 د يوسف الياس  

م،طربيت سعيد )الترسيح التأديبي يف ترشيع العمل اجلزائري( املاجستري كلية 1998 .780

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

،ظافر ناظم سلامن العاين )اثر النظام الدويل اجلديد عىل السياسات اخلارجية م1998 .781

كلية  -م(،جامعة بغداد 1989لدول العامل الثالث دراسة يف سياسة ايران االقليمية منذ عام 

 العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي.

م،عامر عبدالكريم عبداحلميد االلويس )االسرتاتيجية االمريكية حيال العراق 1998 .782

كلية العلوم  -دراسة ملكانة العراق يف التخطيط االسرتاتيجي االمريكي( جامعة بغداد 

 السياسية،املاجستري،بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي.  

اجستري،كلية احلقوق جامعة م،عامر غانم علوان )حق املنفعة دراسة مقارنة( امل1998 .783

  .النهرين،بإرشاف د: زهري البشري

م،عامر قاسم امحد )احلامية القانونية للمستهلك دراسة يف القانون املدين 1998 .784

 واملقارن(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

ت العليا املعمقة م،عائشة نمغارن )أجرة الناقل البحري وضامناهتا( دبلوم الدراسا1998 .785

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  



123                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م،عباس فاضل سعيد )املجلس التحقيقي يف الترشيع العسكري العراقي(، 1998 .786

 املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.

ذنون الغزال )القرائن القضائية ودورها يف االثبات اجلنائي(، م،عبد احلكيم 1998 .787

 املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل.

م،عبد الرمحن كريم درويش )العالقات العربية مع دول اجلوار اجلغرايف تركيا 1998 .788

 وايران(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. 

اللطيف عيل حسني املياح )املجال احليوي يف سياسة ارسائيل  م،عبد1998 .789

 اخلارجية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. الدكتوراه،بإرشاف د: مازن الرمضاين 

م،عبدالرمحن سلامن عبيد )اصالح االحداث املنحرفني يف القانون اجلنائي 1998 .790

 لقانون. اليمني(،الدكتوراه قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية ا

م،عبدالرزاق حباين )التوجهات احلديثة يف العقد( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 1998 .791

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

راء االردين دراسة مقارنة م،عبدالرزاق رشيد ابو رمضان )حبس يف قانون االج1998 .792

بالقانونني الوضعية والترشيع االسالمي(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم 

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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م،عبدالسالم بوهوش )احلامية القانونية لضوابط البناء رخصة البناء نموذجا( 1998 .793

ت العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية دبلوم الدراسا

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،عبدالعايل صالح حممد )الوفاء مع احللول(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة 1998 .794

 بغداد كلية القانون. 

بيعة اخلطأ يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات العليا م،عبدالعزيز املوي )ط1998 .795

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،عبدالفتاح حجازي )ازمة العقد(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية 1998 .796

 القانون. 

م،عبدالكاظم جاسم الواسطي )العقوبات البدنية االصلية(،الدكتوراه قانون 1998 .797

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

م،عبداللطيف وردان )نظرية مضايقات اجلوار ومحاية البيئة يف القانونني الفرنيس 1998 .798

القانونية واالقتصادية  واملغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،عبداهلل رمحة البيايت )حق التقايض دراسة دستوري(،الدكتوراه القانون 1998 .799

 الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 
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الترشيع املغريب( دبلوم م،عبداهلل لعرج )قواعد االختصاص يف مادة النقل يف 1998 .800

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،عبداهلل ولد املختار )االدارة املحلية والتنمية مسامهة يف دراسة النموذج 1998 .801

كتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن املوريتاين( الد

 الثاين اململكة املغربية.  

م،عدنان خلف حميي )جريمة افشاء رس املهنة يف القانون العراقي(،املاجستري 1998 .802

 قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

باردة دراسة مستقبلية(،جامعة بغداد م،عدي صدام حسني )عامل ما بعد احلرب ال1998 .803

 كلية العلوم السياسية،دكتوراه،بإرشاف د: مازن اسامعيل الرمضاين.  -

م،عزيز أودوين )دور مفتشية الشغل يف استقرار السلم االجتامعي( دبلوم 1998 .804

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 حلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  ا

م،عزيزة بمزغ )اندماج الرشكات نموذج بنك الوفاء واالحتاد البنكي االسباين 1998 .805

املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ار البيضاء اململكة املغربية.  واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الد

م،عسايل عرعارة )نظرية اإلستغالل( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1998 .806

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م،عالم نجيب )القضاء االداري املغريب يف ظل االصالح اجلديد( املاجستري 1998 .807

ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار القانون كل

 البيضاء اململكة املغربية.

م،عيل امحد عيل احلاوري )يامين( )قضية الوحدة يف الفكر العريب االسالمي 1998 .808

كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: غانم حممد  -احلديث واملعارص( جامعة بغداد 

 صالح. 

م،عيل اسامعيل صال )احكام النفقة دراسة مقارنة(،املاجستري القانون 1998 .809

 قانون. املدين،جامعة بغداد كلية ال

م،عيل جبار صالح )حمكمة التمييز ودورها يف الرقابة عىل االحكام 1998 .810

 اجلزائية(،الدكتوراه قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عيل حسن نيسان )عملية صنع القرار السيايس اخلارجي يف اململكة العربية 1998 .811

 السعودية(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: حسن البزاز. 

م،عيل يوسف عبدالنبي )رئيس الدولة يف االحتاد الفدرايل(،الدكتوراه القانون 1998 .812

 اد. الدستوري،كلية القانون جامعة بغد

م،عامد حسني نجم النارصي )احكام اجلهل يف القانون العقوبات(،املاجستري 1998 .813

 قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،عامد حممد امحد ربيع )حجية الشهادة يف االثبات اجلزائي دراسة 1998 .814

ياسية واالدارية مقارنة(،الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم الس

 لبنان بإرشاف د: سمرية عاليه  -اجلامعة اللبنانية 

م،عمر املنصوري أبو جعفر )التعاقد بالنيابة يف القانون املدين دراسة مقارنة( دبلوم 1998 .815

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.   احلسن الثاين عني الشق

م،عواق صليحة )تكييف العقود الدولية مع تغري الظروف إشرتاطات القوة 1998 .816

القاهرة واهلاردشيت( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

التسوية مع  -املانع )دور الدبلوماسية االرسائيلية م،غسان حممد عبدالعزيز 1998 .817

 مرص(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية. بإرشاف د: خلدون ناجي.

م،فاروق اهلاشمي )مراقبة مالية اجلامعة املحلية عىل مستوى القباضة البلدية 1998 .818

م كلية العلوم نموذج القباضة البلدية للمحمدية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عا

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.

م،فاروق عبد احلميد حممود )حق االنتخاب وضامناته دراسة مقارنة( 1998 .819

الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: رمضان حممد 

 بطيخ. 
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م،فاطمة الزهراء تبوب )السلطة التقديرية للقايض يف مادة اإلثبات املدين( 1998 .820

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،فاطمة أوسحاق )بيع املريض مرض املوت يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات 1998 .821

لعليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن ا

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،فاطمة بلقائد )القواعد املسطرية للقضاء االستعجال( دبلوم الدراسات العليا 1998 .822

ادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتص

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،فاطمة محدي عبدالرمحن العاين )السياسة اخلارجية االمريكية ازاء العراق 1998 .823

كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: غازي  -دراسة حلالة ام املعارك(،جامعة بغداد 

 فيصل حسني. 

اطمة حوسني )منازعات الوعاء الرضيبي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة م،ف1998 .824

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ون م،فاطمة عبدالودود )رشوط مسؤولية املتبوع عن فعل التابع وآثارها يف قان1998 .825

االلتزامات والعقود املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم 
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القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  

وم م،فاطمة متمري )املقتضيات البيئية يف قانون التعمري باملغرب جرد وحتليل( دبل1998 .826

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،فاطمة نساخ )مفهوم اإلذعان( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 1998 .827

 لديمقراطية الشعبية.        يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ا

م،فتحية خري الدين )رهن الصفقات العمومية يف القانون املغريب( دبلوم 1998 .828

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ي )مسؤولية الناقل باملجان( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون م،فتحية كراخ1998 .829

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  

م،فراس ياوز عبدالقادر اوجي )احلامية اجلنائية لالثار(،املاجستري قانون 1998 .830

 جامعة بغداد كلية القانون. اجلنائي،

م،فضيل عائشة )مسؤولية الناقل اجلوي بني الترشيع املغريب واالتفاقيات الدولية( 1998 .831

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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ر )النظام القانوين لنهر االردن(،املاجستري القانون م،فريوز امحد نمر مهيا1998 .832

 الدويل،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،قدور احلجاجي )االساس القانوين للمسؤولية عن حراسة االشياء دراسة 1998 .833

مقارنة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 سن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  واالجتامعية جامعة احل

م،كتاب نارص )املركز القانوين لألفراد بموجب القانون الدويل املعارص( املاجستري 1998 .834

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

 الشعبية.        

م،كلتوم النارصي )احلجز التنفيذي العقاري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 1998 .835

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

لرشيكات املسامهة( م،لطيفة يفات )املسؤولية املدنية واجلنائية ملراقب احلسابات ا1998 .836

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،ملوين مراد )النقل الطرقي للبضائع عىل ضوء القانون املغريب واالتفاقيات 1998 .837

تري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الدولية( املاجس

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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م،ملياء اليازغي )املسؤولية اجلنائية ملسريي رشكات املسامهة( دبلوم الدراسات 1998 .838

االجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية و

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،لونا حممد فرحات )التدخل اخلارجي يف النزاعات الداخلية مع دراسة خاصة 1998 .839

حلالتي روندا وهاييتي(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 اف د: سليم الضاهر لبنان بإرش -اللبنانية 

م،جميدة الزيايت )احلجز التحفظي قواعده وتطبيقاته( دبلوم الدراسات العليا 1998 .840

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ن البحري التقليدي واملعلومايت م،حمجوبة بوفضيلة )حجية سند الشح1998 .841

االلكرتوين( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م الدراسات م،حممد الضو )قراءة يف مرشوع قانون محاية امللكية الصناعية( دبلو1998 .842

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،حممد مجال الذنييات )الرضيبة عىل العقارات املبنية(،املاجستري القانون / املالية 1998 .843

 نون. العامة،جامعة بغداد كلية القا
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م،حممد سعيد امحد الرحو )فكرة احلراسة يف املسؤولية عن االشياء غري 1998 .844

 احلية(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،حممد سعيد حسن عبدالرمحن،احلكم الرشطي. رسائل واطاريح القانون كلية 1998 .845

 احلقوق مجهورية مرص العربية.

حتقيق الرهن الرسمي يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات م،حممد سالم )مسطرة 1998 .846

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ة العلوم م،حممد شقري )اشكالية تطور الدولة يف املغرب( الدكتوراه القانون كلي1998 .847

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،حممد عبدالقادر الربتاوي )عقد التامني بني الرشيعة والقانون( الدكتوراه كلية 1998 .848

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد عبداهلل و د هشام فرعون.

عبدالنباوي )املسؤولية املدنية للطبيب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة  م،حممد1998 .849

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،حممد عيل حسني الطائي )التقايض يف دعاوي العمل يف القانون العراقي دراسة 1998 .850

 مقارنة(،الدكتوراه قانون العمل،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،حممد عمر مولود )الفدرالية وامكانية تطبيقها يف العراق(،الدكتوراه القانون 1998 .851

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

 سليامن

م،حممد فرج حممد الفقي )الرقابة عىل دستورية القوانني يف ليبيا( الدكتوراه،قسم 1998 .852

 القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص،بإرشاف د: حممد مرغني خريي. 

ت املحلية دراسة مقارنة( م،حممد فرغيل حممد عيل )التنظيم القانوين لالنتخابا1998 .853

 الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة املنصورة بإرشاف د: صالح الدين حممد.

م،حممد فهيم يوسف )حق التنمية يف ظل املؤسسات املالية الدولية(،دبلوم القانون 1998 .854

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

 حداد

م،حممـد كاظم عيل )النظام السيايس يف ايران(،جامعة بغداد كلية العلوم 1998 .855

 السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

م،حممد مايض جرب )التحضري للجريمة يف الترشيع العراقي(،الدكتوراه القانون 1998 .856

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

حمبويب )تسجيل العالمة التجارية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون  م،حممد1998 .857

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  
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م،حممد معروف )رهن االصل التجاري قواعده وتطبيقاته( دبلوم الدراسات 1998 .858

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن  العليا

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،حممود خليل عواضه )ازمة االنتامء الوطني يف لبنان وفقدان اهلوية الوطنية 1998 .859

 -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية اللبنانية(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم 

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين

م،مرحال عبد العزيز )بيع األصل التجاري يف القانون املغريب( املاجستري القانون 1998 .860

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية. 

م،مسلم خدجية )اجلريمة اإلرهابية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1998 .861

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،مصطفى اشيبان )الكفالة العينية العقارية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 1998 .862

قتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار خاص كلية العلوم القانونية واال

 البيضاء اململكة املغربية.  

م،مصطفى مصباح شليبك )الرضر املعنوي والتعويض عنه يف املسؤولية 1998 .863

التقصريية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 ة.  الثاين اململكة املغربي
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م،مفتوح حممد )وايل الوالية بني املركزية والالمركزية( املاجستري القانون كلية 1998 .864

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية. 

اجستري كلية م،مكي فلة )رقابة املساهم يف رشكة املسامهة يف القانون اجلزائري( امل1998 .865

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

م،مليكة ابن زاهري )مركز القانون املدين من املادة االجتامعية( دبلوم الدراسات 1998 .866

امعة احلسن الثاين العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ج

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،مليكة مرسار )فلسفة نظام التصفية القضائية يف ظل القانون التجاري القديم 1998 .867

واجلديد( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 لشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني ا

م،مها عيسى الدير )العقوبات الدولية وفق ميثاق االمم املتحدة(،الدكتوراه 1998 .868

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

 اسكندر فياض

ضباطية للموظف العام يف القانون م،مهدي محدي الزهريي )اهناء العقوبة االن1998 .869

 العراقي(،املاجستري القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.
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م،موفق مصطفى اليايف )البنك االسالمي للتنمية ودوره االنامئي(،الدكتوراه 1998 .870

لبنان بإرشاف  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 عاطف علبي د:

م،موالي احلسن متازي )الوحدة عرب التاريخ السيايس للمغرب العريب( الدكتوراه 1998 .871

 القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ازاء  م،ميادة عبدالكاظم احلجامي )مسؤولية االمم املتحدة عن قراراهتا واجراءاهتا1998 .872

 العراق(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

م،مرينا صفوح احلاج )نظام احلوافز يف الوظيفة العامة يف لبنان(،دبلوم العلوم 1998 .873

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

 الشامي 

 )االثار القانونية لإلعفاء اجلامعي ألسباب اقتصادية( دبلوم م،ميمون الوكييل1998 .874

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

لرشكات يف االردن( م،نادية جليل ايوب صويص )اآلثار االقتصادية الندماج ا1998 .875

 املاجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: اسامعيل عبدالرمحن 

الرتكية االمريكية يف ضوء التغريات الدولية  -م،نبيل حممد سليم )تطور العالقات 1998 .876

 يق.املعارصة(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد حقي توف
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م،نجية جناوي )التعويض عن الرضر يف القانون املغريب واملرصي( دبلوم 1998 .877

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

مام القضاء الداخيل(،دبلوم القانون العام م،ندى سايد فرنجيه )املعاهدة الدولية ا1998 .878

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

م،نزار يونس حسن نظام االقطاعات احلربية يف مرص اململوكة،رسائل واطاريح 1998 .879

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،نرص الدين األخرضي )نزع السالح وإنعكاساته عىل بلدان العامل الثالث( 1998 .880

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،نعامن احلاممي )احلامية اجلنائية للشيك يف القانون املغريب والتونيس( دبلوم 1998 .881

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،نور الدين النارصي )دور القضاء يف تفسري العقد دراسة يف ضوء قانون 1998 .882

لعليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم االلتزامات والعقود املغريب( دبلوم الدراسات ا

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  
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اىل توقيع اتفاق غزة ارحيا  242م،نورا بريقداريان )املسالة الفلسطينية من القرار 1998 .883

 -لعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية اوال(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق وا

 لبنان بإرشاف د: جورج رشف

 – 1980م،نورا عبد السميع سالمة )التكوين االجتامعي ألحزاب املعارضة 1998 .884

نصورة امل جامعة اآلداب كلية االجتامع علم قسم املاجستري( تارخيي بنائي حتليل 1991

 بإرشاف د انور عطية العدل.

صديق سليامن )حكم االنتحار يف الرشيعة االسالمية(،كلية العلوم  م،نوزاد1998 .885

 االسالمية،بغداد.

م،هدى هاتف مظهر الزبيدي )جريمة اخفاء اشياء متحصلة من 1998 .886

 جريمة(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،هديل صالح اجلنايب )دور االمني العام يف حفظ السلم واالمن الدولني 1998 .887

وتطبيقاهتا عىل العراق(،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د: 

 فخري رشيد املهنا. 

م،هرنان حمامدي )تفكك السلطة املركزية يف مغرب مطلع القرن العرشين( 1998 .888

ون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني املاجستري القان

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.
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م،هشام حممد فوزي عبد الفتاح )رقابة دستورية القوانني بني أمريكا ومرص( 1998 .889

 الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د: حممد مرغني

 خريي. 

م،هيفاء امحد حممد يونس )ظاهرة العنف السيايس يف الوطن العريب نموذج 1998 .890

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: بلقيس حممد جواد.  -الدراسة(،جامعة بغداد 

م،وائل عبدالرمحن مصطفى )سياسة املتوكل الداخلية يف سامراء 1998 .891

 السياسية.                                                                              واملتوكلية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم

م،ولد حممد سامل حممد )االعتامد املستندي دراسة للبنية األساسية وتأثريها 1998 .892

باستخدام املعلوميات( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 سن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.جامعة احل

م،وئام سجيج املرصي )تطور سياسة االقراض واالقرتاض يف دولة 1998 .893

 -الكويت(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي

نات الوظيفية والعقوبة التأديبية يف القانون م،حييى قاسم عيل سهيل )الضام1998 .894

 كلية القانون.  -اليمني(، املاجستري،جامعة بابل 

م، امحد موسى حممد هياجنة ) اسباب بطالن التفتيش القضائي وآثاره القانونية 1998 .895

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد 

 الرمحن صالح 
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م، اسامة عرفات أمني عرفات ، حقوق املرأة يف املواثيق الدولية. رسائل واطاريح 1998 .896

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، السيد خلف اهلل عبد العال أمحد ، احلامية اجلنائية للمستهلك من جرائم التدليس 1998 .897

 نون كلية احلقوق مجهورية مرص العربية.والغش . رسائل واطاريح القا

م، أماين سعد البغدادي ، دور االنفاق العام عىل التعليم يف حتقيق التنمية . رسائل 1998 .898

 واطاريح القانون كلية احلقوق مجهورية مرص العربية.

م، انتصار عيل حممود الكردي ) اشكاالت انشاء املحكمة اجلنائية الدولية ( 1998 .899

 انون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حمسن الشيشكيلاملاجستري الق

م، أنس حسن حممد ناجي ، البصمة الوراثية ومدى مرشوعيتها يف اثبات ونفي 1998 .900

النسب يف ضوء القانون الوضعي والرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، انعام صادق رشيد حكوايت ) احلامية اجلزائية للمرأة يف القانون اجلنائي ( 1998 .901

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي نجم

م، أيمن ابراهيم عبد اخلالق العشاموي، تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسؤولية 1998 .902

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.املدنية. رسائل واطاريح ال
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م، أيمن أديب هلسا )حلول املؤمن حمل املؤمن له يف الرجوع عىل الغري املسئول 1998 .903

عن حتقق اخلطر( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي 

 ابو عرايب

 ووسائل اسبابه لبنان يف اإلداري )االنحراف اخلطيب حسام الدين برهان م،1998 .904

لبنان  -عالجه( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 شاء بإرشاف د: حسن

م، مجعة سعيد رسير الزوي ، النظام القانوين ملنظمة التجارة العاملية . رسائل 1998 .905

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق ج

م، حازم عبد املتعال الصعيدي ، نظرية الدولة االسالمية مع املقارنة بنظرية الدولة 1998 .906

يف الفقه الدستوري احلديث . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

بعية يف القانون اجلنائي املرصي . رسائل م، حسام حممد سامي جابر ، املسامهة الت1998 .907

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد رضوان منور الوريكات ) إعادة املحاكمة يف الرشيعة والقانون دراسة 1998 .908

د عيل مقارنة ( املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

 حممد الصوا

م، خالد فتحي عبد احلميد عبد اهلل ، االستيالء االداري . رسائل واطاريح القانون 1998 .909

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، رضوان السيد راشد، االجبار عىل التعاقد. رسائل واطاريح القانون كلية 1998 .910

 ربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، رفعت حممد ابراهيم الشاذيل ، النظرية العامة يف لالمتناع يف القانون اجلنائي 1998 .911

والرشيعة اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، رفعت حممد عيل رشوان ، املسؤولية اجلنائية عن النتيجة املحتملة يف قانون 1998 .912

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

م، زكريا زكريا حممد املريس املرصي ، مدى الرقابة القضائية عىل اجراءات 1998 .913

االنتخاب للسلطات اإلدارية والسياسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 ربية.املنصورة مجهورية مرص الع

م، سامل فروان عيل اهلويمل )حرية الرأي يف الترشيع أألردين( املاجستري القانون 1998 .914

  كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد النعيم أبو وندي

م، رساج حسني حممد ابو زيد ، التحكيم يف عقود البرتول . رسائل واطاريح 1998 .915

 صورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املن

م، سعد محاد صالح القبائيل، ضامنات حقوق املتهم يف الدفاع امام القضاء اجلنائي. 1998 .916

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق مجهورية مرص العربية.
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م، سوزي عديل ناشد جرجس ، ظاهرة التهرب الرضيبي عىل املستوى الدويل 1998 .917

ول النامية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة واثارها عىل اقتصاديات الد

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صالح مصطفى الربغثي ، قضية لوكريب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 1998 .918

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دولة يف القانون م، طلعت فراج ابراهيم حسن ، نظرية املخاطر كأسس ملسؤولية ال1998 .919

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

م، عبد الرمحن حممد عبد اهلل احلرضمي ، سلطات مأمور الضبط القضائي يف حالة 1998 .920

اجلريمة املشهورة التلبس. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

  العربية.مرص

م، عبد العليم عبد املجيد مرشف عالم ، دور سلطات الضبط االداري يف حتقيق 1998 .921

النظام العام واثره عىل احلريات العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

انون االردين ( م، عبداهلل انور عبداهلل دنون ) احكام احلساب اجلاري يف الق1998 .922

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض القضاة

م، عيل درويش عيل املسيمي ) ملكية الراهن للعقار املرهون يف الرهن التاميني ( 1998 .923

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد القسوس 
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عيل حممد ذيب املرصي ) الفاعل املعنوي للجريمة دراسة مقارنة ( املاجستري م، 1998 .924

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالح 

م، عامد زعل عبد ربه اجلعافرة ) القرائن يف القانون املدين االردين ( املاجستري 1998 .925

  اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد القسوس القانون كلية الدراسات العليا

م، غادة موسى عامد الدين الرشبيني ، املسؤولية اجلنائية عن االعامل البنكية رسائل 1998 .926

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

واطاريح  م، فكري عبد العزيز حممد مجعة ، احلامية املدنية لنفس الصغري. رسائل1998 .927

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فوزي عيل رويق اخلوالدة )حق الدائن املرهتن بتتبع العقار املرهون رهنًا تأمينيًا 1998 .928

يف الترشيع أألردين( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د وليد 

  القسوس

كامل عبد الرحيم مفيض العالوين ) اخلصم العارض يف القانون اصول م، 1998 .929

املحاكامت املدنية االردنية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د عوض الزعبي

سات م، ماهر فوزي حممد )محاية العالمات التجارية( املاجستري القانون كلية الدرا1998 .930

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ابراهيم عطا العموش
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م، حممد بسيوين حممد بسيوين ، اخلالفة يف النظام الرئايس . رسائل واطاريح 1998 .931

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املسؤولية م، حممد سليامن فالح الرشيدي نظرية االلتزام بضامن السالمة يف اطار 1998 .932

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

م، حممد صالح الشيخ ، االثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلامية 1998 .933

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

د عامر تيار ، نظرية احلقوق السياسية للمساهم يف الرشكة املسامهة رسائل م، حمم1998 .934

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد كامل الدين منري، قضاء االمور االدارية املستعجلة. رسائل واطاريح 1998 .935

 لعربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، حممد حممد ابراهيم رمضان ، الوصاية عىل اجلهات املحلية . رسائل واطاريح 1998 .936

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود ابراهيم حسن عبد اهلل القلموين ، املنازعات الرضيبية يف اطار الرضيبة 1998 .937

لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العامة عىل املبيعات. رسائل واطاريح ا

 العربية.
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م، منى شعبان عبد الغني حليمة )القرائن وحجيتها يف االثبات اجلزائي دراسة 1998 .938

حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد 

  صبحي نجم

لبنان( دبلوم العلوم  يف العامة واإلدارات )املحسوبيات اجلردي عادل ندى م،1998 .939

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

 سليامن عصام

م، هيثم سليامن سعيد العطروز ) اجلريمة السياسية و تطبيقاهتا يف االردن ( 1998 .940

  لعليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نائل عبد الرمحن صالحاملاجستري القانون كلية الدراسات ا

م، يوسف حممد يوسف سامل ، اقتصاديات صناعة الزيوت الغذائية يف مرص . 1998 .941

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تنفيذ االوامر م، يوسف هالل عبدالقادر الدرادكة ) مسؤولية املوظف العام عن 1998 .942

الرئاسية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 عيل خطار شطناوي 

م،أبرار عائشة )املجالس اجلهوية للحسابات دراسة مقارنة( دبلوم الدراسات 1999 .943

جتامعية جامعة احلسن الثاين العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واال

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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م،ابراهيم زهري )اخلطأ يف املسؤولية التقصريية عن العمل الشخيص( دبلوم 1999 .944

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 ار البيضاء اململكة املغربية.  احلسن الثاين عني الشق الد

 دبلوم( 7 – 98م،ابو اهلدى رضوان )اجلديد يف القانون التنظيمي للاملية رقم 1999 .945

 جامعة واالجتامعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية عام قانون املعمقة العليا الدراسات

 .  املغربية اململكة البيضاء الدار الشق عني الثاين احلسن

م،ابو بكر عوض باصالح )النيابة العامة وسلطاهتا يف الدعوى اجلزائية دراسة 1999 .946

 مقارنة(،الدكتوراه القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 

( دبلوم 1996م،اهتادي ابراهيم )العقلنة الربملانية باملغرب يف ظل دستور 1999 .947

لقانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم ا

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،احالم سعد اهلل الطالبي )نظام التقايض يف العراق القديم دراسة مقارنة مع بقية 1999 .948

 بلدان الرشق االدنى(، دكتوراه،كلية اآلداب جامعة املوصل.

بري )العقوبات الفرعية دراسة مقارنة(،الدكتوراه القانون م،احالم عيدان اجلا1999 .949

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،امحد عبداهلل املايض )منظمة التجارة العاملية دراسة يف القانون الدويل 1999 .950

 العام(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد.
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ر العالقات الدولية يف منطقة م،امحد عيل ويس )البوسنة واهلرسك : دراسة يف تطو1999 .951

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. -البلقان(،جامعة بغداد 

م،امحد عودة غويري )مظاهر التيسري و التعسري يف إجراءات التقايض اإلدارية 1999 .952

 دراسة 1992لسنة  12املتبعة يف دعوى االلغاء يف ظل قانون حمكمة العدل العليا اجلديد رقم 

 مقارنة( بحث جملة،جامعة الريموك االردن. )مخ(  

م،امحد فاضل حسني )الرشيعة االسالمية مصدر للحقوق واحلريات العامة 1999 .953

 دراسة دستورية مقارنة بني الرشيعة االسالمية والقانون(،املاجستري. 

م،امحد حممد ديب حجال )دعوى اعالن الصورية(،دبلوم قانون االعامل كلية 1999 .954

 لبنان بإرشاف د: فايز احلاج شاهني  -ق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية احلقو

م،أمحد مهدي صالح حممد الراوي )االمن الدويل يف ميثاق االمم 1999 .955

 املتحدة(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

( دبلوم 1999 - 1998الية م،أمخيس حسن )املقتضيات اجلبائية يف اطار قانون امل1999 .956

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،اسامة شحاده عباس )العامل العريب بني الرشق اوسطية اجلديدة 1999 .957

لسياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة واملتوسطية(،دبلوم العلوم ا

 لبنان بإرشاف د: امحد رسحال -اللبنانية 
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م،اسويح الناجم )مسامهة املوارد اجلبائية يف متويل ميزانية بلدية العيون( دبلوم 1999 .958

امعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ج

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،ارشاق حممود شكر )جريمة االمتناع عن االغاثة(،املاجستري القانون 1999 .959

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،أفريقي سعيد )تدبري الشأن املحيل اجلانب املايل نموذج اجلامعة القروية فضاالت 1999 .960

بلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية ( د90-99

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،األخرض سعيد )التدخالت االقتصادية للجامعات املحلية حالة مجاعة 1999 .961

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية املحمدية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

-1998م،احلجامي مصطفى )العفو الرضيبي عىل ضوء القانون املايل لسنة 1999 .962

قتصادية ( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واال1999

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،احللوي ثورية )تطور قواعد القانون الدويل اإلنساين واملحاكم اجلنائية الدولية( 1999 .963

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     جامعة 
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م،احلنطة أمحد )حصيلة أولية لتحويل جزء الدين اإلسباين نحو املغرب اىل 1999 .964

استثامرات( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

د )تطور الشخصية القانونية للفرد يف القانون الدويل( دبلوم م،الداه ولد سيد أمح1999 .965

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،الداللعة سامر حممود عبده )أزمة اخلليج وتأثريها عىل عملية السالم يف الرشق 1999 .966

األوسط( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

يم )املنافسة يف ميدان الصفقات العمومية اجلامعية اإلطار م،الشافعي عبد الرح1999 .967

القانوين والواقع العميل( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

النشقاقات احلزبية باملغرب نموذج انشقاق جبهة م،الشعيبات الطاهر)ظاهرة ا1999 .968

القوى الديمقراطية عن حزب التقدم واالشرتاكية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.     
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سمني )حق التعديل الربملاين يف مادة مشاريع قوانني املالية قراءة يف م،الصاحلي يا1999 .969

جتربة نظام الغرفتني باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

مري سيف بن عمران مراش )دراسة يف فعالية املنظامت الدولية واإلقليمية م،العا1999 .970

نموذج األمم املتحدة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

اريع قوانني املالية يف ظل نظام الغرفتني باملغرب مرشوع م،العلمي حممد )مش1999 .971

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 98/99قانون مالية سنة 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ة اخلارجية املغربية الصحراء كنموذج( دبلوم م،العلمي حممد )مؤثرات السياس1999 .972

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

املغريب(  م،الغزالين حممد )معاجلة الدين العام الداخيل وحتوالت النظام املايل1999 .973

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،املصطفى شنضيض )عقد البيع التجاري الدويل للبضائع بني التأصيل والتنازع( 1999 .974

ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة الدكتوراه القانون كل

 املغربية.  



152                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م،النارصي عبد الرحيم )تطور االستثامرات األجنبية يف قطاع النسيج( دبلوم 1999 .975

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. احلسن الثاين 

م،النخيل هشام )القضاء عىل ظاهرة الفقر أي دور للرشاكة( دبلوم الدراسات 1999 .976

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

،الياديني حممد )متطلبات العوملة ورهانات التنمية الصناعية دراسة يف حالة م1999 .977

القطب التكنولوجي ملطار حممد اخلامس( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

امر األجنبي املبارش يف اجلزائر يف ظل الترشيعات احلالية( م،آمال يوسفي )اإلستث1999 .978

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

 الديمقراطية الشعبية.        

م،امديز رضوان )متويل املشاريع املحلية بواسطة القروض نموذج مجاعة 1999 .979

لعليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية املحمدية( دبلوم الدراسات ا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،امل فاضل عبد خشان )املسؤولية اجلنائية يف اجلرائم الناشئة عن نقل 1999 .980

 بغداد. الدم(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة 



153                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م،انس اكرم حممد صبحي )نظم املعلومات ودورها يف صنع القرار السيايس 1999 .981

(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،املاجستري 1973اخلارجي : حالة حرب ترشين 

 بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح العاين.

العلوم القانونية  م،أنوار فؤاد )املعرش يف الترشيع املغريب( املاجستري القانون كلية1999 .982

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،آيت مالك ادريس )إشكالية التمويل لدى اجلامعات القروية مجاعة اغيل 1999 .983

نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 االجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. و

م،ايمن سبعاوي ابراهيم احلسن )تطبيق املعاهدات الدولية ورسياهنا من حيث 1999 .984

الزمان واملكان(،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د اكرم داود 

 الوتري 

س )التحكيم االختياري وسيلة لفعل منازعات العقود الدولية م،باسم سعيد يون1999 .985

 دراسة مقارنة(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،بان حكمت عبدالقادر احلارس )جنوح االحداث يف العراق دراسة حتليلية 1999 .986

 انون.(،الدكتوراه القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية الق1998/  1988للفقرة 

م،بان صالح عبد القادر )الطعن بقرار تقدير رضيبة الدخل دراسة مقارنة(، 1999 .987

 املاجستري قانون املالية،كلية القانون جامعة بغداد.
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م،براق جواد سوادي احلامدي )النظام القانوين ملتعهد النقل الدويل متعدد 1999 .988

 كلية القانون.  الوسائط(،املاجستري القانون املدين / التجاري،جامعة بغداد

م،بسام حسن العف )احلوالة والسفتجة بني الدراسة والتطبيق( املاجستري كلية 1999 .989

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

م،بشار رشدي حسني شديد )قانون االنتخاب الفلسطيني دراسة حتليلية 1999 .990

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن ومقارنة( املاجستري 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،بشار سبعاوي ابراهيم احلسن )إهناء املعاهدات الدولية(،الدكتوراه 1999 .991

 القانون،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: اكرم داود الوتري. 

شيدي )التدابري اجلمركية لتشجيع القطاع اخلاص من توقيع املغرب م،برشى ر1999 .992

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 1999 - 1998االتفاقيات الغات إىل قانون مالية 

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  

م،برشى سلامن حسني العبيدي )احلامية اجلنائية للطفولة دراسة يف الترشيع 1999 .993

 العراقي(،املاجستري القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

م،برشي عبداهلل )علم االجتامع السيايس عند ابن خلدون دراسة( الدكتوراه،كلية 1999 .994

 العلوم السياسية جامعة بغداد.
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( املاجستري 1912-1880لسياسة اخلارجية للمغرب من سنة م،بفدن حممد )ا1999 .995

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية. 

م،بكر عبدالفتاح فهد الرسحان )اإلثبات باخلربة يف القضايا احلقوقية وفق القانون 1999 .996

املاجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: عوض امحد األردين( 

 الزعبي 

م،بال حسن )االنشقاقات نموذج انشقاق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن 1999 .997

االحتاد املغريب للشغل( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 جتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالقتصادية واال

م،بلعريب نادية )السياسة االنفاقية حلكومة التناوب يف القطاع الفالحي( دبلوم 1999 .998

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 شق الدار البيضاء اململكة املغربية.  احلسن الثاين عني ال

م،بلودنني أمحد )إستقاللية القضاء بني الطموح والرتاجع( املاجستري كلية احلقوق 1999 .999

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

 املغرب اليوم: التناوب م،بن عامر عبد املجيد )أزمة النخب والسلطة السياسية يف1999 .1000

وسؤال االنتقال الديمقراطي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.     



156                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

الدكتوراه القانون كلية م،بنارص احلاجي )الدور االجتامعي للصيديل املامرسة( 1999 .1001

 العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،بوبرش ادريس )الضامن االجتامعي لعامل الفوسفاط أية خصوصية( املاجستري 1999 .1002

ق الدار القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الش

 البيضاء اململكة املغربية. 

م،بوخرييص سمري )اجلانب اجلبائي للتنظيم اجلامعي يف املناظرات الوطنية حول 1999 .1003

اجلامعات املحلية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 اململكة املغربية.   واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء

م،بوشتة طاهر)املوارد البرشية للجامعات املحلية حالة اجلامعة احلرضية ألكادير( 1999 .1004

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

( 1996-1962شعيب بخرويش )االستفتاء الشعبي وتطبيقاته باملغرب م،بو1999 .1005

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،بواليد هشام )احلكم واملعارضة الكتلوية يف املغرب( دبلوم الدراسات العليا 1999 .1006

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 
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ية املصدرة للبرتول إنطالقًا م،بوخلامير عبدالعزيز )اجلزائر ومنظمة األقطار العرب1999 .1007

من رهان الصحراء الكربى( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،تاج املصطفى )مؤسسة القائد يف القانون املغريب( املاجستري القانون كلية العلوم 1999 .1008

صادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانونية واالقت

 املغربية. 

م،تارباوي عبد الرحيم )العالقة بني اآلمر بالرصف واملحاسب العمومي من 1999 .1009

خالل نفقات التسيري،وتأثريها عىل تدبري املال العام حالة نيابة وزارة الشؤون الثقافية بالدار 

لدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية البيضاء( دبلوم ا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،تلهيمت يوسف )دبلوماسية التفاوض دراسة يف أشغال مؤمتر األمم املتحدة 1999 .1010

يا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية الثالث لقانون البحار( دبلوم الدراسات العل

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،تيسري حممد االبراهيم العبد اهلل )جريمة انتهاك حرمة املسكن دراسة مقارنة(، 1999 .1011

 اد.املاجستري القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغد

م،ثابت مراد )الرشعية السياسية يف املغرب بني السيايس واالقتصادي( دبلوم 1999 .1012

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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تي )التيارات االسالمية احلديثة واملعارصة يف م،ثائر نجرس هزاع عمريي التكري1999 .1013

كلية  -املرشق العريب ومسألة الديمقراطية دراسة يف ضوء مبدأ الشورى(،جامعة بغداد 

 العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: قحطان امحد سليامن احلمداين. 

نون م،جاسم خريبط خلف )حجية االحكام والقرارات اجلزائية(،املاجستري القا1999 .1014

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،جايف ابراهيم )االنفاق العمومي بني التنفيذ واملراقبة وخصوصيات نفقات 1999 .1015

وزارة املالية( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،جباري رضا )اخلطاء اجلزائي واخلطاء املدين ما مدى صحة إعتبار أن كل خطأ 1999 .1016

جزائي خطأ مدين( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

دي دراسة م،جرجس يوسف طعمة )القصد اخلاص يف قانون العقوبات االقتصا1999 .1017

مقارة(،دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج -اجلامعة اللبنانية 

م،جعفر خزعل جاسم الربيعي )نظرية املخاطر يف القانون 1999 .1018

 بداهلل الدوري. الدويل(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد ع

م،جعفر صادق مهدي )ضامنات حقوق اإلنسان دراسة دستورية التنظيمية 1999 .1019

 والرقابة عليها(،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،املاجستري القانون الدستوري.
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م،مجيل حممد دويك )نظرية املصلحة العامة يف القانون االداري(،الدكتوراه 1999 .1020

لبنان بإرشاف د:  -ق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية القانون العام كلية احلقو

 خالد قباين

م،مجيلة بن عيل )اجلوانب القانونية والتنظيمية ملجلس التعاون لدول اخلليج 1999 .1021

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

 .        اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

م،جناح حسن )قراءة يف مرشوع قانون حتصيل احلقوق العامة( دبلوم الدراسات 1999 .1022

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

لية للصحفيني يف مناطق النزاعات م،جوتيار حممد رشيد صديق )احلامية الدو1999 .1023

 املسلحة( املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: حممد الدوري. 

م،حارث عبد العايل )التأمني لفائدة من سيملك( املاجستري القانون كلية العلوم 1999 .1024

دار البيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق ال

 املغربية. 

م،حامد عيل عثامن )االلتزام العقدي بالنسبة للمتعاقدين يف الترشيعني املغريب 1999 .1025

والسوداين( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 
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هشام )الرضائب العقارية املحلية نموذج مجاعة الربنويص( دبلوم  م،حساري1999 .1026

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ة مقارنة(،املاجستري م،حسام باقر عبداالمري )بطاقات االئتامن املرصيف دراس1999 .1027

 القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،حسام رشيد )برنامج قروض مقاوالت الشباب،القانون وإشكالية التحصيل( 1999 .1028

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 يضاء اململكة املغربية.     جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار الب

م،حسن بوكييل )املامرسة االتفاقية للمغرب يف جمال البيئة( املاجستري القانون كلية 1999 .1029

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية. 

يف الفكر السيايس م،حسن سعيد فران )االعتدال مصدر للرشعية 1999 .1030

االفالطوين(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين -اللبنانية 

حسن عيل عبد الزعبي )اثر النظام املعلومات االسرتاتيجي يف بناء وتطوير املزايا ،م1999 .1031

 نافيس(،الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.التنافسية وحتقيق عوامل التفوق الت

 اربيل. م،حسني توفيق )اتفاقية الوتو غات وعوملة امللكية الفكرية(، الدكتوراه،1999 .1032
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م،حسني عبدالقادر معروف )النزعة الشخصية واملوضوعية يف الترصف القانوين 1999 .1033

 كلية القانون. دراسة مقارنة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد 

م،حسيني رضوان )البعد البيئي يف العالقات التجارية الدولية حالة االتفاق العام 1999 .1034

للتجارة والتعريفة اجلمركية املنظمة العاملية( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية 

 غربية. واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة امل

م،محدي صالح جميد )السلطة اجلزائية املخولة الغري القضاء(،الدكتوراه القانون 1999 .1035

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،حنان حممد مطلك القييس )النظام القانوين لتضمني املوظف العام يف الترشيع 1999 .1036

 العراقي دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد. 

م،حيدر ادهم عبد اهلادي الطائي )استاذ جامعي( )االحتجاج يف القانون 1999 .1037

 ة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية.الدويل(،املاجستري كلية القانون جامع

م،حيدر رايض حمسن )التكاليف يف الترشيع الرضيبي العراقي(،املاجستري القانون 1999 .1038

 املالية العامة،جامعة بغداد كلية القانون.  /

م،خالد حسن )الصلح يف القانون املدين املغريب واملقارن ومدى تأثرياته عىل 1999 .1039

الت( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة العقود واملعام

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 
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م،خالد سلامن جواد )القضاء الدويل االقليمي دراسة نظرية مقارنة(،كلية القانون 1999 .1040

 شد امحد السيد. جامعة بابل،املاجستري القانون العام،بإرشاف د: مر

م،خدجية عبدالرمحن رشيف )نظرية الظاهر يف القانونني املدين والتجاري دراسة 1999 .1041

مقارنة بني القانونني اللبناين والفرنيس(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم 

 لبنان بإرشاف د: هناد رزق اهلل -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

عباس عطوان )مستقبل العالقات االمريكية الصينية(،املاجستري،جامعة م،خرض 1999 .1042

 بغداد كلية العلوم السياسية.

م،خليفة عيل اجلرباين )العقوبات التأديبية للموظفني يف الترشيعني الليبي واملغريب 1999 .1043

ة دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامع

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،خليل عبداملحسن خليل )الرضر القابل للتعويض يف القانون الدويل دراسة 1999 .1044

تطبيقية عىل حالة العراق(،الدكتوراه القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د 

 حممد عبداهلل الدوري 

وحقوق املؤمن املرتتبة عىل م،خليل حممد عبداهلل )تقدير مبلغ التعويض 1999 .1045

دفعه(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: مروان كركبي -
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م،دامحني عزيز )التحكيم كوسيلة حلل املنازعات الدولية( دبلوم الدراسات العليا 1999 .1046

نونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني املعمقة قانون عام كلية العلوم القا

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

( دبلوم الدراسات العليا 1998 - 1993م،داوي ناجي )بلدية كلميم ما بني 1999 .1047

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 دار البيضاء اململكة املغربية.    الشق ال

م،دزاكيس محيد )املنازعات الرضيبية يف جمال التحصيل( دبلوم الدراسات العليا 1999 .1048

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

مكي )افريقيا جنوب الصحراء يف ظل املتغريات الدولية م،دنيا هاتف 1999 .1049

 اجلديدة(،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد.

م،دهام حممد دهام )االقليات واالمن القومي العريب/ دراسة يف البلد الداخيل( 1999 .1050

 الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

نا حممد ملحم )سيادة الدولة النامية يف ظل العوملة(،دبلوم القانون العام كلية م،دي1999 .1051

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،رائد فوزي محود )فكر التدويل يف القانون الدويل وتطبيقاهتا يف ضوء قرارات 1999 .1052

 بمدينة القدس(،بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي.االمم املتحدة املتعلقة 
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م،رزقاوي هشام )جتريم التملص الرضيبي باملغرب من خالل قانون املالية لسنة 1999 .1053

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 1997 - 1996

 بيضاء اململكة املغربية.     واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار ال

م،رزقي عبد املجيد )العمل اجلمعوي باملغرب بني النص واملامرسة( دبلوم 1999 .1054

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

يز السنكري )حاالت تقرير املسؤولية عن اخلطأ املرفقي(،دبلوم القانون م،رشا فا1999 .1055

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

 املغريب

م،رشيدة بلويتي )رشكة املسامهة ذات جملس االدارة اجلامعية ذات جملس الرقابة 1999 .1056

سات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية نموذج( دبلوم الدرا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،رعد عبودي بطرس )دبلوماسية االمم املتحدة يف تسوية النزعات 1999 .1057

 الدولية(،الدكتوراه،بإرشاف د: فاضل زكي حممد.

بد الرمحن )اخلطاب السيايس عند األحزاب السياسية املغربية نموذج م،ركيك ع1999 .1058

( 1998و  1983حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية وحزب االحتاد الدستوري بني 

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 ر البيضاء اململكة املغربية.     جامعة احلسن الثاين عني الشق الدا
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م،رياض أبو هيبة )عدالة اعفاءات رضيبة الدخل يف السلطة الوطنية الفلسطينية( 1999 .1059

 املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نضال صربي.

ة قانون خاص م،ريامن عزيزة )املنازعات اجلمركية( دبلوم الدراسات العليا املعمق1999 .1060

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.  

م،زهوة ودود املجذوب )السيادة واالصالح السيايس يف احلوار االسالمي 1999 .1061

 - 1975لعام املسيحي للتنازع دراسة مقارنة للتنازع السلطوي يف لبنان رصاع اخلاص وا

(،الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة 1976

 لبنان بإرشاف د: فاديا كيوان -اللبنانية 

م،زورال بلعيد )التنظيم اإلداري واملايل للصندوق الوطني للضامن االجتامعي( 1999 .1062

ية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصاد

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

-1998م،زيرار خالد )السياسة االجتامعية يف ظل التوجهات املالية لسنة 1999 .1063

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 1999

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

( 1996-1906م،زين الدين حممد )املسألة الدستورية يف املغرب األمس واليوم 1999 .1064

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 املغربية. جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 
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م،زينب حسني عبدالقادر )تكييف الترصف القانوين(،املاجستري القانون 1999 .1065

 املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،سامل بن سلامن بن سامل الشكييل )الشورى يف سلطنة عامن بني الفكر االسالمي 1999 .1066

احلقوق جامعة  واالفكار الوضعية دراسة مقارنة( الدكتوراه،قسم القانون الدستوري كلية

 عني شمس مرص،بإرشاف د: رمزي طه الشاعر. 

م،سامل عبد العزيز)التناوب السيايس يف املغرب بني املفهوم والواقع( دبلوم 1999 .1067

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 ة املغربية.    احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململك

م،سعادة عزيز )حق الدفاع الرشعي يف إطار ميثاق األمم املتحدة( دبلوم 1999 .1068

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

)االثر اجلنائية للتلقيح الصناعي البرشي(،املاجستري م،سعد طاهر عبد اهلاشمي 1999 .1069

 القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،سعد عدنان عبد الكريم اهلنداوي )رقابة اهليئات املستقلة لضامن حقوق األفراد 1999 .1070

نون دراسة مقارنة يف نظام االمبودسامن والنظم املشاهبة( الدكتوراه القانون االداري،كلية القا

 جامعة بغداد.

م،سالماين ليىل )اإلستفتاء يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 1999 .1071

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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م،سالمي مصطفى )أدب احلرب عند املغاربة خالل القرن التاسع عرش امليالدي( 1999 .1072

عليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية دبلوم الدراسات ال

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،سلطان راكان العجمي )اثر العوامل االقتصادية يف صناعة السياسة اخلارجية 1999 .1073

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق االرسائيلية جتاه الدول العربية بعد مؤمتر مدريد(،

 لبنان بإرشاف د: جورج رشف -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،سليامن خليف القالب العموش )القوانني املؤمنة التي تصدر عن السلطة 1999 .1074

سة التنفيذية يف االردن ومدى صالحية حمكمة العدل العليا االردنية يف الرقابة عليها درا

مقارنة مع اجتهاد القضاء املرصي واللبناين(،الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم 

 لبنان بإرشاف د: خالد قباين -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،سمية رشيد جابر الزبيدي )التدابري املضادة يف القانون الدويل العام وتطبيقاهتا 1999 .1075

 ري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.  عىل العراق(،املاجست

م،سمرية بوزردة )دور املجالس اجلهوية للحسابات يف مراقبة املالية املحلية( دبلوم 1999 .1076

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

-1948القومي العريب والتحدي الصهيوين م،سهى سعيد العزاوي )الفكر 1999 .1077

 (،املاجستري،بإرشاف د: قحطان احلمداين.1990
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م،سهري عيل امحد )سلطة اصدار اللوائح والقرارات يف اجلمهورية 1999 .1078

 اليمنية(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد.  

د بن م،شحيش عبد الرمحن )املرشوع اإلصالحي عند عبد الرمحن بن زيدان وحمم1999 .1079

احلسن احلجوي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،رشبل عبداهلل انطوان )التنشئة السياسية يف لبنان الرتبية عىل التسامح من خالل 1999 .1080

درسية(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة الكتب امل

 لبنان بإرشاف د: انطوان مرسة  -اللبنانية 

م،شهيم خالد )إشكالية املراقبة يف الصفقات العمومية اجلامعية يف ضوء املرسوم 1999 .1081

لقانونية واالقتصادية اجلديد( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم ا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،شيامء كريم نعمة الصفار )االزدواجية الرضيبية دراسة الرضائب املبارشة دراسة 1999 .1082

 مقارنة(،املاجستري القانون / املالية العامة،جامعة بغداد كلية القانون. 

طيب منصور حمسن )القيمة القانونية يف الرشيعة االسالمية ومكانتها م،صالح ال1999 .1083

يف اخلطاب القانوين العريب حماولة تأطري وتقييم( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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ري ملبدأ املساواة أمام القضاء م،صباح مجعة أوختي الباوي )األساس الدستو1999 .1084

وضامناته بني الرشيعة اإلسالمية والنظم الوضعية(، املاجستري، كلية احلقوق، جامعة 

 النهرين. 

م،صبريي ابراهيم )القباضة اجلامعية ومسألة التدبري املايل اجلامعي( دبلوم 1999 .1085

ادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتص

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،صغري حممد )املناظرة الوطنية السابعة للجامعات املحلية دراسة اجلانب املايل 1999 .1086

احلصيلة واآلفاق( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 جتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. واالقتصادية واال

م،صالح هادي صالح الفتالوي )جريمة املزايدات يف القانون 1999 .1087

 العراقي(،املاجستري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،ضومر ميلود )املحامي املتمرن( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص 1999 .1088

وم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء كلية العل

 اململكة املغربية.  

م،طارق بن هالل بوسعيدي )تطبيقات االصالح والتنمية االدارية يف دولتي 1999 .1089

دية سلطنة عامن واململكة العربية السعودية( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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م،طلحاوي حممد )قضية املياه يف الرشق األوسط دراسة يف العالقات السياسية 1999 .1090

العربية مع دول اجلوار اجلغرايف( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

سن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احل

 املغربية. 

م،طوين ميشال عيسى )التنظيم القانوين لشبكة االنرتنت دراسة مقارن يف ضوء 1999 .1091

القوانني الوضعية واالتفاقيات الدولية(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم 

 اف د: وسيم حرب لبنان بإرش -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،عادل خليل عبد العزيز حممد،مبدئ العدالة الرضيبية تأصيال وتطبيقا يف 1999 .1092

الترشيع املايل االسالمي والترشيع املايل املقارن،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

ل العقد الدويل(،املاجستري م،عباس عودة بكال الكعبي )تنازع القوانني يف شك1999 .1093

 القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

م،عبد اإلله حسني الكبيس )النظرية السياسية لدى زيدية اليمن( دبلوم الدراسات 1999 .1094

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ات يف احكام املحكمة الدستورية م،عبد احلميد حسن حممد )محاية احلقوق واحلري1999 .1095

العليا( الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص،بإرشاف د: حممد 

 حممد بدران. 
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م،عبدالعزيز لعراش )النظام اجلمركي ومسالة التنمية االقتصادية باملغرب( 1999 .1096

عية جامعة احلسن الثاين اململكة الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتام

 املغربية.  

م،عبدالقادر نارصي )اإلحتاد الربيدي العاملي وسياسته التنموية يف العامل الثالث( 1999 .1097

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

 الديمقراطية الشعبية.        

د املحاقري )مرشوع النظام الرشق أوسطي املفهوم م،عبدالكريم حسني حمم1999 .1098

االبعاد االليات( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،عبداهلل مسعودي )التقادم يف عقد التأمني( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 1999 .1099

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        جامعة اجلزائر 

م،عبداملنعم موسى ابراهيم )حسن النية يف العقود( دبلوم قانون االعامل كلية 1999 .1100

 لبنان بإرشاف د: عيل ابراهيم -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

دولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل م،عبدعيل حممد سوادي )املسؤولية ال1999 .1101

 االنساين(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية. 

م،عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري )سلطة جملس االمن الدويل يف اختاذ التدابري 1999 .1102

 املؤقتة(،املاجستري القانون الدويل،جامعة بغداد كلية القانون.
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م،عروبة جبار عبد اخلزرجي )العالقة بني العروبة واالسالم يف فكر حزب البعث 1999 .1103

كلية العلوم السياسية،املاجستري بإرشاف د: غانم حممد  -العريب االشرتاكي(،جامعة بغداد 

 صالح. 

م،عزالدين الطيب آدم )اتفاقية مونرتيال ألمن الطريان املدين و قضية لوكريب(، 1999 .1104

 لقانون الدويل،جامعة بغداد كلية القانون،بإرشاف د: حممد عبداهلل الدوري. املاجستري ا

م،عطااهلل سامل جويعد الرصايرة )الرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة للدولة يف النظام 1999 .1105

االردين دراسة مقارنة مع النظامني املرصي واإلنكليزي( الدكتوراه،قسم االقتصاد كلية 

 س بإرشاف د: زين العابدين بدوي نارص. احلقوق جامعة عني شم

م،عقيل عزيز عودة )احلامية اجلنائية للمستهلك يف القانون العراقي(،املاجستري 1999 .1106

 قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عقيل فاضل محد الدهان )تبعية التأمينات لاللتزام االصيل يف القانون 1999 .1107

 دين،جامعة بغداد كلية القانون. املدين(،املاجستري القانون امل

م،عالم طارق )تنفيذ املداخيل عىل املستوى املحيل بني التطبيق واملعوقات حالة 1999 .1108

مجاعة سيدي بليوط( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 ململكة املغربية. واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء ا

م،عيل امحد عباس الدليمي )مدى تأثري الوسيلة املرشوعة بالغاية غري 1999 .1109

 املرشوعة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،عيل أجمد )تطور تنظيم اجلبهة باملغرب من االطار االقتصادي اىل املدلول 1999 .1110

ن كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة السيايس واالداري( املاجستري القانو

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،عيل ضاري خليل )السبب االجنبي وأثره يف نطاق املسؤولية التقصريية دراسة 1999 .1111

 مقارنة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

يدي )السلطة التقديرية لإلدارة ورقابة القضاء دراسة حتليلية ومقارنة( م،عيل جم1999 .1112

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م،عيل حممد بوذراع )املؤسسات االصالحية يف اجلزائر ودورها يف اعادة تربية 1999 .1113

 كوم عليهم(،املاجستري القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. وتأهيل املح

م،عيل نجيب عبدالرمحن )القرار التاديبي وضامناته يف لبنان واالردن(،دبلوم 1999 .1114

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

 هيام مروة 

اسم )توظيف فكرة العدو يف االسرتاتيجية م،عامد مؤيد ج1999 .1115

 االمريكية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،عمر كرامة مبارك سويلم )اوجه دالالت النصوص عىل االحكام(،الدكتوراه 1999 .1116

 القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،عميل فاطنة )السياسة باملقرب قانون اجلبهة كنموذج لصناعة القرار( دبلوم 1999 .1117

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ديد( دبلوم الدراسات العليا املعمقة م،عني شنوف عبداهلل )قانون اخلوصصة اجل1999 .1118

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،غريب نعيمة )تدبري املديونية اخلارجية يف ظل حكومة التناوب القروض 1999 .1119

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية الفرنسية( دبلوم الدراسات العليا 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،فاروق حممد معاليقي )وحدات انفاذ السلم بني مفهومي حفظ السالم 1999 .1120

 -واالدارية اجلامعة اللبنانية وفرضه(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: جورج ديب

م،فاطمة بنت امحد ولد عبد )الرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة وتطبيقاهتا يف الترشيع 1999 .1121

 املوريتاين(،املاجستري القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

ظرية(،الدكتوراه،بإرشاف م،فكرت رفيق شفيق )االصولية االسالمية : دراسة ن1999 .1122

 د: خليل احلديثي
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م،فوز عبد اهلادي )الشخصية املعنوية لرشكات املسامهة العامة املحدودة، 1999 .1123

مفهومها بموجب ترشيعات الرشكات السارية يف فلسطني( املاجستري كلية احلقوق واالدارة 

 العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: غسان فرمند.

)األقليات واحلق يف حتديد اهلوية ( دبلوم الدراسات العليا املعمقة  م،فوزمر حممد1999 .1124

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية. 

 م،فوزية الكون )القايض اجلبائي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص1999 .1125

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية بإرشاف د: إدريس خدري.  

م،فيصل زكي عبد الواحد، ارضار البيئة يف حميط اجلوار واملسؤولية املدنية عنها . 1999 .1126

 ورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م،فينران ابتسام )اتفاق هيوستن ومسار مسلسل االستفتاء يف الصحراء املغربية( 1999 .1127

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،قرقويب أمحد )القضاء الدستوري باملغرب دراسة حتليلية ملواكبة مدى التطور يف 1999 .1128

بنيته واجتهاداته( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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شيد )الوعاء اجلبائي بني املرودية وتشجيع االستثامر الرضيبة عىل م،قريب ر1999 .1129

الرشكات نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ظاهرة احلزبية يف اليمن وأثرها عىل احلياة السياسية م،قضل حممد حممد املطاع )ال1999 .1130

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 1997 - 1990

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

نون الدويل اإلتفاقي والقانون الداخيل يف م،قطاين عبداهلل فهد )العالقات بني القا1999 .1131

اململكة العربية السعودية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،كامران امحد حممد امني )كردستان بني الرصاعات الدولية واالقليمية(،كلية 1999 .1132

 معة صالح الدين. اآلداب،جا

م،كحيل مبارك )البعد االقتصادي يف عامل ما بعد احلرب الباردة مقارنة حتليلية( 1999 .1133

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

ة وتسوية الرصاع العريب االرسائييل بعد احلرب م،كريم سيد كنبار )البيئة الدولي1999 .1134

 الباردة(،الدكتوراه،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف.
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م،كريمي املصطفى )ترضيب عوائد رؤوس األموال املنقولة يف النظام اجلبائي 1999 .1135

املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. واالجتامع

م،كزال امحد )وزن التمويل الداين للتنمية املحلية باجلامعة القروية لشالالت( 1999 .1136

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  جامعة احلسن الثاين عني الشق 

م،كلوديا سعد كرم )السلطة التنفيذية قبل وبعد التعديالت الدستورية للعام 1999 .1137

 -(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 1990

 لبنان بإرشاف د: ندي تيان

طاع السياحي باملغرب( الدكتوراه القانون م،كامل رشف )االدارة االقتصادية للق1999 .1138

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،كامل مصطفى قزاز )اإلجهاض يف القانون الوضعي دراسة مقارنة( املاجستري 1999 .1139

 اف د: رفاعي سيد سعدجامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن بإرش

م،كوثر حازم سلطان )امتيازات املوظف العام واثرها يف زيادة فاعلية 1999 .1140

 االداء(،املاجستري القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

االرسائييل(  -م،كوثر عباس عبد )االمن القومي االمريكي والرصاع العريب 1999 .1141

 بغداد. الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة
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م،كوركيس يوسف داود )اجلريمة املنظمة(،الدكتوراه القانون اجلنائي،كلية 1999 .1142

 القانون جامعة بغداد.

م،حلرويس يوسف )اثبات عقد النقل البحري للبضائع يف قانون التجارة البحري 1999 .1143

لوم ( املاجستري القانون كلية الع1978املغريب واتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحرًا لسنة 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية. 

م،لشهب عبد اهلادي )احلساب اإلداري واملراقبة املالية باجلامعات املحلية نموذج 1999 .1144

ية بلدية موالي رشيد( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانون

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،لطيفة محيد حممد )جرائم النرش يف الترشيع العراقي(،الدكتوراه القانون 1999 .1145

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،لعفورة حمجوبة )السلوك السيايس للحركة اإلسالمية باملغرب بني جدلية خيار 1999 .1146

إكراه نموذج حركة التوحيد واإلصالح( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية  /

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 ة.     اململكة املغربي

م،لكدايل السعدية )حساب وحتصيل الرضيبة العامة عىل الدخل فيام خيص 1999 .1147

الدخول االجرية وما يف حكمها( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 
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القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  

م،ملناور حسن )دور املفوضية السامية لألمم املتحدة يف محاية الالجئني( دبلوم 1999 .1148

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

نفاد طرق التقايض م،ملياء عبد احلسني اخلياط )قاعدة است1999 .1149

 الداخيل(،املاجستري،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية.

م،مازن ليلو رايض )دور لرشوط االستثنائية يف متييز العقد االداري(،الدكتوراه 1999 .1150

 القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

اجباته وسلطاته جتاه العقد موضوع م،مازن مصطفى ترو )املحكم املطلق و1999 .1151

 -النزاع(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: هناد رزق اهلل 

م،متويل عبد املؤمن حممد،نظام الوصاية عىل القرص يف القانون الروماين والرشيعة 1999 .1152

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.االسالمية،رسائل واطاريح ال

 - 1989م،مثنى محدي توفيق الثويني )العالقات االمريكية االيرانية للفرتة 1999 .1153

 كلية العلوم السياسية،الدكتوراه، بإرشاف د: امحد النعيمي. -(، جامعة بغداد 1999
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قانون اجلنائي دراسة حتليلية م،جميد خرض امحد السبعاوي )الرابطة السببية يف ال1999 .1154

تطبيقية مقارنة(،املاجستري،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف وعرض د: حارث محود 

 احلارثي.   

م،حممد الزردة )الرشطة القضائية يف جمال املياه باملغرب( دبلوم الدراسات العليا 1999 .1155

عية جامعة احلسن الثاين عني املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتام

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: املحجوب اهليبة.  

م،حممد املصطفى ولد ديدي )التصادم البحري يف ضوء القانون املغريب 1999 .1156

واملوريتاين( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.الثاين 

م،حممد اهلزاط )التدخل االنساين يف املامرسة الدولية املعارصة( الدكتوراه القانون 1999 .1157

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

ة( الدكتوراه القانون كلية العلوم م،حممد برماين )االسرتاتيجية العسكرية العربي1999 .1158

 القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،حممد بن الداه بن عبد القادر)الرضيبة عىل األرباح الصناعية والتجارية واملهنية 1999 .1159

لعلوم القانونية والفالحية بموريتانيا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية ا

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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م،حممد حسني يعقوب )نظرية فصل السلطات يف النظام الدستوري(،دبلوم 1999 .1160

اف لبنان بإرش -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: حممد طي

م،حممد صباح سعيد )دراسة مقارنة بني قانون العقوبات العراقي وقانون 1999 .1161

 العقوبات الرتكي(،جامعة سلجوق،قونيا،تركيا،باللغة الرتكية.

م،حممد عيل عبدالرضا سلامن )جريمة االحتكار يف الترشيع العراقي(،املاجستري 1999 .1162

  قانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.

م،حممد عيل عبده )دور الشكل يف العقود(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق 1999 .1163

 لبنان بإرشاف د: عيل ابراهيم -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،حممد قزيرب )موقع االستثامر داخل السياسة اجلبائية باملغرب من خالل مكونات 1999 .1164

توراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية االصالح اجلبائي العام( الدك

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

م،حممد موساوي )قاعدة االسناد يف القانون الدويل اخلاص املغريب( الدكتوراه 1999 .1165

 املغربية.  القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

م،حممود رسالن سليامن الزعبي )املؤامرة يف قانون العقوبات األردين دراسة 1999 .1166

حتليلية مقارنة( املاجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: حممد 

 صبحي نجم
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م،حممود حممد الدمرداش،اخلصخصة كوسيلة لعالج االختالالت اهليكلية لقطاع 1999 .1167

 عامل العام. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.أل

م،حمو عبد السالم )الكتلة الديمقراطية وإشكالية التناوب السيايس يف املغرب( 1999 .1168

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  جامعة احلسن

م،مديان هشام )حق االقليات يف تقرير املصري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 1999 .1169

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ان حسن )اإلشكاالت النظرية لتطبيق الزكاة يف االقتصاد املعارص( دبلوم م،مزي1999 .1170

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

يمقراطي يف املغرب( دبلوم م،مستيك لطيفة )التناوب وأفق االنتقال الد1999 .1171

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،مسعود عيسى العزايب )نظام العفو يف القانونني الليبي واملغريب( الدكتوراه 1999 .1172

 القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  
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م،مشدود حسن )واقع املراقبة الربملانية ضمن التجربة الدستورية املغربية اخلامسة 1999 .1173

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 1996شتنرب  13 دستور

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،مصلوح نسيمة )املساعدة اإلنسانية واملنظامت غري احلكومية( دبلوم الدراسات 1999 .1174

ة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين العليا املعمق

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،معمر املصطفى )السياسة املالية ونظام التمويل العمومي يف ظريف التقويم 1999 .1175

قانونية واالقتصادية واالجتامعية اهليكيل حماولة يف التحليل( الدكتوراه القانون كلية العلوم ال

 جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.

م،ملوكي رشيد )جدلية االقتصادي والسيايس زمن تطبيق برنامج التقويم اهليكيل 1999 .1176

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 1983-1993

 ثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن ال

م،مندر بديعة )مفهوم التنشئة السياسية نموذج الطفل( دبلوم الدراسات العليا 1999 .1177

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

 10،منى الباشا )التأهيل السيايس دراسة حقلية لطالب املدارس يف لبنان عمر م1999 .1178

سنة(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية  12 –

 لبنان بإرشاف د: مارغريت احللو -
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وراه القانون م،منى املسلومي )وضعية الطفل القارص يف القانون التجاري( الدكت1999 .1179

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة املغربية.  

)احلركة االسالمية يف يمية( د)شخصية اكام،مهدية صالح حسن العبيدي 1999 .1180

 تركيا(،الدكتوراه،بإرشاف د: وميض عمر نظمي. 

كمة اإلدارية بالدار البيضاء( دبلوم م،مهم ابراهيم )املنازعات اجلبائية يف ظل املح1999 .1181

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،موسى عبد املعطي رسور )املساعدات االجنبية ملرص وتأثريها عىل القرار 1999 .1182

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية 1952املرصي اخلارجي منذ عام السيايس 

 اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: حمسن يوسف.

م،موسى عبدالعزيز شحادة )ابرام عقد األشغال العامة دراسة مقارنة( بحث 1999 .1183

 جملة،جامعة الريموك االردن.  

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  م،موسى نسيمة )حجية العقود املشهرة(1999 .1184

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،ميثم حنظل رشيف )التنظيم الدستوري والقانوين حلرية الصحافة يف 1999 .1185

 العراق(،املاجستري القانون الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون.
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م،نافان عبدالعزيز رضا )املسؤولية التقصريية عن االرضار البيئية دراسة 1999 .1186

 مقارنة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،نجيبي لطيفة )الوضعية القانونية اخلاصة بالترشد الداخيل( دبلوم الدراسات 1999 .1187

االقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية و

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،نداء كاظم املوله )املركز القانوين للناقل البحري يف النقل باحلاويات(،املاجستري 1999 .1188

 القانون،جامعة بغداد كلية القانون بإرشاف د: باسم حممد صالح 

ذف املوظف او املكلف بخدمة عامة(،الدكتوراه م،نشأت امحد نصيف )جريمة ق1999 .1189

 القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،نظمي يوسف )دور عوملة الرأسامل يف االزمة املالية بدول جنوب رشق اسيا 1999 .1190

اندونيسيا نموذجا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 عية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  واالقتصادية واالجتام

 م،نغم حممد صالح )التعددية احلزبية يف افريقيا(،بإرشاف د: سعد ناجي جواد.1999 .1191

م،هادي مشعان ربيع )التحديث يف اليابان واثره يف تطور الفكر 1999 .1192

 السيايس(،بإرشاف د: غازي فيصل حسني.

بن عوض الشنفري)نظام االستثامر االقتصادي واملايل العامين  م،هالل بن عيل1999 .1193

املقومات واحلوافز والتطلعات( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 
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القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية. 

مكانة الربملان داخل النظام السيايس املغريب( دبلوم م،هالل عبد الرحيم )1999 .1194

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

حلارض( م،هاليل خالد )التناوب السيايس بني اإلصالح املفروض واالنفتاح ا1999 .1195

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،مهادي احلسني )التحديات اجلديدة لألمن اجلامعي بعد احلرب الباردة( دبلوم 1999 .1196

نون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قا

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،وازين حممد )التحول السيايس الديمقراطي يف املغرب حقيقة االصالحات 1999 .1197

وم القانونية السياسية والدستورية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العل

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،وداد عبدالرمحن محادي )جريمة االمهال(،الدكتوراه القانون االداري،كلية 1999 .1198

 القانون جامعة بغداد.

اجلزائية(،املاجستري م،وسام عوض عودة عودة املنيزل )االحالة يف الدعوى 1999 .1199

 القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.
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م،ياسني داود اجلاميص )احكام النشوز يف الرشيعة االسالمية وتطبيقاته يف قطاع 1999 .1200

غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: يونس 

 حمي الدين فايز االسطل.

ف اسامعيل حممد العدوان ) اخلطر يف التامني البحري ( املاجستري القانون م، ارشا1999 .1201

  كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض القضاة

م، أرشف رفعت حممد عبد العال ، الطعن يف أحكام املحاكم االستثنائية 1999 .1202

املنصورة مجهورية مرص  واشكاالت تنفيذها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 العربية.

م، البنداري أمحد البنداري، مجاعات الضغط واثرها عىل القرار السيايس . رسائل 1999 .1203

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، آمال طه عبد الغني رزق ، إهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة لصاحب العمل . 1999 .1204

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

م، إيامن حممد عيل اجلابري ، خطورة املخدرات ومواجهتها ترشيعيًا . رسائل 1999 .1205

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ت يف القوانني العربية م، أيمن بن حممد أبو العيال، عقد الصلح يف املعامال1999 .1206

واالنجلوسكسونية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، بشار طالل أمحد مومنى، االمتداد القانوين لعقد االجيار. رسائل واطاريح 1999 .1207

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د بشري اجلبور ) الرشوع يف اجلريمة ( املاجستري القانون كلية م، خالد سعو1999 .1208

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي نجم

م، خالد حممود اخلمري ، ضامنات املحكوم عليه خالل مرحلة التنفيذ العقايب 1999 .1209

 ية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العرب

م، رافت عيل نظمي الصعيدي ) اثر الفساد والبطالن يف عقد النكاح يف الفقه 1999 .1210

االسالمي وقانون االحوال الشخصية االردين ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات 

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د: عارف خليل ابو عيد . 

املركزية(  بالسلطة عالقتها هامهام تنظيمها بريوت نرش )بلدية نجيب ربيع م،1999 .1211

لبنان بإرشاف  -دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  عبال. د: وليد

( دبلوم العلوم السياسية 1994 صيف اليمن حرب )أبعاد شديد حممد رحاب م،1999 .1212

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

م، رشدي صالح عبد الفتاح صالح ، البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املرصيف 1999 .1213

 يف البلدان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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سالمي . رسائل واطاريح م، رمزي حممد دراز ، فكرة تنازع القوانني يف الفقه اال1999 .1214

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، زهري بن زكريا حرح، اخلطأ يف املسؤولية املدنية. رسائل واطاريح القانون كلية 1999 .1215

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لشقق يف القانون م، سامي حممد صباح )حقوق والتزامات مالكي الطوابق وا1999 .1216

أألردين دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 جورج حزبون

م، سعيد السيد عيل ، حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السيايس والدستوري 1999 .1217

عة املنصورة للواليات املتحدة االمريكية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

 مجهورية مرص العربية.

م، سالمه مداد سالمه الفقهاء )اجتامع اجلرائم املعنوية دراسة حتليلية مقارنة( 1999 .1218

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ناءل عبد الرمحن صالح 

 اللبناين الرضيبي امللنظ واالجتامعية البنيوية منصور )السامت حممود صالح م،1999 .1219

 -مقارنة( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية  دراسة

 عطوي. لبنان بإرشاف د: فوزي

م، صخر امحد اخلصاونة ) االشرتاط ملصلة الغري وفقا الحكام القانون املدين 1999 .1220

عليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد الرمحن االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات ال

 مجعة 
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م، عبد احلفيظ امحد امحد ، دور االستثامر االجنبي يف تطور احكام القانون الدويل 1999 .1221

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

اجلنائية ملدير املنشأة االقتصادية م، عبد الرزاق املوايف عبد اللطيف ، املسؤولية 1999 .1222

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

م، عبد القادر الشيخ حممد ، ذاتية القانون اجلنائي العسكري،رسائل واطاريح 1999 .1223

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

القدوس عبد الرزاق حممد الصديق، التأمني من املسؤولية وتطبيقاته م، عبد 1999 .1224

االجبارية املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عبد الكريم يرسف عبد احلق القايض، نظرية التدليس يف القانون املدين املرصي 1999 .1225

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واليمني. رسائل واطاريح ا

م، عبد النارص حممد عبده أبو زيد ، اجلوانب القانونية ملشكلة احلدود البولندية 1999 .1226

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

لرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة للدولة يف م، عطا اهلل سامل جويعد الرصايرة ، ا1999 .1227

النظام االردين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، عالء الدين حممد أمحد شحاته ، االسرتاتيجية الوطنية للتعاون الدويل يف جمال 1999 .1228

خدرات يف كل من مجهورية مرص العربية مكافحة اجلريمة دراسة تطبيقية مقارنة ملكافحة امل

والواليات املتحدة االمريكية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، علد الفتاح حممد رساج ، النظرية العامة لتسليم املجرمني . رسائل واطاريح 1999 .1229

 مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، عيل ابراهيم اجلاسم، التزام املؤجر بضامن التعرض واالستحقاق. رسائل 1999 .1230

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيل ناجي صالح االعوج ) األمم املتحدة بني التجرد القانوين واالهداف 1999 .1231

السياسية ( املاجستري  الرشيعة واحلقوق والسياسة كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د حمسن الشيشكيل 

ئل م، علياء حممد الكحالوي ، الشهادة دليل االثبات يف املواد اجلنائية . رسا1999 .1232

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عويس مجعه أمحد عيل دياب ، احلامية اجلنائية لرسية التحقيق االبتدائي . رسائل 1999 .1233

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لضبط القضائي يف مرحلة التحري م، عيسى حممد النعيمي ، اختصاصات اعضاء ا1999 .1234

 واالستدالل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، فاتنة عبد العال أمحد، العقوبات الدولية االقتصادية. رسائل واطاريح القانون 1999 .1235

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبد املغني السنباين، النظام الدستوري لرئيس الدولة يف اجلمهورية  م، فاضل أمحد1999 .1236

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

م، فراس سامل الكساسبة) آثار الرهن احليازي فيام بني املتعاقدين دراسة مقارنة ( 1999 .1237

  . العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب املاجستري القانون كلية الدراسات

 يف القضاء ودور اللبناين الترشيع يف السياسية ناجي )احلريات عبدالعزيز كامل م،1999 .1238

لبنان  -محايتها( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 عبال. بإرشاف د: وليد

 يف الثانية اجلمهورية جتاه األمريكية اخلارجية احلجار )السياسة الياس ليندا م،1999 .1239

 -لبنان( دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  حسني. السيد لبنان بإرشاف د: عدنان

النظام النيايب م، حممد أمحد حممد حافظ ، وزير التفويض ولرئيس جملس الوزراء يف 1999 .1240

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

م، حممد السعيد وادي ، احلامية اجلنائية للحيازة العقارية . رسائل واطاريح القانون 1999 .1241

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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حاج طالب، دور املحررات العرفية السندات العادية م، حممد بن عبد الوهاب 1999 .1242

املعدة مقدمًا يف االثبات املدين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد صالح الدايل ، املشاكل القانونية واالقتصادية للقروض اخلارجية من 1999 .1243

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة وجهة نظر القانون املايل الدويل 

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد صبحي متويل أبو املعاطي ، جريمة االغتصاب يف الترشيع اجلنائي املرصي 1999 .1244

وموقف الرشيعة االسالمية منها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

، حممد عيل عيل سويلم ، تكييف الواقع االجرامية . رسائل واطاريح القانون م1999 .1245

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود رسالن سليامن الزعبي ) املؤامرة يف قانون العقوبات االردين دراسة 1999 .1246

ة االردنية بإرشاف د حممد حتليلية مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامع

  صبحي نجم

م، مصطفى عبد اهلل البوسفي ، التجارة اخلارجية والتنمية الصناعية يف ليبيا . 1999 .1247

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

خلاص م، مصطفى حممد مصطفى الباز ، جنسية املرأة املتزوجة يف القانون الدويل ا1999 .1248

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مصطفى ياسني حممد حيد االصبحي ، حق االجانب يف التملك يف القانون 1999 .1249

الدويل اخلاص اليمني واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

منصور حممد امحد حممد ) احلرية النقابية للموظف العام دراسة مقارنة ( م، 1999 .1250

  املاجستري القانون كلية احلقوق اجلامعة املنوية بإرشاف د حييى اجلمل

م، ميسون جريس عيسى األعرج ) عيب السبب يف القرار االداري دراسة مقارنة 1999 .1251

سات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د وتطبيقية يف االردن ( املاجستري القانون كلية الدرا

  نواف كنعان

م، نرص السعدي عبد املجيد ، االحكام العامة جلرائم االرهاب يف القانون اجلنائي 1999 .1252

والرشيعة اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

إلرهاب الدويل ومقاومة االحتالل يف م، هيثم موسى حسن ، التفرقة بني ا1999 .1253

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

 العربية. 

م، يارس باسم ذنون السبعاوي )البيع الوفائي دراسة مقارنة( املاجستري القانون 1999 .1254

  سعيد اخلاص كلية القانون جامعة املوصل بإرشاف د ليىل عبد اهلل

1255. 2000،ali،rada ; the determinatrts of foreign direct .  -  رسائل

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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1256. 2000،marel،ahmed \ l،abus de gestion en droit penal des 

affaires . - رية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو 

م،ابتسام حرار )الرقابة القضائية عىل مرشوعية أعامل املحافظ العقاري( دبلوم 2000 .1257

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد خريي.  

م،إبراهيم بحامين )تنفيذ االحكام العقارية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 2000 .1258

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  

سالمي والقانون م،ابراهيم محود مهنا الدليمي )التامني التقاعدي بني الفقه اال2000 .1259

 الوضعي(،املاجستري القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،ابراهيم خليل عوسج اجلنايب )تأثري املرض النفيس والعقيل عىل املسؤولية 2000 .1260

 اجلزائية(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 

وين نموذج االحتاد االشرتاكي م،أبركان عمر )احلزب السيايس مدرسة للتك2000 .1261

للقوات الشعبية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

عليا املعمقة قانون م،أتركني حممد )التوافق السيايس باملغرب( دبلوم الدراسات ال2000 .1262

عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.     
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( دبلوم 1999-1993م،أجانا حسن )متويل العجز املايل للخزينة باملغرب ما بني 2000 .1263

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،أجياد ثامر الدليمي )عوارض الدعوى املدنية دراسة مقارنة(، املاجستري. كلية 2000 .1264

 القانون جامعة املوصل.

نون الدويل املعارص( م،امحد عبداهلل اليمني )املوظف الدويل يف ضوء احكام القا2000 .1265

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

م،أمحد عبدو )مدى حرية املرأة يف إبرام عقد الزواج( املاجستري كلية احلقوق بن 2000 .1266

 ديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ال

م،امحد نديم الياسمني )مناطق حظر الطريان يف شامل العراق وجنوبه ومبدأ سيادة 2000 .1267

 الدولة عىل اقليمها اجلنويب(،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد.

وم م،امحد ياسني ضوء )عقد املصاحلة(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعل2000 .1268

 لبنان بإرشاف د: عفيف شمس الدين.  -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،اريج طعمة االبراهيمي )جريمة التحريض او املساعدة عىل االنتحار دراسة 2000 .1269

 مقارنة(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد. 
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كلية العلوم  -مبيا(،جامعة بغداد م،ازهار حممد الغرباوي )احلركة الوطنية يف زا2000 .1270

 السياسية،بإرشاف د: عبدالرزاق مطلق الفهد.

( دبلوم 1960-1943م،اسباعي سعيد )النزاع داخل حزب االستقالل 2000 .1271

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 اململكة املغربية.      احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء

م،ارساء حممد عيل سامل )املعاينة يف املواد اجلزائية دراسة مقارنة(،الدكتوراه القانون 2000 .1272

 اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: فخري عبدالرزاق احلديثي.  

م،أرشف جابر سيد موسى مريس ، التأمني من املسؤولية املدنية من االطباء . 2000 .1273

 ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رس

م،اإلدرييس سيدي عمر)دور اإلعالم يف االنتقال الديمقراطي حالة البلدان 2000 .1274

العربية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

  الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني

م،احليوين أسامة )دور اإلكراه البدين يف حتصيل الديون الرضيبية( دبلوم 2000 .1275

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،الزاهي يوسف )االسالم السيايس باملغرب املعارص مسامهة يف حماولة رصد 2000 .1276

الدعائم العامة للظاهرة االسالمية باملغرب( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 
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)الدساتري الوطنية األوربية يف مواجهة القانون األوريب نموذج م،الزين محاد 2000 .1277

فرنسا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

يف املغرب حالة االحتاد العام ملقاوالت م،العربان احلسني )اجلامعات الضاغطة 2000 .1278

املغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

نشأ واالسم التجاري م،املسلومي حممد )العالمات املميزة وتطبيقاهتا تسميات امل2000 .1279

كنموذج( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين اململكة املغربية.  

م،املنافح عبد احلكيم )الثقافة األبوية وإشكالية التغيري السيايس باملغرب( دبلوم 2000 .1280

م القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلو

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،النارص دريد سعيد ثابت )دراسة يف العوامل املؤدية لظاهريت التقدم والتخلف 2000 .1281

عرب منظور مركزي السلطة يف املجتمعني الرشقي والغريب(،جامعة بغداد كلية العلوم 

 ياسية. بإرشاف د: حافظ علوان محادي.الس

م،النعامن منذر الشاوي )اجتهاد القايض فيام ال نص فيه يف الرشيعة االسالمية 2000 .1282

والترشيع املدين العراقي دراسة اصولية مقارنة(، املاجستري كلية احلقوق جامعة صدام 

 )النهرين حاليا(.
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ي وسيايس( املاجستري م،امل الديك )النظام الرشق اوسطي كنظام اقتصاد2000 .1283

الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد العزيز 

 عياد.

م،أمل العامر )دور البنك يف االعتامد املستندي رسائل االعتامد واعتامدات 2000 .1284

مني الضامن( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: أ

 دواس.

م،أمينة ناعمي )الرهن الرسمي االجباري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 2000 .1285

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.  

دول اخلليج العريب  م،انطوان سالمه الكساسبة )سياسة الواليات املتحدة جتاه2000 .1286

 الرئيسية السعودية العراق الكويت يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية(،رياض الصمد.

م،اواز سليامن اسامعيل )االلتزام باألدالء باملعلومات عند التعاقد(،الدكتوراه 2000 .1287

 القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

اهليئات العامة يف إدارة رشكة املسامهة العامة دراسة م،اياد عبداللطيف اشتية )دور 2000 .1288

مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عثامن 

 التكروري.
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م،ايت وكرام عبداحلليم )التصاعدية يف النظام الرضيبي املغريب نموذج الرضيبة 2000 .1289

ليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية العامة عىل الدخل( دبلوم الدراسات الع

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،اييل ريمون صادر )دور الرشكات يف صياغة السياسة اخلارجية االمريكية 2000 .1290

وم السياسية واالدارية اجلامعة (،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعل2000 - 1992

 لبنان بإرشاف د: غسان العزي. -اللبنانية 

م،ايامن السيد عوفه حمجوب،الزواج وحقوق املرأة يف املجتمعات القديمة،رسائل 2000 .1291

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الدولية سياسات التثبيت والتكليف م،ايامن نمر خزعل )لبنان واملؤسسات املالية 2000 .1292

 -اهليكيل(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد.

م،ايناس طارق عباس النقيب )املسؤولية اجلنائية للمستشفيات 2000 .1293

 لية القانون.االهلية(،املاجستري القانون اجلنائي،جامعة بغداد ك

م،باسل حسني زغري )مستقبل العالقات بني الشامل واجلنوب يف ضوء املتغريات 2000 .1294

العاملي اجلديد(،الدكتوراه جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،السياسات الدولية،بإرشاف 

 د: رياض عزيز هادي. 

العقايب( ).. البيان م،باسم عبد الزمان جميد الربيعي )نظرية البنيان القانوين للنص 2000 .1295

 ..( الدكتوراه القانون اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون.
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كلية  -م،باسم عيل خريسان )العوملة والتحدي الثقايف(،املاجستري،جامعة بغداد 2000 .1296

 العلوم السياسية،بإرشاف د: خليل احلديثي.

 -االهداف م،بان حكمت االلويس )منظمة املؤمتر االسالمي دراسة يف النشأ و2000 .1297

منظمة املؤمتر االسالمي نشأهتا وتطورها ونظامها القانوين وهيكلها التنظيمي(، جامعة بغداد 

 كلية العلوم السياسية،املاجستري، بإرشاف د: خليل احلديثي. -

م،براء كامل عبداللطيف )السياسة اجلنائية يف قانون رعاية االحداث دراسة 2000 .1298

 نائي،جامعة بغداد كلية القانون.مقارنة(،املاجستري القانون اجل

م،بشار نمر )عقد التأجري التموييل طبيعته وآثاره( املاجستري كلية احلقوق واالدارة 2000 .1299

 العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: أمني دواس.

م،بعجي حممد )احلقوق املالية لألبناء( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 2000 .1300

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        اجلزائر يوسف بن 

م،بنحيي سمرية )املنازعة يف أساس الرضيبة عىل الرشكات املرحلة اإلدارية( 2000 .1301

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 ململكة املغربية.    جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء ا

م،هبلوان رشيدة )القانون الدويل اإلنساين ومدى مرشوعية التدخل( دبلوم 2000 .1302

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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م،بو شعيب بو شارب )مقاربة اجلودة يف تدبري املوارد البرشية يف اإلدارة العامة 2000 .1303

املغربية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

عالم )القضية األرتريية والقانون الدويل( املاجستري كلية احلقوق  م،بوحديمي بو2000 .1304

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

م،بوشتى العكري)السياسة اخلارجية عىل ضوء الترصيح احلكومي دراسة 2000 .1305

بلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام تأصيلية للتوجهات اخلارجية حلكومة التناوب( د

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.     

م،بيار اميل طوبيا )اخلداع املدين(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم 2000 .1306

 لبنان بإرشاف د: جورج شدراوي -للبنانية السياسية واالدارية اجلامعة ا

م،توفيق نجم االنباري )جملس التعاون لدول اخلليج  العريب وايران يف النظام 2000 .1307

 االفليمي اخلليجي(،الدكتوراه،بإرشاف د: غانم حممد صالح. 

م،توالن عبد الواحد )عقلنة استغالل األمالك العمومية نموذج بلدية سباتة( 2000 .1308

ات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية دبلوم الدراس

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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م،جان كلود نصار )املامرسة السياسية يف السلطة االجرائية(،دبلوم العلوم 2000 .1309

لبنان بإرشاف د:  -رية اجلامعة اللبنانية السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدا

 جورج رشف.

م،جبار عيل عبداهلل )التطورات السياسية يف ارترييا منذ االحتالل االستعامري 2000 .1310

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مجيل مصعب. -(،جامعة بغداد 1998وحتى عام 

يني دراسة مقارنة( م،جعفر حممود املغريب )طرق إجبار املدين عىل التنفيذ الع2000 .1311

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة عني شمس مجهورية مرص العربية بإرشاف د: السيد عيدنايل.

م،جالل ابراهيم عبد اهلل )صنع قرار السياسات اخلارجية للجمهورية اليمينة ازاء 2000 .1312

حقي دول اجلوار اجلغرايف(،الدكتوراه،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد 

 توفيق. 

م،مجيل ازمقنا )اجلريمة االقتصادية املسؤولية واجلزاء دراسة يف القانون املقارن( 2000 .1313

لبنان  -دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: عيل جعفر. 

املضادة لألفراد دراسة  م،حاتم عيل هادي املوسوي )اتفاقية حظر االلغام االرضية2000 .1314

 قانونية(،الدكتوراه القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: عصام العطية. 

م،حارث حممد حسن )العالقات بني الواليات املتحدة واالحتاد 2000 .1315

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. -السوفيتي(،جامعة بغداد 
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اخلالدي )الدعاية كأداة لتنفيذ السياسة اخلارجية يف عرص م،حسن بدري 2000 .1316

 العوملة(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،حسن خطايب )حق املطاردة احلثيثة دراسة يف القانون الدويل للبحر( الدكتوراه 2000 .1317

  اململكة املغربية.  القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

م،حسن عيل العقيل السليامن )اشكالية العالقة بني احلركة االصولية واالرهاب 2000 .1318

يف الرشق االوسط(،الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: عصام سليامن. -اجلامعة اللبنانية 

)الرشعية يف االجراءات اجلزائية دراسة مقارنة(،  م،حسن يوسف مصطفى مقابلة2000 .1319

 املاجستري القانون االداري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،محدون حممد )االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة يف النظام السيايس الفرنيس 2000 .1320

قتصادية والنظم السيايس لبلدان املغرب العريب( املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واال

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،محدي تاية جاسم )جريمة االصابة اخلطا يف الترشيع العراقي(،املاجستري 2000 .1321

 القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

ا يف م،حنان فاضل اسامعيل )توجهات سياسة تركيا حيال العراق وسوري2000 .1322

 التسعينات(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
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م،حنان نايف مالعب )اشكاليات تقاسم مياه الفرات بني سوريا وتركيا(،دبلوم 2000 .1323

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

 عدنان السيد حسني. 

جودة رجة الكناين )جتنيد االطفال يف النزاعات املسلحة(،كلية  م،حيدر خلف2000 .1324

 القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية.

م،حيدر وهاب عبود العنزي )التسوية الصلحية يف قانون رضيبة الدخل العراقي( 2000 .1325

 املاجستري،كلية صدام للحقوق.

يل اجلديد ومنطق التكتالت أي معنى للقوة م،حيدودي عبد الواحد )النظام الدو2000 .1326

يف العالقات الدولية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

تغريات الدولية اجلديدة يف العامل م،خالد سعيد توفيق )حقوق االنسان يف ظل امل2000 .1327

 الثالث(، الدكتوراه،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،بإرشاف د: سعد ناجي.

م،خالد حممد مصطفى املوىل )السلطة املختصة يف فرض العقوبة االنضباطية عىل 2000 .1328

 املوظف العام يف العراق دراسة مقارنة(، الدكتوراه،كلية القانون جامعة املوصل.

م،خريي عبد الرزاق جاسم )ازمة احلكم يف اجلزائر(،الدكتوراه،بإرشاف د: 2000 .1329

 حسان حممـد شفيق. 
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م،دانيال مرعي )القوقاز رصاعات ال هتدا(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق 2000 .1330

 لبنان بإرشاف د: مارغريت احللو -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

مد صالح )أثر حجم املنظمة وتعقيدها يف جماالت ونامذج التكيف م،دلفني حم2000 .1331

 أربيل. -جامعة صالح الدين  -التنظيمي(، املاجستري، كلية االدارة واالقتصاد

م،دنيال أسامء )متويل املشاريع االجتامعية مجاعة الصخور السوداء( دبلوم 2000 .1332

نية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانو

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،دينا عدنان امحد )اجلريمة الكمركية يف القانون العراقي( املاجستري،كلية صدام 2000 .1333

 للحقوق.

ه م،راقية عبداجلبار عيل )سلطة القايض يف تعديل العقد دراسة مقارنة(،الدكتورا2000 .1334

 القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،رانية جوزع )اإلطار القانوين املنظم لسوق فلسطني لألوراق املالية( املاجستري 2000 .1335

 كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: كميل منصور.

قانون املدين،جامعة م،رائد صيوان عطوان )انقضاء االلتزام باإلبراء(،املاجستري ال2000 .1336

 بغداد كلية القانون. 
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م،ربحي امحد اليعقوب )التزامات املقاول ومسؤوليته املدنية يف القانونني اللبناين 2000 .1337

واالردين دراسة مقارنة(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: فوزي عوي. -اجلامعة اللبنانية 

م،ربيحة الغات )التفريق بني الزوجني اخللع الظهار واإليالء واللعان( املاجستري 2000 .1338

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

 الشعبية.        

م،رشيد عامرة ياسني )احلركة االسالمية يف فلسطني(،الدكتوراه،بإرشاف د: 2000 .1339

 معروف.  خلدون ناجي

م،رشيدة سكريي )اثار الرهن احليازي للمنقول وفقا ملقتضيات قانون االلتزامات 2000 .1340

والعقود املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

،رعد حافظ سامل )التنشئة االجتامعية السياسية واثرها عىل السلوك السيايس م2000 .1341

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: عبدالغفور كريم.  -دراسة نظرية(،املاجستري،جامعة بغداد 

م،رعد هاشم التميمي )الوثيقة العراقية للتامني عىل احلياة حلالة الوفاة(،املاجستري 2000 .1342

 امعة بغداد كلية القانون.القانون التجاري،ج

م،روبري ندور )السوق العربية املشرتكة ازاء املتغريات الدولية واملشاريع 2000 .1343

االقتصادية االقليمية املطروحة(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد. -واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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له )كينيا دراسة يف اجلغرافية السياسية( املاجستري الدراسات م،رؤوف راشد خ2000 .1344

االفريقية قسم اجلغرافيا معهد البحوث والدراسات االفريقية جامعة القاهرة بإرشاف د: 

 السعيد ابراهيم البدوي.

م،ريم بن عمر بن يوسف )جريمة القتل بدافع الرمحة(،املاجستري القانون 2000 .1345

 ة بغداد. اجلنائي،كلية القانون جامع

م،ريام خري سالمة )الدولة يف التحكيم( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم 2000 .1346

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،ريام رشف الدين احلوت )البند التحكيمي يف القانون اللبناين(،دبلوم قانون 2000 .1347

لبنان بإرشاف د: سامي  -علوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية االعامل كلية احلقوق وال

 منصور.

م،زياد فؤاد عيتاين )اللجنة اخلاصة لالمم املتحدة املكلفة نزع اسلحة الدمار 2000 .1348

الشامل يف العراق اونسكوم(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 نان بإرشاف د: سامي سلهب. لب -اجلامعة اللبنانية 

م،زياد حممد هادي )جزاء خمالفة القاعدة الدستورية(،املاجستري القانون / القانون 2000 .1349

 الدستوري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،زينب رشيف نعمة اجلزائري )العراق الدستوري ودورة يف بعض الدساتري 2000 .1350

 ري،جامعة بغداد كلية القانون. املعارصة(،املاجستري القانون / القانون الدستو
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 م،زينة غانم العبيدي، )حق املساطحة(، ماجستري،كلية القانون جامعة املوصل.2000 .1351

م،سابني جورج دي الكك )جسم االنسان يف القانون اللبناين دراسة حتليلية 2000 .1352

(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية 83/  109للمرسوم االشرتاعي 

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور. -الدارية اجلامعة اللبنانية وا

م،سامر ماهر عبداهلل )املضاربة عىل النقد يف القانون اللبناين واملقارن( دبلوم قانون 2000 .1353

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

 الرساج

عبداللطيف )االسرتاتيجية االمريكية حيال منطقة جنوب رشق م،سامر مؤيد 2000 .1354

 آسيا(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،سحاب النعني )اجلرائم ضد االنسانية يف النظام االسايس ملحكمة روما( 2000 .1355

 الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: امل يازجي.

م،رسمد عبدالستار امني )التغري التكنولوجي واشكاليات التنافس عىل املستوى 2000 .1356

الدويل دراسة مستقبلية(،الدكتوراه،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: مازن 

 الرمضاين.   

م،سعد عبدالكريم االبراهيمي )سلطة الضبط القضائي يف التحري ومجع 2000 .1357

 لقانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.االدلة(،املاجستري ا
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 دوافع الباكستاين –م،سعدي عيل حسني )التوازن النووي اهلندي 2000 .1358

 .السياسية العلوم كلية بغداد جامعة،املاجستري(،التحول

م،سعيدي صالح )عقد الصلح( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 2000 .1359

 ئرية الديمقراطية الشعبية.        يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزا

م،سلامن عيل حسني )سياسة ارسائيل حيال اجلمهوريات االسالمية يف 2000 .1360

 آسيا(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،سليم فرحان جيثوم )اثر املعلومات واالسرتاتيجية يف توزيع 2000 .1361

 سية.القوة(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السيا

م،سمية ماء العينني الفيجح )أحكام النسب يف ضوء الفقه االسالمي ومدونة 2000 .1362

االحوال الشخصية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

القادر جمايل )قرار منع املحاكمة يف القانون األردين( املاجستري  م،سميح عبد2000 .1363

جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن بإرشاف د: معتصم مخيس 

 مشعشع. 

م،سمري سهيل دنون )طبيعة قواعد املسؤولية عن اخلطا يف القانون املدين ونظرية 2000 .1364

ن العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اخلطا املرفقي(،الدكتوراه القانو

 لبنان بإرشاف د: حممود املغريب. -اللبنانية 
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م،سمري فايز اسامعيل )العربون يف العقد(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق 2000 .1365

 لبنان بإرشاف د: عيل ابراهيم. -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

هام عبدالرزاق جميل السعدي )فكرة رهن املنقول دون حيازة واحلامية القانونية م،س2000 .1366

 له(،الدكتوراه القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،سهام هالل سلامن هالالت )االيديولوجيا والسياسة اخلارجية السياسة 2000 .1367

 2001دي عرش من سبتمرب اخلارجية االمريكية اجتاه منطقة الرشق االوسط بعد احداث احلا

دراسة حالة العراق وفلسطني(،املاجستري،جامعة ال البيت معهد بيت 

 احلكمة،االردن،بإرشاف د: عيل عواد الرشعة.

م،سهري عيل امحد )االدارة التعاونية يف العراق واليمن دراسة 2000 .1368

 مقارنة(،املاجستري،كلية القانون جامعة بغداد.  

الوقف املعقب الواقع عىل العقار بني أحكام الرشيعة م،سيدي حممد العلوي )2000 .1369

االسالمية والقانون الوضعي املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.  

ني )دور الطب الرشعي يف الكشف عن اجلرائم م،سيدي ولد حممد االم2000 .1370

 الغامضة(،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد.

م،سيمون سالمة )مؤمتر مدريد(،دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم 2000 .1371

 لبنان بإرشاف د: سليم سليامن. -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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( 1993-1976د املجيد )القروض العامة الداخلية باملغرب م،رشاق عب2000 .1372

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،رشوق اياد خضري )فكرة املسيح املنتظر وأثرها يف الكيان اإلرسائييل(،جامعة 2000 .1373

 كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: نديم عيسى خلف.  -داد بغ

م،شعبان امحد رمضان امحد )ضوابط واثار الرقابة عىل دستورية القوانني دراسة 2000 .1374

مقارنة( الدكتوراه،قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة أسيوط مرص،بأرشاف د: حممد 

 عبد العال السناري. 

معروف )االزمة الدولية دراسة حالة االزمة بني العراق واالمم م،شيامء فرحان 2000 .1375

 املتحدة(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية بإرشاف د فكرت نامق.

م،صالح ابراهيم امحد املتيويت )رقابة القضاء عىل خمالفة القانون يف القرار االداري 2000 .1376

 ة املوصل.دراسة مقارنة(، الدكتوراه،كلية القانون جامع

م،صباح سامي داود )املسؤولية اجلنائية عن تعذيب االشخاص دراسة مقارنة(، 2000 .1377

 الدكتوراه القسم اجلنائي،بإرشاف وعرض د: حارث محود احلارثي.  

م،صباح صاحب العريض )مرشوع الرشاكة االورومتوسطية واثره يف 2000 .1378

 بإرشاف د فكرت نامق.االفق(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 
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م،صتاك ثورية )التحديث السيايس يف البلدان اإلفريقية( دبلوم الدراسات العليا 2000 .1379

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،صدقي نجاة )الوظيفة الدبلوماسية للربملان املغريب( دبلوم الدراسات العليا 2000 .1380

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

توراه القانون اجلنائي،كليـة م،طالب نوري عبود الرشع )اجلريمة الرضيبية( الدك2000 .1381

 القانون جامعة بغداد.

م،طالبي رسور )محاية حقوق املرأة يف الترشيعات اجلزائرية مع اتفاقية حقوق 2000 .1382

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         

-1947يوسف )السياسة اخلارجية السوفيتية يف منطقة اخلليج :م،طعمه حممد 2000 .1383

 (،الدكتوراه،بإرشاف د: صادق االسود.1978

م،طالل حسني حمسن عيل الزوبعي )االسالم والتكوين السيايس لالمة العربية( 2000 .1384

 كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،بإرشاف د: جابر حبيب جابر.  -جامعة بغداد 

كريم )االسرتاتيجية االمريكية وآفاقها املستقبلية يف ظل املتغريات م،عامر عبدال2000 .1385

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد حقي توفيق. -الدولية(،املاجستري جامعة بغداد 
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م،عامر هاشم الزوبعي )التنافس الدويل عىل منطقة قلب 2000 .1386

 اوراسيا(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

عبد اجلبار امحد عبد اهلل )العامل الثالث بني الوحدة الوطنية م،2000 .1387

 والديمقراطية(،الدكتوراه،بإرشاف د: سعد ناجي جواد. 

النوايا التخطيط  1948م،عبد الرحيم املدور )التهجري القرسي للفلسطينيني عام 2000 .1388

فلسطني بإرشاف التنفيذ( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 د: رشيف كناعنة.

م،عبد الرزاق حسني يس، املسؤلية املدنية للمهندس املعامري ومقاول البناء . 2000 .1389

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م،عبد بومجعة رضوان )واقع املقاولة الصغرى واملتوسطة وآفاقها باملغرب املقاولة 2000 .1390

الصناعية نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

م،عبدالباسط حممد سيف احلكيمي )النظرية العامة للجرائم ذات اخلطر 2000 .1391

امعة بغداد،بإرشاف د: عبدالكاظم جاسم جودة الواسطي،عرض د: العام(،كلية القانون ج

 عبدالستار الكبييس.

م،عبداحلليم عيل حممد طميزة )حقوق املياه واستخداماهتا يف مناطق فلسطني 2000 .1392

الوسطى( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: كامل عبدالفتاح.
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عبدالرحيم أرضيف )عقد اجيار السفن عىل ضوء القانون البحري املغريب( م،2000 .1393

الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين اململكة 

 املغربية.  

لعام  91م،عبدالستار قصاب )عقد الفردي يف قانون العمل السوري رقم 2000 .1394

القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: هشام ( الدكتوراه كلية 1959

 فرعون. 

-1978م،عبداهلل امحد نارص الذهب )العالقات اليمنية السعودية 2000 .1395

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: فاضل زكي حممد. -(،جامعة بغداد 1995

ن الدويل(،املاجستري م،عبداهلل عيل عبو )قرارات املنظامت الدولية ومصادر القانو2000 .1396

 القانون العام،كلية القانون جامعة املوصل،بإرشاف د: عامر عبدالفتاح اجلومرد. 

م،عبداهلل حممود أمني )تقويم فاعلية نظام التحاسب الرضيبي لرضيبة الدخل يف 2000 .1397

 جامعة املستنرصية. -العراق(، الدكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد 

دفاع الرشعي للدول بأشكاله املختلفة نظريا وعمليا دراسة م،عبده صديق )حق ال2000 .1398

مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد 

 عزيز شكري. 

م،عزيز بكور )نظام التنفيذ املعجل يف قانون املسطرة املدنية املغريب( دبلوم 2000 .1399

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  
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 - 1932م،عطية خليل عباس الطائي )العراق مشاريع الوحدة العربية 2000 .1400

 (،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.1954

خابات النيابية وضامناهتا الدستورية والقانونية يف م،عفيفي كامل عفيفي )االنت2000 .1401

القانون املرصي املقارن( الدكتوراه،قسم القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة أسيوط 

 مرص،بإرشاف د: السيد خليل هيل. 

م،عقيلة هادي عيسى )نحو محاية دولية حلق االنسان يف البيئة(،املاجستري القانون 2000 .1402

 د كلية القانون. الدويل،جامعة بغدا

م،عالء الدين سعد خطاب موسى،التطور التارخيي ملبدأ الفصل بني 2000 .1403

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

 م،عيل احلاج )االحتاد االورويب والوحدة النقدية(،عبده يربودي. 2000 .1404

عمومية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة م،عيل بساعد )تسعري املرافق ال2000 .1405

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م،عيل محزة عسل اخلفاجي )احلق العام يف الدعوى اجلزائية (،الدكتوراه القانون 2000 .1406

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

املشهداين )قواعد االثبات يف الدعوى االدارية يف م،عيل سلامن مجيل 2000 .1407

 العراق(،املاجستري القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.
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م،عيل سلامن حايل )العالقات االرسائيلية االريتريية وأثرها عىل االمن القومي 2000 .1408

كلية العلوم  -(،املاجستري،جامعة بغداد 1999 - 1993العريب للفرتة من 

 سية،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. السيا

م،عامد حممود أمحد قريع )بنية األحزاب السياسية اإلرسائيلية( دبلوم الدراسات 2000 .1409

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

ر تركي السعدون )اجلرائم املاسة بالشعور الديني(،املاجستري قانون م،عام2000 .1410

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عامر سعدون املشهداين )القضاء املستعجل دراسة مقارنة(، املاجستري،كلية 2000 .1411

 القانون جامعة املوصل،بإرشاف د: عباس العبودي وعرض د: عصمت عبداملجيد بكر. 

بداملجيد مصبح )املسؤولية اجلنائية للطبيب عن خطئة(،املاجستري قانون م،عمر ع2000 .1412

 اجلنائي،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،عمر كيالن عريب )اثر املتغري الشخيص يف عملية صنع القرار 2000 .1413

 السيايس(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

االستعانة بمحام دراسة مقارنة(،  م،عمر حممد حلمي الرشيدة )حق املتهم يف2000 .1414

 كلية القانون. -املاجستري جامعة بابل 
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م،عواد عباس عبد االمري )فقه السلطة عن االشاعرة: دراسة يف النظرية السياسية 2000 .1415

 العربية االسالمية(،الدكتوراه،بإرشاف د: وميض عمر نظمي. 

وراه القانون اجلزائي م،عوض عبد ابو جراد )مسؤولية الطبيب اجلزائية(،الدكت2000 .1416

لبنان بإرشاف  -والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: عيل جعفر

م،عيسى امحد قراقع )األرسى الفلسطينيني يف السجون االرسائيلية بعد أوسلو 2000 .1417

جامعة بريزيت فلسطني ( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب 1993-1999

 بإرشاف د: هشام امحد.

م،غسان عكالوي صالح )اجتاهات اخلروج عىل السلطة يف الفكر السيايس 2000 .1418

 كلية العلوم السياسية،املاجستري،بإرشاف د: جابر حبيب جابر.  -االسالمي(،جامعة بغداد 

 م،غني ريسان جادر الساعدي )احكام ترصفات الوارث الظاهر(،املاجستري2000 .1419

 القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،غيث سفاح متعب )الدور الصيني يف اسيا(،الدكتوراه،بإرشاف د: عبد القادر 2000 .1420

 فهمي. 

م،فادي حممد الرفاعي )املصارف االسالمية( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق 2000 .1421

 رشاف د: ريمون فرحاتلبنان بإ -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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م،فاطمة حممد العوا )عقد التحكيم يف الرشيعة والقانون دراسة لتقنني الفقه 2000 .1422

االسالمي والتأثري الترشيعي ملجلة األحكام العدلية(، الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة 

 القاهرة. 

امللكية( م،فاكر حممد )نزع امللكية بني امتيازات السلطة العمومية ومحاية منزوع 2000 .1423

املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.

م،فجري سفيان )االقتصادي والسيايس باملغرب الرهانات السياسية 2000 .1424

القانونية واالقتصادية  للخوصصة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

 -م،فالح صربي شمخي اخلمييس )عقائد الصابئة من مصادرها( جامعة بغداد 2000 .1425

 كلية العلوم السياسية،تقديم د: حمسن عبداحلميد.     

)احكام الشفعة يف الرشيعة االسالمية م،فؤاد حسونة عبدالرؤوف اجلرجاوي 2000 .1426

دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: اسامعيل امحد االسطل.

م،فؤاد قسطنطني نيسان )االرهاب الدويل دراسة حتليلية يف طبيعة ظاهرة 2000 .1427

كلية العلوم  -ت الصهيونية(،جامعة بغداد االرهاب ومكانتها يف التقاليد واملامرسا

 السياسية،بإرشاف د: عبدالقادر فهمي.
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م،فيصل عليان الياس الشديفات )تنفيذ األحكام األجنبية يف األردن( املاجستري 2000 .1428

 جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن بإرشاف د: حممود حسن مرشحه 

كلية  -القة تركيا مع االحتاد االورويب(،جامعة بغداد م،فيصل غازي نارص )ع2000 .1429

 العلوم السياسية،بإرشاف د: امحد النعيمي.

م،فيصل مصطفى احلكيم )احلكم الذايت يف ضوء القانون الدويل(،الدكتوراه 2000 .1430

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

 عامر.رامز 

م،قاسم حممد عبد الدليمي )معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لعام 2000 .1431

(،دكتوراه فلسفة العلوم السياسية/ السياسة الدولية،كلية العلوم السياسية جامعة 1996

 صدام بإرشاف د: خليل اسامعيل احلديثي.      

-1990م،قائد حممد عقالن )يامين( )العالقات اليمنية الرتكية 2000 .1432

 كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد حقي توفيق. -(،املاجستري،جامعة بغداد 1998

م،قرساوي إبراهيم )الغرفة الثانية باملغرب جملس املستشارين( دبلوم الدراسات 2000 .1433

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.      عني الشق

م،قيص سلامن هالل الدليمي )الفائدة يف القانون املدين العراقي دراسة 2000 .1434

 مقارنة(،الدكتوراه القانون التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،قيرص حييى جعفر الربيعي )اقليمية الرضيبة عىل دخل الرشكات يف القانون 2000 .1435

 ستري القانون / املالية العامة،جامعة بغداد كلية القانون. العراقي(،املاج

م،كاظم عيل اجلنايب )املسؤولية السياسية لرئيس الدولة يف النظام 2000 .1436

 الربملاين(،الدكتوراه القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد.  

ق دراسة يف م،كريم مزعل شبي )التنازع املتغري واثره يف القانون الواجب التطبي2000 .1437

 تنازع القوانني(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: مظفر نارص حسني.   

م،كامل عبداحلميد عبدالرحيم فزاري،آثار حكم التحكيم يف القانون الوضعي 2000 .1438

 والفقه اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق مجهورية مرص العربية.

الية املشاركة السياسية باملغرب( دبلوم الدراسات العليا م،كمراد حممد )إشك2000 .1439

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

رة م،كوثر حازم سلطان )امتيازات املوظف العام وأثرها يف زيادة فاعلية االدا2000 .1440

 جامعة بغداد. -دراسة مقارنة(، املاجستري،كلية القانون 

م،النا عصمت حسني االمني )احلامية الدولية حلقوق الطفل(،املاجستري القانون 2000 .1441

 الدويل،جامعة بغداد كلية القانون. 
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م،لطفي بن عبداهلل الرايس )احلامية القانونية مللكية بنوك املعطيات يف القانون 2000 .1442

اسة مقارنة مع القانونني اللبناين والفرنيس(،دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق التونيس در

 لبنان بإرشاف د: وسيم حرب -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،لفريد مريم )املنازعات الرضيبية يف جمال التحصيل( دبلوم الدراسات العليا 2000 .1443

انونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني املعمقة قانون عام كلية العلوم الق

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م،ملى مرض جري االمارة )سياسة روسيا االحتادية جتاه منطقة اخلليج 2000 .1444

 العريب(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

الصول اجلزائية يف القوانني اللبنانية م،لؤي مجيل حدادين )نظرية البطالن يف ا2000 .1445

واالردين واملقارن(،الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم 

 لبنان بإرشاف د: سمرية عاليه -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م،ليث عبداالمري حممد رضا )النظام القانوين للصبي املأذون له يف 2000 .1446

 رة(،املاجستري القانون املدين،جامعة بغداد كلية القانون. التجا

م،لينا فايز احلداد )املوجب السلبي(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم 2000 .1447

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

العراق(، املاجستري، كلية م،ماجد نجم عيدان )النظام القانوين لدعوى االلغاء يف 2000 .1448

 جامعة النهرين. -احلقوق 
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م،ماهر احلبيب كمون )االنقاذ تفاديا لالفالس يف القانون التونيس والفرنيس( 2000 .1449

لبنان  -دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: مروان كركبي

ح )التسوية يف الفكر الصهيوين بني االسرتاتيجية م،حممد ابراهيم املصب2000 .1450

 والتكيف(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

(( 2001-1975م،حممد باسك )إصالحات التعليم العايل األخرية باملغرب )2000 .1451

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 معة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    جا

م،حممد بحامين )الصعوبة الوقتية يف تنفيذ االحكام املدنية( دبلوم الدراسات العليا 2000 .1452

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 كة املغربية.  الشق الدار البيضاء اململ

م،حممد جبار حسني )العالقات اليابانية االمريكية وافاقها املستقبلية يف ظل 2000 .1453

كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد  -املتغريات الدولية اجلديدة(،املاجستري جامعة بغداد 

 حقي توفيق.

م،حممد حسن فرحيات )نظرية الظروف االستثنائية يف الترشيعات 2000 .1454

(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية املدنية

 لبنان بإرشاف د: الياس ناصيف  -
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م،حممد حسني حاج عيل )النظام القانوين لالتفاق عىل التحكيم التجاري 2000 .1455

 -ة اللبنانية الدويل(،دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامع

 لبنان بإرشاف د: غسان رباح

م،حممد حسني رشيد حممد )االستخدام املنصف واملعقول لالهنار 2000 .1456

 الدولية(،املاجستري كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام العطية. 

 م،حممد حلمي عبد التواب ابراهيم،اسرتاتيجية تطوير البورصة وحتقيق الربط2000 .1457

 بالبورصات العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق مجهورية مرص العربية.

العربية واثرها يف مستقبل  -م،حممد عباس امحد )العالقات العربية 2000 .1458

 االمن(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،حممد عبداهلل املطلق ابو هزيم )احكام الثمن يف عقد البيع وفق احكام الترشيع 2000 .1459

املغريب واالردين( الدكتوراه القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين اململكة املغربية.  

انون الدويل(،املاجستري م،حممد غازي نارص اجلنايب )التدخل االنساين يف ضوء الق2000 .1460

 كلية القانون،بإرشاف د: مرشد امحد السيد.  -جامعة بابل 

م،حممد فؤاد محاده )مفهوم الدعاوى الناشئة عن االفالس(،دبلوم قانون االعامل 2000 .1461

 لبنان بإرشاف د: سامي عبداهلل.  -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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جيب ايلجي )االسام السوري يف االمم املتحدة( الدكتوراه كلية القانون م،حممد ن2000 .1462

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د: حممد عزيز شكري.

م،حممود امحد عثامن )رئيس جملس الوزراء يف لبنان بعد الطائف(،دبلوم القانون 2000 .1463

لبنان بإرشاف د: رياض  -عة اللبنانية العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلام

 الصمد.

م،حممود خليل خضري )املركز القانوين للمقاول الثانوين يف العقد 2000 .1464

 االداري(،الدكتوراه القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

-1963م،حممود صالح هالل )التجربة الربملانية يف املغرب للفرتة : 2000 .1465

 ف د: حسان حممـد شفيق(،الدكتوراه،بإرشا1997

م،مروان حممد حمروس املدرس )تفويض االختصاص الترشيعي دراسة مقارنة 2000 .1466

دستورية(، الدكتوراه القانون الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف وعرض د: 

 احسان املفرجي.  

م،مصطفى مفتاح )النظام القانوين للحجز التنفيذي عىل املنقول يف القانون 2000 .1467

املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: جالل 

 مهول.  
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م،مصطفى مفتاح )النظام القانوين للحجز التنفيذي عىل املنقول يف القانون 2000 .1468

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية املغريب

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

-17م،مليكة الشباب )مجعية املسامهني لرشكات السامهة عىل ضوء قانون رقم 2000 .1469

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين  ( املاجستري القانون كلية العلوم95

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

م،منجد منصور حممود احللو )الغاء الدستور دراسة مقارنة(،املاجستري القانون 2000 .1470

 الدستوري،كلية القانون جامعة بغداد. 

توراه القانون م،مؤيد حسن طوالية )حساب الصكوك الشيكات(،الدك2000 .1471

 التجاري،جامعة بغداد كلية القانون. 

م،نادر عبدالعزيز شايف )تبييض االموال دراسة مقارنة(،دبلوم قانون االعامل كلية 2000 .1472

 لبنان بإرشاف د: سامي عبداهلل  -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

اسة مقارنة يف القانونني العراقي م،نارص خليل جالل )حق الشفعة القانوين در2000 .1473

 والرتكي( املاجستري،جامعة انقرة.

م،ناظر أمحد منديل التكريتي )جريمة إبادة اجلنس البرشي دراسة يف القانون 2000 .1474

الدويل اجلنائي(،املاجستري،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،بإرشاف د: عصام 

 العطية.
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انونية للعالمة التجارية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة م،نبيل بنعيل )احلامية الق2000 .1475

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،نجوى مصطفى حساوي )دور القضاءين العديل واالداري يف محاية حقوق 2000 .1476

االساسية(،دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية  االفراد وحرياهتم

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس -اجلامعة اللبنانية 

م،نزار اسامعيل عبد الطيف )دور حلف شامل االطليس بعد انتهاء احلرب 2000 .1477

 حقي توفيق  الباردة(،الدكتوراه،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،بإرشاف د: سعد

م،نشات حممد اخرس )الصلح الواقي من االفالس دراسة مقارنة(،الدكتوراه 2000 .1478

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

 د: وسيم حرب

اه م،نعامن عطا اهلل اهليتي )حقوق الدول وواجباهتا يف الفضاء اخلارجي(،الدكتور2000 .1479

 القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د: حممد عبداهلل الدوري 

م،نغم نذير شكر )اثر املتغري االمريكي يف سياسة اليابان 2000 .1480

 اخلارجية(،املاجستري،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.

م،نقار عبد اهلادي )التحول االسرتاتيجي حللف الشامل األطليس( دبلوم 2000 .1481

دراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة ال

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     
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م،هادي نعيم املالكي )قطع العالقات الدبلوماسية(،الدكتوراه القانون 2000 .1482

 ار جاسم العنبكي. الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: نز

م،هالة خالد محيد )سياسات القوى األسيوية يف املنطقة العربية وميزان القوى 2000 .1483

الدولية مستقبال(،الدكتوراه،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،السياسات 

 الدولية،بإرشاف د: نادية عبد القادر املختار. 

م،هدى سامل حممد االطرقجي )التكييف القانوين للجرائم يف قانون العقوبات 2000 .1484

دراسة مقارنة(،كلية القانون جامعة املوصل،بإرشاف د: حسن عوده،عرض د: ضاري خليل 

 حممود.  

م،هدى شاكر معروف )اجتاهات السياسة اخلارجية االرسائيلية(،الدكتوراه،كلية 2000 .1485

 غداد،بإرشاف د: خلدون ناجي معروف.العلوم السياسية جامعة ب

م،هدى حممد عبداهلل )النظام القانوين للفرتة السابقة للتعاقد يف القانون اللبناين 2000 .1486

والقانون املقارن(،الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: فايز احلاج شاهني  -اجلامعة اللبنانية 

،هند بن عامر )نظام فض النزاعات التجارية يف إطار املنظمة العاملية للتجارة( م2000 .1487

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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 - 1990م،هيثم حسن حسان )السياسة اخلارجية االردنية اجتاه العراق 2000 .1488

اجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا،االردن عامن،بإرشاف د: فيصل (،امل1998

 عودة مطلق الرفوع. 

م،هيثم هوشة )الضامن االجتامعي يف سوريا ولبنان دراسة مقارنة(،الدكتوراه 2000 .1489

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

  جعفرد: عيل

م،وسيم نحاس )البعد املائي للتحالف االسرتاتيجي بني تركيا وارسائيل(،دبلوم 2000 .1490

لبنان بإرشاف  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 د: بيان نوهيض

ري م،وعدي سليامن عيل املزوري )اجلزاءات االجرائية دراسة مقارنة(،املاجست2000 .1491

 القانون االداري،كلية القانون جامعة بغداد.

م،وفيق خرض رحيان )اوجه التجديد يف مفهوم شكل العقد االداري يف 2000 .1492

 -لبنان(،الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس

خلصخصة وسيلة الدارة املرافق العامة(،دبلوم القانون العام م،وليد حيدر جابر )ا2000 .1493

 لبنان بإرشاف د: سامي سلهب  -كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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م،ياسني حممد محد العيثاوي )الكونجرس والنظام السيايس االمريكي دور 2000 .1494

كلية العلوم  -داد الكونغرس يف النظام السيايس االمريكي( جامعة بغ

 السياسية،املاجستري،بإرشاف د: مجيل مصعب حممود. 

م،ياسني حممد عبدالكريم اخلراساين )املركز الدستوري لرئيس الدولة يف 2000 .1495

اجلمهورية اليمنية دراسة مقارنة(،الدكتوراه،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د: وعرض 

 د: احسان املفرجي. 

زعات نظام القبول املؤقت( دبلوم الدراسات العليا املعمقة م،يوسف خالد )منا2000 .1496

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

م،يوسفيت عبيد )العهود الرئاسية يف لبنان عهد الرئيس فؤاد شهاب(،دبلوم 2000 .1497

لبنان بإرشاف  -السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية العلوم 

 د: جورج رشف

م،عبية رشيد )العالقات السورية الرتكية بعد مؤمتر مدريد( دبلوم الدراسات 2000 .1498

 العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

م، ابتسام دميان الكيايل ) املسؤولية القانونية للمرصف يف االعتامد املستندي ( 2000 .1499

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج حزبون 
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اخلاصة واثرها يف تدعيم  م، أبو بكر الصديق حممد عامر رزق ، النظم اجلمركية2000 .1500

القدرة التصديرية لالقتصاد املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، أمحد حممد طلب عيل الرشيف ، نقل االعضاء يف الفقه املقارن . رسائل واطاريح 2000 .1501

 لعربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، إدريس عبد اجلواد بريك ، ضامنات املشتبه فيه يف مرحلة االستدالل . رسائل 2000 .1502

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، آدم عبد البديع آدم حسني حسني ، احلق يف احلياة اخلاصة ومدى احلامية التي 2000 .1503

سائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية تكفلها له القانون اجلنائي . ر

 مرص العربية.

م، آدم عبد البديع آدم حسني حسني ، احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدى احلامية 2000 .1504

التي تكلفها له القانون اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

اسحاق امحد محدان عيل ) الوكالة غري القابلة للعزل يف الترشيع االردين (  م،2000 .1505

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب 

م، اسامعيل عبد الرمحن حممد ، احلامية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة 2000 .1506

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القان
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م، ارشف السيد حامد اقبال ، دور االجهزة الرقابية يف الرقابة عىل تنفيذ املوازنة 2000 .1507

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

ر اجلامعي واجهزة متويل االستثامرات العامة م، السيد طالل توفيق حممد ، االدخا2000 .1508

يف الدول النامية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، أمال أمحد كيالين ، التقايض يف عقد النقل البحري . رسائل واطاريح القانون 2000 .1509

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمام حسانني خليل عطا اهلل ، االرهاب والبنيان القانوين للجريمة . رسائل 2000 .1510

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أماين عبد اللطيف حافظ عطيان ، املسؤولية املدنية للمحرض. رسائل واطاريح 2000 .1511

 مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

م، إمريكة امحد العبيدي )ضامن التعرض و االستحقاق يف عقد اإلجيار( املاجستري 2000 .1512

  القانون اخلاص كلية القانون جامعة الوصل بإرشاف د ليىل عبد اهلل سعيد

م، بشري عبد اهلل حييى العامد ) النظام القانوين للمؤسسات العامة يف اجلمهورية 2000 .1513

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د نواف كنعان اليمنية( 

م، حسام الدين ربيع راغب االمام ، نحو آليه اقليمية لتنظيم استخدامات حوض 2000 .1514

 النيل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اجلزاءات التأديبية للموظف العام( املاجستري م، حسن اسود رجب نارص )2000 .1515

  احلقوق كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية بإرشاف د صالح الدين فوزي

م، حسنني املحمدي حسنني بوادي ، اخلطر اجلنائي ومواجهته . رسائل واطاريح 2000 .1516

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، محال عبد اهلل عبد احلليم ، نظرية القرار املضاد . رسائل واطاريح القانون كلية 2000 .1517

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رمزي رشاد عبد الرمحن الشيخ )استاذ جامعي( ) احلقوق املجاورة حلق املؤلف 2000 .1518

  رشاف د نبيلة اسامعيل رسالن( الدكتوراه قسم القانون املدين كلية احلقوق جامعة طنطا بإ

م، رياض فخري ، اآلليات القانونية املميزة لعقد االجيار التموييل . رسائل 2000 .1519

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سامح عبد السالم حممد ، أحكام اخللع يف الرشيعة االسالمية . رسائل 2000 .1520

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كل

م، سعيد لبيب حممد بدير ، اقتصاديات التحول للسوق . رسائل واطاريح القانون 2000 .1521

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سلطان عبد احلميد اجلامل، معصومية اجلسد يف ضوء املفرزات الطبية احلديثة. 2000 .1522

 طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل وا
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م، رشيف حممد غنام ، اثر تغيري الظروف يف عقود التجارة الدولية . رسائل 2000 .1523

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

واطاريح م، صبحي جرجس اسحق ، نظام مفويض الدولة يف مرص . رسائل 2000 .1524

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صربي مصطفى حسن السبكي ، النظام القانوين لتحول الرشكات . رسائل 2000 .1525

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االداء والطموحات م، طارق حممود عبد السالم حممد ، صناديق التمويل العربية 2000 .1526

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

م، طه عبد املوىل طه ابراهيم، التعويض القضائي عن االرضار التي تقع عىل 2000 .1527

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

ه حممد سامل النوايسة ، ضامنات املتهم اثناء التحقيق االبتدائي . رسائل م، عبد اإلل2000 .1528

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد احلكيم مجعة حسن ، دور االستثامر يف االصالح االقتصادي والتنمية 2000 .1529

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

 مرص العربية.

م . 1949م، عبد الرمحن أبو النرص ، اتفاقية جنيف الرابعة حلامية املدنيني لعام 2000 .1530

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ختصاصات م، عبد الرحيم بنبعيدة ، مفهوم مصلحة الرشكة كضابط لتحديد ا2000 .1531

ومسؤولية جملس االدارة واجلمعيات العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد الرشيد عبد احلافظ عبد الواسع ، الترصف الشكيل يف الفقه االسالمي. 2000 .1532

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

م، عبد العزيز عبد املنعم خليفة ، االنحراف بالسلطة كسبب اللغاء القرار اإلداري 2000 .1533

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

م، عبد اهلل حممد الطرحيي ، االسرتاتيجية األمنية وأسس تطبيقها بدولة الكويت . 2000 .1534

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ا

م، عبد اهلل مصطفى ابراهيم احلفناوي ، تأسيس رشكات املسامهة يف قوانني 2000 .1535

االستثامر والقانون التجاري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

نظرية الدولة يف اإلسالم . رسائل واطاريح القانون م، عبده عطية حسني علبة ، 2000 .1536

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عصام حسني حممد عبد احلليم ، حترير اقتصاديات الدول النامية يف ظل نظام 2000 .1537

اخلصخصة مع التطبيق عىل مرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ة مرص العربية.مجهوري
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م، عفيفي كامل عفيفي ، االنتخابات النيابية وضامناهتا الدستورية والقانونية. 2000 .1538

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عمر فؤاد عمر ، أعفاء الناقل البحري من املسؤولية . رسائل واطاريح القانون 2000 .1539

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جا

م، عمرو رضا بيومي ، نزع اسلحة الدمار الشامل للعراق . رسائل واطاريح 2000 .1540

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فتحية حممد قوراري ، املسامهة التبعية يف القانون االحتادي لدولة االمارات 2000 .1541

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

 العربية.

م، فوزية عبد العزيز طه الشامري ، اتفاقات املسؤولية املدنية . رسائل واطاريح 2000 .1542

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف قبول الوثائق يف نظام م، فيصل حممود مصطفى النعيامت ) مسؤولية البنك 2000 .1543

االعتامد املستندي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 جورج حزبون 

م، ماجد نجم عيدان اجلبوري )النظام القانوين لدعوى االلغاء يف العراق دراسة 2000 .1544

عة النهرين مقارنة( املاجستري احلقوق كلية صدام للحقوق جامعة صدام / جام

  حالني،بإرشاف د غازي فيصل مهدي
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م، حممد امحد ابراهيم عبد الرسول ، ضامنات االفراد يف ظل الظروف االستثنائية 2000 .1545

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

 مرص العربية.

عمل يف الدول الرأساملية والترشيعية م، حممد أمحد حممد شحاته ، حرية ال2000 .1546

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

م، حممد االمني حممد عبد اهلل أبو هجار، املسؤولية اجلنائية للصحافة عن اعالم 2000 .1547

 هورية مرص العربية.املستهلك. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، حممد مجال الدين حممد حجازي ، رقابة حمكمة النقض عىل موضوع الدعوى 2000 .1548

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

م، حممد مخيس ابراهيم عمر ، اإلخالل بحق املتهم يف الدفاع . رسائل واطاريح 2000 .1549

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون 

م، حممد ربيع هاشم جاد،ضامنات املوظف الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية 2000 .1550

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد سامي عبد الصادق ، حقوق مؤلفي املصنفات املشرتكة . رسائل واطاريح 2000 .1551

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احل

م، حممد طارق برهان العبادي ) األحكام القانونية ألسناد القرض يف الترشيعات 2000 .1552

 االردنية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د امحد زيادات .
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يف قانون دولة االمارات العربية  م، حممد عبد اهلل حممد املر ، احلبس االحتياطي2000 .1553

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

م، حممد عبد املجيد اسامعيل، عقود االشغال الدولية. رسائل واطاريح القانون 2000 .1554

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مغازي حممود ، نظرية املصلحة يف الدعوى الدستورية . رسائل م، حممد عبد هلل 2000 .1555

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد عيل حممود القييس ) الكفالة يف املنظورين الشخيص واملرصيف ( املاجستري 2000 .1556

 ورج حزبون القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ج

م، حممد حمسن ابراهيم النجار ، عقد االمتياز التجاري،رسائل واطاريح القانون 2000 .1557

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حممد مصطفى الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط اإلداري . 2000 .1558

 ورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، حممد مطلق حممد سعيد عساف ) احكام املصادرة دراسة مقارنة بني الفقه 2000 .1559

االسالمي والقانون الوضعي ( الدكتوراه الفقه واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د ماجد ابو رخية 

اجلنائية . رسائل واطاريح  م، حممود عبد ربه حممد القبالوي ، التكييف يف املواد2000 .1560

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممود حممد متويل أمحد ، التحفظ التفسريي يف املعاهدات الدولية . رسائل 2000 .1561

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود مصطفى عمر ، دور املوازنة التخطيطية لقطاع االعامل العام يف مالية 2000 .1562

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

م، مهاد فاروق عباس حممد ، احلامية اجلنائية حلقوق املتهم يف مرحلة التحقيق 2000 .1563

سالمية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق االبتدائي بني الرشيعة اال

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

والتطبيقية(  النظرية القواعد بني األداء تقييم مصطفى )نظام سليامن ناجي م،2000 .1564

بإرشاف لبنان  -دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 الشامي د: عيل

م، نارص فتحي حممد أمحد بدوي ، املنظمة العربية للتنمية االدارية ودورها يف حتقيق 2000 .1565

االصالح االداري يف الوطن العريب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ارضار السفن النووية يف وقت م، نجوى رياض اسامعيل ، املسؤولية الدولية عن 2000 .1566

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

م، نرص جورج هرمز عفان )جريمة استغالل النفوذ دراسة مقارنة( املاجستري 2000 .1567

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي نجم
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لة صالح ياسني احلديثي )املسؤولية املدنية الناجية عن تلوث البيئة دراسة م، ها2000 .1568

حتليلية تطبيقية( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة املوصل بإرشاف د عباس 

  زبون العبودي والدكتور اهلنديس ساطع حممود الراوي 

عقود االشغال العامة .  م، وليد فاروق مجعة، محاية املقاول من الباطن يف اطار2000 .1569

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، يوسف حممد املصاروه )تسبيب األحكام وفقًا لقانون أصول املحاكامت املدنية 2000 .1570

  األردنية( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض الزعبي
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