


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

        

 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 

  



 



  



 واالطاريح :الرسائل 

1. 2007  ، ahmed  ، ghazal montassel el awasy . \ la 

privatization du secteur bancaire .  -  رسائل واطاريح القانون كلية

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ابراهيم احلسن )قضاء االلغاء يف نطاق العقود االدارية دراسة مقارنة(  ، م2007 .2

بإرشاف د: امحد  ، لية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةالدكتوراه ك

 اسامعيل. 

ابراهيم جوهر ابراهيم سامل )االجتاهات احلديثة يف الدفع باتفاق التحكيم  ، م2007 .3

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

 عوض امحد الزعبي  

ابراهيم محيد حمسن الزيدي )الفراغ الترشيعي يف احكام الرضائب املبارشة يف   ،م2007 .4

 جامعة بغداد كلية القانون.  ، الدكتوراه القانون / املالية العامة ، العراق(

ابراهيم عنرت فتحي )ترصف املستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد االجيار دراسة  ، م2007 .5

مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: ضحى حممد 

 سعيد النعامن

 ، (1962 - 1934امحد امحد صالح العرامي )العالقات اليمنية العراقية  ، م2007 .6

 بإرشاف د: عيل مفلح املحافظة. ، دنية كلية الدراسات العليااجلامعة االر ، الدكتوراه
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امحد حازم مصطفى )مفهوم اجلامعات االجرامية املنظمة يف نصوص القانون  ، م2007 .7

 جامعة ارسطوطالس. ، اليونان ، اجلنائي الدويل(

ون أمحد طارق ياسني املوىل )املشاركة الدولية يف إعادة بناء الدول( كلية القان ، م2007 .8

 بإرشاف د: عامر عبد الفتاح اجلومرد.  ، املاجستري القانون العام ، جامعة املوصل

امحد طوزان )ظاهرة العوملة يف اطار القانون الدويل( الدكتوراه كلية القانون  ، م2007 .9

 بإرشاف د: ماجد احلموي و د جاسم زكريا.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

املنعم أمحد )مبدأ عدم التعسف يف استعامل احلق يف القانون الدويل أمحد عبد  ، م2007 .10

 بإرشاف د: عصام العطية.  ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، العام(

امحد عبداهلل حمسن عطاونة )األداء السيايس حلركة املقاومة اإلسالمية محاس  ، م2007 .11

آلداب جامعة بريزيت ( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية ا1987-2006

 فلسطني بإرشاف د: صالح عبداجلواد.

امحد عبداهلادي حسني )مؤسسات املجتمع املدين وصنع السياسة العامة(  ، م2007 .12

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

 امحد قاسم فرحات )التدخل االقليمي والدويل يف رصاعات بعض دول حوض ، م2007 .13

كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف  ، املاجستري ، النيل السودان اثيوبيا اريرتيا(

 لبنان.    
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امحد حممود حممد عاشور )احكام اخللوة يف الفقه االسالمي تطبيقاهتا يف املحاكم  ، م2007 .14

ة فلسطني الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغز

 بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

 ، امحد مطر خليفة )أثر الشيوع يف تقييد سلطة الترصف القانوين دراسة مقارنة( ، م2007 .15

بإرشاف د: سعد حسني عبد  ، املاجستري القانون اخلاص ، كلية احلقوق جامعة النهرين

 ملحم. 

امحد نبيل امحد صوص )االستجواب يف النظام الربملاين دراسة مقارنة فلسطني  ، م2007 .16

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون العام ، ومرص(

 بإرشاف د: غازي دويكات. ، فلسطني

ة( املاجستري أروى يوسف )العالقات الروسية اإليرانية بعد انتهاء احلرب البارد ، م2007 .17

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: حممد حسون و د. أمحد ناصوري.  ، السورية

 ، املاجستري القانون / القانون الدستوري ، اريان حممد عيل )الدستور الفدرايل( ، م2007 .18

 جامعة بغداد كلية القانون. 

استربق فاضل شعري الشمري )مقومات رسم السياسة العامة يف الواليات  ، م2007 .19

املتحدة( املاجستري النظم السيايس والسياسات العامة العلوم السياسية جامعة النهرين 

 بإرشاف د: اكرم عبداهلل اجلمييل. 
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ارساء جبار خلف )النظام االنضباطي للقضاة واعضاء االدعاء العام يف العراق  ، م2007 .20

بإرشاف د: غازي فيصل  ، املاجستري القانون ، دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين

 مهدي. 

ارساء عبدالوهاب ناجي )اثار االحكام االجنبية يف العراق يف القضايا املدنية  ، م2007 .21

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

الدكتوراه  ، ويش )النظام القانوين للمحل التجاري االلكرتوين(اسالم جميد ح ، م2007 .22

 جامعة بغداد كلية القانون.  ، القانون التجاري

أسامء صرب علوان )االلتزام بالصيانة يف عقد البيع دراسة مقارنة مع الفقه  ، م2007 .23

صطفى بإرشاف د: م ، الدكتوراه القانون اخلاص ، إلسالمي( كلية احلقوق جامعة النهرين

 إبراهيم الزملي 

أرشف عمران حممد الربكي )املسؤولية اجلنائية والعقاب عن جرائم احلرب(  ، م2007 .24

جامعة طرابلس  ، كلية القانون ماجستري ارشاف د: حممد هاشم ماقورا قسم القانون اجلنائي

 ليبيا.

اكرم مجيل سلامن )التنمية البرشية املستدامة وحقوق االنسان( املاجستري العلوم  ، م2007 .25

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

العارية بولرباح )دور االمم املتحدة يف النزاع املسلح بدار فور( املاجستري كلية  ، م2007 .26

ة اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهوري

 الشعبية.        
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العايب مجال )التنوع البيولوجي كبعد يف القانون الدويل واجلهود الدولية  ، م2007 .27

واجلزائرية حلاميته( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ري كريم )التنظيم القانوين للمناطق احلرة يف ظل اإلستثامر واملقارن دراسة العز ، م2007 .28

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اجلنائي  املربوك عيل نرص النباح )انعكاسات اإلجرام املعلومايت عىل اإلثبات ، م2007 .29

 ، دراسة مقارنة( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد هاشم ماقورا

 جامعة طرابلس ليبيا.

أمالو نبيل )خصوصية قانون املالية والقانون العضوية يف النظام القانون  ، م2007 .30

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 ، امل مجهور جاسم )نقض االجراءات التنفيذية ووقفه وتأخريه دراسة مقارنة( ، م2007 .31

 بإرشاف د: عزيز اخلفاجي. ، كلية القانون جامعة بغداد ، املاجستري القانون اخلاص

دراسة قانونية مقارنة( كلية أمل كاظم سعود )االلتزام بالتعاون يف العقود  ، م2007 .32

بإرشاف د: صربي محد خاطر و د:  ، الدكتوراه القانون اخلاص ، احلقوق جامعة النهرين

 عدنان العابد 
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أميمة إبراهيم البوعييش )التنمية وحقوق االنسان يف الوطن العريب دراسة يف أثر  ، م2007 .33

 االقتصاد كلية السياسية علومال قسم غياب االرادة السياسية عىل العمل العريب املشرتك(

 .ليبيا طرابلس جامعة ، املهدوي نوري حممد: د ارشاف املاجستري السياسية والعلوم

اميمة حممد مسعود اجلملة )حق املرأة يف التملك واالنفاق يف الفقه االسالمي(  ، م2007 .34

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم 

 مقداد. 

أنور املرصي )السياسة األمريكية جتاه مضيق هرمز دراسة يف النزعة الرباغامتية(  ، م2007 .35

تري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجس

 بإرشاف د: خالد املرصي و د. فادي خليل. ، العربية السورية

انيس عبداملجيد )سبب القرار االداري ونطاق الرقابة القضائية عليه دراسة  ، م2007 .36

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

 دلة. 

اوشاعو رشيد )احلصانة الشخصية لرؤساء الدولة االجنبية واملبعوثني  ، م2007 .37

الدبلوماسية واالليات القانونية لتنفيذها( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

أوكيل حممد أمني )احلدود الفاصلة بني العمل الدبلومايس والقنصيل( املاجستري  ، م2007 .38

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

 الشعبية.        
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ري كلية أوالد العيد الطاهر )التقادم املكسب للعقار يف القانون اجلزائري( املاجست ، م2007 .39

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

اوميد حممـد اسود )احلامية الدولية للنساء اثناء املنازعات املسلحة دراسة يف ضوء  ، م2007 .40

 ، قسم القانونجامعة صالح الدين اربيل  ، املاجستري ، القانون الدويل االنساين( عام دويل

 بإرشاف د: كامل سعدي مصطفى.

اياد كاظم حسون )مشكلة املديونية اخلارجية لبلدان عربية خمتارة مع اشارة  ، م2007 .41

املاجستري العلوم االقتصادية قسم كلية االدارة  ، (2004 - 1985خاصة للعراق للمدة 

 واالقتصاد جامعة بغداد بإرشاف د: هناء عبداحلسني الطائي.

اياد حممود جبارين )الفعل الشخيص املوجب للمسئولية التقصريية يف مرشوع  ، م2007 .42

القانون املدين الفلسطيني( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: يارس العاموري.

ل من إيامن عبدامللك )مبدأي حسن النية والتعويض يف التأمني البحري يف ك ، م2007 .43

القانونني اجلزائري والتونيس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ايمن بدري زعيرت )الرشاكة االوروبية املتوسطية واثرها عىل القطاع الزراعي  ، م2007 .44

 لسياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   كلية العلوم ا ، املاجستري ، اللبناين(
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ايمن فاروق صالح زعرب )استغالل الوظيفة يف االعتداء عىل املال العام يف الفقه  ، م2007 .45

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 ماهر امحد راتب السويس.

باسم مجعة ابراهيم )العلامنية بني املناهضة واملنارصة يف الفكر( بإرشاف د: غانم  ، م2007 .46

 حممـد صالح. 

باسم خرض حسن )املقاومة الالعنفية يف فلسطني فلسفتها أدواهتا وأثرها  ، م2007 .47

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 1967-1993

 لح عبداجلواد.فلسطني بإرشاف د: صا

باسمة املهدي )النظام القانوين للبصمة الوراثية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  ، م2007 .48

 بإرشاف د: بارعة القديس.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

بان صالح عبدالقادر الصاحلي )الرضائب الكمركية يف العراق واالثار املرتتبة  ، م2007 .49

 جامعة بغداد كلية القانون.  ، الدكتوراه القانون / املالية العامة  ،عليها(

باهر مردان مصخور )مستقبل االسرتاتيجية االمريكية يف العراق( املاجستري  ، م2007 .50

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

نة( كلية احلقوق بـتول صـراوة عـبادي )العقد السياحي دراسة قانونية مقار ، م2007 .51

 بإرشاف د: لطيف جرب كوماين.  ، الدكتوراه القانون التجاري ، جامعة النهرين



15                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

بخوش زوبري )إدارة املال الشائع( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2007 .52

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لنظام القانوين حلامية برامج االعالم االيل( املاجستري كلية برادعي قوسم )ا ، م2007 .53

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

بسام امللحم )السياسة اخلارجية لالحتاد األوريب جتاه املنطقة العربية( املاجستري  ، م2007 .54

ولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية االختصاص العالقات الد

 بإرشاف د: فادي خليل و د. خالد املرصي.  ، السورية

 ، الدكتوراه القانون املدين ، بسم حممد رشدي )االستئناف يف الدعوى املدنية( ، م2007 .55

 جامعة بغداد كلية القانون. 

 ، الدكتوراه ، بشري مجعة عبد اجلبار الكبييس )احلامية الدولية للغالف اجلوي( ، م2007 .56

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

بكر عبد االله امحد )ظاهرة االتالف والتكتل يف النظام السيايس االرسائييل(  ، م2007 .57

لعلوم السياسية جامعة بغداد بإرشاف د: خلدون ناجي املاجستري فرع النظم السيايس كلية ا

 معروف. 

بلبولة بختة )أثر فكرة التعسف يف استعامل احلق عىل الزواج وانحالله( املاجستري  ، م2007 .58

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

 الشعبية.        



16                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

)الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر يف نقل امللكية العقارية(  بلقايض كريمة ، م2007 .59

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

 الديمقراطية الشعبية.        

بن حفاف سامعيل )االختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية  ، م2007 .60

ءات املحاكمة أممها( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة ليوغسالفيا السابقة واجرا

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بن خرضة زهرية )مسؤولية املحافظ العقاري يف الترشيع اجلزائري( املاجستري  ، م2007 .61

ورية اجلزائرية الديمقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمه

 الشعبية.        

بن سويح خدجية )النظام القانوين لإلستثامر يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق  ، م2007 .62

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

املنقولة الصادرة عن رشكة املسامهة دراسة بن غانم فوزية )النظام القانوين للقيم  ، م2007 .63

مقارنة بني القانون اجلزائري والقانون الفرنيس( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

طبيق يف بن فرحية مصطفي )االصالح االداري ووضعيته بني النظرية والت ، م2007 .64

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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بن قوية خمتار )احلامية القانونية للملكية الصناعية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2007 .65

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

بوخرية حسني )التمويل االستثامري البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة(  ، م2007 .66

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

 الديمقراطية الشعبية.        

لتعددية احلزبية يف اجلزائر من خالل دراسة بوطبيق فاتح )الالمركزية اإلدارية وا ، م2007 .67

للعهدتني االنتخابتني  ، املعاضيد  ، مطارفة  ، املسيلة  ، حالة ثالث بلديات من والية املسيلة 

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 97/2002و  90/95

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بوغاري عودة )انتهاء عقود االجيار يف القانون املدين( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2007 .68

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بيان اسحق القواسمي )القانون الواجب التطبيق عىل عقود التجارة االلكرتونية  ، م2007 .69

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

 امني دواس.

 بيرشه و محه جان عزيز )تطور القانون الدويل العام يف ظل النظام العاملي اجلديد(، ، م2007 .70

 كلية القانون.  ، جامعة السليامنية ، املاجستري
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بيشوا )مفهوم التنظيم احلزيب السيايس وتأثريه عىل احلركة الوطنية الكردية يف  ، م2007 .71

 ، املاجستري ، لندن -اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية  ، (2003-1958العراق ما بني عام 

 بإرشاف د: حممد اهلاموندي.

املاجستري كلية  تيطراوي عبدالرزاق )إثبات الصفة الديبلوماسية واثار التمتع هبا( ، م2007 .72

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

ثامر داود عبود الشافعي )تعدد جنسية الفرد وأثاره القانونية دراسة يف القانون  ، م2007 .73

بإرشاف  ، امعة بغدادكلية القانون ج ، املاجستري القانون الدويل اخلاص ، الدويل واملقارن(

 د: كريم مزعل الساعدي.

جارس جودة عيل العايص )نفقة الزوجة يف الفقه االسالمي دراسة فقهية مقارنة  ، م2007 .74

مع قانون االحوال الشخصية الفلسطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د شحادة سعيد السويركي.

دراسة حتليلية  -جبار اسامعيل عبد اجلبوري )النظام السيايس الكويتي  ، م2007 .75

 للتطورات السياسية املعارصة( بإرشاف د: طارق البيايت. 

املتعلق بتطبيق اجلزاء احلادي عرش من  1994جويلية  28جراالفية امال )اتفاق  ، م2007 .76

بن عكنون جامعة اجلزائر  معاهدة االمم املتحدة لقانون البحار( املاجستري كلية احلقوق

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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جرير رشيدة )حل النزاعات الدولية يف أفريقيا من منظمة الوحدة اإلفريقية إىل  ، م2007 .77

االحتاد اإلفريقي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 ئرية الديمقراطية الشعبية.        اجلمهورية اجلزا

جالوي سلطان عبطان )التيارات الفكرية والسياسية يف النجف االرشف  ، م2007 .78

جامعة الدول العربية االمانة العامة الحتاد املؤرخني العرب معهد  ، (1945-1958

 ، عارصاملاجستري التاريخ احلديث وامل -التاريخ العريب و الرتاث العلمي للدراسات العليا 

 بإرشاف د: عالء الرهيمي. 

مجان عيل قنيص )حرية التعبري يف اإلعالم احلكومي صوت فلسطني نموذجا  ، م2007 .79

Freedom of expression in Governmental media : Voice of 

Palestine : a case study املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية )

 فلسطني بإرشاف د: جورج جقامن. الدراسات العليا جامعة بريزيت

جوادي نبيل )دفاتر الرشوط يف القانون االداري اجلزائري دراسة متعلقة بعقود  ، م2007 .80

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

حتاد االورويب دراسة قانونية سياسية يف ضوء جواس حسن رسول )طبيعة اال ، م2007 .81

جامعة  ، املاجستري ، عام دويل ، املعاهدات املنشئة لالحتاد ومرشوع الدستور االورويب(

 بإرشاف د: شريزاد امحد النجار. ، قسم القانون ، صالح الدين اربيل
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متعددة  جوتيار حممد رشيد صديق )املسؤولية الدولية عن انتهاكات الرشكات ، م2007 .82

اخلربة  ، كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل ، الدكتوراه ، اجلنسية حلقوق االنسان(

 العلمية د: حكمت شرب بإرشاف د: عصام العطية. 

حبيب إبراهيم محادة الدليمي )حدود سلطة الضبط اإلداري يف الظروف العادية  ، م2007 .83

بإرشاف د: رافع  ، الدكتوراه فلسفة القانون العام ، دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة بابل

.  خرض صالح شربر

حسام خليل عايش )االعالم ضوابطه واحكامه الرشعية( املاجستري كلية  ، م2007 .84

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

تحدة يف مكافحة اإلرهاب بعد حسام ممدوح خريو )إسرتاتيجية الواليات امل ، م2007 .85

جامعة النهرين املاجستري العلوم  -كلية العلوم السياسية  ، (2001أيلول  /11أحداث 

 بإرشاف د: قاسم حممد عبد. ، السياسية قسم السياسة الدولية

حسان العيسى )الرقابة عىل اداء املوازنات احلكومية كوسيلة لتطوير سياسة  ، م2007 .86

بإرشاف  ، الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةاملوازنة العامة( 

 د: حممد احلالق. 

 ، الدكتوراه ، حسن بدوي مهلل )مستقبل الدور الصيني يف االقتصاد العاملي( ، م2007 .87

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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نسان يف الصحة( حسن صالح السنويس امبيوه )احلامية اجلنائية حلق اال ، م2007 .88

بإرشاف د: فتوح  ، قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مرص ، الدكتوراه

 عبداهلل الشاذيل. 

حسن عزيز نور احللو )االرهاب يف القانون الدويل دراسة قانونية مقارنة(  ، م2007 .89

بإرشاف  ، االكاديمية العربية املفتوحة يف الدانمرك املاجستري القانون العام هلسنكي فنلندا

 د: جالل خضري الزبيدي. 

حسني امحد دخيل )ازمة االقتصاد املكسيكي واثرها يف حتديد نمط العالقات(  ، م2007 .90

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

حسني امحد حممد الغتامي )االحكام الترشيعية لتحول رشكة التضامن دراسة  ، م2007 .91

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

 عبيدات 

د )املسؤولية اجلنائية عن غسل االموال دراسة حسني صالح مصطفى عبداجلوا ، م2007 .92

قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق  ، مقارنة بني القانون والرشيعة االسالمية( الدكتوراه

 جامعة احللوان بإرشاف د: حسني امحد اجلندي 

 املاجستري ، (الباسفيك –حسني عالوي خليفة )االسرتاتيجية االمنية يف آسيا  ، م2007 .93

 .النهرين جامعة السياسية العلوم كلية سياسيةال العلوم
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دراسة  -حسني عيل حمسن البهاديل )حقوق املتهم يف القانون اجلنائي الدويل  ، م2007 .94

بإرشاف  ، الدكتوراه ، جامعة النهرين -كلية احلقوق  ، (-قانونية وفق نظام روما االسايس 

 د: مجال ابراهيم احليدري. 

 11/9حسني مزهر خلف ) السياسة اخلارجية االمريكية جتاه ايران بعد احداث  ، م2007 .95

بإرشاف د: مثنى عيل حسني  ، ( املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة بغداد2001سبتمرب 

 املهداوي. 

حطاب فؤاد )عقد الرشاكة األورويب اجلزائري دراسة حتليلية( املاجستري كلية  ، م2007 .96

ن جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنو

 الشعبية.        

حم ولد حممد املصطفى )سياسة الالمركزية يف النظام املوريتاين( املاجستري كلية  ، م2007 .97

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

محادي خرية )مسامهة املفاوضات يف تسوية النزاعات الدولية مثال النزاع العريب  ، م2007 .98

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

كلية  ، توراهمحدية شاكر مسلم )اجتاهات التغريات اهليكلية يف اقتصاديات( الدك ، م2007 .99

 العلوم السياسية جامعة النهرين.
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محيل سمري )التدابري احلدودية ملعاجلة املساس بحقوق امللكية الفكرية( املاجستري  ، م2007 .100

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

 الشعبية.        

 ، ف االجراءات اجلزائية يف القانون العراقي(محيد عبد محادي ضاحي )وق ، م2007 .101

 كلية القانون جامعة بغداد. ، املاجستري القانون اجلنائي

حنان حنا رفيدي قمر )خفايا اخلطوة اإلرسائيلية إىل أوسلو ما بني األهداف  ، م2007 .102

واالسرتاتيجية( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 

  بإرشاف د: هلغى باومغرتن.فلسطني

حنان حممد نمر عياد )العالقات الصينية األمريكية بعد انتهاء احلرب الباردة  ، م2007 .103

املتغري يف املوقف األمريكي من انضامم الصني إىل منظمة التجارة العاملية( املاجستري 

هلغى الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 باومغرتن.

حيدر حييى ثامر الشبيل )دور اللجنة املعنية بحقوق االنسان يف محاية ضحايا  ، م2007 .104

 بإرشاف د: عصام العطية. ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، االنتهاكات(

خالد محود )رسية الدعوى اجلناية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  ، م2007 .105

 بإرشاف د: بارع قديس.  ، اجلمهورية العربية السورية
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خالد سعود بشري اجلبور )التفريد العقايب يف القانون االردين دراسة مقارنة مرص  ، م2007 .106

نية العليا االردن بإرشاف د: فرنسا( الدكتوراه جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانو

 واثبة داود السعدي

خالد عبداجلابر الصليبي )شهادة النساء عىل حقوق الوالدة وتطبيقاهتا يف  ، م2007 .107

املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

مد االدغم )الدفوع املوضوعية يف دعاوي التفريق بحكم القايض( خالد حم ، م2007 .108

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: امحد ذياب 

 شويدح.

خدجية امحد كامل ابو العطا )الرشوط املشرتطة يف عقد النكاح دراسة فقهية  ، م2007 .109

والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة 

 اسامعيل هنية.

داودي منصور )املسؤولية اجلنائية للفرد عىل ضوء النظام االسايس للمحكمة  ، م2007 .110

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

 بية.        اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشع

درعي عبداملالك )حصانات وإمتيازات مقر البعثة الدبلوماسية حالة اجلزائر(  ، م2007 .111

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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 ، قانون العقوبات(دريد قحطان حممد )جريمة استعامل املحررات املزورة يف  ، م2007 .112

 كلية القانون جامعة بغداد. ، املاجستري القانون اجلنائي

دعاء الصاوي يوسف )القوانني االساسية وعالقتها بالسلطة واحلريات دراسة  ، م2007 .113

بإرشاف د:  ، قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص ، مقارنة( الدكتوراه

 سعاد الرشقاوي. 

نوش عبدالرمحن )جوانب قانونية للملكية العقارية( املاجستري كلية احلقوق دغ ، م2007 .114

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

دفوس هند )األخطار اإلجتامعية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2007 .115

 ة اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهوري

الدكتوراه الفكر  ، ديمة عبد اهلل أمحد )املضامني األساسية يف فكر سيد قطب( ، م2007 .116

 بإرشاف د: جهاد تقي احلسني.  ، السيايس

 ، ذكرى جانكري سليامن خنجر السعدي )مناهضة التعذيب يف القانون الدويل( ، م2007 .117

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

ذو الفقار عيل رسن الساعدي )الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقاهتا( كلية  ، م2007 .118

 بإرشاف د: عوض فاضل إسامعيل الدليمي. ، الدكتوراه القانون ، احلقوق جامعة النهرين
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رامي شحدة شحادة ابو ستيتة )شهادة النساء عىل دعاوى النفقات وتطبيقاهتا يف  ، م2007 .119

املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد راتب السويس.

ظام للحامية( املاجستري رانيا زبانه )الالجئون يف الوطن املرشدون داخليا أي ن ، م2007 .120

الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 جوين عايص.

رباب حسني كشكول )إِنتهاء عالقة الرشيك بالرشكات التجارية دراسة  ، م2007 .121

ستاذ د: بإرشاف اال ، كلية القانون جامعة املستنرصية املاجستري القانون اخلاص ، مقارنة(

 لطيف جرب كوماين.

رباب خليل إبراهيم الدباغ )نطاق التأديب يف الوظيفة العامة دراسة مقارنة( كلية  ، م2007 .122

 بإرشاف د: حممد عيل جواد.  ، املاجستري القانون ، القانون اجلامعة املستنرصية

رحيم صدام جرب الساعدي )التعددية السياسية وصنع السياسة العامة يف لبنان(  ، م2007 .123

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ردينة حممد رضا جميد )الوالية عىل املال دراسة بني الرشيعة االسالمية  ، م2007 .124

 داد كلية القانون. جامعة بغ ، الدكتوراه القانون املدين ، والقانون(

رشا ظافر تفاحه )املنطق اإلمرباطوري يف املرشوع األمريكي الرشق األوسط  ، م2007 .125

اجلديد( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: سمري عوض.
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العلوم رشا عبداحلميد طالب )اصالح جامعة الدول العربية( املاجستري  ، م2007 .126

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

رشا حييى عبيس )سباق التسلح وانعكاسه عىل البيئة االمنية( املاجستري العلوم  ، م2007 .127

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ي رعد حافظ سامل )التنشئة االجتامعية السياسية يف دول اخلليج العريب انموذج ، م2007 .128

كلية  -جامعة بغداد  ، الدكتوراه قسم النظم السياسية والعامل الثالث ، الكويت والبحرين(

 بإرشاف د: عيل دريول حممد اجلبوري.  ، العلوم السياسية

ركاي عنيمة )االلتزام بمطابقة املنتوجات واخلدمات للمواصفات القانونية  ، م2007 .129

ن جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية والتنظيمية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنو

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

رمضان حممد األطرش )الدولة يف الفكر املاركيس املعارص( قسم العلوم  ، م2007 .130

جامعة  ، السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية املاجستري ارشاف د: حممود حممد خلف

 طرابلس ليبيا.

الدكتوراه  ، (2006 - 1921رند حكمت حممود )مشكلة بناء الدولة يف العراق  ، م2007 .131

العلوم السياسية جامعة بغداد بإرشاف د: حسان حممد  ، فرع النظم السيايس والعامل الثالث

 شفيق.  

روكيلة الطيب )املسؤولية التقصريية للطبيب الرشعي( املاجستري كلية احلقوق  ، م2007 .132

 جلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة ا
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ريبني حممد صوىف )حقوق الشعب الكردي يف الدستور العراقي الدائم لعام  ، م2007 .133

 بإرشاف د: معروف عمر كل.  ، املاجستري، جامعة كوية ، (2005

سة مقارنة بني القانون املدين ريم عدنان عبدالرمحن الشنطي )االنابة يف الوفاء درا ، م2007 .134

املرصي والقانون املدين االردين ومرشوع القانون املدين الفلسطيني( املاجستري جامعة 

 النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا فلسطني بإرشاف د: عيل الرسطاوي. 

 زايدي محيد )تسوية النزاع االثيويب االريتريي يف اطار اتفاق السالم املوقع ، م2007 .135

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

زرقاين حممد )مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ يف النقل البحري يف القوانني  ، م2007 .136

بن عكنون جامعة اجلزائر  الفرنسية املرصية اجلزائرية واإلنجليزية( املاجستري كلية احلقوق

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

زهري فريد مبارك )أصول االستبداد العريب( املاجستري الدراسات العربية  ، م2007 .137

 املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ.

 اإلرهاب يف السياسة اخلارجية األمريكية( املاجستري زهري حمفوض )احلرب عىل ، م2007 .138

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 . عبد العزيز املنصور.د و بإرشاف د: حممد حسون ، السورية
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ة دراسة زياد حسن العبيدي )احلامية اجلنائية حلق اخلصوصية يف اجلينات الوراثي ، م2007 .139

مقارنة( املاجستري القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: حممد عباس 

 محودي 

الدكتوراه  ، زياد خالد يوسف املفرجي )املسؤولية االدارية عن االعامل الطبية( ، م2007 .140

 كلية القانون جامعة بغداد. ، القانون االداري

زياد طارق خليل )التخطيط االسرتاتيجي واالداء السيايس اخلارجي للواليات  ، م2007 .141

كلية العلوم السياسية  ، الدكتوراه االسرتاتيجية ، املتحدة االمريكية بعد احلرب الباردة(

 جامعة النهرين بإرشاف د رسمد زكي اجلادر 

بول الدعوى زينب عباس حمسن )التظلم االداري باعتباره رشط من رشوط ق ، م2007 .142

املاجستري جامعة النهرين كلية احلقوق  ، امام حمكمة القضاء االداري دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.

زينة مدحت حممد رشيف اهلموندي )اثر االزمة السياسية يف التنمية االقتصادية  ، م2007 .143

 املاجستري ، نهرينال جامعة السياسية العلوم كلية( 2005 – 1946دراسة أنموذج تركيا 

 عبداللطيف عامد: د بإرشاف ، الدولية االقتصادية العالقات اختصاص ـ السياسية العلوم

 . سامل

سامر داللعة )التوفيق بني الرضورات الفنية يف األعامل النامجة عن حتوير املصنف  ، م2007 .144

جامعة  ، مقارنة(األديب و حق املؤلف األصيل يف اإلحرتام يف القانون األردين دراسة 

 الريموك االردن.  
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سامر داللعة )جدلية العالقة بني حق مالك الدعامة املادية يف هدم املصنف  ، م2007 .145

التشكييل وحق املؤلف يف االعرتاض بني سلبية القانون واجتهادات القضاء دراسة 

 جامعة الريموك االردن.    ، مقارنة(

ثري اتفاق أوسلو واالنتفاضة الثانية عىل حركة سامر عبداحلميد حممود راشد )تأ ، م2007 .146

فتح والسلطة الفلسطينية( املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا 

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: جورج جقامن.

رسهنك محيد صالح الربزنجي )مقومات الدستور الديمقراطي وآليات املدافعة  ، م2007 .147

الدكتوراه كلية  ، يلية نقدية مقارنة يف ضوء املبادئ العامة للدساتري املعارصة(عنه دراسة حتل

بإرشاف د: عبدالرمحن رحيم  ، القانون العام ، القانون والسياسة جامعة صالح الدين اربيل

 عبداهلل. 

رسور حممد عبداهلل )الفساد واداء النظام السيايس يف الدول النامية( املاجستري  ، م2007 .148

 وم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        العل

سعد حامد عبد العزيز قاسم )اثر الرأي العام عىل اداء السلطات العامة دراسة  ، م2007 .149

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

 د: حممود ابو السعود حبيب.

 ، سعد مظلوم عبداهلل العبديل )ضامنات حرية ونزاهة االنتخابات دراسة مقارنة( ، م2007 .150

 كلية القانون جامعة بابل القانون العام بإرشاف د رافع خرض صالح شرب ، املاجستري



31                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

سعيدي امحد هناء )املنظمة الدولية يف مواجهة املجال املحفوظ للدولة( املاجستري  ، م2007 .151

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

 الشعبية.        

سلامن لفتة اجلبوري )املسؤولية املدنية للجراح عن خطأ اجلسيم بني الرشيعة  ، م2007 .152

االسالمية والقانون العراقي دراسة تارخيية فقهية وقضائية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

 تكريت.

ى امحد ميدان )احلامية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة( سلو ، م2007 .153

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، املاجستري، جامعة السليامنية

سليم حممد النجار )سلطة القايض يف تقدير العقوبات التعزيرية( املاجستري كلية  ، م2007 .154

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

سليامن عيل كرمو )املرجعيات الدولية الضابطة للنزاع املسلح السوري  ، م2007 .155

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة  ، املاجستري ، (االرسائييل والقانون الدويل العام

 االسالمية يف لبنان.      

سامح يوسف اسامعيل السعيد )العالقة التعاقدية بني اطراف عقد االعتامد  ، م2007 .156

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون العام ، املستندي(

 : حسني مشاقي.بإرشاف د ، فلسطني

سمية غالب زنجيل )مقومات رسم السياسة العامة يف تركيا( املاجستري العلوم  ، م2007 .157

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        
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 ، سمري برهان رشيد )املركز القانوين للمعتقلني يف القانون الدويل االنساين( ، م2007 .158

 بإرشاف الدكتور: حكمت شرب.  ، بغداد كلية القانون جامعة ، املاجستري

سمري صالح جربيل ابو محد )جناح احلدث الفلسطيني ودور املؤسسة العقابية  ، م2007 .159

االصالحية يف تأهيله دراسة مقارنة بني القانون املرصي والفلسطيني( املاجستري كلية 

 د مجال الدين.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عبد االح

سهى خلف عبد )اعتبارات حتديد االختصاص القضائي الدويل للمحاكم  ، م2007 .160

 ، القانون اخلاص املاجستري ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، ( -دراسة مقارنة  -العراقية 

 بإرشاف د: ممدوح عبدالكريم حافظ. 

دعوى املسؤولية  سوايش وسيلة )مميزات دعوى املنافسة غري املرشوعة عن ، م2007 .161

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

سؤدد عبد احلسني سبتي الربيعي )دور النخبة املثقفة يف احلياة الفكرية والسياسية  ، م2007 .162

 كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية. ، ( الدكتوراه1918م اىل 1869يف مرص من 

سوفالو امال )محاية العالمة التجارية املشهورة بني الترشيع اجلزائري  ، م2007 .163

واالتفاقيات الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

باكراد ميرسوب )احلريات الفكرية وضامناهتا القضائية دراسة مقارنة( سيفان  ، م2007 .164

 الدكتوراه العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: سعد عبد اجلبار العلوش 



33                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

شادي إبراهيم )التدخل العسكري بذريعة مكافحة اإلرهاب الدويل أفغانستان  ، م2007 .165

ية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدول

 بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د. خالد املرصي. ، اجلمهورية العربية السورية

شاكر حممود سلامن )الثقافة السياسية والنظم السياسية يف دول اخلليج العريب  ، م2007 .166

 االمارات العربية املتحدة إنموذجا( بإرشاف د: مخيس حزام وايل 

رشاد حممد )املسؤولية الدولية للمنظامت الدولية احلكومية( املاجستري كلية  ، م2007 .167

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

رشيف حسان )األمالك الوطنية اخلاصة يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية  ، م2007 .168

ون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكن

 الشعبية.        

رشيف فتيحة )جتديد عقد اإلجيار التجاري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2007 .169

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

الدكتوراه  ، جاب )التفويض يف القانون املرصي واملقارن(رشوق اسامة عواد ح ، م2007 .170

 قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة الطنطا بإرشاف د: حممد انس قاسم جعفر.

شقان امحد عبد القادر )بيكه ى ياسايى جه نكاوه ران له ياساى مرؤيى نيوده  ، م2007 .171

جامعة صالح الدين اربيل  ، سترياملاج ، دا بيشمه ركه وه ك نموونه( عام دويل-ى-وله ت

 بإرشاف د: نه زده ت صربي ئاكره يى. ، قسم القانون
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شريوان هادي اسامعيل )التدابري احلدودية حلامية امللكية الفكرية دراسة حتليلية  ، م2007 .172

بإرشاف د: روزان  ، القانون اخلاص/ القانون التجاري ، جامعة صالح الدين ، مقارنة(

 .عبدالقادر دزهيى

 1949شريين حممدنايف رشيد حلام )العالقات الصينية االرسائيلية منذ عام  ، م2007 .173

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 2004حتى العام 

 فلسطني بإرشاف د: جوين عايص.

( 1983ـ 1968شيامء عبد الواحد إبراهيم )العالقات العراقية الرتكية من سنة  ، م2007 .174

 كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية. ، املاجستري

شيامء معروف فرحان )ادراك التهديد واثره يف ادارة االزمة الدولية دراسة يف  ، م2007 .175

العالقات االمريكية االيرانية( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين الدكتوراه فلسفة العلوم 

 بإرشاف د: منعم صاحي العامر  ، السياسية ـ االسرتاتيجية

صالح امحد حممد حجازي )القانون االصلح للمتهم يف القانون االردين  ، م2007 .176

والفرنيس والسوري دراسة مقارنة( الدكتوراه جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانونية 

 العليا االردن بإرشاف د: واثبة داود السعدي

)حقوق األقليات يف القانون الدويل العام( قسم  صالح أمحد مفتاح األشهب ، م2007 .177

 جامعة طرابلس ليبيا. ، القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: منصور ميالد يونس
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صالح خالد صالح الشقريات )االجتهاد القضائي فيام ال نص فيه وتطبيقاته يف  ، م2007 .178

الرشيعة والقانون( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د العبد خليل ابو عيد 

اعات صالح دواس سامل اخلوالدة )احلامية اخلاصة للنساء واالطفال من اثار النز ، م2007 .179

املاجستري القانون  ، املسلحة يف ضوء قواعد القانون الدويل االنساين والترشيع االسالمي(

بإرشاف د:  ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 نزار العنبكي.

املاجستري صالح كامل صالح ابو طه )التداوي باملحرمات دراسة فقهية مقارنة(  ، م2007 .180

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: سلامن نرص امحد الداية.

صباح مجعة آوختي الباوي )فكرة السلطة التأسيسية وتطبيقاهتا يف الدساتري  ، م2007 .181

بإرشاف د: سعد عبد  ، الدكتوراه القانون العام ، جامعة النهرين -العراقية( كلية احلقوق 

 اجلبار العلوش. 

صباح صاحب العريض )سياسة االحتاد االورويب حيال املرشق العريب(  ، م2007 .182

 .كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه

صباح عريس عبدالرؤوف مجعة الدليمي )املسؤولية املدنية الناشئة عن االخالل  ، م2007 .183

بإرشاف د:  ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، املاجستري القانون اخلاص ، بااللتزام بالرسية(

 عزيز كاظم اخلفاجي. 
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صدام سعد اهلل حممد )النظام القانوين للممثل التجاري دراسة مقارنة ( الدكتوراه  ، م2007 .184

 اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نسيبة ابراهيم محو احلمداين

عالقات األمريكية الصينية من صهيب سيف الدين رشبايت )التحول يف ال ، م2007 .185

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا 1972-1945املواجهة إىل الوفاق 

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

صويل خالد )دور الترشيعات القانونية يف توجيه السياسات االقتصادية  ، م2007 .186

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، املاجستري قسم القانون ، الدولية(

ضياء عبداهلل عبود اجلابر االسدي )النظرية العامة للجرائم االنتخابية دراسة  ، م2007 .187

 كلية القانون جامعة بابل. ، الدكتوراه ، مقارنة(

طارق حممد طيب ظاهر القصار )السياسة اخلارجية األملانية جتاه الرشق األوسط  ، م2007 .188

الدكتوراه فلسفة العلوم السياسية/  ، بعد انتهاء احلرب الباردة وآفاقها املستقبلية(

 بإرشاف د: سعد حقي توفيق. ، الدراسات الدولية

ناطق احلرة(، املاجستري، طالل عبد اهلل حسني )النظام القانوين لالستثامر يف امل ، م2007 .189

 كلية احلقوق جامعة بغداد.

 ، املاجستري ، عادل امحد تركي اجلبوري )نظام اجلوار يف القانون الدويل العام( ، م2007 .190

 بإرشاف الدكتور حكمت شرب. ، كلية القانون جامعة بغداد
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عادل عبداحلمزة ثجيل البديوي )تأثري حلف شامل األطليس يف مستقبل  ، م2007 .191

املاجستري العلوم  ، لنهرينا جامعة السياسية العلوم كلية( األوروبية –لعالقات األمريكية ا

 بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر  ، السياسية قسم اإلسرتاتيجية

ري )العقوبات املهنية للرابطة الوظيفية دراسة مقارنة( ، م2007 .192  ، عامر إبراهيم أمحد الشمَّ

 بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  ، املاجستري القانون العام ، كلية احلقوق جامعة النهرين

عامر اسامعيل ابو سخيل )حق الرضاعة للصغري وتطبيقاته يف املحاكم الرشعية  ، م2007 .193

يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: مازن اسامعيل هنية.

 ، اد )دور مؤسسة الرئاسة يف صنع االسرتاتيجية االمريكية(عامر هاشم عو ، م2007 .194

 ، قسم النظم السيايس والسياسات العامة كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه

 بإرشاف د: منعم املعامر.

عايد خالد رسول )احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية( املاجستري العلوم  ، م2007 .195

 العلوم السياسية جامعة النهرين.        السياسية كلية 

عبد الرمحن امحد حسني املختار )التنظيم القانوين لألحزاب السياسية ودورها يف  ، م2007 .196

قسم القانون الدستوري كلية  ، الدكتوراه ، التجربة الديمقراطية اليمنية دراسة مقارنة(

 احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: جبار جاد نصار 
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عبد العال صدقي السيد حممد )االستنساخ من منظور حرية االنسان يف كيان  ، م2007 .197

 ، قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص ، البرش دراسة مقارنة( الدكتوراه

 بإرشاف د: امحد شوقي ابو خطوة. 

نرتنت وفقا عبد اهلل خرشوم )الرتايض يف عقود التجارة اإللكرتونية عرب شبكة اإل ، م2007 .198

 جامعة الريموك االردن.   ، ألحكام القانون األردين(

عبداحلكيم يوسف بركات الشبول )االجل القضائي يف الفقه االسالمي  ، م2007 .199

وتطبيقاته يف نظام القضاء الرشعي االردين دراسة مقارنة( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية 

 مد امحد القضاة الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حم

 ، عبداحلميد أبو زيد احلكيمي )القانون الدويل االنساين والقضاء اجلنائي الدويل( ، م2007 .200

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، الدكتوراه قسم القانون

عبدالرمحن سليم عبداحلي )اخلصخصة يف ظل املشاريع السياسية اإلقليمية  ، م2007 .201

دراسة حالة قطاع املياه( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 

 فلسطني. 

عبدالرمحن جمويب )التعسف يف إستعامل احلق وعالقته باملسؤولية املدنية(  ، م2007 .202

وق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلق

 الديمقراطية الشعبية.        

عبدالرزاق حسني كاظم )الفصل بني وظيفتي االهتام والتحقيق يف الدعوى  ، م2007 .203

 كلية القانون جامعة بابل.  ، املاجستري ، اجلزائية(
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العالقات ذات االبعاد الدولية عبدالرسول عبد جابر االسدي )اجلنسية يف  ، م2007 .204

 الدكتوراه كلية القانون جامعة بغداد. ، اخلاصة(

عبدالستار حسني سليامن )تأثريات انتهاء احلرب الباردة عىل سلطات جملس  ، م2007 .205

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، االمن( الدكتوراه، جامعة السليامنية

 لعراق( الدكتوراه.عبدالعظيم جرب )التحول الديمقراطي يف ا ، م2007 .206

عبدالفتاح عبدالرزاق حممود )االعالن عن الدولة دراسة تأصيلية وحتليلية يف  ، م2007 .207

كلية القانون جامعة صالح الدين  ، الدكتوراه القانون ، القانونني الدويل العام الدستوري(

 بإرشاف د: سعدي اسامعيل الربزنجي.  ، اربيل -

الجانب عىل ضوء اجتهاد أجهزة االتفاقية االوروبية عبداللطيف قية )إبعاد ا ، م2007 .208

حلامية حقوق االنسان واحلريات االساسية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 القانونني االيراين عبداهلل نظر بور )املسؤولية املدنية للمدربني الرياضيني يف ، م2007 .209

 ، والسوري دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: امحد احلراكي.

عثامن مذكور حممد )املسئولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية يف الترشيع اجلنائي  ، م2007 .210

جامعة  ، املاجستري ارشاف د: حممد رمضان بارهالليبي( قسم القانون اجلنائي كلية القانون 

 طرابلس ليبيا.
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عثامن ياسني عيل )اجراءات اقامة الدعوى االدارية يف دعويي االلغاء والتعويض  ، م2007 .211

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، املاجستري ، دراسة حتليلية مقارنة( خاص جتاري -

 بإرشاف د: عبد الرمحن الرحيم. ، القانون

 ، عدنان اسعد مهنا )االثار االقتصادية ملرشوع الرشق االوسط الكبري( ، م2007 .212

كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عبداهلادي يموت  ، املاجستري

(4649    ) 

 ، عدنان منصور )التوغل اليهودي يف فلسطني وانشاء الدولة اليهودية( ، م2007 .213

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   ، الدكتوراه

عصام تقي )موانع املسؤولية الدولية يف النظام االسايس للمحكمة اجلنائية  ، م2007 .214

بإرشاف د:  ، الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 سوسن بكة. 

ابة عىل دستورية القوانني دراسة مقارنة( كلية عصام سعيد عبد العبيدي )الرق ، م2007 .215

بإرشاف د: عامر عبد الفتاح  ، القانون جامعة املوصل الدكتوراه فلسفة القانون العام

 اجلومرد.  

جامعة  ، الدكتوراه قانون اجلنائي ، عقيل عزيز عودة )نظرية العلم بالتجريم( ، م2007 .216

 بغداد كلية القانون. 



41                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

مد عبابنة )حق الرجوع يف عقود املسافة دراسة موازنة بني حق عالء الدين حم ، م2007 .217

وقانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية  97لسنة  7الرجوع وفقا لإلرشاد األوريب رقم 

 جامعة الريموك االردن.   ، التونيس وما يشتبه به يف القانون املدين األردين(

 النجف االرشف من التطورات عالء عزيز كريم )موقف احلوزة العلمية يف ، م2007 .218

املاجستري التاريخ احلديث كلية الرتبية جامعة بابل  ، (1924 - 1921السياسية يف العراق 

 بإرشاف د: ستار نوري العبودي. 

كلية العلوم  ، الدكتوراه ، عيل حسني محيد )القوى االقليمية والقوى الكربى( ، م2007 .219

 السياسية جامعة النهرين.

املاجستري  ، محيد عيل الرفيعي )أسباب تعثر البناء الديمقراطي يف العراق(عيل  ، م2007 .220

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، قسم العلوم السياسية

عيل عباس )العالقات األمريكية بعد انتهاء احلرب الباردة دراسة حتليلية  ، م2007 .221

عالقات الدولية كلية العلوم لتضارب املصالح يف النظام الدويل( املاجستري االختصاص ال

بإرشاف د: سمري إسامعيل و د. امحد  ، السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 ناصوري. 

كلية احلقوق/  ، عيل عبدالرزاق صالح )الالجئون يف القانون الدويل العام( ، م2007 .222

 بإرشاف د: عصام العطية.  ، الدكتوراه ، جامعة النهرين

 ، عيل مطرش عبدالصاحب )االلتزام بضامن سالمة االشخاص يف تنفيذ العقود( ، م2007 .223

 جامعة بغداد كلية القانون.  ، الدكتوراه القانون املدين
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القانون  ، الدبلوم ، عيل يونس هارون )سيادة الدولة والقانون الدويل اجلنائي( ، م2007 .224

 د زهري شكر     العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف

عامد امحد مولود )اشكالية االيديولوجيا واليوتوبيا يف الفلسفة السياسية احلديثة  ، م2007 .225

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. ، والعارصة( املاجستري

 ، الدكتوراه ، عامد صالح الشيخ )احلريات االكاديمية يف النظم الديمقراطية( ، م2007 .226

 لنهرين.كلية العلوم السياسية جامعة ا

عامد عبدالرحيم امحد مقاط )اثر الظروف الطارئة عىل حد الزنا يف الفقه  ، م2007 .227

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 امحد ذياب شويدح.

 ، املاجستري ، عامد كاظم دحام )حق املشاركة يف احلياة السياسية دراسة مقارنة( ، م2007 .228

 كلية القانون جامعة بابل بإرشاف د: رافع خرض صالح شرب.  

( املاجستري العلوم 2004-1947عامد حممد صالح )العالقات الرتكية اليونانية  ، م2007 .229

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: حسني اجلمييل.

ي الدويل للمحاكم العراقية وتنفيذ عوين حممد الفخري )االختصاص القضائ ، م2007 .230

االحكام االجنبية يف العراق يف املسائل املدنية والتجارية دراسة مقارنة يف القانون الدويل 

 بغداد.  ، اخلاص(
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غادة جواد مسعودي )التنظيم القانوين للعقد اإللكرتوين يف فلسطني( املاجستري  ، م2007 .231

 يت فلسطني بإرشاف د: سامر الفارس.كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريز

غربوج عبدالغني )املسؤولية املشرتكة بني املوظف واالدارة يف حتمل تبعة اخلطأ  ، م2007 .232

والنتائج املرتتبة عنه( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

وقضية بينوشيش(  1984ن أنيسة )اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة غزلو ، م2007 .233

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

 الديمقراطية الشعبية.        

فاتن حممـد رزاق )الفكر السيايس عند عبد الرمحن البزاز( املاجستري بإرشاف د:  ، م2007 .234

 ياض. عامر حسني ف

جمالس وآليات تفعيل الصلح بني اخلصوم يف قانوين  ، فادي حممد أمحد شعيشع ، م2007 .235

املرافعات املرصي والفرنيس ويف الرشيعة اإلسالمية الغراء. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املاجستري  ، فارس كريم حممد العنيبي )رضر املوت وتعويضه دراسة مقارنة( ، م2007 .236

 كلية القانون جامعة بابل القانون اخلاص بإرشاف د عباس عيل حممد احلسيني.

فارس حممد حسني احلمدوين )البث التلفزيوين الفضائي املبارش يف ضوء احكام  ، م2007 .237

انون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: القانون الدويل العام( املاجستري فرع الق

 كامل عبد خلف العنكود 
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 ، فايز عيل مطر )جامعة الدول العربية وتسوية النزاع احلدودي الكويتي العراقي( ، م2007 .238

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    ، املاجستري

 ، الرشكات متعددة اجلنسيات واثره(فايق حسن جاسم )التحول الدويل عرب  ، م2007 .239

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

ة املهنة املرصفية يف القانون اجلنائي الليبي( قسم  ، م2007 .240 فتحي عيل حممد السيد )رسير

جامعة طرابلس  ، القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: أيب بكر أمحد األنصاري

 ليبيا.

فراس زهري جعفر احلسيني )احلامية الدولية ملوارد املياه واملنشآت املائية أثناء  ، م2007 .241

بإرشاف د:  ، كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل ، الدكتوراه ، النزاعات املسلحة(

 عصام العطية. 

كلية   ،املاجستري ، فرقد زهري خليل )النظام القانوين لعقد نقل التكنولوجيا( ، م2007 .242

 القانون جامعة بابل.

كلية  ، املاجستري ، فرقد عبود عواد )حق االمن الشخيص وضامناته القانونية( ، م2007 .243

 القانون جامعة بابل. 

فسيح محزة )التنظيم القانوين الستغالل العقار الصناعي يف عملية االستثامر(  ، م2007 .244

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

 الديمقراطية الشعبية.        
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فطحيزة التجانيي بشري )احلدود الفاصلة بني سلطات جملس االمن وحمكمة  ، م2007 .245

العدل الدولية يف حل النزاعات الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 الشعبية.         يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية

فقري فائزة )واجب إستثامر ملكية األرضية الفالحية اخلاصة يف ظل قانون  ، م2007 .246

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 90/25التوجيه العقاري رقم 

 بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

فالح خلف كاظم )موقف النظم السياسية العربية من مرشوع الرشق االوسط(  ، م2007 .247

 املاجستري بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبد اهلل. 

فوزي امحد حتحوت )املسؤولية االدارية عن االخالل بمبدأ املساواة امام االعباء  ، م2007 .248

 حممد سعيد امني. العامة( الدكتوراه احلقوق كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د

 ، فيان هادي عبدالكاظم )مكانة املتغري النفطي يف االسرتاتيجية االمريكية( ، م2007 .249

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.  

فريوز براين )مسح االرايض( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر  ، م2007 .250

 ورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.    يوسف بن خدة اجلمه

قاسم أسامعيل عيل )املسؤولية املدنية الناشئة عن بيع االدوية الطبية دراسة  ، م2007 .251

بإرشاف د: سعد  ، املاجستري القانون اخلاص ، كلية القانون جامعة املستنرصية ، مقارنة(

 حسني احللبويس. 
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ملضمون بحق الرهن يف القانونني العراقي قاسم هاشم حممود )حمتوى الدين ا ، م2007 .252

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

قيص غريب عليوي )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه سورية يف املدة الواقعة بني  ، م2007 .253

كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الدكتوراه فلسفة العلوم السياسية  ، (1989-2004

 الدراسات الدولية بإرشاف د: سعد حقي توفيق. 

قوق أم اخلري )أحكام بيع املحل التجاري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2007 .254

      جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.   

املاجستري  ، كاظم سلامن كاظم اسود )اثر نقص االهلية يف املسؤولية اجلزائية( ، م2007 .255

 كلية القانون جامعة بغداد. ، القانون اجلنائي

جامعة  ، كامران امحد حممد امني )العالقات الدولية يف ضوء فلسفة احلضارة( ، م2007 .256

 املوصل.

بالوسائل العلمية دراسة حتليلية مقارنة(  كوثر امحد خالد )االثبات اجلنائي ، م2007 .257

 بإرشاف د: جبار صابر طه.  ، املاجستري القانون ، جامعة صالح الدين

كوثر حازم سلطان )االثار التبعية للعقوبة االنضباطية يف القانون العراقي(،  ، م2007 .258

كلية  ، الدكتوراه ، )االثار التبعية للعقوبة التأديبية يف القانون العراقي والقوانني املقارن(

 جامعة بغداد. -القانون 
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كلية  ، كوثر عبد اهلادي حممود اجلاف )التنظيم الدستوري لعالقة الدولة بالفرد( ، م2007 .259

.  ، املاجستري القانون العام ، القانون جامعة بابل  بإرشاف د: رافع خرض صالح شربر

ة الفكرية( املاجستري كلية احلقوق كوثر مازوين )الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكي ، م2007 .260

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

كويستان جميد صالح ) ئاناليزى ئه شكه نجه و ديكه ى ره فتاره دزه مزوييه كان  ، م2007 .261

زانكوى شه  ،  2007 ، رسى به زمانى فا -به يامننامه ى نيومه ته وه يى دزبه ئه شكه نجه 

 ئريان(. -هيد به هه شتى ته هران 

لبنى حممد جرب / شعبان الصفدي )االحكام الرشعية املتعلقة باإلخصاب خارج  ، م2007 .262

اجلسم( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر 

 حامد احلويل.

امللكية االدبية والفنية كقيد للحق يف االعالم( املاجستري كلية لراري نوال شناز ) ، م2007 .263

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

لطيف مصطفى امني )مبدآ الفصل بني السلطات ووحدهتا وتطبيقهام يف الدساتري  ، م2007 .264

بإرشاف د:  ، املاجستري ، جامعة السليامنية كلية القانون ، رنة(العراقية دراسة حتليلية مقا

 عبدالرمحن رحيم عبداهلل. 
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( مقارنة حتليلية دراسة –لقامن عمر حسني )مبدأ املشاركة يف الدولة الفيدرالية  ، م2007 .265

بإرشاف د: طالب  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، دستوري عام

 رشيد يادكار.

ملشونيش مربوك )حقوق امللكية األدبية والفنية بني األتفاقيات الدولية والترشيع  ، م2007 .266

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ت السورية اللبنانية وآفاقها املستقبلية يف ظل املتغريات مليس جحجاح )العالقا ، م2007 .267

الدولية واإلقليمية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: حممد حسون و د. خالد املرصي. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

فقات العمومية املرسوم الرئايس لوز رياض )دراسة التعديالت املتعلقة بالص ، م2007 .268

 عكنون بن احلقوق كلية املاجستري( العمومية الصفقات تنظيم املتضمن 250 – 02رقم 

 .        الشعبية الديمقراطية اجلزائرية اجلمهورية خدة بن يوسف اجلزائر جامعة

لؤي داود حممد دويكات )االعرتاف يف القانون االجراءات اجلزائية الفلسطينية  ، م2007 .269

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون ، دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: نائل طه. ، فلسطني

ج االصالح( ليىل عاشور حاجم )القدرة التنافسية للصادرات العربية يف ظل برام ، م2007 .270

 .كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه
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لينا فوزي مالول )االثبات باليمني وفقا لقانون البينات االردين( املاجستري  ، م2007 .271

 اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: عوض امحد الزعبي

لقانون البينات االردين( املاجستري لينا فوزي مالول )االثبات باليمني وفقا  ، م2007 .272

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض الزعبي 

ليندا حممد حممود نيص )أثر اخلطورة اإلجرامية عىل اجلزاء اجلنائي يف القانون  ، م2007 .273

العربية كلية  األردين مقارنة مع القانون اإليطايل و القانون املرصي( الدكتوراه جامعة عامن

 الدراسات القانونية العليا االردن بإرشاف د: سلطان عبدالقادر الشاوي 

ماجد محيد خضري )منظمة حلف شامل االطليس واالمن الدويل( املاجستري  ، م2007 .274

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.  

ة ومعوقاهتا الداخلية واخلارجية( مازن تفاحة )اإلسرتاتيجية النووية اإليراني ، م2007 .275

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: حممد حسون و د. فادي خليل. ، العربية السورية

مازن عبد القادر امحد وادي )البينة الشخصية يف الرشيعة االسالمية وتطبيقاهتا  ، م2007 .276

الرشعية بقطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة  يف املحاكم

 فلسطني بإرشاف د: شحادة سعيد السويركي.

كلية القانون  ، مازن عثامن حممد اجلمييل )املحكمة اجلنائية الدولية يف لسرياليون( ، م2007 .277

 بإرشاف د: حكمت شرب.  ، املاجستري القانون الدويل  ، جامعة بغداد -
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مالك موصيل )عالقة جملس االمن باملنظامت االقليمية يف حل النزاعات(  ، م2007 .278

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

 الديمقراطية الشعبية.        

ماهر فيصل صالح الدليمي )احلامية الدستورية حلقوق االقليات يف النظم  ، م2007 .279

 كلية القانون جامعة بغداد.  ، الدكتوراه القانون الدستوري ، الدستورية(

مربوك ليندة )ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة عىل ضوء قانون االجراءات  ، م2007 .280

 ، جامعة اجلزائر كلية احلقوق -يوسف بن خلدة  - ، املاجستري القانون  ، اجلزائية اجلزائرية (

 بإرشاف د: عبداهلل اوهايبية. 

جمدي حممد قويدر )دور اهل احلل والعقد يف نقض القرارات السياسية(  ، م2007 .281

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد محاد 

 يونس.  

د عيسى )املشاركة السياسية حلركة محاس يف النظام السيايس جمدي نجم حمم ، م2007 .282

الفلسطيني ما بني التامسك األيديولوجي والرباغامتية السياسية( املاجستري الدراسات 

 العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: هشام أمحد فوارجة.

ململكة املغربية واسبانيا( املاجستري جميد كامل محزة )مستقبل العالقات بني ا ، م2007 .283

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        

حمالبي مراد )تنفيذ اجلزاء اجلنائي يف القانون اجلزائي( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2007 .284

        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية. 
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حمفوظ مظفر )املحكمة ذات الطابع الدويل اخلاص بلبنان دراسة قانونية(  ، م2007 .285

 بإرشاف د: سوسن بكة.  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

حممد امحد محد املعيني )قطعية احكام حمكمة العدل الدولية وسلطة املحكمة يف  ، م2007 .286

كلية القانون جامعة بغداد القانون  ، الدكتوراه ، ارات القضائية الدولية(مراجعة القر

 بإرشاف د: عصام العطية.  ، الدويل

 ، الدبلوم ، حممد حسني املعوش )اصول املحاكمة يف التحكيم التجاري الدويل( ، م2007 .287

   القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي منصور  

حممد محيد عبد )جريمة إرضار املوظف باألموال واملصالح العامة واخلاصة  ، م2007 .288

بإرشاف د:  ، املاجستري القانون العام ، كلية القانون اجلامعة املستنرصية ، دراسة مقارنة(

 ضياء الدين مهدي الصاحلي.

حممد محيدان )الرشاكة األوروبية املتوسطية إتفاق الرشكة األوروبية مع منظمة  ، م2007 .289

التحرير الفلسطينية تطبيق عىل البعد الثنائي للرشاكة( املاجستري الدراسات الدولية كلية 

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نديم مسيس.

مة إىل رشكات خاصة(، املاجستري، كلية حممد سامل هاشم )حتول الرشكات العا ، م2007 .290

 احلقوق، جامعة النهرين.

حممد سليامن نرص اهلل الفرا )احكام القانون الدويل االنساين يف االسالم(  ، م2007 .291

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: يونس حميى 

 الدين االسطل.
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 ، ة الكعبي )املكيافيللية واثرها يف الفكر السيايس الغريب(حممد سامري رحيم ، م2007 .292

 املاجستري قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة بغداد بإرشاف د: سهيلة عيل جواد. 

حممد صربي عبد األمري أألسدي )القوة القاهرة وأثرها يف املسؤولية العقدية  ، م2007 .293

بإرشاف د:  ، القانون اخلاص ، لقانونكلية ا -جامعة بابل  ، املاجستري ، دراسة مقارنة(

  .منصور حاتم حمسن

كلية القانون  ، حممد عدنان باقر اجلبوري )االلتزام بالضامن يف عقد املقاولة( ، م2007 .294

 بإرشاف د: حسن حنتوش رشيد أحلسناوي.  ، املاجستري القانون اخلاص ، جامعة بابل

العالقات الدولية دراسة حتليلية حممد عيل زهرة )القوى اآلسيوية ومستقبل  ، م2007 .295

لتأثري القوتني الصينية اهلندية يف العالقات الدولية( املاجستري االختصاص العالقات 

بإرشاف د: فادي  ، الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 خليل و د. حممد حسون. 

املاجستري  ، املاسة بنزاهة االنتخابات( حممد عيل عبدالرضا عفلوك )اجلرائم ، م2007 .296

 جامعة بغداد كلية القانون.  ، قانون اجلنائي

الثأر عند العرب مقارنا بالقصاص يف الرشيعة  ، حممد عامد امحد عبد اجلواد ، م2007 .297

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

حممد غازي )جريمة اختالس املال العام واليات مكافحتها يف ظل القانون  ، م2007 .298

( املاجستري كلية القانون جامعة 2003الوطني واتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد العام 

 بإرشاف د: يوسف الرفاعي.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية
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 القانون الدويل العام نموذج األزمة حممد ولد مني )املفاوضات الدبلوماسية يف ، م2007 .299

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 1989املوريتانية السينغالية 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

كلية العلوم السياسية  ، حممد يوسف صادق الزملي )االرهاب والرصاع الدويل( ، م2007 .300

 بإرشاف د: عيل حسن نيسان  ، املاجستري قسم السياسة الدولية ، لنهرينجامعة ا

حممود ابراهيم عبدالرمحن شهاب )االسلحة غري التقليدية يف الفقه االسالمي(  ، م2007 .301

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم 

 مقداد.

دو )اشكالية االستبداد يف الفكر القومي القومي العريب املعارص( حممود عزو مح ، م2007 .302

 بإرشاف د: سعدي كريم سلامن 

حممود حممد حممود عدوان )موانع القضاء يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية  ، م2007 .303

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

تار مخييل )مفهوم نظام احلكم يف الدولة االسالمية( املاجستري كلية احلقوق بن خم ، م2007 .304

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يف ظل كل  .B.O.T مدلول حشاش الظفريي )األسس القانونية لعقود البوت ، م2007 .305

من القانون األردين و القانون الكويتي دراسة مقارنة( املاجستري اجلامعة االردنية كلية 

 الدراسات العليا االردن بإرشاف د: مصلح الرصايرة 
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مراد سهيل مطر مزيد )عمل املرأة يف املجال الصحي بني الرضورة والرضر  ، م2007 .306

والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني  دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة

 بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

مرام زعرور )مرشوعية القرارات الصادرة عن جملس االمن الدويل وسبا  ، م2007 .307

بإرشاف د:  ، إصالحه( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 إبراهيم الدراجي. 

)العالقات الليبية االمريكية يف ضوء حادثة لوكريب( املاجستري  مرزوق دريدي ، م2007 .308

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

 الشعبية.        

مروى حممد منصور املودي )إشكاليات البحث عن الدليل يف اجلرائم  ، م2007 .309

كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبد احلفيظ عبد اجلليل  املعلوماتية( قسم القانون اجلنائي

 جامعة طرابلس ليبيا. ، ديكنه

مريم حممود عليان )االستشارات النيابية الختيار رئيس احلكومة يف لبنان دراسة  ، م2007 .310

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري  ، الدبلوم ، مقارنة(

     شكر 

مريوان محه درويش )اشكالية بناء املؤسسات السياسية الدستورية يف العراق  ، م2007 .311

بإرشاف د:  ، اربيل -املاجستري نظم سياسية جامعة صالح الدين  ، (1921-2003

 شريزاد امحد النجار.
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مسعود حممد الصغري الكانوين )مرونة الدساتري ومجودها واثر ذلك عىل تعديل  ، م2007 .312

قسم القانون  ، أحكامها دراسة مقارنة انجلرتا الواليات املتحدة االمريكية مرص( الدكتوراه

 بإرشاف د: رمضان حممد بطيخ.  ، اجلنائي كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص

الوروبية الفاعلة يف القرن احلادي والعرشين( مصطفى حممد رايض )القوى ا ، م2007 .313

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        

معمر مهدي صالح الكبييس )توزيع االختصاصات الدستورية يف الدولة  ، م2007 .314

 كلية القانون جامعة بغداد.  ، الدكتوراه القانون الدستوري ، الفدرالية(

منال امحد ابراهيم دغالوي )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه سوريا بعد  ، م2007 .315

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا 2001أيلول / سبتمرب  11أحداث 

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نديم مسيس.

زن منى يونس حسني )عالقة سعر الرصف والتضخم ودور يف حتقيق التوا ، م2007 .316

 جامعة بغداد قسم العلوم السياسية. ، (2004 - 1990النقدي يف العراق للمدة 

 ، مهند محيد جميد )العالقة بني التمويل العددي و مستقبل التنمية يف العراق( ، م2007 .317

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

الفلسطيني دراسة  مهند عارف عودة صوان )القبض يف الترشيع اجلزائي ، م2007 .318

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون ، مقارنة(

 بإرشاف د: امحد مبارك اخلالدي. ، فلسطني
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مهند عبد رشيد اجلنايب )السياسة اخلارجية الروسية( املاجستري العلوم السياسية  ، م2007 .319

       كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.  

مهند عيل عمران حممد )اإلسرتاتيجية األملانية حيال منطقة وسط ورشق أوروبا  ، م2007 .320

الدكتوراه فلسفة  ، مرحلة مابعد احلرب الباردة( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين

 بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر.  ، العلوم السياسية االسرتاتيجية

املتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية( املاجستري  مهند قاسم عيل )الواليات ، م2007 .321

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        

مؤمن امحد ذياب شويدح )اثر وسائل االتصال احلديثة عىل مرياث املفقود يف  ، م2007 .322

بغزة فلسطني الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

موهويب فتيحة )الضامن العرشي للمهندس املعامري ومقاول البناء( املاجستري  ، م2007 .323

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

 الشعبية.

دراسة مقارنة(  -ميوا ابراهيم قادر )رشكة الشخص الواحد يف القانون العراقي  ، م2007 .324

بإرشاف د: حسني  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، خاص جتاري

 توفيق فيض اهلل.
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نادية ابو زاهر )املجتمع املدين بني الوصفي واملعياري تفكيك اشكالية املفهوم  ، م2007 .325

عاين( املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة وفوىض امل

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: جورج جقامن.

نادية فاضل عباس فضيل )مشكلة بناء األمة يف إندونيسيا وانعكاسها عىل الوحدة  ، م2007 .326

ن حممد شفيق بإرشاف د: حسا ، فرع النظم السياسية والعامل الثالث ، الوطنية( الدكتوراه

 العاين. 

ناهدة حممـد زبون )عقيدة انتظار املهدي يف الفكر السيايس( بإرشاف د: عامر  ، م2007 .327

 حسني الفياض. 

ناهض حسن جابر )مفهوم السلطة يف فكر االحزاب السياسية الكردية  ، م2007 .328

 املعارصة( بإرشاف د: عامر حسني فياض. 

خلارجية للصني جتاه القضية الفلسطينية خالل نبيل عيل رسور )تطور السياسة ا ، م2007 .329

كلية العلوم السياسية اجلامعة  ، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية ، احلرب الباردة(

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د غسان العزي 

نبيلة حممد صيام )االثار غري املالية للمتويف عنها زوجها دراسة فقهية مقارنة(  ، م2007 .330

ستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن املاج

 اسامعيل هنية.

كلية القانون جامعة  ، ندى عبد الكاظم حسني )آثار بطالن العقد دراسة مقارنة( ، م2007 .331

 بإرشاف د: عزيز جواد هادي اخلفاجي.  ، الدكتوراه القانون ، بغداد
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 العريب الرصاع  نرسين سليامن )دور منظمة التحرير الفلسطينية يف إدارة ، م2007 .332

 العلوم كلية الدولية العالقات االختصاص املاجستري( 2006 - 1993 اإلرسائييل

بإرشاف د: خالد املرصي و د. فادي  ، وريةالس العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية

 خليل. 

نرسين حماسنة )عقد اقتسام الوقت دراسة قانونية القانون األردين والقوانني  ، م2007 .333

 جامعة الريموك االردن.   ، املقارنة(

نشأت اداور ناشد ربط الرضيبة عىل الدخل واثره يف العالقة بني املمول واالدارة  ، م2007 .334

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

نضال زغيب )دور املنظامت اإلقليمية يف حفظ األمن واالستقرار الدويل االحتاد  ، م2007 .335

اإلفريقي نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: فادي خليل و د. عدنان غانم. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

فني عطا عبداهلل سالمة )صورة الواليات املتحدة كام يراها الشباب الفلسطيني ن ، م2007 .336

)طالب اجلامعات نموذجا( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة 

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: نشأت األقطش.

العلوم نور ضياء حسني )اتساع ظاهرة البطالة والفقر والتهميش( املاجستري  ، م2007 .337

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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نور عبداالله جرش )الربنامج النووي االيراين والتوازن االسرتاتيجي يف الرشق  ، م2007 .338

االوسط( املاجستري االسرتاتيجية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: رسمد 

 زكي اجلادر. 

االعاقة واثرها يف املسؤولية اجلزائية( املاجستري كلية نور قيس حممد الطائي ) ، م2007 .339

 احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: حممد حسني حممد احلمداين 

نويوة احلاج عيسى )التزامات االطراف يف عقود نقل التكنولوجيا( املاجستري  ، م2007 .340

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

 الشعبية.        

نيفني فرحان ديل )الفكر والسلوك السيايس حلزب اهلل اللبناين( بإرشاف د: مهدية  ، م2007 .341

 لعبيدي.صالح ا

هالة حممد لبد )حق الزوجة املايل الثابت بالزواج وانتهائه( املاجستري كلية  ، م2007 .342

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د مازن اسامعيل هنية.

هاين عادل امحد عواد )املسؤولية اجلنائية الشخصية ملرتكبي جرائم احلرب جمزرتا  ، م2007 .343

جامعة النجاح  ، املاجستري القانون العام ، والبلدة القديمة يف نابلس نموذجا(خميم جنني 

 بإرشاف د: امحد اخلالدي. ، نابلس فلسطني ، الوطنية كلية الدراسات العليا

ماجستري قسم  ، هاين عبد الرمحن غانم )أساليب التعاقد االداري دراسة مقارنة( ، م2007 .344

والدراسات العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة الدراسات القانونية معهد البحوث 

 بإرشاف د: حممد حممد بدران  ، والعلوم جامعة الدول العربية



60                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

هبة عبدالعزيز املدور )احلامية من التعذيب يف اطار االتفاقيات الدولية  ، م2007 .345

بنان بإرشاف د القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف ل ، الدبلوم ، واالقليمية(

 عصام سليامن       

هديل سعد امحد العبادي )عقد املقاولة من الباطن يف مقاوالت البناء واملنشآت  ، م2007 .346

بإرشاف د:  ، املاجستري القانون ، الثابتة دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية

 سعد حسني احللبوسى. 

ايس يف دول جملس التعاون اخلليجي بني مهسة قحطان خلف )االصالح السي ، م2007 .347

 بإرشاف د: رياض عزيز هادي.  ، املحفزات واملعوقات( الدكتوراه

هيفاء خشن جاسم )حقوق املرأة بني الرشيعة االسالمية والقوانني الوضعية(  ، م2007 .348

 .كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه

املاجستري  ، ري يف أطار منظمة التجارة العاملية(هيوا عيل حسني )التحكيم التجا ، م2007 .349

 بإرشاف د: عيل كاظم الرفيعي.   ، كلية القانون جامعة بغداد ، القانون التجاري

وائل طالل سكيك )التحكم يف الشقاق بني الزوجني يف الفقه االسالمي دراسة  ، م2007 .350

تري كلية الرشيعة والقانون مقارنة بقانون االحوال الشخصية الفلسطيني بقطاع غزة( املاجس

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: شحادة سعيد السويركي.

وجدان فالح حسن الساعدي )نمط ادارة احلكم يف العراق وآثاره السياسية(  ، م2007 .351

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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وجيه عفدو عيل )مفهوم الديمقراطية وحقوق االنسان يف فكر االحزاب  ، م2007 .352

 السياسية الكوردية املعارصة( بإرشاف د: عامر حسني فياض. 

اجلامعة  ، وريا مخو العقراوي )مسؤولية الدولة اجلنائية دراسة قانونية مقارنة( ، م2007 .353

 : حممد اهلاموندي.بإرشاف د ، الدكتوراه ، لندن -العاملية للعلوم االسالمية 

وسام الدين العكلة )دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الرقابة عىل استخدام  ، م2007 .354

الطاقة النووية لألغراض السلمية دراسة تطبيقية عىل امللف النووي االيراين يف ضوء احكام 

بإرشاف  ، سوريةالقانون الدويل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ال

 د: يارس احلويش. 

وعدي سليامن عيل املزوري )الرشعية االجرامية يف الظروف االستثنائية دراسة  ، م2007 .355

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

 ، ن العامالدكتوراه القانو ، وناس حييى )االليات القانونية حلامية البيئة يف اجلزائر( ، م2007 .356

بإرشاف د: بن  ، اجلزائر ، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان كلية احلقوق والعلوم السياسية

 عامر حممد.

الباسفيك(  -يارس عبدالرزاق وهيب )مستقبل االمن االقليمي يف آسيا  ، م2007 .357

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.        

الدكتوراه القانون  ، يارس عطوي عبود الزييدي )احلق يف حرية التنقل( ، م2007 .358

 كلية القانون جامعة بغداد.  ، الدستوري
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التطور التارخيي واالساس الفلسفي حلقوق  ، يارس حممد اسامعيل اهلضيبي ، م2007 .359

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

ياسمني نعامن مجيل السلطان )الديون املتعثرة واثرها يف االداء املايل للمصارف  ، م2007 .360

شهادة  ، التجارية دراسة تطبيقية يف مرصف االئتامن العراقي رشكة مسامهة خاصة(

 املحاسبة والتدقيق جملس االمناء للمحاسبة والتدقيق بإرشاف د: موفق عبداحلسني حممد. 

املاجستري  ، ف فالح حسن )التنظيم القانوين لعقود االلكرتونية(حييى يوس ، م2007 .361

بإرشاف  ، نابلس فلسطني ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، القانون اخلاص

 د: غسان خالد.

 ، يعرب عدنان العابد )اجلرائم ضد االنسانية يف القانون الدويل اجلنائي( ، م2007 .362

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

يوسف امحد حممد الزهراين )االثبات يف القضايا احلقوقية لتداول االوراق املالية(  ، م2007 .363

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض امحد الزعبي 

سف عبدالعزيز )دور النظم الكمركية اخلاصة يف تطوير التجارة اخلارجية يف يو ، م2007 .364

اجلمهورية العربية السورية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: حممد احلالق.  ، السورية

و  يوسف عبيدات )نظرية تصدير القبول ملاذا هي األكثر مالءمة لتحديد زمان ، م2007 .365

من القانون املدين  101مكان انعقاد العقد يف التعاقد بني غائبني دراسة لنص املادة 

 جامعة الريموك االردن.   ، األردين(
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يوسف حممد عيل عليجة )اإلشكاليات القانونية التي يثريها استخدام بطاقات  ، م2007 .366

املاجستري ارشاف د: أبوبكر االئتامن يف القانون اجلنائي( قسم القانون اجلنائي كلية القانون 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، أمحد األنصاري

يوسف حممد قاسم )أثر احلرب النفسية االرسائيلية عىل الذات الفلسطينية  ، م2007 .367

انتفاضة االقىص نموذجا( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة 

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ.

يوسف يوسف )السياسة اخلارجية الروسية يف الرشق األوسط وآفاقها  ، م2007 .368

املستقبلية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 .حسون حممد. د و بإرشاف د: عبد العزيز املنصور ، اجلمهورية العربية السورية

يوسفي كريمة )االدارة ودولة القانون يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2007 .369

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

اىل  1990رقيب حممد جاسم احلاموي )اشكالية سيادة العراق للفرتة من سنة ، م2007 .370

ري العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: كامل عبد دراسة مقارنة ( املاجست 2005

 خلف العنكود  

م،  شيامء عبد املحسن حامد)االحتاد االفريقي دراسة يف حماولة التحويل نحو 2007 .371

الوظيفة( الدكتوراه العام القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د 

 ضاري رشيد الياسني 
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امحد سعيد زمزمي ، القانون الواجب التطبيق يف منازعات عقود التجارة م، ابراهيم 2007 .372

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

م، ابراهيم حسن حممد عمر الغزاوي )املركز القانوين للطفل يف جمال القانون الدويل 2007 .373

لية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د امحد قسمت اخلاص( الدكتوراه احلقوق ك

 اجلداوي .

م، ابراهيم حممد عبيدات ) النظام القانوين ألسامء نطاقات االنرتنت ( املاجستري كلية 2007 .374

القسم امللكية الفكرية كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د سامر 

 الداللعه

لسلامن )الدفاع الرشعي يف جرائم االعتبار( املاجستري يف م، امحد جعفر عبيد ا2007 .375

  القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني عبد عيل عيسى

م، أمحد عبد الوهاب عبد الواحد االكوع ، نظام الشكاوي الفردية حلامية حقوق 2007 .376

كلية احلقوق جامعة املنصورة االنسان يف إطار األمم املتحدة . رسائل واطاريح القانون 

 مجهورية مرص العربية.

م، امحد فوزي السيد اخلويل ، مواجهة ظاهرة التهرب من الرضيبة العامة عىل 2007 .377

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

ائيًا . رسائل واطاريح م، أمحد حممد أمحد أبو مصطفى ، االرهاب ومواجهته جن2007 .378

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



65                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، اسامة حممد طه ابراهيم، النظرية العامة لعقود الباطن. رسائل واطاريح القانون 2007 .379

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الترشيعات العربية عىل حرية الصحافة م، اسامء اجليويش خمتار، تأثري جتريم النرش يف 2007 .380

يف الوطن العريب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، اسيل حممود الراشدان ) الوضع القانوين للغري يف النظام التأمني االلزامي دراسة 2007 .381

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

م، ارشف عبد العظيم عبد القادر عبد الواحد، الطبيعة القانونية للعالقة بني رب 2007 .382

العمل واملقاول من الباطن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

القرارات االدارية. رسائل واطاريح  م، ارشف حممد عيل لبيب ، الرقابة عىل مالئمة2007 .383

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أرشف حممد مصطفى أبو حسني، التزامات البائع يف التعاقد بوسائل االتصال 2007 .384

احلديثة يف ظل احكام القانون املدين والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية 

 املنصورة مجهورية مرص العربية. احلقوق جامعة

م، ارشف حممود ابراهيم حممد الضبع ، النظام القانوين لتسوية العمليات يف اسواق 2007 .385

االوراق املالية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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اإلسالمي والقانون م، املهدي ابراهيم منصور شلبي، حجية االحكام بني الفقه 2007 .386

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

م، اجمد عيل حممد سعادة ) نظرية املسؤولية القضائية يف الترشيع االسالمي دراسة 2007 .387

ات تأصيلية يف الفقه االسالمي والسياسة الرشعية ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراس

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل حممد الصوا 

م، إيامن حممد عبد العزيز عمرو ) احكام النساء يف شؤون القضاء ( الدكتوراه القضاء 2007 .388

 الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد نعيم ياسني

يف تعديل نطاق الدعوى  م، ايمن صباح جواد رايض الالمي )مدى سلطة املحكمة2007 .389

اجلزائية دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د كاظم 

 عبد اهلل حسني الشمري 

م، أيمن عبد العزيز حممد سالمة ، املسؤولية الدولية عن ارتكاب جرائم االبادة . 2007 .390

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

م، بدر تراك سليامن الشمري ) اجلوانب القانونية املتعلقة برس املهنة املرصفية دراسة 2007 .391

مقارنة بني القانونية االردين و الكويتي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د باسم ملحم

، احلامية القانونية للمستحرضات الصيدالنية يف القانون  م، برهيان أمحد فؤاد أبو زيد2007 .392

الوطني واالتفاقات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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 حتليلية دراسة للعقد التعسفي الفسخ عن النامجة املسؤولية) عزيز يروريز موەم، ب2007 .393

 سليامن حممد د بإرشاق السليامنية جامعة القانون كلية اخلاص انونالق يف املاجستري( مقارنة

  االمحد

م، تامر حممد سعفان، املفاوضة اجلامعية كآلية نقابية حلل النزاعات اجلامعية بني 2007 .394

املضمون واحلجية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

حلميد ابو املكارم ، االلتزام باإلعالم يف عقود نقل التكنلوجيا . رسائل م، تغريد عبد ا2007 .395

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، جار اهلل عيل جار اهلل املري ، اثر التحكيم عىل طبيعة العقد االداري . رسائل 2007 .396

 مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

م، مجال كاسب مفلح الرحامنة ) الطعن يف البينات الشخصية واخلطية اثناء سري 2007 .397

الدعوى دراسة مقارنة بني الفقه القضاء االسالمي وقانون اصول املحاكامت الرشعي ( 

الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد نعيم 

 ياسني 

م، مجال حممد السقا اللوزي ، اجلوانب االقتصادية واالجتامعية لغسل االموال . 2007 .398

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، جواد كاظم جواد سميسم ) التوازن القانوين يف العالقة االجيارية دراسة التحليلية 2007 .399

ه اخلاص املدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د عباس زبون عبيد مقارنة ( الدكتورا

 العبودي 

م، حازم حييى مصلح القضاة ) احكام نقض الشهادة دراسة فقهية تطبيقية ( 2007 .400

املاجستري القضاء الرشعي الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت اململكة االردنية 

 بإرشاف د انس مصطفى ابو عطا 

م، حسن صالح السنويس امبيوه ، احلامية اجلنائية حلق االنسان يف الصحة . رسائل 2007 .401

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسن حممد املالكي ) النظام القانوين لالكتتاب العام يف راس مال الرشكة املسامهة 2007 .402

السعودي ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة  العامة يف الترشيعني االردين و

 االردنية بإرشاف د امحد نوري زيادات 

م، حسن حممد سليم ، النظام القانوين للتحكيم يف اطار املجموعة العقدية. رسائل 2007 .403

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بن سيف الغافري )السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم م، حسني بن سعيد 2007 .404

االنرتنت( الدكتوراه احلقوق القانون اجلنائية كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د 

 حممد ابو العال عقيدة 

م، حسني صالح مصطفى عبد اجلواد ، املسؤولية اجلنائية عن غسيل االموال . 2007 .405

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق
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م، محد سلامن سليامن الزيود )املسؤولية املدنية عن عملية نقل الدم امللوث دراسة 2007 .406

مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي( الدكتوراه احلقوق القانون املدين كلية احلقوق 

 جامعة عني شمس بإرشاف د طلبة وهب خطاب.

مد ديوان القديمي ، التنظيم القانوين للسلطة املحلية يف اجلمهورية اليمنية م، محود حم2007 .407

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

م، حنني عاطف حجازي ) التظهري الناقل للملكية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون 2007 .408

 ة جامعة اهل البيت بإرشاف د عبد اهلل السوفاينكلية الدراسات الفقهية والقانوني

م، خاد حممد حسن أمحد ربيع، التعددية احلزبية يف مرص. رسائل واطاريح القانون 2007 .409

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد أمحد حسن ربيع ، التعددية احلزبية يف مرص . رسائل واطاريح القانون كلية 2007 .410

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد رميح تركي املطريي، البنوك وعمليات غسيل االموال . رسائل واطاريح 2007 .411

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد فالح عواد العنزي ، التحكيم يف العقود اإلدارية يف الكويت . رسائل 2007 .412

 ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاري
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م، خالد حممود حممد الوديان ) االصالة يف امد املحاكامت والتدابري الرشعية للحد 2007 .413

منها ( املاجستري القضاء الرشعي قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

 الدغميجامعة اهل البيت بإرشاف د حممد اركان 

م، مخيس حممد هرون أبو بكر، العدالة االجتامعية . رسائل واطاريح القانون كلية 2007 .414

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دراسة  "غزة أرحيا  "م، خريي يرسف مريكب ، االتفاق الفلسطيني اإلرسائييل 2007 .415

اريح القانون كلية احلقوق جامعة قانونية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام . رسائل واط

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، دعاء الصاوي يوسف ، القوانني االساسية وعالقتها بالسلطة واحلريات . رسائل 2007 .416

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 املوضوعية االحكام –م، رامي عمر ذيب أبو ركبة ، اجلرائم ضد االنسانية 2007 .417

 ية.العرب مرص مجهورية املنصورة جامعة احلقوق كلية القانون واطاريح رسائل.  واالجرائية

م، رحاب موسى حممد العبوري) احلامية اجلنائية لألحداث بموجب قانون االردين 2007 .418

   نجم( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي 

 حتليلية دراسة التبعية املسامهة يف اجلنائية املسؤولية) صالح الكريم عبد زگارڕم، 2007 .419

اجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني عبد عيل امل( مقارنة

  عيسى
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ئل م، رياض إلياس عيسى اجلريسات ، نظرية التوازن املايل للعقد االداري . رسا2007 .420

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، زياد عبد الوهاب عبد اهلل النعيمي )استاذ جامعي( ) موقف األمم املتحدة من 2007 .421

تدخل الدولة غري املرشوع ( املاجستري العام القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة 

 اجلومرد املوصل بإرشاف د عامر عب الفتاح

م، سامح عبد اهلل عبد الرمحن ، سحب العمل من املقاول يف عقود االشغال العامة . 2007 .422

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سعد مظلوم عبد اهلل العبديل )ضامنات حرية ونزاهة االنتخابات دراسة مقارنة( 2007 .423

 العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د رافع خرض صالح شرب املاجستري القانون 

م، سالم مصطفى بني سعيد ) احلامية املدنية للعالمة التجارية املشهورة ( املاجستري 2007 .424

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة ال البيت بإرشاف د سامر حممود الداللعه

ام الرضيبي املرصي بني هديف العادلة م، سالمة عبد الرحيم عوض عيسى ، النظ2007 .425

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

م، سمري السعيد حممد أبو ابراهيم، أثر احلق االديب للمؤلف عىل القواعد العامة 2007 .426

 رية مرص العربية.للعقود. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

 دراسة مقارنة( سلطة القايض إزاء العقد اإلداري)م، سيد أمحد حممد جاد اهلل 2007 .427

 .قاهرة بإرشاف د حممد حممد بدرانكلية احلقوق جامعة الالدكتوراه احلقوق 
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م، رشوق اسامة عواد حجاب ، التفويض يف القانون املرصي واملقارن . رسائل 2007 .428

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م، شمس الدين حييى جان عبد الصمد الصمدوف ) الرشوط اجلعلية يف االحوال 2007 .429

الشخصية دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي و قانون االحوال الشخصية االردنية ( 

نية بإرشاف د عبد املاجستري القضاء الرشعي القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االرد

  اهلل عيل الصيفي

م، شهاب بن أمحد بن عيل اجلابري ، انتهاء خدمة املوظف العامر والرقابة القضائية 2007 .430

عىل القرارات الصادر بشأهنا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

اسية وتداول السلطة بني النظام السيايس م، صفوت أمحد عبد الغني ، التعددية السي2007 .431

االسالمي والنظام الديمقراطي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، صالح امحد السيد جودة ، الرقابة القضائية عىل التعيني يف الوظائف العامة . 2007 .432

 املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م، ضياء عبد الرمحن أمحد عثامن ، مدى حرية االدارة يف التعاقد يف القانون اليمني . 2007 .433

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ن السعودي م، طارق بن حممد املعجل ) االصابات املهنية يف القانون االردين والقانو2007 .434

دراسة مقارنة مع الفقه االسالمي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د حممد املحاسنة 

م، طه أمحد طه متويل ، الدليل العلمي واثره يف اإلثبات اجلنائي . رسائل واطاريح 2007 .435

 العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، عادل عبد السميع عبد الفتاح الغرباوي ، احلامية اجلنائية للرشكات التجارية . 2007 .436

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عادل حممد أمحد جابر السيوي ، املسؤولية اجلنائية عن جريمة غس االموال يف 2007 .437

سائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الترشيع املرصي . ر

 العربية. 

م، عاطف حممد شوقي سيد أمحد الشهاوي ، القرارات االدارية القابلة لالتصال يف 2007 .438

قضاء جملس الدولة الفرنيس واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عائدة عبد الكريم صالح )عقوبة االعدام دراسة حتليلية مقارنة يف السياسة 2007 .439

العقابية( املاجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني عبد 

  عيل عيسى

م، عبد احلكيم حممد حسني ، الطعن باالستئناف يف االحكام االدارية . رسائل 2007 .440

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القان
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م، عبد الرمحن أمحد حسني املختار ، التنظيم القانوين لألحزاب السياسية ودورها يف 2007 .441

التجربة الديمقراطية اليمنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

دراغمة )جرائم الرشف يف الرشيعة اإلسالمية مقارنة بقانون  م، عبد الرحيم حممود2007 .442

العقوبات األردين( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د ذياب عبد الكريم عقل

م، عبد العال صدقي السيد حممد ، االستنساخ من منظور حرية االنسان يف كيانه 2007 .443

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

م، عبد القادر حسيني ابراهيم حمفوظ )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن االصابة 2007 .444

بالفريوسات( الدكتوراه احلقوق كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د مجيل 

 عبدالباقي الصغري.

رمحن ربابعة ) مبدأ نفي الرضر يف الفقه االسالمي وتطبيقاته م، عبداملجيد امحد عبدال2007 .445

القضائية ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 عبد الصالحني

م، عدنان حممد عبد اهلل السبتي ، الضامنات القانونية للمحاكمة التأديبية يف النظام 2007 .446

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املرصي والكويتي . رس

 العربية.
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م، عز حممد هاشم الوحش، االطار القانوين لعقد النرش االلكرتوين. رسائل 2007 .447

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رية االتصال السمعي والبرصي م، عصام ابراهيم خليل ابراهيم ، النظام القانوين حل2007 .448

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

م، عطااهلل امحد مرزوق الدعجة ) البينة الشخصية مفهومها وتطبيقاهتا يف املحاكم 2007 .449

دنية الرشعية االردنية ( املاجستري القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االر

 بإرشاف د عباس الباز 

م، عال عزت عبد املحسن ، اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح 2007 .450

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيل بن أمحد اخلالد ، حادث الطريق يف قانون العمل السعودي . رسائل واطاريح 2007 .451

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق

م، عيل بن عبد الكريم بن سويلم ، فكرة التوازن املايل للعقد االداري يف اململكة 2007 .452

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

 العربية.

واثره عىل مدى صحة القرار االداري م، عيل حسني عيل عبد اجليد ، الغلو يف اجلزاء 2007 .453

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عيل عبد الرحيم عامر كامل الدين ، أحكام االشتباه يف النسب يف الفقه االسالمي 2007 .454

 ة.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربي

م، عيل عوض عبد الوايل اجلربي )حجية االعرتاف يف األثبات اجلزائي( املاجستري 2007 .455

  القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت بإرشاف د معتصم مشعشع

م، عيل عيسى عيل اجلسمي ، القانون الواجب التطبيق عىل املسؤولية عن الفعل 2007 .456

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

م، عيل كامل أمحد حسني ، النظرية العامة للبطالن للقبض والتفتيش . رسائل 2007 .457

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عذيب املتهم( الدكتوراه م، عامد ابراهيم أمحد ابراهيم الفقي )املسؤولية اجلنائية عن ت2007 .458

 احلقوق قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د مامون حممد سالمة

م، عامد الدين حامد عبد اهلل الشافعي ، الدور االجتامعي للقايض يف الدعوى 2007 .459

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

م، عامد الدين عطا اهلل املحمد، التدخل االنساين يف ضوء مبادئ واحكام القانون . 2007 .460

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عامر خليل املحميد الدريس الرتكاوي، مسؤولية الدولة عن ارضار التلوث 2007 .461

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.البيئي. رسائل واطاريح القانون 
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م، عمر علوش العتيبي ) التنفيذ عىل األوراق املالية يف القانون االردين و النظام 2007 .462

السعودي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض امحد 

  الزعبي

ب وانعكاساته عىل ضامنات املحاكمة العادلة ( م، غادة السامن ) مكافحة االرها2007 .463

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رنا ابراهيم العطور

م، غازي عبد املنعم عيسى عيسى ، فلسفة جلان التوفيق يف املنازعات االدارية 2007 .464

 نصورة مجهورية مرص العربية.واهدافها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، غزاي بن مقعد بن فهيد العتيبي )محاية أقلية املسامهني يف رشكات املسامهة العامة 2007 .465

دراسة مقارنه بني النظام السعودي والقانون أألردين( املاجستري يف احلقوق اجلامعة االردنية 

 كلية الدراسات العليا بإرشاف د فياض بن ملفي القضاة

فارس كريم حممد العنيبي )رضر املوت و تعويضه دراسة مقارنة( املاجستري م، 2007 .466

 القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د عباس عيل حممد احلسيني 

م، فتحي فتحي جاد اهلل، التفرقة بني النزاع السيايس والقانوين يف القانون الدويل . 2007 .467

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

م، فرات رستم أمني اجلاف )عقد التدريب الريايض و املسؤولية النامجة عنة دراسة 2007 .468

حتليلية مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حممد 

  سليامن االمحد



78                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

نائية يف مواجهة ظاهرة غسل االموال . م، فيصل سعيد أمحد امليل ، السياسة اجل2007 .469

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، قاسم حممد العون )االخالل بااللتزام التعاقدي دراسة مقارنة( املاجستري القانون 2007 .470

 كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بشار عدنان ملكاوي

م، كارزان عزت حسن )االساس القانوين الدويل حلق الشعب الكوردي يف تقرير 2007 .471

املصري كوردستان العراق نموذجا( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية 

  بإرشاف د پشتيوان عىل عيد القادر

رسائل واطاريح  م، كاظم السيد عطية ، احلامية اجلنائية حلق املتهم يف اخلصوصية .2007 .472

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، كامل عبد العزيز حممد عيل ، اجلوانب القانونية والرشعية التي تثريها عمليات 2007 .473

نقل خاليا اجلسم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

عدنان امحد موسى )جرائم اإلنرتنت دراسة فقهية مقارنة( املاجستري م، كوثر عادل 2007 .474

  القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د امحد ياسني القرالة

م، لطفي نبيه عبد العظيم حممد ، معاهدة السالم االردنية االرسائيلية يف ضوء أحكام 2007 .475

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانون الدويل العام . رس

 العربية.
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م، لني ناظم امحد اجليويس ) الرجوع القضائي يف اهلبة يف القانون املدين االردين 2007 .476

دراسة مقارنة مع الفقه االسالمي والقوانني املدين املرصية والكويتي ( املاجستري القانون 

  جلامعة االردنية بإرشاف د عبد الرمحن مجعة احلاللشةكلية الدراسات العليا ا

م، مالك عقله سليم البطارسه ) االمتداد القانوين ملدة عقد اإلجيار دراسة مقارنة ( 2007 .477

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد الرمحن مجعة 

يض عن القتل يف القانون املدين. رسائل م، حممد ابراهيم هالل ابراهيم ، التعو2007 .478

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد أبو ضيف باشا ، مجاعات الضغط وتأثريها عىل القرارات اإلدارية والدولية 2007 .479

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

م، حممد أمحد عبد الظاهر ، دور احلركة التعاونية يف مرحلة التحول االقتصادي . 2007 .480

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد الديداموين حممد عبد العال ، الرقابة السياسية والقضائية عىل اعامل االدارة 2007 .481

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.املحلية . رسائل واطاريح ا

م، حممد امني فهيم زيد الكيالين ) الدعاوى املتعلقة باملهر دراسة مقارنة بني الفقه 2007 .482

االسالمي و قانون االحوال الشخصية االردنية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا 

  الكريم عقل اجلامعة االردنية بإرشاف د ذياب عبد
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م، حممد بن نوار بن مجل العتيبي ) املسؤولية اجلزائية ألعضاء جملس إدارة الرشكة 2007 .483

املسامهة العامة يف اململكة االردنية اهلاشمية واململكة العربية السعودية دراسة مقارنة ( 

 املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل السعيد 

م، حممد توفيق عيل حممد فهمي ، اختيار قواعد العدالة واالنصاف حلل منازعات 2007 .484

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

 العربية.

م، حممد حجازي ، نظام االثبات يف احكام األرسة . رسائل واطاريح القانون كلية 2007 .485

 املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة 

م، حممد حسن فتح الباب حممد ، احلقوق السياسية لألقليات يف الفقه والنظم 2007 .486

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

اتفاقية م، حممد سلامن مضحي مرزوق الغريب ، تسوية املنازعات التجارية وفق 2007 .487

منظمة التجارة العاملية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حممد سليامن حسني املحاسنة ) الصلح و اثره عىل اجلريمة االقتصادية ( املاجستري 2007 .488

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي نجم

م، حممد عبد املجيد امحد ، القضاء الشعبي والقضاء الطبيعي بني النظرية والتطبيق . 2007 .489

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد عبد املنعم عبد الغني، اجلرائم الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية 2007 .490

 ورية مرص العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، حممد عبيد سيف سعيد ، مرشوعية الدليل يف املجالني اجلنائي والتأديبي . رسائل 2007 .491

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد فهد حممد غرايبة ) الدفع بعدم اخلصومة القضائية يف الرشيعة اإلسالمية و 2007 .492

  اجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد القضاةالقانون ( امل

م، حممد كامل بخيت ابراهيم ، التأمني من مسؤولية الرشكات والوكاالت السياحية 2007 .493

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

سؤولية اجلنائية عن جريمة االبادة اجلامعية يف حلبجة( م، حممد حممد سعيد امحد )امل2007 .494

  املاجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني عبد عيل عيسى

م، حممد موسى عيل ) اجلوانب القانونية و النظرية و العملية املتعلقة بإجازات 2007 .495

القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية  العاملني يف اجلامعة االردنية ( املاجستري

  بإرشاف د بشار مجيل يوسف عبد اهلادي

م، حممد نرص حممد القطري ، احلامية اجلنائية لعنارص النقل اجلوي . رسائل واطاريح 2007 .496

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ية الدولية لألطفال اثناء النزاعات املسلحة. م، حممود سعيد حممود سعيد، احلام2007 .497

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مدلول حشاش الظفريي ) األسس القانونية لعقود البوت يف ظل كل من القانون 2007 .498

اسات العليا اجلامعة االردين والقانون الكويتي دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدر

 االردنية بإرشاف د مصلح الرصايرة

م، مراد حممود يوسف مطلق، التعاقد عن طريق وسائل االتصال االلكرتوين. 2007 .499

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العمل . رسائل م، مسعود بن محيد بن مسعود املعمري، التجريم يف نطاق ترشيعات 2007 .500

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مسلط قويعان حممد الرشيف املطريي، املسؤولية عن االرضار البيئية ومدى 2007 .501

قابليتها للتأمني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

د العزيز سامل ابو ربيع ) استخدام القوة بتفويض من جملس األمن ( م، مصطفى عب2007 .502

املاجستري قسم الدراسات القانونية كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت 

 بإرشاف د وليد فؤاد املحاميد

م، مصطفى كامل خليل امحد ، معايري العمل الدولية والتجارة اخلارجية للدول 2007 .503

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

م، مصطفى حممد مصطفى يوسف ، دراسة اقتصادية وقانونية الهم حمددات 2007 .504

التشغيل واالستثامر يف قطاع نقل البضائع بسكك حديد مرص . رسائل واطاريح القانون 

 ربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع
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الدكتوراه  (احلامية اجلنائية لالنتخابات يف مرص)م، ممدوح حممود عبد الرزاق 2007 .505

 .بإرشاف د حممد عيد الغريبكلية احلقوق جامعة املنصورة اجلنائي القانون 

م، منى غازي حسان ، املسؤولية اجلنائية عن ترسب االشعة النووية . رسائل 2007 .506

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م، نبيل حممد فتحي عمران ، النظام القانوين لإلفالس عرب احلدود . رسائل واطاريح 2007 .507

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نجايت عبد الغني ابراهيم غازي ، التنظيم القانوين لعقد منح التزام املرافق العامة 2007 .508

. رسائل واطاريح القانون كلية   \ b.o.tيف ظل قوانني اخلصخصة املعروف بنظام ال

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نضال سعد امحد سلطان ) الشبهات يف االثبات و اثارها دراسة فقهية قانونية 2007 .509

االردنية بإرشاف د حممد  مقارنة ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة

  نعيم ياسني

حرمة السكن حرمة  احلامية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة)م، هبة أمحد عيل حسانني 2007 .510

عني شمس كلية احلقوق جامعة الدكتوراه  احلديث اخلاص حرمة الصورة دراسة خاصة(

 .بإرشاف د ابراهيم عبد قابل

االستحقاق يف البيوع. رسائل واطاريح القانون م، هشام طه حممود سليم، ضامن 2007 .511

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، وائل امحد علوان املذحجي ) مبادئ القانون العامة التي اقرهتا األمم املتمدينة 2007 .512

ة دراسة حتليلية لبعض القضايا ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردني

 بإرشاف د رشاد عارف السيد 

م، وفاء سيد رجب حممد، مستقال القانون االداري. رسائل واطاريح القانون كلية 2007 .513

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وليد أبو الوفا عيل حفني ، نظرية االثراء بال سبب وتطبيقاهتا يف الفقه االسالمي 2007 .514

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

م، يارس حممد فاروق عبد السالم حممد املنياوى ، نحو منظور جديد لقواعد 2007 .515

املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

اسنه ) النظام القانوين لسند السحب االلكرتوين دراسة مقارنة ( م،عيل عبد اهلل املح2007 .516

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د عبد اهلل 

 السوفاين 

م،حممد امحد صالح قطيشات ) الوفاء مع احللول يف القانون املدين االردين دراسة 2007 .517

دنية العربية املرصي السوري الليبي اليمني العراقي الكويتي اجلزائري مقارنة مع القوانني امل

قانون املوجبات والعقود اللبناين قانون االلتزامات العقود املغريب قانون املعامالت املدنية 

لدولة االمارات العربية املتحدة ( املاجستري القانون كلية احلقوق كلية الدراسات العليا 

 إرشاف د عبد الرمحن امحد مجعة احلاللشة اجلامعة االردنية ب
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 Odeh Kamal (International theories and changes in ، م2008 .518

foreign policy : the case of US foreign policy : 1991-2003 )

املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د:  

Helga Baumgarten . 

 ، ابتسام حاتم علوان )التعددية احلزبية والوحدة الوطنية يف الوطن العريب( ، م2008 .519

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

 ، (1985 - 1969ابتسام حممود جواد )االوضاع السياسية يف السودان  ، م2008 .520

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

ال حممد رمضان ابو جزر )العالج اجليني للخاليا البرشية يف الفقه ابته ، م2008 .521

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 مازن اسامعيل هنية

ابراهيم ابن داخية )امهية العوامل الثقافية يف السياسة اخلارجية االمريكية لفرتة  ، م2008 .522

الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات دولية والدراسات  ، حلرب الباردة(ما بعد ا

 ، جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون ، االسرتاتيجية

 بإرشاف د: حسني بوقارة.

ابراهيم عوسج )تكييف الواقع اجلرمية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون  ، م2008 .523

 بإرشاف د: عبداجلبار احلنيص.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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العراق  -ابراهيم فتاح صابر )العلامنية ومشكلة الطائفية يف املجتمعات املتعددة  ، م2008 .524

 -قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين  ، جسترياملا ، كحالة للدراسة( فكر سيايس

 بإرشاف د: مهدي جابر مهدي.  ، اربيل

ابراهيم حممد عزيز )اشكالية االصالح السيايس يف الرشق االوسط بعد  ، م2008 .525

 ، اربيل -كلية القانون والسياسة جامعة صالح الدين  ، مؤسسات السياسية( نظم سياسية

 دي جابر مهدي.بإرشاف د: مه ، املاجستري

ابراهيم هرموش )النظام القانوين خلصخصة الرشكات العامة دراسة مقارنة(  ، م2008 .526

 بإرشاف د: سام دلة.  ، الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

امحد ابراهيم صالح العسعويس )نطاق تعديل القواعد الدستورية دراسة مقارنة  ، م2008 .527

ردن الكويت( املاجستري جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانونية العليا مرص األ

 االردن بإرشاف د: حممد سليم حممد غزوي.

أمحد الصغري حسن القايض )كفاية الدليل وتطبيقاته يف الترشيع اجلنائي الليبي(  ، م2008 .528

جامعة  ، بارةقسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف: د. حممد رمضان 

 طرابلس ليبيا.

أمحد النجار )أزمة دارفور العوامل املؤثرة فيها وتداعياهتا الداخلية واخلارجية(  ، م2008 .529

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د. أمحد ناصوري. ، العربية السورية
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أمحد بن حجة )التحكيم وحل املنازعات يف العقود االقتصادية( املاجستري كلية  ، م2008 .530

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

امحد حسن حممد ابو جعفر )دراسة نقدية يف قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ، م2008 .531

جامعة النجاح  ، املاجستري القانون العام ، املتعلقني بالقضية الفلسطينية( 194و  181

 بإرشاف د: باسل منصور. ، نابلس فلسطني ، الوطنية كلية الدراسات العليا

املاجستري قسم  ، أمحد زغري جمهول العيساوي )معايري متييز القرار االداري( ، م2008 .532

 العراق. ، ااجلامعة احلرة يف هولند ، القانون

امحد سامي مرهون املعموري )حتفظات الناقل البحري عىل سند الشحن وأثرها  ، م2008 .533

 ، جامعة النهرين -عىل املركز القانوين للمرسل إليه دراسة قانونية مقارنة( كلية احلقوق 

 بإرشاف د: لطيف جرب كوماين.  ، الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص

كلية احلقوق جامعة النهرين  ، أمحد سلامن شهيب )عقد العالج الطبي( الدكتوراه ، م2008 .534

 بإرشاف د: سعد حسني عبد ملحم.   ، القانون اخلاص

امحد سليامن )االرهاب يف القانون اجلزائي الداخيل دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  ، م2008 .535

 اف د: بارعة قديس. بإرش ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

كلية  ، امحد شاكر سلامن )النظام القضائي للمحكمة الدولية لقانون البحار( ، م2008 .536

 بإرشاف د: عصام العطية.    ، الدكتوراه القانون العام ، احلقوق جامعة النهرين
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أمحد صدام إيدام العتايب )اإلعالم والثقافة السياسية يف الدول العربية( كلية  ، م2008 .537

قسم النظم السياسية  ، لعلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري العلوم السياسيةا

 بإرشاف د: صالح عباس الطائي. ، والسياسات العامة

امحد عارف الضالعني )الضامنات القانونية لتطبيق قواعد القانون الدستوري  ، م2008 .538

القانون االداري كلية احلقوق دراسة مقارنة وتطبيقية يف الدستور االردين( الدكتوراه قسم 

 بإرشاف د: حممد مرغني خريي.  ، جامعة عني شمس مرص

امحد عبد الكريم عبدالوهاب )موقف الفكر السيايس العريب االسالمي من  ، م2008 .539

 احلداثة( بإرشاف د: عامر حسن فياض.

 ، امحد عدنان كاظم )العالقة بني احلكومة واملعارضة يف الدول العربية( ، م2008 .540

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

كلية العلوم السياسية  ، امحد عيل حممد )الطائفية واثرها يف حياة العراق السياسية( ، م2008 .541

 بإرشاف د: مهدية صالح العبيدي.  ، جامعة بغداد الدكتوراه العلوم السياسية -

ه عىل املدين املفلس يف القانون امحد عيل يوسف قوقزه )شهر االفالس واثر ، م2008 .542

الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق  ، االردين واملقارن(

 بإرشاف د: سامي منصور.  

امحد عيد فنبس )احلامية اجلنائية للبيئة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  ، م2008 .543

 بإرشاف د: بارعة القديس.  ، اجلمهورية العربية السورية
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أمحد فارس عبد جاسم العزاوي )ضامنات حتصيل دين الرضيبة يف الترشيع  ، م2008 .544

 العراقي( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: حممد علوم حممد

امحد مازن احلكيم )تأثري العوملة يف السلوك االجرامي دراسة حتليلية يف علم  ، م2008 .545

 ، جلنائي( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةاالجتامع ا

 بإرشاف د: عبداجلبار احلنيص و د هناء برقاوي. 

امحد حممد حسانني حممد )املعارضة السياسية اصوهلا وضوابطها يف الدستور  ، م2008 .546

جامعة أسيوط  قسم القانون العام كلية احلقوق ، املرصي والفقه االسالمي( الدكتوراه

 بإرشاف د: عبد الرمحن حممد حممد عبد القادر. ، مرص

امحد حممد سليامن التعمري )دور اجلهود الدولية يف مكافحة االنامط املستحدثة  ، م2008 .547

 ، للجريمة االقتصادية الدولية( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 .   بإرشاف د: وليد فؤاد املحاميد

م،  امحد حممود عيل العويض )العود واالعتياد عىل االجرام دراسة مقارنة( الدكتوراه 2008 .548

 كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د امحد عوض بالل و د رشيف سيد كامل.

امحد حممود هنار )القتل بدافع الشفقة دراسة مقارنة أمريكا بلجيكا هولندا  ، م2008 .549

ة عامن العربية كلية الدراسات القانونية العليا االردن بإرشاف د: االردن( الدكتوراه جامع

 واثبة داود السعدي
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أمحد نعمة العاديل )وسائل دفع املسؤولية املدنية يف القانون اخلاص دراسة  ، م2008 .550

بإرشاف د: عزيز  ، املاجستري احلقوق ، كلية النهرين للحقوق جامعة النهرين ، مقارنة(

  كاظم جرب اخلفاجي.

 -ادريس قادر رسول )اثر العقوبات الدولة االقتصادية عىل حقوق االنسان  ، م2008 .551

جامعة صالح الدين  ، املاجستري ، دراسة وصفية حتليلية( عام دويل -العراق حالة للدراسة 

 بإرشاف د: عبد امللك يونس حممـد.  ، اربيل قسم القانون

لكرتونية املربمة عرب االنرتنت( املاجستري اراميس عائشة )االثبات يف العقود اال ، م2008 .552

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

 الشعبية.       

آري بغداصار طاتيان )سياسة بوش ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية  ، م2008 .553

كلية العلوم السياسية اجلامعة  ، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية  ، للدولة(

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د جورج ديب 

ازهون خلدون صوان )التنمية االجتامعية مابني اقتصاد السوق واقتصاد السوق  ، م2008 .554

الدولية كلية  االجتامعي دراسة حتليلية نقدية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية

بإرشاف د: أكرم األمحر و  ، العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 د.صابر بلول. 

ايلول(  11اسامة حممد شهاب )السياسة االمنية االرسائيلية بعد احداث  ، م2008 .555

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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اء عبدالزهرة كاطع )حقوق العامل األجنبي املشتغل يف العراق يف أطار إرس ، م2008 .556

املاجستري القانون  ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، الترشيعات العاملية دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: حممد عيل الطائي.  ، اخلاص

 ، دكتوراهال ، ارساء عالء الدين نوري )ظاهرة فراغ السلطة يف دول عامل اجلنوب( ، م2008 .557

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

أسعـد غازي أسعـد )املوقف الدويل من قضية الالجئني الفلسطينيني( اجلامعة  ، م2008 .558

 ، املاجستري الدراسات الدولية ، املستنرصية املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية

 بإرشاف د: عزيز جرب شيال. 

ل )االختالل بني املتعاقدين يف الرشيعة االسالمية والقانون اسامء سعدون فاض ، م2008 .559

بإرشاف د: زياد محد  ، املاجستري القانون اخلاص ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، الوضعي(

 الصميدعي.  

دراسة  -اسامعيل صالح اسامعيل )تنظيم القضاء العسكري يف القانون العراقي  ، م2008 .560

 بإرشاف د: حممـد عمر مولود.  ، املاجستري ، تحتليلية مقارنة( عام حماكام

آسيا حنايف )الضامنات املمنوحة لالستثامرات االجنبية يف اجلزائر دراسة قانونية(  ، م2008 .561

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

 الديمقراطية الشعبية.       
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اشجان فيصل شكري داود )الطبيعة القانونية حلكم التحكيم واثاره وطرق  ، م2008 .562

جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات  ، املاجستري القانون العام ، الطعن به دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: غسان خالد. ، نابلس فلسطني ، العليا

اشواق عباس )دور مراكز األبحاث يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية دراسة  ، م2008 .563

تطبيقية عىل الرشق األوسط بعد أحداث أيلول( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية 

بإرشاف د: عمر العبد اهلل  ، كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 .و د. سمري إسامعيل

اقبال ناجي سعيد )حدود الرقابة القايض جتاه مرشوعية وتطبيق املعاهدات  ، م2008 .564

 املاجستري القانون جامعة بغداد بإرشاف د: حممدعيل جواد كاظم.  ، الدولية دراسة مقارنة(

اكرتش فازية )حق املؤلف واملصنفات الفتوغرافية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .565

 وسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر ي

أكرتش وردية )املفتشية العامة للمصالح اجلبائية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .566

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

حلقوق وااللتـزامات الشخصية يف األشياء غري اكرم فاضل سعيد قصري )خالفة ا ، م2008 .567

 ، املادية دراسة قانونية ُمقارنة( ُكلية احلُقوق جامعة النهرين الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص

 بإرشاف د: مصطفى الزملي. 
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أكرم حممد حسني التميمي )التنظيم القانوين للمهني دراسة مقارنة يف نطاق  ، م2008 .568

بإرشاف د:  ، املاجستري القانون اخلاص ، لية احلقوق جامعة النهرينك ، األعامل التجارية(

 لطيف جرب كوماين. 

اكرور مرييام )السعر يف الصفقات العمومية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .569

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

فرحان )حق اللجوء السيايس يف الدساتري والقوانني احلديثة  السيد عيل حسن ، م2008 .570

قسم القانون العام كلية احلقوق  ، دراسة مقارنة مع النظم الوضعية احلديثة( الدكتوراه

 جامعة عني شمس بإرشاف د: حممد انس جعفر.

يف ظل امال عبداهلل محداهلل ابو عنزة )النظام القانوين لرباءة االخرتاع الدوائية  ، م2008 .571

( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية  -تربس  -انضامم االردن التفاقية 

 بإرشاف د: عبداهلل حسني اخلرشوم. ، احلقوق

امل رؤوف حممد )التعددية السياسية واالستقرار السيايس( املاجستري العلوم  ، م2008 .572

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

امنة عيل سعيد )اليمني االمريكي املحافظ( املاجستري العلوم السياسية كلية  ، م2008 .573

 العلوم السياسية جامعة النهرين.    

انور السيد امحد )حقوق طريف عقد العمل يف براءة االخرتاع( الدبلوم القانون  ، م2008 .574

 غصوب عبده د بإرشاف لبنان –اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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اوزدن حسني رمحان )جريمة غسيل االموال يف القانون العراقي دراسة مقارنة(  ، م2008 .575

بإرشاف د: حممد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، الدكتوراه ، عام جنائي

 معروف عبداهلل. 

أولياء جبار صاحب )النظام القانوين للمحكمة اجلنائية العراقية العليا دراسة  ، م2008 .576

 كلية القانون جامعة بابل. ، املاجستري ، مقارنة(

اياد طارق عبد املجيد )االنتشار النووي واخليارات االسرتاتيجية للقوى  ، م2008 .577

 الصغرى نموذج جنوب اسيا( بإرشاف د: نزار اسامعيل احليايل 

اياد عبدالكريم جميد )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه عرب افريقيا بعد  ، م2008 .578

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، دكتوراهال ، احلرب(

اياد ياسني حسني )دور املفاوضات الدولية يف حل املنازعات الدولية يف اطار  ، م2008 .579

 بإرشاف د: طالب رشيد يادكار. ، املاجستري ، القانون الدويل العام( عام دويل

املاجستري كلية احلقوق  ايت بن اعمر صونية )البنك ودوره يف توفري االستثامر( ، م2008 .580

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

ايت تفايت حفيظة )خصوصية نظام احلامية يف اتفاقية تربيس( املاجستري كلية  ، م2008 .581

ية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراط

 الشعبية.        
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ايامن محدان )مبدأ عدم الرد يف اطار القانون الدويل لالجئني( الدكتوراه كلية  ، م2008 .582

 بإرشاف د: ماجد احلموي.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ايامن كريم )حجية املستخرجات االلكرتونية يف االثبات( املاجستري كلية القانون  ، م2008 .583

 بإرشاف د: أمل رشبا.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ايامن حممد سالمة بركة )اجلريمة االعالمية يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية  ، م2008 .584

 زة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغ

باسمة عيل احسان )اخلصخصة اجتاهات التحول اىل القطاع اخلاص( املاجستري  ، م2008 .585

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

( 2007-1991بان فوزي داود الدليمي )سياسة روسيا االحتادية جتاه ايران  ، م2008 .586

كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: فكرت  ، السياسات الدوليةاملاجستري 

 نامق العاين.

باهي ظافر خانكان )اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية يف التفاوض وأثرها عىل النظام  ، م2008 .587

اإلقليمي العريب( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: مجال املحمود و د. مروان قبالن.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

ؤولية املرصف يف االعتامد املستندي واملخاطر التي تواجهه بختيار صابر بايز )مس ، م2008 .588

 جامعة املوصل. ، دراسة حتليلية(
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سلطة القايض يف اصدار اوامر االداء. رسائل  ، بدر بندر ضيف اهلل الدحياين ، م2008 .589

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اء البنكية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة براهيمي بديعة )االخط ، م2008 .590

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

بريار شريكو عبد الكريم بابان )الوضع القانوين ألقليم كوردستان العراق  ، م2008 .591

 رنسا.ف ، جامعة سرتاسبورغ ، باللغة الفرنسية ، والقانون الدويل العام(

بريني عبدالرمحان )دور اللجنة الدولية للصليب االمحر يف تطوير القانون الدويل  ، م2008 .592

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

ن الدويل( الدكتوراه كلية القانون بسام امحد )تسوية النزاعات البحرية وفق القانو ، م2008 .593

 بإرشاف د: امحد عبدالعزيز و د هواش شاهني. ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

سطى بعد اهنيار االحتاد السوفيتي( الو آسيا يف  بشار أمحد نرش )التنافس الدويل ، م2008 .594

جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 بإرشاف د: خالد املرصي و د. عبد العزيز املنصور.  ، العربية السورية

املاجستري قسم  ، بشارة برش جرمة )أثر حتقيق النظام الدويل عىل وحدة السودان( ، م2008 .595

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، القانون
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( املاجستري كلية احلقوق بن بالش ليندة )الثمن يف عقد البيع التجاري الدويل ، م2008 .596

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

بلحاج نسيمة )املشاكل العالقة بني النصوص الترشيعية والنصوص التنظمية  ، م2008 .597

ة للسلطة التنفيذية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خد

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

بلعيش مريم )احلامية اجلنائية لإلشهار دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .598

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

تهاء عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري( بن رجال أمال )محاية العامل عند ان ، م2008 .599

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

 الديمقراطية الشعبية.        

بن سعد حدة )محاية البيئة كقيد عىل حق امللكية العقارية( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .600

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

بن طيب زهية )حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .601

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ة يف الفكر االسرتاتيجي االمريكي دراسة حالة بن عامر امام )احلروب الوقائي ، م2008 .602

جامعة  ، املاجستري ختصص عالقات دولية واسرتاتيجية قسم العلوم السياسية ، العراق(

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  ، حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية

 الشعبية بإرشاف د: بخوش مصطفى.
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وب الوقائية يف الفكر االسرتاتيجي االمريكي دراسة حالة بن عامر امام )احلر ، م2008 .603

جامعة  ، املاجستري ختصص عالقات دولية واسرتاتيجية قسم العلوم السياسية ، العراق(

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  ، حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية

 الشعبية بإرشاف د: بخوش مصطفى.

به شاره ت رضا حممود )احلامية الدولية من فريوس نقص املناعة البرشي/ االيدز  ، م2008 .604

بإرشاف  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، دراسة قانونية( عام دويل -

 د: نه زده ت صربي ئاكره يى.

املسؤولية  هباء الدين مسعود سعيد خويرة )االثار املرتتبة عىل عقد التامني من ، م2008 .605

جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات  ، املاجستري القانون العام ، املدنية دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: اكرم داود و د: غسان خالد. ، نابلس فلسطني ، العليا

بوجانة حممد )مبدأ التمييز يف القانون الدويل االنساين( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .606

 جلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        بن عكنون جامعة ا

بومجلني وليد )سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية  ، م2008 .607

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

ين )الوضعية القانونية حلقوق فنان االداء دراسة مقارنة( املاجستري بوخلوط الز ، م2008 .608

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

 الشعبية.        
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بوروبة ربيعة )محاية املستهلك يف ظل النظام القانوين للعالمات( املاجستري كلية  ، م2008 .609

نون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عك

 الشعبية.       

بوزنون سعيدة )احلامية اجلنائية ألرسار املهنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .610

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

صالح )حقوق االوالد يف النسب واحلضانة عىل ضوء التعديالت بوغرارة ال ، م2008 .611

اجلديدة يف قانون االرسة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

لتجارية بوحلية سعاد )استقاللية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية املنازعات ا ، م2008 .612

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

بيخال هادي عبد الرمحن )احلامية املدنية لرباءات االخرتاع دراسة حتليلية مقارنة(  ، م2008 .613

 بإرشاف د: حسني توفيق فيض اهلل. ، املاجستري ، خاص مدين

بيداء ابراهيم قادر )التنظيم القانوين لتسبيب العقوبات االنضباطية دراسة  ، م2008 .614

بإرشاف د: حيدر طالب  ، املاجستري القانون العام ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، مقارنة(

 االمارة. 

 ، نات التجارية دراسة مقارنة(بيداء كاظم فرج )املنافسة غري املرشوعة لالعال ، م2008 .615

 املاجستري. ، جامعة بابل -كلية القانون 
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 ، بريك فارس حسني اجلبوري )اخللف العام ومحايته املدنية دراسة مقارنة( ، م2008 .616

بإرشاف د: حممد سليامن  ، كلية القانون جامعة السليامنية القانون اخلاص ، الدكتوراه

 االمحد.

تافكه عباس البستاين )تاظطة عباس توفيق البستاين( )مبدأ االختصاص العاملي  ، م2008 .617

الدكتوراه  ، يف القانون اجلنائي(، دكتوراه كلية القانون و السياسة، جامعة صالح الدين

 بإرشاف د: جبار صابر طه.  ، القانون اجلنائي

ستورية . رسائل تركي سطام املطريي ، اجلوانب االجرائية يف الدعوى الد ، م2008 .618

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

( كلية 1977 - 1909تركي عبد جميد )الفكر السيايس عند تقي الدين النبهاين  ، م2008 .619

 بإرشاف د: قحطان امحد سليامن.   ، الدكتوراه ، العلوم السياسية جامعة بغداد

 ، الدكتوراه ، كانة الدولية للهند يف القرن احلادي والعرشين(تال عاصم فائق )امل ، م2008 .620

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ثائر االمحد )الرقابة القضائية عىل اعامل الضابطة االدارية( الدكتوراه كلية  ، م2008 .621

 بإرشاف د: عبداهلل طلبة.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ثراء اسكندر ريا )العالقة القانونية بني املكلف واالدارة الرضيبية دراسة مقارنة(  ، م2008 .622

بإرشاف د: حممد خري  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 العكام. 
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جدي نجاة )احلقوق الفكرية هليئات البث االذاعي ومحايتها القانونية( املاجستري  ، م2008 .623

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

 الشعبية.       

 - 1991جليل عمر عيل )السياسة اخلارجية الرتكية حيال الرشق االوسط  ، م2008 .624

كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د:  ، ( املاجستري السياسات الدولية2006

 عيل حسن نيسان.

جليلة ابراهيم موسى )التحكيم يف ظل مراكز املنظمة العاملية للملكية الفكرية  ، م2008 .625

للتحكيم والوساطة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ق مقوالت التحول الديمقراطي يف جليلة أنتيلو ارشيد )اإلساءة لألطفال يف سيا ، م2008 .626

 Child abuse in the context of democraticفلسطني 

transformation in Palestine املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.

رشيعة والقانون( املاجستري كلية احلقوق مجال عيايش )قيود تعدد الزوجات بني ال ، م2008 .627

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

دراسة حتليلية يف  -مجال حممـد حسني )املتغريات الدولية وخالفة املعاهدات  ، م2008 .628

كلية القانون والسياسة جامعة  ، املاجستري ، ضوء احكام القانون الدويل العام( عام دويل

 صالح الدين اربيل بإرشاف د: حممـد عمر مولود. 
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مجعة حممد عبد اهلل )احلامية اجلنائية للسكان املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين(  ، م2008 .629

جامعة  ، قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: منصور الفيتوري حامد

 طرابلس ليبيا.

مجيلة كناييس )احلامية اجلزائية للمرأة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون  ، م2008 .630

 بإرشاف د: بارعة القديس.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

جهاد امحد صالح )يمني( )السياسة اخلارجية اليمنية جتاه القضايا العربية  ، م2008 .631

عالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة ( املاجستري االختصاص ال2008 -1990

 بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د. فادي خليل. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

دراسة  -جوتيار عبد اهلل مصطفى )االفرتاض القانوين يف قانون املرافعات  املدنية  ، م2008 .632

بإرشاف  ، اربيل قسم القانونجامعة صالح الدين  ، املاجستري ، مقارنة( خاص مرافعات

 د: يارس باسم ذنون.

حاج عبداحلفيظ نرسين )املعاملة التفصيلية للدول النامية وفقا للقانون الدويل  ، م2008 .633

االتفاقي املتعلق بامللكية الفكرية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف 

 بية.        بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشع

حازم يوسف النملة )املنظامت غري احلكومية الفلسطينية من منظور اإلقتصاد  ، م2008 .634

 The Palestinian NGOs from theالسيايس مداخلة من منظور اهليمنة العاملية

political economy perspective : a study from the mode ofe 



103                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

global hegemonyدولية كلية الدراسات العليا جامعة ( املاجستري الدراسات ال

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: جوين عايص.

 ، املاجستري قسم القانون ، حامد عبدالزهرة عمران )النظرية العامة لقرينة الربائة( ، م2008 .635

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا

املتحدة دراسة  حامد كامل عبد القييس )تدابري احلظر االقتصادي يف ميثاق االمم ، م2008 .636

بإرشاف د: نزار  ، االردن ، جامعة مؤتة عامدة الدراسات العليا ، املاجستري ، حالة العراق(

 جاسم العنبكي.  

حبيبة دريس )عوامل نقص املردودية اجلبائية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .637

 الشعبية.        جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

حسن بن كادي )التنمية السياسية يف الوطن العريب وافاقها دراسة حتليلية نقدية  ، م2008 .638

املاجستري العلوم السياسية فرع تنظيامت  ، يف رشوطها املوضوعية ومعوقاهتا االساسية(

قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية  ، سياسية وادارية

 بإرشاف د: عيل قرييش. ، احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون

حسن مكي مشريي السلامن )خصوصيات التعاقد عن طريق شبكة املعلومات  ، م2008 .639

جامعة الفاتح كلية القانون الدراسات العليا قسم القانون  ، الدكتوراه ، الدولية االنرتنت(

اجلامهريية العربية اللبيبة الشعبية االشرتاكية العظمى بإرشاف د: مسعود حممد  ، اخلاص

 عيسى مادى. 
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دراسة  -حسيب صالح اسامعيل )البناء غري القانوين عيل االرايض الزراعية  ، م2008 .640

بإرشاف د: هه  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( خاص مدين

 فال معروف رؤوف. 

حسني جابر عبداحلميد )الفساد االقتصادي واثاره عىل عملية التنمية  ، م2008 .641

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، االقتصادية(

أ التناسب دراسة مقارنة( حسني جرب حسني الشوييل )الرقابة الدستورية عىل مبد ، م2008 .642

بإرشاف د: وسام صبار عبد  ، املاجستري القانون العام ، كلية القانون اجلامعة املستنرصية

 الرمحن العاين 

حسني عبداهلل العلقان العواملة )ضامنات املتهم امام حمكمة امن الدولة(  ، م2008 .643

بإرشاف د: حممد عودة ذياب  ، املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 اجلبور.    

حسني عليوي ابراهيم الشمري )املسؤولية اجلنائية لرئيس التحرير دراسة  ، م2008 .644

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، مقارنة(

حشاين عبداحلميد )املؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري(  ، م2008 .645

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

 الديمقراطية الشعبية.       
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حال زودة )استاذة جامعية كلية احلقوق جامعة حلب( )الشاهد يف الدعوة  ، م2008 .646

 ، اجلزائية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: عبود الرساج. 

حال مهندار )العالقة بني املسؤولية اجلزائية واملسلكية يف إطار املساءلة القانونية  ، م2008 .647

بإرشاف  ، للموظف العام( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 د: نجم االمحد. 

محاين ساجية )الرقابة التقنية للبناء( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2008 .648

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.      

محد محود شكطي القييس )اثر التطور التكنولوجي يف تطور قواعد القانون  ، م2008 .649

 ريت بإرشاف د: ضاري رشيد الياسنياملاجستري كلية احلقوق جامعة تك ، الدويل(

محدي داود )االشكاليات القانونية املتعلقة بتسليم املجرمني الدوليني( املاجستري  ، م2008 .650

 بإرشاف د: ماجد احلموي.  ، كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ة احلقوق بن عكنون محر العني عبدالقادر )تأسيس رشكة املسامهة( املاجستري كلي ، م2008 .651

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

محزة أبو حسن )إشكاليات قرارات جملس األمن كمصدر للرشعية الدولية بعد  ، م2008 .652

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية 2001أحداث احلادي عرش من أيلول 

بإرشاف د: أمحد ناصوري و  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةالعلوم السياسية 

 د. عبد العزيز املنصور.
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محزة عياش )ضوابط أعامل الفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة وفقا لقواعد  ، م2008 .653

ومبادئ القانون الدويل املعارص( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: جاسم زكريا.   ،السورية

املاجستري  ، حوراء امحد شاكر العميدي )عرض العفو عىل املتهم دراسة موازنة( ، م2008 .654

 كلية القانون جامعة بابل بإرشاف د ارساء حممد عيل سامل ، القانون العام

 ، حيدر حسني عيل )االختصاص اجلنائي يف اجلرائم املرتكبة عىل متن الطائرات( ، م2008 .655

 كلية القانون جامعة بابل. ، اجستريامل

( الباسفيك – آسيا إقليم يف الياباين –حيدر زهري جاسم الوائيل )التنافس الصيني  ، م2008 .656

ملاجستري العلوم السياسية/ االسرتاتيجية بإرشاف د: ا النهرين جامعة السياسية العلوم كلية

 قحطان اخلفاجي. 

حيدر صائب عبدالرزاق )املعلوماتية واثرها يف بناء جمتمع املعرفة( املاجستري  ، م2008 .657

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

خالد معمري )التنظري يف الدراسات االمنية لفرتة ما بعد احلرب الباردة دراسة  ، م2008 .658

دكتوراه العلوم السياسية ختصص ال ، سبتمرب( 11يف اخلطاب االمني االمريكي بعد 

جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم  ، العالقات دولية والدراسات االسرتاتيجية

 بإرشاف د: عبدالنارص جنديل. ، العلوم السياسية والقانون

خالد يوسف حممد الفندي الزعبي )العقود االلكرتونية عرب االنرتنت دراسة  ، م2008 .659

 اه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  الدكتور ، مقارنة(
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خانزاد امحد عبد )القانون الدستوري وقواعد القانون الدويل دراسة حتليلية( عام  ، م2008 .660

بإرشاف د: شريزاد امحد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، دستوري

 النجار.

الدبلوماسية للفرد يف القانون الدويل العام( املاجستري كلية  خدر حممد )احلامية ، م2008 .661

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

خاللفة هبية )تداول السندات التجارية عن طريق التطهري( املاجستري كلية  ، م2008 .662

يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 الشعبية.        

خلود خالد الصادق بيوض )عقد االمتياز النفطي وتطبيقاته يف القانون الليبي(  ، م2008 .663

جامعة  ، قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشف: د. نرص الدين مصباح القايض

 طرابلس ليبيا.

خليفة سليامن فرج عيل العبداهلل )النظام القانوين ملجلس ادارة الرشكات املسامهة  ، م2008 .664

بإرشاف  ، دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 د: مجال مكناس.

خه وله مهزة حسني )احلقوق غري املالية للزوجني الناشئة عن عقد الزواج دراسة  ، م2008 .665

 ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( خاص احوال شخصية

 بإرشاف د: نواف حازم خالد. 
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 -كلية القانون  ، خولة كاظم حممد رايض )مبدأ ختصيص الرهن دراسة مقارنة( ، م2008 .666

 املاجستري. ، عة بابلجام

داود مريخان داود )كوردو ديبلوماسيه يت ئه مرى واقع ديفاكتؤ( / )الكورد  ، م2008 .667

بإرشاف د:  ، اربيل -نظم سياسية جامعة صالح الدين  ، ودبلوماسيته االمر الواقع(

 (265شريزاد امحد النجار. )اللغة الكوردية / ملف 

ع الوظيفة العمومي( املاجستري كلية احلقوق بن دراين ليندة )التكوين يف قطا ، م2008 .668

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

درويش عبدالقادر )الطاعة يف الوظيفة العمومية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .669

 ديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ال

دكار فايزة )الغبن يف العقود املدنية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2008 .670

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

يمي(، دلشاد شعبان غفار )أثر العوامل البيئيـة يف حتديـد مستويات التغيري التنظ ، م2008 .671

 دهوك. -املاجستري، كلية االدارة واالقتصاد جامعة دهوك 

دلفني حممد صالح )جماالت التمييز املنظمي يف إطار العالقة بني القيادة الرؤيوية  ، م2008 .672

جامعة  -وخمرجات نظام املعلومات االسرتاتيجية(، الدكتوراه، كلية االدارة واالقتصاد 

 صالح الدين، أربيل.
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جواد مطلك اجلبوري )االقليمية الدولية اجلديدة يف عامل ما بعد احلرب دينا  ، م2008 .673

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، الباردة(

رابح زغوين )تفسري السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه العراق منذ حرب اخلليج  ، م2008 .674

سياسية ختصص العالقات دولية الدكتوراه العلوم ال ، الثانية فحص للمقرتبات النظرية(

جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية  ، والدراسات االسرتاتيجية

 بإرشاف د: عبدالنارص جنديل. ، والقانون

رائد فاضل جويد )االبعاد السياسية واالقتصادية للوحدة النقدية( املاجستري  ، م2008 .675

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

 ، رائد حممد عادل خليل بيان )كف يد املوظف العام عن العمل دراسة مقارنة( ، م2008 .676

اململكة االردنية  ، قوقاملاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احل

 بإرشاف د: حممد وليد العبادي. ، اهلاشمية االردن

رايق سليم الربيزات )مرشوع الرشق االوسط الكبري والسياسة اخلارجية  ، م2008 .677

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية العلوم االنسانية  ، االهداف واالدوات واملعوقات(

 بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة.  ، عليا االردنجامعة الرشق االوسط  للدراسات ال

رباح علوش )االنجاب املساعد طبيا بني الرشيعة والقانون( املاجستري كلية  ، م2008 .678

 بإرشاف د: فواز صالح.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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دستوري اجلزائري( رمحاوي أمحد السعيد )التعبري عن االرادة العامة يف النظام ال ، م2008 .679

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

 الديمقراطية الشعبية.        

املاجستري  ، رشا محدان مرحييل الشمري )عقود البيع باملزاد العلني عرب االنرتنت( ، م2008 .680

 ، ململكة االردنية اهلاشمية االردنا ، القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 بإرشاف د: مؤيد عبيدات.

رشا عبد الرزاق جاسم الشمري )املبادئ احلديثة للوظيفة العامة بني الرشيعة  ، م2008 .681

بإرشاف د:  ، جامعة النهرين كلية احلقوق ، الدكتوراه ، اإلسالمية والقانون الوضعي(

 غازي فيصل مهدي.  

 ، امحد )الضبطية القضائية اخلاصة دراسة مقارنة( الدكتوراه رشاد امحد عبادي ، م2008 .682

قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: حسنني ابراهيم صالح 

 عبيد. 

رضوان سامل فياض الرصايرة )االحكام الغيابية يف قانون اصول املحاكامت  ، م2008 .683

الرشعية وقانون االحوال الشخصية االردين دراسة فقهية مقارنة( الدكتوراه القضاء 

 الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبداملجيد الصالحني 

لطة الترشيعية يف الواليات املتحدة رغد عيل حسن )مجاعات الضغط والس ، م2008 .684

االمريكية دراسة حالة منظمة ايباك( كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين، املاجستري 
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بإرشاف د: مها عبد اللطيف  ، العلوم السياسية / قسم النظم السياسية والسياسات العامة

 احلديثي. 

فروضة عىل املوظف العام دراسة رمضان نارص طه )حمو العقوبات التأديبية امل ، م2008 .685

بإرشاف د: ماجد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( عام اداري

 نجم عيدان. 

رنا عبود )النظام القانوين للمجاري املائية الدولية مع دراسة خاصة لإلشكاالت  ، م2008 .686

جامعة دمشق اجلمهورية العربية القانونية حول هنر االردن( الدكتوراه كلية القانون 

 بإرشاف د: يارس احلويش و د مايا دباس. ، السورية

رهام الزغري )اجلدار الفاصل وتأثريه عىل النسيج االجتامعي والبيئي واملائي يف  ، م2008 .687

منطقتي الرام وضاحية الربيد شامل القدس( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية 

 يت فلسطني بإرشاف د: مروان غانم.اآلداب جامعة بريز

رواء كاظم راهي )املسؤولية املدنية الدارة املستشفى عن اخطاء االطباء العاملني  ، م2008 .688

 كلية القانون جامعة بابل بإرشاف مريي كاظم عبيد ، املاجستري القانون اخلاص ، فيها(

مريكي من القضية سبتمرب عىل املوقف األ 11روز يعقوب هيالنه )أثر أحداث  ، م2008 .689

الفلسطينية( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: صالح عبداجلواد.
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روال تقي سليم االمحد )الوساطة لتسوية النزاعات املدنية يف القانون األردين  ، م2008 .690

سات القانونية العليا االردن دراسة مقارنة( الدكتوراه جامعة عامن العربية كلية الدرا

 بإرشاف د: حممد يوسف الزعبي 

فية للدوائر املتكاملة دراسات قانونية الطبوغرا التصاميم) حممد شيد خور بازڕێ  ، م2008 .691

مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني توفيق 

  فيض اهلل

رحياين يسمينة )الرهن الرسمي كضامن بنكي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .692

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

ريم عادل حسن االزعر )الوصية الواجبة دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية  ، م2008 .693

 مية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.الرشيعة والقانون اجلامعة االسال

زانا اسامعيل عزيز )اختصاص قانون القايض يف جمال العالقات اخلاصة الدولية  ، م2008 .694

 ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، دراسة حتليلية مقارنة( خاص دويل

 بإرشاف د: جبار صابر طه.

الحتاد األوريب يف حل األزمات و النزاعات يف القارة زاهر األمحر )دور ا ، م2008 .695

األوربية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: فادي خليل و د. خالد املرصي. ، اجلمهورية العربية السورية
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اجلزائري( املاجستري زعباط فوزية )نظام افالس البنوك يف اطار القانون الوضعي  ، م2008 .696

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

 الشعبية.        

زهية رابطي )احلامية القانونية للطفل عند الطالق يف اتفاقية حقوق الطفل وقانون  ، م2008 .697

زائر يوسف بن خدة االرسة اجلزائري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجل

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

زهري سعد عباس )ظاهرة العوملة وتأثرياهتا يف الثقافة العربية( األكاديمية العربية  ، م2008 .698

املفتوحة يف الدانيامرك كلية القانون والسياسة املاجستري العلوم السياسية بإرشاف د: سويم 

 ألعزي. 

وبري رسول امحد )املجتمع املدين والدولة اشكالية العالقة العراق كحالة ز ، م2008 .699

 بإرشاف د: مهدي جابر مهدي. ، اربيل -جامعة صالح الدين  ، نظم سياسية ، للدراسة(

زياد سمري زكي )اشكالية العالقة بني النظم السياسية العربية ومؤسسات  ، م2008 .700

 اف د: عيل درويل حممـدبإرش ، املجتمع املدين( العلوم السياسية

زياد حممد فالح اهلشابشه )احلامية القانونية حلق االنسان يف صورته دراسة مقارنة(  ، م2008 .701

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

 و د عامد قطان. 

زيدان عبدالنور )الصلح يف الطالق( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2008 .702

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       
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زين العابدين عواد )جرائم االرهاب املعلومايت وبعض تطبيقاته يف القانون  ، م2008 .703

 القانون جامعة بابل.  كلية ، املاجستري ، العراقي دراسة مقارنة(

زينب سعد شمس الدين الشيشان )حتليل العالقة بني انظمة احلكم والقيمة  ، م2008 .704

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، البرشية املستدامة(

 دراسة -زينب حممـد فرج )اثر الصلة بني اجلنائي واملجني عليه يف العقوبة  ، م2008 .705

بإرشاف د: عبد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( عام جنائي

 امللك يونس حممـد. 

زينب هادي خلف )رصاع احلضارات والسياسة االمريكية حيال الدول  ، م2008 .706

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، االسالمية(

جامعة  -كلية القانون  ، لعنف العائيل يف القانون اجلزائي(زينب وحيد دحام )ا ، م2008 .707

 املاجستري. ، بابل

زينة حبيب )انتهاكات حقوق اإلنسان يف إطار التدخل الدويل ألغراض إنسانية  ، م2008 .708

دراسة حتليلية الزدواجية املعايري يف العالقات الدولية( املاجستري االختصاص العالقات 

بإرشاف د: أمحد  ، سياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةالدولية كلية العلوم ال

 ناصوري و د خالد املرصي. 

سارة سعد صربي )املتغري االرسائييل يف العالقات االمريكية السورية( املاجستري  ، م2008 .709

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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احلوافز الرضيبية فـي جذب االستثامر األجنبي( قسم  سارة حممد الفرجاين )دور ، م2008 .710

جامعة طرابلس  ، القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور الفيتوري حامد

 ليبيا.

دراسة حتليلية مقارنة( خاص  -سامان سليامن الياس )عقد الرحلة السياحية  ، م2008 .711

بإرشاف د: حممد سليامن  ، قسم القانونجامعة صالح الدين اربيل  ، املاجستري ، مدين

 االمحد.

سامر عبد احلميد حممد العويض )اوجه عدم دستورية القوانني يف النظام  ، م2008 .712

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة  ، االمريكي واملرصي دراسة مقارنة( الدكتوراه

 بإرشاف د: مصطفى ابو زيد فهمي.  ، االسكندرية مرص

سحر حريب عبد األمري األسدي )انتخابات اجلمعية الوطنية التأسيسية العراقية  ، م2008 .713

العلوم  -جامعة بغداد املاجستري  -كلية العلوم السياسية  ، (2005كانون الثاين /  /30

 السياسية/ فرع النظم السياسية بإرشاف د: حافظ علوان محادي الدليمي. 

ع املدين بالنظام السيايس التأثري والتأثر دراسة سداد مولود سبع )عالقة املجتم ، م2008 .714

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، حالة مرص واالردن(

سدخان مظلوم باهض الكعبي )حتديد مدار ومعامل أحكام القانون اخلاص  ، م2008 .715

مي وخمتلف الفلسفية وتطبيقاهتا دراسة موضوعية فلسفية اصولية مقارنة بني الفكر اإلسال

 ، الدكتوراه القانون ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، املذاهب الفكرية والقوانني الوضعية(

 بإرشاف د: مصطفى إبراهيم الزملي 
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رسدار ياسني حممد امني )االختصاص القضائي يف منازعات اجلنسية( خاص  ، م2008 .716

بإرشاف د: جبار  ، ن اربيلكلية القانون والسياسة جامعة صالح الدي ، الدكتوراه ، دويل

 صابر طه. 

رسى حممود صيام )التفسري القضائي ومحاية حقوق املتهم االجرائية دراسة  ، م2008 .717

 مقارنة( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية.

سعد ربيع عبداجلبار )حجية العقود وأثرها يف استقرار العالقات القانونية دراسة  ، م2008 .718

بإرشاف د: سعد  ، جامعة النهرين الدكتوراه القانون اخلاص -قانونية مقارنة( كلية احلقوق 

 حسني عبد ملحم  احللبويس 

لرشق سعد شاكر شبيل )التحديات االمنية للسياسة اخلارجية االمريكية يف ا ، م2008 .719

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب  ، االوسط يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة(

 بإرشاف د: امني املشاقبة.  ، جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا االردن

سعد عبدالكريم ابو زيد )املسؤولية املدنية للطبيب اجلراح عن أخطائه واخطاء  ، م2008 .720

 ، االردن املاجستري احلقوق قسم اخلاص ، جامعة موتة ، يات العامة(مساعديه يف املستشف

 بإرشاف د: عبداهلل الزبيدي.  ، اململكة االردنية اهلاشمية

سعدون ليندة )النظام القانوين الندماج الرشكات يف القانون اجلزائري(  ، م2008 .721

رية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهو

 الديمقراطية الشعبية.       
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( املاجستري كلية 05/  03سعودي سعيد )حمتوى حق املؤلف يف االمر رقم  ، م2008 .722

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        

سعيد عبدالرزاق باخبريه )سلطة االدارة اجلزائية يف اثناء تنفيذ العقد االداري  ، م2008 .723

جامعة  ، الدكتوراه القانون العام حقوق فرع الدولة واملؤسسات العمومية، دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: سعاد الغوثي ، اجلزائر يوسف بن خدة كلية احلقوق

لنشاط االقتصادي وانعكاساته سالم جبار شهاب )تطور ظاهرة تدويل ا ، م2008 .724

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، السياسة(

سالم عبداحلميد حممد زنكنة )الرقابة القضائية عىل مرشوعية القرارات االدارية  ، م2008 .725

االكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك املاجستري كلية القانون  ، (-دراسة مقارنة  -

 بإرشاف د: جالل خضري الزبيدي. ، القانون االداري ، اسة / قسم القانونوالسي

سامح معال )التحديات التي تطرحها املتغريات االقتصادية عىل النظام الرضيبي(  ، م2008 .726

بإرشاف د: حممد خري  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 العكام. 

رمحن عبدالقادر شاللده )الليربالية اجلديدة يف العامل العريب( سمري عبدال ، م2008 .727

املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 باسم زبيدي.
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سناء حسني )دور السياسة الرضيبية يف مكافحة تلوث البيئة( املاجستري كلية  ، م2008 .728

 بإرشاف د: حممد خري العكام.  ، العربية السورية القانون جامعة دمشق اجلمهورية

 ، كلية القانون ، سناريا حممد هناد ) اجلديد والقديم يف القانون اجلنسية العراقية( ، م2008 .729

 جامعة كوية.

سنكر مشري امحد )إشكالية السلطة السياسية يف الفلسفة الليربالية جون  ، م2008 .730

 ، املاجستري ، أربيل -جامعة صالح الدين  -سياسة ستيوارت مل نموذجا( كلية القانون وال

 العلوم السياسية بإرشاف د: خالد سعيد توفيق. 

املاجستري القانون  ، سهري حسن هادي )الرشط املألوف يف العقد دراسة مقارنة( ، م2008 .731

 كلية القانون جامعة بابل بإرشاف د ايامن طارق مكي الشكري ، اخلاص

ر )كيشه ياساييه نيوده وله تييه كانى هه ريمه كان له ده وله تى سوران حسني قاد ، م2008 .732

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، تويزينه وه يه كى به راوردكارى( عام دويل -فيدراليدا 

 كامل سعدي مصطفى. ، القانون

دراسة  -سوالف عبد اهلل حممـد )التنظيم القانوين الداخيل للعالقات القنصلية  ، م2008 .733

جامعة  ، املاجستري ، ( عام دويل1963حتليلية مقارنة وفقا ألتفاقية فيرنا للعالقات القنصلية 

 بإرشاف د: طالب رشيد يادكار.  ، صالح الدين اربيل قسم القانون

ة الناعمة يف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه منطقة سونيا بديع مكارم )دور القو ، م2008 .734

الرشق األوسط( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: مجال املحمود و د. فادي خليل. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية



119                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ة جتاه املنطقة العربية منذ سيف منذر عبدالواحد اجلوعاين )سياسة ايران اخلارجي ، م2008 .735

كلية العلوم السياسية  ، الدكتوراه قسم الدراسات الدولية ، وافاق املستقبل( 1989عام 

 بإرشاف د: فكرت نامق العاين. ، جامعة النهرين

اقليم كوردستان  -شاري خالد معروف )املسؤولية الدولية عن ازالة االلغام  ، م2008 .736

بإرشاف  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، ملاجستريا ، العراق نموذجا( عام دويل

 د: عبد امللك يونس حممد.

دراسة مقارنة(  -شاالو صباح جميد )دور املحامي يف مراحل الدعوى اجلزائية  ، م2008 .737

بإرشاف د: رزكار حممد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، عام جنائي

 قادر. 

اح فتاح )تصنيف االنظمة السياسية الليربالية عىل اساس مبدأ الفصل بني شب ، م2008 .738

املاجستري العلوم السياسية فرع تنظيامت  ، السلطات دراسة حال النظام السيايس اجلزائري(

 ، جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون ، سياسية وادارية

 بإرشاف د: رابح بلعيد.

شذى امحد حممد العساف )شطب العالمة التجارية يف القانون األردين يف ضوء  ، م2008 .739

اجتهاد حمكمة العدل العليا( املاجستري جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانونية العليا 

 االردن بإرشاف د: سامر حممود عبدة الداللعة 

املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  رشاين محزة )امللكية كوسيلة لدعم االئتامن( ، م2008 .740

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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رشيفي اسالم )حق االنتفاع يف ظل قانون املستثمرات الفالحية( املاجستري كلية  ، م2008 .741

راطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمق

 الشعبية.       

شلغوم رحيمة )ضامنات القرض( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2008 .742

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

شامل حسني مصطفى )القوة يف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة االمريكية  ، م2008 .743

قسم العلوم السياسية جامعة صالح  ، ( عالقات دولية2001سبتمرب  11ما بعد احداث 

 بإرشاف د: خالد سعيد توفيق.  ، اربيل -الدين 

والرشيعة شنان عمران شنني )احلقوق السياسية للمرأة يف القانون الدويل  ، م2008 .744

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، االسالمية(

شهاب طالب الزوبعي )احلامية الدولية واالقليمية حلقوق االنسان يف ضوء  ، م2008 .745

املتغريات الدولية( كلية القانون والسياسة األكاديمية العربية يف الدنامرك كوبنهاغن 

 السياسية بإرشاف د: رشيد عباس اجلزراوي.املاجستري يف العلوم 

شوقي سمري )حمكمة العدل الدولية والقانون الدويل االنساين( املاجستري كلية  ، م2008 .746

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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يرانية وأثرها يف املصالح األمريكية بعد شيامء جواد كاظم )السياسة اإلقليمية اإل ، م2008 .747

( كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين املاجستري العلوم 2001أيلول  11أحداث 

 بإرشاف د: عيل حسن نيسان.  ، السياسية / قسم السياسة الدولية

دراسة مقارنة( عام  -شيامء زكي حممـد )اباحة القذف يف القانون العراقي  ، م2008 .748

بإرشاف د: حممد معروف  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، جنائي

 عبد اهلل.

صابرين عبدالرمحن القريناوي )دور األمم املتحدة يف النظام الدويل دراسة مقارنة  ، م2008 .749

أيلول حتى عام  11ومن أحداث  2001أيلول  11من انتهاء احلرب الباردة حتى أحداث 

2007 United Nations role in the international system : a 

comparative study. From the end of the Cold War till 11th 

Sep. 2001 and from 11th Sep. 2001 until 2007 املاجستري الدراسات )

 الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: امحد مصلح.

د شاطي املوسوي )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه سوريا صالح هاشم حممو ، م2008 .750

 بإرشاف د: سعدي حقي توفيق.   ، ولبنان( املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي )دور السلطات العامة يف مكافحة ظاهرة  ، م2008 .751

 ، الدكتوراه فلسفة القانون العام ، غدادالفساد اإلداري يف العراق( كلية القانون / جامعة ب

 بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  
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صدارة حممد )التمييز بني جريمة االبادة اجلامعية واجلريمة ضد االنسانية يف  ، م2008 .752

القانون الدويل العام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 ة الشعبية.        اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطي

صفا كامل حسن مجعة الربيعي )رسيان قانون رضيبة الدخل من حيث الزمان(  ، م2008 .753

املاجستري جامعة االرساء اخلاصة كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: محدي سليامن 

 القبيالت سحيامن

( 2004-1990ضمري عبد الرزاق حممود )التطورات االسرتاتيجية االرسائيلية  ، م2008 .754

املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: خلدون ناجي 

 معروف. 

 -طارق صديق رشيد كردي )محاية احلرية الشخصية يف القانون اجلنائي دراسة  ، م2008 .755

 ، الدكتوراه القانون اجلنائي كلية القانون والسياسة صالح الدين ، (-حتليلية مقارنة 

 بإرشاف د: حممد رشيف أمحد.

طارق عادل عادل الشاهر )املسؤولية التاديبية للموظف الدويل دراسة مقارنة يف  ، م2008 .756

املاجستري القانون الدويل العام ادارة الدراسات  ، ضوء احكام املحاكم االدارية الدولية(

 يا كلية القانون وعلوم الرشطة اكاديمية رشطة ديب بإرشاف د اعاد عيل محود القييس العل

طارق عبد احلافظ عدنان الزبيدي )االسالم والعلامنية دراسة يف ابرز املواقف  ، م2008 .757

 بإرشاف د: سعدي كريم سلامن. ، الفكرية السياسية االسالمية املعارصة( املاجستري
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شهيد احلاممي )حجية االقرار القضائي يف االثبات املدين  طارق عبدالرزاق ، م2008 .758

املاجستري بإرشاف د مريي كاظم عبيد  ، جامعة بابل -كلية القانون  ، دراسة موازنة(

 اخليكاين

دراسة مقارنة(  -طالب  برايم سليامن )العالمة التجارية املشهورة سبل محايتها  ، م2008 .759

بإرشاف د: روزان  ، ح الدين اربيل قسم القانونجامعة صال ، املاجستري ، خاص جتاري

 عبد القادر دزه يى.

طالب خضري حممد )أثر الشهادة يف االثبات اجلنائي دراسة مقارنة( كلية القانون  ، م2008 .760

 بإرشاف د: متيم طاهر اجلادر.  ، اجلامعة املستنرصية املاجستري القانون

ن املقارن( املاجستري كلية احلقوق بن طالب رضا )حق املؤلف دراسة يف القانو ، م2008 .761

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ظريفي نادية )تسيري املرفق العام والتحوالت اجلديدة( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .762

 يمقراطية الشعبية.       بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الد

 ، عادل جرب هاشم اجلويف )الفساد االداري وتطبيقاته يف العراق دراسة مقارنة( ، م2008 .763

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون

عادل سالمة حسني حميسن )تداخل العقوبات يف الرشيعة االسالمية( املاجستري  ، م2008 .764

 القانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد. كلية الرشيعة و
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املاجستري قسم  ، عادل صربي مهدي )املسؤولية اجلنائية للطبيب دراسة مقارنة( ، م2008 .765

 العراق.   ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، القانون

عاصم نزيه أبو حجيلة )دور املؤثر القومي يف العالقات الدولية بعد احلرب انتهاء  ، م2008 .766

احلرب الباردة دراسة احلالة اليوغسالفية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية 

بإرشاف د: عبد العزيز املنصور  ، العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 ري. و د. أمحد ناصو

 ، عامر عزت امحد السامرائي )سلطة جملس االمن وأثرها عىل حقوق االنسان( ، م2008 .767

 العراق.    ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم العلوم السياسية

 ، عامر حممد معاذ )سوري( )السياسة الفرنسية جتاه االما بعد احلرب الباردة( ، م2008 .768

 بإرشاف د: سعد حقي توفيق.    ، الدكتوراه ، بغداد كلية العلوم السياسية جامعة

عاهد امحد كامل ابو العطا )احلجر عىل الصغري واملجنون والسفيه وتطبيقاهتا يف  ، م2008 .769

املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد. 

عباس جابر عبداهلل )الرصاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني( املاجستري  ، م2008 .770

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

عباس سعدون رفعت )املسألة املائية يف السياسة الرتكية ازاء سوريا والعراق(  ، م2008 .771

 لنهرين كلية العلوم السياسية.جامعة ا ، املاجستري قسم السياسة الدولية
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عبد احلميد حسن حسني صباح )مرياث اخلنثى يف ضوء احلقائق العلمية  ، م2008 .772

وتطبيقاهتا يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون  -املعارصة 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د مازن اسامعيل هنية. 

الرزاق حممد صالح )ظاهرة العوملة وتأثريها عىل البطالة يف الوطن العريب عبد  ، م2008 .773

الواقع واالحتساب( املاجستري يف العلوم االقتصادي كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 السليامنية بإرشاف د: رشيد عباس اجلزراوي.

تهاء احلرب عبد القادر امحد نعناع )التنافس الدويل يف املرشق العريب بعد ان ، م2008 .774

الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: خالد املرصي و د. عبد العزيز املنصور. ، اجلمهورية العربية السورية

 جامعة بابل كلية القانون.  ، املاجستري ، عبداالمري جفات كروان )جتزئة العقد( ، م2008 .775

عبداالمري عباس جابر العبادي )مستقبل العقود االلكرتونية يف ظل أحكام عقد  ، م2008 .776

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، املاجستري قسم القانون ، البيع(

عبدالدايم سمرية )امللكية الصناعية واملؤسسة( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .777

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

دراسة حتليلية(  -عبدالرمحن اسامعيل عزيز )التصحيح التمييزي للقرار اجلزائي  ، م2008 .778

بإرشاف د: حممـد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، عام حماكامت

 معروف عبداهلل.
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نية لربامج احلاسب االيل دراسة عبدالرمحن مجيل حممود حسني )احلامية القانو ، م2008 .779

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون ، مقارنة(

 بإرشاف د: غسان خالد. ، فلسطني

عبدالرمحن سليامن زيباري )السلطة القضائية يف النظام الفدرايل العراقي دراسة  ، م2008 .780

 ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، وراهالدكت ، حتليلية مقارنة( عام دستوري

 بإرشاف د: عبد الرمحن الرحيم. 

عبدالرمحن عوض الربغوثي )خفايا اخلطوة اإلرسائيلية إىل أوسلو ما بني  ، م2008 .781

األهداف واإلسرتاتيجية( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة 

 سف.بريزيت فلسطني بإرشاف د: حمسن يو

 ، عبدالرمحن فاضل محيد )نظرية العقد يف القانون الوضعي والرشيعة االسالمية( ، م2008 .782

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون

عبدالرمحن كساب )املسؤولية املدنية لطبيب التخدير يف وسط الفريق الطبي  ، م2008 .783

بإرشاف  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةدراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون 

 د: عيل اجلاسم. 

عبدالرزاق السلمو )مبدأ تدرج السلطة الرئاسية والعوامل املؤثرة فيه( الدكتوراه  ، م2008 .784

 بإرشاف د: نجم االمحد. ، كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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لقانونية لربامج احلاسب االيل دراسة مقارنة( عبدالرزاق الشيبان )احلامية ا ، م2008 .785

بإرشاف د: ايمن ابو  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 العيال. 

رسائل واطاريح  ، دور احليلة يف تطوير القانون ، عبداهلل بشري مسعود خليفة ، م2008 .786

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبداهلل راشد سعيد النيادي )اثر املتغريات الدولية واالقليمية عىل تطوير حقوق  ، م2008 .787

املاجستري قسم  ، (2007 - 1990االنسان واملجتمع املدين يف اطار جامعة الدول العربية 

بإرشاف  ، اآلداب جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا االردنالعلوم السياسية كلية 

 د: عبداملجيد العزام. 

عبداهلل عبدالواحد عيل )الوضع االمني للمالحة العربية يف املضايق الدولية  ، م2008 .788

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، املاجستري قسم القانون ، دراسة تطبيقية عىل مضيق هرمز(

احلراسة القضائية يف قانون املرافعات اليمني. رسائل  ، حممد مرعيعبداهلل  ، م2008 .789

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبداملجيد عيل عيل املربوك )الدفاع الرشعي االستباقي والقانون الدويل( قسم  ، م2008 .790

جامعة طرابلس  ، حلكيم ضو زامونةالقانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبدا

 ليبيا.
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عبداملنعم امحد ابو طبيخ )توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية دراسة  ، م2008 .791

املاجستري القانون  ، كلية القانون والسياسة األكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك ، مقارنة(

 بإرشاف د: مازن ليلو رايض.  ، العام

إلياس )تفعيل دور اجلمعية العامة يف حفظ السلم واالمن الدوليني( عجايب  ، م2008 .792

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

 الديمقراطية الشعبية.       

عدي حاتم عبدالزهرة املفرجي )االجتاهات السياسية يف مدينة النجف املقدسة  ، م2008 .793

املاجستري  ، (تارخيية دراسة 1963 – 1954التطورات السياسية يف العراق وموقفها من 

كلية االداب جامعة الكوفة قسم التاريخ تاريخ العراق املعارص بإرشاف د امحد ناجي 

 الغريري.   

عدي عيل حسني العجييل )املسؤولية اجلزائية الناشئة عن شهادة الزور دراسة  ، م2008 .794

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، مقارنة(

عذبة سامي محيد اجلادر )العالقات التعاقدية املنبثقة عن استخدام بطاقة  ، م2008 .795

اململكة االردنية اهلاشمية  ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، االئتامن(

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري. ، االردن

عرفان عمر خالد )مسؤولية اعضاء جملس االدارة واملديرين عن ديون الرشكة  ، م2008 .796

جامعة صالح الدين  ، املاجستري ، املسامهة اخلاصة املفلسة دراسة مقارنة( خاص جتاري

 بإرشاف د: يارس باسم ذنون. ، اربيل قسم القانون
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 ، التعاقد مقارنة مقارنة( عروبة شايف عرط )التنظيم القانوين للمرحلة السابقة عىل ، م2008 .797

 املاجستري. ، جامعة بابل -كلية القانون 

عفرون حممد )إعداد القوانني يف النظام القانوين اجلزائري( املاجستري كلية  ، م2008 .798

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

املاجستري  ، )التحفظ عىل املعاهدات الدولية متعددة االطراف(عال شكيب بايش  ، م2008 .799

 ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 بإرشاف د: نزار العنبكي.

عالء إبراهيم حممود احلسيني )االلتزامات واحلقوق الناشئة عن عقد البناء  ، م2008 .800

كلية القانون  -(، املاجستري القانون العام، جامعة بابل B.O.Tقل امللكية والتشغيل ون

 بإرشاف د اسامعيل صعصاع البديري

عالء حسني عيل عبد زاير شبع )اثر الصياغة القانونية يف القوة امللزمة ملستندات  ، م2008 .801

اف د مريي كاظم جامعة بابل كلية القانون بإرش ، املاجستري ، ما قبل التعاقد دراسة مقارنة(

 عبيد اخليكاين 

عالء سليامن )جدلية العالقة بني القانون الدويل اإلنساين واملحكمة اجلنائية  ، م2008 .802

الدولية وأثرها عىل العالقات الدولية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية 

بإرشاف د: عبد العزيز املنصور  ، العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 و د. جاسم زكريا.
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عالوة بوتغرار )الترصفات امللحقة بالوصية يف الترشيع اجلزائري( املاجستري  ، م2008 .803

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

 الشعبية.       

القانوين لعقد امتياز املرفق العام وتطبيقاته يف عيل حسن عبد األمري )النظام  ، م2008 .804

 بإرشاف د: حممد عيل جواد.  ، جامعة املستنرصية ، العراق(، املاجستري

عيل طوالبة )مدى جتريم القانون اجلنائي االردين لألفعال التي ترتكب بواسطة  ، م2008 .805

 جامعة الريموك االردن.    ، احلاسوب(

جلرائم املاسة بحقوق امللكية الفكرية االلكرتونية دراسة عيل عادل اسامعيل )ا ، م2008 .806

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

عيل غسان امحد )الدفوع الشكلية يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( كلية احلقوق  ، م2008 .807

رشاف د: ممدوح عبدالكريم بإ ، الدكتوراه احلقوق قسم القانون اخلاص ، جامعة النهرين

 حافظ. 

عيل فوزي أبراهيم املوسوي )النظام القانوين إلدارة حمفظة االوراق املالية( كلية  ، م2008 .808

بإرشاف د:  ، الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص الفرع التجاري ، جامعة النهرين -احلقوق 

 عيل كاظم الرفيعي. 

شفعة يف القانون املدين( قسم القانون عامد رجب العريب )التملك بطريق ال ، م2008 .809

 جامعة طرابلس ليبيا. ، اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف د: الكوين عيل اعبوده
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عامد حممد السيد باطه )جملس الشورى ودوره يف النظم الدستوري احلديثة ويف  ، م2008 .810

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

 د: ربيع انور فتح الباب.

عامر حبيب جهلول آل عيل خان )النظام القانوين حلوكمة الرشكات( كلية  ، م2008 .811

 بإرشاف د: عباس مرزوك العبيدي.  ، الدكتوراه القانون ، احلقوق جامعة النهرين

كلية القانون جامعة  ، عامر محيد سعداهلل )تنازع القوانني يف االمتيازات البحرية( ، م2008 .812

 بإرشاف د: ممدوح عبد الكريم حافظ. ، الدكتوراه القانون الدويل ، بغداد

عمر شنتري رضا )الوقاية الطبية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2008 .813

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

امل احلياين )إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب ودورها يف تعزيز عمر عبد اجلبار ك ، م2008 .814

  /املاجستري العلوم السياسية ، جامعة النهرين -اهليمنة األمريكية( كلية العلوم السياسية 

 بإرشاف د: منعم صاحي العامر.  ، اإلسرتاتيجية

ملاجستري عياش رتيبة )أحكام نفقة الزوجة بني الرشيعة االسالمية والقانون( ا ، م2008 .815

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

 الشعبية.        

عيد حممد مناحي املنوح العازمي )احلامية االدارية للبيئة يف النظام الكويتي  ، م2008 .816

هورية مرص املقارن( الدكتوراه قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة االسكندرية مج

 العربية.
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غادة غالب يوسف رصصور )عقد السمرسة بني الواقع والقانون دراسة مقارنة  ، م2008 .817

بني القانون التجاري املرصي و القانون التجاري األردين( املاجستري جامعة النجاح الوطنية 

 كلية الدراسات العليا فلسطني بإرشاف د: اكرم داود

كلية  ، الدكتوراه ، رة اجلزائرية واملوقف العريب منها(غازي كريم خليفة )الثو ، م2008 .818

 العلوم السياسية جامعة النهرين.

غازي حممد امحد املعاسفة )دور البنك املصدر يف االعتامد املستندي( املاجستري  ، م2008 .819

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

     الشعبية.   

غاندي نجلة )التحالفات الدولية ودورها يف اهليمنة وحتقيق التوازن يف العالقات  ، م2008 .820

الدولية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: حممد حسون و د. أمحد ناصوري. ، اجلمهورية العربية السورية

غزوان رحيم يارس املياحي )االختصاص القضائي املوضوعي للمحكمة اجلنائية  ، م2008 .821

املاجستري قسم  ، جامعة النهرين -كلية احلقوق  ، الدولية وفقًا لنظام روما االسايس(

 بإرشاف د: حيدر أدهم عبداهلادي الطائي.  ، القانون العام

اجلزائري أعامهلا ومسؤوليتها( غنية آيت بن عمر )الرشطة القضائية يف الترشيع  ، م2008 .822

فرع قانون اجلنائي املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       
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فاطمة حسن شبيب )دور حمكمة العدل الدويل يف تسوية منازعات احلدود  ، م2008 .823

 ، عضوا د حكمت شرب  ، الدكتوراه القانون الدويل ، ادكلية القانون جامعة بغد ، البحرية(

 بإرشاف د: اكرم الوتري. 

فاال فريد إبراهيم )محاية احلقوق واحلريات الدستورية يف ضوء املسؤولية  ، م2008 .824

 ، جامعة صالح الدين ، (-النظام الربملاين إنموذجا  -السياسية واجلنائية للسلطة التنفيذية 

 بإرشاف د: سعدي اسامعيل الربزنجي.  ، الدكتوراه القانون العام

فامي العريقي )يمني( )اآلثار السياسية واالقتصادية واألمنية التي ترتتب عىل  ، م2008 .825

انضامم اليمن إىل جملس التعاون اخلليجي( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية 

بإرشاف د: خالد املرصي و د  ، ية العربية السوريةالعلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهور

 فادي خليل.

فايز حممد حممود أبو عيطة ، النظام االنتخايب يف دولة فلسطني . رسائل واطاريح  ، م2008 .826

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دراسة قانونية حتليلية( كلية فةرسةت سؤيف عةيل )املركز القانوين لألقاليم املدولة  ، م2008 .827

بإرشاف د: نجدت  ، اللغة الكوردية ، املاجستري ، القانون والسياسة جامعة صالح الدين

 سةبري ئاكرةيي. 

فراح حورية )اسرتاتيجية استصالح االرايض يف القانون اجلزائري بني كسب  ، م2008 .828

معة اجلزائر يوسف بن خدة امللكية ومنح االمتياز( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جا

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        
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فراس االمحد )الوسائل العلمية احلديثة يف الكشف عن اجلريمة دراسة مقارنة(  ، م2008 .829

بإرشاف د: بارعة  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 القديس. 

الرزاق محزة الربيعي )االلتزام باألمانة يف عقد العمل الفردي دراسة فراس عبد  ، م2008 .830

بإرشاف د: غازي فيصل  ، الدكتوراه القانون العام ، مقارنة( كلية احلقوق/ جامعة النهرين

 (574مهدي. ) ملف 

فرحات محيد )النظام القانوين لعقد بيع السكنات باإلجيار طبقا للمرسوم  ، م2008 .831

( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 2001ابريل  23املؤرخ يف  105 / 01التنفيذي رقم 

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

تويزينه وه  -فرست صويف )بيكه ى ياسايى هه ريمه به نيودهوهلتى كراوه كان  ، م2008 .832

نه زدهت  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، يه كى ياسايى شيكاريه( عام دويل

 صربي ئاكره يى.

كلية العلوم السياسية  ، فرهاد جالل مصطفى )األمن ومستقبل السياسة الدولية( ، م2008 .833

بإرشاف د: عيل حسن  ، العلوم السياسية السياسة الدولية ، املاجستري ، جامعة النهرين -

 نيسان. 

حتليل السياسة اخلارجية االمريكية من منظور املدرسة فريدون صالح محه ) ، م2008 .834

 الواقعية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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فضيل طالفحة )محاية االطفال يف القانون الدويل االنساين دراسة واقع اطفال  ، م2008 .835

 ، ية الدراسات القانونية العلياجامعة عامن العربية كل ، الدكتوراه ، فلسطني والعراق(

 بإرشاف د: كريمة عبدالرحيم حسن الطائي. ، االردن

فهيمة نارصي )مجعيات محاية املستهلك( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .836

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

لب )املسؤولية اجلنائية الدولية لإلفراد عن جرائم فؤاد حممد حممد ابو طا ، م2008 .837

التعذيب مع دراسة جلريمة التعذيب يف سجن ابو غريب( معهد البحوث جامعة الدول 

 العربية القاهرة مجهورية مرص العربية

فيان فاروق حممـد )ظيان فاروق حممد( )املسؤولية اجلنائية للموظف الدويل  ، م2008 .838

بإرشاف  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، ويلدراسة حتليلية( جنائي د

 د: حسني حممـد طه الباليساين. 

قاسم امحد قاسم )حق الدفاع عن النفس يف القانون الدويل املعارص دراسة حتليلية  ، م2008 .839

ل بإرشاف د: كام ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، الدكتوراه ، مقارنة( عام دويل

 عبد خلف عنكود. 

قاسم شعيب عباس السلطاين )موقف بريطانيا من النزاع اإليطايل االثيويب  ، م2008 .840

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     1934-1936

قاسمي بلقاسم )االشهار وامللكية الصناعية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2008 .841

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.         جامعة
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قريب بالل )السياسة االمنية لالحتاد االورويب من منظور اقطابه التحديات  ، م2008 .842

جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم  ، املاجستري العلوم السياسية ، والرهانات(

 بإرشاف د: بن عنرت عبدالنور. ، العلوم السياسية والقانون

قزران مصطفى )احلدود القانونية لرشعية التدخل الدويل االنساين( املاجستري  ، م2008 .843

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

 الشعبية.       

وال( املاجستري كلية احلقوق قسيمة حممد )اجلهود الدولية ملكافحة تبييض االم ، م2008 .844

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

قيص امحد حسن حامد )دور الواليات املتحدة االمريكية يف احداث حتول  ، م2008 .845

املاجستري  ، (2006 - 2001ديمقراطي يف فلسطني والية الرئيس جورج بوش االبن 

 ، تخطيط والتنمية السياسية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطنيال

 بإرشاف د: رائد نعريات. 

كارزان صدر الدين امحد )حق االنسان يف بيئة سليمه يف القانونني  الداخيل  ، م2008 .846

يل قسم جامعة صالح الدين ارب ، املاجستري ، والدويل دراسة حتليلية مقارنة( عام دويل

 بإرشاف د: عبد اهلل عيل عبو.  ، القانون

كاظم عبيس عبد محادي السويدي )املسؤولية اجلنائية عن جرائم الكمبيوتر  ، م2008 .847

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، واالنرتنيت(
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كريم مخيس خصباك البديري )حق التقايض يف الدعوى اجلزائية( كلية القانون  ، م2008 .848

 بإرشاف د: حسن عودة زعال.  ، الدكتوراه القانون اجلنائي ، جامعة بغداد

دراسة خاصة بمدى فعالية "كريم حممود رضيمة )محاية املدنيني يف زمن احلرب  ، م2008 .849

جامعة  ، ("ية املناسبة للشعب الفلسطينياتفاق جنيف الرابع وقدرهتا عىل توفري احلام

 يف القانون الدويل العام. بإرشاف د: عصام العطية. ، النهرين

كريمة اوشان )تسري الغابات( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر  ، م2008 .850

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

مل عبد اجلواد الش )اإلطار التنظيمي لرشكات الوساطة املالية يف كمـــال كا ، م2008 .851

 The regulatory framework for the brokerage فلسطني دراسة مقارنة

firms in Palestine (comparative study) املاجستري كلية احلقوق واالدارة )

 العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: ســامر الفـارس.

كندة زريفة )دراسة نقدية حتليلية مقارنة بني مفهومني لدور اإلسالم السيايس يف  ، م2008 .852

طالبان نموذجًا( املاجستري  -: حزب اهلل  2001العالقات الدولية بعد أحداث أيلول 

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 ن و د. امحد ناصوري.بإرشاف د: يوسف جزا ، السورية

دراسة حتليلية مقارنة(  -كه يىل اكرم امحد )اثر الباعث يف قيام اجلريمة االرهابية ، م2008 .853

بإرشاف د: حممـد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، عام جنائي

 معروف عبد اهلل. 
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 زانكوى كويه. ، كوثر امحد خالند )احلصانة واحلصانة اجلزائية لرؤساء الدول( ، م2008 .854

كوردو صالح حممد )مفهوم التدخل االنساين يف القانون الدويل وتطبيقه يف  ، م2008 .855

بإرشاف د: عباس  ، كلية القانون اجلامعة املستنرصية ، املاجستري القانون العام ، العراق(

 عبود عباس اخلزرجي. 

لباشيش سهيلة )رقابة القايض االداري عىل اجراءات نزع امللكية من اجل املنفعة  ، م2008 .856

العامة( فرع الدولة واملؤسسات العمومية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

توازن االسرتاتيجي يف منطقة الرشق االوسط بعد لبنى مخيس مهدي البيعي )ال ، م2008 .857

 رسمد زكي اجلادر. ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه ، (2001ايلول  11

حلسن زايدي )االساس القانوين للحامية الدبلوماسية يف القانون الدويل العام(  ، م2008 .858

ف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوس

 الديمقراطية الشعبية.        

خلرض مبدوعة )دور الفرق الطبية يف النزاعات املسلحة( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .859

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

تطرا عىل العالقات الدبلوماسية( املاجستري كلية  لرشق مربوك )املتغريات التي ، م2008 .860

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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لطيف مصطفى امني )العالقة بني رئيس الدولة ورئيس الوزراء يف النظام  ، م2008 .861

لقانون العام كلية القانون والسياسة جامعة الدكتوراه ا ، الربملاين دراسة حتليلية مقارنة(

 السليامنية بإرشاف د عبدالرمحن رحيم عبداهلل 

لعوج ارزقي )عقد تامني القرض عند التصدير وفق القانون اجلزائري( املاجستري  ، م2008 .862

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

    الشعبية.    

املاجستري  ، ملا عبد اهلل صادق سلهب )جملس العقد االلكرتوين دراسة مقارنة( ، م2008 .863

بإرشاف د: اكرم  ، نابلس فلسطني ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، القانون

 داود.

 ، ملى عامر حممود ناجي )احلامية اجلنائية لوسائل االتصال دراسة مقارنة( ، م2008 .864

كلية القانون جامعة بابل قسم القانون العام بإرشاف د: حسن عودة زعال  ، وراهالدكت

 حبيب الغانمي. 

ملى عبد الباقي حممود العزاوي )الوسائل القانونية إلصالح جملس األمن لتفادي  ، م2008 .865

جامعة  -جملس كلية احلقوق  ، االنتقائية وازدواجية املعايري يف تعامله مع القضايا الدولية(

 بأرشاف د: سعيد جميد دحدوح.  ، الدكتوراه القانون الدويل العام ، النهرين

لوزاري رشيد )االجراءات القانونية إلنشاء االحزاب السياسية يف اجلزائر(  ، م2008 .866

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

 قراطية الشعبية.       الديم



140                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ماجد عبداملجيد عبداحلميد الكساسبة )املركز القانوين للحائز يف الرهن التأميني  ، م2008 .867

جامعة عامن العربية كلية  ، الدكتوراه ، دراسة مقارنة يف قوانني االردن العراق مرص(

 بإرشاف د: سعدون العامري. ، االردن ، الدراسات القانونية العليا

ماجدة عيل مال صادق )حقوق املرأة العاملة يف املواثيق الدولية والترشيعات  ، م2008 .868

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، املاجستري ، دراسة حتليلية مقارنة( عام دويل -الداخلية 

 بإرشاف د: كامل سعدي مصطفى.  ، القانون

املاجستري  ، قارنة(مازن زايد مجيل عمران )القسمة الرضائية يف العقار دراسة م ، م2008 .869

بإرشاف د:  ، نابلس فلسطني ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، القانون

 حسني مشاقي.

مازن عيل )السياسة اخلارجية الصينية جتاه القارة اإلفريقية بعد انتهاء احلرب  ، م2008 .870

ة جامعة دمشق الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسي

 بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د. خالد املرصي.  ، اجلمهورية العربية السورية

مبارك نارص اهلاجري )الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف دول جملس  ، م2008 .871

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة  ، الدكتوراه ، التعاون اخلليجي دراسة مقارنة(

 اف د: حييى عبد العزيز اجلملالقاهرة بإرش

جمد حناوي )نظرية الرضورة يف القانون الدستوري دراسة مقارنة( املاجستري  ، م2008 .872

 بإرشاف د: حسن البحري.  ، كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية



141                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

 ، نظام املرياث بني القانون الروماين والرشيعة االسالمية ، حممد امحد متويل ، م2008 .873

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممد أمحد حممد أبو الرب )دور قناة اجلزيرة يف تشكيل العالقات الدولية لدولة  ، م2008 .874

عليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف قطر( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات ال

 د: وليد الرشفا.

حممد أنس ارناؤوط )تطبيقات الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف  ، م2008 .875

اجلمهورية العربية السورية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: فيصل كلثوم. ، العربية السورية

مد بشايرة )موقف القانون األردين من رشط االختصاص القضائي الدويل حم ، م2008 .876

 جامعة الريموك االردن.   ، (2005دراسة نقدية مقارنة باتفاقية الهاي لسنة 

حممد مجعة احلالق )خصوصية الدعوة امام القضاء االداري دراسة مقارنة(  ، م2008 .877

 بإرشاف د: مهند نوح.  ، ربية السوريةالدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية الع

حممد حامد )عملية تقدير التعويض يف املسؤولية املدين والقانون االداري(  ، م2008 .878

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

 الديمقراطية الشعبية.        

 ، ء املتوازن وابعاده لبنان إنموذجا(حممد حسن دخيل )اشكاليات االنام ، م2008 .879

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عصام سليامن  ، الدكتوراه
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حممد خورشيد توفيق )مسؤولية االدارة عن تعويض ضحايا جرائم االرهاب  ، م2008 .880

 ، قسم القانون ، بيلجامعة صالح الدين ار ، املاجستري ، دراسة حتليلية مقارنة( عام اداري

 بإرشاف د: امحد خورشيد محيدي.

حممد رشيد حسن )مبادئ العدالة اجلنائية يف القانون املحكمة اجلنائية العراقية  ، م2008 .881

بإرشاف د: حسني  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، العليا( عام جنائي

 عبد عيل عيسى.

كازاغيل )طرق فض النزاعات الرضيبية يف الترشيع حممد سامل رمضان ال ، م2008 .882

 2004و. ر املوافق  1372( لسنة 11الرضيبي الليبي دراسة مقارنة يف ضوء القانون رقم ) 

ف بشأن الرضيبة العامة عىل الدخل( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، منصور ميالد يونس

قسم  ، املاجستري ، حممد سليم حممد امني )عقد االشغال العامة الداخيل والدويل( ، م2008 .883

 بإرشاف د: امحد خورشيد محيدي املفرجي. ، القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية

حممد شمري )احلامية الوقائية للعالمة التجارية غري املسجلة يف القانون األردين  ، م2008 .884

 جامعة الريموك االردن.   ، و الفرنيس(

حممد صالح ربيعان )سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه أمريكا الالتينية  ، م2008 .885

فنزويال نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

  بإرشاف د: أمحد ناصوري و د. فادي خليل. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية
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حممد صمصام )التعذيب يف القانون الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2008 .886

 بإرشاف د: نور الدين اخلازم.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

حممد طه )االختصاص والقضائي بنظر املنازعات الرضيبية دراسة مقارنة سورية  ، م2008 .887

 ، ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةمرص العراق لبنان( املاجستري كلية القان

 بإرشاف د: حممد احلالق. 

حممد عبد العواد الدليمي )املسؤولية املدنية عن اعامل وسائل االعالم املرئية(  ، م2008 .888

بإرشاف د: صاحب عبيد  ، املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 الفتالوي.  

لقواص )النظام القانوين للرشكة القابضة( املاجستري كلية القانون حممد عيد ا ، م2008 .889

 بإرشاف د: فاروق أبو الشامات.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

اجلامعة  ، املاجستري قسم القانون ، حممد فاروق هباء الدين )حق امللكية الفكرية( ، م2008 .890

 العراق. ، احلرة يف هولندا

نبس )دور الرضيبة يف التنمية االقتصادية( املاجستري كلية القانون جامعة حممد ق ، م2008 .891

 بإرشاف د: حممد احلالق.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

كورانكارى  ، حممد حممود صالح ) له عه شريه تكه رييه وه بو ده وله ت بوون  ، م2008 .892

 بريطانيا. ، ( سياسى وئابوورى هه ريمي كوردستان ) به زمانى ئينكليزى
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حممد حممود ولد حممد )ظاهرة التعددية السياسية يف موريتانية دراسة عملية  ، م2008 .893

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

ية عىل السياسة اخلارجية للدولة : حممد معراج مفواحيا )اثر النـزاعات الداخل ، م2008 .894

جزر القمر الصومال نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

بإرشاف د: خالد املرصي و د. فادي  ، السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 خليل.

حممد ولد سيدي )رشكة الشخص الواحد مابني القانون اجلزائري واملوريتاين(  ، م2008 .895

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

 الديمقراطية الشعبية.        

 حممود خالد احلنفي )اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة بحامية املدنيني زمن احلرب ، م2008 .896

الدبلوم  ، ومدى قدرهتا عىل توفري احلامية املناسبة للشعب الفلسطيني( 1949لعام 

كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف  ، العالقات الدولية والدبلوماسية

 د كميل حبيب 

يف حممود سامل عبداهلل مصلح )موانع املرياث يف الرشيعة االسالمية وتطبيقاهتا  ، م2008 .897

املحاكم الرشعية بقطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د مازن اسامعيل هنية.



145                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

حممود عبد عيل محيد الزبيدي )مدى سلطة اإلدارة يف سحب قراراهتا اإلدارية  ، م2008 .898

بإرشاف د:  ، ملاجستري القانونا ، املرشوعة دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية

 حممد عيل جواد. 

االيرانية  -حممود عبيد حممـد حسني )العامل العسكري يف العالقات الروسية  ، م2008 .899

بإرشاف د: سمري جسام  ، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ، ( املاجستري1991-2006

 رايض.  

حممودي حممد االمني )املبعوث الدبلومايس حالة اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .900

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

حمي الدين حداد )توجهات السياسة اخلارجية االرسائيلية يف املتوسط الرشقي  ، م2008 .901

املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ختصص  ، (2009 - 2000يف الفرتة ما بني 

دراسات متوسطية ومغاربية يف التعاون واالمن كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.

حتليلية  دراسة -حمي الدين حسن يوسف )اثر االزمات عىل تعطيل الدساتري  ، م2008 .902

بإرشاف د:  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( عام دستوري

 شريزاد امحد النجار.

خمتيش غالية )جريمة االستعامل التدلييس ألموال الرشكة( املاجستري كلية  ، م2008 .903

ية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراط

 الشعبية.        
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-1991خملص سليم مراد )الوضع القانوين والسيايس إلقليم كوردستان  ، م2008 .904

بإرشاف د: حممد  ، املاجستري ، لندن -اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية  ، (2003

 اهلاموندي.

مدحت مهلل متساح حممد )النظم االنتخابية وتطبيقاهتا عىل املجالس الشعبية  ، م2008 .905

قسم  ، املحلية دراسة حتليلية يف جمال الطعون االنتخابية اخلاصة باهليئات املحلية( املاجستري

 بإرشاف د: ثروت عبد العام امحد.   ، القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة أسيوط مرص

مرازقة اسيا )تسوية منازعات االستثامر االجنبي( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .906

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        

 وتداعياهتا 2006 متوز لبنان عىل اإلرسائيلية احلرب) زيدان  مرام فيصل ، م2008 .907

 جامعة السياسية العلوم كلية الدولية العالقات االختصاص املاجستري( والدولية اإلقليمية

 . ناصوري امحد. د و حسون حممد: د بإرشاف ، السورية العربية اجلمهورية دمشق

مروان عوين كامل )اهليمنة االمريكية يف ضوء نظرية ماكندريف العراق( بإرشاف  ، م2008 .908

 د: نزار اسامعيل احليايل.

مريم عودة )املسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأفعال غري حمظورة  ، م2008 .909

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

 هواش شاهني و د امحد عبدالعزيز. 

مزاحم مهدي النبهان )جريمة غسيل االموال يف الترشيع العراقي دراسة  ، م2008 .910

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، ارنة(مق
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مصطفى امحد )عقد بيع الديون الفاكتورنغ والعالقات القانونية الناشئة عنه(  ، م2008 .911

 بإرشاف د: هيثم الطاس.  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

لسياسة اخلارجية االمريكية واملرشق العريب ما بعد مصطفى جاسم حسني )ا ، م2008 .912

 بإرشاف د: فكرت نامق.  ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، احلرب الباردة( الدكتوراه

معاذ جاسم حممد جاسم العسايف )استاذ جامعي( )دور االرادة يف املسؤولية  ، م2008 .913

 بإرشاف د:مجال احليدري.  ، الدكتوراه كلية القانون جامعة بغداد ، اجلزائية(

معاش صالح الدين )القانون االورويب حلقوق االنسان بني النظرية والتطبيع(  ، م2008 .914

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

 الديمقراطية الشعبية.        

دراسة حالة  -حتلة اجتاه البلد املحتل معتز فيصل العبايس )التزامات الدولة امل ، م2008 .915

بإرشاف د: عصام  ، كلية القانون جامعة بغداد القانون الدويل ، الدكتوراه ، ( -العراق 

 العطية. 

 ، معد صالح حسن )التعددية السياسية يف الفكر السيايس االسالمي املعارص( ، م2008 .916

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

مقدم فيصل )الدبلوماسية اجلزائرية والنزاع االثيويب االرتريي( املاجستري كلية  ، م2008 .917

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.        
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ملكية موساوي )النظام القانوين لالستثامر يف جمال الصيد وتربية املائيات(  ، م2008 .918

اجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية امل

 الديمقراطية الشعبية.        

مليكة حجاج )الصورة احلرصية للنشاط اجلرمي يف االحتيال دراسة مقارنة(  ، م2008 .919

 وتاين. بإرشاف د: صفاء ا ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

منار عادل اسامعيل )ثورة املعلومات والتطور االقتصادي يف العامل العريب(  ، م2008 .920

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 ، منار عبد املحسن عبد الغني )محل السالح بني جتريم النشاط وتشديد العقاب( ، م2008 .921

 معة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح.املاجستري كلية احلقوق جا

مناف غسان خلف املشهور )أمن منطقة البحر األمحر يف اسرتاتيجيات القوى  ، م2008 .922

اإلقليمية والعاملية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 يل.بإرشاف د: حممد حسون و د. فادي خل ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

منال جهاد امحد خلة )احكام عقود االذعان يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية  ، م2008 .923

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

منال حممد رمضان هاشم العيش )اثر االمراض الوراثية عىل احلياة الزوجية  ، م2008 .924

ستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني دراسة فقهية مقارنة( املاج

 بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.
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منتالشتة شفيق )اليات الضبط القانونية لإلرهاب الدويل( املاجستري كلية احلقوق  ، م2008 .925

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

منصور فؤاد عبدالرمحن مساد )الشفعة كسبب من اسباب كسب امللكية دراسة  ، م2008 .926

مقارنة( املاجستري القانون اخلاص جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا فلسطني 

 بإرشاف د: عيل الرسطاوي. 

نة( مهدي رحال )املبادئ العامة للقانون يف نطاق احلقوق االدارية دراسة مقار ، م2008 .927

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

 اسامعيل. 

مهند النارص العيل )املتطلبات القانونية والتنظيمية لبناء احلكومة االلكرتونية يف  ، م2008 .928

جامعة سوريا ومنعكساهتا عىل أداء االدارة العامة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 

 بإرشاف د: نجم االمحد.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

مهند محيد مهيدي )االثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االحتاد االوريب(  ، م2008 .929

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

املاجستري  ، موسى بن قاصري )البعد الديمغرايف يف النزاع الفلسطيني االرسائييل( ، م2008 .930

 ، جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون ، العلوم السياسية

 بإرشاف د: حسني قادري.

اجستري امل ، مؤيد عبدالكاظم دوهان )حق االباحة يف تأديب الزوجة واألوالد( ، م2008 .931

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، قسم القانون
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ميادة ناصيف )البعد املائي يف السياسة اخلارجية املرصية( املاجستري االختصاص  ، م2008 .932

بإرشاف  ، العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 صور. د: خالد املرصي و د. عبد العزيز املن

ميس حداد )االحتالل االرسائييل للجوالت واالثار املرتتبة عليه( املاجستري كلية  ، م2008 .933

 بإرشاف د: ابراهيم الدراجي.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ميلود العطري )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه امريكا الالتينية يف فرتة ما بعد  ، م2008 .934

املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية والدراسات  ، الباردة( احلرب

االسرتاتيجية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: 

 حسني قادري.

مينا حاتم حممد )مستقبل الدور العاملي للصني( املاجستري العلوم السياسية كلية  ، م2008 .935

 لسياسية جامعة النهرين.    العلوم ا

ايلول 11ناجي حممد عبداهلل الدوري )مكانة ارسائيل االقليمية واحداث  ، م2008 .936

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، (2001

ناديا دعبول )انتهاء نفاذ القرار االداري عن غري طريق القضاء( املاجستري كلية  ، م2008 .937

 بإرشاف د: مهند نوح.  ، ق اجلمهورية العربية السوريةالقانون جامعة دمش

ناشد نخلة )اجلوانب القانونية للتدريب ودوره يف االصالح االداري جتربة وزارة  ، م2008 .938

بإرشاف د:  ، الداخلية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 نجم االمحد. 
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ية اجلنائية للامل العام( الدكتوراه قسم اجلنائي كلية نارص خلف بخيت )احلام ، م2008 .939

 احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: امحد عوض بالل.  

نارص حممد قيدبان )أثر العوملة عىل أبعاد ومضامني السيادة االقتصادية للدولة  ، م2008 .940

داء املؤسسات االقتصادية يف دراسة حتليلية لطبيعة السياسيات االقتصادية واستحقاقات أ

ظل العوملة( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 بإرشاف د: صابر بلول و د. مدين عيل. ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

نارص وهبي )اهليئات االدارية املستقلة هيئة االوراق واالسواق املالية دراسة  ، م2008 .941

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

 الياس حداد. 

ناهد اهلندي )النظام القانوين للنقود االلكرتونية( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2008 .942

 بإرشاف د: حممد سعيد إسامعيل.  ، ق اجلمهورية العربية السوريةدمش

ناييل حبيبة )تبييض االموال ودور خلية معاجلة االستعالم املايل يف مكافحته(  ، م2008 .943

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

 الديمقراطية الشعبية.       

املاجستري القانون  ، اس جبار خلف احللفي )جرائم ختريب االموال العامة(نرب ، م2008 .944

 كلية القانون جامعة بغداد. ، اجلنائي
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نبيل الشبالق )اجلوانب القانونية لعقود التجارة الدولية املربمة بالوسائط  ، م2008 .945

بإرشاف  ، االلكرتونية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 د: ابو الشامات و د حممد سعيد اسامعيل. 

نبيل كريبش )دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي يف العراق وابعاده الداخلية  ، م2008 .946

قسم العلوم  ، الدكتوراه العلوم السياسية فرع تنظيامت سياسية وادارية ، واخلارجية(

ة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية السياسية والعالقات الدولية جامعة احلاج اخلرض باتن

 بإرشاف د: فيصل بن حليلو. ، والقانون

نجاة فارس حممد السلطان )السلطان مدى كفاية النظام القانوين ملجلس ادارة  ، م2008 .947

 ، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، بورصة عامن(

 بإرشاف د: مؤيد عبيدات.  ،اململكة االردنية اهلاشمية االردن

نجيب أبو املاين )اجلريمة واملسألة السوسيولوجية دراسة بأبعادها  ، م2008 .948

السوسيوثقافية والقانونية( الدكتوراه كلية العلوم االنسانية واالجتامعية قسم علم االجتامع 

 والديمغرافيا جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر.

لنساء يف القانون الدويل االنساين دراسة حتليلية لواقع نجيب اسعد عودة )محاية ا ، م2008 .949

جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانونية  ، الدكتوراه ، النساء يف العراق وفلسطني(

 بإرشاف د: كريمة عبدالرحيم حسن الطائي. ، االردن ، العليا
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دراسة مقارنة( نجيبة نجيب ابراهيم )تكوين رأسامل الرشكة املسامهة اخلاصة  ، م2008 .950

بإرشاف د: هادي  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، خاص جتاري

 مسلم يونس. 

نرسين فالح حسن )القدرات السياسية واالقتصادية املمكنة التحويل( املاجستري  ، م2008 .951

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

نصري فالح طه )حل السلطة الوطنية الفلسطينية والسيناريوهات املستقبلية(  ، م2008 .952

املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 أمحد جمدالوي.

نضال احلموي )آثار املتغريات الدولية عىل اإلصالح االقتصادي يف سورية(  ، م2008 .953

العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق  املاجستري االختصاص

 .بإرشاف د: عفيف حيدر و د. يوسف جزان ، اجلمهورية العربية السورية

 ، جامعة النهرين ، نغم عبد احلسني داغر الكناين )احلامية القانونية الدولية لألثار( ، م2008 .954

 بإرشاف د: عصام العطية.

بو حممد )االبعاد القانونية لتدخل جملس االمن يف دارفور( املاجستري هنيل سميح ا ، م2008 .955

 بإرشاف د: وليد فؤاد املحاميد.  ، القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

نوال امحد بسج )القانون الدويل االنساين ومحاية املدنيني واالعيان املدنية يف زمن  ، م2008 .956

القانون العام كلية  ، املاجستري ، عىل لبنان نموذجا( 2006النزاعات املسلحة حرب متوز 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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الدكتور  ، نوال طارق ابراهيم العبيدي )اجلرائم املاسة بحرية التعبري عن الفكر( ، م2008 .957

 كلية القانون جامعة بغداد. ، القانون اجلنائي

 ، )الشكل يف الترصفات القانونية دراسة مقارنة( نوال قاسم هاشم الكرعاوي ، م2008 .958

 بإرشاف د: زياد محد الصميدعي.  ، املاجستري القانون ، كلية احلقوق جامعة النهرين

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة  ، الدبلوم ، نوال كوثراين )العدالة االنتقالية( ، م2008 .959

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامد     

نورا خرض زرزور )الدفاتر التجارية االلكرتونية يف النظام القانوين اللبناين دراسة  ، م2008 .960

  حطيط امني بإرشاف لبنان –مقارنة( الدبلوم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

نورة هارون )جريمة الرشوة يف ظل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وأثرها  ، م2008 .961

يف الترشيعات اجلزائية الداخلية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: منال املنجد.  ، السورية

بادة اجلامعية نوزاد امحد ياسني الشواين )االختصاص القضائي يف جريمة اال ، م2008 .962

 ، املاجستري القانون العام ، دراسة حتليلية يف ضوء أحكام املحاكم اجلنائية الوطنية والدولية(

 بإرشاف د: معروف عمر كول.   ، كلية القانون جامعة كوية

نوزاد عبداهلل شكري )دؤزى كورد له عراقدا و ميكانيزمه كانى جاره سه ر كردين  ، م2008 .963

 ، نظم سياسية ، (2003بعد  -قضية الكوردية يف العراق وآليات حلها( / )ال2003دوايى 

 بإرشاف د: ناظم يونس عثامن.       ، اربيل -جامعة صالح الدين 
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هاشم رمضان )اثر االحكام اجلزائية يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( الدكتوراه  ، م2008 .964

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

هدى بن جيمة )إشكالية املسؤولية اجلنائية الفردية يف إطار القانون الدويل(  ، م2008 .965

بإرشاف د: ماجد  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 احلموي. 

 -قانون كلية ال ، هدى سعدون لفتة )التحكيم يف عقود االستثامر االجنبية( ، م2008 .966

 املاجستري. ، جامعة بابل

هشام مجيل كامل )دور السلطة الترشيعية يف اقرار املوازنة العامة وتطبيقاته يف  ، م2008 .967

العراق( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامر عياش عبد البرش و د: 

 حممد علوم حممد.

هشام مظهر كاظم السعدي )الرقابة عىل تنفيذ امليزانية العامة وموقف املرشع  ، م2008 .968

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، العراقي منها(

مهام خضري مطلك حممد )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه لبنان مدة حكم  ، م2008 .969

لسياسية جامعة النهرين املاجستري العلوم الرئيس جورج ووكر بوش( كلية العلوم ا

 بإرشاف د: عيل حسن نيسان.  ، السياسية/ السياسة الدولية

مهام سعد فالح الشاوي )جملس التعاون لدول اخلليج العريب( املاجستري العلوم  ، م2008 .970

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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نية واالحزاب السياسية املعارصة يف العراق( مهام لؤي عبداملحسن )العلام ، م2008 .971

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

هناء بلعيد املربوك أبو زعينني )احرتاف اإلجرام يف الترشيع اجلنائي الليبي( قسم  ، م2008 .972

جامعة طرابلس  ، القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: شعبان حممد عكاش

 ليبيا.

هني آمال زوليخة )االستنساخ البرشية بني الطب والقانون والرشائع الساموية(  ، م2008 .973

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

 الديمقراطية الشعبية.        

 -قانون الرشكات العراقي املعدل هه مله ت حممد اسعد )تصفية الرشكات يف ال ، م2008 .974

 ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، دراسة مقارنة( خاص جتاري

 بإرشاف د: حسني توفيق فيض اهلل.

هوادف هبية )النظام القانوين لتداول القيم املنقولة يف البورصة( املاجستري كلية  ، م2008 .975

بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية  احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف

 الشعبية.       

هوشنك دارا امني )ديموكراسى ته وافوقى وئه كه ره كانى سه ركه وتنى له  ، م2008 .976

قسم  ، املاجستري ، ليكولينه وه يه كى مه يدانى سياسيه( فكر سيايس -كوردستانى عرياق 

 إرشاف د: الربت عيسى. ب ، اربيل -العلوم السياسية جامعة صالح الدين 
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هوشنك دارا محه أمني )الديمقراطية التوافقية وامكانية تطبيقها يف كردستان  ، م2008 .977

نقدية( كلية القانون والسياسة، املاجستري العلوم السياسية جامعة  -العراق دراسة سياسية 

 بإرشاف د: البريت عيسى.  ، صالح الدين اربيل قسم القانون

نويرينه وه يه كى شيكاريه سياسيه  -هيمن نامق مجيل )توركيا ويه كيتى ئه وروبا  ، م2008 .978

ده رباره ى برسى ئه نداميتى توركيا له يه كيتى ئه وروبا( )تركيا واالحتاد االورويب دراسة 

قسم  ، املاجستري ، حتليلية سياسية حول عضوية تركيا يف االحتاد االورويب( عالقات دولية

 بإرشاف د: جبار قادر غفور.  ، اربيل -العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

هيوا جميد خليل )كاريكه رى راى كشتى له سه ر ده سه ال تى سياسة هه ريمى  ، م2008 .979

قسم العلوم  ، املاجستري ، ( نظم سياسية2007-2006عرياق وه ك نمووئه  -كوردستان 

 بإرشاف د: عبداحلميد الربزنجي.  ، اربيل -السياسية جامعة صالح الدين 

وايل عبداللطيف )احلامية الدستورية حلقوق الطفل يف اجلزائر تطبيقها( املاجستري  ، م2008 .980

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

 الشعبية.       

الدكتوراه  ، ونية احلديثة يف القطاع املرصيف(وائل الدبييس )العمليات االلكرت ، م2008 .981

 قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: عبده غصوب.  

رسائل واطاريح القانون  ، مشكلة النقص يف القانون ، وائل حسن عبد الشايف ، م2008 .982

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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وما  B.O.Tئل حممد السيد إسامعيل )املشكالت القانونية التي تثريها عقود وا ، م2008 .983

 يامثلها(، الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس.

وسام عضوم )احلصانة الربملانية بني النظرية والتطبيق( املاجستري كلية القانون  ، م2008 .984

 محد. بإرشاف د: نجم اال ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

وسن ذياب منري )سياسات صندوق النقد الدويل واثرها يف عملية( املاجستري  ، م2008 .985

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

وسيم طيار )حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا للمواثيق الدولية  ، م2008 .986

بإرشاف د:  ، مهورية العربية السوريةواالقليمية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجل

 مايا دباس. 

وسيم موالنا )املسؤولية عن التعامل بالنفايات اخلطرة يف القانون الدويل  ، م2008 .987

 ، والقانون الداخيل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: ماهر ملندي. 

املرأة يف الفكر السيايس اإلسالمي املعارص( كلية  وفاء حسني حممود )حقوق ، م2008 .988

بإرشاف د: سعدي كريم  ، املاجستري العلوم السياسية ، العلوم السياسية جامعة بغداد

 سلامن. 

وهلي املختار تقي )تقيم دور املحاكم اجلنائية الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2008 .989

 هورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.        عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلم
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يارس حسن حممود خوالدة )االحكام اخلاصة بعقود التوريد يف الترشيع االردين  ، م2008 .990

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

 مجيل عبداهلادي 

يارس عساف )تنمية رأس املال البرشي ودوره يف احلد من الفقر نموذج  ، م2008 .991

اجلمهورية العربية السورية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

بإرشاف د: أكرم األمحر و د.  ، العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 صابر بلول.

 ، الدكتوراه ، اهيم )ثقافة الديمقراطية واثرها يف بناء املجتمع املدين(يارس عيل ابر ، م2008 .992

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ئاكو محه كريم )سرتاتيزى والته يه ككرتووه كانى ئه مريكا به رامبه ر روزهه ال  ، م2008 .993

سرتاتيجية نموونه ى عرياق( )ا -ى سيتمبه ر  11تى ناوه راست له دوايى روداوه كانى 

ايلول العراق  11الواليات املتحدة االمريكية جتاه الرشق االوسط، بعد احداث 

 ، اربيل -قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين  ، املاجستري ، انموذجا(عالقات دولية

 بإرشاف د: رحيم بخاري عبداهلل. 

املرصفية(  يامن ديب )الوضع القانوين للمرصف كطرف ثالث يف العمليات ، م2008 .994

بإرشاف د: موسى  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 مرتي. 
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جامعة  ، حييى ياسني سعود )حقوق االنسان بني سيادة الدولة واحلامية الدولية( ، م2008 .995

 بإرشاف د: عصام العطية  ، الدكتوراه الدويل العام ، النهرين

)السياسية اخلارجية السعودية واملنطقة العربية منذ انتهاء  يرسى مهدي صالح ، م2008 .996

كلية العلوم السياسية جامعة النهرين  ، الدكتوراه السياسات الدولية ، احلرب الباردة(

 بإرشاف د: فكرت نامق العاين.

 ، ئه ريفان مصطفى حممـد )عقد اخلدمة يف املنازل دراسة حتليلية( خاص مدين ، م2008 .997

بإرشاف د: سعدي اسامعيل  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري

 الربزنجي. 

يوسف ابراهيم العيسى )السياسة اخلارجية السورية واالنفتاح عىل الغرب بعد  ، م2008 .998

كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان  ، الدكتوراه ، اهنيار االحتاد السوفييتي(

 بإرشاف د عدنان السيد حسني  

 ، املاجستري قسم القانون ، يوسف بن محود احلرمي )القضاء االداري يف عامن( ، م2008 .999

 اجلامعة احلرة يف هولندا.

يوسف محدان امحد ابو جامع )جهاد املرأة يف االسالم( املاجستري كلية الرشيعة  ، م2008 .1000

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: امحد ذياب شويدح.

 ، يوسف عبيدات )تقييم الدعوى املبارشة يف القانون األردين دراسة مقارنة( ، م2008 .1001

 لريموك االردن.قسم القانون اخلاص كلية القانون جامعة ا
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دراسة حتليلية  -يوسف مصطفى رسول )املدد القانونية يف الدعوى اجلزائية  ، م2008 .1002

بإرشاف د:  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، مقارنة( عام جنائي

 رزكار حممـد قادر.

د . رسائل عبد القادر حممد اقصايص ، االلتزام بضامن السالمة يف العقو 2008م، 2008 .1003

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد عارف الظالعني ، الضامنات القانونية لتطبيق قواعد القانون الدستوري . 2008 .1004

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االفالس عىل التزامات وحقوق االطراف يف عقد  م، امحد فتحي حممد خليفة ) أثر2008 .1005

التأجري التموييل ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 .باسم حممد ملحم

م، أمحد حمرم حممد ابراهيم ، االثار القانونية للرقابة االدارية ملرشوعات املرافق 2008 .1006

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة   .b. O . tالعامة املقامة بنظام ال

 مجهورية مرص العربية.

م، أمحد حممد حسانني حممد ، املعارضة السياسية . رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1007

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لقانون كلية م، أمحد يوسف أمحد السطاين ، االستجواب . رسائل واطاريح ا2008 .1008

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، اسامعيل نامق حسني )العدالة واثرها القاعدة القانونية القانون املدين نموذجًا 2008 .1009

دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري يف القانون اخلاص كلية القانون جامعة 

   السليامنية بإرشاف د فاروق عبد اهلل كريم

م، آسو رسدار رشيد )التفريق للرضر دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص 2008 .1010

  كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د فاروق عبد اهلل كريم

م، اسوييس صالح يونس بدر الزوي ، حق التأديب يف فقه االحوال الشخصية. 2008 .1011

 ورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م، ارشف شوقي مسيحة ، القواعد املادية الدولية وانكامش السيادة الترشيعية 2008 .1012

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

رنة م، ارشف فتحي الراعي ) الذم والقدح عرب النرش يف الترشيع االردين دراسة مقا2008 .1013

 ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صبحي نجم

م، اخلرض عبد اهلل سامل حنشل ، احكام اخليارات الثابتة بالرشط يف الرشيعة 2008 .1014

االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

بد الفتاح حممد سيد امحد ، اقتصاديات التجارة االلكرتونية يف البلدان م، السيد ع2008 .1015

 النامية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، الوردي عيل املختار براهيمي ، النظام القانوين للجرائم االنتخابية . رسائل 2008 .1016

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جا

م، آمال زيدان عبد اإلله ، االلتزام بالرسية يف عقود نقل التكنلوجيا . رسائل 2008 .1017

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، إهياب حمروس أمحد حسن ، تقييد املحكمة بحدود الدعوى . رسائل واطاريح 2008 .1018

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون

م، بالل حممد امحد بدير ، اقتصاديات اهلجرة اخلارجية . رسائل واطاريح القانون 2008 .1019

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

)تنظيم التحقيق االبتدائي يف اجلرائم( املاجستري القانون  ظاهر حممد موەم، ب2008 .1020

  ام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د حسني عبد عيل عيسىالع

م، پرژين حسام الدين فتاح )الوضع القانوين الستغالل املشاهري ألغراض 2008 .1021

تسويقية دراسة حتليلية( املاجستري يف القانون اخلاص كلية القانون جامعة السليامنية 

 بإرشاف حممد سليامن االمحر

املطريي ، اجلوانب اإلجرائية يف الدعوى الدستورية . رسائل م، تركي سطام 2008 .1022

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، متار حممود مجال ) الرقابة القضائية عىل قرارات التحكيم الوطنية و الدولية ( 2008 .1023

  بإرشاف د جورج حزبون املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية
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م، جابر فهمي عمران، منظمة التجارة العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1024

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، جعفر عبداهلل حممد شياب ) املركز القانوين للرشكاء يف رشكة التوصية البسيطة 2008 .1025

ت القانونية كلية الدراسات الفقهية والقانونية دراسة مقارنة ( املاجستري قسم الدراسا

 جامعة اهل البيت بإرشاف د فائق حممود الشامع

م، مجال اسامعيل مذكور، أثر إعالن املبادئ واحلقوق االساسية يف العمل عىل 2008 .1026

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

 العربية.

مجال الدين أبو بكر حممد حامد ، دور السياسة الرضيبية يف التوزيع القطاعي  م،2008 .1027

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

 العربية.

م، مجال شديد عيل اخلرباوي ، حق املجني عليه يف التنازل عن الدعوى اجلنائية . 2008 .1028

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

م، مجال عبد الفتاح عثامن، املسؤولية الدولية عن عمليات البث املبارش العابر 2008 .1029

للحدود يف ضوء أحكام القانون الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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جوزيف كركر )تطبيقات النظام العام يف ضوء أحكام أتفاقيه م، جوزيف حبيب 2008 .1030

نيويورك( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د جورج 

  حزبون حزبون

م، جيهان حممد ابراهيم جادو ، االجراءات اإلدارية للطعن يف االحكام القضائية 2008 .1031

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

م، حاد سيد حممد حامد ، سلطة االهتام الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1032

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حازم بيومي املرصي ، التطورات االقتصادية احلديثة واثرها عىل مركز 2008 .1033

قد اإلداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة املتعاقدين يف الع

 مجهورية مرص العربية.

م، حازم حممود صادق عبد اجلواد سلطة رئيس الدولة بني النظاميني الربملاين 2008 .1034

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

الشبيب ) املسؤولية املدنية للمحامي جتاه املوكل دراسة مقارنة ( م، حبيب ركاد 2008 .1035

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د نبيل 

 شطناوي

م، حسام اسامة حممد حممد شعبان ، االختصاص الدولب للمحاكم وهيئات 2008 .1036

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة التحكيم يف منازعات التجارة االلكرتونية 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حسام الدين حممد ساريج ، جريمة الرشوة . رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1037

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

انون املدين م، حسن حممد صالح عتوم ) التنظيم القانوين للوفاء مع احللول يف الق2008 .1038

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

  د بشار عدنان ملكاوي

م، حسني ياسني مريس عثامن ، مدى مسؤولية الدولة عن تعويض املترضرين من 2008 .1039

هورية مرص اعامل الرشطة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 العربية.

م، محاد وادي سند الكريت ، االبعاد القانونية ألزمة إقليم دارفور. رسائل واطاريح 2008 .1040

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، محدي املغاوري حممد عرفه، إجازة العقد القابل لألبطال. رسائل واطاريح 2008 .1041

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامع

م، محدي عطية مصطفى عامر ، محاية حقوق االنسان وحرياته العامة واالساسية 2008 .1042

يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة االعضاء بني االباحة واحلظر . م، محدي حممد حممود أمحد حسني ، نقل وزراع2008 .1043

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، محزة سليامن نارص الدغمي ) النظام القانوين جلريمة الفساد يف الترشيع اجلزائي 2008 .1044

بيت بإرشاف االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل ال

 د حممد نواف الفواعرة 

م، محيد حممد عيل اللهيبي، احلامية القانونية حلقوق امللكية الفكرية يف اطار منظمة 2008 .1045

التجارة العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حنان امحد حممد النمر ) اليمني يف قانون البينات االردنية دراسة مقارنة ( 2008 .1046

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د نائل 

 مساعدة 

م، خالد حامد مصطفى ، جريمة غسل األموال. رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1047

 املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة 

م، خالد حممد عبد العيل الرسوجي ، االثار التوظيفية لسياسات االصالح 2008 .1048

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

 مرص العربية.

ري يف م، خلدون ممدوح شالش عبيدات ) الرقابة القضائية عىل التوفيق االدا2008 .1049

القانون االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت 

  بإرشاف د حممد وليد العبادي
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القبض عىل املتهم . رسائل واطاريح  ، م، خلف اهلل أبو الفضل عبد الرؤوف2008 .1050

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة حممد مرعي العظامات ) غسيل األموال دراسة فقهية مقارنة ( املاجستري م، خول2008 .1051

قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د حممد 

 عيل سمريان. 

م، راشد أبراهيـم الشاشاين )حقوق التربع يف عمليات نقل األعضاء البرشي يف 2008 .1052

ين دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي( املاجستري القانون كلية النظام القانوين أألرد

  الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب

م، رزاقي نبيلة ، التنظيم القانوين للحبس االحتياطي املؤقت يف الترشيع اجلزائري 2008 .1053

 هورية مرص العربية.واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، رمضان خرض سامل شمس الدين ، عقد الصلح يف القانون الوضعي والرشيعة 2008 .1054

اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، رؤى حممد عبد الفتاح ، املسؤولية عن االرضار الناشئة عن التصادم البحري . 2008 .1055

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل

م، ريبني سالم حممد سعيد )االعفاءات يف النظام الرضيبي العراقي مع إشارة 2008 .1056

خاصة اىل إقليم كوردستان العراق( املاجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة 

  السليامنية بإرشاف د امحد سليامن الصفار
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م، ريم عبد الرمحن املسلامين ، الرقابة الربملانية عىل أعامل احلكومة يف دولة قطر . 2008 .1057

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 يف دراسة ومربراته القايض قانون اختصاص نطاق) يیەم، زانا اسامعيل عزيز دز2008 .1058

اجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة صالح الدين / اخلاص( امل الدويل القانون

 اربيل بإرشاف جبار صابر طه

م، زياد سامي جدعان احلجاج ) املدد واالعذار اثارها وتطبيقاهتا يف املحاكم 2008 .1059

الرشعية االردنية دراسة فقهية مقارنة ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا 

 إرشاف د حممد امحد القضاةاجلامعة االردنية ب

م، سامل بن حممد بن خلفان الدرمكي ، النظام القانوين ملجلس ادارة رشكات 2008 .1060

املسامهة العامة يف سلطنة عامن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، سامي عبد املنعم حسني حسن ، نقل القرنية . رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1061

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، ساهر ابراهيم شكر الوليد ، الترصف يف التحقيق االبتدائي بحفظ الدعوى 2008 .1062

ق جامعة املنصورة اجلزائية يف الترشيع الفلسطيني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 مجهورية مرص العربية.

م، سحر البكبايش، دور القايض يف تكميل العقد. رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1063

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، رسى حممود صيام ، التفسري القضائي ومحاية حقوق املتهم االجرائية . رسائل 2008 .1064

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احل

م، سميح سليامن عيل الزعبي ) املقدرة املالية يف االحوال الشخصية وتطبيقاهتا يف 2008 .1065

املحاكم الرشعية االردنية ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د عبد املجيد الصالحني

هيم حممد املصاروة ، احلامية اجلزائية لتداول االوراق املالية . رسائل م، سيف ابرا2008 .1066

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صابر ابراهيم حممد الرماحة، املسؤولية املدنية لناقل االشخاص بالقطارات 2008 .1067

ق جامعة املنصورة مجهورية مرص وآليات التعويض. رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 العربية.

م، صابرين جابر حممد أمحد، الباعث يف القانون اجلنائي. رسائل واطاريح القانون 2008 .1068

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صدام ابراهيم ابو عزام ) نظرية البطالن يف قانون اصول املحاكامت املدنية 2008 .1069

اجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د بشار االردنية ( امل

 عدنان ملكاوي 

م، صالح ابراهيم شحاته عطا اهلل ، ضوابط منح االئتامن املرصيف . رسائل 2008 .1070

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ر االديب وعنارص تقديره واملعوقات م، صالح الدين عزت قدورة ) مفهوم الرض2008 .1071

التي يواجهها دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د حممد حييى املحاسنة 

م، طارق فهمي الغنام )طبيعة مهمة املحكم( املاجستري احلقوق جامعة القاهرة 2008 .1072

 لقليويب كلية احلقوق بإرشاف د سميحة مصطفى ا

م، طالل زيد دوجان اخلزاعلة ) غياب املشتكى عليه عن املحكمة ( املاجستري قسم 2008 .1073

الدراسات القانونية كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د عقل 

 مقابلة

م، عادل سيد سيد شومان ، إباحة العمل الطبي واجلراحي عىل جسم اإلنسان. 2008 .1074

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، عادل ماهر سيد أمحد االلفي ، احلامية اجلنائية للبيئة . رسائل واطاريح القانون 2008 .1075

 ورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، عاصم سلامن الدبويب ) الدفع بعدم االختصاص يف قانون اصول املحاكامت 2008 .1076

املدنية االردنية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

  عوض امحد الزعبي

نت ( املاجستري م، عائشة قصار الليل ) اخلطوات القانونية ألنشاء عقد عرب اإلنرت2008 .1077

  القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د امحد ابراهيم احلياري
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م، عبد احلميد الدسيطي عبد احلميد ، آليات محاية املستهلك يف ضوء القواعد 2008 .1078

القانونية ملسؤولية املنتج . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 العربية.مرص 

م، عبد احلميد السباعي عبد احلميد ، عقد الصيانة واالصالح كصورة من صور 2008 .1079

العقود االدارية غري املسامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ل م، عبد الرؤوف جاد حسني عيوش ، احلامية الدولية حلقوق الدول احلبيسة يف ظ2008 .1080

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عام 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد الرؤوف حممد السناوي ، املسؤولية املدنية للعضو املنتدب الدارة رشكة 2008 .1081

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

م، عبد الرؤوف حممود أمحد ، حماكمة املدنيني امام القضاء العسكري . رسائل 2008 .1082

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد العزيز يوسف عبداهلل الكندري )حتقيق ورشح صفوة الزبد لألمام أمحد بن 2008 .1083

اب البيع اىل أول كتاب اجلنايات( املاجستري القانون الرشعي حسني بن رسالن من كت

  كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د هايل عبد احلفيظ داود

م، عبد القادر سامل أبو هفة ، اقتصاديات صناعة الدواء يف املنطقة العربية . رسائل 2008 .1084

 رية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو
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م، عبد القادر حممود حممد حممود ، النظام القانوين للمنطقة الدولية . رسائل 2008 .1085

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد اهلل سيد أمحد أمحد ، نظرية القرارات االدارية القابلة لالنفصال يف القانون 2008 .1086

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

م، عبد اهلل عبد املنعم حسن ، نظرية اجلريمة املتتابعة األفعال . رسائل واطاريح 2008 .1087

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نون املرافعات املدنية م، عبد اهلل عيسى عيل الرمح ، حكم التحكيم وفقا لقا2008 .1088

والتجارية وقانون التحكيم القضائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، عبد اهلل ماجد عبد املطلب العكايلة ، املسؤولية اجلنائية ملأمور الضبط القضائي 2008 .1089

 نصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، عبد اهلل نواف العنزي ، النظام القانوين للجزاءات التعاقدية يف القانون االداري 2008 .1090

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

 العربية.

ذ التجارة العاملية عىل م، عبد النارص حسبو السيد حسبو ، االثار املحتملة لنفا2008 .1091

رصف اجلنية املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م، عبد النارص فتحي اجللوى ، االحتكار املحظور وتأثريه عىل حرية التجارة . 2008 .1092

 ة.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربي

م، عبد الواحد طه بخيت عطا اهلل ، حق اإلنسان يف احلياة يف القانون الدويل. 2008 .1093

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبدالعزيز عبداهلادي العتيبي ) املسؤولية اجلزائية للمتعلمني يف سوق االوراق 2008 .1094

قارنة يف كل من اململكة االردنية اهلاشمية واململكة العربية املالية البورصة دراسة م

السعودية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د كامل 

 السعيد 

م، عبداهلل محيد نرص امحد احلمريي ) االستثامر االجنبي احلوافز واحلامية القانونية 2008 .1095

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

 جورج حزبون حزبون 

م، عبيد عيل عبيد ، حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية . رسائل 2008 .1096

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبيد هالل حممد الدرمكي ، أثر احلكم اجلنائي االجنبي عىل الدعوى اجلنائية 2008 .1097

الناشئة عن ذات اجلريمة يف إقليم الدولة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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مام املحاكم م، عبري عيل اسامعيل جودة ) املسؤولية املدنية للخبري املنتدب ا2008 .1098

الرشعية ( املاجستري قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل 

 البيت بإرشاف د عيل مجعة الرواحنة

م، عريب سيد عبد السالم حممد ، أحكام تقدير التعويض وأثر القوة الرشائية للنقود 2008 .1099

جامعة املنصورة مجهورية مرص عىل تقديره . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 العربية.

م، عصام أبو بكر فهمي ، مبدأ التفرغ لعضوية الربملان . رسائل واطاريح القانون 2008 .1100

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عصام الدين امحد عباس اباظة ، العوملة املرصفية . رسائل واطاريح القانون 2008 .1101

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.  كلية احلقوق جا

م، عالء عيل حسن عبد زايد شبع )اثر الصياغة القانونية يف القوة امللزمة ملستندات 2008 .1102

قبل التعاقد دراسة مقارنة ( املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف 

 د مريي كاظم عبيد اخليكاين 

ن الدويل يف جمال مكافحة غسل االموال املتحصنة من م، عيل فاروق عيل ، التعاو2008 .1103

اجلريمة املنظمة وجرائم املخدرات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عيل حممد عبد اجلليل سعيد القييس ، رشكات املسامهة حتت التأسيس يف القانون 2008 .1104

طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اليمني واملرصي . رسائل وا

 العربية.

م، عامد الدين عبد السالم حممد ، االخطار املستبعدة واالخطار املغطاة يف التأمني 2008 .1105

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

نات القانونية أمام املحكمة التأديبية . رسائل م، عامد صربي عطوه أمحد ، الضام2008 .1106

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عامد حممد السيد باطة جملس الشورى ودوره يف النظم الدستورية احلديثة ويف 2008 .1107

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

م، عامد حممد فوزي ملوخية ، القواعد االجرائية يف الرشيعة االسالمية . رسائل 2008 .1108

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عمر حممد محاد ، االحتكار واملنافسة غري املرشوعة . رسائل واطاريح القانون 2008 .1109

 هورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

الباعث يف القانون اجلنائي. رسائل واطاريح القانون  ، م، عمرو ابراهيم الوقاد2008 .1110

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عمرو عيل حممد حسنني محاد ، التزام املورد بالكشف عن أخطار نقل 2008 .1111

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

 العربية.

م، عوض اهلل عبده رشاقه ، املسؤولية املدنية عن ارضار التلوث البيئي. رسائل 2008 .1112

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فارس مصطفى حممد املجايل، محاية املعلومات غري املفصح عنها يف قوانني 2008 .1113

امللكية الفكرية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية. 

م، فرمان درويش محد )النظام االنضباطي للموظف الدويل دراسة مقارنة( 2008 .1114

املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د امحد خورشيد محيدي 

  املفرجي

ريات حاج بدر الدين بن فغريان عبد الرمحن) عقوبة جريمة الزنا وموانع م، فغ2008 .1115

تنفيذها يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة بقانون جملس دين اإلسالم بروين ( املاجستري 

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عدنان حممود العساف

افحة اجلريمة املنظمة يف اململكة العربية السعودية . م، فهد فيصل احللواين ، مك2008 .1116

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فهد مرزوق فهد العنزي ، النظام القانوين إلبرام عقد األشغال العامة يف دولة 2008 .1117

 رة مجهورية مرص العربية.الكويت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو
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م، فيصل حممد حممد كامل عبد العزيز ، احلامية القانونية لعقود التجارة االلكرتونية 2008 .1118

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

(  م، قيص زهري عبد اهلل املرصي  )النظام القانوين للرشكات األجنبية يف االردن2008 .1119

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د امحد 

 عوين 

م، كريمة عبدالغني الربيزات ) مدى فعالية الرقابة عىل الرشكات يف القانون 2008 .1120

االردين ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض 

 القضاة 

م، كامل عيل سيد عبد اهلل ، سلطات الضبط القضائي يف خمالفات املباين والطعن 2008 .1121

عليها أمام حماكم جماس االدارة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، كينيس هاما باكي، نظرية األمن اإلنساين يف القانون الدويل املعارص مع إشارة 2008 .1122

اصة لدور اليابان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية خ

 مرص العربية.

م، اللة نعيمة عارش، حقوق املغرب يف الصيد وفقا التفاقية األمم املتحدة لقانون 2008 .1123

مع دراسة خاصة لالتفاقية الصيد املربمة بني املغرب واالحتاد األوريب  1982البحار لعام 

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  1995ام يف ع

 العربية.
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م، مازن عبدالقادر بومحود ) إجراءات التحقيق االبتدائي يف جرائم االرهاب وفقا 2008 .1124

للقوانني احلديثة دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 كامل حامد السعيدبإرشاف د 

م، مأمون عارف فرحات ، العالقة بني املحكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن . 2008 .1125

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ماهر مصطفى حممود أمام ، النظام القانوين اخلاص لرشكات السمرسة يف 2008 .1126

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االوراق املالية . 

 العربية.

م، مبارك نارص اهلاجري ، الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف دول جملس 2008 .1127

التعاون اخلليجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

الكريم أمحد املكي ، جرائم األحداث وطرق معاجلتها يف الفقه م، جمدي عبد 2008 .1128

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حماسن حممد اجلاغوب ) الوظيفة االفتائية ملحكمة العدل الدولية ( املاجستري 2008 .1129

 ردنية بإرشاف د غسان اجلندي القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة اال

م، حممد أمحد القناوي ، حجية احكام املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح 2008 .1130

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد الطاهر أمحد حممد الطاهر العزازي ، جرائم تزييف أو تزوير أو تقليد 2008 .1131

انون املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف الق brالعملة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد بداح نارص عبداهلل ) انتهاء الدعوى القضائية قبل صدور احلكم يف الفقه 2008 .1132

االسالمي و القانون الكويتي ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 رشاف د عيل موسى الصوا االردنية بإ

م، حممد حلمي عبد احلميد زيدان ، اتفاق التحكيم كأثر مانع لقضاء الدولة . 2008 .1133

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حلمي حممد حسان ، احلامية اجلنائية للمحادثات اهلاتفية . رسائل 2008 .1134

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون

م، حممد زهار الدين بن زكريا ) االموال املكتسبة من قبل الزوجني يف الفقه 2008 .1135

االسالمي وقانون االحوال الشخصية املاليزي وتطبيقاهتا يف  املحاكم الرشعية يف ماليزيا 

لعليا اجلامعة االردنية بإرشاف د مجيلة دراسة حتليلية ( املاجستري القانون كلية الدراسات ا

 عبد القادر الرفاعي

م، حممد سعيد ابراهيم حممد الليثي ، امتناع االدارة عن تنفيذ االحكام الصادرة 2008 .1136

 ضدها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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امة الداخيل و الدويل دراسة مقارنة( م، حممد سليم حممد امني )عقد االشغال الع2008 .1137

املاجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية بإرشاف د امحد خورشيد محيدي 

  املفرجي

م، حممد سمري امحد عطية )احكام املعاقني دراسة مقارنة بني الرشيعة االسالمية و 2008 .1138

سالمية جامعة القاهرة كلية احلقوق القانون املرصي( الدكتوراه احلقوق قسم الرشيعة اال

 بإرشاف د انور حممود دبور 

م، حممد عادل حممد سعيد ، التطهري العرقي . رسائل واطاريح القانون كلية 2008 .1139

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد عبد محادي الفهداوي ) النظام القانوين لعقد رشاء احلقوق التجارية( 2008 .1140

 ستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ابراهيم اسامعيل ابراهيم املاج

م، حممد حممود عبد احلميد خليل )حدود املسؤولية اجلنائية للمصارف املالية عن 2008 .1141

خمالفة واجب الرسية وغسيل األموال دراسة مقارنة( املاجستري القانون كلية الدراسات 

  ة بإرشاف د حممد صبحي نجمالعليا اجلامعة االردني

م، حممد نرص القطري، أحكام القانون الدويل العام يف مواجهة املخاطر التي 2008 .1142

تتعرض هلا عنارص النقل اجلوي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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قانون الوضعي م، حممد يارس حسني حممد الشناوي، بيع ملك الغري بني ال2008 .1143

والرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حممد يوسف عبد اجلليل الفاعوري ) احلامية القانونية لألرسة التجارية يف 2008 .1144

رشاف د الترشيع االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإ

  فياض القضاة

م، حممود أمحد حلمي حممد ، مدى مسامهة جملس الدولة يف إرساء دعائم حقوق 2008 .1145

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

 العربية.

ة م، مدحت مهنا متساح حممد ، النظم االنتخابية وتطبيقاهتا عىل املجالس الشعبي2008 .1146

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

م، مسعود يونس عطوان عطا ، إهناض املرشوعات املتعثرة ووقايتها من االفالس 2008 .1147

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

حكام القانونية للدفع يف القضية للحكم األجنبي م، مشعل مفلح جراح ) األ2008 .1148

دراسة مقارنة ( املاجستري احلقوق كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

 عوض الزعبي 

م، مصطفى طه حممد عبد الرمحن ، التحكيم يف منازعات العقود االدارية . رسائل 2008 .1149

 مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 
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م، مصطفى عصام الدين بسيم ، تسوية املنازعات يف إطار اتفاقات التجارة العاملية 2008 .1150

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

م، مصطفى موسى حسني العطيات ، التجارة االلكرتونية واثارها عىل 2008 .1151

التجارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة  استخدامات العالمات

 مجهورية مرص العربية.

م، مطهر جربان غالب املرصي ، التعاون الدويل يف مكافحة اجلريمة املنظمة . 2008 .1152

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ام القانوين حلق السفر إىل اخلارج . رسائل واطاريح م، ممدوح جميد اسحق ، النظ2008 .1153

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مناع أمحد مناع عبيد ، جريمة االجهاض يف الرشيعة االسالمية والقانون 2008 .1154

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

 لعربية.ا

   (م، منى فتحي أمحد عبد الكريم ، اجلريمة عرب الشبكة الدولية للمعلومات 2008 .1155

(internet   صورها ومشاكل إثباهتا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، موسى عمري حسن أبو سويلم ) مصطلحات القضاء االسالمي ( الدكتوراه 2008 .1156

 القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عبد املجيد الصالحني 
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م، نارص حممد عوض اهلل العمرة ) املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية عن 2008 .1157

جرائم غسل االموال دراسة حتليلية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 مد صبحي نجم االردنية بإرشاف د حم

م، نانيس سميح اجلعافرة ) احلامية اجلنائية للتجارة االلكرتونية عرب اإلنرتنت ( 2008 .1158

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رنا ابراهيم العطور

م، نبيل حممد عبد احلليم عواجه، املسؤولية املدنية عن جرائم غسل االموال. 2008 .1159

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نبيل حممود حسن ، احلامية اجلنائية لضحايا اجلريمة يف القانون الدويل اإلنساين 2008 .1160

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

املقادير الرشعية و اثرها يف احكام اجلنايات دراسة م، نذير حممد مصطفى الفقري )2008 .1161

مقارنة ( املاجستري قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل 

  البيت بإرشاف د حممد راكان الدغمي

م، نواف إدريس حممود البندر ، حجية احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية 2008 .1162

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.وأثاره. رسائل واطاريح ا

م، نوراسية بنت أواغ حاج أماي )جريمة االغتصاب يف الفقه اإلسالمي( 2008 .1163

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عيل مجعة الرواحنة
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لوحدة والتعدد. رسائل واطاريح م، نوزهه احلرضامي، مبدأ احلرية النقابية بني ا2008 .1164

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هدى أمحد صالح حممد ، الرتقية باالختيار يف الوظيفة العامة . رسائل واطاريح 2008 .1165

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كفاءة االدارة املحلية يف القانون الوضعي والفقه م، هدى حممد عبد الرمحن السيد ، 2008 .1166

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، هشام مفيض املجايل ، الوساطة اجلزائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2008 .1167

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبد العظيم صويف السيد ، النظام القانوين حلطابات الضامن . رسائل م، هندي 2008 .1168

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هيبه رسدوك ، املنافسة العامة كطريقة للتعاقد االداري . رسائل واطاريح 2008 .1169

 .القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، هيثم هاين شحادة احلديد ) اخلصوصية السياسية والقانونية واالقتصادية 2008 .1170

لالجئني العراقيني يف االردن ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د فيصل الرفوع
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لقانون م، وائل محدي أمحد عيل ، حسن النية يف البيوع الدولية . رسائل واطاريح ا2008 .1171

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وائل حممد رفعت ، التسجيل الدويل للعالمات التجارية واثره يف الترشيع 2008 .1172

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

ئري والقانون املقارن . رسائل م، وردة دالل ، جرائم املفلس يف القانون اجلزا2008 .1173

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وليد حممد رضا السيد مصطفى الشناوي ، الدور التنظيمي لإلدارة يف املجال 2008 .1174

االقتصادي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

، يوسف عبداهلل حممد الرشيفي ) وقت اثار الدفوع وتأثريه عىل احلكم الصادر م2008 .1175

دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بالقانون االردين ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات 

 العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عدنان حممود العساف 

ات الشكل التجاري واثر م، يوسف مطلق حممد املطوطح ، الرشكة املهنية ذ2008 .1176

االفالس عليها يف القانون الفرنيس والقانون الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 Halima Abu Haneya (Israels human rights ، م2009 .1177

obligations in the Palestinian Territory after Oslo املاجستري )
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الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

Asem Khalil. 

)إسرتاتيجيات األنظمة العربية للبقاء يف السلطة  Khaled Hassan Sha ، م2009 .1178

و الحتواء خصومها املحليني حالتا مرص واملغرب( املاجستري الديمقراطية وحقوق 

 Helgaالعليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د:  االنسان كلية الدراسات

Baumgarten. 

 )قدرة نظريات العالقات الدولية عىل التنبؤ Khazmo ،Suma Jack ، م2009 .1179

 Questioning internationalدراسة حالة إهنيار اإلحتاد السوفيتي 

relations theories' ability to predict : the case of the fall of 

the Soviet Union املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة )

 .Helga Baumgartenبريزيت فلسطني بإرشاف د:  

كلية العلوم السياسية  ، املاجستري ، ابراهيم ابن عودة حايص )ارهاب الدولة( ، م2009 .1180

 اجلامعة االسالمية يف لبنان.   

إبراهيم سميح ربايعة )حقيقية الدور األمريكي يف قمة كامب ديفيد الثانية  ، م2009 .1181

The essence of the American role in Camp David second 

summit املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني )

 بإرشاف د: نديم مسيس.
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ري )النظام القانوين لعقد االستشارة اهلندسية إبراهيم صالح عطية حسن اجلبو ، م2009 .1182

بإرشاف د:  ، الدكتوراه القانون اخلاص ، دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين

 جليل حسن بشات الساعدي.

ابراهيم حمسن عجيل )الرشكات متعددة اجلنسيات وسيادة الدولة دراسة  ، م2009 .1183

انون والسياسة يف األكاديمية العربية املفتوحة قانونية اقتصادية سياسية مقارنة( كلية الق

 يف الدنامرك املاجستري القانون الدويل بإرشاف د: إعتصام الشكرجي.

ابراهيم موسى عيل ابو جزر )اثر سقوط العذرة والبكارة عىل الزواج(  ، م2009 .1184

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن 

 اسامعيل هنية.

ابو احلجاج عبد الغني السيد )املسئولية الوزارية يف النظم الوضعية املعارصة  ، م2009 .1185

 ، كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص ، يف النظم اإلسالمية دراسة مقارنة( الدكتوراه

 بإرشاف د: رمضان حممد بطيخ. 

ن واالسباب التي أدت احالم عبدالرزاق الكيالين )جتربة جملس حقوق االنسا ، م2009 .1186

معهد اخلدمة  -وزارة اخلارجية  ، ملتطلبات الرتقية اىل درجة وزير مفوض ، إىل نشوئه(

 بإرشاف السفري د: زياد خالد.  ، اخلارجية

امحد إبراهيم )احلامية القانونية الدولية حلقوق العامل املهاجرين دراسة خاصة  ، م2009 .1187

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية العامل السوريني يف لبنان( املاجستري

 بإرشاف د: إبراهيم الدراجي.  ، السورية
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امحد املومني )التخريج الفقهي و القانوين ملعامالت األسواق املالية يف العقود  ، م2009 .1188

 جامعة الريموك االردن.   ، األخرية دراسة حتليلية يف الفقه اإلسالمي والقانون األردين(

امحد جريون )املسؤولية اجلنائية الدولية عن جرائم االحتالل يف قطاع غزة(  ، م2009 .1189

بإرشاف د: جاسم  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 زكريا. 

امحد شحاذة حممد )مؤسسات املجتمع املدين ودورها يف حتقيق الديمقراطية  ، م2009 .1190

 إرشاف د: مخيس دهان جميد.  ب ، حال العراق( الدكتوراه

أمحد شعبان حممد طه ، فكرة اخلطأ املهني وصوره يف نطاق املسؤولية املدنية .  ، م2009 .1191

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

امحد صالح صالح عاطف )الدعوى الدستورية يف النظام القانوين اليمني  ، م2009 .1192

 ، قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص ، دراسة مقارنة( الدكتوراه

 بإرشاف د: ربيع انوار فتح الباب. 

امحد عبد اهلادي زعريي )املرجعية الدينية يف فكر السيايس( بإرشاف د: جابر  ، م2009 .1193

 بيب جابر. ح

امحد عدنان عزيز )العدالة االجتامعية عند االمام عيل بن ايب طالب )ع((  ، م2009 .1194

 بإرشاف د: سعدي كريم سلامن.   ، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ، املاجستري
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امحد عزمي احلروب )السندات الرسمية االلكرتونية دراسة مقارنة( املاجستري  ، م2009 .1195

 دارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.كلية احلقوق واال

إعادة املحاكمة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  ، أمحد عوض الزعبي ، م2009 .1196

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

امحد فهد حممد البطوش )حجية الدفاتر التجارية يف اإلثبات دراسة تطبيقية يف  ، م2009 .1197

 جامعة الريموك االردن.   ، ردين(القانون األ

أمحد قويدر )الثغرات الكامنة يف اجراءات التقايض أمام املحكمة اجلنائية  ، م2009 .1198

بإرشاف د:  ، الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 هواش شاهني. 

ية يف اجلمهورية االسالمية امحد جميد عبد اهلل )التيارات واالحزاب السياس ، م2009 .1199

 االيرانية( بإرشاف د: عيل دريول حممد.

قسم  ، الدكتوراه ، امحد حممد مصطفى نصري )دور الدولة ازاء االستثامر( ، م2009 .1200

 القانون العام كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: حممود عاطف البنا. 

فقة يف الفقه االسالمي وتطبيقاهتا امحد حممد نمر ابو عرجة )من ال جتب هلم الن ، م2009 .1201

يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د ماهر امحد راتب السويس.
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املاجستري  ، امحد حممود احلياصات )معوقات مكافحة جريمة غسل االموال( ، م2009 .1202

بإرشاف  ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، وسط كلية احلقوقالقانون جامعة الرشق األ

 د: حممد عيل عياد.

امحد حممود عبد املجيد )العالقات الصينية الروسية وافاقها  املستقبلية(  ، م2009 .1203

املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: غيث سفاح 

 متعب.

امحد نصار حممود ابو ثريا )ضامن السري يف الفقه االسالمي دراسة فقهية مقارنة  ، م2009 .1204

بالقانون املعمول به يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: شحادة سعيد السويركي.

 ، امنية حتت التصفية(امحد ياسني يونس أمني اخلالدي )إفالس الرشكة التض ، م2009 .1205

بإرشاف د: نسيبة إبراهيم محو  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، املاجستري القانون اخلاص

 احلمداين.

ادهم صابر حممود عبد العال )احكام اشارة االخرس يف االحوال الشخصية  ، م2009 .1206

والقانون واحلدود واملعامالت وبيان ذلك وفق مقاصد الرشيعة( املاجستري كلية الرشيعة 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد.

أديبة احلايك )الرقابة عىل اداء وحدات االدارة املحلية( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1207

 بإرشاف د: عبدالرحيم الصفدي.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية



192                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

اجلزائري االدارية والقضائية( املاجستري كلية اراتني سهيلة )مهام القنصل  ، م2009 .1208

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

أروى تقوى )املسؤولية املدنية للصيديل دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1209

 إرشاف د: عامد قطان. ب ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ازهار دودان طاهر فضل املوسوي )الرضر املستقبل وتعويضه يف املسؤولية  ، م2009 .1210

بإرشاف  ، املاجستري القانون اخلاص ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، املدنية دراسة مقارنة(

 د: حسن حنتوش رشيد احلسناوي.                                

شم امحد )تنظيم العالقة بني السلطة املركزية وسلطات االقاليم يف ازهار ها ، م2009 .1211

املاجستري  ، النظام الفدرايل دراسة تطبيقية يف العراق( كلية القانون اجلامعة املستنرصية

 بإرشاف د: وسام صبار العاين.  ، القانون العام

يل( املاجستري كلية أسامة التشة )محاية الدبلوماسيني وفقا لقواعد القانون الدو ، م2009 .1212

 بإرشاف د: مايا الدباس.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

املاجستري قسم  ، أسامة عبدالوهاب الرمحاين )احلامية القانونية للمدنيني( ، م2009 .1213

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، القانون

م القانوين ملعاجلة تفتيت امللكية الزراعية أسامة حممد سعيد ياسني املفتي )التنظي ، م2009 .1214

 ، الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، دراسة حتليلية مقارنة(

 بإرشاف د: اكرم حممود حسني البدو.
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اسامة يعقوب وجيه االيويب )الكفالة بالنفس يف الفقه االسالمي وتطبيقاهتا يف  ، م2009 .1215

العرف الفلسطيني يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد. 

ي البديل( املاجستري اسامة يوسف اجلزار )العقود اآلجلة يف االقتصاد االسالم ، م2009 .1216

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

اسحق يعقوب حممد )املوقف االيراين من مبادرة الرشق االوسط الكبري واثره  ، م2009 .1217

 عىل العالقات العربية االيرانية( بإرشاف د: سمري جسام. 

كلية  ، متيازات السلطة العامة املمنوحة للمنظامت املهنية(ارساء طه جزاع )ا ، م2009 .1218

 بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  ، املاجستري القانون العام ، احلقوق جامعة النهرين

اسعد طارش عبد الرضا )النظام السيايس يف اململكة املغربية العهد امللكي  ، م2009 .1219

 ار امحد .الثالث دراسة سياسية حتليلية( بإرشاف د: عبد اجلب

( والدويل الوطني القانونني يف احلياة مدى السجن) رجا اسامء عامر عبداهلل ، م2009 .1220

املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: براء منذر و د: كامل عبد خلف 

 العنكود.

اسامء عبد اهلل عبد طبايس )احكام التفويض يف الطالق يف الفقه االسالمي  ، م2009 .1221

مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني  دراسة فقهية

 بإرشاف د: ماهر امحد السويس.
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اسامء عبدالكاظم مهدي العجييل )حرية املوظف العام يف التوقف عن العمل  ، م2009 .1222

املاجستري بإرشاف د: اسامعيل الصعصاع  ، جامعة بابل -كلية القانون  ، دراسة مقارنة(

 البديري

اسامعيل عبد الرحيم عميش السيد )حرية الرأي يف القانوين الوضعي والفقه  ، م2009 .1223

قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة اسيوط مرص بأرشاف د:  ، االسالمي( الدكتوراه

 السيد خليل امحد هيكل. 

)التدخل الطبي يف بدن االنسان بعد الوفاة  اسامعيل يوسف حسان ابو شلفة ، م2009 .1224

يف الفقه االسالمي( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د عيل حممد الصوا

أسيل خليفة عبيد )ضامنات حقوق األفراد يف مواجهة اختصاصات رجل  ، م2009 .1225

بإرشاف  ، املاجستري القانون العام ، هرينالرشطة دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة الن

 د: ياسني كريم احللفي.  

ارشف كامل حممود )االثار االقتصادية لعمليات غسل االموال دراسة مقارنة(  ، م2009 .1226

الدكتوراه قسم االقتصاد كلية احلقوق جامعة اسيوط مجهورية مرص العربية بإرشاف د: 

 حممد ابراهيم منصور.

انس جعفر )التنظيم الدستوري للوظيفة العامة دراسة مقارنة( ارشف حممد  ، م2009 .1227

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: انور امحد  ، الدكتوراه

 رسالن. 



195                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

اظني عمر امحد )تقاسيم املوارد املالية يف الدولة الفدرالية دراسة حتليلية مقارنة(  ، م2009 .1228

بإرشاف د: عبد  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري ، عام دستوري

 امللك يونس حممد. 

إقبال عبد العباس يوسف اخلالدي )النظام العام بوصفه قيدًا عىل احلريات  ، م2009 .1229

كلية القانون بإرشاف د اسامعيل  -جامعة بابل  ، املاجستري القانون العام ، العامة(

 صعصاع البديري

اقلويش فتيحة )العربون( فرع القانون اخلاص املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1230

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

االء الزبيبي )أثار اتفاق التحكيم( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  ، م2009 .1231

 ف د: باسم دباس. بإرشا ، اجلمهورية العربية السورية

احلسن ولد موسى )حقوق املؤلف يف القانون اجلزائري والقانون املوريتاين  ، م2009 .1232

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

 1970يايس يف دول اخلليج العريب من املعتصم باهلل داود علوي )االصالح الس ، م2009 .1233

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط   ، (2009اىل 

 بإرشاف د: امني مشاقبة.  ، للدراسات العليا االردن
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املعز بن حممد صاحلي )مدى رقابة حمكمة العدل الدولية عىل رشعية قرارات  ، م2009 .1234

 ، جملس األمن( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. عبد اهلل احلبيب عامر

 جامعة طرابلس ليبيا.

 اهلام عزام وحيد اخلراز )التحكيم التجاري الدويل يف اطار منهج التنازع دراسة ، م2009 .1235

نابلس  ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ، املاجستري القانون ، مقارنة(

 بإرشاف د: اكرم داود. ، فلسطني

 ، الدكتوراه ، اهلام عطية عواد )العودة يف الفكر االرسائييل( العلوم السياسية ، م2009 .1236

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. 

قضائية يف تسوية املخالفات اجلمركية دراسة امتثال فارس )االساليب غري ال ، م2009 .1237

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

 حممد احلالق. 

اجمد حامد جلوب )التوجه الصيني ازاء افريقيا( املاجستري العلوم السياسية  ، م2009 .1238

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 ، اجمد وجيه الزمتيل )التهديد النووي االرسائييل يف ضوء القانون الدويل( ، م2009 .1239

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد املجذوب       ، الدبلوم

آمنة سامل القمودي الذوادي )مدى رشعية استخدام القوة املرنة يف العالقات  ، م2009 .1240

 ، القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. عبد احلكيم ضو زامونة الدولية( قسم

 جامعة طرابلس ليبيا.
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آمنة حممد عمر أبوبكر احلسناوي )تطور فكرة القانون األسايس يف النظام  ، م2009 .1241

 ، الليبي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: نرص الدين مصباح القايض

 رابلس ليبيا.جامعة ط

انتصار قاسم سامل عمر )نظام العفو اخلاص يف الترشيع اجلنائي الليبي( قسم  ، م2009 .1242

جامعة  ، القانون اجلنائي كلية القانون ماجستري ارشاف د: أبوبكر أمحد األنصاري

 طرابلس ليبيا.

اف بإرش ، اهلندية( العلوم السياسية -انتظار رشيد زويد )العالقات الصينية  ، م2009 .1243

 د: غيث سفاح متعب. 

انس حسن محيد الزيدي )املتغري العقيدي يف اإلسرتاتيجية األمريكية دراسة  ، م2009 .1244

( كلية العلوم السياسية جامعة 2001أيلول  11حالة احلرب عىل اإلرهاب بعد أحداث 

 بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر.  ، املاجستري العلوم السياسية / االسرتاتيجية ، النهرين

املاجستري  ، إنعام جبار علوان العكيدي )النظام القانوين للقطة دراسة مقارنة( ، م2009 .1245

 بإرشاف د: ضحى حممد سعيد النعامن.  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، القانون اخلاص

انور سعيد احليدري )القضية الفلسطينية يف فكر اليسار االرسائييل(  ، م2009 .1246

 عيسى خلف.  )الدكتوراه( بإرشاف د: نديم

أوان عبد اهلل الفييض )املعاينة يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( الدكتوراه  ، م2009 .1247

اف حازم خالد.  ، القانون اخلاص  بإرشاف د: نور
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آية صالح محيد )أثر القوة القاهرة عىل عالقات العمل الفردية يف القانون  ، م2009 .1248

اجستري ارشاف د: عبدالغني عمرو الليبي( قسم القانون اخلاص كلية القانون امل

 جامعة طرابلس ليبيا. ، الرويمض

ايت دمحان سيد عيل )النظام الرضيبي املطبق عىل الرشكات( املاجستري كلية  ، م2009 .1249

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

)الفكر والسلوك السيايس خلري الدين التونيس( بإرشاف ايثار عبد اجلليل عيل  ، م2009 .1250

 د: قحطان احلمداين. 

ايامن املهدي )االستجواب كوسيلة للرقابة الربملانية عىل أعامل احلكومة دراسة  ، م2009 .1251

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

 مجيل الرشبجي. 

يامن شحرور )فلسطينية( )تطور العالقات االقتصادية بني دول جملس التعاون إ ، م2009 .1252

التجربة اخلليجية كنموذج لتكتل اقتصادي عريب( املاجستري  2007-2000اخلليجي 

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 و د. صباح هاشم. بإرشاف د: نبيل عيل ، اجلمهورية العربية السورية

إيامن صالح محيد عالق )احلامية اجلنائية ملستهلك املواد الغذائية يف الترشيع  ، م2009 .1253

جامعة  ، الليبي( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد رمضان بارة

 طرابلس ليبيا.
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ليبيا وأثرها عىل املركز إيامن حممد رمضان الـرابطي )تطور اإلدارة املحلية يف  ، م2009 .1254

القانوين للموظف العام( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. نرص 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، الدين مصباح القايض

أيمن حسني حسن املريمي )رشط الدائمية وأثره عىل املركز القانوين للموظف  ، م2009 .1255

العام دراسة مقارنة يف القانونني الليبي واملرصي( قسم القانون العام كلية القانون 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، املاجستري ارشاف د: نرص الدين مصباح القايض

ايمن مخيس عمر محاد )احكام اليتيم املالية يف الرشيعة االسالمية وتطبيقاهتا يف  ، م2009 .1256

املحاكم الرشعية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: سلامن نرص الداية.

لية يف ايمن مساعدة )تقييم التنظيم القانوين لإلجيار من الباطن دراسة حتلي ، م2009 .1257

 جامعة الريموك االردن.   ، القانون األردين(

أهيم احللبي )جرب الرضر يف النظام االسايس للمحكمة اجلنائية الدولية(  ، م2009 .1258

 بإرشاف د: يازجي.  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 دراسة مقارنة( املاجستري باسل حممد يوسف فبها )التعويض عن الرضر االديب ، م2009 .1259

 جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا فلسطني بإرشاف د: عيل الرسطاوي. 

 -باسم ياسني جميد )الدور السيايس املعارص للعراقيني الرتكامن( جامعة بغداد  ، م2009 .1260

 بإرشاف د: بلقيس حممد جواد. ، كلية العلوم السياسية
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احلجز العقاري يف القانون اجلزائري( املاجستري كلية بداوي عبدالعزيز ) ، م2009 .1261

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

بديع مستو )العالقة التبادلية بني اصالح النظام الرضيبي السوري والتحوالت  ، م2009 .1262

ية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية االقتصادية دراسة مقارنة( الدكتوراه كل

 بإرشاف د: يوسف شباط.  ، السورية

املاجستري،  ، بزار شوكت كريم )االتفاقية العراقية االمريكية دراسة مقارنة( ، م2009 .1263

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، جامعة السليامنية

اطية شبه بسام حازم الشيخ )االستفتاء الشعبي صورة من صور الديمقر ، م2009 .1264

 ، القاهرة مرص ، املبارشة( قسم الدراسات القانونية معهد البحوث والدراسات العربية

 بإرشاف د: جابر جاد نصار. 

بسعود حليمة )مفهوم االنسانية وتطبيقاته يف القانون الدويل العام( املاجستري  ، م2009 .1265

زائرية الديمقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجل

 الشعبية.       

برش عزت عجلوين )املسؤولية املدنية يف اجلراحة التجميلية( املاجستري كلية  ، م2009 .1266

 بإرشاف د: دامرجي.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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ستري بلهواري نرسين )النظام القانوين للتدخل اجلمركي ملكافحة التقليد( املاج ، م2009 .1267

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

 الشعبية.       

بن جداه عبداهلل )التعاون الدويل يف جمال تسليم املجرين( املاجستري كلية  ، م2009 .1268

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 بية.       الشع

بن هنية وهيبة )املعاجلة الترشيعية والتنظمية المتياز املجاهدين وذوي احلقوق(  ، م2009 .1269

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

 الديمقراطية الشعبية.       

مية وقانون العقوبات بن يوسف القينعي )جريمة الرسقة بني الرشيعة االسال ، م2009 .1270

اجلزائري دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن 

 خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

به يامن جميد خرض )حقوق املرأة السياسية ودورها يف املجتمع الكوردستاين(  ، م2009 .1271

بإرشاف  ، اربيل -قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين  ، املاجستري ، نظم سياسية

 د: خالد سعيد توفيق.

املاجستري  ، هبجت أمحد نعامن )تأثري الوجه اخلفي للعوملة عىل الوطن العريب( ، م2009 .1272

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، قسم العلوم السياسية
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لدستورية للسلطة التنفيذية يف هبجت صربي عقراوي )تنظيم االختصاصات ا ، م2009 .1273

جامعة صالح الدين اربيل  ، املاجستري ، النظام الربملاين العراق إنموذجا( عام دستوري

 بإرشاف د: عبدالرمحن الرحيم.  ، قسم القانون

بومجعة حممد )ادارة املنازعات اجلبائية يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1274

 يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       عكنون جامعة اجلزائر 

بوخبزة سعيدة )جرائم عدم االحتياط املتعلقة بحوادث املرور( املاجستري كلية  ، م2009 .1275

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

م القانوين لالنتخابات يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بوديار حممد )النظا ، م2009 .1276

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

بوراس لطيفة )تأجري استغالل املحل التجاري( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1277

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية 

بوكر مولود )االشكاالت القانونية النامجة عن ازدواج اجلنسية يف ضوء احكام  ، م2009 .1278

القانون الدويل من خالل دراسة ازدواجية اجلنسية بني اجلزائر وفرنسا( املاجستري كلية 

رية الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائ

 الشعبية.       

بوليلة فضيلة )ادارة وتسيري امللكية املشرتكة( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2009 .1279

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       
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نظمة االمم بومكواز مسعودة )نظام متثيل البعثات الدبلوماسية للدول لدى م ، م2009 .1280

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

بوهايل نوال )اجلزائرية للمياه مرفق عام( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2009 .1281

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

 Under International Law dose theتابان حممد معصوم )  ، م2009 .1282

Kurdish '' nation '' at any level or any where have a 

theoretical claim for self - determination  ،   تقرير املصري يف

 ( . London  ، London Matropolitan University ، كوردستان 

تقى أياد خليل القيـيس )االرهاب الدويل يف منطقة جنوب رشق أسيا  ، م2009 .1283

جامعة  ، وانعكاساته عىل مستقبل البيئة االسرتاتيجية اإلقليمية( كلية العلوم السياسية

 بإرشاف د: منعم  صاحي العامر.  ، املاجستري العلوم السياسية االسرتاتيجية ، النهرين

ناعية والتجارة كمحل لعقد تسويق الشهرة التجارية( متام عرعور )امللكية الص ، م2009 .1284

بإرشاف د: وفاء  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 فلحوط. 

تـميم حسني حممد كاظم التميمي )االسرتاتيجية األمنية للواليات املتحدة  ، م2009 .1285

الدكتوراه  ، سية جامعة النهرينكلية العلوم السيا ، (2001ايلول 11االمريكية بعد 

 بإرشاف د: نبيل حممد سليم.  ، العلوم السياسية االسرتاتيجية
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هتاين سنديان طليس )الرقابة واالرشاف عىل املصارف االسالمية دراسة  ، م2009 .1286

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د  ، الدبلوم ، مقارنة(

   سامي منصور    

توات امال )الفرنشيز وقانون املنافسة يف اجلزائر( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1287

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

رسائل واطاريح القانون  ، منصب نائب رئيس الدولة ، ثامر بيومي عبد املنعم ، م2009 .1288

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جا

ثورية بوصلعة )الضبطية القضائية ودورها يف مكافحة االجرام دراسة مقارنة(  ، م2009 .1289

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

 الديمقراطية الشعبية.       

عقوبات الدولية االقتصادية املفروضة جاسم حممد حسن املحمداوي )اثر ال ، م2009 .1290

اجلامعة احلرة  ، املاجستري قسم القانون ، بموجب ميثاق االمم املتحدة يف حقوق االنسان(

 العراق. ، يف هولندا

جقبويب محزة )أحكام حق االمتياز البحري( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2009 .1291

 ائرية الديمقراطية الشعبية.       جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلز

 ، مجال ابراهيم حممد ابو عيسى )االستكشاف اجلنائي دراسة مقارنة( الدكتوراه ، م2009 .1292

 قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة طنطا مرص بإرشاف د: عمرو ابراهيم.
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اإلتفاق اإلجرائي يف قانون املرافعات املدنية  ، مجال أمحد سيد أمحد هيكل هيكل ، م2009 .1293

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

مجال عبد اهلل اليف )اثر املرض النفيس يف رفع املسئولية اجلنائية يف الفقه  ، م2009 .1294

االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 زباد ابراهيم مقداد. 

مجال منرص )التدخل العسكري االنساين يف ظل االحادية القطبية دراسة يف  ، م2009 .1295

جامعة احلاج خلرض  ، الدكتوراه العلوم السياسية العالقات الدولية ، املفهوم والظاهرة(

 سني قادري.باتنة كلية احلقوق والعلوم السياسية بإرشاف د: ح

الدكتوراه قسم القانون  ، مجيل مجعة سالمة )النظام الدستوري يف فلسطني( ، م2009 .1296

 العام كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: امحد كامل ابو املجد 

 ، جواد كاظم كطان )مقومات التنمية الشاملة يف العراق بعد التغري السيايس( ، م2009 .1297

 ياسية جامعة النهرين.كلية العلوم الس ، الدكتوراه

جواد كاظم حمسن )احلكومة اإلسالمية يف فكر حسن البنا وحممد جواد مغنية  ، م2009 .1298

 ، العلوم السياسية -دراسة حتليلية مقارنة( كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد املاجستري 

 بإرشاف د: أمل هندي اخلزعيل.

ية السورية يف مكافحة ظاهرة جون حنون )مدى فاعلية القوانني الرضيب ، م2009 .1299

التهرب الرضيبي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: مجيل صابوين.  ، السورية
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 ، جامعة بابل -كلية القانون  ، حبيب عبيد مرزة )اخلصم يف الدعوى املدنية( ، م2009 .1300

 املاجستري.

يد )اشكالية التعددية الثقافية واشكاليتها يف الفكر السيايس حسام الدين عيل جم ، م2009 .1301

قسم العلوم السياسية جامعة  ، الدكتوراه ، املعارص ويل كلمكا نموذجًا( فكر سيايس

 بإرشاف د: رعد عبد اجلليل عيل.  ، اربيل -صالح الدين 

مة دراسة حسام خملوف )السؤال كوسيلة للرقابة الربملانية عىل اعامل احلكو ، م2009 .1302

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

 نجم االمحد. 

حساين خالد )حدود السلطة التقديرية ملجلس االمن الدويل( املاجستري كلية  ، م2009 .1303

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

حسن الشامط )القانون الدويل والرشكات االمنية والعسكرية اخلاصة(  ، م2009 .1304

بإرشاف د: ماجد  ، عة دمشق اجلمهورية العربية السوريةاملاجستري كلية القانون جام

 احلموي. 

حسن بسام حسن اللحام )احكام االعمى يف االحوال الشخصية الزواج  ، م2009 .1305

والطالق دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.
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ن منصور صالح أبو النريان )القوى البازغة ومستقبل النظام الدويل( قسم حس ، م2009 .1306

العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية املاجستري ارشاف: د. عامر رمضان أبو 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، ضاوية

حسني فالح فارس دقة )العوامل السياسية التي واكبت عملية حتضري الدستور  ، م2009 .1307

 The political factors associated with theالفلسطيني 

preparation of the Palestinian constitution املاجستري الديمقراطية )

ى وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: هلغ

 باومغارتن.

حسني حممود حسني اجلبوري )دور اجلامعة العربية يف تسوية النزاعات  ، م2009 .1308

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم العلوم السياسية ، العربية(

حسني مطر نعامن عبد السلطاين )أسباب الُفَرقة التلقائية يف عقد الزواج دراسة  ، م2009 .1309

بإرشاف د: حسن  ، املاجستري القانون اخلاص ، ة القانون جامعة بابلكلي ، مقارنة(

 حنتوش رشيد.

محدي حممد عبد احلياصات )حقوق االمتياز يف عقود االجيار دراسة مقارنة(  ، م2009 .1310

بإرشاف د: صاحب عبيد  ، املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 الفتالوي.    

 ، بد عيل نارص املسعودي )احلامية الدستورية للحقوق واحلريات العامة(محيد ع ، م2009 .1311

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون
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محيدة هبلول )النظام القانوين للمرور العابر يف ظل اتفاقية االمم املتحدة لقانون  ، م2009 .1312

ون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة ( املاجستري كلية احلقوق بن عكن1982البحار لعام 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

محيدة حممد خليفة الساعدي )مسؤولية اإلدارة عن أعامل موظفيها يف القانون  ، م2009 .1313

 عىل خليفة. د: ارشاف املاجستري الليبي واملقارن( قسم القانون العام كلية القانون

 .ليبيا طرابلس جامعة ، اجلرباين

حنان عيل سعيد )اثر النزاع املسلح عىل املعاهدات الدولية( قسم القانون العام  ، م2009 .1314

 جامعة طرابلس ليبيا. ، كلية القانون املاجستري ارشاف د. ميلود عبدهلل املهذبى

حنان عمرو )تعزيز االداء الترشيعي ملجلس الشعب السوري دراسة مقارنة(  ، م2009 .1315

بإرشاف د: حسن  ، قانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةالدكتوراه كلية ال

 البحري. 

حندق بوعالم )تسليم املجرمني( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2009 .1316

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

 ، بي املبارش يف تنمية اقتصاديات(حيدر اسامعيل صالح )دور االستثامر االجن ، م2009 .1317

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

حيدر عادل كاظم خضري )الدور السيايس للمؤسسة العسكرية يف تركيا  ، م2009 .1318

( املاجستري جامعة النهرين كلية العلوم السياسية بإرشاف د: اكرم 2000 - 1980

 عبداهلل اجلمييل. 
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د الرزاق خلف احليدري )االسرتاتيجية الرتكية حيال االحتاد االوريب حيدر عب ، م2009 .1319

العلوم  السياسية  ، دراسة مستقبلية( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري

 بإرشاف د: حسون العبيدي.  ، االسرتاتيجية

حيدر عبداجلبار حسوين اخلفاجي )املحددات السياسية واالقتصادية جتاه تركيا  ، م2009 .1320

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، باالحتاد االوريب(

حيدر عيل حسني )سياسة الواليات املتحدة االمريكية ومستقبل النظام  ، م2009 .1321

 وم السياسية جامعة النهرين. كلية العل ، الدكتوراه ، الدويل(

)اليات تنفيذ القانون الدويل االنساين( يمي( د)استاذ اكاحيدر كاظم عبد عيل  ، م2009 .1322

 ، عضو اللجنة د: حكمت شرب ، كلية احلقوق جامعة النهرين الدكتوراه القانون العام

 بإرشاف د: عصام العطية. 

يف النجف وموقفها السياسية يف  حيدر نزار السيد سلامن )املرجعية الدينية ، م2009 .1323

 . الدكتوراه ، (1968 – 1958العراق من 

خالد امني صربي نوار )اثار الغاء قاعدة االمتداد القانوين لعقد االجيار  ، م2009 .1324

املاجستري جامعة الرشق  ، بموجب القانون املعدل لقانون املالكني و املستأجرين االردين(

بإرشاف د: مهند عزمي ابو  ، االردنية اهلاشمية االردناململكة  ، األوسط كلية احلقوق

 مغيل.
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خالد شوشان )القرصنة البحرية واليات مكافحتها عىل الصعيد الدويل(  ، م2009 .1325

بإرشاف د: سوسن  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بكة. 

عها يف الترشيع الوضعي والفقه خالد عليان سالمة الزبون )الكفالة ودفو ، م2009 .1326

 الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.   ، االسالمي(

خالد عليوي جياد العرداوي )الفكر السيايس عند حممد احلسيني الشريازي(  ، م2009 .1327

 بإرشاف د: عامر حسن فياض.  ، الدكتوراه جامعة بغداد كلية العلوم السياسية

خالد عواد محادي الدليمي )االعذار املخففة العامة يف الترشيع اجلنائي  ، م2009 .1328

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، العراقي(

خدجية توفيق الرحية )اثر االنفتاح الثقايف عىل مفهوم املواطنة لدى الشباب  ، م2009 .1329

لدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة نموذج سورية( املاجستري االختصاص ا

 بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. عبد العزيز املنصور. ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

خرسو فارس رشيد )حق تقرير املصري يف القانون الدويل العام للشعوب  ، م2009 .1330

العراق  ،  هولندااجلامعة احلرة يف ، املاجستري قسم القانون ، الشعب الكردي نمرذجا(

 برئاسة د: مازن ليلو.

القانون  ، املاجستري ، خرض سامي ياسني )املحكمة الدولية اخلاصة بلبنان( ، م2009 .1331

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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خلدون احلراكي )احلقوق املجاورة حلق املؤلف( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2009 .1332

 بإرشاف د: زهري حرح.  ، مهورية العربية السوريةدمشق اجل

 الرشق منطقة يف املامنعة قوى جتاه اجلدد املحافظني سياسة) عدرة خلدون منري ، م2009 .1333

 جامعة السياسية العلوم كلية السياسية الدراسات االختصاص املاجستري( األوسط

 حسني السيد حسني. : وجيه الشيخ و د.د بإرشاف ، السورية العربية اجلمهورية دمشق

 ، خلود حممد مخيس )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه شامل افريقيا( ، م2009 .1334

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

خليل فاروق )الطفل العريب يف ظل االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق  ، م2009 .1335

زائر يوسف بن خدة اجلمهورية الطفل( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجل

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

دارين اجلوجو )العاملة االجنبية يف ترشيع العمل املقارن( املاجستري كلية  ، م2009 .1336

 بإرشاف د: نبيل املقداد.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

دحيلس مهودر املحمداوي )رؤية حتليلية لتوزيع االختصاصات بني احلكومة  ، م2009 .1337

اجلامعة احلرة يف  ، املاجستري قسم القانون ، املركزية واالقليم يف الدستور العراقي(

 العراق. ، هولندا

دلشاد حممود صالح )دور املؤسسة العسكرية يف السياسة الداخلية الرتكية  ، م2009 .1338

قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين  ، املاجستري ، قات دولية( عال2002 - 1980

 بإرشاف د: رعد عبداجلليل عيل.  ، اربيل -
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دهام اكرم عمر )املسؤولية القانونية لبائعي االدوية واالعشاب الطبية غري  ، م2009 .1339

رشاف بإ ، القانون العام/ القانون اجلنائي ، املجازين دراسة مقارنة( جامعة صالح الدين

  .د: سعدي اسامعيل الربزنجي

ديالة فارس )عاملة االطفال يف ترشيع العمل املقارن( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1340

 بإرشاف د: زهري حرح.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ديانا شكر اهلل رزق اهلل )املسؤولية اجلزائية عن جرائم االعالم يف القانون  ، م2009 .1341

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان  ، الدبلوم ، بناين و الفرنيس(الل

 بإرشاف د سمري عاليه 

ديام فاعور )االليات القانونية حلامية البحر املتوسط من التلوث( املاجستري كلية  ، م2009 .1342

  بإرشاف د: هواش شاهني. ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ديمة ديوب )دور حماكم االرسة يف تيسري إجراءات التقايض دراسة مقارنة بني  ، م2009 .1343

املحاكم الرشعية يف سورية ونظام حماكم االرسة يف مرص وتونس( املاجستري كلية القانون 

 بإرشاف د: كندة الشامط.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

م يف التجارة خصوصيته ومستقبله( الدكتوراه كلية دينا خدام اجلامع )التحكي ، م2009 .1344

 بإرشاف د: فؤاد ديب.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ذنون يونس صالح املحمدي )تعويض االرضار الواقعة عىل حياة االنسان  ، م2009 .1345

د بإرشاف د: ضحى حمم ، الدكتوراه القانون اخلاص ، وسالمة جسده دراسة مقارنة(

 سعيد النعامن؛ و د: عامر عياش عبد اجلبوري.
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راما سحتوت )نظام احلامية الدولية لالجئني دراسة خاصة ألوضاع الالجئني  ، م2009 .1346

 ، العراقيني يف سورية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: إبراهيم دراجي. 

رامز راجح )املعاملة الرضيبية للرشكات دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1347

 بإرشاف د: حممد خري العكام.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

رامي فوزي سالمة )أركيولوجيا / جينيالوجيا الديمقراطية يف التشكيلة  ، م2009 .1348

الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات  اخلطابية العربية بحث يف املنهج( املاجستري

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.

رأى شعالن )النظام القانوين للقوات الدولية يف اجلوالن واالثار املرتتبة(  ، م2009 .1349

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

 لعزيز و د جاسم زكريا. عبدا

رائد االكراد )مسالة التعويضات عن اعامل االحتالل االرسائييل يف اجلوالن(  ، م2009 .1350

بإرشاف د: هواش  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 شاهني. 

كلية العلوم  ، الدكتوراه ، رائد صالح عيل )السيادة بني ميثاق االمم املتحدة( ، م2009 .1351

 السياسية جامعة النهرين.
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رائدة الناصوري )االستيطان االرسائييل يف ضوء أحكام القانون الدويل(  ، م2009 .1352

بإرشاف د: هواش  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 شاهني. 

نازعات الدولية( ربا صاحب عبد اجلنايب )دور االمم املتحدة  يف تسوية امل ، م2009 .1353

كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: فكرت  ، املاجستري السياسات الدولية

 نامق العاين.

ربيع محود )أثر القرائن يف الدعوى اجلزائية( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2009 .1354

 بإرشاف د: بارعة القديس.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

بيع زهية )النفقة بني األقارب من خالل الرشيعة والقانون( املاجستري كلية ر ، م2009 .1355

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

ربيعة بن عزوز )عقد االجيار التموييل كوسيلة للتمويل( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1356

 بإرشاف د: عيل اجلاسم.  ، مهورية العربية السوريةجامعة دمشق اجل

احلق اإلجرائي. رسائل واطاريح القانون كلية  ، رجب حممد أمحد مرعي ، م2009 .1357

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رحاب عمر حممد حممد سامل )العقوبات التبعية بني االبقاء وااللغاء(  ، م2009 .1358

ون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص بإرشاف د: مدحت قسم القان ، املاجستري

 عبد احلليم رمضان.
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( 2006-1981رزان حممد نعامن الرياموي )العالقات الفلسطينية السورية  ، م2009 .1359

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

 سميح شبيب.

رشا أيويب )الصلح اجلزائي يف الترشيعات االقتصادية السورية( املاجستري كلية  ، م2009 .1360

 بإرشاف د: صفاء اوتاين.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

رشا بشار اسامعيل الصباغ )موقف القانون االردين من جنسية ابناء االم  ، م2009 .1361

املاجستري قسم القانون اخلاص  ، قوانني العربية(االردنية املتزوجة من اجنبي مقارنة بال

بإرشاف د: مهند  ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 عزمي ابو مغيل. 

رشا موسى حممد )محـاية حق املـؤلف فـي العالقات اخلاصة الدولية دراسة  ، م2009 .1362

بإرشاف د: حسن  ، املاجستري القانون اخلاص ، كلية القانون جامعة بابـل ، مقارنة(

 حنتوش رشيد. 

رعد عبداخلرض عباس الدليمي )حرب الواليات املتحدة االمريكية بعد  ، م2009 .1363

اجلامعة احلرة يف  ، املاجستري قسم العلوم السياسية ، (2008 - 1991احلرب الباردة 

 العراق. ، هولندا

يف القانون اجلزائي دراسة مقارنة( املاجستري  رفيف العبه جي )التجارب الطبية ، م2009 .1364

 بإرشاف د: صفاء اوتاين.  ، كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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رقية عيل عبود سلامن )السياسة اخلارجية اهلندية ما بعد احلرب الباردة دراسة  ، م2009 .1365

 ، بغداد الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة ، يف دور املعارضة( املاجستري

 بإرشاف د: سعيد رشيد عبد النبي.   

رمزي اخلاين )النظام القانوين للعقود النفطية يف اجلمهورية العربية السورية(  ، م2009 .1366

 بإرشاف د: فؤاد ديب.  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ات االمم املتحدة عن انتهاكات القانون الدويل رمزية حسونه )مسؤولية قو ، م2009 .1367

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

 امحد عبدالعزيز و د هواش شاهني. 

رنا عبداحلسني )نزع السالح ومشكلة االمن االقليمي( املاجستري العلوم  ، م2009 .1368

 ياسية جامعة النهرين.    السياسية كلية العلوم الس

رنا مولـود شاكـر سلمـان الـراوي )حقوق اإلنسان يف الفكر السيايس  ، م2009 .1369

 -كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد املاجستري  ، الليربايل األوريب الغريب املعارص(

 بإرشاف د: حسام باقر الغرباوي.  ، فرع الفكر السيايس ، العلوم السياسية

رندا طالل حسن )اثر الرشكات متعددة اجلنسيات عىل االختالالت(  ، م2009 .1370

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

رواد منصور )احلامية القانونية من مضار اجلوار غري املألوفة( املاجستري كلية  ، م2009 .1371

 إرشاف د: أمل رشبا. ب ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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روبار جميد امحد )احلامية القانونية حلقوق املرأة يف املواثيق الدولية والترشيعات  ، م2009 .1372

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، املاجستري، جامعة السليامنية ، العراقية(

رويدا حممد السائح )إعالم املستهلك يف ضوء القانون اجلنائي الليبي دراسة  ، م2009 .1373

 ، ة( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف: د. أبوبكر أمحد األنصاريمقارن

 جامعة طرابلس ليبيا.

رويدا حممد باحلاج )احلريات العامة يف الظروف االستثنائية( قسم القانون  ، م2009 .1374

   جامعة طرابلس ليبيا. ، بإرشاف د: إبراهيم أبو خزام ، العام كلية القانون املاجستري

ريبوار هادي عبد الرمحن )الدعوى املدنية التبعية املنظورة امام املحاكم  ، م2009 .1375

بإرشاف  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، اجلزائية( خاص مرافعات املاجستري

 د: روزان عبد القادر دزه يى. 

القانون  ريم حييى ابزاخ )رجوع الكفيل املوىف عىل املدين دراسة مقارنة بني ، م2009 .1376

املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية  ، االردين والقانون املرصي(

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، احلقوق

ريام الرفاعي )االنتخاب كوسيلة إلسناد السلطة يف النظم الديمقراطية دراسة  ، م2009 .1377

بإرشاف د:  ، ري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةمقارنة( املاجست

 حسن البحري. 
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ريمي داود )دور نظريات العالقات الدولية يف صياغة السياسة اخلارجية  ، م2009 .1378

األمريكية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: امحد ناصوري و د. سمري اسامعيل. ، اجلمهورية العربية السورية

ريناس جانو )السياسة وتأثرياهتا يف التعليم اجلامعي يف اقليم كوردستان  ، م2009 .1379

قسم العلوم السياسية  ، املاجستري ، جامعة صالح الدين نموذجًا( فكر سيايس -العراق 

 بإرشاف د: مهدي جابر مهدي.  ، اربيل -جامعة صالح الدين 

 ، الدكتوراه ، زانه سعيد )النظام القانوين للبنوك االستثامر( خاص جتاري ، م2009 .1380

 بإرشاف د: حسني توفيق فيض اهلل. ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون

)االحزاب السياسية واثرها يف النظام االنتخايب( الكاظم  دزهراء حاتم عب ، م2009 .1381

 بإرشاف د: كاظم عيل عباس اجلنايب.  ، القانون ، املاجستري كلية احلقوق جامعة النهرين

زهراء عبد احلافظ حمسن االسدي )االنتخابات وأثرها يف استقرار نظام احلكم  ، م2009 .1382

بإرشاف د:  ، الدكتوراه القانون العام ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، دراسة مقارنة(

 غازي فيصل مهدي 

 ، يف ظل العوملة دراسة حال الوطن العريب( زهية قربوع )واقع وافاق التنمية ، م2009 .1383

املاجستري العلوم السياسية والعالقات الدولية ختصص التنظيامت السياسية واالدارية 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عيل قرييش.
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وى الطاعة الزوجية( زهري اسعد سلامن ابو زهري )الدفوع املوضوعية يف دع ، م2009 .1384

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد 

 احلويل.

زوزان حممد )املسؤولية املدنية يف قانون محاية البيئة السوري( الدكتوراه كلية  ، م2009 .1385

 بإرشاف د: فواز صالح.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

زياد السليامن )حرية استخدام الفضاء اخلارجي وفق قواعد القانون الدويل  ، م2009 .1386

بإرشاف د:  ، واملعارص( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 جاسم زكريا. 

 ، دراسة مقارنة(زياد خلف عليوي الطائي )احلق يف الصورة ومحايته املدنية  ، م2009 .1387

بإرشاف د: ضحى حممد سعيد  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، املاجستري القانون اخلاص

 النعامن.

زياد حممد شحاذة معيوف الطائي )املواعيد اإلجرائية يف قانون املرافعات املدنية  ، م2009 .1388

اف د: بإرش ، املاجستري القانون اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل ، دراسة مقارنة(

 فارس عيل عمر عيل اجلرجري.  

املاجستري  ، زيان عبدالواحد أمحد )حقوق االنسان واللجوء يف القانون الدويل( ، م2009 .1389

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، قسم القانون

 ، املاجستري ، زيد حممد عيل )مكانة الردع يف االسرتاتيجية الوقائية االمريكية( ، م2009 .1390

 سية جامعة النهرين.كلية العلوم السيا
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زيدان زياين )التدخل الدويل حلل النزاعات داخل الدول العاجزة دراسة حالة  ، م2009 .1391

جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية  ، املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ، دارفور(

 بإرشاف د: حسني قادري. ، احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون

لح قريرة عبداهلل )مبدأ التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل( قسم زينب صا ، م2009 .1392

جامعة طرابلس  ، القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد هاشم ماقورا

 ليبيا.

زينة صالح مهدي الفتالوي )املعلوما اتصالية وعملية صنع السياسة اخلارجية  ، م2009 .1393

 لعلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     بعد احلرب الباردة( املاجستري ا

ساجر اخلابور )عقود االشغال الدويل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق  ، م2009 .1394

 بإرشاف د: فؤاد ديب.  ، اجلمهورية العربية السورية

 ، سامر محيد سفر )االحزاب السياسية يف العراق دراسة قانونية مقارنة( ، م2009 .1395

 بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. ، جامعة الكوفة كلية القانون ، املاجستري

سامية عبداهلل سامل )العقوبات يف النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية(  ، م2009 .1396

جامعة  ، قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد هاشم ماقورا

 طرابلس ليبيا.

 ، سامية نوري كرابيت )الديمقراطية ومعوقاهتا يف دول العامل الثالث( ، م2009 .1397

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، املاجستري قسم العلوم السياسية
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سبع أمال )عقد البحث والتنقيب يف جمال املحروقات( املاجستري كلية احلقوق  ، م2009 .1398

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

سحر حيال غانم )املسؤولية املدنية للمتسبب يف االعاقة الوالدية دراسة  ، م2009 .1399

بإرشاف د: نواف حازم  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، مقارنة( املاجستري القانون اخلاص

 خالد.

 سحيم حممد سحيم حسن، ضامنات وحوافز االستثامر يف مرص . رسائل ، م2009 .1400

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

كلية احلقوق جامعة  ، رساب ثامر أمحد )املركز القانوين للمقاتل غري الرشعية( ، م2009 .1401

 بإرشاف د: عصام العطية.   ، النهرين

عة سعاد احلسن )هبة االعضاء واالجنة البرشية( املاجستري كلية القانون جام ، م2009 .1402

 بإرشاف د: فواز صالح.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

( )الدكتوراه( 2006-1979االيرانية  -سعد رزيج ايدام )العالقات الرتكية  ، م2009 .1403

 بإرشاف د: امحد النعيمي. 

سعد عبد احلسني )املشاركة السياسية والقرار السيايس( املاجستري العلوم  ، م2009 .1404

 السياسية جامعة النهرين.        السياسية كلية العلوم 

املاجستري  ، سعد عيل عبداهلادي كاجيجي الرفاعي )توقيف املتهم وضامناته( ، م2009 .1405

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، قسم القانون
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جامعة النهرين كلية  ، سعيد فروري غافل )االرضاب الوظيفي دراسة مقارنة( ، م2009 .1406

 الدكتوراه فلسفة القانون العام.  ، القانون

سفيان بن معمر بن رشيد )الدور الترشيعي لرئيس الدولة يف النظم السياسية  ، م2009 .1407

بإرشاف د:  ، املعارصة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 سام دلة. 

ممارسة احلق النقايب( سالطنية حلرض )احلركة النقابية االفريقية وظروف  ، م2009 .1408

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

 الديمقراطية الشعبية.       

املاجستري  ، سالم عبيد خضري )جرائم اخلطف يف الترشيع اجلنائي العراقي( ، م2009 .1409

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، قسم القانون

سلطانة يمينة )النظام القانوين للجزر يف اطار القانون الدويل للبحار( املاجستري   ،م2009 .1410

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

 الشعبية.       

سلوى حممد أمحد البوسيفي )التظلم الرضيبي يف القانون الليبي( قسم القانون  ، م2009 .1411

جامعة طرابلس  ، العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: نرص الدين مصباح القايض

 ليبيا.
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سليم بركات )احلكم الراشد من منظور االلية االفريقية للتقييم من طرف  ، م2009 .1412

قوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية النظراء( املاجستري كلية احل

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

سمية اللحام )احلامية القانونية للممتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة دراسة  ، م2009 .1413

خاصة بالوضع يف اجلوالن والعراق( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: إبراهيم الدراجي.  ، لسوريةالعربية ا

سمري داود سلامن الدليمي )مدى دستورية جريمة االتفاق اجلنائي دراسة  ، م2009 .1414

 ، كلية احلقوق جامعة النهرين الدكتوراه فلسفة القانون العام ، حتليلية يف القانون العراقي(

 بإرشاف د: مصطفى ابراهيم الزملي. 

)العمليات التفجريية و أثرها عىل إنتفاضة األقىص(  سمرية فخري احلموز ، م2009 .1415

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

 سميح شبيب.

سناء حممد ابراهيم )املتغريات الدولية اجلديدة والتدخل الدويل االنساين(  ، م2009 .1416

 سياسية جامعة النهرين.        املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم ال

 -سه ركه وت سليامن عمر )الرشيعة االسالمية مصدرًا للتقنني املدين العراقي  ، م2009 .1417

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، املاجستري ، دراسة تأصيلية منهجية مقارنة( خاص مدين

 بإرشاف د: حممد رشيف امحد.  ، القانون
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نكر داود حممد( )الضبط االداري حلامية البيئة يف سه نكه ر داود حممد  )س ، م2009 .1418

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، الدكتوراه ، القانونني العراقي واملرصي( عام اداري

 بإرشاف د: عبد الرمحن الرحيم.  ، القانون

سهى نمر الشنطي )التنظيم القانوين إلستخدام الرشوط النموذجية يف العقود  ، م2009 .1419

اإلستهالكية دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: أمني رجا رشيد دواس.

لعام( سوز محيد جميد )دور حمكمة العدل الدولية يف تطوير القانون الدويل ا ، م2009 .1420

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، املاجستري، جامعة السليامنية

سوزان االستاذ )اجلرائم اجلنسية عرب االنرتنيت دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  ، م2009 .1421

 بإرشاف د: صفاء اوتاين.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

لتكنولوجيا عن طريق سوزان غازي مصطفى )فض منازعات عقود ا ، م2009 .1422

اململكة  ، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، التحكيم(

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل. ، االردنية اهلاشمية االردن

سوزان حممد شحادة العرموطي )العيب اجلوهري واثره يف بطالن االجراءات  ، م2009 .1423

اململكة االردنية اهلاشمية  ، ة الرشق األوسط كلية احلقوقاملاجستري جامع ، القضائية(

 بإرشاف د: مؤيد عبيدات. ، االردن



225                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

سوزان وفيق حممد ابو مطر )التعديل اجلراحي عىل جسم االنسان دراسة فقهية  ، م2009 .1424

مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 هنية. مازن اسامعيل

سوسن الرفاعي )الرتتيبات اجلنائية ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى(  ، م2009 .1425

بإرشاف د: ماهر  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 ملندي. 

وتأثرياهتا عىل سيادة  SOFAسريوان حامد امحد )الطبيعة القانونية ألتفاقيات  ، م2009 .1426

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، جامعة السليامنية ، املاجستري ، واستقالهلا(الدول 

شاخوان صابر امحد )احللول القانونية للمناطق املتنازع عليها كركوك نموذجا(  ، م2009 .1427

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، املاجستري، جامعة كوية

مابعد احلرب الباردة( شكرية عباس قاسم ) العالقات الصينية االيرانية مرحلة  ، م2009 .1428

 بإرشاف د: غيث سفاح متعب.  ، العلوم السياسية

 ، شهاب أمحد عباس العنبكي )دور جلان التحقيق يف تسوية املنازعات الدولية( ، م2009 .1429

بإرشاف د: خالد سلامن  ، جامعة سانت كليمنتس العاملية ، املاجستري القانون الدويل

 جواد.

شهلة حممد عزيز )املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار غري املألوفة يف املساكن  ، م2009 .1430

جامعة صالح الدين اربيل قسم  ، املاجستري ، املشرتكة دراسة مقارنة( خاص مدين

 بإرشاف د: سعدي اسامعيل الربزنجي.  ، القانون



226                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

الفيلسوف شوان عمر خليل )العقالنية والدولية القانونية دراسة يف فكر  ، م2009 .1431

جامعة صالح الدين اربيل  ، الدكتوراه ، ريورغن هابرماس( عام فلسفة -االملاين املعارص 

 بإرشاف د: شريزاد امحد النجار.  ، قسم القانون

شيت مصطفى خرض )ابرام عقد التزام املرفق العام وتنفيذه دراسة قانونية  ، م2009 .1432

 ، صالح الدين اربيل قسم القانون جامعة ، املاجستري ، حتليلية مقارنة( عام اداري

 بإرشاف د: عبد الرمحن رحيم عبداهلل. 

شريين ابراهيم فتاح )حقوق املرأة السياسية يف املواثيق الدولية والترشيعات  ، م2009 .1433

 ، املاجستري ، اقليم كوردستان العراق نموذجا دراسة مقارنة( عام دويل -الوطنية 

 بإرشاف د: كامل سعدي مصطفى.

 ، شيالن حتسني عيل )االشكاليات االجرائية يف جرائم كومبيوتر( عام  جنائي ، م2009 .1434

 بإرشاف د: كامل سعدي مصطفى. ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري

صالح عبد عايد صالح العجييل )مدى مرشوعية االعامل القانونية للحاكم  ، م2009 .1435

املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت  ، ريب(املدين يف العراق يف ظل االحتالل احل

 بإرشاف د: إدريس حسن حممد و د. كامل عبد خلف العنكود.

صاحلة عبد اهلل عيل املقرحي )املنظامت غري احلكومية والقانون الدويل( قسم  ، م2009 .1436

جامعة طرابلس  ، كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبد احلكيم ضو زامونه القانون العام

 يبيا.ل
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صباح صبحي حيدر )االصالح االحزاب السياسية دراسة حول دور قيادة  ، م2009 .1437

قسم العلوم السياسية  ، الدكتوراه ، االحزاب داخل االنظمة الديمقراطية( نظم سياسية

 بإرشاف د: مهدي جابر مهدي.  ، اربيل -جامعة صالح الدين 

 ، صبحي فاروق صبحي )الدور االقليمي ملرصيف االسرتاتيجية االمريكية( ، م2009 .1438

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه

صدام خزعل حييى )النظام القانوين للحكم الباطل يف قانون املرافعات املدنية  ، م2009 .1439

بإرشاف د: ياسـر  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، املاجستري قانون خاص ، دراسة مقارنة(

 باسم ذنون.

صدام عبدالستار رشيد )االدارة والسياسة العامة( املاجستري العلوم السياسية  ، م2009 .1440

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

صديقي سامية )مبدأ الرضائية يف القانون الدبلومايس( املاجستري كلية احلقوق  ، م2009 .1441

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

( اجلنائية واثارها الوفاة حلظة حتديد) العجييل جاسم صفاء حسن نصيف ، م2009 .1442

  .منذر براء: د بإرشاف تكريت جامعة احلقوق كلية املاجستري

صفاء حممد رشدي املبيض )دور املرأة يف املجال االعالمي املعارص يف الفقه  ، م2009 .1443

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 ماهر حامد احلويل.  
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صفاء يوسف القواسمي )املسؤوليات القانونية الناشئة عن عمليات املقاصة  ، م2009 .1444

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية  ، نية للشيكات يف القانون االردين(االلكرتو

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، احلقوق

صالح الدين عيل مصباح احلوايل )الركن املعنوي جلرائم املخدرات واملؤثرات  ، م2009 .1445

املاجستري ارشاف: د. أمحد  نائي كلية القانونالعقلية يف القانون الليبي( قسم القانون اجل

 جامعة طرابلس ليبيا. ، حممد بونة

صالح عبد السالم مصباح العامري )محاية املدنيني زمن النزاعات املسلحة غري  ، م2009 .1446

كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور الفيتـوري  -الدولية( قسم القانون العام 

 يا.جامعة طرابلس ليب ، حامد

 ، صمد حممد حسني )االستفتاء وسيلة لتشكيل الدولة( املاجستري، جامعة كوية ، م2009 .1447

 بإرشاف د: معروف عمر كل.

ضافر الشيباين )أمن اخلليج العريب وأثره يف العالقات اخلليجية اإليرانية بعد  ، م2009 .1448

م السياسية انتهاء احلرب الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلو

 بإرشاف د: امحد ناصوري و د. حممد حسون.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

ضياء عبدالرزاق عتيق )عقود االذعان يف القانون املدين السوري دراسة  ، م2009 .1449

القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د  ، املاجستري ، مقارنة(

 جورج شدراوي      
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طارق زياد ابو احلاج )النظام القانوين لألبحاث العلمية يف املنطقة االقتصادية  ، م2009 .1450

اململكة االردنية اهلاشمية  ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، اخلاصة(

 اف د: يوسف عطاري.بإرش ، االردن

طارق عبداهلل النافع )دور جامعة الدول العربية يف ادارة االزمة احلدودية بني  ، م2009 .1451

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب  ، اململكة العربية السعودية ودولة قطر(

  بإرشاف د: امني املهنا املشابقة. ، جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا االردن

املاجستري  ، ظافر حممد محدي اجلبوري )القاعدة اجلزائية عىل بياض هاشم( ، م2009 .1452

كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: فارس عبدون اجلبوري و د: صباح مصباح 

 حممود احلمداين.

ظفر عبد مطر )مرشوع الرشق االوسط الكبري واثاره العربية( بإرشاف د:  ، م2009 .1453

  سعيد رشيد عبد النبي.

عادل جبار عبود الساعدي )موقف االحزاب السياسية االسالمية العراقية  ، م2009 .1454

 ، كلية الدفاع الوطني -وزارة الدفاع جامعة الدفاع الوطني  ، املعارصة من الديمقراطية(

 بإرشاف د: سعدي كريم سلامن.    ، املاجستري الدراسات االسرتاتيجية لألمن الوطني

)املشكالت التطبيقية للرضيبة عىل القيمة املضافة دراسة  عارف السعايدة ، م2009 .1455

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

 حممد احلالق و د حممد خري العكام. 
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عباس حسن اسامعيل )االقلية العربية يف ارسائيل بني هيودية الدولة  ، م2009 .1456

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    ، لدكتوراها ، وديمقراطيتها(

عباس حممد حممد زيد )الرقابة عىل دستورية القوانني يف اليمن دراسة مقارنة(  ، م2009 .1457

قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص بارشاف د: جابر  ، الدكتوراه

 جاد. 

 ، اءات اجلنائية للمحاكم العسكرية يف العراق(عباس هيالن نعمة )االجر ، م2009 .1458

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، الدكتوراه قسم القانون

عبد احلميد الكوين رمضان )احلمــاية اجلنــائية للعــالمات التجــارية يف  ، م2009 .1459

القانون الليبي( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف: د. حممد رمضان 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، باره

ية يف عبد الرمحن عبد اهلل عطا اهلل الوليدات )احلامية اجلزائية لالرسار املهن ، م2009 .1460

 ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، القانون االردين : دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: حممد اجلبور. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن

عبد الرمحن يارس الرشاونة )التوقيف واحلبس يف القانونني الفلسطيني و  ، م2009 .1461

اململكة االردنية  ، الرشق األوسط كلية احلقوقاملاجستري القانون العام جامعة  ، االردين(

 بإرشاف د: حممد اجلبور. ، اهلاشمية االردن
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عبد الستار جالل عبد الستار الفرا )العفو عن القصاص يف النفس االنسانية  ، م2009 .1462

دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 فات ابراهيم امليناوي.بإرشاف د: عر

املؤسسات املالية االسالمية ومتويل التنمية املستديمة  ، عبد العزيز قاسم حمارب ، م2009 .1463

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية  ، يف التطبيق املعارص

 مرص العربية.

عبد حسن ماشاف الكناين )التنظيم اجلنائي الدويل للجرائم ضد االنسانية  ، م2009 .1464

بإرشاف د: جعفر  ، جامعة سانت كليمنتس العاملية ، دراسة حالة لنظام روما االساس(

 خزعل املؤمن. 

عبداحلفيظ زهري جعوان )تأثري خطابات حسن نرصاهلل عىل نتائج معركة متوز  ، م2009 .1465

2006 The impact of Hassan Nasrallah's speeches in 

accordance to the results of the July war in 2006 املاجستري )

الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: سميح 

 شبيب.

عبداحلميد عكيل العوال )املسؤولية عن االرضار النامجة عن عقود االشغال  ، م2009 .1466

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.       ، املاجستري ، ة مقارنة(العامة دراس

عبدالرمحن فاضل محيد )النظام القانوين لالموال العامة وأحكام التعهد بنقل  ، م2009 .1467

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، الدكتوراه قسم القانون ، امللكية يف االموال اخلاصة(
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عبدالصمد رحيم كريم )املركز القانون الدويل لقوات التحالف يف العراق(  ، م2009 .1468

 بإرشاف د: معروف عمر كل. ، املاجستري، جامعة السليامنية

عبدالعيل كاظم لويمي )الوضع القانوين ملدينتي سبتة ومليلة يف ظل االحتالل  ، م2009 .1469

 عة االسالمية يف لبنان.      القانون العام كلية احلقوق اجلام ، املاجستري ، االسباين(

عبدالغني بن زمام )متويل الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري( املاجستري  ، م2009 .1470

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

 الشعبية.       

رائم االيذاء البدين يف القانون عبدالفتاح ممدوح الكبييس )اجلزاءات املقررة جل ، م2009 .1471

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، والرشيعة االسالمية(

عبدالقادر الكحيل )نظام الشارة يف القانون الدويل االنساين( املاجستري كلية  ، م2009 .1472

ديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية ال

 الشعبية.       

اجلامعة  ، املاجستري قسم القانون ، عبدالكريم عبدالسامل نعمة )البيع عن بعد( ، م2009 .1473

 العراق. ، احلرة يف هولندا

عبداهلل العجمي )حماكمة الوزراء يف النظام السياسية املعارصة دراسة مقارنة(  ، م2009 .1474

بإرشاف د: مجيلة  ، ية العربية السوريةاملاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهور

 الرشبجي. 
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 ، عبداهلل راقدي )مقاربة املفاوضات الدولية نحو تصميم اطار حتلييل متكامل( ، م2009 .1475

جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق  ، الدكتوراه العلوم السياسية فرع عالقات دولية

 اين.بإرشاف د: صالح زي ، قسم العلوم السياسية والقانون

عبري السيد حسني حسني ، دور القايض الدستوري يف الرقابة عىل السلطة  ، م2009 .1476

التقديرية للمرشع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

عبري سامل عبدالعزيز عبداهلل )وسائل احلد من آثار البطالن يف قانون املرافعات  ، م2009 .1477

 ، ( قسم القانون اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف: د الكوين عيل اعبودهالليبي

 جامعة طرابلس ليبيا.

 ، الدكتوراه ، عبري سهاد مهدي )ارض امليعاد يف الفكر االرسائييل املعارص( ، م2009 .1478

 بإرشاف د: نديم عيسى خلف. 

عبري عيل حممد النجار )جرائم احلاسب االيل يف الفقه االسالمي( املاجستري  ، م2009 .1479

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

 ، عبري خمائيل الصفدي )النظم القانوين جلهات توثيق التوقيع االلكرتوين( ، م2009 .1480

 ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، ط كلية احلقوقاملاجستري جامعة الرشق األوس

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

عتاب طيب )الربيد االلكرتوين بني امللكية واالثبات( املاجستري كلية القانون  ، م2009 .1481

 بإرشاف د: زهري حرح.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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ة للعالمة التجارية( الدكتوراه كلية القانون عدنان برا نبو )احلامية القانوني ، م2009 .1482

 بإرشاف د: الياس حداد.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

عدنان بن صادق بن عايد ضاهر )احكام البيئة يف الفقه االسالمي( املاجستري  ، م2009 .1483

 لداية.كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: سلامن نرص ا

عدنان لطف اهلل )أحكام تفسري العقد( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  ، م2009 .1484

 بإرشاف د: فواز صالح.  ، اجلمهورية العربية السورية

عدي عبد الصاحب ناجي العبيدي )القواعد االجرائية يف النظام االسايس  ، م2009 .1485

 ، الدكتوراه فلسفة القانون العام ، ينللمحكمة اجلنائية الدولية( كلية احلقوق جامعة النهر

 بإرشاف د: مصطفى ابراهيم الزملي. 

عصام وهبي عبد الوارث )حدود املسئولية اجلنائية للطفل املعرض لالنحراف  ، م2009 .1486

قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة  ، يف القانون املرصي واملقارن( الدكتوراه

 ثروت حممد. بإرشاف د: جالل  ، االسكندرية مرص

عصمت حسني يوسف الرحامنة )احلامية الدولية لربامج احلاسب اآليل(  ، م2009 .1487

بإرشاف د: وليد املحاميد ؛ و  ، املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 د: حممود الكيالين.    

مد باقر عصمت كاظم محيد احلمريي )املرشوع السيايس عند السيد الشهيد حم ، م2009 .1488

 املاجستري كلية االداب جامعة الكوفة قسم الفلسفة.  ، احلكيم(
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عالء الدين شمدين )القيمة القانونية لتقرير اخلبري كدليل إثبات يف املواد  ، م2009 .1489

بإرشاف د:  ، اجلزائية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 عبداجلبار احلنيص. 

عالء الدين حممود )االستفتاء الشعبي واثره يف الديمقراطية دراسة مقارنة(  ، م2009 .1490

بإرشاف د: حسن  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 البحري. 

عالء عبد الوهاب عبد العزيز املنذري )العالقات السياسية واالقتصادية  ، م2009 .1491

رب الباردة( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري اليابانية األمريكية بعد احل

 بإرشاف د: عامد عبد اللطيف سامل. ، العلوم السياسية العالقات االقتصادية الدولية

عالء نافع كطافه العيداين )حدود اختصاص القضاء اإلداري يف منازعات عقد  ، م2009 .1492

 كلية القانون. -املاجستري، جامعة بابل البناء والتشغيل ونقل امللكية دراسة مقارنة(، 

القانون  ، الدبلوم ، عيل ابراهيم كجك )جريمة استثامر الوظيفة دراسة مقارنة( ، م2009 .1493

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل جعفر

 ، عيل بدري نجيب )دور التحكيم التجاري الدويل يف تسوية املنازعات( ، م2009 .1494

بإرشاف د: خالد سلامن  ، جامعة سانت كليمنتس العاملية ، اجستري القانون الدويلامل

 جواد. 
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عيل جاسم عبد عيل عبد اهلل )خصائص الدولة الفيدرالية وتطبيقاهتا نامذج  ، م2009 .1495

 ، خمتارة( املاجستري النهرين كلية العلوم السياسية قسم النظم السياسية والسياسات العامة

 ام حكمت عبد الستار. بإرشاف د: هش

عيل حسن قويدر )مفهوم احلقوق املكتسبة يف القانون االداري دراسة مقارنة(  ، م2009 .1496

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

 الرشبجي. 

عيل حسني كاظم مهدي العصامي )العالقة بني اإلصالح االقتصادي  ، م2009 .1497

كلية العلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري العلوم السياسية  ، صالح السيايس(واإل

 بإرشاف د: هجري عدنان زكي أمني.  ، العالقات االقتصادية الدولية

 ، عيل رحيم رايض الزاميل )نشأة حمكمة العدل الدولية وأهم تطبيقاهتا( ، م2009 .1498

 العراق. ، ولندااجلامعة احلرة يف ه ، املاجستري قسم القانون

 ، عيل رسول حسني املسعودي )مقومات صنع السياسة العامة يف اليابان( ، م2009 .1499

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

املتعلق بالوقاية من  02/  90عيل زنيبع )تكييف االرضاب يف اطار قانون  ، م2009 .1500

يتها حق االرضاب( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون النازعات اجلامعية يف العمل وتسو

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       
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عيل طالب )اختصاصات االمني العام جلامعة الدول العربية ودورة يف حل  ، م2009 .1501

النزاعات العربية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

الدكتوراه   ،عيل عبد االمري قبالن )اثر القانون اخلاص عىل العقد االداري( ، م2009 .1502

 قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

عيل عبد العزيز مرزه نور اليارسي )االبعاد الفكرية السياسية السرتاتيجية  ، م2009 .1503

 االمن القومي يف العراق( بإرشاف د: عامر حسن فياض.

يف تطور عقود  عيل عبدالرزاق عيل االنباري )أثر القانون الدويل العام ، م2009 .1504

دراسة تطبيقية حول دول منظمة الدول املصدرة للنفط اوبك "االمتيازات النفطية 

بإرشاف د: عصام  ، جامعة النهرين ، الدكتوراه القانون العام ، م(2000 -م 1952

 العطية.  

عيل عبدالكريم حسني )دور الدولة يف حتقيق التنمية البرشية املستدامة(  ، م2009 .1505

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.املاجستري 

املريزا  -عيل عبداملحسن كريم البغدادي )الدولة يف الفكر العريب املعارص  ، م2009 .1506

بإرشاف د: محزة جابر سلطان  ، كلية اآلداب / قسم الفلسفة ، (-النائيني إنموذجا 

 االسدي. 

 ، القانون اللبناين دراسة مقارنة(عيل عصام غصن )الرشكات املدنية يف  ، م2009 .1507

 الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  
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عيل غانم أيوب الرحو )اجلوانب القانونية لتحول الرشكات العائلية إىل  ، م2009 .1508

بإرشاف د:  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، املاجستري القانون اخلاص ، رشكات مسامهة(

 بة إبراهيم محو احلمداين.نسي

 –عيل فارس محيد الشمري )التنافس االمريكي الصيني يف اقليم آسيا  ، م2009 .1509

 بإرشاف النهرين جامعة السياسية العلوم كلية االسرتاتيجية قسم املاجستري( الباسفيك

 . اخلفاجي قحطان: د

عيل حممد حسن )مقومات البيئة السياسية العامة جتاه دولة االمارات(  ، م2009 .1510

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

عيل حممد عامر العجمي )االرهاب يف القانون اجلنائي دراسة مقارنة(  ، م2009 .1511

هورية مرص العربية بإرشاف الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة طنطا مج

 د: عمرو ابراهيم الوقاد.

 ، عيل حممد علوان )السيادة بني الفكر الغريب والفكر االسالمي دراسة مقارنة( ، م2009 .1512

 بإرشاف د: خليل الربيعي.  ، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ، الدكتوراه

املاجستري  ، ون االردين(عامد توفيق سالمة )نظام وقف عقد العمل يف القان ، م2009 .1513

اململكة االردنية اهلاشمية  ، قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل. ، االردن

وافاقها  1991بعد عام  -الرتكية  -عامد جاسم حممـد )العالقات الروسية  ، م2009 .1514

 . املستقبلية( بإرشاف د: نزار اسامعيل احليايل



239                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

عامر محيد ياسني )توجه الواليات املتحدة ازاء شامل افريقيا بعد احلرب الباردة  ، م2009 .1515

بإرشاف د:  ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، دراسة جيوسرتاتيجية( الدكتوراه

 نزار اسامعيل احليايل.  

عامر رجب تباب )دور املامرسة الالحقة يف تعديل املعاهدات( املاجستري كلية  ، م2009 .1516

 بإرشاف د: مايا دباس.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

عامر كاظم جاسم الساعدي )مسؤولية اإلدارة عن أعامهلا املرشوعة دراسة  ، م2009 .1517

بأرشاف د: عيل امحد  ، املاجستري القانون العام ، مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية

 حسن. 

عمر املقداد )احلكم اجليد واإلصالح السيايس دراسة حالة مرص( املاجستري  ، م2009 .1518

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. سام دله. ، السورية

عمر بن سعد اهلل )شغور منصب رئيس اجلمهورية( املاجستري كلية احلقوق بن   ،م2009 .1519

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

عمر سعد اهلويدي )مكافحة جرائم االرهاب يف الترشيع االردين دراسة  ، م2009 .1520

بإرشاف د: حسن  ، عة عامن االهلية كلية احلقوقمقارنة( املاجستري القانون العام جام

 اجلوخدار.   
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عمر سعد خالد الزهريي )اثر الربنامج النووي االيراين يف العالقات االمريكية  ، م2009 .1521

كلية العلوم السياسية  ، االيراين حقبة ما بعد احلرب الباردة( املاجستري السياسات الدولية

 ق العاين.جامعة النهرين بإرشاف د: فكرت نام

عمر حممود امحد نوفل )االثار املرتتبة عىل االحكام القضائية( املاجستري كلية  ، م2009 .1522

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

القانون اخلاص كلية احلقوق  ، املاجستري ، عمر وفيق طرباه )استئناف االبطال( ، م2009 .1523

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي منصور  اجلامعة

عمران عائشة )مدى حرية الزوجة يف فك الرابطة الزوجية عن طريق اخللع يف  ، م2009 .1524

الترشيع اجلزائري مقارنة مع ابراز الترشيعات العربية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون 

 ة الشعبية.       جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطي

عمران نارص عمران الرشق )أصول الرشعية داخل احلقل السيايس الفلسطيني  ، م2009 .1525

 The origins of legitimacy in the Palestinian politicalمحاس مثاال 

field : Hamas as an example املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية )

 فلسطني بإرشاف د: جورج جقامن. الدراسات العليا جامعة بريزيت

عودة اهلل ، كلثوم )آليات األمم املتحدة للحامية اإلجراءات اخلاصة األرض  ، م2009 .1526

الفلسطينية املحتلة كحالة دراسية( املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية 

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.
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موين )رشوط منح براءات االخرتاع( املاجستري كلية احلقوق بن عون مدور  ، م2009 .1527

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

عيد قريطم )التفويض يف ممارسة االختصاصات االدارية دراسة مقارنة(  ، م2009 .1528

بإرشاف د: حممد  ، بية السوريةالدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العر

 احلسني و د مهند نوح. 

عيسات كهينة )صالحيات وزير اخلارجية يف جمال املعاهدات الدولية(  ، م2009 .1529

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

 الديمقراطية الشعبية.       

عيسى وهاب ابراهيم )مدى التالزم بني الفكر الديمقراطية واالستفتاء  ، م2009 .1530

 بإرشاف د: فوزي حسني سلامن اجلبوري.  ، املاجستري ، الدستوري( عام دستوري

غادة فؤاد املختار )حقوق املريض يف عقد العالج الطبي يف القانون املدين  ، م2009 .1531

بإرشاف  ، الدين اربيل قسم القانونجامعة صالح  ، الدكتوراه ، العراقي( خاص مدين

 د: سعدي اسامعيل الربزنجي.

غاندي حممد عبدالكريم )آليات القانون الدويل يف مكافحة جريمة االرهاب  ، م2009 .1532

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، الدكتوراه قسم القانون ، الدويل(

ن الرضر الناشئ عن غسان شاكر حمسن ابو طبيخ )تعويض املوظف الدويل ع ، م2009 .1533

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان  ، الدبلوم ، خطا املنظمة الدولية(

 بإرشاف د حممد املجذوب  
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غضبان سمية )دور جملس االمن يف التنفيذ االحكام القضائية الدولية(  ، م2009 .1534

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

 الديمقراطية الشعبية.       

غنية موسود )سحب التحفظ يف االتفاقيات الدولية( املاجستري كلية احلقوق  ، م2009 .1535

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

جرائم القتل( قسم القانون فاضل موسى مولود قرادة )الركن املعنوي يف  ، م2009 .1536

 جامعة طرابلس ليبيا. ، اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد معمر الرازقي

نطاق اختصاص القضاء باملسائل التي  ، فاطمة صالح الدين رياض يوسف ، م2009 .1537

يثريها التحكيم. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 بية.العر

 ، فالح حسن جعفر الساعدي )التكييف القانوين لالرهاب يف القانون الدويل( ، م2009 .1538

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، املاجستري قسم القانون

فائزة حسني عباس )االستبداد ومواجهة يف العراق دراسة يف فكر ومواقف  ، م2009 .1539

بإرشاف د:  ، ستاين( الدكتوراهاملجلس االعىل للثورة االسالمية واالحتاد الوطني الكرد

 جهاد احلسني. 

فتـاح حممد حسني اجليالوي )النظام القانوين للرسية املرصفية دراسة مقارنة(  ، م2009 .1540

 بإرشاف د: لطيف جرب كوماين  ، الدكتوراه القانون اخلاص ، كلية احلقوق جامعة النهرين
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السويد النرويج "فتح جعفر صادق )النظام امللكي الدستوري االسكندنايف  ، م2009 .1541

 بإرشاف د: حافظ علوان محاد.  ، ( الدكتوراه1940منذ عام  "الدنامرك

 ، فتحي عيل فتحي العبديل )بيع السلم دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص ، م2009 .1542

 سعيد النعامن. بإرشاف د: ضحى حممد ، كلية احلقوق جامعة املوص

 -هولندا  -فراس عبدالكريم )النظام السيايس لدول البينلوكس )بلجيكا  ، م2009 .1543

 بإرشاف د: حازم عيل الشمري.  ، لوكسمبورغ( املاجستري

فراس عبداملنعم الشواف )أثر انضامم الدول العربية اىل منظمة التجارة العاملية  ، م2009 .1544

 ، ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةسورية نموذجا( الدكتوراه كلية القان

 بإرشاف د: ماهر ملندي. 

فراس فرزت القطان )العنرصية الغربية يف مواجهة الرشق من منظور سيايس  ، م2009 .1545

ثقايف( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 أبو محود و د. سمري حسن. بإرشاف د: حسن ، اجلمهورية العربية السورية

فرحات قرواز )الرقابة عىل ابرام وتنفيذ عالقة العمل( املاجستري كلية احلقوق  ، م2009 .1546

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

ملاجستري كلية فرحات وهيبة )انظمة االستثامرات االجنبية يف الدول النامية( ا ، م2009 .1547

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       
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فرقان فاطمة الزهرة )رقابة الصفقات العمومية الوطنية يف اجلزائر( املاجستري  ، م2009 .1548

مقراطية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الدي

 الشعبية.       

فرندي نبيل )تطبيقات نظرية التعسف يف استعامل احلق يف جمال الرشكات  ، م2009 .1549

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

ت العامة( املاجستري كلية احلقوق بن فضيل رابح )حقوق االفراد ازاء املؤسسا ، م2009 .1550

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

فهمي عيل بعيج )دراسة تطبيقية بالرشكة العامة للتربيد واالتصاالت السلكي  ، م2009 .1551

املاجستري ارشاف: والالسلكية( قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، د. بشري عيل التويرقي

فواز دحام هليل الفهداوي )حظر التعذيب واملعاملة غري االنسانية يف القانون  ، م2009 .1552

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، املاجستري قسم القانون ، الدويل(

فينوس غالب كامل السعدي )املعلوماتية ودورها يف اهليمنة االمريكية(  ، م2009 .1553

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

 ، قادر أمني كاكا خان الباجالن )الرضورة من موانع املسؤولية اجلزائية( ، م2009 .1554

 عراق.ال ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، الدكتوراه قسم القانون
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كلية  ، الدكتوراه ، قاسم علوان سعيد )التحول الديمقراطي يف الوطن العريب( ، م2009 .1555

 العلوم السياسية جامعة النهرين.

قاسم حممد أبو دست )السياسات الزراعية يف البلدان النامية نموذج سورية(  ، م2009 .1556

اسية جامعة دمشق املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السي

 بإرشاف د: أكرم األمحر و د. صابر بلول. ، اجلمهورية العربية السورية

قحطان اخلريي )مشكلة تنفيذ أحكام التحكيم الدويل دراسة تطبيقية مقارنة  ، م2009 .1557

 ، عىل قضيتي طابا وايبي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 هيم الدراجي. بإرشاف د: إبرا

اجلبوري )الواقع الدستوري لدولة االحتاد املركزي  قحطان خلف عزاوي ، م2009 .1558

الفيدرايل العراق إنموذجًا( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامر 

 عياش عبد.

قريقر فتيحة )القابلية للتحكيم( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة  ، م2009 .1559

 وسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       اجلزائر ي

قيص عيل الضمور )املسؤولية اجلزائية عن االعامل غري املرشوعة للوسيط  ، م2009 .1560

اململكة االردنية اهلاشمية  ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، املايل(

 بإرشاف د: حممد اجلبور. ، االردن

اسامعيل جبار )الثقافة السياسية عند طلبة جامعة بغداد دراسة ميدانية( قيس  ، م2009 .1561

 بإرشاف د: بلقيس حممد جواد. ، كلية العلوم السياسية -جامعة بغداد 
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 ، قيس كريم نافل الربيعي )العراق دراسة يف التحديات الراهنة المنه الوطني( ، م2009 .1562

 ، ه النظم السيايس والسياسات العامةالدكتورا ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين

 بإرشاف د: نبيل حممد سليم يونس الزهريي. 

املاجستري  ، كاظم عبداهلل نزال )االدعاء العام ودوره يف مرحلة ماقبل املحاكمة( ، م2009 .1563

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، قسم القانون

كامل عبدالرضا صالح )موقف تركيا من الرصاع العريب االرسائييل يف حقبة  ، م2009 .1564

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    ، املاجستري ، ما بعد احلرب الباردة(

كاوان اسامعيل ابراهيم )عقود التنقيب عن النفط وانتاجه دراسة قانونية  ، م2009 .1565

 ، جامعة صالح الدين -خلاص / كلية القانون والسياسة حتليلية مقارنة( القانون ا

 الدكتوراه بإرشاف د: حممد رشيف امحد.

كحال سعيدة )حقوق االنسان يف ظل التدخل االمريكي يف العراق( املاجستري  ، م2009 .1566

الرشادة والديمقراطية العلوم السياسية والعالقات الدولية كلية احلقوق قسم العلوم 

نتوري قسنطينة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: السياسية جامعة م

 كيبش عبدالكريم.

كريم عامرة )الربح يف جباية الرشكات التجارية( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1567

 عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

كفاية فهمي حممود علوان )جرائم التخويف يف الفقه االسالمي( املاجستري  ، م2009 .1568

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.
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 كامل حسني ادهم )النظام السيايس االسرتايل( بإرشاف د: عيل دريول حممـد.  ، م2009 .1569

املاجستري  ، رجي )االعتبار الشخيص يف العقد اإلداري(كنعان حممد حممود املف ، م2009 .1570

كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خورشيد محيدي املفرجي و د: إدريس 

 حسن حممد اجلبوري

لبنى ملحم )سياسة فرنسا جتاه املرشق العريب بعد انتهاء احلرب الباردة سورية  ، م2009 .1571

لعالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة ولبنان أنموذجا( املاجستري االختصاص ا

 بإرشاف د: خالد املرصي و د. حممد حسون.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

جللط فواز )دور الدعوى االدارية يف محاية مبدا املرشوعية( املاجستري كلية  ، م2009 .1572

الديمقراطية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية 

 الشعبية.       

جلني مصطفى اسامعيل )العوملة واليه التقارب الغريب دول جملس التعاون(  ، م2009 .1573

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

لطفي عبد اهلل عقيل )عوارض تنفيذ العقد اإلداري( قسم القانون العام كلية  ، م2009 .1574

 جامعة طرابلس ليبيا. ، ستري ارشاف: د. منصور الفيتوري حامدالقانون املاج

ملى ميوس )معدالت الرضيبة عىل القيمة املضافة وإشكاليات تطبيقها دراسة  ، م2009 .1575

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

 حممد خري العكام. 



248                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

لوكال مريم )املنظمة الدولية للرشطة ودورها يف قمعها عىل اجلريمة العاملية(  ، م2009 .1576

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

 الديمقراطية الشعبية.       

لؤي إبراهيم )اإلسرتاتيجية اجلديدة حللف شامل األطليس بعد انتهاء احلرب  ، م2009 .1577

الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: خالد املرصي و د. حممد حسون. ، اجلمهورية العربية السورية

لؤي النايف )املحكمة اجلنائية الدولية وقرار االحتاد من أجل السلم( املاجستري  ، م2009 .1578

 بإرشاف د: جاسم زكريا.  ، رية العربية السوريةكلية القانون جامعة دمشق اجلمهو

ليتيم فتيحة )اصالح منظمة االمم املتحدة يف ظل تطورات النظام الدويل  ، م2009 .1579

جامعة احلاج خلرض  ، الدكتوراه قسم العلوم السياسية فرع العالقات الدولية ، الراهن(

 باتنة كلية احلقوق والعلوم السياسية بإرشاف د: رابح بلعيد.

ليىل بن حليمة )احلق املعنوي للمؤلف وحقوق الشخصية( املاجستري كلية  ، م2009 .1580

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

لينا ابو حجر )ضامن العيب اخلفي يف املبيع( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2009 .1581

 بإرشاف د: امحد احلراكي.  ، العربية السورية دمشق اجلمهورية

لينا قنارة )االمتناع عن مساعدة شخص يف حالة خطر دراسة مقارنة( املاجستري  ، م2009 .1582

 بإرشاف د: منال املنجد.  ، كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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كلية القانون جامعة ماري السامل )التزام الدول بضبط احلدود( املاجستري  ، م2009 .1583

 بإرشاف د: إبراهيم الدراجي.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

مالك دحام متعب )مكانة النفط يف االسرتاتيجية االمريكية للقرن احلادي  ، م2009 .1584

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، والعرشين(

أحكام القضاء االداري دراسة مقارنة( جمدي ابو فخر )إشكاليات عدم تنفيذ  ، م2009 .1585

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

 اسامعيل. 

جمدي حممد زيادة )االجتاهات السياسية وأثرها عىل الرقابة الدستورية(  ، م2009 .1586

بإرشاف د:  ، قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة عني شمس مرص ، الدكتوراه

 حممد سعدي حسني. 

حممد اديب احلسيني )االدارة التعاقدية للمرفق العام وفق نظام عقد االنشاء  ، م2009 .1587

 ، واالدارة والتسليم( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: حممد احلسني. 

حممد الشايب )احلكومة االلكرتونية كآلية لتوطيد احلكم اجليد دراسة يف  ، م2009 .1588

املاجستري العلوم السياسية ختصص التنظيامت السياسية  ، تطبيقات العامل املتقدم والنامي(

واالدارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: 

 صالح زياين.
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الشويتي )حقوق املكلف بالرضيبة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون  حممد ، م2009 .1589

 بإرشاف د: بشار ال فخري.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 ، املاجستري قسم القانون ، حممد جاسم حممد )الرقابة الدستورية يف العراق( ، م2009 .1590

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا

الدبلوم  ، د حسن خليفة )العالقات االقتصادية بني لبنان وسوريا(حمم ، م2009 .1591

كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان عبد  ، العالقات الدولية والدبلوماسية

 اهلادي يموت 

حممد حسن مرعي اجلبوري )سلطة اإلدارة يف فرض اجلزاءات اجلنائية واملالية  ، م2009 .1592

املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د:  ، راسة مقارنة(يف العقود اإلدارية د

 فوزي حسني سلامن اجلبوري و د: موفق عيل عبيد اجلبوري

املاجستري القانون  ، حممد حسني عبطان الرقاد )الدعوى اجلزائية اجلمركية( ، م2009 .1593

بإرشاف  ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 د: حممد عيل عياد احللبي.

حممد حسني حممد املومني )دور املؤسسة العسكرية يف النظام السيايس  ، م2009 .1594

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط   ، االرسائييل(

 ملهنا املشاقبة. بإرشاف د: امني ا ، للدراسات العليا االردن
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حممد محود اجلربي )تأديب أعضاء الربملان دراسة مقارنة يف القانون الكويتي  ، م2009 .1595

 ، قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة طنطا مرص ، واملرصي والربيطاين( الدكتوراه

 بـإرشاف بإرشاف د: مصطفى حممود عفيفي. 

ي دراسة مقارنة بني قوانني اململكة االردنية حممد خليفة اخليييل )التظلم االدار ، م2009 .1596

 ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، اهلاشمية و االمارات العربية املتحدة(

 بإرشاف د: حممد اجلبور. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن

 ، حممد دحام كردي )مستقبل االحتاد االوريب دراسة يف التأثري السيايس الدويل( ، م2009 .1597

بإرشاف د: عيل  ، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ، الدكتوراه الدراسات الدولية

 حسن نيسان.

حممد رشاد ابراهيم مفتاح )احلامية اجلنائية للحق يف حرمة االتصاالت  ، م2009 .1598

 ، قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مرص ، هالشخصية( الدكتورا

 بإرشاف د: فتوح عبداهلل الشاذيل. 

حممد زين آدم البرش )عالقة اهليمنة النقدية بني اليورو والفرنك اإلفريقي(  ، م2009 .1599

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: نبيل عيل و د. صابر بلول. ، رية العربية السوريةاجلمهو

حممد سامل صالح )املجتمع املدين ودوره يف مكافحة الفساد( املاجستري العلوم  ، م2009 .1600

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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الة حممد سامر احلالق )الرضيبة عىل الراتب واالجور ومدى حتقيقها للعد ، م2009 .1601

 ، دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: حممد خري العكام. 

دراسة -حممـد شهاب حممـد امني )الربملان بني التشكيل االحادي والثنائي  ، م2009 .1602

عة صالح جام ، املاجستري ، قانونية مقارنة يف ضوء دستور مجهورية العراق( عام دستوري

 بإرشاف د: فوزي حسني سلامن اجلبوري.  ، الدين اربيل قسم القانون

جامعة  ، الدكتوراه ، حممد صباح سعيد )جريمة هتريب املهاجرين( عام جنائي ، م2009 .1603

 بإرشاف د: رزكار حممد قادر. ، صالح الدين اربيل قسم القانون

لسيايس العراقي املعوقات حممد صربي ابراهيم )الوحدة الوطنية والنظام ا ، م2009 .1604

 واحللول( بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبد اهلل. 

حممد عباس امحد دور )عملية التحول نحو اقتصاد السوق يف حتديد اجتاهات  ، م2009 .1605

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. ، الدكتوراه ، السياسة اخلارجية مرص إنموذجا(

املحكمة االحتادية العليا يف الرقابة عىل دستورية حممد عباس حمسن )اختصاص  ، م2009 .1606

الدكتوراه القانون  ، القوانني يف العراق دراسة مقارنة( كلية احلقوق/ جامعة النهرين

 بإرشاف د: اسامعيل صعصاع البديري.  ، العام

حممد عبد الرمحن حممد عاشور )اثر االختالف يف عموم املقتىض يف الفروع  ، م2009 .1607

الفقهية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 زياد ابراهيم مقداد.
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حممد عبدالرمحن حممد حنتويل )املسؤولية املدنية للمنتج عن أرضار منتجاته  ، م2009 .1608

 Civil liability of the producer for damages ofاسة مقارنة اخلطرة در

dangerous products comparative study املاجستري كلية احلقوق )

 واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.

 اجلامعة ، املاجستري قسم القانون ، حممد عبدالرضا مريعي )الوفاء االلكرتوين( ، م2009 .1609

 العراق. ، احلرة يف هولندا

العبداهلل )مكافحة الفساد وفق قواعد القانون الدويل( املاجستري عبداهلل حممد  ، م2009 .1610

 بإرشاف د: سوسن بكة.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية قوقكلية احل

ود حممد عتمة )التعاون الدويل يف جمال البيئة دراسة حتليلية نقدية حول جه ، م2009 .1611

املجتمع الدويل يف إجياد حلول ملشكالت البيئة( املاجستري االختصاص الدراسات 

بإرشاف د:  ، السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 صابر بلول و د. وجيه الشيخ.

 ، حممد عزت فاضل الطائي )استقالل القضاء يف ظل الدساتري العراقية( ، م2009 .1612

 بإرشاف د: هاشم حييى املالح. ، كلية احلقوق ، اجستري القانون العامامل

حممد عيل حممد رضا حمسن احلكيم )الفكر السيايس االمامي املعارص دراسة يف  ، م2009 .1613

املاجستري قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة الكوفة  ، نظريتي والية الفقيه ووالية االمة(

 بإرشاف د: ستار جرب االعرجي. 
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املاجستري قسم  ، حممد عيل خمتار الزوام )االثبات بالقرائن يف القانون اجلنائي( ، م2009 .1614

 اجلامعة احلرة يف هولندا. ، القانون

حممد غازي حممد ابراهيم )اجلدار العازل ومستقبل الرصاع العريب  ، م2009 .1615

عة الرشق املاجستري قسم العلوم السياسية كلية العلوم االنسانية جام ، االرسائييل(

 بإرشاف د: امني املشاقبة.  ، االوسط  للدراسات العليا االردن

حممد قحطان فرحان التميمي )الشكاوي الفردية حلامية حقوق االنسان يف  ، م2009 .1616

 بإرشاف د: عصام العطية. ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، املنظومة الدولية(

حممد كامل صابر السويس )االختصاص الوظيفي واملكاين للمحاكم الرشعية  ، م2009 .1617

يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: ماهر امحد راتب السويس.

 ، حممد حمسن عالوي العجييل )أثر الغلط عىل املسؤولية اجلنائية دراسة مقارنة( ، م2009 .1618

كلية القانون والسياسة اجلامعة  ، املاجستري القانون اجلنائي قسم القانون الدراسات العليا

 العراق بإرشاف د: عيل محزة عسل  -بابل  ، احلرة يف هولندا

حممد مصباح اعامرة عبيد )الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية لإلدارة يف  ، م2009 .1619

جمال قرارات الرتقية دراسة مقارنة يف القانونني الليبي واملرصي( قسم القانون العام كلية 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، القانون املاجستري ارشاف د: منصور الفيتوري حامد
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ية املحرض عىل اجلريمة يف القانونني اللبناين حممد هاين فرحات )نظر ، م2009 .1620

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د  ، الدبلوم ، واملقارن(

 سمري عالية      

 ، حممد ياس خرض )املتغري االمريكي يف سياسة تركيا حيال االحتاد االورويب( ، م2009 .1621

 جامعة النهرين. كلية العلوم السياسية ، الدكتوراه

حممد حييى ولد حممد سامل )التحول الديمقراطي يف العامل العريب دراسة حتليلية  ، م2009 .1622

للمحددات واملعوقات( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

بإرشاف د: سمري حسن و د. خالد  ، السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 املرصي.

حممود امحد حممد عيل رشيد )الدور الترشيعي ملجلس الشورى وفقا  ، م2009 .1623

قسم القانون الدستوري كلية احلقوق  ، للتعديالت الدستورية دراسة مقارنة( املاجستري

 بإرشاف د: عبد العظيم عبد السالم عبد امحيد.  ، جامعة املنوفية مرص

الدكتوراه  ، ن الدويل االنساين(حممود خليل جعفر )ضامنات التطبيق يف القانو ، م2009 .1624

 بإرشاف د: عصام العطية. ، كلية احلقوق جامعة النهرين ، القانون العام

حممود زياد نشيل )االثار املالية واالقتصادية جلريمة غسيل االموال عىل الدولة  ، م2009 .1625

 ، لسوريةالنامية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

 بإرشاف د: مجيل صابوين. 
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 ، حممود سامي نعمة اجلبوري )احتالل العراق وانتهاك حقوق االنسان( ، م2009 .1626

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر      ، املاجستري

حممود صالح محيد الطائي )حقوق اإلنسان الشخصية يف ظل اإلجراءات  ، م2009 .1627

كلية احلقوق جامعة  ، املاجستري القانون العام ، األمنية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة(

 بإرشاف د: عامر عيَّاش عبد اجلبوري. ، املوصل

جز عليه يف ظل حممود عاميري )القواعد القانونية الناظمة إلجيار املتجر واحل ، م2009 .1628

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 2007لعام  33القانون رقم 

 بإرشاف د: هيثم الطاس.  ، السورية

حممود نرص حممد زريق )تأثري احلروب عىل فقر الدخل يف افريقيا( قسم العلوم  ، م2009 .1629

رشاف: د. مصطفى عبد اهلل أبو السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية املاجستري ا

 جامعة طرابلس ليبيا. ، القاسم خشيم

خمالفة كريم )تعدد حمل االلتزام وتطبيقاته يف القانون اجلزائري والقانون  ، م2009 .1630

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

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

خملد توفيق مشاوش خشامن )مشكلة الفساد االداري يف ضوء الترشيعات  ، م2009 .1631

 ، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، والقوانني االردنية(

 بإرشاف د: حممد وليد العبادي و د: حممد عيل عياد. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن
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)أقنعة حتررية غاندي فانون سعيد( املاجستري الديمقراطية مراد البسطامي  ، م2009 .1632

وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم 

 الشيخ.

مرباح صليحة )النظام القانوين لبطاقة االئتامن( املاجستري كلية احلقوق بن  ، م2009 .1633

 ة اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهوري

مرتىض مجعة عاشور )عقد االستثامر التكنولوجي(، الدكتوراه، كلية احلقوق،  ، م2009 .1634

 جامعة النهرين.

مروك امحد )معاجلة اثر تغري الظروف يف تنفيذ عقود التجارة الدولية( املاجستري  ، م2009 .1635

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

 الشعبية.       

مريم ياحي )الترصفات الصادرة عن االرادة املنفردة للمنظامت الدولية(  ، م2009 .1636

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

 الديمقراطية الشعبية.       

ابو القاسم )قسمة املهايأة يف القانون املدين االردين( مسعود ضو مسعود  ، م2009 .1637

بإرشاف د: صاحب عبيد  ، املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق

 الفتالوي.   
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 -مسعودي حممد االمني )املسؤولية املدنية إلصحاب املهن احلرة / املوثق  ، م2009 .1638

املحامي( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة  -املحرض 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

 1968وسط مصطفى اسامعيل الشامية )التسلح وتأثريه عىل منطقة الرشق اال ، م2009 .1639

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   ، الدكتوراه ، (2003 -

مصطفى رسول حسني )التفويض يف االختصاص يف القانون االداري دراسة  ، م2009 .1640

بإرشاف د:  ، كلية العلوم السياسية جامعة السليامنية ، املاجستري القانون العام ، مقارنة(

 جي. امحد خورشيد املفر

مصفح فاطمة )احلقوق الواردة عىل الرسوم والنامذج الصناعي( املاجستري كلية  ، م2009 .1641

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       

مرض العرييض )جتديد االلتزام( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  ، م2009 .1642

 بإرشاف د: أمل رشبا.  ، لعربية السوريةاجلمهورية ا

معمر خالد )النظام القانوين للمصفي يف الترشيع اجلزائري( املاجستري كلية  ، م2009 .1643

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.       
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الالحق عىل إمتام اجلريمة يف معمر خالد عبداحلميد سالمة اجلبوري )السلوك  ، م2009 .1644

القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف 

 د: هاشم فارس عبدون.

معن عودة عبد السكارنة )حق العامل يف االخرتاع بني قانون العمل وقانون  ، م2009 .1645

اململكة االردنية  ، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق ، براءات االخرتاع(

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل. ، اهلاشمية االردن

معيزة رضا )نظام وقف تنفيذ العقوبة يف السياسة العقابية احلديثة( املاجستري  ، م2009 .1646

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

 الشعبية.       

مفتاح خمتار حممد عبد العزيز )حقوق املتعاقد مع اإلدارة أثناء تنفيذ العقد  ، م2009 .1647

اإلداري( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: نرص الدين مصباح 

 جامعة طرابلس ليبيا. ، القايض

السياسة اخلارجية االمريكية التدخل  مليكة قادري )مفهوم احلرب العادلة يف ، م2009 .1648

املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية  ، االمريكي يف العراق دراسة حالة(

ودراسات اسرتاتيجية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر 

 بإرشاف د: بوقارة.
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( 2008 -2000سورية ما بني عامي  منذر راشد احلاج )اإلصالح السيايس يف ، م2009 .1649

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 بإرشاف د: مجال املحمود و د. سمري حسن. ، اجلمهورية العربية السورية

منى خزعل خليفة )مسارات التنمية يف دول جنوب رشق آسيا( املاجستري  ، م2009 .1650

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

منى رمضان حممد بطيخ )املشاركة السياسية للمرأة يف النظم السياسية  ، م2009 .1651

ة احلقوق جامعة والدستورية املرصية دراسة مقارنة( الدكتوراه قسم القانون العام كلي

 عني شمس بإرشاف د: حممد انس قاسم جعفر.

( القوة ومنطق الدولية الرشعية بني الدويل احلصار) عيسى مهدي سيفو ، م2009 .1652

 اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم كلية الدولية العالقات االختصاص املاجستري

 ل.خلي فادي. د و حيدر عفيف: د بإرشاف ، السورية العربية

مهدي حمسن عيد )السياسة النقدية يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية  ، م2009 .1653

دراسة حتليلية لتحديات حتقيق العملة املوحدة( املاجستري االختصاص العالقات 

 ، االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 لول.بإرشاف د: نبيل عيل و د. صابر ب

مهنا بن صالح بن سعيد املنذري ، املسؤولية االدارية عن ارضار التلوث البيئي  ، م2009 .1654

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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مهند العبود )مدى التوازن بني السلطة واحلرية يف االنظمة الدستورية دراسة  ، م2009 .1655

بإرشاف د:  ، لية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوريةمقارنة( املاجستري ك

 امحد اسامعيل. 

موفـق محـاد عبـد )احلامية املدنية للمستهلك يف عقود التجارة االلكرتوين  ، م2009 .1656

بإرشاف د:  ، الدكتوراه القانون اخلاص ، دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين

 سعد حسني احللبويس 

مي احلسن )طوارئ التنفيذ اجلربي عىل العقار( املاجستري كلية القانون جامعة  ، م2009 .1657

 بإرشاف د: أمل رشبا.  ، دمشق اجلمهورية العربية السورية

ميس فايز امحد صبيح )سلطات املدعي العام لدى املحكمة اجلنائية الدولية  ، م2009 .1658

املاجستري قسم  ، ئي الوطني(دراسة مقارنة مع سلطات املدعي العام يف القانون اجلنا

 ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق

 بإرشاف د: حممد اجلبور.

نِات عبدالفتاح )اإلنتخابات و املعارضة يف املغرب : بني التحول الديمقراطي  ، م2009 .1659

 Opposition parties and 2007-1997وإستمرارية النظام السلطوي 

elections : between the transition to democracy and the 

resilience of outhoritarianism املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان )

 كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: هلغى باومغارتن.
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 امللكية الصناعية ويف ضل ناجم رشيفة )محاية املواد الصيدالنية بقوانني ، م2009 .1660

الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون جامعة 

 اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

)احلامية القانونية للمدنيني يف القانون الدويل  ، نارص عوض فرحان العبيدي ، م2009 .1661

بإرشاف د: نعامن  ، جامعة سانت كليمنتس العاملية ، االنساين( املاجستري القانون العام

 عطا اهلل حممود اهليتي. 

نارصي مريم )فعاليات العقاب عىل االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون  ، م2009 .1662

لعلوم القانونية فتخصص القانون الدويل االنساين كلية املاجستري ا ، الدويل االنساين(

 احلقوق جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: رزيق عامر.

نبيل عساف )حق تقرير املصري ومسالة االقليات( الدكتوراه كلية القانون  ، م2009 .1663

 بإرشاف د: رياض العجالين.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

نجالء أمحد بانون )مدى مرشوعية االستثناءات يف قانون العقوبات( قسم   ،م2009 .1664

جامعة طرابلس  ، القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د. حممد معمر الرازقي

 ليبيا.

نجمه جبريي )التلبس باجلريمة واثره عىل احلرية الشخصية يف القانون  ، م2009 .1665

قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية   ،اجلزائري واملقارن( املاجستري

 بإرشاف د: فتوح عبداهلل الشاذيل.  ، مرص
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ندى حممود ذنون امحد )عقد االشرتاك بخدمات االتصاالت دراسة مقارنة(  ، م2009 .1666

 بإرشاف د: ندى سامل مال علو. ، القانون اخلاص ، املاجستري

يف امللكية الفكرية للربامج االلكرتونية(  نرسين رضوان )احلامية اجلزائية ، م2009 .1667

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

 احلنيص. 

نرسين رياض شنشول )دور جتمع التعاون االقتصادي ألسيا واملحيط اهلادي(  ، م2009 .1668

 معة النهرين.     املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جا

نرسين حممد عباس املجايل )احلامية املؤقتة لالخرتاع يف قانون براءات االخرتاع  ، م2009 .1669

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية  ، دراسة مقارنة( 1999لسنة  32االردين رقم 

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري. ، اململكة االردنية اهلاشمية االردن ، احلقوق

ين معمر أبوعجيلة العباين )احلصانة املوضوعيَّة يف القانون الدويل اجلنائي( نرس ، م2009 .1670

جامعة  ، بإرشاف د: حممد هاشم ماقور ، قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري

 طرابلس ليبيا.

نشوان زكي سليامن احلليم )اعرتاض الغري عىل احلكم املدين دراسة مقارنة(  ، م2009 .1671

بإرشاف د: عامر سعدون حامد  ، كلية احلقوق جامعة املوصل ، املاجستري القانون اخلاص

 املشهداين.

املاجستري قسم  ، نرص عيل حسن صفاره )اخلربة الفنية يف الدعوى اجلنائية( ، م2009 .1672

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، القانون
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نعامت حممد صفوت حممد )فعالية احلامية االولية من ارضار االستخدامات  ، م2009 .1673

قسم القانون العام الدويل كلية احلقوق جامعة عني  ، الدكتوراه ، السلمية للطاقة النووية(

 شمس بإرشاف د: ابراهيم حممد العناين. 

سة اجلنائية يف مكافحة اجلريمة املرورية دراسة مقارنة( نعمة عمران )السيا ، م2009 .1674

بإرشاف د: منال املنجد  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 و د مكائيل. 

املاجستري جامعة املوصل  ، نكتل ابراهيم عبدالرمحن )عقد امتياز املرفق العام( ، م2009 .1675

 بإرشاف د: قيدار عبدالقادر صالح. ، القانون االداريقسم العام  ، كلية احلقوق

نور الدين قاستل )نظام القيد يف السجل التجاري ويف الصناعة التقليدية  ، م2009 .1676

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

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

نور السابق )أرسى احلرب يف السجون االرسائيلية وفق أحكام القانون  ، م2009 .1677

بإرشاف د:  ، الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 هواش شاهني. 

نورة كطاف هيدان )الفكر السيايس للشيخ حممـد حسني كاشف الغطاء(  ، م2009 .1678

 بإرشاف د: نديم عيس خلف. 

نورس نجم عبداهلل )املتغريات املؤثرة يف توجهات السياسة اخلارجية االمريكية  ، م2009 .1679

 يف عهد اوباما( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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نوري حممد صالح بن عييس )الترصفات القانونية الدولية الصادرة عن  ، م2009 .1680

 املاجستري القانون كلية العام القانون قسم( الدولية لاللتزامات كمصدر املنفردة  اإلرادة

 .ليبيا طرابلس جامعة ، محاد سامل اهلادي: د ارشاف

 ، نوري هامل صابر الرساجي )اجلوانب القانونية لعقد التحكيم االليكرتوين( ، م2009 .1681

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، الدكتوراه قسم القانون

ان محود مضحي اجلنايب )املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الدويل العام نوم ، م2009 .1682

بإرشاف د:  ، جامعة تكريت ، املاجستري القانون العام ، كلية احلقوق ، (-حالة العراق  -

 كامل خلف العنكود. 

 ، هادي رحيم جرب الفتالوي )املصادرة يف واقع السياسة اجلنائية العراقية( ، م2009 .1683

 العراق. ، اجلامعة احلرة يف هولندا ، ستري قسم القانوناملاج

هاشم امحد سامل بني خلف )احلامية القانونية للحامية االدبية والفنية يف  ، م2009 .1684

الترشيعني املرصي واالردين دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون املدين العام كلية احلقوق 

 جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: محدي عبدالرمحن امحد.

سياسية ضد االفراد دراسة فقهية مقارنة( هاين رفيق حامد عوض )اجلريمة ال ، م2009 .1685

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عرفات 

 ابراهيم امليناوي.
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هاين حممد فوزي ولويل )النقض بإمر خطي يف القانون االردين والترشيعات  ، م2009 .1686

اململكة االردنية اهلاشمية  ، حلقوقاملاجستري جامعة الرشق األوسط كلية ا ، املقارنة(

 بإرشاف د: حممد عيل سامل عياد. ، االردن

املاجستري  دراسة مقارنة( احلامية الوقتية يف التحكيم) بدر أمحد حممد صادق ةهب ، م2009 .1687

 .بإرشاف د سيد امحد حممود عني شمسكلية احلقوق جامعة 

ى يف املدرك االسرتاتيجي هبة حممود مبارك الربيعي )مكانة آسيا الوسط ، م2009 .1688

االمريكي( املاجستري قسم االسرتاتيجية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف 

 د: رسمد زكي اجلادر.

هدى عامرة )اسهام اجلزائر يف اصالح ميثاق جامعة الدول العربية( املاجستري  ، م2009 .1689

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

 الشعبية.       

( بإرشاف 2003هدى حممـد مثنى )املشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام  ، م2009 .1690

 د: عبد اجلبار امحد. 

هدى نورالدين السيد الثلثي )امللكية الفكرية والتجارة اإللكرتونية دراسٌة  ، م2009 .1691

ة( قسم القانون اخلاص  كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد اجليالين ملفاهيَم مستجدر

 جامعة طرابلس ليبيا. ، البدوي األزهري
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هشام تفايل )املسؤولية املهنية للموثق مدنية تأديبه جزائية( املاجستري كلية  ، م2009 .1692

احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية.      

 هشام عز الدين )النظام السيايس الكندي( بإرشاف د: حافظ علوان محادي.  ، م2009 .1693

هنادي سلمون )رسم االنفاق االستهالكي والرضيبة عىل القيمة املضافة  ، م2009 .1694

 ، دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 بإرشاف د: حممد خري العكام. 

هه لو حممد صالح عبد الصمد )القانون الواجب التطبيق عىل الدعوى يف  ، م2009 .1695

جامعة صالح الدين اربيل  ، املاجستري ، العالقات اخلاصة الدولية( خاص دويل خاص

 بإرشاف د: هه فال معروف رؤوف. ، قسم القانون

( هوازن االمحد )إشكالية حصانة رؤساء الدول يف القانون الدويل اجلنائي ، م2009 .1696

بإرشاف د: ماجد  ، املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 احلموي. 

هوزان عبداملحسن عبداهلل )املسؤولية عن فعل الغري دراسة قانونية مقارنة بني  ، م2009 .1697

-1384/1مدين عراقي ( ) م 191-219-218املواج ) ، القانونني العراقي والفرنيس

 باللغة الفرنسية. ، مدين فرنيس( 8

هيثم الطحان )أدوات سوق االوراق املالية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  ، م2009 .1698

 بإرشاف د: موسى مرتي.  ، القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية
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 ، هيوا عمر عبداهلل )النظام القانوين للمناقصات العامة يف العراق( عام اداري ، م2009 .1699

 بإرشاف د: امحد خورشيد محيدي.  ، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون ، املاجستري

-1981ورقاء حممـد رحيم )دور املعارضة السياسية يف النظام السيايس  ، م2009 .1700

 ( بإرشاف د: عيل دريول حممد.2007

وسام توفيق عبد اهلل ألكتبي )إثبات مسائل القانون الدويل اخلاص دراسة  ، م2009 .1701

 بإرشاف د: نواف حازم خالد. ، دكتوراه القانون اخلاصمقارنة( ال

 ، الدبلوم ، وسام فواز طفييل )محاية املستهلك املتعاقد الكرتونيا دراسة مقارنة( ، م2009 .1702

 القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد حسن قاسم.      

كة الشخص الواحد( املاجستري كلية القانون وسيلة برحو )النظام القانوين لرش ، م2009 .1703

 بإرشاف د: حممد سامر عاشور.  ، جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

يارس اخلاليلة )الوضع القانوين للرشكات األمنية اخلاصة يف القانون الدويل  ، م2009 .1704

 جامعة الريموك االردن.   ، العام(

يارس عبداجلبار حممد )فرص وامكانيات التحول الديموقراطي يف الصني  ، م2009 .1705

 بإرشاف د: رياض عزيز هادي.  ، الدكتوراه ، ومستقبله(

ياسني سلوم  )التغري يف النظام الدويل وأثره عىل السياسة اخلارجية الصينية جتاه  ، م2009 .1706

الدولية كلية العلوم الواليات املتحدة األمريكية( املاجستري االختصاص العالقات 
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بإرشاف د: حممد حسون و د. فادي  ، السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

 خليل.

ياسني صالح )روىل ئوبوزسيونى سياسى وكاريكه رى له سه ر سيسته مه  ، م2009 .1707

تويزينه وه يه كى شيكاريه به راورد كاريه ده رباره ى  -سياسيه كانى روزهه التى نافني 

قسم العلوم  ، املاجستري ، هه ندى ئه زمونه كانى روزهه التى نافني( نظم سياسية

 بإرشاف د: الربت عيسى.  ، اربيل -السياسية جامعة صالح الدين 

- 1991ئاكو صمد جالل )االمم املتحدة والواليات املتحدة االمريكية  ، م2009 .1708

قسم العلوم السياسية ( كلية القانون والسياسة جامعة صالح الدين اربيل 2007

 بإرشاف د: عبد الغفور كريم عيل.  ، املاجستري ، عالقات دولية

حييى نرص محودة الدلو )املنازعة عىل ارض الوقف وتطبيقاهتا يف املحاكم  ، م2009 .1709

الرشعية بقطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 حلويل.بإرشاف د: ماهر حامد ا

خيلف نسيم )الواقعية يف قانون البحار( املاجستري كلية احلقوق بن عكنون  ، م2009 .1710

 جامعة اجلزائر يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.       

يوسف تيليوانت )املصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ( املاجستري كلية احلقوق  ، م2009 .1711

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

يوسف عبيدات )مبدأ االخالل املسبق املبسرت للعقد املعد للتنفيذ يف املستقبل  ، م2009 .1712

 جامعة الريموك االردن.     ، دراسة مقارنة بني القانون االنكليزي والقانون املدين االردين(



270                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ة العقائدية للجيل الثاين من املحافظني اجلدد يف يونس امحد اجلمرة )الرؤي ، م2009 .1713

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية العلوم  ، السياسة االمريكية جتاه املرشق العريب(

بإرشاف د: حممد عوض  ، االنسانية جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا االردن

 اهلزايمة. 

كلية  ، لتمهيدية دراسة حتليلية مقارنة(يونس صالح الدين حممد عيل )العقود ا ، م2009 .1714

بإرشاف د:  ، الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص ، القانون املدين ، احلقوق جامعة املوصل

 أكرم حممود حسني البدو. 

م، إبراهيم حسني ابراهيم )دراسة حتليلية يف احكام اكتساب وفقدان اجلنسية 2009 .1715

م( املاجستري احلقوق القانون اخلاص كلية 2006لسنة  26العراقية وفقًا للقانون رقم 

احلقوق والعلوم السياسية قسم الدراسات العليا جامعة بريوت العربية بإرشاف د حفيظة 

 السيد احلداد و د فاتن حوى

م، ابراهيم صالح عبد الرصايره، مرشوعية االرضاب واثره يف العالقات 2009 .1716

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

م، ابراهيم حممود حممد بن عبد الرمحن ، جريمة غسل االموال يف القانون اإلمارايت 2009 .1717

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

 العربية.
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الوزارية يف النظم الوضعية املعارصة م، أبو احلجاج عبد الغني السيد، املسؤولية 2009 .1718

ويف النظم اإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، أمحد السيد لبيب ابراهيم ، الدفع بالنقود االلكرتونية املاهية والتنظيم القانوين 2009 .1719

 نصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، أمحد جالل عبد احلليم حلمي شوشة ، نظام القانون الدويل العام يف شأن بيئة 2009 .1720

اهلواء اجلوي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ة اجلنائية م، أمحد حسني حسني اجلداوي ، سلطة املحكمة يف تعديل وتغيري التهم2009 .1721

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

م، أمحد سمري شفيق ، انتهاء مهمة املحكوم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2009 .1722

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اجلزائري . رسائل واطاريح م، أمحد شامي ، التعديالت اجلديدة لقانون االرسة 2009 .1723

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد شحاته بيومي، اجلرائم العامة باحلياء عرب وسائل االتصال املستحدثة . 2009 .1724

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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هد ، االطار القانوين للسوق العربية املشرتكة القانون م، امحد شعبان حافظ الشا2009 .1725

الواجب التطبيق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، أمحد صالح صالح عاطف، الدعوى الدستورية يف النظام القانون اليمني. 2009 .1726

 رة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

م، امحد عبد الصبور عبد الكريم امحد ، اثر صناديق االستثامر عىل تطور سوق 2009 .1727

االوراق املالية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

سالمية م، أمحد عبد الفتاح ابراهيم شهبو ، طرق تصفية الدخول يف الرشيعة اإل2009 .1728

ومعدل االستقطاع الرضيبي منها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد حممد السيد عبد اهلل ، التعاون الدويل يف االجراءات اجلنائية . رسائل 2009 .1729

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

، امحد حممد املهدي باهلل )النظرية العامة للقضاء الدويل اجلنائي( الدكتوراه قسم م2009 .1730

 القانون الدويل العام احلقوق كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د امحد ابو الوفاء

العقوبة الرضائية يف الرشيعة اإلسالمية واالنظمة اجلنائية )م، أمحد حممد براك 2009 .1731

قاهرة بإرشاف د مامون حممد كلية احلقوق جامعة ال الدكتوراه ة(دراسة مقارناملعارصة 

 .سالمة و د رشيف سيد كامل



273                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، أمحد حممد عبد اللطيف صالح ، احلامية اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح 2009 .1732

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

محاية االشخاص واالعيان اثناء احلرب يف م، اسامة أمحد عبد احلميد للو، قواعد 2009 .1733

اطار الترشيع االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، إسالم حممد حممد شاهني ، تطوير السندات احلكومية وطرق تفعيلها . رسائل 2009 .1734

 مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م، اسامء عبد الكاظم مهدي العجييل )حرية املوظف يف التوقف عن العمل دراسة 2009 .1735

مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة بابل بإرشاف د اسامعيل صعصاع 

 البديري 

م، اسامعيل عبد الرحيم عميش السيد ، حرية الرأي يف القانون الوضعي والفقه 2009 .1736

المي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اإلس

 العربية.

م، اسامعيل فاروق كامل عز الدين ، االثار املالية لتطبيق الرضيبة املوحدة يف مرص 2009 .1737

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

، احلامية القانونية للمؤمن له . رسائل واطاريح القانون م، أسيد حسن الذنيبات 2009 .1738

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، ارشف ابراهيم مجال ابراهيم قنديل ، حرية القايض اجلنائي يف تكوين اقتناعة . 2009 .1739

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ارشف رمضان عبد العال سلطان ، انتقال تبعه اهلالك وفقا ألحكام اتفاقية 2009 .1740

(. رسائل واطاريح القانون 1980االمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع ) فيينا 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الدولة دراسة مقارنة م، ارشف عبد احلليم عبد الفتاح عمر ، انتخابات رئاسة 2009 .1741

بالنظام االمريكي والفرنيس . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، ارشف عبد الرمحن حممد صادق غزايل ، املشاركة السياسية للمرأة يف القانون 2009 .1742

معة املنصورة الوضعي والفقه االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 مجهورية مرص العربية.

م، أرشف عبد القادر قنديل أمحد ، جرائم االمتناع . رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1743

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اكرم اهلل ابراهيم حممد حسنني ، نظرية املسؤولية التقصريية وتطبيقاهتا يف الفقه 2009 .1744

ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االسالمي . رسائ

 العربية.
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م، الريدي فايز السيد اللمساوي ، املساواة بني اجلنسني يف الرشيعة اإلسالمية 2009 .1745

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

 العربية.

، االختصاص النوعي للمحكمة اجلنائية الدولية . رسائل م، أماين أمحد مصطفى 2009 .1746

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أماين زين بدر فراج، النظام القانوين لتأديب املوظف العام يف بعض الدول 2009 .1747

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

 العربية.

م، اجمد حممد فالح االمحد ) احلامية اجلزائية لذوي االحتياجات اخلاصة دراسة 2009 .1748

  مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية اجلامعة ال البيت

م، أمني اعزان ، احلامية اجلنائية للتجارة االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون 2009 .1749

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أنس حممد عبد الغفار سالمة ، املسؤولية املدنية يف املجال الطبي. رسائل 2009 .1750

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

سائل واطاريح م، أنور عبد اهلل سليامن موسى، انتقال امللكية العقارية بالبيع. ر2009 .1751

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، أيمن مصطفى أمحد البقيل، النظام القانوين لعقد االشرتاك يف بنوك املعلومات 2009 .1752

االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

وز، حق االنسان يف بيئة نظيفة. رسائل واطاريح القانون م، بدر عبد املحسن عز2009 .1753

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بدير طلعت بدير عيل ، احلق يف التعويض عن الرضر االديب . رسائل واطاريح 2009 .1754

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

، االرضاب ومبدأ استمرارية املرفق العام. رسائل واطاريح م، برتيمة عبد الوهاب2009 .1755

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بعامرة احلاج ابراهيم ) االعالن التجاري واحكامه الفقهية ( املاجستري قسم 2009 .1756

د امحد ياسني  الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف

 القرالة 

م، بالل حممود حممد الشياب ) املنازعة يف الوقف وتطبيقاهتا يف القضاء االردين ( 2009 .1757

الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رسي 

  اسامعيل الكيالين

نات التجارية دراسة م، بيداء كاظم فرج املوسوي )املنافسة غري املرشوعة لإلعال2009 .1758

مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د صفاء تقي عبد 

 نور 
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م، ثامر سمري رفاعي الروسان ) احكام املعتوه يف األحوال الشخصية دراسة 2009 .1759

لبيت مقارنة ( املاجستري قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال ا

 اململكة االردنية بإرشاف د حممد نوح القضاة

م، جندي حممد صفوت عامر أبو سحيل ، خصخصة اخلدمات العامة . رسائل 2009 .1760

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقيق عىل اعامل الضبطية القضائية يف 2009 .1761

نون اجلزائري واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة القا

 مجهورية مرص العربية.

م، جيهان فرحات ، محاية برامح احلاسب اآليل . رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1762

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لوسائل املواصالت من التعريض  م، حازم حسن أمحد متويل ، احلامية اجلنائية2009 .1763

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

م، حازم سامل حممد الشوابكه ، نطاق سلطة القايض يف تعديل العقد . رسائل 2009 .1764

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رضغام امحد العريب ) نطاق التعويض عن الرضر االديب يف القانون املدين م، حازم 2009 .1765

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل 

 البيت بإرشاف د نائل املساعدة 
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 م، حسام الدين حممد مريس مرعي، السلطة التقديرية يف جمال الضبط االداري يف2009 .1766

الظروف العادية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حسام رضا السيد عبد احلميد ، االدارة املؤقتة للرشكات . رسائل واطاريح 2009 .1767

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املصنف اجلامعي دراسة مقارنة( م، حسان عيل محدان العفانه )خصوصية 2009 .1768

املاجستري قسم القانون امللكية الفكرية كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل 

 البيت بإرشاف د سامر الداللعه

م، حسن جاد الشهاوي، قضاء اجلنسية وإثباهتا. رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1769

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسن حممد عبد الرمحن يوسف، االجتاهات احلديثة يف عقد االجيار وانعكاساهتا 2009 .1770

عىل االبعاد االجتامعية واالقتصادية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، حسن يوسف حممود ، التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي الدويل لألشخاص .2009 .1771

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسني بن عبد اهلل حممد الدورسي ، املواجهة القانونية واألمنية جلرائم االرهاب 2009 .1772

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    
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لبعد القانون لالستشعار عن بعد من الفضاء اخلارجي . م، محادة طه عبد ربه ، ا2009 .1773

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، محال ابراهيم حممد أبو عيسى ، االستكشاف اجلنائي . رسائل واطاريح القانون 2009 .1774

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بن أمحد املناعي ، احلدود الدستورية بني السلطتني الترشيعية والقضائية  م، محد2009 .1775

بدولة قطر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، محدان حممد يوسف الغفيل ، مظاهر استقالل وتوازن السلطات يف النظام 2009 .1776

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

م، خالد بن محد بن را املطاعني ، سلطة االدارة يف إهناء العقد االداري باالدارة 2009 .1777

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

اثار الطعن باالستئناف يف احلكم )م، خالد عيل املسامرة العقيالت بني عطية 2009 .1778

 .قاهرة بإرشاف د حسنني ابراهيم صالح عبيدكلية احلقوق جامعة الاملاجستري  (اجلنائي

م، خالد كامل أمحد ادريس ، انتهاء والية احلكام بني الرشيعة واألنظمة الدستورية 2009 .1779

 ية مرص العربية.املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، خالد حممد ابراهيم صالح، اجراءات التقايض أمام املحكمة اجلنائية الدولية . 2009 .1780

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، راشد فهد حممد املري ، النظام القانون للجرف القاري . رسائل واطاريح 2009 .1781

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقو

م، رأفت جوهري رمضان ، املسؤولية اجلنائية عن اعامل وسائل االعالم . رسائل 2009 .1782

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ربس م، رائد حممد فليح بني ملحم ) الية اعامل املبادئ العامة األساسية التفاقية ت2009 .1783

يف جمال حقوق امللكية األدبية والفنية دراسة مقارنة ( املاجستري امللكية الفكرية كلية 

 الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د سامر الداللعه

م، ربا حممد سعيد حممد حسن الرويس )جرائم االعتداء عىل اجلانب املعنوي 2009 .1784

ة الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رنا ابراهيم لإلنسان( املاجستري القانون كلي

 العطور

م، رجب حممد عبد اهلل العزب ، العالقة بني رئاسة الدولة والقضاء . رسائل 2009 .1785

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الزوجة ملنع م، رحاب مصطفى كامل، تعدد الزوجات ومدى مرشوعية تدخل 2009 .1786

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

م، رشدي حممد عيل حممد عيد عيل ، احلامية اجلنائية للمعلومات عىل شبكة 2009 .1787

 االنرتنت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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مد عثامن دسوقي، املوازنة بني حرية الصحافة وحرمة احلياة اخلاصة. م، رضا حم2009 .1788

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، روافد حممد عيل الطيار )حق املرأة يف املشاركة االنتخابية يف بعض النظم 2009 .1789

كلية القانون بإرشاف د رافع خرض الدستورية( املاجستري القانون العام جامعة بابل 

 صالح شرب 

م، زينب عبد عيل جريد السهالين )التنظيم القانوين للحق يف احلياة دراسة يف 2009 .1790

القانون اجلنائي( املاجستري القانون العاجمامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ارساء حممد 

 عيل سامل 

يق عىل االلتزام بعدم إفشاء االرسار يف القواعد الواجبة التطب)م، سامل محد السهيل 2009 .1791

عني كلية احلقوق جامعة الدويل اخلاص القانون ( الدكتوراه قسم عقود التجارة الدولية

 .شمس بإرشاف د ابو العال عيل ابو العال النمر

م، سعيد أمحد عيل قاسم ، اجلرائم املرورية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2009 .1792

 مجهورية مرص العربية. جامعة املنصورة

م، سعيد عيل سعيد النقبي، املواجهة اجلنائية لإلرهاب يف ضوء االحكام 2009 .1793

املوضوعية واالجرائية للقانون الدويل والداخيل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ية واجلنائية االرهابية . رسائل م، سعيد حممد غانم العويم ، املواجهة الترشيع2009 .1794

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



282                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، سلمى بدوي حممد ، دور جملس الدولة املرصي يف محاية احلقوق واحلريات 2009 .1795

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

م حممد سليم حسني ، حق املتهم يف املحاكمة امام قاضيه الطبيعي . رسائل م، سلي2009 .1796

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سليامن سامل سالمة احلامدين ) اخلربة القضائية حجيتها و تطبيقاهتا يف املحاكم 2009 .1797

الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د الرشعية االردنية ( املاجستري القانون كلية 

  عبد املجيد الصالحني

م، سامح حمسن عبد العظيم ، الالئحة بني الدستورية واملرشوعية . رسائل 2009 .1798

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن كلية احلقوق م، سمرية أبو نسيم، خطابات الضامن. رسائل واطاريح القانو2009 .1799

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سنان عبد اهلل حسن الدعيس ، دور املفاوضات يف حل منازعات احلدود 2009 .1800

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

الناظمة للمامرسات العملية م، سهاد حممد حسام الدين اللحام ) التدابري القانونية 2009 .1801

لإلداء العلني للمصنف الفني بني النظرية والتطبيق دراسة مقارنة ( قسم القانون كلية 

 الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د سامر الداللعه
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م، سيد عبد اهلل حممد خليل، احلق يف الرتمجة . رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1802

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق 

م، شريين حسني أمني العسييل ، املسؤولية املدنية للنارش . رسائل واطاريح القانون 2009 .1803

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، صالح بن عيل بن اسامعيل بديوي ، تسوية املنازعات بالطرق السلمية . رسائل 2009 .1804

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القان

م، صالح عوض البلوي، الرقابة عىل أعضاء جملس االدارة يف الرشكات املسامهة 2009 .1805

يف القانون املرصي والسعودي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

اهلل الغيص، السياسة اجلنائية ملواجهة اجلرائم م، صباح عبد الرمحن حسن عبد 2009 .1806

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

م، صفوان حممد امحد )مسؤولية املهندس االستشاري يف تسليم املفتاح دراسة 2009 .1807

املنظمة العربية للرتبية  مقارنة( املاجستري الدراسات القانونية جامعة الدول العربية

 والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث والدراسات القانونية

 بإرشاف حممد شكري رسور

م، صالح الدين كامل سعد اهلل أمحد ، طرق االثبات املستحدثة يف املواد التجارية. 2009 .1808

 هورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج
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م، ضاري متران طالق الشمري )محايه املستهلك يف العقود اإللكرتونية( املاجستري 2009 .1809

 كليه الدراسات الفقهية القانونية قسم الفقه بإرشاف د هشام الطاهات

م، ضيف اهلل حممد اخوار شيده )االندماج كوسيلة لتكوين الرشكات متعددة 2009 .1810

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة  اجلنسيات دراسة مقارنة(

 اهل البيت بإرشاف د هشام الطاهات

م، طارق احلسيني حممد منصور العراقي، املحكمة اجلنائية الدولية كتطوير 2009 .1811

ملفهومي املسؤولية والسيادة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ية.مجهورية مرص العرب

م، طارق حممد سليامن العبد العزيز) اثر مرور الزمان عىل احلق يف القانون االردين 2009 .1812

دراسة مقارنة ( املاجستري قسم القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال 

 البيت االردن بإرشاف د: نائل مساعدة.

االستثنائية دراسة م، عاصم رمضان مريس يونس ، احلريات العامة يف الظروف 2009 .1813

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

م، عاطف حممد عبد اللطيف ، امتيازات االدارة يف العقد احلكومي يف النظام 2009 .1814

االنجلو أمريكي والعقد االداري يف القانون املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية 

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جا

م، عائشة بن قاره مصطفى ، حجية الدليل االلكرتوين يف جمال اإلثبات اجلنائي . 2009 .1815

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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حريني م، عبد اإلله زبريات، التنظيم القانوين للنقابات العاملية يف القانون الب2009 .1816

ول جملس التعاون اخلليجي. رسائل واطاريح القانون \مقارنًا بالقوانني النقابية يف مرص و

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد احلميد حممد عبد املجيد حسني، املحكمة اجلنائية الدولية. رسائل واطاريح 2009 .1817

 رية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م، عبد العزيز عبد اهلل حممد املرصي ، استجواب املتهم . رسائل واطاريح القانون 2009 .1818

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد اللطيف حممد السيد مرسال، الفضالة يف الفقه االسالمي والقانون املدين . 2009 .1819

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلق

م، عبد اهلل جاد الرب أمحد ، محاية البيئة من التلوث يف القانون االداري والفقه 2009 .1820

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

زاءات يف العقود االدارية يف م، عبد اهلل نواف العنزي ، سلطة االدارة يف توقيع اجل2009 .1821

القانون الكويتي واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، عبد النارص عبد اهلل أبو سمهدانه ، اخلصومة االدارية ومستقبل القضاء يف 2009 .1822

 رة مجهورية مرص العربية.فلسطني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو
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م، عبلة عبد العزيز عامر ، العنف ضد املرأة واحلامية املقررة ملواجهته يف الرشيعة 2009 .1823

اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

سالمية و م، عبري عبد العزيز ابو رجب التميمي )حقوق املسنني يف الرشيعة اإل2009 .1824

املواثيق الدولية( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د حممد امحد القضاة

م، عز الدين حممود مفلح الدقامسة ) الطعن القضائي يف االشخاص وتطبيقاته يف 2009 .1825

ة الدراسات العليا القضاء الرشعي االردين دراسة مقارنة ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلي

 اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد عواد السكر

م، عزاز حسن عبد الرمحن ، النظام القانوين للصلح اجلنائي يف اجلرائم املاسة 2009 .1826

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

القانونية إلجازة املوظفني العام دراسة م، عسام جسل فهد الشياب ) اجلوانب 2009 .1827

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

 عبد اهلادي

م، عصام أمحد السنيدار، أثر االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية عىل السيادة 2009 .1828

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

م، عصام صالح أمحد إسامعيل ، أثر اتفاق التحكيم املدرج يف االلتزامات املرصفية 2009 .1829

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لالنحراف م، عصام وهبي عبد الوارث ، حدود املسؤولية اجلنائية للطفل املعرض 2009 .1830

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

م، عطوة مضعان مسلم ابو غليون ) اجلرائم اإللكرتونية بني الرشيعة اإلسالمية و 2009 .1831

القوانني الوضعية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د 

  الينرسي زيد الكي

م، عفاف عيل عبد الرمحن عفيفي ) القواعد التي تنظم عمل الفئات اخلاصة يف 2009 .1832

قانون العمل االردين دراسة مقارنة مع االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل 

الدولية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض 

  الزعبي

الدين ذكي مريس حممد ، جريمة االرهاب . رسائل واطاريح القانون كلية  م، عالء2009 .1833

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عالء عيد حممد طه، االساس التقصريي ملسؤولية املدنية للمتقاعد املبارش وغري 2009 .1834

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

م، عيل أمحد مفلح احلنيطي، احلامية القانونية لقواعد البيانات. رسائل واطاريح 2009 .1835

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيل عزام عيل اهلاشمي، االثار القانونية للتسجيل العقاري. رسائل واطاريح 2009 .1836

 رة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصو
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م، عيل فهيم عيل رشف ، السلطة يف الفكر السيايس االسالمي واملعارص . رسائل 2009 .1837

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيل مريض عياش العنزي ، عقود االشغال الدولية . رسائل واطاريح القانون 2009 .1838

 املنصورة مجهورية مرص العربية. كلية احلقوق جامعة

م، عامد أمخد أبو صد ، مسؤولية املبارش واملتسبب يف القانون املدين االردين . 2009 .1839

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ئي . م، عمر عبد املجيد عبد املجيد مصبح ، الدليل املادي واثره يف االثبات اجلنا2009 .1840

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

النظام القانوين لضامن العيوب اخلفية يف عقد البيع ) م، عمرو أمحد عبد املنعم دبش2009 .1841

عني كلية احلقوق جامعة ( الدكتوراه قسم القانون املدين اطار القانون املدين املرصي

 .زكي عبدالواحدشمس بإرشاف د فيصل 

م، عمرو حسن بخيت عبد الغني محاده ، مضمون فكرة الرشط االستثنائي يف 2009 .1842

نطاق العقد االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، عنادل عبد احلميد املطر ، الرتايض يف العقد االلكرتوين . رسائل واطاريح 2009 .1843

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القا



289                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عيد زكي بيومي عبد اخلالق ، االمجاع عند الشيعة االمامية االثنا عرشية. رسائل 2009 .1844

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف دولة قطر . م، عيسى بن سعد النعيمي ، الضبط االداري سلطاته وحدوده 2009 .1845

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيسى حممد القالب ) الصعوبات الناشئة عن ادارة الرشكة املسامهة العامة ذات 2009 .1846

الشخص الواحد يف قانون الرشكات االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا 

  يت بإرشاف د عبد اهلل السوفايناجلامعة ال الب

م، فاديا ضيف اهلل محيد اهلبلرنة )حكم األعراف العشائرية أألردنية يف جرائم 2009 .1847

القتل يف الفقه االسالمي( كليه الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د مجيله عبد 

 القادر الرفاعي

وين االردين عن اكتشاف م، فارس سعود القايض ) مدى مسؤولية املحاسب القان2009 .1848

دراسة ميدانية ( املاجستري قسم  240الغش يف البيانات املالية يف ظل معيار التدقيق الدويل 

 املحاسبة كلية إدارة املال واالعامل جامعة اهل البيت بإرشاف د سليامن البشتاوي 

الكويتي . م، فالح عبد اهلل عيل العزب ، الرقابة الربملانية وحدودها يف الدستور 2009 .1849

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فايز سليامن سالمة اخلوالدة ) النظام الدستوري حلرية االجتامعات العامة 2009 .1850

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت 

  احلسبانبإرشاف د عيد امحد 



290                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، فتحية بن نارص ، احلد من الضامنات االجرائية للمتهمني باجلرائم االرهابية . 2009 .1851

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فرح حسني يوسف عضيبات )حوكمة البنوك يف االردن بني النص القانوين و 2009 .1852

ن كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د فياض ملفي التطبيق( املاجستري القانو

  القضاة

م، فالح بن نارص بن سلطان بن سفران )حقوق األرسى بني الرشيعة اإلسالمية 2009 .1853

و املواثيق الدولية دراسة مقارنة( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا 

  حييى اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد حسن ابو

م، فهد هادي يسلم حبتور ، التفريد القضائي للعقوبة . رسائل واطاريح القانون 2009 .1854

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فوزي أمحد شادي، تطور اساس مسؤولية الدولة . رسائل واطاريح القانون 2009 .1855

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فيصل طلق البقمي ) الطعن يف قرارات التحكيم وفقا لقانون التحكيم االردين 2009 .1856

( 1403/  7/  12بتاريخ  46ونظام التحكيم السعودي رقم  2001لسنة  31رقم 

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د امحد نوري زيادات

عقد اجيار العقار املوقوف دراسة مقارنة بني  م، قاسم هيرال رسن )الرتايض يف2009 .1857

الترشيع العراقي و الفقه االسالمي( املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون 

 بإرشاف د ايامن طارق الشكري 
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م، قحطان عبد الستار طه، املسؤولية املدنية الناشئة عن نشاط رشكة املحاماة 2009 .1858

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

م، قطب حممد حممد أمحد ، قرارات جمالس التأديب والرقابة القضائية عليها رسائل 2009 .1859

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

جارة الدولية يف م، هلجت صالح عيل أمحد ، دور جلنة األمم املتحدة لقانون الت2009 .1860

توحيد قواعده . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، ليىل حنتوش ناجي اخلالدي )تأثري الربملان عىل رئيس الدولة يف بعض النظم 2009 .1861

الدستورية( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د رافع خرض 

 لح شربصا

م، ماجد فهد حممد بن دخيل ، النظام القانوين خلطاب الضامن البنكي يف اململكة 2009 .1862

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

 العربية.

م، مايسة حممد غنيم سامل ، نظام العفو يف القانون اجلنائي . رسائل واطاريح 2009 .1863

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانو

م، مبارك بن حممد بن مخيس الغيالين ، الرقابة عىل جملس إدارة رشكات املسامهة 2009 .1864

ومسؤوليته . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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 خطأ دراسة مقارنة يف كل من م، مبارك سامل العامري ) مسؤولية االدارة بال2009 .1865

اململكة االردنية اهلاشمية ودولة االمارات العربية املتحدة ( املاجستري القانون كلية 

 الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د غازي ابو عرايب 

م، متعب فهد اهلاب املطريي ، حتديد القانون الواجب يف املنازعات االدارية لعقود 2009 .1866

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة  . b. o . tوالتشغيل ونقل امللكية  االنشاء

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حمفوظ سيد عبد احلميد ، دور حماكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة يف 2009 .1867

امعة تطوير احكام القانون الدويل االنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد أبو الفتوح ابراهيم ، مكافحة اجلريمة املنظمة يف ضوء املعاهدات الدولية 2009 .1868

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

طاريح م، حممد أمحد صفوت، النظام التأديبي للموظفني الدوليني. رسائل وا2009 .1869

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد امني فالح اخلرشة ، مرشوعية الصوت والصورة يف اإلثبات اجلنائي . 2009 .1870

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ت الدولية املعارصة . رسائل م، حممد بن الصديق بغة ، األمن اجلامعي والتطورا2009 .1871

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد بن سلامن بن عواد اجلهني ) السلطة التقديرية لإلدارة العامة و مدى 2009 .1872

خضوعها للقضاء دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 اف د بشار مجيل عبد اهلادياالردنية بإرش

م، حممد حسن زينهم حسن ، الفصل يف املنازعات بني اجلهات االدرية يف ضوء 2009 .1873

افتاء اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املري ) فرق النكاح يف قانون االرسة القطري م، حممد محد سامل بوشهاب ال سنيد 2009 .1874

دراسة فقهية مقارنة ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د عبد املجيد الصالحني

م، حممد خلف مريس ، االطار القانوين لعقود اعداد الربامج االلكرتونية. رسائل 2009 .1875

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احل

م، حممد خري حممود العدوان، إعفاء رشكة التأمني من املسؤولية. رسائل واطاريح 2009 .1876

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد رشاد ابراهيم مفتاح ، احلامية اجلنائية للحق يف حرمه االتصاالت 2009 .1877

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  الشخصية .

 العربية.

م، حممد سعيد سعد عبد اهلل بخيت ، مبدأ تكافؤ الفرص يف جمال الوظيفة العمومية 2009 .1878

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



294                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

فكرة املواطنة يف ضوء احكام الرشيعة اإلسالمية م، حممد سليامن مصطفى حممود ، 2009 .1879

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

م، حممد عبد احلميد قطب ، احلبس االحتياطي . رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1880

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الناغي ، احلامية اجلنائية يف جمال الطاقة النووية السليمة .  م، حممد عبد الرحيم2009 .1881

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد عبد العال حممد عبد العاطي ، العدوان االمريكي عىل العراق . رسائل 2009 .1882

 مرص العربية. واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م، حممد عبد العزيز عبد الغني عثامن ، اجلريمة التأديبية ودور هيئة الرقابة االدارية 2009 .1883

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

م، حممد عبداملحسن العويريض ) املسؤولية املدنية ملسجل اسم النطاق االلكرتونية 2009 .1884

ة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت دراس

 بإرشاف د نبيل شطناوي 

م، حممد عبيد الكعبي، احلامية اجلنائية للتجارة االلكرتونية. رسائل واطاريح 2009 .1885

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

. رسائل   bootاش ، النظام القانوين للتعاقد بنظام م، حممد عزت عيل رشب2009 .1886

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد عيل عيل احلاج ، ضامنات تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن آلية 2009 .1887

نون كلية احلقوق تسوية املنازعات يف أطار منظمة التجارة العاملية . رسائل واطاريح القا

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد فاروق حممود ، محاية املال العام يف القانون الوضعي والفقه اإلسالمي . 2009 .1888

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

السلطان . رسائل م، حممد فريد عبد اخلالق ، االحتساب عىل ذوي اجلاه و2009 .1889

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد فويل عيل ، املدة يف الرشط املانع من الترصف . رسائل واطاريح القانون 2009 .1890

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ئي واستخدامات التكنلوجيا م، حممد لطفي عبد الفتاح مصطفى ، القانون اجلنا2009 .1891

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

م، حممد مأمون أمحد سليامن ، التحكيم يف منازعات التجارة االلكرتونية . رسائل 2009 .1892

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد حممود اجلربي، تأديب أعضاء الربملان. رسائل واطاريح القانون كلية م، حم2009 .1893

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حممود الشناوي ، تقنية البصمة الوراثية يف الكشف عن اجلرائم . رسائل 2009 .1894

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد حممود حممد أمحد، اجلزاءات االدارية للمخالفات طبقا لقانون املرور 2009 .1895

وقواعد الفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حممد مقبل حسن البخيتي ، الرقابة الربملانية عىل اعامل احلكومة يف النظام 2009 .1896

ني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الدستوري اليم

 العربية.

م، حممد نرص الدين الغزالين ، الدور السيايس لألمة يف الرشيعة االسالمية . 2009 .1897

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دور السيايس لألمة يف الرشيعة اإلسالمية. رسائل م، حممد نرص الدين الغزالين ، ال2009 .1898

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد هشام حممد عزمي ، االجتار بالبرش واجلريمة املنظمة . رسائل واطاريح 2009 .1899

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

السيد عرفات سليامن ، اثر اخلصخصة عىل السياسات الرضيبية . رسائل م، حممود 2009 .1900

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود محدي عباس عطيه )القرار االداري والطعن فيه يف ضوء تغري الظروف 2009 .1901

القاهرة كلية القانون العام  دراسة مقارنة( الدكتوراه قسم القانون العام القانون جامعة

 بإرشاف د حممد حممد بدران 
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م، حممود عبد احلي عبد اهلل بيصار ، املشكالت القانونية ملبدأ نسبية أثر العقد . 2009 .1902

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الوربية وانعكاساهتا املستقبلية م، حممود عبد العظيم منشاوي ، الرشاكة املرصية ا2009 .1903

عىل القدرة التنافسية للصناعة املرصية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود عبد املؤمن حمفوظ حممد ، حقوق مرص يف مياه النيل يف ضوء القانون 2009 .1904

ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الدويل لألهنار . رسائل واطاريح القانون كل

 العربية.

م، حممود حممد عليان الشوابكة ، أثار اندماج الرشكات املسامهة عىل حقوق 2009 .1905

املسامهني والدائنني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

املعلوماتية وانعكاساهتا عىل امللكية الفكرية م، حممود حممد لطفي حممود صالح ، 2009 .1906

للمصنفات الرقمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، مروة حممد اخلطيب، القرار االداري بني السحب وااللغاء. رسائل واطاريح 2009 .1907

 عربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، مصطفى أمحد ابراهيم ، العقد االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية 2009 .1908

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اثر تغريات سعر )استاذ اكاديمي كلية احلقوق حلب( )م، مصطفى حممد عثامن 2009 .1909

عني كلية احلقوق جامعة  ( الدكتوراهالرصف عىل مصادر متويل عجز املوازنة العامة

 .شمس بإرشاف د عطية عبدالواحد

م، معتز حممد أبو زيد ، حرية العقيدة بني التقييد والتقدير . رسائل واطاريح 2009 .1910

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اسة م، مفتاح سامل عيل قريصيعة ، التنفيذ اجلربي لقرارات الضبط االداري در2009 .1911

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

م، ممدوح حسن مانع العدوان ضامنات املتهم اثناء التحقيق ومدى مراعاة مبادئ 2009 .1912

القانون الدويل حلقوق االنسان يف املجال اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 مجهورية مرص العربية. جامعة املنصورة

م، ممدوح رشيد الرشيدي العنزي ، ضامنات املتهم اثناء مرحلة التحقيق االبتدائي 2009 .1913

يف النظام السعودي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

لة الكويت م، منصور شايف العجمي ، النظام القانوين للدائرة االدارية يف دو2009 .1914

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، منصور حممد عبد العظيم عبد الرمحن ، النظام القانوين وقواعد التحكيم إلقامة 2009 .1915

. رسائل واطاريح  . b. o. tاملرشوعات االستثامرية بنظام البناء والتشغيل ونقل امللكية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية
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م، منصور مصطفى يوسف ) النظام القانوين لالستثامر االجنبي يف االردن رسالة 2009 .1916

ماجستري ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د سعدون 

 القشطيني 

اكم املديونية . رسائل واطاريح م، مهيب سعد حممد العدل ، فوائد القروض وتر2009 .1917

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، موسى ابو بكر حممد )االلتزام بضامن السالمة يف عقد احلضانة دراسة حتليلية 2009 .1918

مقارنة يف القانون املدين( املاجستري القانون اخلاص جامعة السليامنية كلية القانون 

 اف د حممد سليامن االمحدوالسياسة بإرش

م، ميثم فليح حسن )طبيعة قواعد االسناد دراسة مقارنة( املاجستري القانون 2009 .1919

 اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د حسن حنتوش رشيد

م، نادية بن يوسف ، التحكيم يف العقود االدارية بيت التأييد واالعرتاض . رسائل 2009 .1920

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احل

م، نارص شبيب رسيري العجمي ، السلطة الترشيعية يف دول جملس التعاون 2009 .1921

اخلليجي يف الرقابة عىل اعامل السلطة التنفيذية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مات ، نفاذ القرار اإلداري يف القانون اإلداري االردين م، نارص عبد احلليم السال2009 .1922

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، نارصة زيد محدان املصاحلة ) احلامية اجلنائية لألطفال املجني عليهم دراسة 2009 .1923

عة االردنية بإرشاف د رنا ابراهيم مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلام

  العطور

م، نافع تكليف جميد دفار العامري )البصمة الوراثية ودورها يف االثبات اجلنائي 2009 .1924

دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ارساء حممد 

 عيل سامل 

القة العمل ألسباب اقتصادية. رسائل م، نبيل حممد عبد اهلل حممد نصار، اهناء ع2009 .1925

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نجمة جبريي ، التلبس باجلريمة واثره عىل احلرية الشخصية يف القانون 2009 .1926

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

 ية.العرب

م، نعامت حممد صفوت حممد ، فعالية احلامية الدولية من ارضار االستخدامات 2009 .1927

السلمية للطاقة النووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، نور خالد عبد املحسن العبد الرزاق ، حجية املحررات والتوقيع االلكرتوين يف 2009 .1928

بات عرب شبكة االنرتنت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة اإلث

 مجهورية مرص العربية.
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 )املسؤولية اجلنائية الفردية عن ارتكاب جرائمم، هادي سامل هادي دمهان املري 2009 .1929

كلية احلقوق جامعة  واختصاص املحكمة اجلنائية الدولية بنظرها( الدكتوراهالعدوان 

 .بإرشاف د ارشف عرفات سليامن ابو حجازة  القاهرة

م، هدى جعفر يارس املوسوي ) الرتخيص االجباري باستغالل براءة االخرتاع 2009 .1930

دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بارشاف د صفاء تقي 

 عبد نوري العيساوي 

القانون واجب التطبيق عىل اتفاق م، هشام حممد ابراهيم السيد الرفاعي ، 2009 .1931

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

م، هشام حممد امحد غوانمة ) الدفع بمرور الزمن يف الفقه االسالمي و القانون 2009 .1932

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

  نعيم ياسني

م، هيثم حممد حليم امحد غازي ، جمالس التأديب ورقابة املحكمة االدارية العليا 2009 .1933

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

سائل م، وائل حسن عيل حسن ، فقه البيوع بني ابن حزم الظاهري والشافعية . ر2009 .1934

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وليد حممد عباس يوسف ، التحكيم يف املنازعات االدارية ذات الطبيعة 2009 .1935

 التعاقدية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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احلكومة العاملية وحكومة الدولة املعارصة يف م، يارس البسيوين حممد مصطفى ، 2009 .1936

ظل املتغريات العاملية اجلديدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حيي عيل حسن الرصايب، املرشوعية القانونية واألبعاد األمنية للهجرة الوافدة. 2009 .1937

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

م، حييى نصري محودي الدلو ) املنازعة عىل ارض املوقف وتطبيقاهتا يف املحاكم 2009 .1938

الرشعية بقطاع غزة ( املاجستري القضاء الرشعي كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

  االسالمية بغزة بإرشاف د ماهر حامد احلويل

اخلنيزي يوسف ، اجلهاز املرصيف ودعم سياسات االصالح م، يوسف ابراهيم 2009 .1939

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

 مرص العربية.
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