


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



      

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 

  



 تقديم                                                                  

 مازن ليلو رايض ا.د

 مستشار جملس الدولة

 عضو املحكمة االدارية العليا

سائر أفراد للمتخصصني مثلام هي مهمة لأمهية بالغة بالنسبة  البحوث والدراسات القانونيةتكتسب 

 املختلفةبالقواعد القانونية ويفرتض هبم العلم بالقانون ذلك أهنم مجيعا خماطبني ، املجتمع

اال ان التخصص يف الدراسات العليا يلقي عىل الباحثني واجبا اكثر شدة باالطالع عىل ،

الفهم  القانون اىل واجبإفهام الكافة بمضمون  الدراسات واالبحاث السابقة يفوق موضوع

 .ت املشكلة املطلوب بحثها او دراستهاوالدراية بكل تفصيال

وجود دليل للبحوث والدراسات ورسائل املاجستري والدكتوراه يف اختصاص القانون عد ي       

حول  مجةمعلومات و الدراسات السابقةوالعلوم السياسية فكرة رائدة متد الباحثني ب

وجتيبه عن عدد كبري البحث العلمي، توفر من خالهلا الوقت واجلهد عىل الباحث  موضوع

خطاء اختيار جتنب الوقوع  يفالباحث  كام يساعد الدليل،من األسئلة التي تدور يف ذهنه

 .موضوعات سبق بحثها او عناوين متشاهبة او متطابقة تؤثر يف اصالة بحثه

 فكرة شاملة عنبالباحث التي تزود الدراسات السابقة  الدليل يف االشارة اىلفى امهية خيال كام   

، من خالل يف سرب اغوار البحث العلمي  نحو الطريق الصحيح وتوجهه موضوع دراسته

املصادر واملراجع التي  للمكتبة القانونية وبيان الفائدة واألمهية التي تقدمها هذه الدراسة 

او جيد صعوبة يف الوصول   بحث التي قد تكون غائبة عن ذهنهال العودة إليها إلغناء  يمكن



 حتديد أبعاد مشكلة دراسته ليصل من كل ذلك اىلمنها ويطرح اآلخرقبول امل ارليخت اليها

  . وتقديم احللول الناجعة

حقوق التي يتم من خالهلا محاية املهمة احد الوسائل دليل البحوث والرسائل واالطاريح عد كام ي   

الدراسات لوصول إىل اساعد يف ت قاعدة بيانات، فهو يسمح بوضع املؤلفني واالمانة العلمية 

جمال  الدليل الذي بني ايدينا يشغل حيزا مهام يف ونرى يف هذا املجال ان ،والبحوث السابقة 

 يتجىل من خالل : البحوث والدراسات العليا

وفر انه ي، حيث لطلبة الدراسات العليا والباحثني بشكل عام الدعم املعلومايت ومد يد العون : اوال

البحوث والدراسات والرسائل واالطاريح مما خيترص الوقت واجلهد  عناوينعملية بصورة 

الباحثون  استهلكها يف اختيار موضوعات معينة  فيداملالتكرار الغري ويمنع من  والتكلفة

 .اآلخرون

من خالل االطالع عىل ،البحث القانوين إصدار هذا الدليل سيسهم يف ترسيخ قواعد وأصول : ثانيا

بحيث يمكن مع الوقت ومع تراكم اخلربات والتجارب العمل  الرسائل واالطاريح املجازة 

يف الوقت الذي سيتاح فيه أيضا تطوير ، عىل تنقية هذه القواعد من الشوائب التي قد تعرتهيا

 . تلك القواعد وحتسينها

والثقة بالبحث العلمي من خالل اطالع املرشف  : يساهم الدليل يف تعزيز قيم االمانة العلمية ثالثا

 تتطلب مصداقية الباحث وال خيفى ان رضورة البحث و،الدراسات السابقة  والطالب عىل

 .االعرتاف بجهود االخرين وتأصيل املعلومة



 كنز معلومايت كبري باحتوائه عىل الدراسات التي تطرقت يوفر الدليل للقارئ والباحث: رابعا

 ومناقشة االفكار وتقديم احللولقارنات مما يسهل اجراء امل، للمشكلة التي يطرحها الباحث

 .اتاحة الفرصة للقارئ يف االستزادة من املعلومات و

دليل البحوث والدراسات ورسائل املاجستري واطاريح وهنا البد من القول ان هذه الدراسة )     

تقدم ( امحد عبد الرحيم الساعديالعزيز ) لألستاذ(  ةالدكتوراه يف القانون والعلوم السياسي

وقد ،وقد بذل املؤلف جهدا قيام يستحق االشادة والتقدير  فائدة عظيمة للباحثني والدارسني

قد كان موفقا و ،والدول املجاورة  يف العراقالتي تم انجازها  الدراسات والبحوث تضمن

 .االحاطة باغلبها واكثرها امهية اىل حد كبري يف 

وكيل ثقه ان هذا املؤلف سيكون مسامهة رائده يف هذا املجال وسيسد فراغا يف املكتبة العراقية وهو 

موجه اىل جمموعة متنوعة من القراء اال ان الرشحية االكثر استهدافا هي رشحية اساتذة 

متنيايت بالتوفيق لألخ املؤلف ، األكثر حاجةاجلامعات وطلبة الدراسات العليا باعتبارهم 

 راجيا له املزيد من التقدم والعطاء.

 

 

 

 

 

 



  



 الرسائل واالطاريح:

1. 2001 ،zaher ،ahmed – farouk \ le blanchiment de I،argent 

et ia rechercge des produits de l,infraction . -  رسائل واطاريح

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كلية  -جامعة بغداد ،(1999-1949ابتسام حممد عبد )العالقات االمريكية ،م2001 .2

 بإرشاف د: سعد ناجي جواد.،العلوم السياسية

ملاجستري أبتوان مليلة )حق اإلرضاب يف القانون املقارن والقانون اجلزائري( ا،م2001 .3

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

ابراهيم توفيق عبيد )مسؤولية اعضاء جملس االدارة يف الرشكة ،م2001 .4

دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،املسامهة(

 لبنان بإرشاف د: غازي خلف    -اللبنانية 

املاجستري ،ابراهيم محيد حمسن الزيدي )حتصيل دين رضيبة الدخل يف العراق(،م2001 .5

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون / املالية العامة

ابراهيم سامل العقييل )قانون رضيبة الدخل بني وفرة التحصيل وعدالة ،م2001 .6

الدكتوراه القانون العام ،ع الرضيبي اللبناين واالردين(التكليف دراسة مقارنة يف الترشي

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

 حمفوظ 
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ابرهوما عبد القادر )نفقات اجلامعية احلرضية للسامرة خالل العرشية األخرية ،م2001 .7

عمقة قانون عام كلية العلوم القانونية ( دبلوم الدراسات العليا امل1999/  1989

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

أبعري سهام )النظام القانوين للبحر العايل دراسة عىل ضوء أحكام اتفاقية األمم ،م2001 .8

ليا املعمقة قانون عام كلية ( دبلوم الدراسات الع1982املتحدة لقانون البحر لسنة 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.    

أبو العالء سعاد )مواقف دولية من مسألة األقليات املسلمة البوسنة واهلرسك ،م2001 .9

نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ية املجلسية باملغرب عىل ضوء اإلصالح الدستوري اتسافت مصطفى )الثنائ،م2001 .10

(( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 1996شتنرب  13األخري)

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.    

الروسية جتاه منطقة الرشق  امحد حسني شحيل )السياسة اخلارجية،م2001 .11

 بإرشاف د: سعد ناجي جواد.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،االوسط(

امحد سليم ضاري اجلبوري )التامني من املسؤولية املدنية يف املجال الطبيعي ،م2001 .12

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري القانون املدين،دراسة مقارنة(
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عبداهلل اجلنايب )مسؤولية املرصف املدنية عن رصف صك  امحد عبد جاسم،م2001 .13

 مزور( املاجستري.

أمحد لواء الدين )تدبري األمالك العامة للجامعات املحلية الواقع واآلفاق( ،م2001 .14

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 شق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني ال

أمحد حممد أمني حممد ، حدود السلطة الترشيعية. رسائل واطاريح القانون ،م2001 .15

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

أمحيميد حممد )عاملية حقوق اإلنسان( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2001 .16

قانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار عام كلية العلوم ال

 البيضاء اململكة املغربية.    

ادريدو يوسف )نظرية االعتداء املايل يف القضاء اإلداري املغريب واملقارن( ،م2001 .17

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامع

كلية ،املاجستري القانون اجلنائي،ادم سميان ذياب الغريري )جريمة التسول(،م2001 .18

 القانون جامعة بغداد. 

اروى هاشم عبد احلسن )التعويضات املفروضة عىل العراق جراء نزاعه مع ،م2001 .19

 اف د: فاضل زكي حممد. بإرش،الدكتوراه،الكويت(
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آزر ناجي حسني )السياسة العامة السياحية يف العراق ،م2001 .20

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،ومعوقاهتا(

ازهار عبداهلل )الوظيفة االقليمية ارسائيل بعد احلرب الباردة ،م2001 .21

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،وآفاقها(

اسامعيل فاضل حلواص آدم الشمري )القضاء االداري الدويل(، املاجستري ،م2001 .22

 كلية القانون جامعة بغداد.،القانون االداري

جامعة بغداد ،املاجستري،اطياف محيد )العراق والرصاع العريب الصهيوين(،م2001 .23

 كلية العلوم السياسية.

وق اإلنسان( دبلوم أقجي رشيد )املغرب وااللتزامات الدولية يف جمال حق،م2001 .24

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الدكتوراه ،االء نارص البعاج )تنازع االختصاص يف االجراءات اجلزائية(،م2001 .25

 لقانون جامعة بغداد. كلية ا،القانون اجلنائي

االء يعقوب يوسف )التامني من مسؤولية الناقل اجلوي يف نقل ،م2001 .26

 جامعة بغداد كلية القانون. ،الدكتوراه القانون التجاري،االشخاص(

االزهر بن صالح ساملي )الدفع بحق الرشعي امام املحكمة ،م2001 .27

 كلية القانون جامعة بغداد. ،املاجستري القانون اجلنائي،اجلنائية(
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احلرضي هشام )دور القايض الدستوري يف ضبط احلياة السياسية( دبلوم ،م2001 .28

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الن )املسؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود( دبلوم الدكايل غز،م2001 .29

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

قبة املالية العمومية السالك البنباري )األسئلة الشفهية كأداة برملانية ملرا،م2001 .30

باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

السلطني رضوان )احلزب األغلبي باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2001 .31

نون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني قا

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الصادق لعاليل )اإلطار القانوين للعالقات الثقافية الدولية( املاجستري كلية ،م2001 .32

ية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائر

 الشعبية.        

الصيفي حممد )االنتخابات باملغرب دراسة سوسيوسياسية( دبلوم الدراسات ،م2001 .33

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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)جملس األمن الدويل ودوره يف احلفاظ عىل السلم واألمن الضحاك قيص ،م2001 .34

الدوليني بني النصوص والتطبيق( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

العطار عبد الكريم )اخلطاب السيايس الديني مقاربة سميائية يف حتليل بعض ،م2001 .35

املتون( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ريوقراطية بالوطن العريب( دبلوم الدراسات العليا العنبي رضوان )ظاهرة الب،م2001 .36

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

امليلوديا الفادي )دور الترشيع العقاري يف التنمية بني املسامهة الترشيعية ،م2001 .37

عوقات( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية وامل

واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية 

 بإرشاف د: حممد خريي.  

جامعة بغداد ،امنة معني حسني )اصالح االمم املتحدة : دراسة حالة االمن(،م2001 .38

 بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح.،العلوم السياسية كلية -

انعام عبدالرضا )املتغري االمريكي يف السياسة اخلارجية ،م2001 .39

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االيرانية(
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انعام مزيد نزيل )دور الرشكات متعددة اجلنسيات يف إرساء وترويج العوملة ،م2001 .40

 اجلامعة املستنرصية.  ،الدكتوراه،يز عىل جتارب خمتارة(االقتصادية مع الرتك

اوزدن حسني رمحان )القصد اجلرمي يف املسامهة اجلنائية دراسة ،م2001 .41

بإرشاف د: جبار صابر ،القانون العام/ القانون اجلنائي،جامعة صالح الدين،مقارنة(

  طه.

ويلها: نموذج وزارة أيت با ابراهيم )النفقات التعليمية باملغرب وإشكالية مت،م2001 .42

الرتبية الوطنية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

دبلوم ،(ايفات انطوان )نقابة الصحافة اللبنانية التنظيم املؤسيس واملامرسة،م2001 .43

لبنان  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: جورج رشف 

ايناس ضياء مهدي )اثر القيادة يف صياغة االسرتاتيجية دراسة ،م2001 .44

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،مقارنة(

الفلسطيني االرسائييل مسارات التسوية السلمية ايناس جمبل دليان )االتفاق ،م2001 .45

بإرشاف د: فكرت نامق ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،يف التسعينات(

 عبدالفتاح.

باسم عبداهلادي حسن )مقومات الدور االقتصادي للعملة ،م2001 .46

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االحتياطية(
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برمحاين حمفوظ )إجيار املحالت السكنية يف الترشيع اجلزائري( املاجستري كلية ،م2001 .47

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

بساقلية حممد نارص )التعاون النقدي يف إطار منطقة الفرنك( املاجستري كلية ،م2001 .48

جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق بن عكنون

 الشعبية.        

دبلوم القانون ،بشارة هيكل اخلوري )املحكمة العسكرية وخصوصياهتا(،م2001 .49

 -اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 ادلبنان بإرشاف د: امرية ابو مر

بشري مجعة عبد اجلبار الكبييس )الرضر العابر للحدود عن انشطة ال حيظرها ،م2001 .50

 بإرشاف د: عصام العطية.،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،القانون الدويل(

بشريي جعفر )دعوى الطرد لالحتالل بدون سند من العقار املحفظ( دبلوم ،م2001 .51

ن خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانو

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

بالل حممد )أزمة كوسوفو واحللف األطليس( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2001 .52

الثاين عني  قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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بلسيق حورية )إشكالية خصوصية الدين والسياسة يف املجتمعات اإلسالمية( ،م2001 .53

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

دساتري اجلزائرية( املاجستري كلية احلقوق بلطرش مايسة )العهدة الرئاسية وال،م2001 .54

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

بلكبري حممد )اإلطار القانوين للتوزيع العادل داخل التجمعات التكاملية ،م2001 .55

لية( دبلوم الدراسات االقتصادية اجلهوية نموذج اتفاقية التبادل احلر ألمريكا الشام

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

بلويت برشى )األمن االقتصادي العريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2001 .56

نية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار عام كلية العلوم القانو

 البيضاء اململكة املغربية.    

بن الساملية سناء )الوضع القانوين للبحر اإلقليمي دراسة يف أحكام القانون ،م2001 .57

الدويل للبحر( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالقتصادية

بن الساملية سناء )الوضع القانوين للتوزيع( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2001 .58

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 ملكة املغربية.    الشق الدار البيضاء امل



18                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

بن الشيخ سعيد )تأثريات عملة األورو عىل االقتصاد املغريب( دبلوم ،م2001 .59

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

وى النفقة يف القانون املغريب نفقة الزوجة واالوالد( بن محادي نعيمة )دع،م2001 .60

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

بن علية محيد )مفهوم وحمتوى العقد اإلداري يف القضاء اإلداري اجلزائري( ،م2001 .61

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

 الديمقراطية الشعبية.        

بوزهرة عالوة )عالقة العمل الفردية وموقعها يف الترشيع العمل اجلزائري( ،م2001 .62

تري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجس

 الديمقراطية الشعبية.        

بيداء عيل ويل اجلمييل )تنفيذ أحكام التحكيم والقضاء ،م2001 .63

بإرشاف د: عصام ،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،املاجستري،الدوليني(

 العطية.

هلل )عمل املرأة يف ترشيع العمل اجلزائري واإلتفاقيات الدولية تاج عطاء ا،م2001 .64

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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 1998ترمويس حنان )تدبري الصفقات العمومية دراسة مقارنة بني مرسومي ،م2001 .65

م الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية ( دبلو1976 /

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

توفيق الراشدي )احلامية املؤقتة يف املعارض( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2001 .66

واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني  قانون خاص كلية العلوم القانونية

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ثابت حممد عبداهلل، )مسؤولية املوظف الدويل يف جمال الوظيفة ،م2001 .67

 كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د: عصام العطية ،املاجستري القانون العام،الدولية(

تيارات االسالمية احلديثة واملعارصة يف املرشق العريب ثائر نرجس هزاع )ال،م2001 .68

 بإرشاف د: قحطان امحد سليامن.،الدكتوراه،ومسألة الديمقراطية(

جابر امحد عزام )مؤسسات املجتمع املدين يف فلسطني الرؤية وبناء أدوار ،م2001 .69

ملاجستري جديدة ملؤسسات املجتمع املدين لتعزيز عملية البناء الدميغرايف يف فلسطني( ا

الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد 

 العزيز عياد.

دراسة يف  -جاسم حممد حامد املعامري )مرشوع الدولة الفلسطينية املستقلة ،م2001 .70

كلية العلوم  -( جامعة بغداد -االهلية السياسية والقانونية 

 لدون ناجي معروف. بإرشاف د: خ،املاجستري،السياسية
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املاجستري ،جعفر عبدالسادة هبري الدراجي )تعطيل الدستور دراسة مقارنة(،م2001 .71

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون / القانون الدستوري

جامعة ،مجال مصطفى عبداهلل )االسرتاتيجية االمريكية يف الرشق االوسط(،م2001 .72

 خلدون ناجي معروف.بإرشاف د: ،كلية العلوم السياسية -بغداد 

جناين عبد النبي )إشكالية الالجئني الفلسطينيني يف لبنان( دبلوم الدراسات ،م2001 .73

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

جواد الغوايل )حماكمة جمرمي احلرب بيوغسالفيا سابقًا: حالة البوسنة ،م2001 .74

واهلرسك( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

املاجستري ،املدة يف عقد االجيار دراسة مقارنة(جواد كاظم جواد سميسم )دور ،م2001 .75

 عرض وارشاف د: عصمت عبد املجيد. ،كلية القانون -جامعة بابل 

حاتم حممد صالح العاين )استخدام القوة من جانب افراد السلطة ،م2001 .76

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

فاءات اجلبائية يف النظام الرضيبي املغريب من خالل حبيبي خدجية )سياسة اإلع،م2001 .77

( دبلوم الدراسات 1999/2000وقانون املالية لسنة  1995ميثاق االستثامر لسنة 

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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حسن حممد عيل حسن البناء )حتصني بعض القرارات االدارية من رقابة ،م2001 .78

 كلية احلقوق جامعة املوصل،املاجستري،القضاء دراسة مقارنة(

حسن مكي مشريي )أثر التطور العلمي يف اإلثبات املدين تسجيل الصوت ـ ،م2001 .79

الفاتح كلية القانون جامعة ،املاجستري،امليكروفيلم ـ التلكس ـ اهلاتف ـ الفاكس(

 بإرشاف د: حممد عيل البدوي. ،الدراسات العليا قسم القانون اخلاص

حسني أبو هنود )خصوصية الرقابة عىل الرشكات املسامهة دراسة مقارنة( ،م2001 .80

املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: غسان 

 فرمند.

يالوي )استحالة تنفيذ االلتزام العقدي بالسبب االجنبي حسني عيل عبيد اجل،م2001 .81

جامعة بغداد ،املاجستري القانون املدين،دراسة مقارنة بني القانون العراقي واالنكليزي(

 كلية القانون. 

حسيني عزيزة )احلضانة يف قانون األرسة وقضاء األحوال الشخصية يف الفقه ،م2001 .82

ن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اإلسالمي( املاجستري كلية احلقوق ب

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

حكيم ولد كسكوسة )النظام القانوين ملرفق النقل اجلزائري( املاجستري كلية ،م2001 .83

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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محدي سليامن سحيامن القبيالت )انقضاء الرابطة الوظيفية يف غري حالة ،م2001 .84

 كلية القانون جامعة بغداد.،الدكتوراه القانون االداري،التاديب يف القانون االردين(

الدكتوراه ،خالد رشيد الدليمي )نزع امللكية للنفع العام دراسة مقارنة(،م2001 .85

 بغداد.كلية القانون جامعة ،القانون االداري

جامعة ،خالد عليوي جياد )الديمقراطية يف الفكر القومي العريب املعارص(،م2001 .86

 بإرشاف د: قحطان احلمداين.،املاجستري،كلية العلوم السياسية -بغداد 

خالد حممد تربان )بيع الدين احكامه وتطبيقاته املعارصة( املاجستري كلية ،م2001 .87

 غزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية ب

خزيم سامل عيل اخلزام )العوامل املؤثرة عىل السياسة اخلارجية ملجلس التعاون ،م2001 .88

جامعة ال البيت معهد ،املاجستري،(2000 - 1990لدول اخلليج العريب جتاه العراق 

 بإرشاف د: امحد ثابت.،االردن،بيت احلكمة

ع غري املستحق يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري خرضاوي اهلادي )دف،م2001 .89

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

خلوقي نادية )دول جملس التعاون اخلليجي ومفهوم األمن اإلقليمي( دبلوم ،م2001 .90

لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانون عام ك

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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خليل خميف لفتة )تفسري التاريخ يف الفكر االسالمي ،م2001 .91

 بإرشاف د: جهاد احلسني.،الدكتوراه،املعارص(

د يف القانون خنساء حممد جاسم الشمري )احلامية القضائية للفر،م2001 .92

بإرشاف د: حممد احلاج ،كلية القانون جامعة بغداد،املاجستري القانون الدويل،الدويل(

 محود.

خيزران سعيد )ختليق اإلدارة باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2001 .93

دار عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق ال

 البيضاء اململكة املغربية.    

درياد مليكة )ضامنات املتهم أثناء التحقيق األبتدائي يف ظل قانون اإلجراءات ،م2001 .94

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يل السامرائي )ضامنات االستثامر التجاري غري الوطني دراسة دريد حممود ع،م2001 .95

 جامعة بغداد كلية القانون. ،الدكتوراه القانون التجاري،قانونية مقارنة(

دليمي مجيلة )املوارد البرشية للجامعات املحلية باملغرب( دبلوم الدراسات ،م2001 .96

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    



24                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

لتسوية األممي( دبلوم دهبي عبد احلق )قضية الصحراء املغربية ومنخرط ا،م2001 .97

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

دياال عيسى ونسه )محاية حقوق التاليف عىل شبكة االنرتنت( دبلوم قانون ،م2001 .98

لبنان بإرشاف د:  -وق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية االعامل كلية احلق

 عبدالسالم شعيب 

بإرشاف د: جهاد ،ديمة عبداهلل امحد )الفكر السيايس عند الشيخ الغزايل(،م2001 .99

 احلسني.

راحيل سعاد )حجية اليشء املقيض فيه يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري ،م2001 .100

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن 

 الديمقراطية الشعبية.        

رائد امحد القططي )املسامهة اجلنائية يف الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية ،م2001 .101

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

جامعة ،املاجستري،)اثر خصائص املعلومات وادارة االزمة(رائد صبار لفتة ،م2001 .102

 بغداد كلية العلوم السياسية.

رشيد اخللفي )املجتمع املدين واإلدارة دراسة يف حمددات وجتليات وحدود ،م2001 .103

العالقة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 سن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة احل
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رشيد ريدان )تصاميم الدوائر املندجمة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2001 .104

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.  

رشيد وعمو )دوافع وأبعاد التقطيع الرتايب باملغرب( دبلوم الدراسات العليا ،م2001 .105

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ملكان( دبلوم الدراسات رشيدة اخلري )املراقبة اجلبائية مسطرة الفحص يف عني ا،م2001 .106

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

رضا عبد اهلل حجازي )الرقابة القضائية عىل ركن السبب يف إجراءات الضبط ،م2001 .107

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة ،كتوراهاالداري دراسة مقارنة( الد

 بإرشاف د: حممود عاطف البنا. ،مرص

رعد ادهم عبد احلميد السامرائي )مدى سلطان الرشيك املشاع يف امللكية ،م2001 .108

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

)العوملة واثرها يف وظائف عامل رعد سامي عبدالرزاق ،م2001 .109

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،اجلنوب(

-1985رغد نصيف جاسم )التوجه االرسائييل إىل شامل العراق ،م2001 .110

 بإرشاف د: بلقيس حممد جواد.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،(1998
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وسائل االعالم دراسة روالن سعيد غنطوس )جرائم القدح والذم يف ،م2001 .111

دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،مقارنة(

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

زهرة دبيح )أزمة البناية الالرشعية وطرق معاجلتها( املاجستري كلية احلقوق ،م2001 .112

 سف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يو

زهرية جياليل كيس )املركز القانوين للمقاول الفرعي يف القانون املدين ،م2001 .113

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

انونني اللبناين زياد ميشال مكنا )مفاعيل االحكام اجلزائية االجنبية يف الق،م2001 .114

دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،والفرنيس(

 لبنان بإرشاف د: فيلومني نرص. -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

زينب عبداهلل )الدور االقتصادي الياباين يف االقتصاد العاملي ،م2001 .115

 لوم السياسية.جامعة بغداد كلية الع،املاجستري،وافاقه(

ساجد امحيد عبل )املسؤولية السياسية لرئيس الدولة يف االنظمة السياسية ،م2001 .116

 بإرشاف د: حسان حممـد شفيق. ،الدكتوراه،العربية(

سامي امحد الكركي )التهرب الرضيبي وعوائق مكافحته يف ،م2001 .117

دارية اجلامعة الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واال،االردن(

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي -اللبنانية 
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دبلوم ،سحر ديب رشف الدين )مبدأ الوجاهية يف التحكيم الداخيل والدويل(،م2001 .118

لبنان  -قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: فايز احلاج شاهني

 دراسة مقارنة( دور القايض يف اإلثبات)يوسف  سحر عبدالستار أمام،م2001 .119

 .عني شمس بإرشاف د وجدي راغب فهميكلية احلقوق جامعة الدكتوراه 

سدرايت فؤاد )تفويض املرفق العام نموذج تفويض مرفق توزيع املاء ،م2001 .120

والكهرباء والتطهري السائل بمدينة الدار البيضاء( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 

عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

   البيضاء اململكة املغربية.  

رسدار ياسني محد امني )استقالل السلطة القضائية بني النظرية ،م2001 .121

بإرشاف د: ،القانون اخلاص/ قانون املرافعات،جامعة صالح الدين،والتطبيق(

 .عبدالرمحن رحيم

رسهنك محيد صالح الربزنجي )انتخابات اقليم كوردستان العراق بني ،م2001 .122

القانون العام/ القانون ،يناملاجستري / صالح الد،النظرية والتطبيق(

 .بإرشاف د: حممود عمر مولود،الدستوري

سعد محيد ابراهيم السعدي )املسألة الدينية يف الفكر الصهيوين( املاجستري ،م2001 .123

 العلوم السياسية جامعة بغداد كلية العلوم السياسية بإرشاف د: نديم عيس خلف. 
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م االقليمي العريب التحديات سعد ياسني رشيد )التحديات االمنية للنظا،م2001 .124

 بإرشاف د: عبدالقادر فهمي.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،الراهنة(

سعدى ابراهيم نحله )مشكلة احلدود يف اخلليج العريب حالة احلدود العراقية ،م2001 .125

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،الكويتية(

 لبنان بإرشاف د: عدنان السيد حسني -نانية اللب

سعيد حيدر )التكييف القانوين للخطبة دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق ،م2001 .126

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

السيايس( دبلوم  سعيد فامر )وزارة الداخلية التنظيم اإلداري والدور،م2001 .127

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

بإرشاف د: ،الدكتوراه،سعيد جميد دحدوح )النظام السيايس يف سلطنة عامن(،م2001 .128

 حسان حممد شفيق.

سلطان خالد القرزوح )البعد اإلسالمي للسياسة اخلارجية السعودية دعوى ،م2001 .129

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ة دراسة سلامن عيل حسن )احلروب االهلية يف ظل املتغريات الدولية اجلديد،م2001 .130

السياسات الدولية ،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،حالة يوغسالفيا(

 بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح.  
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سليم ابراهيم ابو اسامعيل )وضع احلكومتني خالل االحداث يف لبنان بني ،م2001 .131

واالدارية دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،(1990 - 1988

 لبنان بإرشاف د: عيل الشامي -اجلامعة اللبنانية 

سليم كاطع عيل )مكانة الواليات املتحدة االمريكية يف النظام الدويل الواقع ،م2001 .132

 بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،واملستقبل(

االلغاء امام حمكمة القضاء  سليم نعيم خضري اخلفاجي )ميعاد رفع دعوى،م2001 .133

 كلية القانون جامعة بغداد.  ،املاجستري،االداري يف العراق(

سليامين هندون )املنازعات اجلمركية يف ضوء الترشيع والقضاء اجلزائري( ،م2001 .134

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

       الديمقراطية الشعبية.  

املاجستري القانون ،سمرية عبداهلل مصطفى )فرتة الريبة دراسة مقارنة(،م2001 .135

 كلية القانون جامعة بغداد.،التجاري

سهام سوادي طعمة الطائي )النظام القانوين لرشكات االستثامر املايل دراسة ،م2001 .136

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

-1991وسن اسامعيل حممـد العساف )العالقات االمريكية الروسية س،م2001 .137

 بإرشاف د: هاين احلديثي.،املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،(1999
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سيد حممد ولد القاسم )املناطق البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية يف ظل ،م2001 .138

كلية احلقوق بن عكنون جامعة  القانون الدويل للبحار والترشيع املوريتاين( املاجستري

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

سريوان عدنان مريزا )الرقابة املالية عىل تنفيذ املوازنة العامة يف القانون ،م2001 .139

بإرشاف ،جامعة صالح الدين -كلية القانون ،العراقي دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري

 د: حسني حممد طه الباليساين. 

شانتال جوزف فدعوس )رصف االجراء ذوي الصفة التمثيلية مقارنة مع ،م2001 .140

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

 لبنان بإرشاف د: ليىل عازوري -اجلامعة اللبنانية 

املسؤولية اجلنائية للطبيب عن استخدام االساليب شعبان ابو عجيلة عصارة )،م2001 .141

 كلية القانون جامعة بغداد.،الدكتوراه القانون اجلنائي،املستحدثة يف الطب واجلراحة(

شقرون عبد احلميد )تشجيع االستثامر اخلاص يف املغرب وإشكالية تعقد ،م2001 .142

انون عام كلية العلوم املساطر واالجراءات اإلدارية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ق

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.    

جامعة ،شريزاد عزيز سليامن )عقد االعالن يف القانون العراقي دراسة مقارنة(،م2001 .143

عيل بإرشاف د: سعدي اسام،القانون التجاري،القانون اخلاص،صالح الدين

  الربزنجي.
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صادق زغري حميسن حسني )تنازع القوانني يف عقود نقل ،م2001 .144

كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف د مظفر نارص ،الدكتوراه القانون العام،التكنولوجيا(

 حسني 

 1981صالح سعود اجلزائري )االسرتاتيجية الفرنسية حيال اجلزائر منذ ،م2001 .145

 اف د: مازن الرمضاين.بإرش،الدكتوراه،دراسة مستقبلية(

صالح حممد طليس )صالحيات وموقع رئيس جملس النواب يف النظام ،م2001 .146

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،الدستوري والسيايس اللبناين(

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

كلية ،املاجستري،الغري دراسة مقارنة(صبا سعدي عيل غالب العيل )بيع ملك ،م2001 .147

عرض د: طه نوري املالحويش. ،بإرشاف د: عبدالفتاح حجازي،القانون جامعة بغداد

 )قسم القانون(

صباح مصباح حممود السليامن )احلامية اجلنائية للموظف العام(، الدكتوراه ،م2001 .148

 كلية القانون جامعة املوصل.

صبحي عودة حممد العاديل )نقض حكم القايض لعدم أهليته دراسة مقارنة ،م2001 .149

: د بإرشاف االسالمية العلوم كلية بغداد جامعة،املاجستري،(قانونية تفسريية –فقهية 

 م البكاء. عبدالعظي
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صدام حسني وداي الفتالوي )تقديم املساعدة االقتصادية اىل الدول الثالثة ،م2001 .150

كلية القانون جامعة ،املاجستري القانون العام،جلزاءات االقتصادية(املترضرة يف تطبيق ا

 بغداد.

املاجستري ،صدام حممد مصلح العلواين )رشط التعليق واثره يف االلتزام(،م2001 .151

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون املدين

صفاء حسني عيل )حتديات القرن احلادي والعرشين وامن اخلليج ،م2001 .152

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،اجستريامل،العريب(

جامعة الريموك ،صفية عيل امحد )نفقة عالج الزوجة يف الفقه والقانون(،م2001 .153

 االردن.  

ضبيان شامم حسن )نظم املعلومات واثرها يف التخطيط ،م2001 .154

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االسرتاتيجي(

عثامن )النظام التاديبي العضاء السلطة القضائية يف اليمن( ضياء عبدالرمحن ،م2001 .155

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون االداري

طارق الدييس )نحو إرشاف ورقابة فاعلة عىل أعامل التأمني التجاري يف ،م2001 .156

فلسطني( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 ضال صربي.ن



33                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

طارق عبداهلل عيسى املجاهد )تنازع القوانني يف عقود التجارة ،م2001 .157

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

طارق حممد الطيب )اجلزاءات االقتصادية يف االمم املتحدة مع دراسة حال ،م2001 .158

 د: نزار العنبكي.بإرشاف ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،العراق(

طارق مزهر حسن )جريمة اغتصاب السندات واالموال دراسة ،م2001 .159

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري،مقارنة(

الصادر يف  22-95طارق حيياوي )دراسة حتليلية ألحكام األمر ،م2001 .160

املتعلق  29/3/1997الصادر يف  97/12املعدل واملتمم باألمر  26/8/1995

ؤسسات العمومية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر بخوصصة امل

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

طانيوس يوسف السغبيني )مميزات اجراءات حماكمة االحداث ،م2001 .161

ية دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياس،املنحرفني(

 لبنان بإرشاف د: فيلومني نرص -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

طايل عمر الربيزات )املسؤولية املدنية للصيديل يف القطاع اخلاص( املاجستري ،م2001 .162

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

)وحدة الدولة وجتزئتها دراسة يف العامل طالل حامد خليل ،م2001 .163

 بإرشاف د: قحطان امحد سليامن. ،الدكتوراه،القومي(
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دبلوم العلوم السياسية كلية ،طوين بشاره )وسائل االعالم والغزو الثقايف(،م2001 .164

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ج عطا اهلل )منظمة احلرب الداخلية اسرتاتيجية نزاعية معارصة يف طوين جور،م2001 .165

 انطوان مسرية،(1991 - 1975جمتمع متنوع احلالة اللبنانية 

)ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة يف القضاء الدويل ،طيبة جواد محد املختار،م2001 .166

بإرشاف ،القانون الدويلاملاجستري ،كلية القانون -جامعة بابل ،اجلنائي دراسة مقارنة(

 د: عيل زعالن نعمة. 

ظافر حبيب جبارة اهلاليل )اثر فكرة اخلطأ املشرتك يف املسؤولية ،م2001 .167

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

االختصاص بالتحكيم يف عقود التجارة الدولية. ،عاطف بيومي حممد شهاب،م2001 .168

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ال

عافالين عبد الوهاب )القانون اجلنائي اجلمركي( دبلوم الدراسات العليا ،م2001 .169

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

عامر كامل امحد )السياسة الفرنسية جتاه املرشق العريب : عقد ،م2001 .170

 بإرشاف د: خليل السامرائي.،الدكتوراه،التسعينات(



35                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

دبلوم ،عباس حممد نرص اهلل )الغرامة االكراهية واالوامر يف التنازع االداري(،م2001 .171

لبنان بإرشاف  -ة القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبناني

 د: حمي الدين القييس

عبد الباسط عيل جاسم اجلحييش )االعفاءات من رضيبة الدخل دراسة ،م2001 .172

 كلية القانون جامعة املوصل.،مقارنة مع اشارة خاصة للقانون العراقي(، املاجستري

ل عبد احلميد نجايش عبد احلميد الزهريي ، الفوائد التأخريية القانونية. رسائ،م2001 .173

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبد الصمد بلمدين )الثقافة البورصوية باملغرب مقاربة سوسيولوجية( دبلوم ،م2001 .174

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 لبيضاء اململكة املغربية.   جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار ا

عبد العزيز حممـد نارص )يامين( )التعددية احلزبية يف اجلمهورية اليمنية واقع ،م2001 .175

 بإرشاف د: غانم حممـد صالح،الدكتوراه،الترشيع وابعاد املامرسة(

عبد العزيز مكي )واقع العالقات الصينية االرسائيلية وافاقها ،م2001 .176

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

عبد املنعم عبد احلميد ابراهيم رشف )املعاجلة القضائية والسياسية لالنحراف ،م2001 .177

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة ،الترشيعي دراسة مقارنة( الدكتوراه

 مرص بإرشاف د: حييى اجلمل. 
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املوساوي )تونيس( )االسرتاتيجية االمريكية حيال القارة عبداحلميد ،م2001 .178

كلية العلوم  -جامعة بغداد ،املاجستري،االفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة(

 بإرشاف د: سعد حقي توفيق.،السياسية

عبدالرمحن سليامن عيل زيباري )الوضع القانوين القليم كوردستان العراق يف ،م2001 .179

القانون العام / القانون ،ويل العام( جامعة صالح الدينضوء قواعد القانون الد

  بإرشاف د: عبدالرمحن رحيم.،الدويل

الدكتوراه العلوم ،عبدالستار االيويب )املياه والسالم يف الرشق االوسط(،م2001 .180

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

 رياض الصمد

عبدالفتاح عبدالرزاق حممود )مبدأ عدم التدخل والتدخل يف القانون الدويل ،م2001 .181

بإرشاف د: ،القانون العام/ القانون الدويل،جامعة صالح الدين،العام دراسة حتليلية(

 .سعدي اسامعيل الربزنجي

عبدالنارص ابو البصل أبو البصل )الوصية الواجبة بني الفقه وقانون االحوال ،م2001 .182

 جامعة الريموك االردن.  ،صية األردين دراسة نقدية مقارنة( بحث جملةالشخ

الدكتوراه ،عبداهلادي حممد تقي احلكيم )عقود التامني يف الفقه االسالمي(،م2001 .183

بإرشاف د: ،لندن  -قسم الدراسات العليا اجلامعة العاملية قسم الدراسات العليا ،

 عبداهلادي الفضيل. 
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عصام بنزيدون )رشكات املسامهة بني املايض واحلارض التجربة املغربية( دبلوم ،م2001 .184

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

لسيارة( الدكتوراه كلية القانون جامعة عيل بوقرة )املسؤولية املدنية حلارس ا،م2001 .185

 بإرشاف د: حممد العبداهلل و د حممود جالل محزة.،دمشق اجلمهورية العربية السورية

عيل دريول حممـد )النظام السيايس االرسائييل دراسة يف التحليل ،م2001 .186

 بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. ،الدكتوراه،الوظيفي(

)احلامية اجلزائية لعرض االنسان جرائم عيل رشيد ابو حجييل ،م2001 .187

الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية ،العرض(

 لبنان بإرشاف د: سمري عاليه -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

عيل سلامن مجيل املشهداين )قواعد االثبات يف الدعوى االدارية يف العراق ،م2001 .188

 عرض د: عصمت عبداملجيد. ،الدكتوراه،رنة(دراسة مقا

)القضاء الدويل اجلنائي دراسة نظرية حتليلية مقارنة ،عيل ضياء حسني الشمري،م2001 .189

بإرشاف د: ،كلية القانون جامعة بغداد،للنظم االساسية للمحكمة الدولية اجلنائية(

 مرشد امحد السيد. 

كلية  -جامعة بغداد ،مل القبيل(عيل عبداحلسني اجلابك )االثر السيايس للعا،م2001 .190

 بإرشاف د: بلقيس حممد جواد.،العلوم السياسية
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 عيل عبدالرزاق )النظام القانوين جلزر اخلليج العريب( املاجستري.،م2001 .191

املاجستري القانون ،عيل حممد جودت )قضاء املوظفني يف العراق(،م2001 .192

 كلية القانون جامعة بغداد.،االداري

زة )سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية دراسة عيل نجيب مح،م2001 .193

 بإرشاف حممد عيل جواد. ،مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة بابل

عيل هادي عطية مطر اهلاليل )تقدير الدخل واخضاعه للرضيبة يف قانون ،م2001 .194

عة بغداد كلية جام،املاجستري القانون / املالية العامة،رضيبة الدخل العراقي العراقي(

 القانون. 

عامر بن خوجة )إتفاقية قانون إستخدام املجاري املائية الدولية يف األغراض ،م2001 .195

غري املالحية وتطبيقها عىل هنر الفرات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

املاجستري ،محيد سعد اهلل بكر )قانون علم السفينة واثره يف تنازع القوانني(عامر ،م2001 .196

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون الدويل

عامر شكيب نشأت )سلطة أمر االحالة يف الترشيع اجلنائي ،م2001 .197

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري قانون اجلنائي،العسكري(

دي )اخلدمة املالية للزوجني يف الفقه االسالمي عمر صالح احلافظ مه،م2001 .198

 املاجستري. ،والقانون الوضعي دراسة مقارنة(
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املاجستري قانون ،عمر فخري عبدالرزاق احلديثي )حق املتهم يف حمكمة عادلة(،م2001 .199

 جامعة بغداد كلية القانون. ،اجلنائي

بني اجلدل عمر فقيهي )عمليات نقل وزرع االعضاء واالنسجة البرشية ،م2001 .200

الفقهي والتنظيم القانوين( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  

مية( عيسى الرحييل )اجلهة وإعداد الرتاب باملغرب خيار السلطة أم رهان التن،م2001 .201

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الدكتوراه القانون ،عيسى خليل الطائي )اثر تغري القوة الرشائية للنقود عىل(،م2001 .202

 القانون.  جامعة بغداد كلية،املدين

غادة فؤاد جميد املختار )حقوق الطفل يف القانون العراقي دراسة ،م2001 .203

بإرشاف د: عبدالرمحن ،القانون اخلاص/ القانون املدين،جامعة صالح الدين،مقارنة(

  .رحيم

غيداء سعيد عبداملجيد )تطور الفكر االشرتاكي الربيطاين دراسة حتليلية ،م2001 .204

بإرشاف د: ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،راطية(للرؤية االجتامعية الديمق

 حسام الغرباوي.
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فارس حامد عبد الكريم العجرش )فكرة املعيار يف القانون وتطبيقاهتا يف ،م2001 .205

بإرشاف د: ،كلية القانون جامعة بغداد ،املاجستري،القانون املدين دراسة مقارنة(

 جيد بكر.عبدالفتاح حممد حجازي. عرض د: عصمت عبد امل

فاطمة العلمي )شهادات إثبات احلقوق باملحافظة عىل االمالك العقارية( ،م2001 .206

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

فاطمة شعيبي )أثر النظام الدويل اجلديد عىل النظام اإلقليمي العريب( دبلوم ،م2001 .207

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

قانوين لسندات قرض فتاح حممد حسني اجليالوي )النظام ال،م2001 .208

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري القانون التجاري،الرشكة(

فراس صبار امحد )التنظيم الدويل املعنية بالبيئة يف نطاق منظمة االمم ،م2001 .209

 بإرشاف د: خليل احلديثي.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،املتحدة(

الدكتوراه قانون ،اجلنائي االحتاميل(فراس عبداملنعم عبداهلل )القصد ،م2001 .210

 جامعة بغداد كلية القانون. ،اجلنائي

فرح نايف شاكر )العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد االورويب يف ضوء ،م2001 .211

بإرشاف د: سعد ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،املتغريات الدولية اجلديدة(

 حقي توفيق.
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هليئات املكلفة بالتوظيف اجلامعي للقيم املنقولة بني فهيم حسن )جبايات ا،م2001 .212

تفاعل اإلطار التنظيمي والرضيبي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.    

عقد الزواج وإثباته يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات  فوزية بايا )توثيق،م2001 .213

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

فيصل بن حممد السايس التليجاين )االمم املتحدة يف ظل العوملة( ،م2001 .214

 بإرشاف د: عامر عبدالفتاح اجلومرد.  ،كلية القانون جامعة املوصل،اجستريامل

كلية  -جامعة بغداد ،فيصل غازي نارص )عالقة تركيا مع االحتاد االورويب(،م2001 .215

 بإرشاف د: امحد النعيمي.،العلوم السياسية

فيصل حممد مكي )االختصاص اجلزائي الدويل( دبلوم قانون االعامل كلية ،م2001 .216

 لبنان بإرشاف د: عيل ابراهيم -حلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية ا

دراسة يف القانونني العراقي  -قاسم هاشم حممود )حق االنتفاع ،م2001 .217

 يف تركيا.،معهد العلوم االجتامعية العاملية،جامعة انقرة،والرتكي(

رتكية دراسة يف العوامل قيص غريب عليوي )سوري( )العالقات السورية ال،م2001 .218

 بإرشاف د: حسيب عارف العبيدي.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،املؤثرة(
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املاجستري القانون ،كاظم سلامن كاظم اسود )جريمة القتل بالسم(،م2001 .219

 كلية القانون جامعة بغداد.،اجلنائي

الدكتوراه القانون ،كاظم عبداهلل حسني الشمري )تفسري النصوص اجلزائية(،م2001 .220

 كلية القانون جامعة بغداد.،اجلنائي

كامل عبد خلف العنكود )ازدواجية املعاملة يف تطبيق القانون الدويل العام ،م2001 .221

بإرشاف د: نزار ،كلية القانون جامعة بغداد،قسم القانون العام،الدكتوراه،حالة العراق(

 جاسم العنبكي. 

كلية ،المي بني النظرية والتطبيق(، الدكتوراهكرمة سعيد صربي )الوقف اإلس،م2001 .222

 الرشيعة والقانون جامعة االزهر.

كريستيان ادوارد عيد )نظام الدفوع يف قانون اصول املحاكامت املدنية اللبناين ،م2001 .223

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

 ف د: فايز احلاج شاهني لبنان بإرشا -اللبنانية 

كالخي حممد )خروقات وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل( املاجستري ،م2001 .224

القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية. 

القانون الدويل للبحر( دبلوم حلردلية موالي عبد اهلل )األرخبيل دراسة يف ،م2001 .225

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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ملكييل كامل )التمويل الغري جبائي للتنمية املحلية باملغرب اجلامعة املقاولة ،م2001 .226

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 21القرن  رهان

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ملى عيل فرج الظاهري )الديمقراطية شبة املبارشة وتطبيق مظاهرها يف بعض ،م2001 .227

 كلية القانون جامعة بغداد.،ملاجستريالدساتري املعارصة(، ا

حول حفظ وإدارة  4/8/1995لونييس راضية أمال )اتفاقية األمم املتحدة ،م2001 .228

أرصدة األسامك املوزعة وأرصدة األسامك الراحلة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 

  جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

وزارة ،لؤي عبداالله كامل )القانون الدويل للمرور عىل الطرق الربية(،م2001 .229

: بإرشاف،العايل الدبلوم،واالداري االمني للتطوير العايل املعهد –الداخلية 

 العراق. -وزارة الداخلية ،عبد الرزاق التحايف عبدالوهاب

املتغريات ليىل عاشور )رضورة التكامل االقتصادي العريب يف ظل ،م2001 .230

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العاملية(

لينا دردس الزين )دور البنك الدويل لالنشاء والتعمري يف منطقة الرشق ،م2001 .231

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،االوسط وشامل افريقيا(

 بده يربودي لبنان بإرشاف د: ع -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ماجدة ياسني رمضان )عالقة تركيا مع دول اجلوار الشاميل بعد احلرب ،م2001 .232

 بإرشاف د: امحد النعيمي.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،الباردة(
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مبارك والساع )الرقابة القضائية عىل القرارات التأديبية يف الوظيفة العمومية ،م2001 .233

سة مقارنة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية بني املرشوعية واملالئمة درا

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.    

مثنى عيل حسني )السياسة االمريكية حيال احلركات االسالمية يف السودان ،م2001 .234

بإرشاف د: سعد حقي ،كلية العلوم السياسية -داد جامعة بغ،(1999-1989من 

 توفيق.

املاجستري ،حممد أمحد محد املعيني )التدابري املؤقتة ملحكمة العدل الدولية(،م2001 .235

 بإرشاف د: رشيد جميد حممد الربيعي. ،كلية القانون جامعة بغداد،القانون الدويل

حممد األمني ولد شيخا )مقومات النظام اإلداري املوريتاين( املاجستري كلية ،م2001 .236

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

حممد الدرويش )نظام االحباس واالوقاف التنظيم والتدبري( دبلوم ،م2001 .237

ن خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانو

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

حممد الكالخي )خروقات وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل دراسة حالة ،م2001 .238

دراسات البوسنة عىل أثر تفكك االحتاد اليوغساليف ما بعد احلرب الباردة( دبلوم ال
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العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

حممد امني الصالح )النظام القانوين للرضيبة العامة عىل املبيعات يف االردن ،م2001 .239

القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية الدكتوراه ،والنتائج املرتتبة عليها(

 لبنان بإرشاف د: حسني سلوم  -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

املاجستري القانون ،حممد ثامر السعدون )النزاع احلدود بني قطر والبحرين(،م2001 .240

 بإرشاف د: رشيد جميد الربيعي. ،جامعة بغداد كلية القانون،الدويل

عقوبة املقنعة يف النظام التأديبي اجلزائري واملقارن( املاجستري حممد جالب )ال،م2001 .241

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

الدكتوراه القانون ،حممد مجال الذبييات )النظام القانوين لعقد القرض العام(،م2001 .242

 عة بغداد كلية القانون. جام،املالية العامة /

دبلوم ،حممد حسني مظلوم )املسؤولية اجلزائية للرؤساء والوزراء يف لبنان(،م2001 .243

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

 د: زهري شكر

ة حممد حسني هاشم )مستقبل النفط العريب وابعاده االقتصادي،م2001 .244

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،واالجتامعية(
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( 2001 - 1947حممد زياد عبد الفتاح )القدس يف السياسة األمريكية ،م2001 .245

املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 حمسن يوسف.

الرسى احلرب عرب جتربة االسري حممد سعيد خرياهلل )الوضع القانوين ،م2001 .246

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العراقي(

النظرية العامة لألوامر يف قانون القضاء املدين. ،حممد سيد أمحد عبدالقادر،م2001 .247

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

القيم االجتامعية يف السلوك  حممد عدنان حممود )اثر،م2001 .248

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،السيايس(

حممد قرصاوي )حق عودة الالجئني الفلسطينيني األبعاد والتعقيدات( ،م2001 .249

املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 ابراهيم ابو لغد.

صطفى مجعة )اثر التفكري االحتاميل يف التنبؤ االسرتاتيجي دراسة حممد م،م2001 .250

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،سياسية(

حممد منصف حساين )إجراءات الطعن باإللغاء أمام جملس الدولة( املاجستري ،م2001 .251

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 ديمقراطية الشعبية.        ال
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حممدعيل حممد عيل بحر العلوم )استاذ جامعي عراقي( )العرف بني الرشيعة ،م2001 .252

بإرشاف د: ،بريوت -اجلامعة االسالمية لبنان ،القانون اخلاص،االسالمية والقانون(

 حسن اجللبي. 

قانون املاجستري ال،حممود عبدالقادر هالل )جريمة استخدام العامل سخرة(،م2001 .253

 كلية القانون جامعة بغداد.،االداري

مراد الفارس )جملس إدارة الرشكة املسامهة العامة يف ظل القوانني السارية يف ،م2001 .254

فلسطني( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 غسان فرمند.

ية احلقوق الفردية وفقا مروان حممود مصلح )دور املحكمة العليا يف محا،م2001 .255

الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم ،لدستور الواليات املتحدة االمريكية(

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

دبلوم ،مروان ملحم حممود )منظمة التجارة العاملية واثرها عىل الدول النامية(،م2001 .256

لبنان  -م السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية العلو

 بإرشاف د: عبده يربودي 

مزايب صباح )النزاعات احلدودية بمنطقة اخلليج العريب نموذج العراق ،م2001 .257

والكويت( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 جتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واال
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مزكي حممد )تنازع االختصاص يف امليدان الرشطة اإلدارية اجلامعية( دبلوم ،م2001 .258

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.     جامعة احلسن الثاين عني الشق 

مشكاة صبيح عبد عيل املؤمن )مبادئ العدل واالنصاف كمصدر للقانون ،م2001 .259

بإرشاف ،كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل،الدكتوراه القانون الدويل،الدويل(

 د: عصام العطية.  

الدين والدولة يف مصطفى امحد مصطفى العبيدي )جدلية العالقات بني ،م2001 .260

جامعة بغداد كلية العلوم ،املاجستري،الفكر االصويل االسالمي املعارص(

 بإرشاف د: جابر حبيب جابر ،السياسية

مصطفى حفر صيد )االتفاقات املالية بني املسري والرشكة( دبلوم الدراسات ،م2001 .261

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

سات العليا املعمقة مصطفى حلمي )احلامية القانونية للعقار( دبلوم الدرا،م2001 .262

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد خريي.  

مظهر خزعل فيصل )التسوية العربية االرسائيلية واثرها عىل االمن القومي ،م2001 .263

بإرشاف ،املاجستري فرع الشؤون الدولية،ة العلوم السياسيةكلي -جامعة بغداد ،العريب(

 د: خلدون ناجي معروف.
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معاذ جاسم حممد جاسم العسايف )استاذ جامعي( )ضامنات املتهم أمام ،م2001 .264

بإرشاف وعرض د: ،املاجستري كلية القانون جامعة بغداد،املحكمة اجلنائية الدولية(

 ضاري خليل حممود. 

جود اجلنسية الفلسطينية جنسية اإلنسان جنسية الرشكات( معتز قفيشة )و،م2001 .265

املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: ميخائيل 

 كريني.

املاجستري القانون ،معمر مهدي صالح )مبدأ عدم رجعية القرارات االدارية(،م2001 .266

 كلية القانون جامعة بغداد.،االداري

الدكتوراه القانون اجلزائي ،د احلياري )الركن املادي للجريمة(معن امح،م2001 .267

لبنان  -والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: عيل جعفر 

ممدوح عبدالعزيز العنزي )امللكية االدبية يف االتفاقيات الدولية والقوانني ،م2001 .268

نون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية دبلوم قا،املقارنة(

 لبنان بإرشاف د: غسان رباح  -

منال فنجان علك )مبدأ عدم التميز ضد املرأة يف القانون الدويل والرشيعة ،م2001 .269

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون العام،االسالمية(



50                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

دبلوم ،)صالحيات حمكمة حل اخلالفات يف القانون املقارن(منصور بو داغر ،م2001 .270

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

 د: سامي سلهب

منصور حاتم حمسن الفتالوي )نظرية الذمة املالية دراسة مقارنة بني الفقهني ،م2001 .271

 كلية صدام للحقوق.  ،قسم القانون املاجستري،الوضعي واالسالمي(

مهند محيد جميد )اثر االستثامر االجنبي املبارش يف تنمية اقتصادات الدول ،م2001 .272

 النامية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

مي سامل عيل بن الشيخ أبوبكر )تعويض العامل عن اصابته يف الرشيعة ،م2001 .273

قسم الرشيعة كلية احلقوق ،سالمية وقانون العمل اليمني دراسة مقارنة( الدكتوراهاال

 بإرشاف د: يوسف قاسم.،جامعة القاهرة مرص

ميس صاحب عبدالوهاب )منظمة التجارة العاملية ودورها يف االقتصاد ،م2001 .274

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العاملي(

 كاظم )اثار الرهن يف مابني املتعاقدين دراسة مقارنة بني نادية عبدالعايل،م2001 .275

القانونني اللبناين واالردين( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 لبنان بإرشاف د: فوزي ادهم -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ندية نادية فاضل عباس )تأثري امتالك السالح النووي عىل العالقات اهل،م2001 .276

 بإرشاف د: هاين الياس خرض.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،الباكستانية(
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ناصيف دخيل قانصو )السلطة القضائية وضامناهتا يف الدستور ،م2001 .277

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

 لبنان بإرشاف د: امحد رسحال  -

املاجستري ،ناهدة عبدالغني حممد )االتفاق عىل تقدير املادة اخلاضعة للرضيبة(،م2001 .278

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون / املالية العامة

نايف امحد ضاحي االسلمي )االختصاص االستشاري ملحكمة العدل ،م2001 .279

اف د رشيد جميد كلية القانون جامعة بغداد. بإرش،املاجستري القانون العام،الدولية(

 حممد الربيعي 

املاجستري ،ندى عيل حسني السعيدي )النظام القانوين الدويل لالتصاالت(،م2001 .280

 كلية القانون جامعة بغداد. ،القانون الدويل

نور الدين القنوايت )التحكيم يف العقود االدارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية ،م2001 .281

 بإرشاف د: عبداهلل طلبة. ،العربية السوريةالقانون جامعة دمشق اجلمهورية 

دبلوم القانون ،هالة حممد ابو محدان )احلصانة الربملانية يف الدستور اللبناين(،م2001 .282

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

 غسان بدر الدين

لرضيبية العامة عىل الدخل( دبلوم الدراسات هشام زكرياء )املراقبة اجلبائية ا،م2001 .283

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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هشام حممد طرابليس )تنفيذ القرارات التحكيم االجنبية يف تونس( دبلوم ،م2001 .284

لبنان  -عامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية قانون اال

 بإرشاف د: هناد رزق اهلل 

هيثم حسن طبارة )االرادة املنفردة يف القانون اللبناين دراسة مقارنة( دبلوم ،م2001 .285

لبنان  -قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 رشاف د: فايز احلاج شاهني بإ

هيثم فالح )االساس الدستوري ملبدأ دوام سري املرافق العامة دراسة ،م2001 .286

 كلية صدام للحقوق. ،املاجستري قسم القانون،مقارنة(

هيثم كريم صيوان )اثر التطورات االقتصادية الدولية يف صياغة ،م2001 .287

 السياسية.جامعة بغداد كلية العلوم ،املاجستري،مسار(

هيفاء خشن جاسم )اثر االنفاق العسكري عىل التنمية يف الوطن ،م2001 .288

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العريب(

املاجستري ،واثق عبداجلبار جلوب )اخلصوصية يف الرهن احليازي التجاري(،م2001 .289

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون التجاري

)قراءات يف نظرية صدام احلضارات لصامويل هتنغتون( دبلوم  وجدال أمحد،م2001 .290

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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نوب رشق وسام كالكش )صندوق النقد الدويل واالزمة النقدية يف ج،م2001 .291

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية ،اسيا(

 لبنان بإرشاف د: عبده يربودي -

وسن احسان عبد املنعم )االحتاد االقتصادي والنقدي االورويب وانعكاساته ،م2001 .292

جامعة بغداد كلية ،املاجستري،عىل االقتصاد العريب االبعاد السياسية واالقتصادية(

 العلوم السياسية.

وصفي هاشم عبدالكريم )الدليل املادي العلمي يف االثبات ،م2001 .293

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

وصيف املصطفى )طرق تنفيذ االحكام يف قانون املسطرة املدنية( دبلوم ،م2001 .294

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

بدا الرشعية يف القانون وليد بن القادر اهلرمايس )التفويض الترشيعي وم،م2001 .295

دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائي(

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

الدكتوراه ،وليد خالد عطية اجلابري )التكاليف العينية يف ظل القانون املدين(،م2001 .296

 ة بغداد كلية القانون. جامع،القانون املدين
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ياسني قطيب )اشكالية التناوب السيايس عىل ضوء إمكانية املعطى احلزيب ،م2001 .297

باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

يمينة حوييش )النظام القانوين لعقد اإلنتاج السمعي البرصي يف الترشيع ،م2001 .298

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 يوسف عبدالكريم عنييس )قضاء العجلة يف اطار املنازعات االدارية دراسة،م2001 .299

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم ،مقارنة بني القانونني اللبناين والفرنيس(

 لبنان بإرشاف د: سامي سلهب -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

م، أمحد حداد عيل عافية، نظرية الظروف االستثنائية. رسائل واطاريح القانون 2001 .300

 مرص العربية. كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م، أمحد عيل صالح جندب ، ظاهرة الثأر يف املجتمعني اليمني واملرصي . رسائل 2001 .301

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد حممد أمني حممد، حدود السلطة الترشيعية. رسائل واطاريح القانون 2001 .302

 هورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، أمحد حممد عبد اللطيف الفقي ، احلامية اجلنائية حلقوق ضحايا اجلريمة . 2001 .303

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، أمحد حممد لطفي أمحد ، حتقيق ودراسة من أول كتاب االقضية ) القضاء ( إىل 2001 .304

ى والبينات من كتاب البيان يف الفقه عىل مذهب االمام الشافعي أخر كتاب الدعاو

هـ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 558لألمام العمر املتويف سنة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ارشف ابراهيم عطية عيل ، التكامل االقتصادي الدويل والتنمية االقتصادية . 2001 .305

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ال

م، الدسوقي عبد العليم فرج ، يد االمانة ومدى مسؤولية صاحبها . رسائل 2001 .306

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 . رسائل م، السيد أمحد حممد مرجان ، الضبط االداري يف جمال البناء والتعمري2001 .307

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

القضاء االداري ودوره يف حتقيق التوازن بني السلطة )م، العارف صالح اخلوجة 2001 .308

عني شمس كلية احلقوق جامعة العام القانون الدكتوراه  دراسة مقارنة( واحلرية

 .عبداهلل احلراريبإرشاف د رمضان حممد بطيخ و د حممد 

م، املحمدي أمحد حممد أبو عيسى ، النظرية العامة لالستغالل يف الفقه االسالمي 2001 .309

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

م، إهلام حممد عبد امللك املتوكل ، الرقابة االدارية يف اجلمهورية اليمنية . رسائل 2001 .310

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، اجمد حسن عبد اهلل العزام ) املركز القانوين ملؤسيس الرشكة املسامهة العامة ( 2001 .311

 املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض القضاة 

اجلرائم يف الترشيع الوضعي املقارن بالفقه  م، أمني عبده حممد دمهش ، تعدد2001 .312

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، إهياب عادل رمزي ، املسؤولية اجلنائية للمحامي . رسائل واطاريح القانون 2001 .313

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

برش أمحد صالح عيل، مسؤولية الصحفي املدنية يف حالة املساس بسمعة م، 2001 .314

الشخص العام. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، بشري حممد دخيل اهلل حممد) احلقوق القانونية للمرأة يف قانون االحوال 2001 .315

كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف الشخصية االردين ( املاجستري القانون 

 د بارعة النقشبندي

م، جاسم حممد زكريا ، مفهوم العاملية يف التنظيم الدويل املعارص . رسائل 2001 .316

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 الرقابة عىل األموال م، جيهان حسن سيد أمحد خليل ، دور السلطة الترشيعية يف2001 .317

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



57                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، حسام عيل عبد اخلالف الشيخة ، املسؤولية والعقاب عىل جرائم احلرب . 2001 .318

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د عيل احلامدي ، حجية احلكم القضائي يف الرشيعة االسالمية . م، حسن أمح2001 .319

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسني سعد السني ، الرقابة عىل مرشوعية قرارات املنظامت الدولية . رسائل 2001 .320

 مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، حسني شحاته احلسني ، موقف البنك من املستندات املخالفة يف االعتامد 2001 .321

املستندي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حسني حممد حسني حممد خليل ، املسؤولية القانونية للحارس عن االموال 2001 .322

احلراسة اخلاصة يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  يف ظل حراسته ونظام

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسني حممود عبداهلادي احلوامده ) مسؤولية مؤسسة املوانئ عن عمليات 2001 .323

الشحن والتفريغ ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 اةفياض القض

م، محادة قرين عبد السالم ، الوضع القانوين للحقيبة الدبلوماسية ، وحلاملها يف 2001 .324

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

 مرص العربية.
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 م، محدي عبد العزيز عبد العزيز حممد خفاجي، احليازة ومحايتها يف القانون املدين2001 .325

املرصي والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حيدر عبد الرمحن احليدر ، االمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية . 2001 .326

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

السيد ابراهيم ، تعويض املجني عليهم عن االرضار الناشئة عن م، رباب عنرت 2001 .327

جرائم االرهاب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، رضا عبد اهلل حجازي ، الرقابة القضائية عىل ركن السبب يف إجراءات الضبط 2001 .328

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

م، رقية جاسم حممد اسامعيل ، اعرتاف املتهم . رسائل واطاريح القانون كلية 2001 .329

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رقية رياض اسامعيل، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية. 2001 .330

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

م، سمري حممد عبد الغني طه ، مكافحة االجتار غري املرشوع باملخدرات . رسائل 2001 .331

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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نائية يف جمال م، شيامء عبد الغني حممد عطا اهلل ، مدى اعامل قواعد املسؤولية اجل2001 .332

املسؤولية التأديبية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، صالح امحد الرببري بورصة االوراق املالية واملامرسات التي تؤثر يف كفاءة 2001 .333

ورة اداء وظائفها وقواعد الضبط . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 مجهورية مرص العربية.

م، صفاء الدين حممد عبد احلكيم ، حق اإلنسان يف التنمية االقتصادية ومحايتها 2001 .334

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

 م، صفاء حممود رستم السويلميني ) املسؤولية املدنية الطبية يف نقل وزراعة2001 .335

االعضاء بني الرشيعة والقانون ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د عبد اهلل الكيالين 

م، طارق عبد احلميد الشهاوي ، نظرية العقد السيايس . رسائل واطاريح 2001 .336

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العال الغبايش ، احكام نزع امللكية وتقييدها ملصلحة الغري يف  م، طلبه عبد2001 .337

الرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، عادل حامد بشري حممد ، ضامنات االستجواب . رسائل واطاريح القانون 2001 .338

 رص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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م، عادل عبد اهلل مخيس املعمري ، ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق يف 2001 .339

القانونني املرصي واالمارايت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

رسائل م، عبد اببه حسني عيل حممود ، رسقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل 2001 .340

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد اهلل حممد اسامعيل عالم، احليازة يف العقار. رسائل واطاريح القانون كلية 2001 .341

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دس ومسئوليتهام م، عبد امللك عبد الكريم حممد مطهر، التزامات املقاول واملهن2001 .342

يف عقد املقاولة يف القانون اليمني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد املنعم عبد احلميد ابراهيم رشف، املعاجلة القضائية والسياسية لالنحراف 2001 .343

ة مجهورية مرص الترشيعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 العربية.

م، عبد املنعم عبد املجيد ابراهيم رشف ، املعاجلة القضائية والسياسية لالنحراف 2001 .344

الترشيعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

طاريح م، عبد املوىل عيل متويل ، النظام القانوين للحسابات الرسية . رسائل وا2001 .345

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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 واتفاقيات املتحدة األمم قرارات ضوء يف شبيب )القدس حممد عبداحلسني م،2001 .346

الفلسطيني( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية  الذايت احلكم

 العزي لبنان بإرشاف د: غسان -اجلامعة اللبنانية 

م، عبيد عبد اهلل عبد الطائي )احكام الفضاء يف الفقه اإلسالمي( املاجستري يف 2001 .347

  الفقه االسالمي جامعة بغداد بإرشاف د عبد الستار حامد

م، عصام زكريا عبد العزيز ، دور الرشطة يف محاية حقوق االنسان يف جمال 2001 .348

وق جامعة املنصورة مجهورية مرص الضبط القضائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلق

 العربية.

م، عالء حممد الصاوي سالم، حق املتهم يف حماكمة عادلة . رسائل واطاريح 2001 .349

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عوض حممد حييى يعيش، احلامية اجلنائية للموظف العام بالتطبيق عىل رجل 2001 .350

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

م، فريد امحد عيل الزعبي ) النظام القانوين لرباءة االخرتاع يف الترشيع االردين ( 2001 .351

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بسام التلهوين 

ري ، جريمة الرتبح . رسائل واطاريح القانون كلية م، حممد أمحد السيد اجلنزو2001 .352

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد أمحد حسن خلف اهلل، االستثناء واثره عىل عقدي البيع واالجيار يف 2001 .353

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

 العربية.

حممد بن عبداهلل بن حممد احلسني ) التظلم االداري دراسة نظرية وتطبيقية  م،2001 .354

مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بشار عبد 

 اهلادي

م، حممد سامر أنور عاشور ، تلوث البحار من السفن ومسؤولية مالك السفينة 2001 .355

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

م، حممد سعد حممد الرشبيني، جرائم التهرب الرضيبي. رسائل واطاريح 2001 .356

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد سليامن مليجي الغتيت، االغتصاب يف الفقه االسالمي والقانون املقارن 2001 .357

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل و

م، حممد شكري اجلميل السيد العدوي، حتقيق دراسة كتاب الشهادات من كتاب 2001 .358

البيان يف الفقه علاًم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

، منظمة التجارة العاملية ودورها يف تنمية اقتصاديات  م، حممد عبيد حممد حممود2001 .359

البلدان اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م، حممد عيل حممد عطا اهلل ، االثبات بالقرائن يف القانون االداري والرشيعة 2001 .360

ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلي

 العربية.

م، حممد منصور عبده السيد ، حتقيق ودراسة من أول كتاب اجلنايات إىل أول 2001 .361

كتاب الديات من كتاب البيان لألمام حييى بن سامل أيب اخلري أسعد بن حييى أبو احلسني 

ة احلقوق جامعة هـ . رسائل واطاريح القانون كلي 558-489العمراين رمحه اهلل 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود عمر معتوق عيل ، مبدأ املرشوعية وتطبيقاته يف النظام اجلامهريي . 2001 .362

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ائية . م، مدحت حممد سعد الدين ، نظرية الدفوع يف قانون االجراءات اجلن2001 .363

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم، تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة 2001 .364

غري ذات الطابع الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

مصطفى حممد عبد الرمحن الدغيدي ، حتريات الرشطة واإلثبات اجلنائي . م، 2001 .365

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مصطفى حممد حممد أمحد ، حصانات املبعوثني الدبلوماسيني يف القانون 2001 .366

ح القانون كلية احلقوق جامعة الدويل مع املقارنة بالنظام اإلسالمي . رسائل واطاري

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، منري عبد احلميد بو ريشة ، املسؤولية اجلنائية للوسطاء املاليني يف عمليات 2001 .367

البورصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ية اجلنائية للجسم البرشي يف ظل م، مهند صالح أمحد فتحي العزة ، احلام2001 .368

االجتاهات الطبية احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، مهند خمتار نوح ، االجياب والقبول يف العقد االداري . رسائل واطاريح 2001 .369

 .القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، مي سامل عيل بن الشيخ أبو بكر ، تعويض العامل عن اصابته يف الرشيعة 2001 .370

االسالمية وقانون العمل اليمني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نارص بن سيف بن نارص الشاميس )الوقف عن العمل وسلطة االدارة يف 2001 .371

 ين( الدكتوراه القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون العام

م، نارص عبد اهلل حسن حممد ، حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالالت . 2001 .372

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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يف الترصفات العقارية من زوال م، نبيل صابر فرج عيد، محاية اخللف اخلاص 2001 .373

سند اخللف. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، نجم حممد االمحد ، التعاقد من الباطن يف نطاق العقود االدارية . رسائل 2001 .374

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نوال حممد الشاكر ، التفريق بني الزوجني للعيوب . رسائل واطاريح القانون م، 2001 .375

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هالة أمحد غالب بحر ، جرائم العنف اجلامعي يف الترشيع املرصي املقارن . 2001 .376

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

م، يارس خرض احلويش ، مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العاملية. 2001 .377

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حييى حممد خلمي رجب ، الرابطة بني جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 2001 .378

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

 العربية.

املسعيد عبد املوىل )مؤسسة الوايل يف النظام اإلداري املغريب( دبلوم الدراسات ،2002 .379

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 غربية.    الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة امل
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)التحقيق الربملاين يف االنظمة السياسية املعارصة وعالقته بمبدأ فصل ،م2002 .380

السلطات دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: امحد اسامعيل. ،السورية

ج التعليم ابتسام حاتم الدليمي )السياسة التعليمية يف العراق دراسة انموذ،م2002 .381

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العايل(

ابراهيم عيل محادي احللبويس )اخلطأ املهني واخلطأ العادي يف إطار املسؤولية ،م2002 .382

جامعة بابل القانون ،املاجستري كلية القانون،الطبية دراسة قانونية مقارنة(

 بإرشاف د: جاسم لفته سلامن العبودي. ،اخلاص

إبن الزبري عمر )املسؤولية املدنية ملراكز النقل الدم( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .383

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

أثري حممد مرتىض )حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية ،م2002 .384

 بإرشاف د: عصام العطية. ،ية القانونكل -املاجستري جامعة بابل ،القضائية(

أمحد الشافعي )نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري( ،م2002 .385

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

 الديمقراطية الشعبية.        

االجنبية يف سوريا دراسة مقارنة( امحد العجيل )املركز القانوين للرشكات ،م2002 .386

بإرشاف د: فؤاد ،الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 ديب. 
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أمحد بشار موسى )احلصانة الدبلوماسية والقنصلية وتطبيقها عىل قضية ،م2002 .387

ية بينوشية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهور

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

أمحد بن فايزة )النظام القانوين ملحافظة احلسابات يف اجلزائ( املاجستري كلية ،م2002 .388

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

عاقدين يف القانون الدويل امحد تقي فضيل )قاعدة العقد رشيعة املت،م2002 .389

بإرشاف د: نزار ،كلية القانون جامعة بغداد،الدكتوراه قسم القانون العام،العام(

 العنبكي. 

امحد خضري )سعودي( )السياسة اخلارجية الفرنسية يف منطقة اخلليج العريب ،م2002 .390

حقي بإرشاف د: سعد ،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،يف التسعينات(

 توفيق

أمحد صابر حوحو )مصادر املرشوعية وإشكالية الديمقراطية يف الوطن ،م2002 .391

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الدويل امحد ضو بو عجيله )السيادة وحتديات العوملة املجتمع املدين ،م2002 .392

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،نموذجا(

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد -اللبنانية 
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أمحد طاهري )صالحية السكوت للتعبري عن اإلرادة( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .393

 مقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الدي

أمحد عثامن حممد الدليمي )دول جملس التعاون اخلليجي وأثرها عىل العالقات ،م2002 .394

معهد القائد املؤسس للدراسات القومية واالشرتاكية ،العربية( اجلامعة املستنرصية

 بإرشاف د: أكرم عبد اهلل اجلمييل. ،املاجستري الدراسات القومية،العليا

عدنان كاظم )اثر التحوالت العاملية يف الدور السيايس للمؤسسة امحد ،م2002 .395

بإرشاف د: ،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،العسكرية يف العامل الثالث( املاجستري

 طارق البيايت. 

امحد كيالن عبداهلل صقر )اجلرائم الناشئة عن اساءة استخدام ،م2002 .396

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

امحد حممد حممود عيل خلف )احلامية اجلنائية للمستهلك دراسة مقارنة( ،م2002 .397

بإرشاف د: امحد ،قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص،الدكتوراه

 صبحي العطار.

كلية  ادحيمن حممد الطاهر )السلطة التنظيمية يف الدستور اجلزائري( املاجستري،م2002 .398

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.

اذار عبد خليفة )املتغريات الدولية وحرب االقليات دراسة حال ،م2002 .399

 بإرشاف د: عبد السالم البغدادي.،كوسوفو(
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واالقتصاد  ازهار عبد الباقي سلامن )التغيريات التكنولوجية املعارصة ،م2002 .400

بإرشاف د: مازن اسامعيل ،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،الدكتوراه،العريب(

 الرمضاين.

كلية القانون جامعة ،اسامة صربي حممد اخلزاعي )قاعدة االيدي النظيفة(،م2002 .401

 بإرشاف د: رشيد جميد حممد الربيعي. ،املاجستري القانون الدويل،بغداد

مي )البطالن واالنعدام دراسة مقارنة( دبلوم قانون اسامة عبداهلل غضي،م2002 .402

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

 ماجد مزحيم 

اسامة مرتىض )تكنولوجيا االعالم وعملية اختاذ القرار ،م2002 .403

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،السيايس(

ارساء رشيف جيجان )جلنة االمم املتحدة  اخلاصة بنزع اسلحة التدمري ،م2002 .404

 بإرشاف د: سهيل الفتالوي. ،الدكتوراه،الشامل العراقية(

أسعد فاضل منديل ناجي اجليايش )النظام القانوين للتحكيم يف قانون ،م2002 .405

 املرافعات املدنية العراقي(، املاجستري، كلية احلقوق، جامعة النهرين.

أسامء كراين )الرضر املعنوي والتعويض عنه يف القانون املغريب( دبلوم ،م2002 .406

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  



70                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ط املجال الديني( دبلوم الدراسات اسامعيل أمحد )اسرتاتيجية امللكية لضب،م2002 .407

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

املاجستري ،(-الشيك  -ارشاق صباح صاحب االعرجي )الوفاء بقيمة الصك ،م2002 .408

 بإرشاف د: باسم حممد صالح. ،لية القانون جامعة بغداد ك،قسم القانون العام

أرشف الفار )الطبيعة القانونية لعقد الوديعة املرصفية النقدية وآثاره( ،م2002 .409

املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عثامن 

 التكروري.

تيازات املنظامت الدولية حصانات وإم -ضامنات  -أرشف حممود السامن )،م2002 .410

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

قسم ،أفكار عبدالرزاق عبدالسميع )حرية االجتامع دراسة مقارنة( الدكتورة،م2002 .411

 إرشاف د: حممود عاطف البنا. القانون العام كلية احلقوق جامعة عني شمس ب

أقشيش الزهرة )العالقة بني اإلدارة واملواطن يف ظل دولة القانون( املاجستري ،م2002 .412

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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البشري فاضل )التنمية السياسية باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2002 .413

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الدكتوراه ،ها(البري دعيبس رمحه )الطائفية السياسية واالدارية يف لبنان والغاؤ،م2002 .414

لبنان  -العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: مارون يزبك

التيجاين زوليخة )خصوصية قرار حمكمة اجلنايات( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .415

 الشعبية.عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

احلافظ بنامن )املخزن كنمط السلطة باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2002 .416

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

اخلنساء التونيس)سلطات جملس األمن يف اختاذ تدابري القمع غري العسكرية ،م2002 .417

 41ملواجهة حاالت هتديد السلم واالخالل به ووقوع العدوان دراسة يف أحكام املادة 

من ميثاق منظمة األمم املتحدة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

عية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتام

 املغربية.    

السعيد حامد )الرقابة الدولية عىل اإلنتخابات( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .418

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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( املاجستري القانون 1985لية للخزينة باملغرب منذ السمن ضياء )السياسة املا،م2002 .419

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية. 

الطالب يس حممد البقايل )إدخال املعلوميات إىل إدارة اجلامرك والرضائب غري ،م2002 .420

ت العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية املبارشة( دبلوم الدراسا

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

العلجة مناع )التعددية احلزبية يف اجلزائر ودورها يف البناء الديمقراطي( ،م2002 .421

ر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائ

 الديمقراطية الشعبية.        

النان ولد مامي )موريتاين( )الوحدة العربية يف فكر االحزاب ،م2002 .422

 بإرشاف د: غانم حممـد صالح. ،الدكتوراه،املغاربية(

دور السياسة الرضيبية يف حتفيز االستثامرات يف ظل ،الوليد صالح عبد العزيز،م2002 .423

ورات العاملية املعارصة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة التط

 مجهورية مرص العربية.

أمقران راضية )ضامنات البنك يف جمال اإلئتامن( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .424

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

امل هندي كاطع )الفكر االسالمي املعارص واالطروحات الفكرية للوضع ،م2002 .425

 بإرشاف د: جهاد احلسني.،الدكتوراه،الدويل اجلديد(



73                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

امني عاطف صليبا )دور القضاء الدستوري يف ارساء دولة ،م2002 .426

الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،القانون(

 لبنان بإرشاف د: خالد قباين  -اللبنانية 

انسام اسامعيل ابراهيم )التأثري االمريكي يف السياسة اخلارجية الفرنسية حيال ،م2002 .427

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العراق(

انطوان سعد )اثر احلكم اجلزائي عىل القرارات القضائية االدارية انطوان ،م2002 .428

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،والتاديبية(

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس -اللبنانية 

انطوان كرم بو زيد )النيابة العامة يف القانون اللبناين ماضيها ،م2002 .429

دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،ها(وحارض

 لبنان بإرشاف د: فيلومني نرص -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

املاجستري القانون ،انعام مهدي جابر اخلفاجي )ضامنات استقالل الربملان(،م2002 .430

 لح.بإرشاف د: رافع خرض صا،كلية القانون جامعة بابل،العام

( 1996أورمحون حممد الطاهر )السلطة التنظيمية يف الدستور اجلزائري عام ،م2002 .431

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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أوصيف السعيد )تدهور املعيار الترشيعي يف النظام القانوين اجلزائري( ،م2002 .432

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

 الديمقراطية الشعبية.        

أياد امحد البطاينه )النظام القانوين لعقود برامج احلاسوب دراسة مقارنة( كلية ،م2002 .433

 ـويـش. بإرشاف د: طـــه املــال ح،الدكتوراه القانون اخلاص،القانون جامعة بغداد

أيت سعيد فريد )الوسيط املطالب االجتامعية وبناء دولة القانون( املاجستري ،م2002 .434

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

 الدكتوراه،ايامن طارق الشكري )سلطة القايض يف تفسري العقد دراسة مقارنة(،م2002 .435

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون املدين

قسم القانون ،ايامن حممد عيل اجلابري )يقني القايض اجلنائي( الدكتوراه،م2002 .436

 بإرشاف د: فتوح عبداهلل الشاذيل. ،اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مرص

ومية يف عامل ايناس عبدالسادة عيل العنزي )الرصاع الدويل ومستقبل الدولة الق،م2002 .437

 بإرشاف د: حسني اجلمييل. ،مابعد احلرب الباردة(

بامحد محيد مكرر )اجلانب القانوين والبداغوجي جلامعة التكوين املتواصل( ،م2002 .438

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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بأمحد محيدة )اجلانب القانوين والبيداغوجي جلامعة التكوين املتواصل( ،م2002 .439

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

 الديمقراطية الشعبية.        

بر اهلل أمال )اإلستثامر األجنبي املبارش بني الواقع والطموح دراسة خاصة ،م2002 .440

لعربية خالل التسعينيات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر بالدول ا

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

براء عبدالقادر وحيد حممود )القدرات العسكرية االيرانية واثرها يف ميزان ،م2002 .441

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،القوى(

بشري طاهري )الدفاتر التجارية أنواعها وحجيتها يف اإلثبات( املاجستري كلية ،م2002 .442

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

بصائر عيل حممد البيايت )حقوق املجني عليه امام املحكمة اجلنائية ،م2002 .443

بإرشاف د: حارث محود ،كلية القانون جامعة بغداد،الدكتوراه قسم اجلنائي،الدولية(

 احلارثي. 

بغايش كريمة )اخلربة القضائية املواد املدنية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .444

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

املاجستري القانون ،لدليمي )جريمة الغش الصناعي(بالل صالح حممد ا،م2002 .445

 جامعة بغداد كلية القانون.،اجلنائي
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بلعموري نادية )أحكام األموال العمومية يف القانون اجلزائري( املاجستري ،م2002 .446

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

بن جلول مصطفى )الوظيفة اإلستشارية ملجلس الدولة يف اجلزائر( املاجستري ،م2002 .447

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

بن زاغو نزهية )رئيس احلكومة يف ظل النظام السيايس اجلزائري( املاجستري ،م2002 .448

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن 

 الديمقراطية الشعبية.        

بن عيشة عبد احلميد )املبادئ العامة للتنظيم اإلداري وتطبيقاهتا يف اإلدارة ،م2002 .449

املحلية يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 الديمقراطية الشعبية.         اجلمهورية اجلزائرية

بن غلة صليحة )مرونة نطاق السلطة التنظيمية يف اجلزائر( املاجستري كلية ،م2002 .450

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

نات( دبلوم بنقسوم نزهة )االستثامرات اإلسبانية باملغرب خالل التسعي،م2002 .451

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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بنيزهق عبد العزيز)العدالة الرضيبية من خالل نظام الرشائح حالة الرضيبة ،م2002 .452

العامة عىل الدخل باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.    

نصرية )إلتزام الناقل البحري بتسليم البضائع يف املوانئ اجلزائرية(  بوحدي،م2002 .453

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

 الديمقراطية الشعبية.        

بوذريعات حممد )نزع امللكية للمنفعة العمومية يف القانون اجلزائري واملقارن( ،م2002 .454

جستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املا

 الديمقراطية الشعبية.        

بوركبة عالل )املوارد اجلبائية املستخلصة مبارشة من طرف اجلامعات ،م2002 .455

احلرضية والقروية باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

ية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانون

 املغربية.    

بوساحية عبداحلكيم )مسؤولية املوظف العام التأديبية( املاجستري كلية ،م2002 .456

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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بوعلييل أمحد )احلراسة القضائية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2002 .457

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بوفريوي سعيد )التنظيم املايل للجهة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2002 .458

ة واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار عام كلية العلوم القانونية واالقتصادي

 البيضاء اململكة املغربية.    

بولبداوي هجرس )الوالية يف الزواج بني الرشيعة والقانون( املاجستري كلية ،م2002 .459

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

رضا )مرشوعية التهديد أو إستخدام األسلحة النووية عىل ضوء الرأي  بولوح،م2002 .460

اإلستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

العامة العقارية يف  بيارو انطوين اخلويري )الرشكات العقارية واملؤسسات،م2002 .461

الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق ،السياسة االنامئية واالعامرية واالقتصادية(

 لبنان بإرشاف د: عبده يربودي -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

تاجر كريمة )املسؤولية الشخصية للموظف العام دراسة مقارنة( املاجستري ،م2002 .462

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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تافكه عباس توفيق البستاين )محاية املرأة يف القانون اجلنائي العراقي دراسة ،م2002 .463

بإرشاف د: حممد معروف ،القانون العام/ القانون اجلنائي،مقارنة( جامعة صالح الدين

  .عبداهلل

تركي عبد جميد محاد السلامين )الفكر والسلوك السيايس عند ايب احلسن ،م2002 .464

بإرشاف د: ،املاجستري العلوم السياسية،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،الندوي(

 غانم حممد صالح. 

تريعة نورة )ظهور املشاركة الشعبية يف النظام الدستوري( املاجستري كلية ،م2002 .465

معة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جا

 الشعبية.        

تغريد حممد عبدالقادر النعيمي )التنظيم القانوين كمهنة املحامات يف العراق ،م2002 .466

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون االداري،دراسة مقارنة(

تيطراوي بلخري )النظام القانوين للبحث العلمي البحري وفقًا ألتفاقية األمم ،م2002 .467

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 1982املتحدة لقانون البحار لعام 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عام يف الدعوى املدنية دراسة تيامء حممود فوزي الرصاف )دور االدعاء ال،م2002 .468

بإرشاف د: عباس ،كلية القانون جامعة املوصل،مقارنة(، الدكتوراه القانون اخلاص

 عبود الزبون العبودي. 
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ثامر سعد عبداهلل العكيدي )احلامية القانونية املدنية لألثار دراسة قانونية ،م2002 .469

 بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. ،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،مقارنة(

ثانية محشاوي )التعريفة اجلمركية يف ظل النظام املنسق بني النظرية والتطبيق( ،م2002 .470

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

 الديمقراطية الشعبية.        

ة خالل مرحلة اإلعداد واإلبرام( دبلوم ثورية بنعيل )تدبري الصفقات اجلامعي،م2002 .471

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

جبار صابر طه )حقوق االنسان والقانون الدويل اخلاص )اجلنسية( دراسة ،م2002 .472

لية مقارنة يف الرشيعة االسالمية والقوانني الوضعية(، كلية القانون والسياسة حتلي

بإرشاف د: سعدي اسامعيل ،الدكتوراه القانون،اربيل -جامعة صالح الدين

 الربزنجي.

جدراين زكية )اإلشهار واملنافسة يف القانوين اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .473

 ف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوس

جربوعة منرية )اخلطأ الطبي بني اجلراحة العامة واجلراحة التجميل( املاجستري ،م2002 .474

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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بني عيسى )النظام القانوين للرشكة القابضة يف القانون  جعفر ابراهيم حسني،م2002 .475

األردين( املاجستري جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن بإرشاف 

 د: عبد الستار الكبييس 

جعفر حسني خدر )الكورد وكوردستان والتطورات السياسية احلديثة إلقليم ،م2002 .476

 .االنكليزية باللغة،النمسا،فيينا جامعة،(العراق –كوردستان 

مجال الدين عنان )رسية التحقيق بني املبدأ والتطبيق( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .477

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

للبناين مجال جريس الزعبي )جريمة االفرتاء يف القانوين العقوبات ا،م2002 .478

الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم السياسية ،واالردين(

 لبنان بإرشاف د: عيل جعفر -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

جنان فايز اخلوري )النظام العام االقتصادي واثره عىل التجريم ،م2002 .479

كلية احلقوق والعلوم السياسية  دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية،والعقاب(

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج. -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

جنان ياسني سلامن العبادي )جملس التعاون اخلليجي والقضية ،م2002 .480

جملس معهد القائد املؤسس للدراسات القومية واالشرتاكية العليا اجلامعة ،الفلسطينية(

 بإرشاف د: محيد نقل جعفر النداوي.،سات الدوليةاملاجستري الدرا،املستنرصية

حاج يوسف مجال )األحكام اجلزائية املتعلقة بالشيك( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .481

 بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.
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اللتزام العقدي حامد شاكر حممود الطائي )استحالة التنفيذ واثرها عىل ا،م2002 .482

بإرشاف د: عزيز ،القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بابل،املاجستري،دراسة مقارنة(

 كاظم اخلفاجي. 

حدوم ليىل )العقود الناموذجية طبقًا ألحكام القانون اخلاص( املاجستري كلية ،م2002 .483

ية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراط

 الشعبية.        

حر حليمة )آفة الغش الرضيبي ومدى مسامهة فرقة األبحاث والتحقيقات يف ،م2002 .484

التخفيف منها وتقليصها( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 بية.    املغر

حربيش سعد )إدخال الغري يف الدعوى يف قانون املسطرة املدنية دراسة ،م2002 .485

مقارنة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

عبداملجيد الداقوقي )اسرتاتيجية التغريب جتاه العامل حسام الدين عيل ،م2002 .486

بإرشاف ،الفكر السيايس املاجستري،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،االسالمي(

 د: خليل اسامعيل احلديثي. 
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حسان حسن االشمر )احلركة الطالبية يف اجلامعة اللبنانية من النهوض اىل ،م2002 .487

كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة  دبلوم القانون العام،االنكفاء(

 لبنان بإرشاف د: عيل عواضة -اللبنانية 

حسن أمني )حماولة ملقاربة ظاهرة السلطة اإلدارية باملغرب( دبلوم الدراسات ،م2002 .488

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     الثاين عني

حسنية الزهريي )السلوك السيايس للحركات اإلسالمية املغربية حزب ،م2002 .489

العدالة والتنمية نموذجا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

بيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار ال

 املغربية.    

حسني امحد العزي )املنافسة غري املرشوعة( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق ،م2002 .490

 لبنان بإرشاف د: طالل خرضي  -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

حسني حافظ وهيب )العالقات الرتكية االرسئيلية واثرها عىل االمن القومي ،م2002 .491

 بإرشاف د: خليل السامرائي.،الدكتوراه،عريب(ال

حسني عيل ابراهيم )العوملة ومستقبل السيادة يف العامل الثالث دراسة ،م2002 .492

 بإرشاف د: عبدالسالم البغدادي.،نقدية(

حسني فوزاري )اجلزائر واإلتفاقيات النووية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .493

 جلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة ا
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حطاب زينب )التنفيذ العيني يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية ،م2002 .494

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

حفصة نجية )دور منظمة األمم املتحدة يف إرساء ديمقراطية داخل دول العامل( ،م2002 .495

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

 الديمقراطية الشعبية.        

حفيظ عشاري )مسطرة االمر باألداة يف قانون املسطرة املدين املغريب( دبلوم ،م2002 .496

دراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ال

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد الشعيبي.  

حفيظ مني )جريمة إبادة اجلنس البرشي يف القانون الدويل اجلنائي( املاجستري ،م2002 .497

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن 

 الديمقراطية الشعبية.        

حكيمة عبدالعزيز )األصول النظرية للقانون الدويل والعالقات الدولية يف ،م2002 .498

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

 قراطية الشعبية.        اجلمهورية اجلزائرية الديم

حليمة اللطيفي )اخلربة القضائية يف قانون املسطرة املدنية املغربية( دبلوم ،م2002 .499

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  
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حليمي ربيعة )ضامن اإلنتاج واخلدمات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .500

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

محد بن محد كامل زين ، نظرية التفويض الترشيعي . رسائل واطاريح القانون ،م2002 .501

 العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

محيد فرحان حممـد )قضية الصحراء املغربية يف املنظامت ،م2002 .502

 بإرشاف د: فاضل زكي حممـد.،الدكتوراه،الدولية(

محيد فيصل حممد الدليمي )القانون الواجب التطبيق عىل مسائل التحكيم يف ،م2002 .503

 العقود الدولية اخلاصة(، الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة النهرين.

ورية مربوك )الترصف يف الدعوى قبل وبعد التحقيق( املاجستري كلية ح،م2002 .504

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

حيدر فليح حسن الكناين )تعدد الدائنني دراسة مقارنة بني القانون والفقة ،م2002 .505

بإرشاف د: طه نوري ،بغداد الدكتوراه القانون اخلاص االسالمي( كلية القانون جامعة

 املالحويش. 

حيدر نجيب امحد فائق )اخلسائر الرضيبية يف قانون رضيبة الدخل ،م2002 .506

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري القانون / املالية العامة،العراقي(
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لدراسات العليا خالد بنتاجة )تدخالت اخلزينة يف السوق النقدية( دبلوم ا،م2002 .507

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

خالد عنربي )العوامل املؤثرة يف السياسة اخلارجية لكل من مرص واململكة ،م2002 .508

لعليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية املغربية دراسة مقارنة( دبلوم الدراسات ا

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

خدجية الرضوي )املنطقة االقتصادية اخلالصة دراسة يف أحكام اتفاقية األمم ،م2002 .509

عمقة قانون عام كلية العلوم القانونية املتحدة لقانون البحر( دبلوم الدراسات العليا امل

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

خدجية اهلاليل )الوصاية املالية عىل اجلامعات احلرضية والقروية باملغرب( ،م2002 .510

انونية واالقتصادية دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم الق

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

خدجية بفتس )الدور التموييل للرسوم اجلمركية وحتديات منطقة التبادل احلر( ،م2002 .511

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ة جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامعي

خنيش بغداد )املؤسسات الدستورية يف الظروف اإلستثنائية( املاجستري كلية ،م2002 .512

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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س الدستوري وجملس الدولة( املاجستري كلية احلقوق بن دبياش سهيلة )املجل،م2002 .513

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

دمحوش فائزة )النظام القانوين ملحافظ احلسابات يف اجلزائر( املاجستري كلية ،م2002 .514

ورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمه

 الشعبية.        

دخينيسة أمحد )األسس الدستورية للرقابة الرشعية( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .515

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

دهيمي فيصل )القضاء وحماوالت اإلصالح عىل ضوء مرشوع القانون ،م2002 .516

العضوي املتضمن القانون األسايس للقايض التقرير النهائي للجنة الوطنية إلصالح 

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 2000العدالة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

دواس دواس )الرشاكة األوروبية املتوسطية والتعاون اإلقليمي وجهة نظر ،م2002 .517

عربية( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: حمسن يوسف.

دوايسية كريمة )املجلس الدستوري واالنتخابات الرئاسية( املاجستري كلية ،م2002 .518

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

 الشعبية.        
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دولة امحد عبد اهلل حممد الربيفكاين )وسائل تويل السلطة وتطبيقاهتا يف دساتري ،م2002 .519

 كلية القانون جامعة املوصل.،عربية(، املاجستري

 - 1992 ديام املقدم بدير )رسم السياسات االقتصادية يف لبنان،م2002 .520

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،(1998

 لبنان بإرشاف د: فاديا كيوان -اللبنانية 

دينا حممد جرب الربيعي )اسرتاتيجية التقرب غري املبارش االرسائيلية يف مرحلة ،م2002 .521

 بغداد كلية العلوم السياسية.جامعة ،املاجستري،مابعد احلرب الباردة دراسة سياسية(

رابح غضبان )جباية اجلامعات املحلية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .522

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

راضية عباس )األمني العام للجامعات املحلية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .523

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون 

رامي سليامن عبدالرمحن شقري )رسيان القانون اجلنائي من حيث املكان دراسة ،م2002 .524

الدكتوراه القانون العام كلية القانون جامعة املوصل إرشاف د: حسن عودة ،مقارنة(

 زعال. 

الواسطي )تنازع القوانني يف عقود ضامن  رزاق سلامن مشكور،م2002 .525

بإرشاف د: مظفر نارص ،كلية القانون جامعة بغداد،املاجستري القانون الدويل،االستثامر(

 حسني.  
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رشا حسني حممد العمري )وظائف القبض يف القانون اخلاص دراسة مقارنة( ،م2002 .526

االردن بإرشاف د: امحد املاجستري جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

 ياسني القرالة 

رشيد الكامل )الضغط الرضيبي يف املغرب دراسة للمفهوم وتقييم للحصيلة ،م2002 .527

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 2000 - 1990العرشية 

ء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضا

 املغربية.    

رشيد باجي )دور مؤسسة الرئاسة يف صنع القرار يف السياسة اخلارجية ،م2002 .528

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 1989-2001اإليرانية

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 ة.     املغربي

رضوان دزاري )املحافظة املسئوليتني املدنية واالدارية( دبلوم الدراسات ،م2002 .529

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد خريي.  

عبدالغني سليامن )علم االجتامع السيايس عند ابن االزرق رضوان عجيل ،م2002 .530

جملس كلية االداب جامعة املوصل املاجستري علم االجتامع ،دراسة حتليلية اجتامسياسية(

 بإرشاف د: امحد حسن حسني احلديثي.
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املاجستري ،رفيف صالح الدين شيحان )مسؤولية الوكيل يف عقد الوكالة(،م2002 .531

 ة بغداد كلية القانون. جامع،القانون التجاري

رفيق رضوان )احلامية اجلنائية للعقود املدنية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2002 .532

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

لكة املتحدة يف االسرتاتيجية االمريكية حيال رنا خالد عبداجلبار )دور املم،م2002 .533

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العراق(

رياض حسني السالخي )احكام الرجعة يف الفقه االسالمي وتطبيقاهتا يف ،م2002 .534

املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 بإرشاف د: سليامن موسى السطري.فلسطني 

يف ضوء  1949رياض شفيق شيا )اتفاقية اهلدنة اللبنانية االرسائيلية لعام ،م2002 .535

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم ،القانون الدويل بني النظرية والتطبيق(

 لبنان بإرشاف د: عيل الشامي  -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

يمة سعيد )قواعد التنفيذ اجلربي يف املادة املدنية( دبلوم الدراسات العليا ر،م2002 .536

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  
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ق العام لالتصاالت رئيف رئيف خوري )الطريقة املثىل الدارة واستثامر املرف،م2002 .537

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،يف لبنان البي او يت اخلصخصة(

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

زايدي خالد )تأسيس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة( املاجستري كلية ،م2002 .538

ئر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزا

 الشعبية.        

زبيدة لعجال )اخلطر الريايض وتغطيته يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .539

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بات يف العمل املرصيف يف ظل استخدام زخيا فهد الشاعر )مسالة االث،م2002 .540

دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم ،تكنولوجيا املعلوماتية واالتصاالت(

 لبنان بإرشاف د: وسيم حرب -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

زقري عبدالقادر )دور الدبلوماسية احلديثة يف حل النزاعات الدولية( املاجستري ،م2002 .541

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

 الديمقراطية الشعبية.        

زكي حسن عيل )تداخل القرارات السياسية والعسكرية يف ادارة ،م2002 .542

 بإرشاف د: خلدون ناجي معروف.،االزمة(
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لرتمجة دراسة زياد طارق جاسم آل بنيان الراوي )احلامية القانونية املدنية ل،م2002 .543

بإرشاف د: عصمت عبد ،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بابل،مقارنة(

 ( 981املجيد بكر. )

زيوش رمحة )الرقابة املالية عىل أعامل مؤسسات مراكز التكوين املهني ،م2002 .544

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ن ساعد حجوج )دور اإلدارة يف العملية اإلنتخابية( املاجستري كلية احلقوق ب،م2002 .545

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ساكن حسن )معامل املنظور اجلديد لسياسة إعداد الرتاب الوطني باملغرب ،م2002 .546

قراءة يف إفرازات احلوار الوطني حول إعداد الرتاب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني قانون عام كلية العلوم 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

رساج شناز )ضامنات املتهم أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي دراسة حتليلية( ،م2002 .547

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

 الديمقراطية الشعبية.        

سعد عبيد علوان )اثر املصلحة االقتصادية يف اختاذ القرار السيايس ،م2002 .548

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،اجستريامل،اخلارجي(
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سعيد الرزاق )مكانة القضاء الدستوري يف االنتقال باملغرب( دبلوم ،م2002 .549

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

بشأن  1984أكتوبر  2سعيد حصحص )التعويض عن الرضر يف ضوء ظهري ،م2002 .550

املسؤولية عن حوادث السري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

 املغربية.  

 -تطبيع بني املفهوم واملامرسة دراسة حالة التطبيع العريب سعيد داود )ال،م2002 .551

االرسائييل( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: عيل اجلرباوي.

سعيد زيد )عالقة السلطة بالعائلية يف فلسطني مع االشارة إىل بعض احلاالت ،م2002 .552

اجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت يف الوطن العريب( امل

 فلسطني بإرشاف د: سليم متاري.

سلامن داود سلوم )السياسة االمريكية الرتكية واثرها عىل دول ،م2002 .553

 بإرشاف د: عبدالسالم البغدادي.،اجلوار(

( 1990ذ سامعيل شامة )األدوات القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر من،م2002 .554

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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سمري بو عجناق )تطور املركز القانوين لألمالك الوطنية يف القانون اجلزائري( ،م2002 .555

رية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهو

 الديمقراطية الشعبية.        

بإرشاف د: ،(1967-1912سمري عواد ايوب )حزب املؤمتر الوطني ،م2002 .556

 عبدالسالم ابراهيم.

سناء كاظم كاطع )الفكر االسالمي املعارص والعوملة( بإرشاف د: نديم عيسى ،م2002 .557

 خلف.

يف القانون الدويل  سهى محيد سليم اجلمعة )تلوث بيئة الفضاء اخلارجي،م2002 .558

بإرشاف د: عامر عبد ،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة املوصل،العام(

 الفتاح اجلومرد؛ و د: نزار حممد سليم نعامن.

 سهيل حممد أمحد العزام )التخصيصية وأثرها عىل املرفق العام(، املاجستري.،م2002 .559

االيراين يف التسعينات واثره عىل سهيلة عبد االنيس حممد )سياسة التسلح ،م2002 .560

االمن القومي العريب(، رسالة دبلوم عايل، املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية، 

 اجلامعة املستنرصية.

سيدي عايل العلو )املجتمع املدين يف املغرب الواقع واآلفاق( دبلوم الدراسات ،م2002 .561

نية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانو

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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سيدي حممد سامل )تقنيات تدبري املوارد البرشية يف الوظيفة العمومية املغربية( ،م2002 .562

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامع

سريان طه أمحد )احلامية الدولية للبيئة من أسلحة الدمار الشامل حالة العراق ،م2002 .563

 بإرشاف د: معروف عمر كل.،نموذجا( املاجستري، جامعة السليامنية

ضارب املصالح بني الشامل سيف منذر عبدالواحد اجلوعاين )مشاكل البيئة وت،م2002 .564

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،واجلنوب(

شابو وسيلة )دور املنظامت الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان( ،م2002 .565

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

  الديمقراطية الشعبية.       

( 1999رشيفي عبدالغني )تطبيق اإلستفتاء يف اجلزائر إنطالقًا من جتربة ،م2002 .566

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

 الديمقراطية الشعبية.        

 شاليل رضا )تنفيذ النفقات العامة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة،م2002 .567

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

شنويف فاتح )مكانة جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري( املاجستري ،م2002 .568

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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)التجنيح القضائي يف القضاء اجلزائري املقارن( املاجستري كلية  شنويف حممد،م2002 .569

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

شوان عمر خليل )الوظيفة السياسية للقانون دراسة عىل ضوء فلسفة القانون( ،م2002 .570

بإرشاف د: شريزاد امحد ،قانون العام/ فلسفة قانونال،املاجستري جامعة صالح الدين

  النجار.

شوقي الشامط )عيب االنحراف بالسلطة( الدكتوراه كلية القانون جامعة ،م2002 .571

 بإرشاف د: حممد احلسني. ،دمشق اجلمهورية العربية السورية

شوقي حممد )التجنيح القضائي يف القضاء اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .572

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

شيامء عادل فاضل القرةغويل )الدور االقليمي للعراق واملتغريات ،م2002 .573

 العلوم السياسية بإرشاف د فكرت نامق.جامعة بغداد كلية ،املاجستري،الدولية(

صابر حسني عيسى اجلبوري )املسؤولية املدنية النامجة عن استخدام املبيدات ،م2002 .574

املاجستري القانون ،كلية القانون جامعة املوصل،الزراعية دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: أكرم حممود حسني البدو. ،اخلاص

صغرية يف تنمية االقتصاد املرصي. دور املرشوعات ال،صابر سيد مصطفى،م2002 .575

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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صبا نعامن رشيد الوييس )سلطة صاحب العمل االداري يف إدارة ،م2002 .576

بإرشاف د: ،قسم القانون،كلية القانون جامعة بغداد،الدكتوراه قانون العمل،املرشع(

 رض الرسالة القايض صادق مهدي حيدر.عدنان العابد. ع

صدام حممد مصلح العلواين )رشط التعليق واثره يف االلتزام دراسة مقارنة يف ،م2002 .577

 املاجستري.،القانون الوضعي والفقه االسالمي(

صعب ناجي عبود الدليمي )اجراءات رفع الدعوى امام حمكمة القضاء يف ،م2002 .578

 كلية القانون جامعة بغداد.،العراق( املاجستري القانون االداري

صالح عادل الدنف )ادارة الرتبية والتعليم يف لبنان ومدى رقابة التفتيش ،م2002 .579

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،املركزي(

 لبنان بإرشاف د: عيل الشامي -اللبنانية 

للدولة يف حتقيق اهداف اخلطة االجتامعية  رضار القزاز )دور املوازنة العامة،م2002 .580

واالقتصادية يف سورية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: يوسف شباط. ،السورية

ضياء امني مشيمش )االثبات والتوقيع عىل ضوء التقنيات االلكرتنية احلديثة ،م2002 .581

عامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية دبلوم قانون اال،يف القانون اللبناين(

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور  -اجلامعة اللبنانية 



98                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ضياء عبد اهلل عبود جابراألسدي )احلق يف سالمة اجلسم ضامنة من ضامنات ،م2002 .582

بإرشاف د: ،القانون العام،كلية القانون -جامعة بابل ،املتهم دراسة مقارنة( املاجستري

 عال. حسن عودة ز

طارق صديق رشيد )قيود الدفاع الرشعي يف قانون العقوبات العراقي دراسة ،م2002 .583

بإرشاف د: ،القانون العام/ القانون اجلنائي،املاجستري جامعة صالح الدين،مقارنة(

 .حممد معروف عبداهلل

دبلوم العلوم السياسية كلية ،طانيوس خميرب )السلطة واحلركة النقابية يف لبنان(،م2002 .584

 لبنان بإرشاف د: مارغيت احللو -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

طايي عاشور )النظام القانوين لإلستثامرات يف املجال الصيدالين يف اجلزائر( ،م2002 .585

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

 ة.        الديمقراطية الشعبي

طالل امحد اسامعيل النجار )املضاربة املشرتكة ومدى تطبيقها يف املصارف ،م2002 .586

االسالمية يف فلسطني معوقاهتا تطويرها( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: يونس حمي الدين فايز االسطل.

كلية القانون جامعة ،عية اجلزائية(، الدكتوراهطالل عبد حسني البدراين )الرش،م2002 .587

 املوصل.

الدكتوراه القانون ،طه عبدالقهار امحد )سند الشحن يف النقل اجلوي الدويل(،م2002 .588

 جامعة بغداد كلية القانون. ،التجاري
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عادل برقية )التخطيط احلرضي واملسألة العقارية بالدار البيضاء( دبلوم ،م2002 .589

عمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا امل

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

احلق يف احلبس يف القانون الروماين والفقه ،عادل طه طه محاده،م2002 .590

رص رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م،االسالمي

 العربية.

عادل فنتس )دور مراقبة االلتزام بالنفقات يف تنفيذ ميزانية الدولة باملغرب( ،م2002 .591

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

عادل كاظم سعود )ركن العالنية يف جرائم اإلعالن( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .592

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

عاصم حممـد عمران )التحديث واالستقرار السيايس يف دول جملس التعاون ،م2002 .593

 بإرشاف د: وميض عمر نظمي ،وراهالدكت،اخلليجي يف احلقبة النفطية(

عاطف حممد حسني ابوهربيد )عقود املناقصات يف الفقه االسالمي( املاجستري ،م2002 .594

كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: امحد ذياب امحد 

 شويدح.

ة عامر غانم علوان )تعدد االسباب وأثره يف املسؤولية املدنية دراس،م2002 .595

 بإرشاف د: حسن عيل الذنون.،كلية احلقوق جامعة النهرين،الدكتوراه،مقارنة(
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عباس فريد )اإلستثامر يف املجال الريايض( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .596

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

املاجستري ،نني يف االثراء بال سبب والفضالة(عباس مؤمن كرم )تنازع القوا،م2002 .597

 كلية القانون جامعة بغداد. ،القانون العام

بإرشاف د: سعد ،الدكتوراه،املتوسطي( -عباس هاشم عزيز )احلوار االوريب ،م2002 .598

 ناجي جواد.

عبد الرمحن حممد سلطان )سلطة التحقيق ومسؤوليتها اجلزائية عن اجلرائم ،م2002 .599

كلية القانون جامعة بغداد املاجستري القانون ،املتهم أثناء مرحلة التحقيق(املرتكبة ضد 

 بإرشاف د: سلطان الشاوي. ،اجلنائي

عبد العايل وهاب )الدولة األمة يف مواجهة رهان العوملة( دبلوم الدراسات ،م2002 .600

احلسن العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

عبد الفتاح البرشي عامد طارق ، فكرة النظام العام يف الترشيع االسالمي ،م2002 .601

النظرية والتطبيق. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

رشعي يف الفقه االسالمي دراسة فقهية عبد الفتاح رجب غانم )الدفاع ال،م2002 .602

مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 ماهر امحد السويس.
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عبد الواحد القرييش )تطبيقات دعوى اإللغاء بسبب جتاوز السلطة باملحكمة ،م2002 .603

نون عام كلية العلوم القانونية اإلدارية بمراكش( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قا

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

عبداحلسني عبد عيل )تشكيل مفهوم املعامري يف اخلطاب احلضاري وفق ،م2002 .604

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.،نظرية القيمة( الدكتوراه

عبدالرمحن زيدان احلواجري )املعاملة باملثل يف العالقات الدولية يف الفقه ،م2002 .605

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: حممد محاد يونس.

عبدالرؤوف جابر )النظام القانوين للمشاريع االنشائية والضامنات املالية ،م2002 .606

الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،الت العامة(لعقود املقاو

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

والتدخل االنساين يف  688عبدالستار حسني )الطبيعة القانونية للقرار ،م2002 .607

 بإرشاف د: معروف عمر كل.،املاجستري، جامعة السليامنية،العراق(

عبدالصمد سعدون رفعت )عوملة النفط العريب يف االسرتاتيجية ،م2002 .608

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االمريكية(

عبدالعزيز برقوق )ضابط السلطة التنفيذية يف الظروف اإلنسانية يف ضوء ،م2002 .609

جلزائر النظام العام يف اجلزائري احلايل( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ا

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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( املاجستري كلية 1988عبدالغفور رمعاد )ميزانية الدولة للتجهيز منذ سنة ،م2002 .610

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

اظم نارص )املسؤولية املدنية الناشئة عن الناقل عبداملهدي مصلح ك،م2002 .611

 كلية القانون جامعة بابل.،املاجستري،املجاين(

عبده حممد عبد اهلل الشبيبي )دور املوقع اجلغرايف يف السياسة اخلارجية ،م2002 .612

للمملكة املغربية نموذج تدبري املسألة املوريطانية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 

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

 البيضاء اململكة املغربية.    

بإرشاف د: نديم عيسى ،عبري سهاد مهدي )التعصب يف الفكر الصهيوين(،م2002 .613

 خلف.

عبري فؤاد امحد رشيف )التصورات االجتامعية والسياسية للشباب اجلامعي يف ،م2002 .614

مرص دراسة ميدانية مقارنة عىل عينة من طالب جامعتي املنصورة واالزهر( املاجستري 

 قسم علم االجتامع كلية اآلداب جامعة املنصورة بإرشاف د حممد سيد حافظ.

عبري حممد سمري اسامعيل مصطفى ، مدى تأثر جمال جتارة السلع الزراعية يف ،م2002 .615

لعامة عىل املبيعات . رسائل واطاريح القانون ظل منظمة التجارة العاملية والرضيبة ا

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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عتاي زكية )األجل املقرتن بعقد البيع يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري ،م2002 .616

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 ة.        الديمقراطية الشعبي

عثامنة غنية )مناطق التبادل احلر والتعاون اإلقتصادي العريب( املاجستري كلية ،م2002 .617

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

 عثامن دشيشة )احلصانة الربملانية وأثرها عىل الدعوى العمومية( املاجستري،م2002 .618

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

عدة مريم )املظاهر القانونية إلصالح املرصيف( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .619

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عدنان عاجل عبيد )ضامنات املوظف السابقة لغرض العقوبة التأديبية(، ،م2002 .620

 املاجستري، كلية صدام للحقوق، جامعة صدام. 

عرار نجيب خريس )حوالة احلق يف القانون املدين االردين دراسة ،م2002 .621

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

 لبنان بإرشاف د: سامي عبداهلل  -لبنانية ال
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عزيز بوشال )الدولة يف زمن العوملة: تراجع أم تغري يف الوظائف( دبلوم ،م2002 .622

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

عشوش كريم )العقد الطبي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر ،م2002 .623

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عصام مالك أمحد العبيس )الرتخيص اإلجباري الستغالل براءة اإلخرتاع( ،م2002 .624

ف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوس

 الديمقراطية الشعبية.        

عفوفو عبدالسالم )دور املؤسسات املالية الدولية يف ظل عوملة اإلقتصادية( ،م2002 .625

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

 الديمقراطية الشعبية.        

جامعة الريموك ،مقابله )ضامنات التوقيف يف القانون األردين(عقل يوسف ،م2002 .626

 االردن.  

عكاكة فاطمة الزهراء )إلتزامات املؤجر( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .627

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يف الفكر العريب املعارص بني االصالة عالء عبدالرزاق مطلق )ازمة اهلوية ،م2002 .628

 بإرشاف د: نديم عيسى خلف.،واملعارصة(
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عيل أبو دياك )التنفيذ العيني لاللتزامات العقدية يف فلسطني دراسة مقارنة( ،م2002 .629

املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: غسان 

 فرمند.

)يامين( )اخلطاب العريب االسالمي املعارص وقضية  عيل امحد عيل احلاوري،م2002 .630

 العلوم السياسية جامعة بغداد بإرشاف د: جهاد احلسني.  ،الدكتوراه،التجديد الفكري(

عيل حسني حجازي )مفهوم السبب يف االثراء غري املرشوع( دبلوم قانون ،م2002 .631

لبنان بإرشاف د:  -انية االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبن

 حلمي احلجار

عيل حسني محيد )التغريات اجلديدة يف االسرتاتيجية العسكرية ،م2002 .632

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االمريكية(

عيل حسني علوان العبيدي )املسؤولية اجلنائية الفردية يف القضاء الدويل ،م2002 .633

كلية القانون جامعة ،القضاء الدويل اجلنائي( اجلنائي دراسة نظرية مقارنة يف

 بإرشاف د: عيل زالن العبادي. ،املاجستري القانون العام،بابل

عيل حسني مظلوم )اشكالية االنتخابات يف الواليات املتحدة ،م2002 .634

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،االمريكية(

 ن بإرشاف د: زهري شكرلبنا -اللبنانية 
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( دبلوم 2000 - 1990عيل محيد قائد نارش)النخبة السياسية يف اليمن منذ ،م2002 .635

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

دوات القانونية خلوصصة املؤسسات العمومية يف اجلزائر( عيل رحال )األ،م2002 .636

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

 الديمقراطية الشعبية.        

عيل شمالن )حتريك الدعوى العمومية يف طرف املرضور( املاجستري كلية ،م2002 .637

ئر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزا

 الشعبية.        

عيل صغري مجال )العالقة القانونية بني رئيس اجلمهورية واحلكومة يف ظل ،م2002 .638

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 1996نوفمرب  28دستور 

         بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

عيل ملحم )تنفيذ احكام املحكمني الدولية يف القانون السوري ويف ،م2002 .639

االتفاقيات الدولية الثنائية واجلامعية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: فؤاد ديب. ،العربية السورية

اق وآف 1990عيل وجيه حمجوب )سياسة العراق اخلارجية بعد عام ،م2002 .640

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،املستقبل(
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عامد مجيل ميالة )حتديات الوطن العريب يف ظل املشاريع الدولية الرشق ،م2002 .641

أوسطية األورومتوسطية ومنظمة التجارة العاملية( املاجستري الدراسات العربية 

 محاد حسني.املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

دراسة مقارنة بني  -عامد صالح عبد الرزاق )الفساد واالصالح السيايس ،م2002 .642

 دول الشامل واجلنوب( بإرشاف د: عبد السالم بغدادي. 

املاجستري ،عامد فاضل ركاب املالكي )جريمة الرشوع يف قلب نظام احلكم(،م2002 .643

 جامعة بغداد كلية القانون. ،قانون اجلنائي

حممد املرصي )االنتهاكات االستيطانية الصهيونية البيئية يف حمافظتي بيت عامد ،م2002 .644

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب 2001-1967حلم واخلليل 

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: كامل عبد الفتاح.

ن املاجستري قانو،عامر باسل جاسم املجمعي )حجز اموال املتهم اهلارب(،م2002 .645

 جامعة بغداد كلية القانون. ،اجلنائي

عمر زودة )طبيعة األحكام بإهناء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها( املاجستري ،م2002 .646

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

لزوجني يف الفقه االسالمي والقانون عمر صالح احلافظ مهدي )الذمة املالية ل،م2002 .647

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري القانون املدين،الوضعي دراسة مقارنة(
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عمر كامل حسن )النظام الرشق اوسطي وتأثريه عىل االمن املائي ،م2002 .648

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العريب(

القليمي والقانون الدويل نموذج الرشق عمران حممود حمافظة )االمن ا،م2002 .649

الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،االوسط(

 لبنان بإرشاف د: امحد رسحال -اللبنانية 

عمورة رابح )النزاعات احلدودية يف إفريقيا وطرق تسويتها( املاجستري كلية ،م2002 .650

ائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلز

 الشعبية.        

عنان داود )إلتزامات الطبيب باحلفاظ عىل الرس الطبي( املاجستري كلية ،م2002 .651

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

)تنظيم السلطة السياسية يف ليبيا وممارستها( كلية عويدات غندور النويب ،م2002 .652

 بإرشاف د: إحسان محيد املفرجي.،املاجستري القانون العام،القانون جامعة بغداد

عيسى بكاي )نظام السجل التجاري بني القانون والواقع يف اجلزائر( ،م2002 .653

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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دبلوم ،غادة خليل ايوب )الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقها يف لبنان(،م2002 .654

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

 د: فوزات فرحات 

غازي ابو عرايب )رهن الرشيك للامل الشائع يف الترشيع االردين( بحث ،م2002 .655

 جامعة الريموك االردن.    ،جملة

يف العمل غانم رزوقي العزاوي )سرتاتيجية تطوير القيادات اإلدارية العليا ،م2002 .656

القومية واالشرتاكية ،معهد القائد املؤسس اجلامعة املستنرصية،الدبلومايس يف العراق(

بإرشاف سعد عيل ،الدكتوراه فلسفة الدراسات الدولية،العليا قسم الدراسات الدولية

 محود العنزي. 

غدير حممد سجاد )االمن املائي العريب والتحديات االقتصادية ،م2002 .657

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،اجستريامل،والسياسية(

فاطمة الزهراء الشافعي )قراءة يف املسار التنظيمي والسيايس للشبيبة ،م2002 .658

االحتادية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 كة املغربية.   واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململ

فاطمة حنني )طرق التحصيل واملنازعة فيها عىل ضوء مدونة حتصيل الديون ،م2002 .659

العمومية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية 

 يس خدري.  بإرشاف د: إدر
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فايزة مدافر )نظام التسوية السلمية للمنازعات يف إطار إتفاقية األمم املتحدة ،م2002 .660

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 1982لقانون البحار 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

االقتصادي يف السيادة  فايق حسن جاسم )اثر سياسة االنفتاح،م2002 .661

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،الوطنية(

فتيحة العلمي )البعد السيايس واالقتصادي يف العالقات املغربية األمريكية( ،م2002 .662

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

فتيحة غالم )املقاصة يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2002 .663

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 ن لسالمي.  الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبدالرمحا

فراس حممد موسى االسطل )االجارة املنتهية بالتمليك( املاجستري كلية ،م2002 .664

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: امحد ذياب امحد شويدح.

فراس ياوز عبدالقادر آوجي )جريمة االخالل بواجبات الرقابة املرصفية ،م2002 .665

بإرشاف د: حارث ،كلية القانون جامعة بغداد،سم اجلنائيدكتوراه ق،دراسة مقارنة(

 محود احلارثي. 
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فرحان امحد ابو عويضة )االكراه كامنع للمسؤولية اجلزائية دراسة مقارنة بني ،م2002 .666

الدكتوراه القانون اجلزائي والعلوم اجلنائي كلية احلقوق والعلوم ،الرشيعة والقانون(

 لبنان بإرشاف د: عيل جعفر -اللبنانية السياسية واالدارية اجلامعة 

فرحية بيباي )مفهوم النظام العام يف دعوى اإللغاء للشطط يف استعامل ،م2002 .667

السلطة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 ربية.   واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغ

فؤاد جابر كاظم الزريف )اثر الفكر االورويب يف الفكر القومي العريب يف املرحلة ،م2002 .668

 .بريطانيا -لندن بانك ساوث جامعة( 1940 – 1789الليربالية بني عامي 

فورار العيدي مجال )مشكلة األقليات يف ضوء القانون الدويل( املاجستري كلية ،م2002 .669

اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة 

 الشعبية.        

فيان يوسف نوري حممود )النظام القانوين للربح يف الرشكة املسامهة دراسة ،م2002 .670

بإرشاف د: كامل عبد ،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة املوصل،مقارنة(

 احلسني البلداوي. 

م )دور السلطة التنفيذية يف جمال العمل الترشيعي يف النظام قاوي إبراهي،م2002 .671

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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لية قايد ياسني )قانون املنافسة واألشخاص العمومية يف اجلزائر( املاجستري ك،م2002 .672

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

كلية القانون جامعة ،قحطان عدنان عزيز )السلطة الدولية لقاع البحار(،م2002 .673

 بإرشاف د: حممد احلاج محود.،املاجستري القانون،بابل

العربية يف القرن احلادي والعرشين دراسة قحطان كاظم حممد )االسرتاتيجية ،م2002 .674

إرشاف د: مازن اسامعيل ،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،مستقبلية( الدكتوراه

 الرمضاين.

قدوج محامة )عملية إبراء العقود اإلدارية يف نطاق صفاقات املتعاقدين ،م2002 .675

عكنون جامعة اجلزائر  العمومي يف اجلزائر حتليل ومقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

قريبيز مراد )مرشوع إنشاء منطقة التبادل احلر يف اجلزائر واإلحتاد األوريب من ،م2002 .676

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 1995منظور مسار برشلونة لعام 

 رية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        يوسف بن خدة اجلمهو

قرييش املنية سعاد )النظام القانوين لعقد األشغال العامة( املاجستري كلية ،م2002 .677

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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قليل نرص الدين )احلامية الدولية لألقليات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2002 .678

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

التفاقية  310قمودي سهيلة )دراسة اإلعالنات الصادرة بموجب املادة ،م2002 .679

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ( 1982األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

قندوز خدجية )محاية املستهلك من اإلشهارات التجارية عىل ضوء مرشوع ،م2002 .680

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 1999قانون اإلشهار سنة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         بن خدة

قوريش بن رشقي )منازعات العمل يف نطاق املؤسسة العمومية اإلقتصادية( ،م2002 .681

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

 الديمقراطية الشعبية.        

طعن بقرارات جملس الوزراء امام جملس شورى كارولني ساسني يوسف )ال،م2002 .682

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

 لبنان بإرشاف د: سامي سلهب -

كامل فؤاد )املسؤولية املدنية عن هتدم البناء يف الترشيع اجلزائري( املاجستري ،م2002 .683

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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كروش نعيمة )تطور موقف البالد النامية من التحكيم التجاري الدويل( ،م2002 .684

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

 الديمقراطية الشعبية.        

كريم حممد منصور اخلزرجي )جرائم هرب املحكومني واملوقوفني واملقبوض ،م2002 .685

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون اجلنائي،عليهم واملساعدة عليه(

كريمة خطاب )احلبس اإلحتياطي واملراقبة القضائية( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .686

 رية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهو

كعباش عبداهلل )احلامية الوطنية والدولية لإلستثامر األجنبي وضامنه من ،م2002 .687

املخاطر غري التجارية يف الدول النامية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

      اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.   

كالويز مصطفى ابراهيم )نظام التمويل الذايت وتطبيقه يف مستشفيات ،م2002 .688

 جامعة بغداد. ،كلية القانون،املاجستري،العراق(

كامل بن خريف )جتربة سوناطراك يف جمال تطبيق قانون الصفقات العمومية( ،م2002 .689

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

 الديمقراطية الشعبية.        

كامل عبدالصمد عيل )اثر الظروف عىل مسؤولية املسامهني يف ،م2002 .690

كلية القانون جامعة ،ة القانون قسم القانون العامكلي،املاجستري،اجلريمة(

 وعرض ضاري خليل حممود. ،بإرشاف د: سعيد حسب اهلل،املوصل
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( 1998-1990كوثر طه ياسني )العالقات العراقية الرتكية يف املدة ما بني ،م2002 .691

 بإرشاف د: امحد النعيمي. 

كلية احلقوق بن عكنون اللوش سمرية )عقد املامرسة الطبية احلرة( املاجستري ،م2002 .692

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لطرش محو )سلطات الضبط اإلداري الوالئي يف اجلزائر( املاجستري كلية ،م2002 .693

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

  الشعبية.       

لعريي نسيمة )تطور دور الدولة يف التنظيم التجارة اخلارجية ،م2002 .694

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 1978/1996

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اجستري لكحل أمحد )دور اجلامعات املحلية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائر( امل،م2002 .695

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

ملياء طربليس )تنفيذ العقوبات طبقًا للقانون تنظيم البحوث اجلزائري( ،م2002 .696

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

 مقراطية الشعبية.        الدي
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لنوار فيصل )محاية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة( املاجستري كلية ،م2002 .697

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

اسية ومستقبلها ماجد حمي عباس )اثر العوامل اخلارجية يف حتديد النظم السي،م2002 .698

 بإرشاف د: رياض عزيز هادي. ،الدكتوراه،يف العامل الثالث(

مازن حسني حطيط )دور القايض يف تفسري العقد( دبلوم قانون االعامل كلية ،م2002 .699

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

اجلريمة العسكرية دراسة يف الترشيع العسكري مازن خلف نارص اهلاشمي )،م2002 .700

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

مباركة يوسفي )دور كل من النيابة العامة والدفاع خالل التحقيق( املاجستري ،م2002 .701

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

مباركة يوسفي )دور كل من النيابة العامة والدفاع خالل مرحلة التحقيق( ،م2002 .702

حلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية ا

 الديمقراطية الشعبية.

مثنى حممد عبد القييس )أثر الزواج املختلط عىل جنسية الزوجة دراسة مقارنة( ،م2002 .703

 بإرشاف د: عيل زعالن نعمة. ،القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بابل،املاجستري
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بديرات )املسؤولية املعامرية يف القانونني االردين واللبناين حممد امحد عواد ،م2002 .704

الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ،دراسة مقارنة(

 لبنان بإرشاف د: سامية الشعار -اجلامعة اللبنانية 

يف حممد اقبال ياسني املشهداين )املسؤولية املدنية عن االرضار النووية ،م2002 .705

كلية القانون جامعة ،املاجستري القانون املدين،االستخدامات السلمية دراسة مقارنة(

 بإرشاف وعرض د: عيل عبيد اجليالوي.،بغداد

حممد األمني بن قايد عيل )اخلوصصة يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .706

 اطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقر

حممد الصالح بن أمحد حراز )ضوابط اإلختصاص النوعي لقضاء اإلستعجايل ،م2002 .707

اإلداري يف النظام القضائي اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ودية )التنظيم اإلقليمي يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق حممد الصالح زرا،م2002 .708

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

حممد العريب سعودي )الوضع القانوين للهيئات املحلية اجلزائرية مرحلة مقبلة ،م2002 .709

كنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة االستقالل( املاجستري كلية احلقوق بن ع

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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حممد املسعودي )دور املصالح الوطنية يف توجيه السياسة اخلارجية املغربية( ،م2002 .710

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 لثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامعية جامعة احلسن ا

حممد بن مرهون بن سعيد املعمري )تسبيب القرارات اإلدارية دراسة مقارنة ،م2002 .711

بني األردن، عامن و مرص( املاجستري جامعة االردنية العربية كلية الدراسات العليا 

 االردن بإرشاف د: عيل خطار

ر ، اجلرائم االرهابية بني القانون الوضعي حممد هبجت مصطفى اجلزا،م2002 .712

والرشيعة اإلسالمية يف ضوء احكام القضاء . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممـد جاسم حممـد عيل )تقويم اعامل جلنة االمم املتحدة اخلاصة بنزع اسلحة ،م2002 .713

 اف د: سهيل الفتالوي. الدمار الشامل العراقية( بإرش

حممد حجازي )نظام تعدد الزوجات بني االطالق والتقييد دراسة ،م2002 .714

بإرشاف د: عبد ،القانون اخلاص،املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل،مقارنة(

 املحسن قاسم احلاج محو. 

حممد حسني كاظم )انتحال الوظائف والصفات يف قانون العقوبات العراقي ،م2002 .715

بإرشاف د: حسن ،القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،دراسة مقارنة( املاجستري

 عودة زعال. 
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-1920حممد خياري )تعبئة السلفية املغربية اجلديدة ضد الطرقيني ما بني ،م2002 .716

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 1955

 معة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامعية جا

حممد ريش )عقوبة اإلعدام يف الرشيعة اإلسالمية والقانون اجلزائري( ،م2002 .717

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

 الديمقراطية الشعبية.        

ضان )جريمة الغش الرضيبي وآثارها( دبلوم قانون االعامل كلية حممد زياد رم،م2002 .718

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

الدكتوراه ،حممد سليم الطراونة )حرية الراي والتعبري يف القانون املقارن(،م2002 .719

لبنان بإرشاف  -ية واالدارية اجلامعة اللبنانية القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياس

 د: هيام مروة

حممد صالح زراولية )مالمح التنظيم اإلقليمي يف اجلزائر( املاجستري كلية ،م2002 .720

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

 - 1991)العالقات العراقية الرتكية حممد صالح حممود الكبابجي ،م2002 .721

بإرشاف د: ،االردن عامن،املاجستري اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا،(2000

 حممد ابراهيم فضة. 
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حممد عباس الزبيدي )ضامنات املتهم العسكري يف مرحلة املحاكمة(، ،م2002 .722

 كلية القانون جامعة املوصل.    ،املاجستري

ن النوى )اجلامعات الضاغطة باملغرب االحتاد العام ملقاوالت حممد عبد الرمح،م2002 .723

املغرب نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

الرضورات التي تفرضها سياسة اخلصخصة يف حممد عبداهلل حممد الظاهر )،م2002 .724

الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية ،جمال عالقات العمل(

 احلقوق.  

حممد عفان )الديناميكية التجارية للتجمعات االقتصادية اجلهوية( دبلوم ،م2002 .725

قتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واال

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

حممد علوان حممد عيل حممود العقايب )الطبيعة القانونية واملالية لدين الرضيبة ،م2002 .726

 الدكتوراه.،كلية القانون جامعة النهرين،دراسة مقارنة(

القومية وصنع السياسة العامة يف البلدان حممد عيل محود )الرشكات عابرة ،م2002 .727

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،النامية(

حممد فاضل الكراعي )مسألة إعادة انتاج التمثالت حول امللكية باملغرب( ،م2002 .728

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة



121                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

حممد فاضل نعمة )احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية واثرها عىل االمن ،م2002 .729

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،الوطني(

حممد فرحان )االندماج و التملك املرصيف حالة األردن( املاجستري جامعة ،م2002 .730

عامن العربية كلية الدراسات االدارية واملالية العليا االردن بإرشاف د: وهيب مجال 

 العلمي 

حممد فوزي لطيف نوجيي )مسئولية رئيس الدولة يف الفقه اإلسالمي دراسة ،م2002 .731

قسم القانون الدستوري كلية احلقوق ،( الدكتوراهمقارنة بالنظام الدستوري املرصي

 بإرشاف د: حممد حسنني عبد العال. ،جامعة القاهرة مرص

كلية ،حممد قاسم النارص )احلق يف رسية املراسالت يف بعض النظم الدستورية(،م2002 .732

 بإرشاف د: رافع خرض صالح.،املاجستري القانون العام،القانون جامعة بابل

 )الرضيبة احلرضية املغربية بني العدالة واملردودية( دبلوم حممد جمدويب،م2002 .733

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أسعد 

 عبداملجيد.

كلية ،الدكتوراه،)املصلحة املعتربة يف التجريم( حممد مردان عيل حممد البيايت،م2002 .734

 القانون جامعة املوصل.

الدكتوراه القانون ،حممد مقبل سيف حسن )اساس االدعاء املدين(،م2002 .735

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املدين
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حممود شاهني )خيار انضامم فلسطني التفاقية فينا للبيوع الدولية )دراسة يف ،م2002 .736

 لالتفاقية( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني البعد القانوين

 بإرشاف د: أمني دواس.

الدكتوراه ،حممود عيل الرشدان )الغبن يف القانون املدين االردين دراسة مقارنة(،م2002 .737

لبنان  -القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: حلمي احلجار

حممود فخر الدين عثامن )اعادة املحاكمة يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة(، ،م2002 .738

 كلية القانون جامعة املوصل.،املاجستري

حممود قليل )لعفو عن العقوبة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2002 .739

 طية الشعبية.        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقرا

حممودي بشري )عقد حتويل الفاتورة دراسة حتليلية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2002 .740

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مركب حفيزة )احلامية الترشيعية للمستهلك يف جودة املنتوج واخلدمة( ،م2002 .741

تري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجس

 الديمقراطية الشعبية.        

مروى محدي سعد رياض )االعالم والتنمية السياسية يف املجتمع الكويتي( ،م2002 .742

الدكتوراه قسم علم االجتامع كلية اآلداب جامعة املنصورة بإرشاف د خالد امحد 

 السالل.
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مروى محدي سعد رياض )اجلرائم يف املجتمع الريفي دراسة سوسيولوجية ،م2002 .743

لقرية طهواي مركز السنبالوين بمحافظة الدقهلية( املاجستري قسم علم االجتامع كلية 

 اآلداب جامعة املنصورة بإرشاف د حممد امحد غنيم.

بن مرسايت سليمة )إخطار املجلس الدستوري( املاجستري كلية احلقوق ،م2002 .744

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مصطفى امحد مصطفى العبيدي )جدلية العالقات بني الدين والدولة يف ،م2002 .745

بإرشاف د: ،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،الفكر االصويل اليهودي(

 حسام الغرباوي

د احلق )النظام القانوين للمحرض القضائي( املاجستري كلية احلقوق معتوق عب،م2002 .746

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

ملد عويس )املراقبة املالية باملغرب.. أي دور يف محاية املال العام؟( دبلوم ،م2002 .747

ام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانون ع

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

منتهى طالب سلامن )املنظامت الصهيونية االرهابية( املاجستري العلوم ،م2002 .748

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

قرارات التحكيم التجاري الدويل يف الترشيع اجلزائري( منسول عبدالسالم )،م2002 .749

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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املاجستري القانون ،منقذ عبدالرضا الفردان )الوفاء بمقابل دراسة مقارنة(،م2002 .750

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املدين

مهند ابراهيم عيل فندي اجلبوري )النظام القانوين للتحول اىل القطاع ،م2002 .751

 كلية القانون جامعة املوصل. ،الدكتوراه،اخلاص(

باجلزائر(  1992/1996موالي أسامء )الترشيع يف ظل الفرتة اإلنتقالية ،م2002 .752

ئر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزا

 الديمقراطية الشعبية.        

مونية املجاديل )الديني والسيايس منذ اعتالء حممد السادس العرش( دبلوم ،م2002 .753

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 ضاء اململكة املغربية.   جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البي

مي حمرزي )الرقابة عىل تنفيذ النفقات العامة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية ،م2002 .754

 بإرشاف د: يوسف شباط. ،القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ميسون عيل عبد اهلادي احلسناوي )االدراك يف املسؤولية املدنية دراسة ،م2002 .755

 بإرشاف د: صربي محد خاطر.،احلقوق جامعه النهرينمقارنة( كليه 

ناجي زهرة )سند الشحن البحري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2002 .756

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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تسوية(، ناجي حممد عبداهلل الدوري )السياسة االمنية االرسائيلية وعملية ال،م2002 .757

 املاجستري، بإرشاف د: هادي شاكر معروف.،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد 

نادر حممد منصور )محاية حقوق املسامهني يف حال دمج الرشكات( دبلوم ،م2002 .758

لبنان  -قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 بإرشاف د: ريمون فرحات

ناديا بلكحل )اإلدارة الربملانية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية ،م2002 .759

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.    

نادية خري الدين عزيز السيد حاتم )طرق اإلثبات يف دعاوى األحوال ،م2002 .760

كلية القانون جامعة املوصل. بإرشاف ،دكتوراه،خصية املتعلقة باملسائل غري املالية(الش

 عرض د: عصمت عبداملجيد.،د: عباس العبودي و د: عبداملحسن قاسم محو

 بإرشاف د: فاضل زكي حممد. ،الدكتوراه،نادية ضياء شكارة )ازمة كوسوفو(،م2002 .761

-1985الفلسطيني عام  -األردين ناهدة صالح مقبل )إشكالية احلوار ،م2002 .762

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني 1986

 بإرشاف د: عبد العزيز عياد.

نبايس شوقي )الدفع بعدم تنفيذ العقد يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري ،م2002 .763

اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 الديمقراطية الشعبية.        
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نرباس ابراهيم مسلم )اختصاص حمكمة العدل الدولية يف حتديد ،م2002 .764

بإرشاف د: عصام ،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،اختصاصها(

 العطية.

الدستوري  نبيل بركات )اشكالية الفعل القانوين والسيايس آللية القضاء،م2002 .765

وسؤال االنتقال الديمقراطي عىل ضوء التأويل الدستوري( دبلوم الدراسات العليا 

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

التحقيق واملحاكمة  نجاة جرجس جدعون )ضامنات احلدث يف مرحلتي،م2002 .766

دبلوم القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية كلية احلقوق والعلوم السياسية ،دراسة مقارنة(

 لبنان بإرشاف د: عبود الرساج -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

نجيب ابن الشيخ الشعيبي املذكوري )االختصاص النوعي يف قانون املسطرة ،م2002 .767

دراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية املدنية املغريب( دبلوم ال

واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية 

 بإرشاف د: ابن الشيخ العلوي.  

نديرة كجان )جملس الدولة دراسة مقارنة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2002 .768

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني قانون عام كلية 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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نزهة املضمض )مبدأ حتريم استعامل القوة يف العالقات الدولية( دبلوم ،م2002 .769

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

نسيب نبيلة )اخلطأ الطبي يف القانون اجلزائري والقانون املقارن( املاجستري ،م2002 .770

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

و هداية كرشوم نور الدين )األمن الوطني السوداين ودول اجلوار نرص الدين أب،م2002 .771

جملس معهد القائد املؤسس للدراسات القومية واالشرتاكية ،األفريقي(

 بإرشاف د: حبيب عبد القادر الشاوي. ،املاجستري الدراسات الدولية،العليا

إلسالمية نعيمة تبودوشة )الطالق وتوابع فك العصمة الزوجية يف الرشيعة ا،م2002 .772

والقانون الوضعي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

نوال قحموس )رشكة اإلعتامد اإلجياري يف ظل القانون اجلزائري( املاجستري ،م2002 .773

مهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجل

 الديمقراطية الشعبية.        

كلية ،نوفل عيل عبد اهلل صفو الدليمي )احلامية اجلنائية للامل العام( الدكتوراه،م2002 .774

 القانون جامعة املوصل.
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هدى هاتف مظهر الزبيدي )جريمة االنتفاع من املال العام ،م2002 .775

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

هشام شمالوي )اجلزاءات اإلقتصادية الدولية وأثرها عىل حالة حقوق ،م2002 .776

اإلنسان بالعراق( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ية يف التنمية االقتصادية هشام مناف عبداحلسن الكناين )أثر االزمة السياس،م2002 .777

العلوم السياسية/ قسم العالقات االقتصادية  -املاجستري ،دراسة ألنموذج اجلزائر(

 بإرشاف د: طارق عبداحلسني العكييل؛ د فكرت نامق العاين. ،الدولية

مهسة قحطان خلف )التطور السيايس  لدولة قطر منذ االستقالل( بإرشاف ،م2002 .778

 د: رياض عزيز هادي.

هند الشايب )حق الدول غري الشاطئية يف النفاذ اىل البحر دراسة يف أحكام ،م2002 .779

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام 1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 ية.    البيضاء اململكة املغرب

واضح رشيد )الطبيعة القانونية لعالقات العمل يف إطار اإلصالحات ،م2002 .780

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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احلقوق وجدي سليامن حاطوم )حق احلبس( دبلوم قانون االعامل كلية ،م2002 .781

 لبنان بإرشاف د: حلمي احلجار -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

وحده حلبيب )جهاز تسوية املنازعات يف املنظمة العاملية للتجارة والدول ،م2002 .782

النامية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     واالجتامعية جامعة

وسن سعدي عبد اجلبار السامرائي )ترسيم احلدود بني العراق والكويت ،م2002 .783

القومية واالشرتاكية ،معهد القائد املؤسس اجلامعة املستنرصية،دراسة قانونية سياسية(

بإرشاف ضاري رشيد ،لدوليةاملاجستري الدراسات ا،العليا قسم الدراسات الدولية

 الياسني السامرائي. 

وسن قاسم غني اخلفاجي )سقوط االجل يف االلتزامات املالية دراسة ،م2002 .784

 املاجستري.،مقارنة(

ولد حممد ولد حممد أمحد )احلريات السياسية والنقابية للموظف العمومي بني ،م2002 .785

انون عام كلية العلوم القانونية القانون واملامرسة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ق

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

بإرشاف ،وهيب جاك دوره )تطور صالحيات رئيس جملس الوزراء يف لبنان(،م2002 .786

 نزيه رعد. 

ية يف الوطن يارس عيل ابراهيم )اليات العوملة وانعكاساهتا السياس،م2002 .787

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العريب(
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حيياوي نورة )محاية حقوق اإلنسان( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2002 .788

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يوالقو أنوار )النظام القانوين للملكية املشرتكة يف القانون املغريب( دبلوم ،م2002 .789

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

للشخص الطبيعي االجنبي يف  يونس صالح بني يونس )املركز القانوين،م2002 .790

الدكتوراه القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم ،اململكة االردنية اهلاشمية ولبنان(

 لبنان بإرشاف د: فوزي عطوي -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

يونس حممود كريم النعيمي )احكام التجنس يف قانون اجلنسية العراقية دراسة ،م2002 .791

بإرشاف د: جعفر حممد ،املاجستري القانون اخلاص،ة القانون جامعة املوصلمقارنة( كلي

 جواد الفضيل.

يونيس حفيظي )األزمة السياسية يف اجلزائر واملؤسسات اجلديدة( املاجستري ،م2002 .792

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

، ابراهيم أمحد السيد البسطوييس، احكام وديعة الصكوك يف الفقه اإلسالمي م2002 .793

والقانون املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م، ابراهيم زهري الدراجي ، جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية 2002 .794

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.عنها . رسائل واطاريح ال

م، ابراهيم عيل بدوي الشيخ ، نفاذ التزامات مرص الدولية يف جمال حقوق 2002 .795

االنسان يف النظام القانوين املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

وط املقيدة يف عقود نقل التكنلوجيا ودورها يف تكريس م، ابراهيم قادم ، الرش2002 .796

التقنية التكنلوجية عىل املستوى الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أبو اخلري عبد الونيس عبد اللطيف عبد اهلل اخلويلدي ، حق املشرتي فسخ 2002 .797

تصال احلديثة يف الرشيعة االسالمية والقانون املدين املرصي . العقد يف ظل أنظمة اال

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ابو حالة ثائر وليد حممد ) انتقال حق الضامن عن الرضر االديب وفق احكام 2002 .798

راسات العليا اجلامعة االردنية القانون املدين االردين ( املاجستري القانون كلية الد

 بإرشاف د جورج حزبون 

م، امحد حسني جالب الفتالوي )النظام القانوين إلثبات اجلنسية دراسة قانونية 2002 .799

مقارنة( املاجستري القانون جامعة صدام كلية صدام للحقوق ديوان الرئاسة مجهورية 

 العراق بإرشاف د صربي محد خاطر 
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ار ، احلكم احلضوري والغيايب يف املواد اجلنائية . رسائل م، أمحد صبحي العط2002 .800

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد حممد شتا ، نطاق تطبيق احكام قانون التحكيم يف مرص . رسائل 2002 .801

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أسامو سيد حممد يوسف اللبان ، نطاق تطبيق الترشيع اجلنائي من حيث 2002 .802

االشخاص دراسة مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، السيد عبد احلميد حممد عبد القادر، ممارسة املوظف للحريات العامة يف 2002 .803

الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة  القانون االداري والقانون

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، الشهايب ابراهيم الرشقاوي ، تثبيت اجلنس وأثاره . رسائل واطاريح القانون 2002 .804

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االقتصاد القومي . رسائل م، العزب حسن العراقي ، املناطق احلرة واثرها عىل 2002 .805

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أماين حسن أمحد حممد عيل ، جملس االدارة يف الرشكات املسامهة . رسائل 2002 .806

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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الدستوري(  النظام ظل يف الوزارية احلقائب تبديل حطيط )إشكالية أمل م،2002 .807

لبنان  -دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  سليامن بإرشاف د: عصام

م، بشار فريح سليامن دراغمة ) السبب يف العقد ( املاجستري القانون كلية 2002 .808

  بإرشاف د جورج حزبونالدراسات العليا اجلامعة االردنية 

م، جديع فهد الرشيدي ، الودائع املرصفية يف القانون املرصي واملقارن . رسائل 2002 .809

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مجال مهدي حممود االكشه ، مسؤولية االباء املدنية عن االبناء القرص . رسائل 2002 .810

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القان

 اللبنانية احلرب بعد ما وحتديات التنموي الدولة عليان )دور عبداالمري جواد م،2002 .811

العوملة( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة  ظل يف

  كيوان لبنان بإرشاف د: فاديا -اللبنانية 

حاتم حممد عبد الرمحن ، العمليات املرصفية املستقلة واملشكالت املرتبطة  م،2002 .812

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

م، حسن حممد حممد امحد بودى )حقوق الغري يف العقود املالية يف الفقه االسالمي 2002 .813

ه القانون بالقاهرة الدراسات العليا قسم الفقه املقارن جامعة و القانون املدين( الدكتورا

 االزهر بإرشاف د حممد حسنى سليم و د عبد اهلل مربوك النجار
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م، حسني السيد حسني حممد القايض، ادار الدين اخلارجي. رسائل واطاريح 2002 .814

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د الفتاح حممد خليل ، محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص . م، خالد عب2002 .815

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد حممد حممد القايض ، النظرية العامة لدور التحكم الدويل والقضاء يف 2002 .816

واطاريح القانون كلية احلقوق  تسوية منازعات املرشوعات الدولية املشرتكة . رسائل

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خليفة عيل الكعبي ، البصمة الوراثية وأثرها عىل االحكام الفقهية . رسائل 2002 .817

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الطائف( دبلوم العلوم  بعد ما االقتصادية لبنان املقدم )سياسة بشري ديام م،2002 .818

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

 كيوان فاديا

م، رايض عبد املعطي عيل السيد ، االجتاه إىل خلق نظرية عامة يف القانون االداري 2002 .819

امعة املنصورة مجهورية مرص حلامية املستهلك . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

 العربية.

م، رأفت دسوقي حممود حسني ، فكرة التحول يف القرارات اإلدارية . رسائل 2002 .820

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، رحاب صابر حممد الشبيل )تنفيذ األحكام الصادرة بإلغاء القرارات املطعون 2002 .821

جستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل خطار هبا( املا

  شطناوي

م، سامل محود امحد العضايلة ) القرائن وحجيتها يف االثبات امام قضاء حمكمة 2002 .822

العدل العليا االردنية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  ويبإرشاف د عيل خطار شطنا

م، سعيد عبد الغفار أمني شكري، القانون الدويل العام للعقود. رسائل واطاريح 2002 .823

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سعيد عيل عيل القططي ، دور املرشع اجلنائي يف تنمية املجتمع . رسائل 2002 .824

 مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

م، سمري عبد العليم حممد حسن ، الضامنات الذاتية يف احلساب اجلاري . رسائل 2002 .825

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سيد عبد الوهاب حممد مصطفى ، النظرية العامة اللتزام الدولة بتعويض 2002 .826

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية املرضور من اجلريمة . رس

 مرص العربية.

م، شحاته إسامعيل أمحد سامل ، النظرية العامة لتجريم الغش . رسائل واطاريح 2002 .827

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ئية لألعامل الطبية الفنية م، شعالن سليامن حممد السيد محده ، نطاق احلامية اجلنا2002 .828

احلديثة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، شهاب بن امحد بن عيل اجلابري ) طرق الطعن يف القرارات التأديبية دراسة 2002 .829

القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية  مقارنة بني مرص االردن عامن ( املاجستري

  بإرشاف د عيل خطار شطناوي

م، شوقي حممد صالح، نظرية الظاهر يف القانون املدين . رسائل واطاريح 2002 .830

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ئل واطاريح م، صباح مصطفى حسن املرصي ، النظام احلزيب يف مرص . رسا2002 .831

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صالح الدين عبد العظيم حممد خليل ، املسؤولية املوضوعية يف القانون 2002 .832

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

 العربية.

الصلح يف الدعوى اجلنائية. رسائل واطاريح م، طه أمحد حممد عبد العليم، 2002 .833

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عادل عبادي عيل عبد اجلواد ، احلامية اجلنائية للطفل دراسة تطبيقية مقارنة 2002 .834

عىل استغالل االطفال يف البغاء . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م، عادل عبد العال خرايش ، ضوابط التحري واالستدالل عن اجلرائم . رسائل 2002 .835

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، عادل حممد جرب أمحد رشيف ، محاية القايض وضامنات نزاهته . رسائل 2002 .836

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق 

م، عبد الرمحن محال الدين محزة ، احلق يف اخلصوصية يف مواجهة حرية اإلعالم 2002 .837

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

اليمن  م، عبد العزيز سعد حييى النعامين ، املركز القانوين للمستثمر االصيل يف2002 .838

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

م، عبد اللطيف السيد رسالن عودة، النظرية العامة لالستقالة. رسائل واطاريح 2002 .839

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يط إلدارة األزمة األمنية . رسائل واطاريح م، عبد اهلل عبد العزيز الفواز ، التخط2002 .840

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد اهلل حممد خلمي عيسى ، دراسة وحتقيق من أول باب القبض واحكامه 2002 .841

إىل أخر باب اختالف املتبايعني من كتاب البيوع من خمطوط تتمه اإلبانة لإلمام املتويل 

وري الشافعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية النياب

 مرص العربية.
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م، عبد اهلل حممود مصطفى عطية الدسوقي ، اخلروج عىل ويل االمر يف الفقه 2002 .842

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

سف مال اهلل املال ، املسؤولية اجلنائية للجمعيات املرشوعة يف م، عبد اهلل يو2002 .843

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

 العربية.

م، عبد الوعاب فكري حممد ابراهيم ، أثر استغالل العامل يف الفقه االسالمي 2002 .844

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة والقانون املدين املرصي . رسائل واط

 مجهورية مرص العربية.

أثر االمراض العصبية والنفسية عىل )م، عصام الدين أمحد موسى زيدان 2002 .845

عني شمس بإرشاف د نور كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (إجراءات الدعوى اجلنائية

 .الدين هنداوي

ئة القاعدة اجلنائية دراسة مقارنة يف م، عصام عفيفي حسيني عبد البصري، جتز2002 .846

القانون الوضعي والفقه اجلنائي اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عطية فتحي حممد عيل الفقي ، دراسة وحتقيق من أول الباب الثاين عرش من 2002 .847

ا من الفروع ، هناية الباب اخلامس من كتاب كتاب البيع بيع االصول وبيان ما يتبعه
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الرهن ما يدخل يف عقد الرهن عند الطالق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عالء عبد الباسط خالف ، احلامية اجلنائية لوسائل االتصال احلديثة . رسائل 2002 .848

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق

م، عيل االمري ابراهيم اسامعيل ، التزام البنك بفحص املستندات بالنسبة 2002 .849

لالعتامدات املستندية يف عقود التجارة الدولية ومسؤوليته . رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ي ، حرية االنسان يف كيانة البرشي بني احلريات واحلقوق م، عيل حممد بيوم2002 .850

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

م، عامد محدي حممود ، من أول كتاب الضامن إىل أخر كتاب الوكالة الضامن 2002 .851

ع الديانة لإلمام املتويل عبد والرشكة والوكالة من خمطوط تتمة االبانة عىل احكام فرو

الرمحن بن مأمون بن عيل الشافعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عامد عبد العاطي عبد الفتاح ، دراسة وحتقيق أول كتاب االعتكاف إىل هناية 2002 .852

يح القانون كلية احلقوق جامعة الباب الثالث من كتاب احلج والعمرة . رسائل واطار

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فرحات حممد فهمي السبكي ، الضبط االداري واحلياد الوظيفي . رسائل 2002 .853

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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املواد اجلنائية . رسائل م، حممد السعيد عبد الفتاح ، اثر االكراه عىل االرادة يف 2002 .854

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد السيد عبد املجيد البريق ، نفاذ القرارات االدارية ورسياهنا يف حق 2002 .855

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

السيد حممود لطفي، تسوية منازعات احلدود البحرية يف القانون الدويل م، حممد 2002 .856

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

م، حممد جاد حممد جاد ، فكرة االلتزام التضاممي . رسائل واطاريح القانون كلية 2002 .857

 العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، حممد حكيم حسني عيل احلكيم ، النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد 2002 .858

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

م، حممد رشاد عمران مكاوي ، حق العفو . رسائل واطاريح القانون كلية 2002 .859

 املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة 

م، حممد سيد أمحد حممد ، التناسب بني اجلريمة التأديبية والعقوبة التأديبية . 2002 .860

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، حممد عيل حممد جباري ، مسؤولية متويل الرقابة يف القانون املدين اليمني .2002 .861

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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 عن العفو –م، حممد ناجي صالح املنترص، النظرية العامة للعفو العفو الشامل 2002 .862

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

صطفى اجلبوري )اعادة املحاكمة يف الدعوى املدنية م، حممود فخر الدين عثامن م2002 .863

دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة املوصل بإرشاف د عباس 

  العبودي

م، مصطفى كامل عصيمي، عقد املقارنة من الباطن يف القانون الوضعي 2002 .864

معة املنصورة مجهورية والرشيعة االسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 مرص العربية.

م، ممدوح حامد البدري حممد ، الضامنات الدستورية للمتهم يف مرحلة املحاكمة 2002 .865

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

يح القانون م، منال مروان منجد ، االجهاض يف القانون اجلنائي . رسائل واطار2002 .866

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مهدي الشيخ عوض أمحد ، الرقابة القضائية عىل القرارات املتعلقة بمسائل 2002 .867

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

 التجريم والعقوبة ( املاجستري الفقه م، نزار داود حممد جرن ) مبدأ الرشعية يف2002 .868

 واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ذياب عبد الكريم عقل 
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م، نزيه عبد املقصود حممد مربوك ، دور السياسة الرضيبية يف تشجيع 2002 .869

ون االستثامرات االجنبية مع دراسة تطبيقية عن التجربة املرصية. رسائل واطاريح القان

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نضال أمحد السيد عمر العاصم ، أثار الغزو العراقي عىل اجتاه جرائم العنف 2002 .870

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

 العربية.

د والرشوط يف الفقه اإلسالمي م، هاشم عبد املقصود سعد ، نظرية حرية العقو2002 .871

مقارنة بالترشيع الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، هشام مصطفى سامل ، دور السياسة املالية يف حتقيق التنمية االجتامعية بني 2002 .872

كلية احلقوق جامعة النظام املايل واالسالمي واملعارص. رسائل واطاريح القانون 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مهداد جميد عيل )أثر االنفعال املسؤولية اجلنائية و العقاب دراسة مقارنة( 2002 .873

 املاجستري القانون كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف حممد معروف عبد اهلل

عىل املسؤولية اجلنائية م، وليد خليل حممد احلواجرة ) اثر االكراه واالضطرار 2002 .874

دراسة فقهية مقارنة املاجستري الفقه واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د عمر سليامن االشقر.
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م، يارس حممد عبد العزيز هنا ، القانون الواجب التطبيق عىل انقضاء عقد الزواج 2002 .875

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

أب ولد أمباي )حسن النية يف القانون الدويل( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .876

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

م ابتسام حرار )الرقابة القضائية عىل مرشوعية أعامل املحافظ العقاري( دبلو،م2003 .877

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

ابتهال كريم عبداهلل حممد امني )االستفتاء الشعبي دراسة ،م2003 .878

 كلية القانون جامعة بابل.،املاجستري،مقارنة(

اهيم زروال )رشوط الطالق واقسامه( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ابر،م2003 .879

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أمهمول حممد جالل.

عىل يف حل تنازع القانون ابراهيم سبتي )حماولة لتحديد مواقف املجلس األ،م2003 .880

واالتفاقية الدولية دراسة عقالنية يف األوجه( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.   

العام ودوره يف احلياة السياسية اليمنية  ابراهيم حممد حسني )املؤمتر الشعبي،م2003 .881

 ( بإرشاف د: خليل السامرائي. 2000 -  1990
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ابراهيم حممد رشيف )الرضر اجلسدي وتعويضه يف املسؤولية التقصريية ،م2003 .882

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

 اجلزائرية –( )العالقات املغربية ابراهيم ولد  الرشيف الطاهر )املغريب،م2003 .883

 .السامرائي خليل: د بإرشاف،الدكتوراه( التسعينيات يف 1989-2000

أبو رزق خالد )احلركة األمازيغية باملغرب التنظيم واملواقف( دبلوم ،م2003 .884

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

أمحد أزعري )املؤسسة امللكية واحلركة األمازيغية التنظيم واملواقف يف أفق ،م2003 .885

االنتقال الديمقراطي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

ئغ )الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ االحكام االدارية دراسة نظرية أمحد الصا،م2003 .886

وتطبيقية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: 

 أمحد بوعشيق. 

لعلمويس )املجتمع املغريب وأزمة املجال العمومي( دبلوم الدراسات أمحد ا،م2003 .887

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   
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سات العليا املعمقة أمحد حنني )املدرسة كإطار للتنشئة السياسية( دبلوم الدرا،م2003 .888

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

امحد سمري حممد ياسني الصويف )الطعن االستئنايف يف األحكام القضائية املدنية ،م2003 .889

بإرشاف د: ،القانون اخلاص،املاجستري،لدراسة مقارنة( كلية القانون جامعة املوص

 عباس العبودي. 

أمحد سهل )سقوط اخلصومة يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة( املاجستري ،م2003 .890

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

ة الشعبية عىل أعامل اإلدارة العامة يف النظام أمحد سؤيقات )تطور عملية الرقاب،م2003 .891

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

أمحد شاكر سلامن احلسناوي )احلامية القانونية الدولية لطبقة االوزون( كلية ،م2003 .892

 القانون العام بإرشاف د: عيل زعالن نعمة. ،املاجستري،لالقانون جامعة باب

امحد شحاذة حممـد )اشكالية املجتمع املدين يف دول اخلليج العريب( بإرشاف ،م2003 .893

 د: حسني علوان. 
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أمحد صبيح مجيل النقاش )تنازع القوانيـن يف عقد العمل الفردي دراسة ،م2003 .894

بإرشاف د: مظفر نارص ،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،مقارنة(

 حسني. 

كلية  -جامعة بغداد ،امحد عبداهلل تاهي )التعددية احلزبية يف الوطن العريب(،م2003 .895

 .بإرشاف د: بلقيس حممد جواد،دكتوراه،العلوم السياسية

امحد عيل ويس )الوجود العريب واالسالمي يف الواليات املتحدة يف االفكار ،م2003 .896

 بإرشاف د: جابر حبيب جابر،الدكتوراه،واملواقف السياسية( 

امحد لقيس )االزمات املرصفية واالفاق املستقبلية للقطاع املرصيف ،م2003 .897

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

 لبنان بإرشاف د: مهدي حمفوظ -اللبنانية 

دراسة مقارنة  -مود أمحد الربيعي )التحقيق االداري يف الوظيفة العامة أمحد حم،م2003 .898

بإرشاف د: أمحد خورشيد محيدي ،القانون العام كلية القانون جامعة املوصل،(-

 املفرجي. 

امحد حممود برجاوي )رصف العامل ألسباب اقتصادية وفنية يف القانون ،م2003 .899

كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبناين واملقارن( دبلوم قانون االعامل 

 لبنان بإرشاف د: عبدالسالم شعيب  -اللبنانية 
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أمحد وحيد )اخلطاب السيايس لدى اجلامعات اإلسالمية باملغرب( دبلوم ،م2003 .900

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 اين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    جامعة احلسن الث

أدجيمي املحفوظ )الثقافة السياسية السائدة لدى الطلبة نموذج طلبة كلية ،م2003 .901

احلقوق( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 اء اململكة املغربية.    واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيض

إدريس مساعيد )مهام مراقب احلسابات يف صعوبات املقاولة( دبلوم ،م2003 .902

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداحلليم 

 .  النوري

إدريس مهنان )تطور نظام االستثامرات اإلجنبية يف اجلزائر( املاجستري كلية ،م2003 .903

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

أرموز السعدية )املرأة املغربية ومشاركتها يف احلياة السياسية( دبلوم ،م2003 .904

عليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات ال

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   
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إسامعيل صعصاع غيدان البديري )مسؤولية اإلدارة عن الرضر املعنوي يف ،م2003 .905

الدكتوراه القانون ،ادكلية القانون بجامعة بغد،القانون العراقي دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: ماهر صالح عالوي اجلبوري. ،العام

آيس نزيم )مكانة رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري( املاجستري ،م2003 .906

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

عبدالباقي يوسف )املرابحة املرصفية يف تعامل املصارف اعتدال ،م2003 .907

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون االداري،االسالمية(

إكرام فالح أمحد الصواف )احلامية الدستورية والقانونية حلق امللكية اخلاصة ،م2003 .908

بإرشاف د: إحسان ،كلية القانون جامعة املوصل املاجستري القانون العام،دراسة مقارنة(

 املفرجي. 

احلسن بن الطالب )تأثري األحزاب السياسية عىل املراقبة النيابية يف النظام ،م2003 .909

الدستوري املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 ة املغربية.    واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململك

احلسن بولباز )اشكالية البيعة يف الفكر االسالمي قراءة يف نص بيعة وادي ،م2003 .910

الذهب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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احلسني اخيبيلة )موقع مؤسسة ديوان املظامل من االدارة والقضاء االداري( ،م2003 .911

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: 

 أمحد بوعشيق. 

( دبلوم 1997-1963 )الربملان ذو الغرفتني بني جتربتي احلسني احلنني،م2003 .912

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

املحيل( دبلوم الداودي نوري)املنتخب اجلامعي وصعوبة تسيري الشأن العام ،م2003 .913

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

الزهرة نحال )رهن العالمة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص ،م2003 .914

تصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار كلية العلوم القانونية واالق

 البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: بلعيد كرومي.  

السعدية بورايت )األدوات املوازنية واجلبائية للسياسة االقتصادية باملغرب( ،م2003 .915

الثاين  املاجستري القانون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 



150                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

الشيخ ماء العينني )اسرتاتيجية املغرب اجتاه قضية الصحراء مقرتح احلل ،م2003 .916

الثالث( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 اء اململكة املغربية.   واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيض

العلوي سيدي حممد )التنشئة السياسية من خالل الكتاب املدريس باملغرب: ،م2003 .917

نموذج مقررات الرتبية الوطنية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

ململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء ا

 املغربية.   

الكرية حممد )اإلثبات بالقرائن القانونية يف املواد املدنية( املاجستري كلية ،م2003 .918

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

ة املهدي الكريع )سياسة اإلصالح اإلداري باملغرب مسامهة يف دراس،م2003 .919

السياسات العامة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

الناجم العامري )عدم الرتكيز االداري باملغرب( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .920

ام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة قانون ع

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: رضوان بومجعة. 

كلية احلقوق، ،النعامن منذر الشاوي )تقنني الفقه االسالمي(، الدكتوراه،م2003 .921

 جامعة النهرين.
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اهلام عطية عواد )عقيدة التفوق اليهودي يف الفكر الصهيوين( بإرشاف د: ،م2003 .922

 حسام الغرباوي. 

دبلوم العلوم السياسية كلية ،الني سعادة )نقد احلداثة لدى حنه ارندت(،م2003 .923

 لبنان بإرشاف د: جوزيف عبود -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

)دور املصارف اإلسالمية يف متويل التنمية اإلقتصادية(  أم اخلري غريبي،م2003 .924

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

 الديمقراطية الشعبية.        

امازوز لطيفة )األثار املرتبة عىل إكتساب الرشكة التجارية للشخصية املعنوية( ،م2003 .925

قوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احل

 الديمقراطية الشعبية.        

االمتيازات االجنبية يف مرص يف العرص ،امال عبد احلليم حممد احلناوي،م2003 .926

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

راوس )الغلط املعيب للرىض يف القانون اللبناين والقانون آمال منذر اند،م2003 .927

دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،املقارن(

 لبنان بإرشاف د: فارس كرباج -اللبنانية 

امل فاضل عبد خشان )العنف ضد املرأة دراسة يف القانون اجلنائي الدويل ،م2003 .928

 كلية القانون جامعة بغداد. ،توراه القانون اجلنائيالدك،االنساين(
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امل وهاب عبداهلل )الرقابة عىل تنفيذ السياسة العامة دراسة حالة ،م2003 .929

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،مرص(

أمري حسن جاسم اجلنايب )النظام القانوين للرشكات العامة يف العراق(، ،م2003 .930

جامعة ،املاجستري القانون التجاري،دارة الرشكات العامة يف العراق()النظام القانوين إل

 بإرشاف د: ماهر صالح اجلبوري. ،بغداد كلية القانون

امرية موسى جاسم )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن تلوث املياه يف العراق ،م2003 .931

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

أنس مدهوين )دور النيابة أمام املحاكم التجارية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .932

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

وق املكتسبة يف آيت جبارة حمفوظ )إشكالية قاعدة اإلحرتام الدويل للحق،م2003 .933

القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اييل عاصم برباري )منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وموقع لبنان ،م2003 .934

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،منها يف اطار حقوق الطفل واملرأة(

 لبنان بإرشاف د: سامي سلهب  -واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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ايامن اسامعيل عايز املياحي )اثر االستامع للربامج االدبية والسياسية ،م2003 .935

املاجستري  كلية ،ومشاهدهتا يف االداء التعبريي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط(

 الرتبية ابن رشد جامعة بغداد بإرشاف د: سعد عيل زاير. 

إيامن جميد هادي )الترصف القانوين باألعضاء البرشية بني الرشيعة ،م2003 .936

بإرشاف د: مصطفى ،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،والقانون(

 إبراهيم الزملي.

)االلتزام بضامن السالمة يف عقد البيع دراسة إيامن حممد طاهر عبد اهلل العبيدي ،م2003 .937

بإرشاف د: ،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة املوصل،حتليلية مقارنة(

 أكرم حممود حسني البدو.

اجلزاء االجرائي يف قانون املرافعات. رسائل واطاريح ،أيمن أمحد رمضان،م2003 .938

 مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

ايناس سعدي عبد اهلل السامرائي )دور األردن السيايس يف جامعة الدول ،م2003 .939

 .املستنرصية اجلامعة السياسية العلوم كلية،املاجستري( م1979 –م 1956العربية 

يف ضوء حتول  2000لسنة  3اهياب عمرو )قانون التحكيم الفلسطيني رقم ،م2003 .940

يف الدول النامية دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق سياسات التنمية االقتصادية 

 واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عمرو الشلقاين.



154                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

بابا عمر حفيظة )قرارات منظمة األمم املتحدة ودورها يف تطوير القانون ،م2003 .941

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بدروين أنيسة )طرق اإلقرتاع ونظام التمثيل يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .942

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

( بإرشاف 2000-1964سطينية بدرية صالح عبد اهلل )احلركة الوطنية الفل،م2003 .943

 د: طارق البيايت.

بريا عبدالعزيز )االجهزة االمنية يف النظام السيايس( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .944

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 داللطيف أكنوش. عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عب

بشار فتحي جاسم العكيدي )رصاع النفوذ الربيطاين االمريكي يف العراق ،م2003 .945

 جامعة الرتبية كلية احلديث التاريخ املاجستري،(سياسية تارخيية دراسة 1958 – 1939

 . العالف امحد خليل ابراهيم: د بإرشاف املوصل

برشى سليم )رأس املال االستثامري ومتويل املقاولة( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .946

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عز الدين بنستي.  
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نائية الدولية يف سيادة الدول( املاجستري كلية بشور فتيحة )تأثري املحكمة اجل،م2003 .947

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

بعوين خالد )إجراءات التسوية نزاعات التعويض يف نزع امللكية للمنفعة ،م2003 .948

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بكار االغظف )ظاهرة السلطة االدارية يف املغرب( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .949

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 املغربية بإرشاف د: رضوان بومجعة.  عني الشق الدار البيضاء اململكة

بكاري نور الدين )تنفيذ املقرر القضائي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .950

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اسة بلقمبور نور الدين )الرضبات العسكرية األنجلو أمريكية ضد العراق در،م2003 .951

يف ضوء القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بلمختار سيد عيل )املركز القانوين للمرأة يف القانون الدويل اإلنساين( ،م2003 .952

ر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائ

 الديمقراطية الشعبية.        
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بن خدة حسيبة )املعاينة واإلثبات يف املادة اجلمركية( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .953

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

واملنافسة مثال عن عقد االمتياز التجاري( املاجستري بن زيدان زوينة )العقود ،م2003 .954

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

بن صالح رشيدة )التنظيم الدويل للرشكات املتعددة اجلنسيات( املاجستري ،م2003 .955

سف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يو

 الديمقراطية الشعبية.        

بن رص عبدالسالم )النظام القانوين لتعويض حوادث العمل واألمراض ،م2003 .956

املهنية يف الترشيع اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

     بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.    

بن عباس سهيلة )جريمة القذف يف القانون اجلزائري واملقارن( املاجستري كلية ،م2003 .957

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

ري بن عيل أمحد )إدارة التعليم العايل يف اجلزائر دراسة حتليلية وتطبيقية( املاجست،م2003 .958

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        
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املتعلقة بامتياز املرافق  3094/842بن مبارك راضية )التعليق عىل التعليمة ،م2003 .959

العمومية املحلية وتأجريها( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن 

هببيع فايزة )النظام القانوين اجلزائري يف جمال الصيد البحري( املاجستري كلية ،م2003 .960

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

الصادر بشأن العراق( املاجستري كلية  986بوثلجة حسني )قرار جملس األمن ،م2003 .961

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

بومجعة حيتون )التهيئة الصناعية واعداد املجال الدار البيضاء نموذجا( دبلوم ،م2003 .962

عمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا امل

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبدالرحيم 

 فاضل. 

بودر هجرية )وحدة النظام القانوين الدويل يف مواجهة التطوير القضائي ،م2003 .963

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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بودور حممد )احلقوق املدنية للفرد يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،م2003 .964

لرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة وا

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الفاصل يف النزاع بني  1993بوربة سامية )قرار حمكمة العدل الدولية لعام ،م2003 .965

كلية احلقوق بن عكنون الدنيامرك والنرويج حول اجلرف القاري جلان ماين( املاجستري 

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بورحيل سمري )املساس باحلقوق األساسية واحلريات الفردية يف الدعوى ،م2003 .966

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

 يمقراطية الشعبية.        اجلزائرية الد

بورغدة وحيدة )اإلستعامل العسكري للبحار( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .967

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بوضياف ميلود )دور العرف يف تطوير العقود املرصفية( املاجستري كلية ،م2003 .968

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق 

 الشعبية.        

بوقرة أم اخلري )مسكن الزوجية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2003 .969

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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ة الدولة بمؤسساهتا العمومية اإلقتصادية يف النظام بوحلبال نوارة )تطور عالق،م2003 .970

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بولني انطونيوس ايوب )مبادئ القانون الدويل اخلاص يف مواجهة مقتضيات ،م2003 .971

دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق ،بادل املعلومات االنرتنت(ومقدمات شبكة نقل وت

 لبنان بإرشاف د: وسيم حرب -والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

بومعزة عودة )النظام القانوين للسفينة دراسة يف إطار القانون البحري ،م2003 .972

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بيداء عبد اجلواد حممد توفيق العبايس )االستفتاء الشعبي وبعض تطبيقاته ،م2003 .973

بإرشاف د: إحسان ،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة املوصل،املعارصة(

 محيد املفرجي.  

ليمي )االختصاصات الترشيعية االعتبارية لرئيس تغريد عبدالقادر عيل الد،م2003 .974

الدولة يف بعض الدساتري العربية دراسة مقارنة( كلية القانون يف جامعة 

 القانون العام بإرشاف د: إحسان محيد املفرجي ،املاجستري،بغداد

تال عاصم فائق )دور القوى االقليمية الصاعدة يف التوازن ،م2003 .975

 معة بغداد كلية العلوم السياسية.جا،املاجستري،االسرتاتيجي(
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متايت مجيلة )حق املرور لألرض املحصورة يف القانون املدين( املاجستري كلية ،م2003 .976

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

متد رتازا عمر )احلريات العامة واملعايري القانونية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .977

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

متيم سامل سعيد شبري )دور مقاصد الرشيعة يف الرتجيح الفقهي وتطبيقاهتا( ،م2003 .978

القانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د يونس حمي املاجستري كلية الرشيعة و

 الدين فايز االسطل.  

توفيق بردجيي )أمري املؤمنني يف املغرب والويل الفقيه يف ايران دراسة مقارنة( ،م2003 .979

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامعية جامعة احلسن 

توفيق سليم بريدي )امللكية املشرتكة يف العقارات املبنية من الزاويتني التعاقدية ،م2003 .980

دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،واملؤسساتية(

 اهني لبنان بإرشاف د: فايز احلاج ش -اللبنانية 

توملوت عيسى )النظام اإلنتخايب للمجالس الشعبية املحلية يف اجلزائر( ،م2003 .981

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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جاسم يونس حممـد )سياسة الكيان الصهيوين جتاه دول جملس التعاون ،م2003 .982

 بإرشاف د: هاين احلديثي.،الدكتوراه،جي(اخللي

جقاوة قادة )إجراءات اجلمركية يف الترشيع اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .983

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

هتا عىل القضايا مجال الدين أمحد الساملي )القطبية األحادية وانعكاسا،م2003 .984

الدكتوراه ،اجلامعة املستنرصية املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية،العربية(

 بإرشاف د: غانم حممد صالح. ،الدراسات الدولية

مجال عاممو )تدبري املدن الكربى عىل ضوء القانون اجلامعي اجلديد( دبلوم ،م2003 .985

لوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية الع

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: رضوان 

 بومجعة. 

جواهرة عبدالكريم )اإللتزام بالسالمة يف عقد البيع( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .986

 لديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ا

جوتيار عادل حممود )رشعية النظم السياسية يف الرشق األوسط العراق ،م2003 .987

بإرشاف د: مهدي ،اربيل -جامعة صالح الدين ،نظم سياسية،نموذجًا(، املاجستري

 جابر مهدي.
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ن جيهان حسني فقيه )محاية امللكية الفكرية عرب االقامر الصناعية( دبلوم قانو،م2003 .988

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

 عبود الرساج

)تقييد ممارسة ،حارث اديب ابراهيم )تقييد احلريات الشخصية دراسة مقارنة(،م2003 .989

 املاجستري كلية القانون جامعة بابل.،احلريات الشخصية دراسة دستورية(

حازم صالح العجلة )الرقابة الدستورية ودورها يف ضامن ومحاية احلقوق ،م2003 .990

واحلريات األساسية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

انية حازم عيل محزة )النظام السيايس اهلندي دراسة يف التجربة الربمل،م2003 .991

 بإرشاف د: رياض عزيز هادي. ،الدكتوراه،اهلندية(

حامد إبراهيم عبد الكريم اجلبوري )ضامنات القايض يف الرشيعة اإلسالمية ،م2003 .992

بإرشاف د: ،القانون،املاجستري،كلية القانون جامعة بابل،والقانون دراسة مقارنة(

 صربي محد خاطر. 

جستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة حبيب فاطمة )اجلباية العقارية( املا،م2003 .993

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

حديدان صفيان )جريمة التقليد التدلييس للعالمات الصناعية والتجارية أو ،م2003 .994

عالمات اخلدمة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 ة اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        اجلمهوري
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حروزي عز الدين )املسؤولية املدنية للطبيب أخصائي اجلراحة( املاجستري ،م2003 .995

كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية.        

جارية( املاجستري كلية احلقوق حزيط حممد )حق اإلسرتجاع يف اإلجيارات الت،م2003 .996

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

حسن حافظ )االقليم املجتمع وادارة الرتاب يف مغرب ما قبل احلامية( دبلوم ،م2003 .997

واالجتامعية  الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية

جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداللطيف 

 اكنوش. 

 – 1990حسن حممد صالح حديد اجلبوري )العالقات العراقية األردنية ،م2003 .998

املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية اجلامعة ،سة حتليلية مستقبلية(درا 2002

 بإرشاف د: خليل إبراهيم الطيار. ،املستنرصية، املاجستري الدراسات الدولية

حسن حممود قدور )النظام الربملاين اللبناين بني اجلمهورية االوىل ،م2003 .999

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

 لبنان بإرشاف د: هناء الصويف -

حسناء الكاميل )الغش الرضيبي يف املغرب حالة الرضائب املبارشة( دبلوم ،م2003 .1000

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    
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كلية ،لقانون االجنبي دراسة مقارنة(حسنني ضياء نوري املوسوي )تفسري ا،م2003 .1001

 بإرشاف د: عيل زالن العبادي. ،املاجستري القانون اخلاص،القانون جامعة بابل

حسني جبار عبد محد )القوانني التي حتجب حق التقايض ومدى ،م2003 .1002

 كلية القانون جامعة بابل. ،املاجستري،دستوريتها(

جيح بني ادلة االثبات املتعارضة حسني رجب حممد خملف الزيدي )قواعد الرت،م2003 .1003

 جامعة بغداد كلية القانون. ،املاجستري القانون املدين،يف الدعوة املدنية(

حسني عمر حاجي رسول الشيخاين )دور املنظامت الدولية يف تعزيز حقوق ،م2003 .1004

 بإرشاف د: عامر عبد الفتاح اجلومرد.  ،االنسان( كلية القانون جامعة املوصل

مد طه الباليساين )القضاء اجلنائي الدويل نشأته وتطوراته وافاقه( عام حسني حم،م2003 .1005

بإرشاف د: سعدي اسامعيل ،جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون،جنائي الدكتوراه

 الربزنجي.

حشود نسيمة )الشكلية يف البيع العقاري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1006

 مهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجل

حكيمة السديري )املنافسة غري املرشوعة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2003 .1007

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 .  الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: بلعيد كرومي
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حكيمة ناجي )التجمعات العمومية واملظاهرات وسلطة الضبط يف اجلزائر( ،م2003 .1008

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

 الديمقراطية الشعبية.        

حليمة معاد )االلتزامات التكافلية ملسري املقاولة ذات املسؤولية املحدودة( ،م2003 .1009

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: 

 عزالدين بنستي.  

محروش سفيان )النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية( املاجستري كلية ،م2003 .1010

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

محو بن إبراهيم فخار )عقوبة اإلعدام دراسة مقارنة يف الترشيع اجلزائري ،م2003 .1011

جستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة والقانون املقارن( املا

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

محيد بوحزام )االستشاري حلقوق اإلنسان عىل ضوء املتغريات األخرية( دبلوم ،م2003 .1012

ة جامعة الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعي

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

جامعة ،الدكتوراه،محيد موحان عكوش )اليابان واملتغريات الدولية اجلديدة(،م2003 .1013

 بإرشاف د: سعد حقي توفيق. ،بغداد كلية العلوم السياسية
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العمومية( حنني مجعة محيدة )مسؤولية الطبيب والصيديل داخل املستشفيات ،م2003 .1014

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

 الديمقراطية الشعبية.        

حوحو يمينة )عقد التأمني عىل احلياة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ،م2003 .1015

        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية. 

حيدر ادهم الطائي )استاذ جامعي( )تدخل الغري امام حمكمة العدل ،م2003 .1016

 بإرشاف د: عصام العطية.  ،كلية القانون جامعة بغداد،الدكتوراه القانون الدويل،الدولية(

حيدر خرض املوىل )ممارسة جملس الوزراء اللبناين لصالحياته الدستورية بني ،م2003 .1017

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     ،املاجستري،النص والواقع(

خالد محزة جريمط )املتغري التكنولوجي واثره عىل القوة يف العالقات الدولية( ،م2003 .1018

 بإرشاف د: حسيب عارف العبيدي. 

خالد شويرب )امللكية الفكرية يف ظل املنظمة العاملية للتجارة( املاجستري كلية ،م2003 .1019

ق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقو

 الشعبية.        

خالد هيسوف )واقع الطائفة اليهودية يف املغرب حماولة يف الرصد قبل وإبان ،م2003 .1020

احلامية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    واالجتامعية
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خالف عبداحلق )النظام الدويل بني املركزية واملركزية يف ظل العالقات الدولية ،م2003 .1021

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

   اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.      

ختام عبداحلسن شنان كريم الفرطويس )اثبات القانون االجنبي دراسة ،م2003 .1022

بإرشاف د: عيل زعالن ،كلية القانون جامعة بابل،املاجستري القانون اخلاص،مقارنة(

 نعمة.

خدجية اوكدا )العقود الدولية لنقل التكنولوجيا( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1023

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: بلعيد كرومي.  

التعمري بني التعدد والفعالية( دبلوم  خدجية عوج )االطار املؤسستي يف جمال،م2003 .1024

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبدالرحيم فاضل. 

ريمة( املاجستري كلية خربوش فوزية )األدلة العلمية ودورها يف إثبات اجل،م2003 .1025

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

خرض عباس عطوان )توازن القوى العاملية والتوازنات االقليمية/ النظام ،م2003 .1026

م قس،جامعة النهرين كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،االقليمي العريب إنموذجا(
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و د: فكرت نامق عبدالفتاح و د: ،بإرشاف د: مازن اسامعيل الرمضاين،السياسة الدولية

 جابر حممد صالح.

املاجستري ،(2000 - 1978خضري ابراهيم سلامن )العالقات العراقية املرصية ،م2003 .1027

 بإرشاف د: محيد شهاب. ،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية

العزاوي )مدى سلطة قايض اإللغاء يف إصدار خلدون إبراهيم نوري سعيد ،م2003 .1028

بإرشاف ،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،أوامر لإلدارة دراسة مقارنة(

 د: ماهر صالح عالوي اجلبوري. 

خلف اهلل عبدالعزيز )جريمة تبييض األموال( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1029

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة

خلف فاروق )إجراءات التأديب املوظف يف الترشيع التوظيفي( املاجستري كلية ،م2003 .1030

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

( 1996ىل أعامل احلكومة يف ظل دستور خلويف خدوجة )الرقابة الربملانية ع،م2003 .1031

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

 الديمقراطية الشعبية.        

الدكتوراه القانون ،خليل الدحداح )املساكنة خارج عقد الزواج حتليل ومقارنة(،م2003 .1032

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

 مروان كركبي
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خليل العرباوي )االنظمة االقتصادية اجلمركية إشكالية نظام القبول املؤقت ،م2003 .1033

باملغرب كنموذج( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني

خليل حممد قنن )مصادرة االموال يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة ،م2003 .1034

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د مازن اسامعيل هنية.

عىل رسية خليل يوسف جندي املرياين )املسؤولية اجلزائية الناشئة عن االعتداء ،م2003 .1035

كلية القانون جامعة ،احلسابات املرصفية دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام

 بإرشاف د: حسن عودة زعال.   ،املوصل

مخيس دهام محيد )النظام السيايس ومشكالت الوحدة الوطنية يف دول جنوب ،م2003 .1036

 بإرشاف د: سعد ناجي جواد. ،الدكتوراه،افريقيا(

)العالقات االرسائيلية االمريكية دراسة يف النموذج  خولة هادي محزة،م2003 .1037

 بإرشاف د: خلدون ناجي معروف. ،الدكتوراه،االرجنتيني(

دبلوم القانون العام كلية ،دانا عادل ابو احلسن )انواع الرقابة عىل تنفيذ املوازنة(،م2003 .1038

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

درع محاد عبد )عقد اإلمتياز دراسة يف القانون اخلاص(، الدكتوراه، كلية ،م2003 .1039

 بإرشاف د: صربي محد خاطر ،احلقوق، جامعة النهرين
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دغبار رضا )آليات تسوية منازعات احلدود العربية دراسة حتليلية( املاجستري ،م2003 .1040

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

 الشعبية.        

ديدي إبراهيم )اإلتفاقيات الدولية لضامن اإلستثامر دراسة مقارنة( املاجستري ،م2003 .1041

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

 الشعبية.        

( املستقبلية وافاقها الصينية –اليابانية دينا جواد مطلك )العالقات ،م2003 .1042

 . احلديثي هاين: د بإرشاف،بغداد جامعة السياسية العلوم كلية،املاجستري

دينا حمسن دعبول )الرقابة القضائية عىل القرار التحكيمي الداخيل والدويل يف ،م2003 .1043

 -اجلامعة اللبنانية لبنان( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: نايلة قمري عبيد

راشدي سعيدة )النظام القانوين للعالمات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1044

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 ظل قانون اصول املحاكامت رانيا ديب صليبا )االثبات بني التقليد واحلداثة يف،م2003 .1045

دبلوم القانون اخلاص كلية احلقوق والعلوم ،املدنية ومتطلبات العرص دراسة مقارنة(

 لبنان بإرشاف د: فريد جبور -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 
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دراسة حتليلية  -رزكار حممد قادر )جريمة التعذيب يف القانون اجلنائي العراقي ،م2003 .1046

جامعة  -مقارنة يف ضوء القانون الدويل االنساين(، الدكتوراه، كلية القانون  انتقادية

 بإرشاف د: عبدالرمحن رحيم.،صالح الدين

رشا خليل عبد الشمري )حدود سلطات الضبط االداري ازاء استخدام ،م2003 .1047

 املاجستري.،االنرتنت(

لوم الدراسات العليا رشيد الشنانى )امللكية واالنتقال الديمقراطي باملغرب( دب،م2003 .1048

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

رشيد الطاهر)تدبري املوارد املائية باملغرب بني هاجس اخلصاص وظاهرة ،م2003 .1049

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية التلوث( دبلوم الدراسات العليا املعمقة 

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

رشيد مخريي )التلوث البيئي واثره عىل موارد اجلامعة املحلية اجلامعة احلرضية ،م2003 .1050

كلية العلوم القانونية للمحمدية كنموذج( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام 

واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية 

 بإرشاف د: أسعد عبداملجيد.

كلية القانون جامعة ،رشيد صبحي جاسم حممد )االرهاب والقانون الدويل(،م2003 .1051

  بإرشاف د: عصام العطية. ،بغداد املاجستري القانون الدويل
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رشيد مليتي )جريمة سوء استعامل أموال الرشكة( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1052

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد جوهر.  

ومراقبة تنفيذ ميزانية اجلامعات املحلية( دبلوم رشيدة تيزي )اخلزينة العامة ،م2003 .1053

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أسعد عبداملجيد.

حترير التجارة العاملية( الدكتوراه  رضوان بارودي )اجلوانب املالية التفاقيات،م2003 .1054

 بإرشاف د: يوسف شباط. ،كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

رفل حسن حامـد حممد )جزاءات اخالل املكلف بالتزاماته بالرضائب املبارشة ،م2003 .1055

عادل بإرشاف د: ،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة املوصل،دراسة مقارنة(

 فليح العيل و د: حممد حسني احلمداين.  

رقية أنسم )النخبة الربملانية باملغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام ،م2003 .1056

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 البيضاء اململكة املغربية.    

ي فاطمة )احلامية القانونية حلامل شيك بدون رصيد( املاجستري روابحية حسناو،م2003 .1057

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

 الشعبية.        
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رؤزان عبد القادر دزه يى )عقد النرش يف القانون العراقي / دراسة مقارنة يف ،م2003 .1058

جامعة صالح الدين ،الدكتوراه، عرب االنرتنت( خاص مدينضوء االنتشار الواسع للنرش

 بإرشاف د: عبد الرمحن رحيم.،اربيل قسم القانون

روالن صوايا صوايا )التنمية واالنفتاح االقتصادي يف بلدان جنوب رشق ،م2003 .1059

دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ،املتوسط النامية(

 لبنان بإرشاف د: ريمون حداد -لبنانية اجلامعة ال

رياض ابو صفية )املطامع الصهيونية يف املياه العربية يف ظل عملية السالم بالد ،م2003 .1060

الشام والعراق( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: محاد حسني.

 -القانونية للعالمات التجارية والعناوين االلكرتونية زاله سعيد حييى )احلامية ،م2003 .1061

القانون ،جامعة صالح الدين،عىل شبكة االنرتنت دراسة حتليلية مقارنة( -اسامء الدومني 

 .بإرشاف د: حسني توفيق فيض اهلل،اخلاص/ القانون التجاري

ات املدنية( من قانون اإلجراء 183زبريي خمتار )اإلشكال التنفيذي طبقًا للامدة ،م2003 .1062

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

 الديمقراطية الشعبية.        

زردازي عبدالعزيز )عقد الفندقة يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .1063

 مقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الدي
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زقوران سامية )عملية الرقابة اخلارجية عىل أعامل املؤسسات العمومية يف ،م2003 .1064

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

القانوين إلدارة االوقاف يف زياد خالد يوسف املفرجي )التنظيم ،م2003 .1065

 كلية القانون جامعة بغداد.،املاجستري القانون االداري،العراق(

زياد طارق خليل )القوة العسكرية والسياسة اخلارجية ،م2003 .1066

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االمريكية(

 زيد عدنان حمسن )الثقافة السياسية للوحدة الوطنية يف مرص،م2003 .1067

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،والسودان(

جامعة ،املاجستري،زينب هادي خلف )اثر املتغري الثقايف يف السياسة الدولية(،م2003 .1068

 بغداد كلية العلوم السياسية.

ستار علك عبدالكاظم الطفييل )التطورات السياسية يف العراق وموقف النخبة ،م2003 .1069

 جامعة الرتبية كلية،املاجستري( 1958 – 1939يف لواء احللة منها السياسية الربملانية 

 .    محزة مطر كريم: د و،النعيمي عباس رشيد حممد: د بإرشاف،احلديث التاريخ،بابل

سداد مولود سبع ابراهيم )انتفاضة االقىص والسياسة العامة للكيان ،م2003 .1070

 السياسية.جامعة بغداد كلية العلوم ،املاجستري،الصهيوين(
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كلية احلقوق ،رسمد رياض عبد اهلادي )الغاء القرارات االدارية دراسة مقارنة(،م2003 .1071

 بإرشاف د: غازي فيصل.،املاجستري القانون العام،جامعة النهرين -

رسمـد عامـر عبــاس اخلزاعــي )التعويضات عن االرضار البيئية وتطبيقاهتا ،م2003 .1072

 بإرشاف د: عيل زعالن نعمة. ،املاجستري القانون،بابلكلية القانون جامعة ،عىل العراق(

رسير إبراهيم )أحكام رفض جتديد اإلجيار التجاري عىل ضوء الترشيع والقضاء ،م2003 .1073

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

د )اجلريمة املنظمة وسبل مكافحتها( املاجستري كلية احلقوق بن رسير حمم،م2003 .1074

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

سعاد االعبار )االكراه البدين قواعده املوضوعية واالجرائية دراسة يف القانون ،م2003 .1075

ليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية املغريب واملقارن( دبلوم الدراسات الع

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

أحزاب املعارضة  "مذكرات"سعاد العوين )االصالحات الدستورية من خالل ،م2003 .1076

ة قانون عام كلية ( دبلوم الدراسات العليا املعمق1996-92-91السابقة مذكرات 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.    

سعاد طيي )الرقابة عىل ميزانية اجلامعات املحلية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1077

 يمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الد
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سعاد مفتاح )الرقابة االدارية عىل املجالس اجلامعية يف املغرب( دبلوم ،م2003 .1078

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 مجعة. احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: رضوان بو

سعاد موافق )الرشط يف قانون االلتزامات والعقود املغريب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1079

العليا املعمقة قانون خاص جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية 

 بإرشاف د: عبدالرمحان لسالمي.  

سعادة إبراهيم )اجلزائر واألمن اإلقليمي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1080

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

سعد حمسن مطر )النظام السيايس البحريني التطورات واملؤسسات السياسية ،م2003 .1081

 ن. بإرشاف د: حسني علوا،(1990املعارصة منذ 

سعدة بو عبداهلل )التمييز العنرصي والقانون الدويل حالة جنوب إفريقيا( ،م2003 .1082

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

 الديمقراطية الشعبية.        

سعيد احلامدي )تدبري جمال الضاحوي بالدار البيضاء الكربى املنطلقات ،م2003 .1083

الرهانات( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية و

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: 

 عبدالرحيم فاضل. 
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سعيد بايش )ظاهرة الرشوة يف اإلدارة العمومية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1084

ملعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين ا

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

سعيدان أسامء )إلتزام الطبيب بإعالم املريض( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1085

 يمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الد

سالفة طارق عبدالكريم الشعالن )احلامية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتباس ،م2003 .1086

( املاجستري القانون 1993يف بروتوكول كيوتو يف اتفاقية تغري املناخ لسنة  -احلراري 

 بإرشاف د: رشيد جميد الربيعي. ،كلية القانون جامعة بغداد،الدويل

سلطاين محيد )عقد الرتخيص باستغالل براءة االخرتاع واملعرفة الفنية( ،م2003 .1087

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

 الديمقراطية الشعبية.        

سلمي بقار )النظام القانوين لالستثامر يف جمال الفالحي حالة املستثمرة ،م2003 .1088

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

كلية العلوم  -سليم الزعنون )برنامج القضاء االرسائييل(، جامعة بغداد ،م2003 .1089

 املاجستري.،السياسية

ستري كلية احلقوق بن سليم قرحايل )مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل( املاج،م2003 .1090

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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سليامن عبداهلل احلريب )النزاع االمارايت االيراين عىل اجلزر الثالث يف اطار ،م2003 .1091

سياسية دبلوم العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم ال،املوقف االيراين من امن اخلليج(

 لبنان بإرشاف د: عدنان السيد حسني -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

سامح حسني عيل )وثيقة التأمني العائمة يف النقل البحري دراسة مقارنة( ،م2003 .1092

بإرشاف د: ابراهيم ،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بابل،)القائمة(

 اسامعيل ابراهيم.

هوم الدولة يف عقد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب( املاجستري سمري سامية )مف،م2003 .1093

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

 الشعبية.        

سمية رشيد جابر الزبيدي )تسوية املنازعات الدولية املتعلقة بقانون ،م2003 .1094

بإرشاف د: حممد ،كلية القانون جامعة بغداد،العامالدكتوراه فلسفة القانون ،البحار(

 احلاج محود. 

( دبلوم الدراسات 1997سناء الكلخة )ظاهرة الربملانيني الرحل استحقاقات ،م2003 .1095

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 غربية.    الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة امل

سنكر داود حممد )التنظيم القانوين الدويل حلامية البيئة من التلوث( جامعة ،م2003 .1096

  .بإرشاف د: جبار صابر طه،القانون العام/ القانون الدويل العام،صالح الدين
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سهام حيمر )تأثري أشكال االقرتاع عىل احلياة السياسية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1097

عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة قانون 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

سيبان مجيل مصطفى االترويش )مبدأ استقالل القضاء دراسة دستورية مقارنة( ،م2003 .1098

سان محيد بإرشاف د: إح،القانون العام،املاجستري،جملس كلية القانون جامعة املوصل

 حسني املفرجي 

شاكي عبدالقادر )التنظيم البنكي اجلزائري يف ظل إقتصاد السوق( املاجستري ،م2003 .1099

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

 الشعبية.        

ستري كلية احلقوق بن شامبي لندة )املصارف واألعامل املرصفية يف اجلزائر( املاج،م2003 .1100

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

شذى زكي حسن )تطور العالقات بني دول جملس التعاون ودول جنوب رشق ،م2003 .1101

 بإرشاف د: سعد  ناجي جواد. ،الدكتوراه،اسيا(

زائري( املاجستري كلية احلقوق بن رشاك صالح )نظام اجلمعيات يف القانون اجل،م2003 .1102

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

رشيف هنية )القانون الواجب التطبيق عىل العقد التجاري الدويل( املاجستري ،م2003 .1103

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

 الشعبية.        
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شعالل سفيان )قرارات حمكمة العدل الدولية ودورها يف وضع وتطوير قواعد ،م2003 .1104

قانون البحار( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ين )مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ االحكام شمس الدين عبداجلليل شمس الد،م2003 .1105

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،القضائية يف اطار القانون االداري(

 لبنان بإرشاف د: سامي سلهب -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

ية شنوف العيد )احلقوق املجاورة حلق املؤلف ومحايتها القانونية( املاجستري كل،م2003 .1106

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

شهالء مجعة منجي النرصاوي )التهرب الرضيبي واثره يف املسؤولية اجلنائية يف ،م2003 .1107

كلية القانون ،دراسة مقارنة( 1982( لسنة 113قانون رضيبة الدخل العراقي رقم )

بأرشاف د: حسن عودة زعال و د: كامل عبد ،قسم القانون العام املاجستريجامعة بابل 

 حامد. 

شورش حسن عمر )حقوق الشعب الكوردي يف الدساتري العراقية دراسة ،م2003 .1108

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ،املاجستري، جامعة السليامنية،حتليلية مقارنة(

اجلزائري( املاجستري كلية  شوحية زينب )عالقة العمل الفردية يف القانون،م2003 .1109

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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دور الرضيبة العام عىل املبيعات يف متويل التنمية االقتصادية ،صابر يونس صالح،م2003 .1110

سائل واطاريح القانون يف مرص ومدى امكانية تطويرها اىل رضيبة عىل القيمة املضافة. ر

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كلية ،املاجستري،صادق عفيف امحد )نظرة الفاتيكان اىل القضية الفلسطينية(،م2003 .1111

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

صالح عازيزي )اإلعالم والظاهرة االنتخابية نموذج احلملة االنتخابية ،م2003 .1112

( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 1997الترشيعية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

ي )ضامنات املتهم احلدث يف مرحلة املحاكمة دراسة صبا حممد موسى الطائ،م2003 .1113

القانون العام. بإرشاف د: حممد حسني ،مقارنة( كلية القانون جامعة املوصل، املاجستري

 حممد عيل احلمداين. 

صباح صبحي حيدر، )األحزاب ودورها يف التنشئة السياسية يف إقليم ،م2003 .1114

 -كمثال  -ووضع كوردستان العراق كوردستان العراق( / )النظام العاملي اجلديد 

 .مهدي جابر مهدي: د بإرشاف،اربيل –جامعة صالح الدين ،نظم سياسية،(-كنموذج 

رصصاق عبداملجيد )عقد شحن وتفريغ البضائع يف ميناء( املاجستري كلية ،م2003 .1115

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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صفية أبراك )املشاركة السياسية يف املغرب الشباب نموذجًا( دبلوم الدراسات ،م2003 .1116

م كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون عا

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

صالح الدين جبار )طرق الطعن يف أحكام املحاكم العسكرية وفقًا للترشيع ،م2003 .1117

ورية اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمه

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

صالح الدين طيويب )دعم الشيك الربيدي( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2003 .1118

قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني 

   الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عزالدين بنستي.

صليحة مراح )التصويت بالوثيقة يف النظام الدستوري اجلزائري( املاجستري ،م2003 .1119

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

 الشعبية.        

ضاري رسحان احلمداين )سياسة ايران جتاه دول اجلوار اجلغرايف وانعكاساهتا ،م2003 .1120

اجلامعة ،طن العريب(، املاجستري، معهد العايل للدراسات السياسية والدوليةعىل الو

 بإرشاف د: حسيب عارف عبيد.،املستنرصية

رضغام فاضل حسني العيل )املسؤولية القانونية لرئيس واعضاء جملس ادارة ،م2003 .1121

 انون. جامعة بغداد كلية الق،املاجستري القانون التجاري،الرشكة املسامهة دراسة مقارنة(
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رضيفي الصادق )الرجوع يف عقد اهلبة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1122

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

( والرشاكة احلوار دراسة:  االوربية –طارق تركي حممد )العالقات العربية ،م2003 .1123

 ي جواد. ناج سعد: د بإرشاف

الدكتوراه القانون ،طالل عجاج )املسؤولية املدنية للطبيب دراسة مقارنة(،م2003 .1124

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

 عفيف شمس الدين 

طيي مقران )الصحافة املكتوبة بني السلطة واحلرية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1125

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون 

عابد زهرية )إستخالف الدول يف موضوع املعاهدات حالة دول اوروبا ،م2003 .1126

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عالية يونس عبد الرحيم الدباغ )جملس إدارة الرشكة املسامهة اخلاصـة دراســة ،م2003 .1127

بإرشاف د: كامل عبد ،القانون اخلاص،املاجستري،كلية القانون جامعة املوصل،مقارنة(

 احلسني البلداوي 

عايدة سليامن ابو سامل )احلضانة يف الفقه االسالمي وقانون االحوال الشخصية ،م2003 .1128

سطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف الفل

 د: امحد ذياب شويدح.
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كلية ،عباس حكمت فرمان الدركزيل )القوة التنفيذية لألحكام اجلزائية(،م2003 .1129

 بإرشاف د: مجال ابراهيم عبد احلسني. ،املاجستري القانون اجلنائي،القانون جامعة بغداد

باس خامه يار )السياسة اخلارجية للجمهورية االسالمية االيرانية دراسة يف ع،م2003 .1130

الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم ،(1991 - 1979املبادئ والنظريات 

 لبنان بإرشاف د: عيل الشامي -السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

كلية ،نية للصحفي دراسة مقارنة(عباس عيل حممد احلسيني )املسؤولية املد،م2003 .1131

 بإرشاف د: طه املاّل  حويش.،الدكتوراه القانون اخلاص،القانون جامعة بغداد

عباس كاظم عبيد )اخالء منطقة الرشق االوسط من اسلحة التدمري ،م2003 .1132

 بإرشاف د: خليل احلديثي.،الدكتوراه،الشامل(

عبد اإلله راحي )أزمة الدولة ومتفصل املشهد السيايس بني التغيري السيايس ،م2003 .1133

وجتديد املخزن( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

لتوجير)التجديدات النظرية واخلطط العملية لدراسة الظاهرة عبد الرمحن عيل ا،م2003 .1134

السياسية أكاديميًا : الواقع والبديل( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.   

ق بلغزال )االنشقاق احلزيب وتأثريه يف الفعل النقايب نموذج حزب عبد الرزا،م2003 .1135

االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية 
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العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء 

 اململكة املغربية.     

الرقيب عبد الوهاب )البعد العريب يف سياسة اليمن اخلارجية خالل فرتة عبد ،م2003 .1136

 .  اجلمييل حسني: د بإرشاف( 2000 – 1990

عبد السالم سويدان غفوري محادي )العالقات العربية االوروبية يف القرن ،م2003 .1137

جامعة النهرين كلية العلوم ،الدكتوراه،احلادي والعرشين دراسة مستقبلية(

 بإرشاف د: مازن اسامعيل الرمضاين.،سم السياسة الدوليةق،السياسية

عبد العايل حوض )التدبري الالمتمركز لالستثامر باملغرب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1138

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

والوطنية السياسية امللتقى  "الوطني البدئي"عبد اللطيف بلخدير )الفعل ،م2003 .1139

( دراسة عىل ضوء نظرية بلخدير( دبلوم الدراسات العليا 1937-1919والتعاقب )

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 ربية.   عني الشق الدار البيضاء اململكة املغ

عبد اهلل طالل عبد اهلل )البعد الديني لدى أطراف اللعبة السياسية باملغرب ،م2003 .1140

نموذج املؤسسة امللكية وأحزاب احلركة الوطنية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون 

عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 اء اململكة املغربية.   البيض
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عبد املجيد مصواب )حتديث اإلدارة اجلامعية املغربية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1141

املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

مد الورقي )انحراف السفينة وأثره يف مسؤولية ناقـل عبد امللك عبد اهلل حم،م2003 .1142

القانون ،كلية القانون جامعة بغداد املاجستري،اليشء بحرا دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: جميد محيد العنبكي ،اخلاص

عبد ربه العنزي )النخبة السياسية يف النظام الفلسطيني الناشئ دراسة ،م2003 .1143

( 2003-1994ء والترشيعي بني عامي سوسيوبوليتكية ألعضاء جملس الوزرا

املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 عبد العزيز عياد.

عبداحلق دادي )تسييس السلطة االدارية من خالل جدلية املحور ومتفصالته( ،م2003 .1144

انونية واالقتصادية واالجتامعية دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم الق

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: رضوان بومجعة. 

عبداحلكيم خرسؤ جؤزل )ظاهرة تفكك الدول ما بعد احلرب ،م2003 .1145

 عودة عيل: د بإرشاف،املاجستري،اربيل –جامعة صالح الدين ،عالقات دولية،الباردة(

 .العقايب
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عبداحلكيم ذنون يونس يوسف الغزال )احلامية اجلزائية للحريات الفردية ،م2003 .1146

الدكتوراه القانون العام كلية القانون جامعة املوصل بإرشاف د: حسن ،دراسة مقارنة(

 عودة. 

عبداحلكيم كريبان )االثار القانونية لدعوى الشفعة عىل دعوى القسمة( دبلوم ،م2003 .1147

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد خريي.  

لسياسة العقارية يف املجال الصناعي( املاجستري كلية احلقوق عبداحلميد جبار )ا،م2003 .1148

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

عبداحلميد عبداملهدي )أثر تطور نشاط االدارة يف ممارسة السلطة ،م2003 .1149

معة بغداد بإرشاف د: إحسان محيد الدكتوراه القانون العام كلية القانون جا،الرئاسية(

 املفرجي.   

عبدالرسول كريم مهدي ابو صيبع )االعرتاف باالحكام القضائية وقرارات ،م2003 .1150

 كلية القانون جامعة بابل.،املاجستري،التحكيم االجنبية وتنفيذها(

ا عبدالعزيز ملكلع )بطاقات االئتامن من الوجهة القانونية( دبلوم الدراسات العلي،م2003 .1151

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: نجاة برضاين.  

عبدالعظيم جرب حافظ )الثقافة السياسية والوحدة الوطنية يف مرص والسودان( ،م2003 .1152

 املاجستري.
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ة )االعتداء املادي باملغرب بني القضاء املادي والقضاء عبدالكريم حيرض،م2003 .1153

االداري( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أمحد 

 بوعشيق. 

قضاء االحداث املخالفني للقانون او املعرضني لالنحراف عبداملجيد العنزي )،م2003 .1154

دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية ،يف القانون الكويتي واملقارن(

 لبنان بإرشاف د: غسان رباح -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

عبداملجيد محد احلراحشة )الفساد اإلداري دراسة ميدانية لوجهات نظر ،م2003 .1155

جامعة الريموك ،العاملني يف أجهزة مكافحة الفساد اإلداري يف القطاع احلكومي األردين(

 االردن.  

عبدالنور نوي )النظام القانوين لرشكة سوناطراك( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1156

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بيد سارة )اللجوء الدبلومايس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ع،م2003 .1157

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عزالدين الطيب آدم )اختصاص حمكمة العدل الدولية يف النزاعات الدولية ،م2003 .1158

كلية  -ة بغداد جامع،ومشكلة الرقابة عىل قرارات جملس األمن الدويل(

 بإرشاف د: عصام العطية. ،الدكتوراه،القانون
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دبلوم ،عزام عبداالمري عباين )امكانية التحكيم يف العقود االدارية يف لبنان(،م2003 .1159

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

 د: حمي الدين القييس 

ملكاوي )االسالم السيايس بني الفكر العريب والواقع العريب عصام ،م2003 .1160

الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية ،واالسالمي(

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين -اجلامعة اللبنانية 

لقوى عالء الدين ابو ذيبة )تطور فكرة الدولة يف الفكر السيايس للتنظيامت وا،م2003 .1161

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة 2000-1948الفلسطينية 

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: محاد حسني.

عالء الدين معافة )القيود الواردة عىل حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى ،م2003 .1162

ن خدة اجلمهورية العمومية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف ب

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عالء جبار امحد )الدولة القطرية العربية بني العوملة واخليار القومي العريب( ،م2003 .1163

 بإرشاف د: حسني اجلمييل. 

الدفع بإحالة الدعوى يف قانون املرافعات. رسائل ،عيل ابو عطية هيكل،م2003 .1164

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

عيل امحد حسن اللهيبي )أثر العقوبات وانقضاؤها عىل املركز القانوين ،م2003 .1165

 الدكتوراه.،للموظف(
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عيل امحد عمر )عالقة اليمن باملنظامت الدولية االقليمية : جامعة الدول العربية ،م2003 .1166

 ( بإرشاف د: حسني اجلمييل. 1990-2000

عيل احلاج )سياسات دول االحتاد االورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب ،م2003 .1167

الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،الباردة(

 لبنان بإرشاف د: عدنان السيد حسني -اللبنانية 

نة( دبلوم عيل الدسيى)األبعاد السياسية ألشكال االقرتاع دراسة مقار،م2003 .1168

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

عيل امهاوش )مسامهة يف دراسة القانون الربملاين املغريب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1169

ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون عام كل

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أمحد بوعشيق. 

عيل محداوي )الدول النامية يف مواجهة األزمة الغذائية( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .1170

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

عيل خوجة خرية )القوة القاهرة يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية ،م2003 .1171

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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دة اعامر وسط بريوت عيل رمضان رمضان )الرشكة اللبنانية لتطوير واعا،م2003 .1172

دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية ،وانعكاساهتا عىل اصحاب احلقوق(

 لبنان بإرشاف د: سامي منصور  -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

عيل عبداحلسني اخلطيب )دور الفقه والقضاء يف انشاء احكام طوارئ التنفيذ يف ،م2003 .1173

اه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية الدكتور،العقد االداري(

 لبنان بإرشاف د: هيام مروة -اجلامعة اللبنانية 

عيل حممد علوان )السلطة يف الفكر االسالمي املعارص( بإرشاف د: جهاد ،م2003 .1174

 احلسني. 

الدكتوراه ،عيل نجيب حماسنة )اسرتداد القرار االداري يف القانون املقارن(،م2003 .1175

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

 د: هيام مروة

جامعة ،عيل هادي عبيدي )اجلديد فـي قانون أصول املحاكامت املدنية األردين(،م2003 .1176

 الريموك االردن.  

سة تطبيقية( املاجستري كلية عليان مالك )الدور اإلستشاري ملجلس املنافسة درا،م2003 .1177

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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عامد حسني نجم عبداهلل النارصي )اجراءات الدعوى اجلزائية يف اجلريمة ،م2003 .1178

حارث محود  بإرشاف د:،كلية القانون جامعة بغداد،الدكتوراه قسم اجلنائي،الكمركية(

 احلارثي. 

عامر سلامن جابر الكرخي )أثر التطورات احلديثة عىل استثامر االهنار ،م2003 .1179

و د: عصام ،بإرشاف د: فخري رشيد املهنا،كلية احلقوق/ جامعة النهرين،الدولية(

 العطية.

عامرة مسعودة )الوضعية احلالية حلق املؤلف بني الترشيع اجلزائري واإلتفاقيات ،م2003 .1180

ولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية الد

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عمر ألوان )دعامات التوافق السيايس واالجتامعي باملغرب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1181

ة جامعة احلسن العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعي

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.     

عمر مجعة عمران العبيدي )العوملة والتحول الديمقراطية يف الوطن العريب( ،م2003 .1182

 بإرشاف د: حسني علوان الربيعي.  ،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،املاجستري

جيهاين ودوري كورد كوردستاين عمر محد امني خدر )سيسته مي نوى ى ،م2003 .1183

 -كمثال  -عرياق وهك نموونه( / )النظام العاملي اجلديد ووضع كوردستان العراق 

 بخاري: د بإرشاف،دولية،اربيل –عالقات جامعة صالح الدين ،انموذجا( -كنموذج 

 .  عبداهلل
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عمر داداو )الصحافة بني حرية التعبري واكراهات الواقع السيايس( دبلوم ،م2003 .1184

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

قف الواليات املتحدة االمريكية من عمر سامل سعد اهلل الشيخ عيل العبيدي )مو،م2003 .1185

املعهد العايل للدراسات ،احلركات االسالمية حركة املقاومة االسالمية محاس إنموذجا(

بإرشاف د: حبيب ،املاجستري الدراسات الدولية،اجلامعة املستنرصية،السياسية والدولية

 عبدالقادر الشاوي.

ن واملواطن وآليات ضامهنا يف عمران قايس )احلريات األساسية وحقوق اإلنسا،م2003 .1186

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 1996نص التعديل الدستوري لعام 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

عمريو جويدة )سقوط احلق يف الضامن يف التأمني من املسؤولية( املاجستري كلية ،م2003 .1187

نون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عك

 الشعبية.        

عيد فهيم حممد السعيد عزام ، آثار البيع العقاري يف القانون املرصي ويف الفقه ،م2003 .1188

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

)احلقيبة الدبلوماسية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  عيسى زهية،م2003 .1189

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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غازي صابر جوكل )القتل بدافع الرمحة يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة ،م2003 .1190

 كلية القانون. ،بالرشيعة االسالمية( املاجستري

غريب مليكة )اإلستنساخ البرشي بني احلرض واإلباحة دراسة مقارنة( ،م2003 .1191

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

 الديمقراطية الشعبية.        

( املاجستري 1996نوفمرب  28غزالن سليمة )فكرة القانون العضوي يف دستور ،م2003 .1192

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

 الشعبية.        

غفران يونس هادي )املشكلة االيرلندية: دراسة يف ظاهرة العنف ،م2003 .1193

 بإرشاف د: بلقيس حممد جواد. ،كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد ،السيايس(

غليم رابح )املوظف الدويل يف نطاق جامعة الدول العربية( املاجستري كلية ،م2003 .1194

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

غناي راضية )إثبات عقد العمل يف الترشيع اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق ،م2003 .1195

 ائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة اجلز

فارس عبدالرحيم حاتم )حدود رقابة القضاء االداري عىل القرارات التي هلا ،م2003 .1196

بإرشاف د: ،املاجستري القانون العام،قوة القانون دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة بابل

 حممد عيل جواد. 
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ق ابراهيم حممد )العوملة االقتصادية واالقتصاد العريب يف القرن فاروق توفي،م2003 .1197

جامعة النهرين كلية العلوم ،احلادي والعرشين دراسة مستقبلية( الدكتوراه

 بإرشاف د: محيد جاسم محيد؛ و د: فكرت نامق عبد الفتاح .،السياسية

ية األردنية فاروق زعبي )حقوق املرأة يف القانون الدويل والترشيعات الوطن،م2003 .1198

 جامعة الريموك االردن.  ،دراسة مقارنة(

فاضل جواد دهش )دور تقانة االنتاج الزراعي ىف حتقيق االمن الغذائي ىف ،م2003 .1199

العراق ىف ظل حتديات العوملة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

مريكية يف البلقان يف حقبة التسعينات( فاضل حاتم محد )االسرتاتيجية اال،م2003 .1200

 بإرشاف د: حسني اجلمييل. 

فاضل خدجية )تعديل العقد أثناء التنفيذ( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1201

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ملغرب دراسة مقارنة فرنسا ومرص( فاطمة الشافعي )مؤسسة املفوض امللكي با،م2003 .1202

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

نون فاطمة عياد )التطليق يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قا،م2003 .1203

خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد املذكوري الشعيبي.  
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فاطمة مريض )احلضانة بني الفقه االسالمي والترشيع املغريب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1204

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون خاص كلية 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.  

فاال فريد ابراهيم )املسؤولية املدنية الدولية عن جرائم االبادة اجلامعية دراسة ،م2003 .1205

نون الدويل القانون العام/ القا،تطبيقية عىل حالة كوردستان العراق( جامعة صالح الدين

 .العام بإرشاف د: حممد امحد مهاوند

 فرح ضياء )النظام السيايس لالحتاد السويرسي( سعد ناجي جواد  ،م2003 .1206

فرهاد سعيد سعدي )احلامية القانونية لألرسار التجارية دراسة مقارنة للجوانب ،م2003 .1207

بإرشاف ،جاريالقانون اخلاص/ القانون الت،جامعة صالح الدين،املدنية حلامية املعرفة(

 د: جبار صابر طه.

فرحياوي كامل )التفريق للرضر يف قانون األرسة اجلزائري دراسة مقارنة( ،م2003 .1208

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

 الديمقراطية الشعبية.        

حماسبة  التكاليف مع  فهمي نجيب غريب العزاوي )أساليب حتديث انظمة،م2003 .1209

املعهد ،(1( دراسة مستقبلية دراسة تطبيقية يف معمل بطاريات بابل  /ABCالرتكيز عىل )

املاجستري الدراسات ،العايل للدراسات  السياسية والدولية اجلامعة املستنرصية

 و د: نايف عبد اهلل العزاوي.  ،بإرشاف د: ثائر الغبان،املستقبلية
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جامعة صالح ،هلل )ركن االختصاص يف القرار االداري(فيان حسن عبدا،م2003 .1210

 عام اداري بإرشاف د: عبدالرمحن رحيم.،الدين

قابة صورية )جملس املنافسة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر ،م2003 .1211

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ابة الدستورية عىل السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية( قارش أمحد )عملية الرق،م2003 .1212

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

 الديمقراطية الشعبية.        

املاجستري ،قاسم امحد قاسم الربواري )احلامية القانونية لألثار دراسة مقارنة(،م2003 .1213

  بإرشاف د: جبار صابر طه.،لقانون العام/ القانون اجلنائيا،جامعة صالح الدين

قاسم نادية )ندوة برشلونة هاجز األمن واإلستقرار يف البحر األبيض املتوسط( ،م2003 .1214

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

 الديمقراطية الشعبية.        

نعم قبالن )السلطتان الترشيعية والتنفيذية يف لبنان يف ضوء اتفاق قبالن عبدامل،م2003 .1215

الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة ،الطائف(

 لبنان بإرشاف د: غسان بدر الدين -اللبنانية 

كلية ،قحطان هادي عبد القرغويل )اإلرث بالتقدير واالحتياط دراسة مقارنة(،م2003 .1216

بإرشاف د: عبد املحسن قاسم احلاج ،املاجستري القانون اخلاص،القانون جامعة املوصل

 محو العبادي.
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قيس عبد الوهاب احليايل )مرياث املرأة يف الرشيعة االسالمية والقوانني ،م2003 .1217

األحوال الشخصية الدكتوراه فلسفة القانون ،كلية القانون جامعة املوصل،املقارنة(

 بإرشاف د: جعفر حممد جواد الفضيل.،اخلاص

جامعة صالح ،كاوان اسامعيل ابراهيم )عقد التعليم اخلاص دراسة مقارنة(،م2003 .1218

 .بإرشاف د: كامران حسني الصاحلي،القانون اخلاص/ القانون املدين،الدين

كراش ليىل )مبدأ سلطان اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل( املاجستري كلية ،م2003 .1219

بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق

 الشعبية.        

كريمة شكري)اإلدارة واملحيط أية عالقة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون ،م2003 .1220

عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار 

 اململكة املغربية.    البيضاء

كامل براجي )البكالوريا والفضاء السيايس حتقيق اجتامعي يف ظاهرة الالتسييس ،م2003 .1221

عند النخبة املدرسية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 املغربية.     واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة

كامل راشدي )عوملة اإلتصال وأثرها عىل السيادة الثقافية لدول العامل الثالث( ،م2003 .1222

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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ه كه رى له كامل سعدي مصطفى )جوار جيوه ى ياسايى ئازادى رؤزنام،م2003 .1223

جامعة ،الدكتوراه،كوردستانى عرياقدا / تؤيزينه وه يه كى به راوردكايه( عام دستوري

 بإرشاف د: سعدي اسامعيل الربزنجي.،صالح الدين اربيل قسم القانون

كامل عبدالرمحن دمج )النزاعات االنتخابية يف لبنان دراسة ،م2003 .1224

 اجلامعة االسالمية يف لبنان.     القانون العام كلية احلقوق ،املاجستري،مقارنة(

كامل حممد عيل الصغري )احلرية الشخصية للمتهم يف إطار نظام الرشعية ،م2003 .1225

قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة ،اإلجرائية دراسة حتليلية وتأصيلية( الدكتوراه

 القاهرة مرص. 

مردودية االدارة املغربية(  كوثر التقي )دور السلطات االدارية املستقلة يف تطوير،م2003 .1226

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: رضوان بومجعة. 

ير التدرجيي لقواعد كودري توفيق )جلنة القانون الدويل ومهمة التدوين والتطو،م2003 .1227

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

كورتة ليىل )غرف التجارة والصناعة يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1228

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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لبنى مبسط )براءات االخرتاع يف املادة الصيدلية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1229

القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة قانون خاص كلية العلوم 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداللطيف هداية اهلل.  

املاجستري ،لطيف جرب كوماين )ضامن ائتامن الصادرات يف نطاق التجارة(،م2003 .1230

 جامعة بغداد كلية القانون. ،القانون التجاري

اء )احلامية الفردية واجلامعية للمستهلك( املاجستري كلية احلقوق بن لعجال ملي،م2003 .1231

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لعرج سمري )اللجنة األفريقية للحقوق اإلنسان والشعوب بني مهام الرتقية ،م2003 .1232

كنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية واحلامية( املاجستري كلية احلقوق بن ع

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لقامن عثامن امحد عيل )حقوق االنسان بني العاملية واخلصوصية اخلطاب ،م2003 .1233

بإرشاف د: ،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة املوصل،االسالمي إنموذجا(

 احلميد.   احسان املفرجي و د: حمسن عبد

ملى عامر حممود ناجي )جريمة عدم اداء رضيبة الدخل يف ،م2003 .1234

كلية القانون جامعة بابل قسم القانون العام بإرشاف د: حسن عودة ،املاجستري،العراق(

 زعال حبيب الغانمي.



201                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

لوعيل حممد أمني )املركز القانوين للمرأة يف قانون األرسة اجلزائري( املاجستري ،م2003 .1235

قوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية كلية احل

 الشعبية.        

ليىل محريي )تطور رقابة قايض اإللغاء عىل األسباب املادية للقرار اإلداري( ،م2003 .1236

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 ة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   جامع

ليىل عاليل )املسؤولية املدنية للمعلم يف الترشيع املغريب دراسة مقارنة( دبلوم ،م2003 .1237

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 لبيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد الكشبور.  جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار ا

ليىل فارس القطار )تشويه مضمون املستندات كسبب من اسباب الطعن امام ،م2003 .1238

دبلوم القانون اخلاص كلية ،حمكمة التمييز املدنية عىل ضوء القانون اللبناين واملقارن(

 لبنان بإرشاف د: فريد جبور -احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

مالك نسيمة )دراسة لعقد الوديعة النقدية املرصفية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1239

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

كلية ،رنة(جميد خرض امحد عبداهلل )نظرية الغلط يف قانون العقوبات دراسة مقا،م2003 .1240

 بإرشاف د: ضاري خليل حممود. ،فلسفة الدكتوراه القانون اجلنائي،القانون جامعة بغداد
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حمارب عبداهلل لطيف اجلبوري )املفهوم املخالف للنصوص ،م2003 .1241

بإرشاف د: هادي حسني ،كلية القانون جامعة بابل،املاجستري القانون اخلاص،القانونية(

 الكرعاوي؛ و د: عزيز كاظم جرب اخلفاجي.  

وتأثري عىل إستقاللية الربملان(  1996حمديد محيد )الترشيع باألوامر يف دستور ،م2003 .1242

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

 الديمقراطية الشعبية.        

ابراهيم سعد ابراهيم ، حتقيق دراسة من أول الباب الرابع يف االحكام  حممد،م2003 .1243

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

حممد أركوكو )ظاهرة االنشقاق احلزيب نموذج انشقاق احلزب االشرتاكي ،م2003 .1244

بية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة الديمقراطي عن منظمة العمل الديمقراطية الشع

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.   

حممد الرعاو )مدخل لدراسة السلطة الرئاسية من خالل سلطة القرار يف اإلدارة ،م2003 .1245

نون كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن املغربية( املاجستري القا

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

حممد السيلامين )مؤسسة إيقاف تنفيذ القرارات اإلدارية دراسة مقارنة( دبلوم ،م2003 .1246

واالجتامعية جامعة  الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   
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حممد الصايف )الوزير األول باملغرب الوثيقة الدستورية املامرسة السياسية( ،م2003 .1247

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

  عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    جامعة احلسن الثاين

حممد العلواين )املفهوم اجلديد للسلطة واالنتقال الديمقراطي باملغرب( دبلوم ،م2003 .1248

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 املغربية.    احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة 

حممد أمغار )التعددية اللغوية يف املغرب بني الثقايف والسيايس( دبلوم ،م2003 .1249

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

السلطة يف املغرب بني اهلاجس األمني والبعد التنموي(  حممد أهل بو بكر )رجل،م2003 .1250

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

رى غري املالحة( دبلوم حممد بحار )استعامل مياه األهنار الدولية ألغراض أخ،م2003 .1251

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

حممد بنحساين )الرشوط التعسفية يف العقد التجاري دراسة مقارنة( دبلوم ،م2003 .1252

ملعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الدراسات العليا ا

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: فريد احلامتي.  
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حممد حسن دخيل )احلريات العامة يف ظل الظروف ،م2003 .1253

 ية يف لبنان.    كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالم،املاجستري،االستثنائية(

حممد حسني يعقوب )التوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف النظام ،م2003 .1254

الدكتوراه العلوم السياسية كلية احلقوق ،السيايس االردين والنظام السيايس اللبناين(

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

د محزة علوان )القوة االقتصادية الفاعلة اخلارجية حمم،م2003 .1255

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،للدولة(

حممد خليل ابو بكر )حق املؤلف يف القانونني اللبناين واالردين دراسة ،م2003 .1256

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

 لبنان بإرشاف د: فوزي ادهم  -اللبنانية 

حممد سبتي )رخصة البناء يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1257

 .        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

حممد رشاقي سيد )مقاربة حكومة ليونيل جوسبان يف القضية الكرسيكية ،م2003 .1258

مسلسل مباحثات( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية. 

اللطيف حممود البنا )املستجدات يف فقه اجلنايات واحلدود دراسة حممد عبد ،م2003 .1259

مقارنة( الدكتوراه قسم الرشيعة االسالمية كلية دار العلوم جامعة القاهرة مجهورية مرص 

 العربية بإرشاف د: امحد يوسف سليامن.
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حممد عبداللطيف فرج )سلطة القضاء يف حتريك الدعوى اجلنائية دراسة حتليلية ،م2003 .1260

أصيلية مقارنة يف النظامني القانونيني املرصي والفرنيس( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي ت

 كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: مأمون حممد سالمة.

الدكتوراه ،حممد عيل عبده )نظرية السبب يف القانون اللبناين دراسة مقارنة(،م2003 .1261

لبنان  -قوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية القانون اخلاص كلية احل

 بإرشاف د: فوزية ادهم 

حممد غالب حيدر )مدى التقارب والتباعد بني نظريتي اساءة استعامل السلطة ،م2003 .1262

يف التنازع االداري ونظرية التعسف يف استعامل احلق يف التنازع املدين وامكانية تطبيق هذه 

دبلوم القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قضاء االداري(النظرية امام ال

 لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس  -واالدارية اجلامعة اللبنانية 

حممد فاضل أشمري)مسألة الشفافية يف اإلدارة املغربية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1263

ية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصاد

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

حممد فائز بوشدوت )التنمية املستديمة يف ضوء القانون الدويل( املاجستري كلية ،م2003 .1264

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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مد قجوج )نظام التنسيق اإلداري عىل املستوى اإلقليمي( دبلوم الدراسات حم،م2003 .1265

العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

ع( دبلوم الدراسات حممد كرويش )نظام التحفظات يف النقل البحري للبضائ،م2003 .1266

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: فريد احلامتي.  

حممد لزرق )عقد التدبري املفوض نموذج أمانديس( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1267

انون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة ق

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: أمحد بوعشيق.

جامعة ،حممد خمّادمة )حظر استخدام االلغام املضادة لإلفراد يف القانون الدويل(،م2003 .1268

 الريموك االردن.  

حممد ولد أعل سامل )محاية حقوق اإلنسان يف إطار ميثاق األمم املتحدة( ،م2003 .1269

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

 الديمقراطية الشعبية.        

حممد ينون )التدخل الدويل اإلنساين املسلح بني القانون الدويل التقليدي ،م2003 .1270

الدويل املعارص( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن  والقانون

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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خمتار عبدالرزاق )تطور نظام التحكيم يف منازعات املؤسسة العامة( املاجستري ،م2003 .1271

ة اجلزائرية الديمقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهوري

 الشعبية.        

مرس السلطان )االقرتاع األحادي االسمي حالة اجلامعة احلرضية( دبلوم ،م2003 .1272

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

مروش مسعودة )عقد املقاولة يف القانون املدين اجلزائري( املاجستري كلية ،م2003 .1273

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

مروك مجيلة )النشطات التجارية يف املوانئ البحرية اجلزائرية ومسؤولية الناقل ،م2003 .1274

ضائع( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة البحري الب

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مريم سقاوي )دور العنرص البرشي يف التنمية االدارية( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1275

امعة احلسن الثاين املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ج

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: امحد بوعشيقة. 

مزعاش عبدالرحيم )قواعد اإلثبات يف األمور التجارية( املاجستري كلية ،م2003 .1276

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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جعفر عبيد )مشكالت االستنساخ البرشي الالجنيس يف القانون  مزهر،م2003 .1277

 جامعة الريموك االردن.   ،اجلنائي(

مستور شكري )التنظيم اإلداري وتطبيقاته يف الدولة اإلسالمية( املاجستري كلية ،م2003 .1278

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

     الشعبية.    

مسطار كهينة )كوسوفو والقانون الدويل دراسة حول دور منظمة حلف شامل ،م2003 .1279

األطليس فكوسوفو( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

األعضاء البرشية(  مشكور خليدة )املسؤولية املدنية للطبيب يف جمال زراعة،م2003 .1280

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

 الديمقراطية الشعبية.        

مصطفى الغساين االدرييس )الرقابة املالية للربملان( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1281

الجتامعية جامعة احلسن الثاين املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية وا

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

مصطفى جاسم حسني )العوملة واالمن القومي العريب( املاجستري كلية العلوم ،م2003 .1282

 بإرشاف د: محيد شهاب ،السياسية جامعة النهرين
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( املاجستري مصطفى عبدالنبي )موقف األمم املتحدة من قضية الصحراء الغربية،م2003 .1283

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

 الشعبية.        

مصطفى عنرتة )اختاذ القرار السيايس باملغرب حالة إقالة ادريس البرصي من ،م2003 .1284

ونية وزارة الداخلية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القان

 واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

مطهر عيل صالح أنقع )جرائم اخليانة العظمي يف الترشيع اليمني دراسة مقارنة( ،م2003 .1285

بإرشاف د: مأمون ،قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص،الدكتوراه

 م. حممد سال

معد صالح حسن ) العالقة بني الديمقراطية والتنمية يف اسيا نموذج الدراسة ،م2003 .1286

بإرشاف د: جابر ،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،إندونيسيا وماليزيا( املاجستري

 حبيب جابر. 

معداوي نجية )عقد التسويق الدويل للنفط اخلام اجلزائري( املاجستري كلية ،م2003 .1287

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

 93/9معروف كامل )التحكيم التجاري الدويل يف ظل املرسوم الترشيعي ،م2003 .1288

جستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن ( املا93ابريل  25املؤرخ يف 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        



210                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

مغني دليلة )ضامنات املشتبه فيه يف مرحلة التحري واالستدالل( املاجستري كلية ،م2003 .1289

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

مقفوجلي عبدالعزيز )الرشداء عديمي األهلية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1290

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مالك فائزة )مصري حقوق املؤلف بعد وفاته( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون ،م2003 .1291

 زائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        جامعة اجل

ملكية عفيف )وضعية الدائنني يف إطار نظام صعوبات املقاولة( دبلوم ،م2003 .1292

الدراسات العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

ء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداحلليم جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضا

 النوري.  

ملياين عبدالرمحان محيد )املفتشية العامة للاملية( املاجستري كلية احلقوق بن ،م2003 .1293

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الرشكات املسامهة العامة يف الضفة الغربية منال اجلعبة )االكتتاب العام يف أسهم ،م2003 .1294

وقطاع غزة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 غسان فرمند.
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منصف اليازغى )خمزنة الرياضة يف املغرب كرة القدم نموذجًا( دبلوم ،م2003 .1295

واالقتصادية واالجتامعية جامعة  الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

منى محدي حكمت )حقوق االنسان عندي مفكري العقد االجتامعي : هوبز ،م2003 .1296

 ولوك ورسو( بإرشاف د: حافظ علوان محادي. 

ناء الدار البيضاء( منري حياين )التجهيزات األساسية وإعداد الرتاب نموذج مي،م2003 .1297

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

مهند عيل عمران )اثر القوة والقدرة وحرية العمل يف االسرتاتيجية ،م2003 .1298

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،الشاملة(

مؤدن الطيب )الديمقراطية داخل األحزاب السياسية املغربية نموذج حزب ،م2003 .1299

االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية 

ار البيضاء العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الد

 اململكة املغربية.    

موسى ابو دهيم )عقد نقل التكنولوجيا وتكييفه القانوين( املاجستري كلية ،م2003 .1300

 احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد اهلل ابو عيد.

الدكتوراه قسم ،موفق عيل عبيد )رسيان التحقيقات اجلزائية وحقوق الدفاع(،م2003 .1301

 بإرشاف د: عبدالستار سامل الكبييس. ،كلية القانون جامعة بغداد،ائياجلن
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موفق حممود عبدالعزيز الدرايسة )حقوق االقليات من املسامهني يف الرشكة ،م2003 .1302

 -املغفلة( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  لبنان بإرشاف د: عفيف شمس الدين

ميثم حنظل رشيف )التنظيم الدستوري والقانوين لألحزاب السياسية يف ،م2003 .1303

بإرشاف د: إحسان ،الدكتوراه القانون،كلية القانون جامعة بغداد،العراق دراسة مقارنة(

 محيد املفرجي. 

ميدي أمحد )الكتاب الرسمية كدليل إثبات يف القانون املدين اجلزائري( ،م2003 .1304

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

 الديمقراطية الشعبية.        

ميلود سالمي )عقد التحكيم يف القانون الداخيل اجلزائري( املاجستري كلية ،م2003 .1305

عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق بن

 الشعبية.        

نارص سليامن حسني )اخلالفة االسالمية من منظور احلركات السنية املعارصة يف ،م2003 .1306

املرشق العريب( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 م أمحد.فلسطني بإرشاف د: هشا

نارص فهد عيل خباص )اثر ارتفاع وترية العنف السيايس الرسمي عىل مستوى ،م2003 .1307

املشاركة السياسية لإلسالميني يف الوطن العريب بعد احلادي عرش من ايلول 
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املاجستري التخطيط والتنمية السياسية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح ،(2001

 عبدالستار قاسم.  بإرشاف د:،الوطنية نابلس فلسطني

نارص كريمش خرض اجلوراين )عقوبة االعدام يف الترشيع العراقي دراسة ،م2003 .1308

 بإرشاف د: حممد عيل سامل. ،كلية القانون جامعة بابل املاجستري القانون العام،مقارنة(

نبيل حسبان)املسألة االجتامعية باملغرب نموذج مؤسسة حممد اخلامس ،م2003 .1309

راسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية للتضامن( دبلوم الد

 واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

كلية ،نجيب حممد سعيد الصلوي )احلامية اجلزائية للعملة دراسة مقارنة(،م2003 .1310

 بإرشاف د: حسن عودة زعال.،العام الدكتوراه فلسفة القانون،القانون جامعة املوصل

نزهة بوزيت )العمل الربملاين باملغرب الوالية الترشيعية السادسة( دبلوم ،م2003 .1311

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.    

نعيم سلطان شيبوط )التكتل األورويب ماله عىل ضوء التحديات التي يواجهها( ،م2003 .1312

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

 الديمقراطية الشعبية.        

نغم امحد حممد الدوري )القرارات التنظيمية يف جمال الضبط االداري ورقابة ،م2003 .1313

 كلية القانون جامعة املوصل.،الدكتوراه،ضاء عليها دراسة مقارنة(الق
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نوار حممـد ربيع )اجتاهات االمن االوريب بعد انتهاء احلرب ،م2003 .1314

 بإرشاف د: سعد حقي توفيق،جامعة بغداد كلية العلوم السياسية،الدكتوراه،الباردة(

حديث العهد بالوالدة نوال طارق ابراهيم العبيدي )جريمة قتل االم لطفلها ،م2003 .1315

بإرشاف د: حارث ،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،اتقاء للعار(

 محود احلارثي.  

وة / ئة  1970نورالدين حممد رشيف سليم ) ثريس باشورى كوردستان لة ،م2003 .1316

لةتيكة نة باشورى كوردستان دةو،به زمانى ئه ملانى  -ئه ملانيا  -به رلني  1992،ملانى 

 به زمانى ئه ملانى (.،ئه ملانيا  -به رلني ،نارسارة 

نيد جامع باحسني )دور النقابة يف احلياة السياسية الكونفدرالية الديمقراطية ،م2003 .1317

للشغل نموذجًا( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية 

 اين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الث

هاجر مالك محيد )االيديولوجية والوضع الدويل اجلديد( بإرشاف د: حسني ،م2003 .1318

 علوان. 

كلية ،الدكتوراه القانون الدويل،هديل صالح اجلنايب )مسؤولية املنظمة الدولية(،م2003 .1319

 م العطية.  بإرشاف د: عصا،القانون جامعة بغداد القانون الدويل

هشام العامري )محاية امللكية الصناعية دراسة مقارنة( دبلوم الدراسات العليا ،م2003 .1320

املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين 

 عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداللطيف هداية اهلل.  
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هشام حكمت عبد الستار )الديمقراطية واشكالية الثقافة السياسية يف الوطن ،م2003 .1321

 بإرشاف د: حافظ علوان محادي.،الدكتوراه،العريب(

هشام عزمي )حماكمة جمرمي احلرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام ،م2003 .1322

عني الشق الدار  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين

 البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: حممد ناصف.

هشام كودايل )تدخل الدول يف البحر العايل ومكافحة القرصنة البحرية( دبلوم ،م2003 .1323

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 يضاء اململكة املغربية. احلسن الثاين عني الشق الدار الب

هشام مدعشا )الدولة واالنتخابات يف املغرب( دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،م2003 .1324

قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن الثاين عني الشق 

 الدار البيضاء اململكة املغربية.    

لملكية الصناعية والتجارية( دبلوم الدراسات هشام نسبان )املكتب املغريب ل،م2003 .1325

العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة احلسن 

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: عبداللطيف هداية اهلل.  

وسيم شفيق احلجار )بنوك املعلومات القانونية للصناعة والتنظيم القانوين يف ،م2003 .1326

ضوء الترشيع املقارن( دبلوم قانون االعامل كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د: وسيم حرب  -اجلامعة اللبنانية 
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كلية احلقوق بن وعراب سامية )مميزات قانون العمل اجلزائري( املاجستري ،م2003 .1327

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

وفاء هلزيطا )تطور مفهوم القرار اإلداري عىل ضوء االجتهادات القضائية( ،م2003 .1328

دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية 

 جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية.   

ولد مولود حممد )مسامهة قطاع الصيد البحري يف التنمية اجلهوية حماولة ،م2003 .1329

لدراسة حالة مدينة الداخلة( دبلوم الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم 

حلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة ا

 املغربية.   

وليد خالد حسني االعظمي )التسوية ومستقبل االقتصاد ،م2003 .1330

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،االرسائييل(

وليد سامل حممد )املشاركة السياسية للحركة االسالمية يف النظم السياسية ،م2003 .1331

 ة( بإرشاف د: خليل السامرائي. العربية املعارص

يارس خالد عبد مرشف )برامج االصالح االقتصادي والتكيف ،م2003 .1332

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،اهليكيل(

حييوس سعاد )حق للجوء السيايس يف القانون الدويل العام( املاجستري كلية ،م2003 .1333

دة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خ

 الشعبية.        
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حييى الداعيل )الوضعية القانونية والسياسية للوزراء املنتدبني باملغرب( دبلوم ،م2003 .1334

الدراسات العليا املعمقة قانون عام كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية جامعة 

 ململكة املغربية.    احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء ا

يزيد نصري )االجياب والقبول يف القانون املدين األردين واملقارن رشوط ،م2003 .1335

 االجياب( بحث جملة قسم الدراسات القانونية جامعة اهل البيت )ع( االردن.  

يرسى مهدي صالح )املتغري االمريكي يف السياسة اخلارجية السعودية جتاه ،م2003 .1336

 جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.،املاجستري،العراق(

يعرب حسني كريم التميمي )عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الرتكية ،م2003 .1337

كلية العلوم السياسية جامعة ،(2002-1990الرتكية  –أنموذج العالقات العراقية 

 بأرشاف د:امحد نوري النعيمي. ،املاجستري العلوم السياسية،بغداد

فكر ،عزيز قادر )ضامنات محاية حقوق االنسان يف اقليم كوردستان(يعقوب ،م2003 .1338

 .توفيق سعيد خالد: د بإرشاف،اربيل –جامعة صالح الدين ،سيايس

يونس عنون )عمليات رشاء الفاتورات يف القانون املغريب( دبلوم الدراسات ،م2003 .1339

تامعية جامعة احلسن العليا املعمقة قانون خاص كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالج

 الثاين عني الشق الدار البيضاء اململكة املغربية بإرشاف د: نجاة.  

رسائل ،م، ابراهيم الدسوقي عبد اللطيف الشهاوي ، عقد امتياز املرفق العام2003 .1340

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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واثر طرق االتصاالت احلديثة  TRIPS اتفاقية م، امحد انور حممد )حقوق املؤلف2003 .1341

)االنرتنت( عليها دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص كلية القانون جامعة 

  السليامنية بإرشاف حسن توفيق خري اهلل

م، امحد داوود امحد السواعري ) اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون الدويل ( املاجستري 2003 .1342

  لدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد يوسف علوانالقانون كلية ا

م، امحد رشاد حممود سالم ، عقد اإلنشاء واالدارة وحتويل امللكية . رسائل 2003 .1343

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف النظام الربملاين م، أمحد سالمة أمحد بدر ، االختصاص الترشيعي لرئيس الدولة 2003 .1344

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

م، امحد سمري حممد ياسني الصويف )الطعن االستئنايف يف االحكام القضائية املدنية 2003 .1345

دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة املوصل بإرشاف د عباس 

  ديالعبو

م، امحد عبد احلليم العجمي ، التكافل النقدي االقليمي . رسائل واطاريح القانون 2003 .1346

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االحكام االجرائية واملوضوعية للمعاهدات )م، أمحد عبد احلليم شكري عيل 2003 .1347

الزقازيق بإرشاف كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (الدولية أمام القضاء اجلنائي والوطني

 .د نجايت سيد امحد سند و د حازم حسن مجعة
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م، امحد عبد السميع عيل عالم ، رضائب الدخل والرتاكم الرأساميل . رسائل 2003 .1348

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

التنظيم القانوين للنقل بطريق احلاويات . م، اسامة عبد العزيز ابراهيم سعد ، 2003 .1349

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اسامة كامل ، املظاهر اخلارجية يف القانون اجلنائي . رسائل واطاريح القانون 2003 .1350

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اسامعيل أمحد، الشاهد ومسؤوليته املدنية يف القانون. رسائل  م، اسامعيل عيل2003 .1351

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، آمال كامل عبد اهلل، النظام القانوين لعقود مقايضة االصول املالية املنقولة. 2003 .1352

 رية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م، أنس حممد ابراهيم بشار، تغيري اجلنس وأثره يف القانون املدين والفقه االسالمي. 2003 .1353

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أيمن حممد سليامن مرعي ، النظام القانوين للرتاخيص النووية واالشعاعية . 2003 .1354

 اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واط

م، إهياب حممد يونس ، سياسات االغراق يف ظل اوضاع االقتصاد املرصي . 2003 .1355

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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. رسائل واطاريح م، بشار طالل امحد موسى، مشكالت التعاقد عرب االنرتنت2003 .1356

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، تامر حممد سليامن الدمياطي، اثبات التعاقد االلكرتوين عرب االنرتنت. رسائل 2003 .1357

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مني يف منظومة العمل الرشطي . رسائل م، جاسم خليل مريزا نارص ، االعالم اال2003 .1358

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مجعة شحود شباط، محاية املدنيني واالعيان املدنية يف وقت احلرب . رسائل 2003 .1359

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رشبجي ، االحتاد الفيدرايل : دراسة تطبيقية عن الوطن العريب .  م، مجيلة مسلم2003 .1360

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، محدي أبو النور السيد عويس ، االدارة االستشارية ودور القضاء االداري يف 2003 .1361

ق جامعة املنصورة مجهورية مرص الرقابة عليها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 العربية.

م، محدي حممد مصطفى حسن ، رهن املحل التجاري بني الفقه االسالمي 2003 .1362

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

 العربية.
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الفقه االسالمي  م، حنان شعبان مطاوع عبد العاطي ، املسؤولية اجلنائية للصبي يف2003 .1363

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

م، خليل حممد أمحد سيف ، نظام رد االعتبار يف الترشيعني املرصي واالمارايت . 2003 .1364

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اق حممد خليفة ، مبدأ جتديد املدفوعات يف احلساب اجلاري . م، ذكري عبد الرز2003 .1365

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رشا عيل الدين امحد عيل تقي الدين ، النظام القانوين حلامية الربجميات . رسائل 2003 .1366

 رية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م، رضا محدي محزة املالح ، ذاتية الدعوى اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية 2003 .1367

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رمزي حممد عيل دراز، السكوت وأثره عىل األحكام يف الفقه اإلسالمي . 2003 .1368

 نصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، سامل بن عيل بن أمحد الذهب ، استقالل السنة عن الكتاب بترشيع االحكام. 2003 .1369

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سامل جروان عيل امحد النقبي ، إبعاد االجانب . رسائل واطاريح القانون كلية 2003 .1370

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقو



222                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، سامي جاد اهلل عبد الرمحن واصل ، إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل . 2003 .1371

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

خلطا م، سحر جبار يعقوب جمي )استاذة جامعية( )فسخ العقد االداري قضائيا 2003 .1372

القانون العام/ القانون االداري، ،كلية القانون، املاجستري -االدارة(، جامعة بابل 

 بإرشاف د: حممد عيل جواد. 

م، سعد أمحد حممود سالمة ، التبليغ عن اجلرائم دراسة مقارنة . رسائل واطاريح 2003 .1373

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حلمي خليل إبراهيم ) إجراءات الطالق داخل املحكمة الرشعية  م، سوزان2003 .1374

وعالقتها بوقوع الطالق فعليا دراسة عىل عينة من القضايا املعروضة امام حمكمة الرصيفة 

الرشعية وحمكمة الشميساين الرشعية ( املاجستري العمل االجتامعي كلية الدراسات العليا 

 يباجلامعة االردنية بإرشاف د حممد العر

م، سيد ابراهيم الدسوقي طه، جملس التعاون اخلليجي. رسائل واطاريح القانون 2003 .1375

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، شارع نايف شارع الغويري ، الضبطية القضائية يف اململكة العربية السعودية . 2003 .1376

 هورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، صابر عبد احلميد عبد السميع حسن ، سلطة احلاكم الترشيعية رشعا ونظاما . 2003 .1377

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، صالح حسن امحد يوسف العزي )دور التنشئة االجتامعية يف احلد من السلوك 2003 .1378

ميدانية يف مدينة كركوك( املاجستري اختصاص علم االجتامع كلية االجرامي دراسة 

  اآلداب جامعة الوصل بإرشاف د امحد حسن احلديثي

م، ضحى ابراهيم حممد صقر الزياين، رشط التحكيم يف العقود املدنية. رسائل 2003 .1379

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد فاروق ابو العينني احلرصي ، االثار االجتامعية لربامج االصالح م، طارق حم2003 .1380

. رسائل واطاريح القانون  2000:  1990االقتصادي يف مرص ومواجهتها خالل الفرتة 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الفصل م، طه أمحد حسن املغازي ، دراسة وحتقيق من أول كتاب الصالة إىل أخر 2003 .1381

اخلامس منه من خمطوط املحيط الربهاين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عادل أبو هشيمة حممود حسن، عقود خدمات املعلومات يف القانون الدويل 2003 .1382

 بية.اخلاص رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العر

م، عبد االول عابدين حممد بسيوين، مبدأ حرية تداول االسهم يف رشكات املسامهة 2003 .1383

يف الفقه االسالمي والقانون املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ر يف م، عبد احلميد موسى عيسى الصالب ، النظرية الفعلية ملبدأ حسن اجلوا2003 .1384

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

 مرص العربية.

عنها يف  ؤليةمضار اجلوار غري املألوفة واملس)م، عبد الرمحن عيل حسن محزة 2003 .1385

فرع بني سويف جامعة القاهرة كلية احلقوق الدكتوراه  (القانون املدين والفقه اإلسالمي

 .رشاف د عبداحلميد ميهوب عويس و د سمري كاملبإ

م، عبد الرمحن حممد حممود الوجيه ، انفصال جزء من إقليم الدولة . رسائل 2003 .1386

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، عبد الرحيم حممد، الرقابة الدولية عىل تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق2003 .1387

املدنية والسياسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عبد الرؤوف عيل مغريب ، ودائع املصارف وشهادات االستثامر يف الفقه 2003 .1388

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

نارص عبد الفتاح زهرة ، فعاليات منظمة املؤمتر اإلسالمي يف حتقيق م، عبد ال2003 .1389

التضامن وتسوية النزاعات. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م، عبد النارص عبد الفتاح زهرة، فعاليات منظمة املؤمتر االسالمي يف حتقيق 2003 .1390

ت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة التضامن وتسوية املنازعا

 مجهورية مرص العربية.

م، عثامن عبد الرمحن عبد اللطيف حممد ، االستجارة بني الرشيعة االسالمية 2003 .1391

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

 العربية.

د حسن غريب ، تعدد اجلرائم واثره يف املواد اجلنائية . رسائل م، عصام أمحد حمم2003 .1392

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عالء الدين حممد حسني ، الرجوع الرصيف . رسائل واطاريح القانون كلية 2003 .1393

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

فتوح السبيحي ، حمظورات االحرام إىل هناية كتاب احلج والعمرة م، عمرو حامد 2003 .1394

من متاب تتمة االبانة عىل احكام فروع الديانة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فاطمة شحاته أمحد زيدان ، مركز الطفل يف القانون الدويل العام . رسائل 2003 .1395

 ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاري

م، فكري عبد احلميد أبو صيام ، االسباب اجلديدة يف النقض املدين . رسائل 2003 .1396

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ادية املرشوعة رسائل م، كامل عبد السميع حممود ، مسؤولية االدارة عن اعامهلا امل2003 .1397

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

مستقبلية(  نظرة مع بريوت مرفأ واستثامر أداء تطور ظهر )مراحل ابو نبيه مايا م،2003 .1398

لبنان  -دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

 القييس الدين د: حميبإرشاف 

م، حممد حامد السيد املليجي ، اثر اتفاقيات اجلات عىل حقوق امللكية الفكرية . 2003 .1399

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حسني عبد املجيد هاشم، االنعكاسات االمنية التفاقيات التجارة العاملية 2003 .1400

رشطة يف مواجهتها. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة ودور ال

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد خري امحد العكام ، دور السياسات الرضيبية يف البالد العربية يف انجاز 2003 .1401

السوق العربية املشرتكة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 ربية.مرص الع

م، حممد رشاد أبو عرام ، املساعدة كوسيلة للمسامهة التبعية يف اجلريمة . رسائل 2003 .1402

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد عبد الرؤوف حممود أمحد ، اثر الروابط االرسية عىل تطبيق القانون اجلنائي 2003 .1403

قارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف االنظمة القانونية امل

 مجهورية مرص العربية.
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م، حممد عبيد أمحد القحطاين احلسناوي ، الضبط اإلداري سلطانه وحدوده يف 2003 .1404

دولة االمارات العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

 يف م، حممد عيل املوسوي )إشكاليات تطبيق الترشيعات البيئية الدولية والداخلية2003 .1405

لبنان  -لبنان( دبلوم ادارة عامة كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية اجلامعة اللبنانية 

  سلهب. بإرشاف د: سامي

سائل م، حممد حممد أمحد حممد عجيز ، دور اخلطأ يف تأمني اصابات العمل . ر2003 .1406

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

البريوقراطية يف االدارة املحلية . رسائل واطاريح ،م، حممد حممد عبد الوهاب2003 .1407

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تلوث يف ترشيعات البيئة . م، حممد حممد عبده أمام ، احلق يف سالمة الغذاء من ال2003 .1408

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حمود ابراهيم املكاوي ، مستقبل البنوك االسالمية يف ظل التطورات 2003 .1409

االقتصادية العاملية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 بية.العر

دراسة  حدود مبدأ املرشوعية يف ظل قانون الطوارئ)م، حممد موسى حممد الفقي 2003 .1410

كلية احلقوق قسم القانون العام  الدكتوراه احلقوق تطبيقية عىل جهاز الرشطة يف مرص(

 .عني شمس بإرشاف د حممد سعيد حسني امنيجامعة 
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ظل العوملة . رسائل  م، مراد جابر مبارك السعداوي ، ميص مبدأ السيادة يف2003 .1411

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى ابراهيم عبد الفتاح العدوي، سلطة الدولة يف تنظيم إقامة األجانب 2003 .1412

وابعادهم والرقابة القضائية عليها. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 عربية.املنصورة مجهورية مرص ال

م، مصطفى عبد اجلواد حممود السيد ، األحزاب السياسية . رسائل واطاريح 2003 .1413

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى حممود كامل الرشبيني ، بطالن إجراءات التقايض امام القضاء 2003 .1414

 نصورة مجهورية مرص العربية.اإلداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، مطهر عيل صالح أنقع ، جرائم اخليانة العظمى يف الترشيع اليمني . رسائل 2003 .1415

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، معتز نزيه حممد صادق املهدي، عقد الفندقة واملسؤولية املدنية الناشئة عنه . 2003 .1416

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطا

م، ممدوح محد السيد فايد بدر ، نظام املحلفني . رسائل واطاريح القانون كلية 2003 .1417

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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من م، منري حممد عيل اجلويب، حقوق املتهم اثناء مبارشة مأموري الضبط القضائي 2003 .1418

رجال الرشطة إجراءات التحقيق االبتدائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نادي أمحد الطيب حممد ، سقوط احلق يف ضامن العيوب اخلفية يف عقود 2003 .1419

رية مرص املعارضات املالية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

 العربية.

م، نائلة عادل حممد فريد قورة ، جرائم احلاسب االقتصادي . رسائل واطاريح 2003 .1420

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نجم رياض نجم الربيض ، ضامنات اطراف التحكيم يف العالقات الدولية 2003 .1421

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

م، نجوى ابراهيم السيد البدايل ، عقد االجيار التموييل . رسائل واطاريح القانون 2003 .1422

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نرمني حممد حممود صبح ، مبدأ العقد رشيعة املتعاقدين والقيود التي ترد عليه 2003 .1423

نون التجارة الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف القا

 مجهورية مرص العربية.
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