


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



 من وحي العمل يف جمال القانون

 د. حيدر ادهم الطائي

 كلية احلقوق جامعة النهرين

القانون كشبكة "واالخر مجال ذات مغزى يف جمال القانون اذ يقال  فيام قيل نتداول بني احلني     

وهو قول ال خيلو من صحة سواء تعلق االمر  "العنكبوت ال يصطاد سوى املخلوقات الضعيفة

بمستويات العالقات املتنوعة بني اشخاص القانون الداخيل او اشخاص القانون الدويل لكن املعنى 

بالقانون الذي حيكم العالقات الدولية بدرجة اكرب االمر الذي يعكس التباين املتقدم يظل لصيقا 

يف وجهات النظر من املعيار املعتمد للعدل يف هذا القانون, فالتطابق بني مستويات العدل من جهة 

ومستويات القانون من جهة اخرى امر متصور اذا كنا نعتقد فعال بحقيقة كون بعض عنارص العدل 

العدل "جوهر فكرة القانون عىل ضوء هدف املرشع الذي غالبا ما يسعى لتحقيق تتداخل يف 

بمعنى العدل النسبي وفقا الرادة واضعيه اذ ان حتقيق غايات اخرى من وراء عملية  "القانوين

يستهدف حكم عالقات معينة تتحدد ضمن  "ظهور قانون جديد"الترشيع التي يتمخض عنها 

 ئمة رشعية كانت هذه الغايات ام اهنا غري رشعية.نطاق تطبيقه تبقى مسالة قا

وبقدر تعلق االمر بالقانون الدويل فيمكن القول ان العدل يف امليدان املذكور هو عدل يكتسب    

طابعا وضعيا بدرجة اكرب مما هو عليه يف القانون الداخيل, واذا كان العدل يف القانون الدويل 

عرب عن العدل كام هو مطبق, يقوم عىل اساس من اتفاق ارادات بالوصف املتقدم, بمعنى القانون امل

الدول مجيعها او ان االمر يفرتض وفقا للمعنى املتقدم فان قبول سيطرة قوة معينة او اكثر بحيث 
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يربز الدور املركزي هلذه القوى يف جمال صنع العدل بني االمم يبقى امرا طاغيا عىل الساحة الدولية 

ذي جيعل القناعة بوجود حد ادنى من العدل حتى بمفهومه النسبي امرا صعبا بشكل واضح االمر ال

وحمال للنقاش. ومع االقرار بام تقدم حياول الباحثون يف الشان القانوين بذل اجلهود يف حماولة منهم 

لفهم املناهج التي تساعدهم عىل خلق تصورات جديدة تساهم يف التقدم ولو خطوة واحدة باجتاه 

 دل وحماولة االقرتاب من معناه غري الوضعي نحو املعنى االسمى او املثايل هلذا املفهوم.حتقيق الع

يرتتب عىل ما تقدم ان اية حماولة خلدمة الباحثني يف ميدان الدراسات القانونية سواء جاءت ممن    

روعه املتنوعة حيمل شهادة يف القانون ام اهنا جاءت من مهتمني بالشان القانوين بمجاالته املتعددة وف

تعني الدارسني والباحثني ومتثل بالنسبة هلم شموعا تضيئ الطريق جيب ان تكون حمل تقدير 

واحرتام, وبشكل خاص اذا كانت جمردة من الغايات غري املرشوعة, وعندما اقول او اقر بوجود 

ن وراء غايات غري مرشوعة فالن البعض يف عراقهم الديمقراطي التعددي الفيدرايل ال يريد م

احلصول عىل شهادة عليا بالطرق املختلفة املرشوعة منها وغري املرشوعة سوى حتقيق نوع من 

واحلقيقة التي اجد نفيس ملزما بالتعبري عنها يف سياق هذه السطور, ان  "الوجاهة االجتامعية"

ة العامة هناك جهدا كبريا جرى بذله جمردا من الغايات املرشعنة الهداف ال تصب يف خدمة املصلح

يف  2003من جانب البعض بعد ان تغريت الكثري من التوجهات التي كانت سائدة قبل العام 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية, وقد كان القانون اداة احلكام يف احداث هذا التغيري 

نقول ان حقا وصدقا    الذي تالشت نتائجه االجيابية نتيجة فسادهم وضعف انتامئهم للوطن.

التطور الكبري الذي اصاب الفروع املتنوعة للقانون الدويل جعل من اجلهود املبذولة يف سياق 

املواضيع التي هيتم بدراستها ذات امهية ملجاالت حياة االنسان وستزداد امهية هذه اجلهود يف 
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بعض امرا من الغري املستقبل بعد ان حتول العامل اىل قرية صغرية اصبح معها االنغالق الذي يفضله ال

املمكن تصوره, وعىل من اراد ان حيافظ عىل وجوده الروحي فضال عمن يرغب يف التمسك بثقافته 

التي يعتقد اهنا متميزة وتوفر له نمطا مقنعا للحياة ان يكون اجيابيا وقادرا عىل التعامل مع 

ضمن منظومة القيم مستجدات احلياة احلديثة, بمعنى ان يملك القدرة عىل التفكري بانفتاح 

واالخالق السائدة يف جمتمعه والقابلة للتطوير بحيث يكون االبتكار ديدنه, ومثل هذه التوجهات 

 يف ميدان البحوث القانونية مطلوبة بكل تاكيد.

ان دراسة امليادين املتنوعة يف القانون الدويل مسالة يف غاية االمهية, وبشكل خاص بعد تشعب     

حتى اصبح من اسباب تطوير النظم القانونية الوطنية, فهذه الدراسات التي يقوم  فروع هذا القانون

هبا الفقهاء والكتاب والباحثني فضال عن طلبة الدراسات العليا تدفع بصورة او باخرى  باجتاه اجياد 

قواعد قانونية اكثر انسانية عن طريق حتفيز العقل حتى عىل املستوى الوطني االمر الذي ينعكس 

ابا عىل جودة احلياة , كام ان غاية حتقيق السلم كهدف من اهداف االمم املتحدة وعىل اساس من اجي

احرتام مبادئ العدل وحقوق االنسان من الصعب انكار الدور املهم الذي تقوم به هذه الدراسات 

راق ففي الوقت القانونية يف امليدان املذكور رغم قلة االهتامم بقطاع الرتبية والتعليم العايل يف الع

%( ميزانية الدولة للقطاع املذكور يف موازنات االعوام 25الذي جرى ختصيص ما يقارب من ربع )

( هتاوت النسبة اىل درجات خميفة, وبشكل خاص بعد سلسلة احلروب العبثية 1958 – 1957)

قيات التي وجد الشعب العراقي نفسه مقحام فيها فضال عن االسباب النامجة عن اهنيار اخال

ونحن نرد  2003املجتمع نتيجة للعوامل املذكورة وزاد الطني بلة بعد االحتالل االمريكي يف العام 

جممل املايس املذكورة او جانبا اساسيا منها اىل امهال قطاع الرتبية والتعليم يف العراق, ومن ثم فان 
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د تصب يف خدمة القطاع ما يرتتب عىل ما تقدم ان قيام البعض من العراقيني الرشفاء باية جهو

املذكور ال بد وان حتىض بالتقدير واالحرتام من الكافة االمر الذي يرتب التزاما قانونيا واخالقيا 

متينا عىل كاهل من يدعي وصال باملسؤولية للعناية باجلوانب املرتبطة بقطاع الرتبية والتعليم فنحن 

 باملال احلرام.بحاجة اىل ثورة حقيقية يقوم هبا من مل تتسخ ايدهيم 

اىل انظار السيد رئيس الوزراء العراقي...... حول طرق تسديد الديون يف العهدين امللكي 

 واجلمهوري

 "خاطرة حول حقوق اساتذة اجلامعات / كلية احلقوق بجامعة النهرين انموذجا"

بعد ان كتبنا نحن التدريسيون يف كلية احلقوق بجامعة النهرين املناشدات املتعددة وحررنا    

الطلبات املتنوعة يف سبيل استحصال حقوقنا التي غاصت يف الدياجري املظلمة داخل انفاق وزارة 

نهرين التعليم العايل !!! والبحث العلمي العتيدة !!!! والكهوف البعيدة التابعة لرئاسة جامعة ال

املوقرة.......الخ !!!! نتوجه يف هذه السطور اىل رئيس الوزراء العراقي لطرح احدى مشاكلنا امام 

انظاره عسى ان نجد هلا حال مرضيا يعيد الينا حقوقنا املنسية من جانب من يتبوء مناصب املسؤولية 

تذاري الشديد من اع"التي حتيط به   "املبرص الوحيد يف جوقة العميان"!!!! املني ان يكون 

فمنذ اعوام مضت ما زلنا نطالب باجور  "املكفوفني وعذري يف ذلك ان نصفي ينتمي اليهم

حمارضاتنا واجور ارشافنا عىل طلبة البكلوريوس وطلبة الدبلوم العايل وطلبة املاجستري والدكتوراه 

شاء من شاء "اذن اهلل الذين بذلنا معهم جهودا مضنية, وهم قادة هذا البلد يف املستقبل القريب ب

لو دامت لغريك ما "فهي سنة احلياة, ويف املوروثات العربية الغنية باحلكمة يقال "وابى من ابى
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رغم عملنا الدؤوب مع هؤالء الطلبة, وهم ابنائنا الذين نعتز بانجازاهتم العلمية,  "وصلت اليك

ة يف عامل دخل مرحلة البحث يف االطر وننتظر منهم تطوير امكانياهتم يف جمال القانون بفروعه املتنوع

القانونية للحروب السيربانية, وبدا بمعاجلة املتطلبات القانونية للمدن الذكية....... يف حني ما زلنا 

 "خماطب الغامم"نحمل مهوم استحصال ابسط احلقوق.......الخ حيث ال ختلو مناطق عاصمة 

, فارسل بعضا من حاشيتك املرتفة اىل شارع من املرشدين واملرشدات الذين ال جيدون مأوى هلم

الربيع قرب نفق الرشطة وسوف جتد احدى املرشدات التي حتول لون برشهتا اىل لون قريب من لون 

اسفلت الشارع, وارسل اخر اىل منطقة الوزيرية قرب كلية القانون التابعة جلامعة بغداد لتجد 

ومتسكه  "ص"د يدعي ايامنه برسالة حممد مرشدا ينطبق عليه الوصف املتقدم, كل ذلك يف بل

 باخالقيات امام املتقني, فضال عن االدعاء بالتمسك بالقيم العربية االصيلة !!!!! فام عدا مما بدا ؟

اقول من باب التذكري اوال بام هو حق وبام يعد واجبا عىل من يدعي وصال باملسؤولية القانونية    

نيا انه من غري املعقول ان نوضع نحن التدريسني يف كلية احلقوق واالخالقية والرشعية واالنسانية ثا

بجامعة النهرين يف هذا املوقف املحرج ونحن نطالب باستمرار بحقوقنا املتاخرة لسنوات رغم 

وجود الطرق املختلفة لتسديد الديون املستحقة ملصلحتنا يف مجهوريتكم اخلالدة !!!! فهذا التغافل 

هد حقيقي يف اهناء هذه املشكلة عىل الرغم من ميض سنوات عىل مطالباتنا املقصود وعدم بذل اي ج

بالعهد "املتكررة, امر مل حيصل حتى يف العهد امللكي الذي يسميه البعض ظلام من باب االنتقاص 

!!!! فرجاالت املغفور له امللك فيصل االول ما كانوا ناكرين لديوهنم, بام هلم وما عليهم,  "البائد

جريالدي "نقال عن العقيد  "امحد فوزي"اال عىل ما اقول حيث يروي الصحفي العراقي واليك مث

رئيس  12"امللحق العسكري يف السفارة الربيطانية بعاصمة هارون الرشيد, يف كتابه  "غوري
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قوله )  1984الصادر عن مطبعة دار اجلاحظ ببغداد يف العام  "وزراء حكايات سياسية وصحفية

السعيد انه مل يكن يقرا االضابري, فاكرر القول ان هذا االمر كان واقعا حقا,  لقد قلت عن نوري

فهو يايت ليعرف ما يريد معرفته عن اي موضوع, بطريقة طرح االسئلة عىل اولئك الذين يفهموهنا 

احسن من غريهم.... ومل اسمعه, وال مرة واحدة, كان يبدي فيها مالحظات اصيلة, لكنني مل 

حظة غري حكيمة. كانت ذاكرته جيدة. وكان حيب النكات الصغرية. وقد حدث اسمعه يبدي مال

ذات مرة, يف احدى احلفالت املسائية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بزمن طويل, ان القى يف يدي 

صكا بمبلغ عرشين دينارا. واذ سالته مندهشا عن سبب ذلك, رد عيل بصوت يسمعه كل من يمر 

 عام املقدس بيت يف متاما الوفاض خايل كان يوم مني املبلغ هذا - اقرتض –ستعار بنا, بانه قد ا

1941 ) 

 "يكرس وجيرب"كام يقال باللهجة العراقية الدارجة  "جريالدي غوري"ويظهر جليا ان العقيد    

مل يكن يقرا االضابري.......فهو يايت "فهو يقول ان نوري السعيد  "خد وعني"او يميش االمور 

عرف ما يريد معرفته عن اي موضوع, بطريقة طرح االسئلة عىل اولئك الذين يفهموهنا احسن لي

 او معلقا – السطور هذه كاتب – اقول لكنني, ذلك عىل االنكليزي العقيد يعلق وال "من غريهم

 فهو, السابق العراقي الوزراء رئيس اليها ينتمي التي العسكرية االصول" السبب كان ربام مربرا

ويستطرد العقيد ليقول ان نوري السعيد مل يكن يبدي مالحظات  "د ضباط اجليش العثاميناح

اصيلة لكنه يستدرك ليرصح ان رئيس الوزراء العراقي مل يكن ابدا يبدي اية مالحظات غري حكيمة 

!!!! كام ان نوري السعيد يتمتع بذاكرة جيدة, عىل حد تعبري العقيد االنكليزي, وهو يدلل عىل 
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مدينة "نتاجه املذكور باعادة مبلغ الدين الذي سبق لرئيس الوزراء العراقي ان استدانه منه يف است

 يوم كان يعاين من ضائقة مالية. "القدس العربية

ونحن هنا يا معايل رئيس الوزراء العراقي نحاول بارصار شديد واحلاح كامل ان نحرك لك 

تظل ممتازة دائام, ويف احسن حال لكي ال تضيع ذاكرتك التي نتمنى ان تكون جيدة بل نتمنى ان 

حقوق التدريسني يف كلية احلقوق بجامعة النهرين اال اذا كانت هناك مسافة شاسعة تفصل بني من 

يتبوء منصب رئيس الوزراء يف العهد امللكي وبني من يتبوء ذات املنصب يف العهد اجلمهوري الثاين 

قناعتي سواء استجبت هلذه املناشدة او مل تستجب, .....( وهي مسافة موجودة حسب  - 2003)

قد وصف ذاكرة نوري السعيد باجليدة, فنتمنى نحن بدورنا  "جريالدي غوري"واذا كان العقيد 

 ان تتمتع ذاكرتك بالصفة ذاهتا.

اخريا اقول ال حتملوا الكادر التدرييس عبء اخطاء الغري من...........كام ادعوا اىل عدم حتميل    

بة اية اعباء مادية زهيدة كانت ام غري زهيدة الن منهم من ينتمي اىل ارس وعوائل عراقية ال تكاد الطل

تقوى عىل توفري لقمة العيش البسيطة هلم, فاهلل اهلل اهلل يف الفقراء, ومن اصبحوا بفضل ديمقراطية 

ظات العربية عىل !!!! النظام السيايس الفاسد يف العراق يعيشون حتت مستوى خط الفقر يف املحاف

وجه التحديد, واذكركم ان اكثر من ربع العراقيني يعيشون حتت مستوى خط الفقر طبقا 

الحصائيات وزارة التخطيط االخرية, وعىل اجلميع ان يتذكر ايضا ما هو غري قابل للنسيان, 

مؤسسات وهذه العبارة مقدسة, وال يوجد شيئ يف مجهوريتكم اخلالدة !!!! اية  "فالتعليم جماين"

وباملطلق اهم من املؤسسات التعليمية فلامذا االستهانة بحقوق الكوادر التدريسية يف حني ما زالت 
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مؤسسات اخرى خارج منظومة التعليم تتمتع بامتيازاهتا الكبرية وكاهنا خط امحر ال يمكن املساس 

االهم "الكتاب  به ؟ سيبقى التعليم العايل وما دون ذلك يا رئيس الوزراء عىل حد تعبري احد

بالنسبة اىل االنسانية, الن االذى واالساءة والتخريب وظلم الناس كلها تنبع من فهم سيئ ورديء 

للحياة, وهذا الفهم ال يتشكل اال بغياب التعليم الكايف الذي يكفل عدم انحراف االنسان نحو 

 اللهم اين بلغت اللهم اشهد. "املسارات اخلطرة

املقدمة من طلبة املاجستري بفرع القانون الدويل يف كلية احلقوق بجامعة  قراءات يف اوراق العمل

 النهرين

سبق وان حررت مقالة قانونية مستمدة من اوراق العمل املقدمة من جانب طلبة الدبلوم العايل    

 "املواطن"حيث قمت بنرشها يف صحيفة  2018/2019يف حقوق االنسان للسنة الدراسية 

فيها مل يرق للبعض يف اجلهات العراقية ذات العالقة..... !!!! حيث تم اغالق  ويبدو ان ما جاء

باب القبول امام الطلبة للحصول عىل شهادة الدبلوم العايل يف حقوق االنسان من كلية احلقوق 

بدال من السعي اىل حتسني اليات القبول,  2019/2020بجامعة النهرين بالنسبة للسنة الدراسية 

مهمة للغاية تنطبق عىل التخصصات كافة فياللمهزلة!!!! وكل ما امتناه االن ان ال وهذه مسالة 

يصار اىل اغالق الدراسة بفرع القانون الدويل بعد نرش هذه املقالة, وهي الثانية التي استقيت فقراهتا 

انون من خالل تلخيص اهم ما جاء يف اوراق العمل املقدمة هذه املرة من طلبة املاجستري بفرع الق

الدويل بكلية احلقوق يف جامعة النهرين, والتي كلفت الطلبة بكتابتها اثناء الكورس االول من السنة 

وطبقا لالهداف  اخلاصة واملعلنة من االمم املتحدة التي ستعمل عىل  2019/2020الدراسية 
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االهداف "دامة حتقيقها خالل السنوات القادمة وصوال اىل انجاز نسب مقبولة باجتاه التنمية املست

مع حماولة استعراض الواقع العراقي حيث كانت  "2030السبعة عرش خلطة التنمية املستدامة لعام 

 احلصيلة وفقا لاليت:

.تناولت احدى الطالبات موضوع القضاء عىل الفقر باعتباره من اهداف االمم املتحدة حيث ال 1

يمكن النظر اىل هذه املشكلة اخلطرية باعتبارها ممثلة حرصا بمجرد االفتقار اىل الدخل او املوارد او 

التغذية ضامن مصدر رزق مستدام, وانام تتعدد مظاهره اىل اوسع مما تقدم لتشمل اجلوع وسوء 

وعدم احلصول عىل التعليم فضال عن فقدان اخلدمات االساسية, والتمييز االجتامعي, واالستبعاد 

من املجتمع, وانعدام فرص املشاركة يف اختاذ القرارات, واذا كانت االمم املتحدة قد اعلنت من 

عن اعتبار  1992كانون الثاين  22( الصادر عن اجلمعية العامة بتاريخ 47/196خالل القرار )

ترشين االول من كل عام يوما دوليا للقضاء عىل الفقر, ويرجع تاريخ االحتفال هبذا اليوم  17يوم 

تكريام لضحايا الفقر واجلوع  "مائة الف شخص"عندما اجتمع ما يزيد عىل  1987اىل العام 

لعراق وبابشع والعنف يف ساحة تروكاديرو يف باريس, فان املشكلة املذكورة ما زالت قائمة يف ا

الصور نتيجة مسلسل احلروب املستمرة, واهنيار القطاعني الزراعي والصناعي وتعطيل املؤسسات 

االجتامعية واخلدمية فضال عن نسبة االمية الكبرية حيث يوجد ما يزيد عن ثامنية ماليني امي يف 

الدعم احلكومي كام يظهر اختفاء  "جيري استخدام مصطلح االمية باملفهوم التقليدي"العراق 

الفعال واملخطط له, وشيوع ظاهرة الفساد باشكاهلا املتنوعة, واملشاكل االمنية النامجة يف جانب 

منها عن عدم كفاءة االجهزة املسؤولة عن هذا القطاع, وسوء التخطيط احلكومي, واهلجرة 

ق املرأة وحلقوق الداخلية واملرتبات الضخمة ملن ال يستحق كلها عوامل ساعدت عىل االساءة حلقو
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الطفل فضال عن وجود اثار صحية وضغوط اجتامعية ونفسية مكونة ايضا جمموعة من االثار 

السلبية عىل البيئة, وتشجيع االجرام, وخلق اشكال من ظاهرة الترسب الدرايس وظهور ملناطق 

 السكن العشوائية وتفكك االرسة االمر الذي يتطلب معاجلة كل هذه املعوقات.

احدى الطالبات اىل مسالة القضاء عىل اجلوع باعتباره من اهداف االمم املتحدة لتحقيق  .تطرقت2

التنمية املستدامة, فاملالحظ عىل الصعيد العاملي ان واحدا من كل تسعة افراد يعاين من نقص التنمية 

بدو %( من وفيات االطفال دون سن اخلامسة تعود اىل سوء التغذية, وال ي45كام ان ما يقارب )

اهناء اجلوع  2030احلال يف العراق خمتلفا رغم ان االمم املتحدة اعلنت انه ينبغي بحلول العام 

وضامن حصول الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الرضع عىل ما يكفيهم من الغذاء فضال عن 

فع اىل القضاء عىل سوء التغذية, فقد اعلنت وزارة التخطيط العراقية ان معدل الفقر واجلوع ارت

%( وعىل الرغم من تشكيل جلنة عليا لسياسات التخفيف من الفقر واجلوع يف 6,5%( بزيادة )30)

من خالل عقد اتفاقية بني العراق والبنك الدويل اال ان الفشل هو ما انتهينا اليه نظرا  2009العام 

ل اصحاب النفوذ السترشاء ظاهرة الفساد, وانتفاء الرغبة الصادقة بمعاجلة مشاكل البلد من قب

حيث اقترصت املنافع عليهم, وامهال حتقيق التوازن االجتامعي عن طريق اعادة توزيع الدخل 

القومي بعدالة وايالء العناية للفئات ذات الدخول املحدودة, وعدم التحرك اجلاد من جانب 

لعمل لوجود ما الوزارات املعنية لتقديم االعانات ملواجهة البطالة واجلوع, كام اشري يف ورقة ا

%( من جمموع االرس العراقية ال حتصل اال عىل اشباع متدين يف جمال اخلدمات العامة 48يقارب   )

 ."املاء والكهرباء والرصف الصحية وخدمات التعليم والصحة"
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.ورقة العمل الثالثة قدمت ايضا من جانب احدى الطالبات تطرقت فيها اىل موضوع الصحة 3

بتدئة بتعريف املقصود بالصحة اجليدة كوهنا تعني )حالة من الكامل البدين اجليدة والرفاهية م

والنفيس واالجتامعي والعافية وليس جمرد اخللو من املرض والعجز( االمر الذي ال يمكن القول 

بتحقق جانب كبري منه يف العراق نظرا لقلة التمويل اذ ال يتم االنفاق عىل القطاع الصحي اال يف 

( واحلقيقة ان 2006لغاية  2002( من جمموع االنفاق احلكومي للسنوات )4,9اوز )حدود ال تتج

 الوضع الصحي يف العراق يتسم بمجموعة من اخلصائص تتمثل بااليت: 

أ.ارتفاع معدل وفيات االمهات والرضع واالطفال دون سن اخلامسة اىل ما يقارب الثالثة اضعاف 

 فرتة التسعينيات 

 لعمر باملقارنة مع فرتة السبعينيات والثامنينيات وبصورة واضحة للغاية.ب.انخفاض نسبة طول ا

ج.ارتفاع نسبة سوء التغذية بني االطفال حيث ان ما يقارب ربع اطفال العراق يعانون من سوء 

 التغذية املزمن.

التعليم من اجل التنمية ".ورقة العمل الرابعة قدمت من جانب احد الطلبة وكانت حتت عنوان 4

حيث جرت االشارة اىل امهية توفري نوعية متميزة من التعليم تساهم يف حتقيق التنمية  "ستدامةامل

املستدامة يف اي جمتمع, وتعد اليونسكو الوكالة الدولية الرائدة يف جمال تنفيذ عقد االمم املتحدة 

ي ترتكز من خالل بناء قدرات الدول الت "2014 – 2005"للتعليم من اجل التنمية املستدامة 

عىل مسائل رئيسية ثالثة هي تغري املناخ, والتنوع البيولوجي, واحلد من خماطر الكوارث بوصفها 

مدخال لتعزيز التنمية املستدامة من خالل التعليم, واملالحظ عىل الوضع العام بالنسبة لقطاع 
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املستمرة وازمات التعليم يف العراق وجود تراجع كبري يف جودة اخلدمات التعليمية نتيجة احلروب 

فرتة املقاطعة االقتصادية, وكثرة عدد املواد وضخامتها مع وجود حاالت يتم نتيجة هلا عدم انتظام 

الدوام يف املؤسسات التعليمية, وامهال بعض اعضاء اهليئة التدريسية لواجباهتم, وانعدام الدورات 

ضعف اجلهات املسؤولة عن ادارة التطويرية اجلادة للمعلمني واملدرسني واالساتذة اجلامعيني, و

العملية الرتبوية والتعليمية يف العراق, االمر الذي يتطلب معاجلة كل هذه املسببات واجياد احللول 

 احلاسمة هلا مع متابعة تنفيذها بجدية.

املساواة بني ".ورقة العمل اخلامسة قدمت ايضا من جانب احد الطلبة وكانت حتت عنوان 5

تطرق فيها الباحث اىل امهية دور تكنولوجيا املعلومات يف  "النساء والفتيات اجلنسني ومتكني كل

دعم املساواة بني اجلنسني لتحقيق التنمية املستدامة, حيث تساهم التكنولوجيات احلديثة يف توفري 

فرص عمل للمراة, كام يف بيع املنتجات عرب مواقع التواصل االجتامعي, وكتابة البحوث والتقارير 

فية, والقيام بعمليات الرتمجة, كام ظهرت تطبيقات حديثة تقدم حلوال للمراة عند مواجهة الصح

العنف او التحرش. واحلقيقة انه من الصعب تقديم تقييم دقيق لواقع املساواة بني اجلنسني يف 

البلدان العربية عىل وجه العموم, ومع ذلك فقد افادت بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق 

%( من املرشدين داخليا كانوا من النساء يف حني اشارت 15اىل ان ) 2016يف العام  "امييون"

( وحدة حلامية 16احدى منظامت حقوق االنسان يف العراق اىل قيام وزارة الداخلية العراقية بانشاء )

العنف االرسة يف كافة انحاء البالد مصممة حلل النزاعات املحلية وانشاء املالجئ االمنة لضحايا 

اجلنيس او العنف القائم عىل النوع االجتامعي اال ان املالحظ فشل هذه الوحدات يف تقديم الدعم 

 للضحايا.
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.ورقة العمل السادسة جرى تقديمها من جانب احدى الطالبات, وكانت منصبة عىل اهلدف 6

لصحي, السادس من اهداف التنمية املستدامة, حيث عاجلت مشكلة املياه النظيفة والرصف ا

واهلدف السادس يتضمن ثامين غايات عاملية, وجيب عىل كل حكومة ان تقرر كيفية حتقيق هذه 

الغايات, والتي تتمثل بتوفري مياه رشب نظيفة, وخدمات رصف صحي فضال عن االهتامم بالنظافة 

وع الشخصية, ومعاجلة املياه العادمة واعادة استخدامها, ومعاجلة كفاءة استخدام املياه وموض

شحتها, ومحاية النظافة البيئية املتصلة باملياه, والتعاون الدويل وبناء القدرات, واملشاركة يف ادارة 

مليون انسان حمرومني من  660املياه, ونوعية املياه املحيطة, وذلك كله عىل ضوء وجود اكثر من 

من البلدان التي ما زالت احلصول عىل املياه الصاحلة لالستخدامات البرشية املتنوعة, ويعد العراق 

عندما تم نقل ما  2018تعاين من مشكلة التلوث بحيث وصلت هذه االزمة اىل ذروهتا يف العام 

الف شخص اىل املستشفيات بسبب اصابتهم باعراض حددها االطباء انذاك  118000يقارب ال 

يس  الذي جاء به االحتالل باهنا متصلة بنوعية املياه االمر الذي يعكس الفشل املتواصل للنظام السيا

 االمريكي بتنسيق مع دول اجلوار يف معاجلة االزمات يف العراق.

بالطاقة ".اهلدف السابع من اهداف التنمية املستدامة تطرقت له احدى الطالبات, وهو متعلق 7

لتي ال تلك الطاقة ا" "الطاقة املتجددة"املتجددة ودورها يف عملية التنمية املستدامة حيث يراد هبا 

يتكرر وجودها يف الطبيعة عىل نحو تلقائي ودوري بمعنى اهنا الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية 

ومنها الطاقة الشمسية واملائية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية  "التي تتجدد او التي ال يمكن ان تنفذ

جلزر, ويبدو العمل عىل حتقيق اجلوفية والطاقة العضوية فضال عن طاقة اهليدروجني وطاقة املد وا
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اهلدف اعاله امرا بعيد املنال يف العراق نظرا لظروفه املعقدة رغم انه البلد الذي شهد بناء اول مركز 

 .1981البحاث الطاقة املتجددة يف الرشق االوسط وذلك يف العام 

عمل قدمت من  .اهلدف الثامن يتعلق بالعمل الالئق ونمو االقتصاد متت معاجلته من خالل ورقة8

احدى الطالبات ايضا, وهو هدف يراد من خالله حتقيق جمموعة من االهداف يرتبط بعضها مبارشة 

بحقوق االنسان االساسية, كتحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع النساء 

املتكافئ القيمة  والرجال بام يف ذلك الشباب واالشخاص ذو االعاقة وتكافؤ االجر لقاء العمل

فضال عن القضاء عىل السخرة واهناء الرق املعارص واالجتار بالبرش, وال يبدو احلال يف العراق اجيابيا 

 بخصوص حتقيق اهلدف الثامن من اهداف التنمية املستدامة يف ظل الفوىض املسيطرة عىل هذا البلد.

عاجلته احدى الطالبات عىل ضوء  .اهلدف التاسع يتعلق بالصناعة واالبتكار والبنى التحتية9

الغايات املراد حتقيقها بقدر ارتباطه بالتنمية, واليبدو احلال يف العراق مطمئنا بصورة مطلقة بالنسبة 

للعمل عىل حتقيق اهلدف التاسع من اهداف التنمية املستدامة حيث جيري االعتامد عىل واردات 

الف مصنع ومؤسسة انتاجية  13000زيد عن % فضال عن توقف ما ي90النفط بنسبة تزيد عن ال 

فضال عن وجود مشاكل بالنسبة لقطاع املياه والرصف الصحي وتفيش الفساد  2003بعد العام 

الذي شاركت يف  2019والبطالة والفقر يف حني مل يذكر العراق يف مؤرش االبتكار العاملي لعام 

 واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.اصداره جامعة كورنيل واملعهد االوريب الدارة االعامل 

الذي  "باحلد من اوجه عدم املساواة".اهلدف العارش تطرقت له احدى الطالبات وهو متعلق 10

يدعو اىل ختفيض مستوى عدم املساواة يف الدخل, وعدم املساواة املستند اىل اجلنس والعمر واالعاقة 
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يام بينها, فيالحظ ان حالة عدم استقرار والعرق والطبقة والدين والفرص داخل البلدان او ف

االوضاع يف العراق قد ادت اىل افتقاده لسياسات انعاش االقتصاد وتعافيه, كام برزت مؤرشات 

عىل عدم املساواة بني الفئات العمرية ومقاربة النوع االجتامعي فضال عن بقاء حالة عدم املساواة 

املكانية وضامن العدالة يف توزيع ثامر التنمية ال سيام بني  بني املدن واالرياف مما يتطلب حتقيق التنمية

الريف واملدينة وبني املحافظات, وزيادة مشاركة اوسع للنساء يف سوق العمل, وادماج الفئات 

املستضعفة واملهمشة يف عملية التنمية, واستكامل اصالح نظام احلامية االجتامعية بام يضمن 

 والفئات اهلشة.استهداف اكثر فعالية للفقراء 

بجعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وامنة وقادرة ".اهلدف احلادي عرش يتعلق 11

حيث يعترب االسكان من املتطلبات االجتامعية االساسية التي حتدد  "عىل الصمود ومستدامة

سكان مستوى جودة احلياة والرفاه لكل من االشخاص واالماكن, وتوجد عالقة وثيقة بني اال

والبيئة حيث تستهلك عمليات االسكان كميات كربى من املوارد الطبيعية.....الخ وينتج عن 

ذلك خملفات وتلوث يف اهلواء واملاء وغريها من العوامل االخرى الناجتة عن االستخدامات 

ع البرشية, وعىل الرغم من كفالة الدستور العراقي النافذ حلق كل مواطن يف السكن اال ان القطا

وبعد التاريخ املذكور مما  2003املذكور يعاين من امهال كبري من جانب الدولة العراقية قبل العام 

خلق الكثري من املشاكل االجتامعية واالمنية واالقتصادية ليتشكل بذلك ضغط مضاف عىل 

كلة مؤسسات الدولة كافة حيث سامهت املعاجلات القانونية املتهالكة وغري املستوعبة حلجم املش

 يف تفاقمها.
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.اهلدف الثاين عرش من اهداف التنمية املستدامة يتعلق بضامن وجود انامط استهالك وانتاج 12

مستدامة اهتمت بابرازه احدى الطالبات عىل ضوء زيادة عدد سكان العامل, وارتفاع نسب التحرض 

لخ مما يتطلب التحول اىل حقاقات ترتبط بزيادة الطلب عىل املاء والغذاء والطاقة.....اتمما يرتب اس

هنج اكثر استدامة لإلنتاج واالستهالك, فالعامل يعاين من سوء ادارة االنتاج واالستهالك واستخدام 

انامط تؤدي اىل استنزاف املوارد الطبيعية بشكل رسيع حيث يتم السعي من خالل حتقيق اهلدف 

نية, وتقليل اخلسائر من االغذية, الثاين عرش إلنجاز جمموعة من املقاصد كتشجيع الصناعات الوط

فضال عن تقليل النفايات الغذائية بمقدار النصف, ودعم البلدان النامية من الناحية العلمية 

 والتكنلوجية لضامن تقدمها.....الخ وال تبدو هذه املقاصد متوافرة بالنسبة للواقع العراقي املزري.

املناخي, فنتيجة لنشاط االنسان بدأت بعض .اهلدف االخر وهو الثالث عرش ينصب عىل العمل 13

التغريات املناخية السلبية التي تؤثر عىل نظم الزراعة والغابات من خالل ارتفاع درجات احلرارة, 

وارتفاع مستوى تركيز غاز ثاين اوكسيد الكاربون يف معدالت سقوط االمطار فضال عن ظهور 

حاالت اجلفاف وموجات احلر والفيضانات االفات واالمراض الزراعية مما سيقود اىل تكرار 

والعواصف االستوائية, وهذه حاالت تؤدي حتام اىل هتديد مكاسب التنمية يف كافة انحاء العامل, 

ويالحظ يف العراق ان القطاع الزراعي كان االكثر تاثرا بالتغري املناخي اذ تتاكل االرايض الزراعية 

تصيب الرتبة فضال عن تدهورها , مضاف اىل ذلك  يف بعض مناطق العراق نتيجة التعرية التي

الزحف العمراين ومشكلة التصحر, ومثل هذه النتائج السلبية تتطلب وضع خطط تساهم يف خلق 

بيئة صحية وتقليل االنبعاثات الغازية واالستخدام االمثل للطاقة يف العراق من دون ضياعات او 
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ع قضايا تغري املناخ واالهتامم بنوعية البيئة, هدر, وعمل اطار مؤسسايت ومعلومايت للتعامل م

 واستخدام تقنيات الطاقة املتجددة, واعداد كوادر قادرة عىل التعامل مع االتفاقيات اخلاصة باملناخ.

وهو هدف ذو امهية يتطلب العمل عىل منع  "باحلياة حتت املاء".اهلدف الرابع عرش يتعلق 14

النظم البيئية الربية والساحلية عىل نحو مستدام ومحايتها  التلوث البحري بانواعه كافة, وادامة

لتجنب اية نتائج سلبية, وتنظيم الصيد عىل نحو فعال, واهناء الصيد املفرط, والصيد غري القانوين, 

وغري املبلغ عنه, وغري املنظم, وممارسات الصيد املدمرة, وتنفيذ خطط ادارة قائمة عىل العلم من 

 السمكية اىل ما كانت عليه يف اقرب وقت ممكن......الخاجل اعادة االرصدة 

.اهلدف اخلامس عرش يتمثل بحامية النظم االيكولوجية الربية ومكافحة التصحر ووقف تدهور 15

االرايض وفقدان التنوع البيولوجي قدمت بخصوصه ورقة عمل من جانب احدى الطالبات, وال 

قيق اهلدف اعاله, فعامل التصحر وتدمري يبدو احلال يف العراق مشجعا مطلقا بخصوص حت

البيئة.....الخ نتيجة مالحظة لوجود الفساد االداري واملايل....الخ فضال عن سوء االدارة هلذا 

 امللف من جانب املؤسسات احلكومية ذات الصلة.

االمر الذي يتطلب  "السالم والعدل واملؤسسات القوية".اهلدف السادس عرش ينصب عىل 16

 اهناء حالة الرصاع, واحلد بشكل كبري من مجيع اشكال العنف, وتعزيز سيادة القانون, العمل عىل

واحرتام حقوق االنسان, ويبدو احلال يف العراق بامس احلاجة اىل كل نشاط او جهد يمكن له ان 

 يساهم يف حتقيق السالم والعدل وبناء املؤسسات القوية.
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ات من اجل حتقيق التنمية املستدامة مل تتطرق له اوراق . اهلدف السابع عرش يتعلق بعقد الرشاك17

العمل املقدمة من جانب الطلبة لكون عددهم ال يتجاوز الستة عرش طالبا تم قبوهلم يف مرحلة 

االمر الذ يقتيض توضيحي هلذا اهلدف لكن يف قاعة  2020 – 2019املاجستري للسنة الدراسية 

 الدرس ال يف هذه السطور..!!!
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م, أرشف حممد حسن هالل )املواجهة الترشيعية للجرائم البيئية من الناحية االجرائية( 2010 .36

 الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية.

م, أصالة كيوان )تفاقم الرضر والتعويض عنه( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2010 .37

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جودت اهلندي. 

م, إفراج أبو ملف )الضامنات القانونية وحوافز االستثامرات يف سوريا( املاجستري كلية 2010 .38

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلالق. 

م, اكرام بركات )حتليل النزاعات املعارصة يف ضوء مكونات البعد الثقايف يف العالقات 2010 .39

ري العلوم السياسية, جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم الدولية(, املاجست

 السياسية والقانون, بإرشاف د: مربوك غضبان.

م, اكرم حممود اجلمعات )العالقات بني اجلريمة التأديبية و اجلريمة اجلنائية دراسة 2010 .40

قوق, اململكة االردنية مقارنة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احل

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد عيل اخلاليلة.
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م, آالء حممد حمسن )دور القائد السيايس يف صنع السياسة اخلارجية فالديمري بوتني 2010 .41

انموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اف د: خالد املرصي و د. فادي خليل.اجلمهورية العربية السورية, بإرش

م, الراقي عبد الشفيع رشــيد )النظام القانوين للمرتب يف الوظيفة العامة وأثره يف 2010 .42

فاعلية اإلدارة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصـور ميـالد يونـس, 

 جامعة طرابلس ليبيا.

قبل الدولة الوطنية ضمن رهانات وحتديات مرحلة م, السعيد لوصيف )واقع ومست2010 .43

مابعد احلرب الباردة(, املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية ودراسات 

اسرتاتيجية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: 

 عبدالنارص جنديل.

صريية لعديم التمييز( املاجستري كلية القانون جامعة م, امامه اسامعيل )املسؤولية التق2010 .44

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جودت اهلندي. 

م, أماين النجار )الرقابة عىل دستورية القوانني بطريقة الدفع الفرعي رقابة االمتناع 2010 .45

السورية, بإرشاف د:  دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية

 نجم االمحد. 
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م, اجمد حامد مجعة )الفكر السيايس عند حممـد حممـد صادق الصدر( املاجستري العلوم 2010 .46

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: عامر حسن فياض. 

حقيق م, أجمد ناظم صاحب نصيف الفتالوي )اختصاص هيأة النزاهة يف التحري والت2010 .47

 جامعة بابل, املاجستري. -يف قضايا الفساد احلكومي(, كلية القانون 

م, أحممد فتح اهلل أحممد عبداحلميد )الرشكة القابضة طبيعتها وأحكامها( قسم القانون 2010 .48

 اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف: د. حممد عامر تيبار, جامعة طرابلس ليبيا.

يري )الدور االرسائييل يف السياسة اخلارجية االمريكية حيال م, امالن عباس زغري الغر2010 .49

( املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم 2001ايلول  11الرشق االوسط بعد احداث 

 السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: صالح عباس الطائي.

رص م, أهاب حامد )اثر القروض واملساعدات اخلارجية عىل السيادة الوطنية م2010 .50

نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نبيل عيل و د.صابر بلول. 

م, أوشن سمية )دور املجتمع املدين يف بناء االمن اهلويايت يف العامل العريب دراسة حالة 2010 .51

ستري العلوم السياسية, جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم العلوم اجلزائر(, املاج

 السياسية والقانون, بإرشاف د: رابح بلعيد.
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م, اياد داوود كويز املوسوي )الرقابة القضائية عىل تعسف االدارة يف استعامل سلطتها 2010 .52

 د: عيل امحد اللهيبي.  دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة املستنرصية, املاجستري, بإرشاف

م, إيامن رويس )دور قايض تطبيق العقوبة يف إعادة تأهيل املحكوم عليه( املاجستري 2010 .53

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى املخول. 

فلسطينية م, أيمن حممد فتيحة )تطور السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب جتاه القضية ال2010 .54

حتى االنتخابات الترشيعية الفلسطينية الثانية عام  1991من مؤمتر مدريد للسالم عام 

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف 2006

 د: نديم مسيس.

وفقا للقوانني م, ايناس مازن اجلبارين )احلامية املدنية للعالمة التجارية غري املسجلة 2010 .55

االردنية(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

م, إهياب اليوسف )املوقع اجليوبوليتكي للجوالن ضمن الرؤية االسرتاتيجية السورية 2010 .56

ة كلية العلوم السياسية جامعة واإلرسائيلية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسي

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسني السيد حسني و د. وجيه الشيخ.

م, أهيم حسن )احلامية اجلزائية للدور الرقايب هليئة االوراق واالسواق املالية( املاجستري 2010 .57

 بداجلبار احلنيص. كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ع
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م, باسم محدي حرارة )سلطة الويل عىل اموال القارصين( املاجستري كلية الرشيعة 2010 .58

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

م, باسم عبد السادة خليف )دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراق بعد 2010 .59

 ( بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبد اهلل. 2003عام 

م, باسم حممد خرض ال حجيل السعدي )التنظيم القانوين لعقد تسليم املفتاح(, 2010 .60

 املاجستري, كلية القانون جامعة بابل.

م, باسم نعيم عوض, الرقابة املالية للجهاز املركزي للمحاسبات. رسائل واطاريح 2010 .61

 نصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة امل

م, باسم ونوس )مجاعات الضغط واثرها يف عمل السلطات العامة يف االنظمة 2010 .62

الديمقراطية املعارصة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: مجيلة الرشبجي. 

م, بثينة سليامن )االختصاص القضائي يف تأديب املوظف العام دراسة مقارنة( 2010 .63

الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيلة 

 الرشبجي. 
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م, بثينة عبداملنعم محدان )التغطية اإلخبارية ل يب. يب. يس للقضية الفلسطينية نرشة 2010 .64

( املاجستري الدراسات 2008كانون أول  -املساء نموذجا الفرتة ما بني ترشين ثاين العامل هذا 

 الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: سميح شبيب.

 م, بختيار غفور محد امني )الوظائف غري الترشيعية للربملان(, جامعة السليامنية.2010 .65

لتوازن بني السلطتني التنفيذية والترشيعية يف النظام م, بدر حممد حسن اجلعيدي )ا2010 .66

الربملاين دراسة مقارنة مع التطبيق عىل النظام الدستوري الكويتي( الدكتوراه, قسم القانون 

 االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص, بإرشاف د: حممد حممد بدران. 

احلرب(, الدكتوراه, كلية العلوم م, براء عبدالقادر وحيد حممود )التطور التكنلوجي و2010 .67

 السياسية جامعة النهرين.

م, بسام الزملي )غسيل االموال والرسية املرصفية( الدكتوراه كلية القانون جامعة 2010 .68

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبود الرساج.

الزواج دراسة م, بسام موسى مصباح النزيل )احكام صور التدليس املعارصة يف عقود 2010 .69

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

 زياد ابراهيم مقداد.
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م, برشى سالمة )املسؤولية اجلزائية عن استخدام غري املرشوع لبطاقة الوفاء( 2010 .70

بإرشاف د: عبد اجلبار املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 احلنيص. 

م, بشري الشعاب سعيد بحيح )تفتيش املساكن يف قانون اإلجراءات اجلنائية( قسم 2010 .71

القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري, بإرشاف د: عبداحلفيظ عبداجلليل ديكنه, جامعة 

 طرابلس ليبيا.

قوق االنسان(, املاجستري جامعة م, بالل عبد اهلل سليم العواد )الضامن الدستوري حل2010 .72

الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: نزار العنبكي و 

 محدي قبيالت.

م, هباء امحد سليم امحد )ضامنات املحكمة التأديبية العادلة دراسة مقارنة( املاجستري 2010 .73

 ق, بإرشاف د: منصور العتوم.   القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقو

م, حتسني مهدي شبيب )مدى رشعية جملس االمن الدويل يف ترسيم احلدود بني الدول 2010 .74

املتنازعة احلالة العراقية الكويتية نموذجا(, كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 

  رشاف د: يوسف عطاري.االكاديمية العربية يف الدنامرك الدكتوراه علم القانون الدويل بإ
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م, تركي القحطاين )اإلرهاب الدويل ودور اململكة العربية السعودية يف مكافحته( 2010 .75

الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 .العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د. أمحد ناصوري

فريد حممود ابو حديد )التعصب القبيل يف السلوك السيايس الفصائيل م, توفيق عزات 2010 .76

الفلسطيني واثره عىل التنمية السياسية(, املاجستري التخطيط والتنمية السياسية كلية 

 الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني, بإرشاف د: عبدالستار قاسم. 

م, ثامر امحد القاسم )بطالن حكم التحكيم يف القانون األردين دراسة مقارنة(, جامعة 2010 .77

 الريموك االردن.  

م, جرب غازي شنطاوي )أثر ميض املدة عىل الورقة التجارية يف القانون األردين(, 2010 .78

 جامعة الريموك االردن.  

 بإرشاف( انموذجاً  نيجرييا –قيا م, مجال طه عيل )اليات التحول الديمقراطية يف افري2010 .79

 .حممد دريول عيل: د

م, مجال فالح الدليمي )الضوابط لدستورية والقانونية للرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة 2010 .80

للدولة من باب االيرادات(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 لعنبكي.اهلاشمية االردن, بإرشاف د: نزار ا
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م, مجال مفتاح أبو حجــر )االستيالء اإلداري يف القانون الليبي واملقارن( قسم القانون 2010 .81

 العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور الفيتوري حامد, جامعة طرابلس ليبيا.

م, مجعة عبد اهلل رباح ورش اغا )احكام الغصب وصوره املعارصة يف الفقه االسالمي( 2010 .82

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: سلامن نرص 

 الداية.

م, مجعة عمر عامر املودي )املبادرات واالستجابات السياسية يف السياسة اخلارجية 2010 .83

ق الليبية جتاه افريقيا غري العربية(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرش

 االوسط  للدراسات العليا االردن, بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة. 

م, مجيل احلوشان )عقد املضاربة كإحدى عمليات املصارف االسالمية( املاجستري 2010 .84

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هيثم الطاس. 

ية  يف فكر حسن لبنا وحممـد جواد م, جواد كاظم حسن دهش )احلكومة االسالم2010 .85

 مغنية: دراسة حتليلية مقارنة( بإرشاف د: امل هندي اخلزعيل 

م, جواس حسن رسول )الربملان االورويب طريق اىل التكامل االورويب(, جامعة 2010 .86

 بريوت العربية.
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دراسة دور  2008 - 2002م, جوتيار عادل حممود )السياسة اخلارجية الرتكية خالل 2010 .87

اربيل,  -النخبة ( عالقات دولية, الدكتوراه, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 بإرشاف د: شريزاد امحد النجار.  

م, جود عصام خليل االترية )نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العامة يف الترشيع الفلسطيني 2010 .88

ة كلية الدراسات العليا, نابلس دراسة مقارنة(, املاجستري القانون العام, جامعة النجاح الوطني

 فلسطني, بإرشاف د: غازي دويكات ؛ فادي شديد.

م, جورج مسوح )أحكام الرشكة املدنية املهنية للمحاماة( املاجستري كلية القانون 2010 .89

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد عامر غزال. 

جلريمة الزنا, رسائل واطاريح القانون كلية م, جيهان حسني عيل, اجلوانب العامة 2010 .90

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حازم الرحمني )النظام القانوين لبطاقة االعتامد( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2010 .91

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. 

لدستورية يف الدول العربية(, الدكتوراه, كلية م, حازم صباح محيد )االصالحات ا2010 .92

 العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م, حامد امحد مال العزاوي )العوملة يف ظل التطور التقني واثارها يف مستقبل الوطن 2010 .93

العريب(, جامعة سانت كليمنتس/ قسم العلوم السياسية, الدكتوراه, بغداد, بإرشاف د: 

 عصام العطية.    

م, حبيبة زالقي )تأثري التحوالت الدولية ملا بعد احلرب الباردة عىل السياسة اخلارجية 2010 .94

االيرانية(, املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية ودراسات اسرتاتيجية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: حسني قادري.

لدين متحت حممد شاكر, اثر الرشيعة االسالمية يف النظم القانونية م, حسام ا2010 .95

واالجتامعية يف اوروبا الغربية خالل والعصور الوسطى. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دمشق م, حسام القاعد )رشط املصلحة يف االلغاء( الدكتوراه كلية القانون جامعة 2010 .96

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سام دله. 

م, حسام حرفوش )ضامنات االنتخابات النيابية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2010 .97

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيلة الرشبجي. 

يف ضوء  2004لسنة 11م, حسام عيل صالح احلاج )قانون رضيبة الدخل رقم 2010 .98

القواعد األساسية للرضيبة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور 

 ميالد يونس, جامعة طرابلس ليبيا.
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م, حسام فيصل )سلطة االدارة يف إهناء العقد االداري باإلرادة املنفردة دراسة مقارنة( 2010 .99

 العربية السورية, بإرشاف د: امحد اسامعيل.  املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية

م, حسبان شكري خليل نزال )النضال السلمي يف الرصاعات الدولية فلسطني 2010 .100

 Non - violent struggle in international conflicts : theنموذجا 

Palestinian case املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة )

 لسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.بريزيت ف

م, حسن رزق سلامن عبدو )النظام العاملي ومستقبل سيادة الدولة يف الرشق 2010 .101

االوسط(, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية اآلداب والعلوم االنسانية, جامعة 

   فلسطني, بإرشاف د: نارص عبداهلل ابو العطا ؛ و د: عبدالنارص رسور .  -االزهر, غزة 

م, حسن عودة ابو اهليل )الطبقة الوسطى والرصاع الطبقي يف الفكر السيايس 2010 .102

 الغريب احلديث( بإرشاف د: محيد فاضل حسن 

م, حسن عيسى )دور االحزاب السياسية ونظم االنتخاب يف االستقرار احلكومي 2010 .103

لسورية, بإرشاف د: دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

 البحري. 

م, حسن فضالة موسى حسن )التنظيم القانوين لإلثبات االلكرتوين دراسة مقارنة( 2010 .104

 جامعة النهرين, الدكتوراه القانون اخلاص, بإرشاف د: عباس زبون العبودي.  -كلية احلقوق 
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لتنفيذية يف م, حسن ناجي سعيد )اشكالية العالقة بني السلطة الترشيعية والسلطة ا2010 .105

النظام السيايس العراقي( املاجستري فرع النظم السيايس كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 

 بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبد اهلل 

م, حسني احلكيم )السجون ومدى مالئمتها ألغراض العقوبات السالبة للحرية( 2010 .106

 ة السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربي

م, حسني رجب حممد خملف الزيدي )االثبات يف الرشيعة( الدكتوراه القانون 2010 .107

 املدين, كلية القانون جامعة بغداد. 

 -م, حسني ياسني طاهر العبادي )احلامية اجلنائية للثروة النفطية(, كلية القانون 2010 .108

 جامعة بابل, املاجستري.

ت حممد حممود البسوس )االشهاد عىل الطالق والرجعة وتطبيقاهتا يف م, حكم2010 .109

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

 فلسطني بإرشاف د: سلامن نرص الداية.

نائي م, حليمة مصطفى أبوزيد )املواجهة الترشيعية لإلرهاب يف القانون الدويل اجل2010 .110

وقوانني دول االحتاد املغاريب( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د 

 عبداحلفيظ عبداجلليل ديكنة, جامعة طرابلس ليبيا.
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م, محد االمحد )مبدأ الطاعة الرئاسية واثره عىل مسؤولية املوظف العام( املاجستري 2010 .111

 السورية, بإرشاف د: أمحد اسامعيل.  كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية

م, محد جاسم حممد )مستقبل النظام السيايس يف مجهوريه ايران االسالمية( 2010 .112

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م, محزة املصطفى )أثر العامل اجليواسرتاتيجي يف توجهات السياسة اخلارجية 2010 .113

يا نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة للدول ترك

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: خالد املرصي و د. فادي خليل.

م, محزة حسن خرض حسن شيخو الطائي )الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة( 2010 .114

 املاجستري القانون العام, بإرشاف د: مازن ليلو. االكاديمية العربية املفتوحة يف الدانمرك 

م, محزة حممد أبو عائشة األخرض )مسؤولية املحّكم املدنية دراسة يف القانون 2010 .115

الليبي( قسم القانون اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف: د الكوين عيل اعبوده, جامعة 

 طرابلس ليبيا.

ملصالح املتعاقدين مع رشكات الوساطة يف سوق  م, محود املسلخ )احلامية اجلزائية2010 .116

االوراق املالية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 عبداجلبار احلنيص. 
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م, محيدة عيل حممد اجلريدي )أحكام تعويض األرضار الناجتة عن التلوث البيئي( 2010 .117

القانون املاجستري ارشاف د: حممد مصطفى سليامن, جامعة قسم القانون اخلاص كلية 

 طرابلس ليبيا.

م, حنان صبحي حممود السيد, فكرة االختصاص التبعي ونظامه القانوين. رسائل 2010 .118

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

األمن اخلاصة يف القانون  م, حنونة عوض بالل املجربي )الوضع القانوين لرشكات2010 .119

الدويل اإلنساين( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشف: د. عبد السالم الطيف 

 عامرة, جامعة طرابلس ليبيا.

م, حيدر سعيد جرب جرب )الوكالة اخلاصة غري القابلة للعزل وانقضاء اجلها(, 2010 .120

ط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوس

 االردن بإرشاف د: عيل الزعبي.

م, حيدر عبد املطلب هاشم احلسني )سامت التعاقد وإثباته وتنفيذه عرب وسائل 2010 .121

االتصال احلديثة دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين الدكتوراه القانون اخلاص, 

 بإرشاف د: جليل الساعدي 
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حيدر عيل نوري )اجلريمة االرهابية دراسة يف ضوء قانون مكافحة االرهابية  م,2010 .122

جامعة النهرين الدكتوراه فلسفة القانون, بإرشاف  -م(, كلية احلقوق 2005لسنة  13رقم 

 د: مجال إبراهيم احليدري. 

اه م, خالد التدمري )واقع نظرية السيادة يف ظل املتغريات الدولية اجلديدة( الدكتور2010 .123

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: فيصل كلثوم. 

م, خالد احلاج عباس )الفصل يف الطعون اخلاصة بصحة انتخاب أعضاء جملس 2010 .124

الشعب السوري دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 البحري.  العربية السورية, بإرشاف د: حسن

م, خالد سبقجي )أصول التحقيق يف اجلرم اجلنائي بني القضائيني العادي 2010 .125

والعسكري( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 صفاء اوتاين. 

م, خالد عبد االله عبد الستار احلياين )االصولية املسيحية يف الفكر السيايس 2010 .126

 السياسية العلوم فلسفة الدكتوراه, بغداد جامعة –ريكي املعارص( كلية العلوم السياسية االم

 . التميمي حسن فاضل محيد: د بإرشاف, السيايس الفكر فرع

م, خالد جميد عبداحلميد اجلبوري )السياسة اجلنائية يف قانون مكافحة االرهاب 2010 .127

 اجستري.جامعة بابل, امل -دراسة مقارنة(, كلية القانون 
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م, خضري عبد الشهيد جبار )الفكر السيايس عند حممـد حسني النائيني( املاجستري, 2010 .128

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. 

م, خلود وليد صالح )دور املتغري التكنولوجي يف النظام الدويل بعد احلرب الباردة( 2010 .129

ين بإرشاف د: صالح عباس املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهر

 الطائي.

م, خليفة حممد مفرح املطريي )ضامنات حق الدفاع عن املتهم يف القانون الكويتي 2010 .130

واالردين دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 ي.اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد عيل عياد احللب

م, خليل عبود صالح الدليمي )االتفاقية االمنية بني الواليات املتحدة االمريكية 2010 .131

واحلكومة العراقية حتت االحتالل يف ضوء القانون الدويل دراسة حتليلية(, جامعة العلوم 

االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا االردن, املاجستري, بإرشاف د: ابراهيم مشهور 

   احلجازي.

م, خليل عبود صالح عبداهلل الدليمي )االتفاقية االمنية بني الواليات املتحدة 2010 .132

واالمريكية واحلكومة العراقية حتت االحتالل يف ضوء القانون الدويل دراسة حتليلية( 

 املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د ابراهيم مشهور اجلازي  
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اليا ملحم )حكم التحكيم دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق م, د2010 .133

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد حاتم البيات. 

م, دزشريكو محدامني صادق كرمانج )بناء الدولة العراقية ومسألة اهلوية الوطنية(, 2010 .134

 الدكتوراه جامعة ساوس اسرتاليا.

يم حرز اهلل )إشكاليات التحكيم اإللكرتوين واحللول املقررة هلا يف م, دعاء ابراه2010 .135

 القانون األردين دراسة حتليلية(, جامعة الريموك االردن.  

م, دالل باجس مصطفى حامد )الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات 2010 .136

 Palestinian public diplomacy after secondالترشيعية الثانية 

legislative elections.هيلغا باومغرتن ) 

دراسة سياسية(,  2005م, دالومر عثامن جميد )دستور مجهورية العراق لسنة 2010 .137

املاجستري العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة السليامنية بإرشاف د: حافظ علوان 

 محادي الدليمي.

م جنائي, الدكتوراه, جامعة صالح م, دهام اكرم عمر )جريمة االجتار بالبرش( عا2010 .138

 الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: حسني عبد عيل عيسى. 

م, ذكي ابراهيم )إشكالية االحالة يف نظام تنازع القوانني( املاجستري كلية القانون 2010 .139

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: وفاء فلحوط. 
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 املسؤولية اجلزائية للرشكات أثناء ممارستها لنشاطها م, رامي اسامعيل )معايري2010 .140

االقتصادي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 صفاء اوتاين. 

م, رامي متويل عبدالوهاب ابراهيم القايض )الوساطة كبديل عن الدعوى اجلنائية( 2010 .141

كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: الدكتوراه قسم القانون اجلنائي 

 عمر سامل.

م, رانيا ادلبي )دور الرشكات متعددة اجلنسيات يف تطوير عقود االستثامرات 2010 .142

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

 ملندي. 

شنيور )التقارب بني إيران ومحاس بني الرضورة واخليار م, رائد كامل أمحد إ2010 .143

The Iran - Hamas rapprochement : between necessity and 

choice املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني )

 بإرشاف د: روجر هيكوك.

العربية واالمن القومي العريب م, رباب عيل مجيل امني الشوك )التبعية الغذائية 2010 .144

االسباب واالثار(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة.
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معة م, ربيع شالل )الرضيبة عىل التجارة االلكرتونية( الدكتوراه كلية القانون جا2010 .145

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف شباط.

م, رجب رمضان التائب )تعديل عقد العمل باإلرادة املنفردة( قسم القانون 2010 .146

 اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف: د. عبد الغني عمرو الرويمض, جامعة طرابلس ليبيا.

رضار التي تسببها االجسام الفضائية م, رزان بريقدار )املسؤولية الدولية عن اال2010 .147

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 1972وفق اتفاقية االمم املتحدة لعام 

 العربية السورية, بإرشاف د: أمل يازجي. 

م, رشا الفتال )دفوع الكفيل يف مواجهة الدائن( املاجستري كلية القانون جامعة 2010 .148

 السورية, بإرشاف د: حممد حاتم البيات. دمشق اجلمهورية العربية 

م, رشوان حاتم )دور السياسة املالية يف حتقيق االهداف االقتصادية دراسة مقارنة( 2010 .149

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف شباط. 

م, رشيدة بوكر )جرائم االعتداء عىل نظم املعاجلة االلية يف الترشيع اجلزائي 2010 .150

واملقارن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منال 

 املنجد. 

م, رضا السيد عيل عرفة )االمن واثره عىل ترصفات اجلاسوس املسلم( املاجستري 2010 .151

 يعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.كلية الرش
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م, رضوان عبيدات )حق املؤمن عليه يف الراتب التقاعدي املبكر وفق أحكام 2010 .152

 القانون األردين و املقارن(, جامعة الريموك االردن.  

عة دمشق م, رفعت خلف )الطالق التعسفي( املاجستري كلية القانون جام2010 .153

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ايمن ابو العيال. 

م, رنا امحد )محاية حقوق املرأة يف االرايض العربية املحتلة( املاجستري كلية القانون 2010 .154

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي. 

يف لبنان والعدالة الرضيبية(,  م, رنا حسني حطيط )الرسم عىل القيمة املضافة2010 .155

 الدبلوم, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د فوزت فرحات      

م, رنا عمران الكبييس )حتويل التصفية يف الرشكات املسامهة العامة(, املاجستري 2010 .156

الردن, بإرشاف د: مؤيد جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية ا

 عبيدات.

م, رنيم عبود )املحكمة العربية لالستثامر( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2010 .157

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي و د نجم االمحد. 

م, روان رجا جاد قحاز )نظرية التبعية وأمهيتها يف فحص العالقة ما بني الواليات 2010 .158

 Dependency theoryتحدة والرشق األوسط احلاالت إيران السعودية العراق امل

and its relevance to relations between the US and the 
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Middle East : the cases of Iran , Saudi Arabia and Iraq )

روجر  املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د:

 هيكوك.

م, روبا حامد )مدى فاعلية السياسة اجلنائية يف سورية حلامية الطفل من الترشد 2010 .159

والتسول( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 عبداجلبار احلنيص. 

اجستري م, ريم صالح الزبن )االختصاص االفتائي ملحكمة العدل الدولية(, امل2010 .160

قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 بإرشاف د: نزار العنبكي.

م, زكريا حممد حييى صالح الرساجي, املركز القانوين للمحكم يف التحكيم 2010 .161

رية مرص التجاري الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

 العربية.

م, زمن غازي جعفر )النظام القانوين السرتداد الرشكة املسامهة ألسهمها(, كلية 2010 .162

احلقوق جامعة النهرين, الدكتوراه القانون القسم اخلاص, بإرشاف د: عيل كاظم الرفيعي
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بني ارسائيل  2006م, زهري املوسوي )إشكالية النرص واهلزيمة يف حرب متوز 2010 .163

(, الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية, كلية العلوم السياسية اجلامعة وحزب اهلل

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د كميل حبيب  

م, زيد أمحد مبارك حسني اخلمريي, عقد التأمني واثاره يف التوازن بني االخطار 2010 .164

رة مجهورية مرص والتعويض والتأمني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

 العربية.

م, زينة حسن )اثر االنضامم اىل اتفاقيات حترير التجارة الدولية عىل محاية حقوق 2010 .165

امللكية الفكرية يف الدول النامية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي. 

السيالوي )املركز الدستوري لرئيس الدولة م, زينة صاحب كوزان عبد العباس 2010 .166

جامعة  -م العراقي دراسة مقارنة( كلية القانون والعلوم السياسية 2005يف ظل دستور 

 الكوفة, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: عيل يوسف عبد النبي الشكري.                                                        

محد انور )دور القانون الدويل االنساين يف بناء السالم يف دول مابعد م, سامل ا2010 .167

 الرصاع(, املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م, سامر الداللعة )منع املؤلف من الترصف بمجموع اإلنتاج الفكري املستقبيل بني 2010 .168

 رصاحة القانون ومداخالت الفقه دراسة مقارنة(, جامعة الريموك االردن.  



52                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, سامر املصطفى )النظام القانوين للشيك االلكرتوين( املاجستري كلية القانون 2010 .169

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: بسام شيخ العرشة.

م, سامي حممد نصري )محاية املستهلك من الغش يف العقود اإللكرتونية يف ظل 2010 .170

 .  القانون األردين(, جامعة الريموك االردن

م, سبهان عبد اهلل يونس الطائي )القيود الواردة عىل سلطات الضبط االداري و 2010 .171

الرقابة القضائية عليها( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامر عياش عبد 

 اجلبوري و د: إدريس حسن حممد اجلبوري.

للمنفعة العامة وبرامج م, رساج الدين عبداهلل إبراهيم الكيالين )نزع امللكية 2010 .172

التطوير العمراين يف ليبيا( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. خليفة عيل 

 اجلرباين, جامعة طرابلس ليبيا.

م, رسمد رياض عبد اهلادي )األبعاد القانونية لدور القايض اإلداري(, كلية 2010 .173

قانون العام, بإرشاف د: أزهار عبد الكريم جامعة النهرين, الدكتوراه فلسفة ال -احلقوق 

 الشيخيل.

الفرنسية وتأثريها يف االحتاد  -م, سعد فضالة محزة املرشدي )العالقات االملانية 2010 .174

( كلية العلوم السياسية جامعة بغداد, الدراسات الدولية, بإرشاف 2009-1990االوريب 

 د: سعد حقي توفيق 
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الالجئني يف ضوء االتفاقيات الدولية(, قسم  م, سعد قاسم عبدالرضا )نظام2010 .175

 القانون العام, جامعة سانت كليمنتس العاملية, بإرشاف د: جعفر خزعل املؤمن. 

م, سعدية عزيز دفار الزيدي )الرقابة القضائية عىل تكييف الوقائع يف جمال تأديب 2010 .176

ستري القانون العام بأرشاف د: املوظفني دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية, املاج

 عيل أمحد حسن اللهيبي. 

م, سعيد العابد )احلصار واثره عىل حقوق االنسان دراسة مقارنة بني الفكر 2010 .177

االسالمي والقانون الدويل االنساين غزة إنموذجا(, املاجستري ختصص رشيعة وقانون, جامعة 

 االسالمية, بإرشاف د: حمود بوترعة. احلاج اخلرض باتنة كلية العلوم االجتامعية والعلوم

م, سعيد حممد ايوب خلة )الدعاوى غري املنصوص عليها يف قانون االحوال 2010 .178

الشخصية املعمول به يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة دراسة فقهية مقارنة( املاجستري كلية 

 د السويركي.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: شحادة سعي

م, سفيان حممد إبراهيم )احتالل العراق وتداعياته عربيًا واقليميًا ودوليًا( جامعة 2010 .179

كلية احلقوق والعلوم السياسية / قسم الدراسات الدولية, بإرشاف د: حممد  -بريوت العربية 

 املجذوب؛ و د: رامز عامر. 

يع الليبي( قسم القانون العام م, سلسبيل حممد عيل بنيس )تقدير الرضيبة يف الترش2010 .180

 كلية القانون املاجستري بإرشاف د: منصور ميالد يونس, جامعة طرابلس ليبيا.
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م, سلمى طالل عبد احلميد )القرارات التي جيوز سحبها وإلغائها دون التقيد 2010 .181

: جامعة النهرين, الدكتوراه فلسفة القانون العام, بإرشاف د -بميعاد الطعن( كلية احلقوق 

 أزهار عبد الكريم الشيخيل   

م, سليم موسى نصار )يف مدى رشعية وقانونية التجديد والتمديد لرئاسة 2010 .182

 اجلمهورية يف لبنان(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

كلية القانون  م, سليامن امحد طراف )مفهوم السيادة يف قانون البحار( املاجستري2010 .183

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هواش شاهني. 

م, سليامن هوشان )خصخصة الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 2010 .184

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين.

بيقها يف اهليئة العامة للرضائب والرسوم م, سامح عوض )شفافية الرضيبة وآفاق تط2010 .185

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 مي حمرزي. 

م, سمر العيسى )انضامم تركيا إىل االحتاد األوريب اإلشكاليات التحديات 2010 .186

لية العلوم السياسية جامعة دمشق االحتامالت( املاجستري االختصاص العالقات الدولية ك

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امحد ناصوري و د. فادي خليل.
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م, سمرة أبو علوان )الرصاعات املسلحة اإلقليمية وتأثريها عىل األمن الدويل( 2010 .187

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 ية السورية, بإرشاف د: فادي خليل و د. عبد العزيز املنصور.العرب

م, سمري سعد مرقس, املعاملة الرضيبية للرشكات التي تقوم بتنفيذ مرشوعات 2010 .188

اخلدمات واملرافق العامة بنظام حق االنتفاع. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبداهلل مصطفى )األثار القانونية لإلصابة بمرض اإليدز يف عقد التأمني م, سمرية 2010 .189

 عىل احلياة دراسة مقارنة(, الدكتوراه, كلية القانون, جامعة السليامنية.

م, سندس شكر نوري )اجلرائم ضد االنسانية وتطبيقاهتا يف العراق( رسالة أعدت 2010 .190

االنسان جامعة اجلنان, طرابلس لبنان, قسم  استكامال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف حقوق

حقوق االنسان كلية اآلداب والعلوم االنسانية الدراسات العليا, بإرشاف د: ماجد نجم 

 عيدان اجلبوري. 

م, سها ياسني عطا القييس )زواج الصغار يف ضوء حتديد سن الزواج( املاجستري 2010 .191

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

م, سهيل صقور )االقرار الرضيبي دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية القانون 2010 .192

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عمري و د فخري. 
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ة م, سوسن الرفاعي )الرشاكة االوروبية املتوسطية( الدكتوراه كلية القانون جامع2010 .193

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف شباط و د ماهر ملندي. 

( 1991 - 1990م, سوسن الشحود )النظام العاملي اجلديد وأزمة اخلليج الثانية 2010 .194

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 ناصوري و د. فادي خليل. العربية السورية, بإرشاف د: امحد

م, سوسن بيطار )اثار العقد االداري بالنسبة اىل الغري( الدكتوراه كلية القانون 2010 .195

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسني. 

م, سيف نرصت توفيق اهلرمزي )احلرب االمريكية عىل العراق الدوافع 2010 .196

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.االسرتاتيجية واالبعاد(, 

م, شادي اسامعيل )اللوائح التنفيذية والرقابة القضائية عليها دراسة مقارنة سوريا 2010 .197

مرص فرنسا( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 مهند نوح. 

م, شادي عدره )خرق حرمة احلياة اخلاصة باستخدام نظام معاجلة املعلومات( 2010 .198

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين و 

 د حمي الدين مراد. 
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م, شاهر حممد عيل املطريي )الشكوى كقيد عىل حتريك الدعوى اجلزائية يف القانون 2010 .199

اجلزائي االردين والكويتي واملرصي(, املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد عيل عياد.

م, شذى حممد صالح عبدالقادر الدوري )آثار نظرية البطالن عىل عقد العمل 2010 .200

انون املاجستري ارشاف د: عبدالغني عمرو الرويمض, الفردي( قسم القانون اخلاص كلية الق

 جامعة طرابلس ليبيا.

م, رشايطية سمرية )تأثري الدول الفاشلة عىل االستقرار االمني دراسة يف العالقة 2010 .201

بني الفشل الدواليت والتهديدات االمنية اجلديدة(, املاجستري ختصص سياسات مقارنة قسم 

خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية, اجلمهورية العلوم السياسية, جامعة حممد 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: مصطفى بخوش.

م, شريين عبد حسن يعقوب )الطبيعة القانونية للخطر يف التامني البحري(, 2010 .202

ف د: املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشا

 هاشم اجلزائري.

م, صابر حممد املزعل )التزام البائع بضامن حقوق وادعاءات الغري املتعلقة بحقوق 2010 .203

دراسة يف اتفاقية فينا مقارنة بأحكام القانون املدين األردين(, جامعة الريموك  امللكية الفكرية

 االردن.  
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العالقات العراقية  م, صالح خالف صالح )آثار االجتياح العراقي للكويت عىل2010 .204

(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق 2008 - 1988االمريكية 

 االوسط  للدراسات العليا االردن, بإرشاف د: عبداملجيد عىل العزام. 

م, صباح نوري نارص صبي )الوصية الواجبة يف الفقه والقانون بحث قضائي(, 2010 .205

صنف الثالث من اصناف القضاة, بإرشاف القايض, حممد حسني بحث متطلبات الرتقية لل

 .نرص اهلل حمكمة استئناف املثنى االحتادية

م 2005م, صبيح وحوح العطواين )رئيس جملس الوزراء يف العراق يف ظل دستور 2010 .206

جامعة الكوفة, املاجستري القانون العام,  -( كلية القانون والعلوم السياسية -دراسة مقارنة  -

 بإرشاف د: عيل يوسـف الشكـري.  

م, صخر حاج بكري )املسؤولية الدولية للمنظامت الدولية عن الفعل غري املرشوع 2010 .207

وفقا للقانون الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: مايا دباس. 

ل عن انتهاك القواعد م, صداع دحام طوكان )مسؤولية سلطات االحتال2010 .208

الدستورية املتعلقة بحقوق االنسان حالة العراق( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس احلويش و د: حسن البحري. 
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م, صفا سليم ناجي )املسؤولية املدنية ملجلس إدارة الرشكة املسامهة العامة دراسة 2010 .209

 املاجستري كلية احلقوق جامعة االرساء االردن بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء. مقارنة(

م, صفاء عطية )فعالية اللجان الدولية يف مراقبة االنتخابات(, املاجستري ختصص 2010 .210

حتوالت الدولة قسم احلقوق كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 ادم قبي. اجلزائر , بإرشاف د: 

م, صفاء ناجي جاسم )جتنيد االطفال يف املنازعات املسلحة يف ضوء القانون الدويل 2010 .211

االنساين العراق إنموذجا(, الدبلوم, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: رامز عامر.       

إلبن من األصولية م, صالح الدين خليل ربيع جابر )موقف إدارة بوش ا2010 .212

اإلسالمية يف منطقة الرشق األوسط( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا 

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نديم مسيس.

م, صالح مهدي هادي )االنتشار النووي واثره يف التوازن االسرتاتيجي( املاجستري 2010 .213

 امعة النهرين.العلوم السياسية كلية العلوم السياسية ج

م, طارق كريم )االستثناءات العامة يف اتفاقيات حترير التجارة العاملية دراسة 2010 .214

خاصة لالستثناءات املتعلقة باآلداب العامة والنظام العام واالخالق العامة( املاجستري كلية 

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس احلويش. 
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طاهر طه عبد اللطيف, ظاهرة غسل االموال وانعكاساهتا عىل القطاع املايل. م, 2010 .215

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ظافر مدحي فيصل )تطورات عقد االمتياز وتنظيمها القانوين يف العراق( 2010 .216

دريس حسن حممد و د: إحسان شاكر عبد املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إ

 اهلل.

م, عادل إبراهيم عيل املسـاليت )تقلص مبدأ السيادة يف ظل العوملة( قسم القانون 2010 .217

 العام كلية القانون املاجستري, ارشاف د: املدين عيل الصديق, جامعة طرابلس ليبيا.

رضورة دراسة م, عادل امحد حسني ابوعركي )النظام الدستوري لترشيعات ال2010 .218

مقارنة ما بني االردن والكويت(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: زهري قدورة.

م, عارف عبد اهلل سالمة جفال )النظام الدويل اجلديد و التدخل يف الشؤون 2010 .219

 فلسطني كحالة( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات الداخلية للدول اإلصالح يف

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: سمري عوض.

م, عاصم امحد عطية بدوي )احكام الرصف االلكرتوين يف الفقه االسالمي( 2010 .220

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

 مقداد.
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م, عاطف سامل عبد الرمحن )دور القضاء الدستوري يف االصالح السيايس 2010 .221

واالجتامعي واالقتصادي دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون الدستوري كلية احلقوق 

 جامعة عني شمس مرص, بإرشاف د: عادل عبد احلمن خليل.

لفتاح ابراهيم( املاجستري, بإرشاف م, عالية عبد االمري )الفكر السيايس عند عبد ا2010 .222

 د: عامر حسن فياض. 

 2006م, عامر عفيف شديد )اخلطاب السيايس حلركة محاس قبل وبعد إنتخابات 2010 .223

حدود الثبات والتغري( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: سمري عوض.

ي )املسؤولية املدنية عن أرضار املنتجات الصناعية املعيبة م, عامر حممد اجلنيد2010 .224

 Civil liability for damages of defective industrialدراسة مقارنة 

products : a comparative study املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة )

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: أمني دواس.

)احلامية اجلزائية للبيئة يف الترشيعات االردنية(, املاجستري  م, عامر حممد الدمريي2010 .225

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد 

 اجلبور.
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م, عائشة حممد رفايع )مدى رقابة حمكمة العدل الدولية عىل رشعية قرارات جملس 2010 .226

القانون املاجستري ارشاف: د. املدين عيل الصديق, جامعة األمن( قسم القانون العام كلية 

 طرابلس ليبيا.

م, عبابسة عيل )دراسة السلوك االجرامي حاالت إكلينيكية( املاجستري كلية 2010 .227

 العلوم االجتامعية معهد علم النفس املريض جامعة وهران.

البحرية بالنفط(, م, عباس ابراهيم دشتي )اجلوانب القانونية لتلوث البيئة 2010 .228

املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: يوسف عطاري.

م, عباس علوان لفتة الشوييل )جورج واشنطن ودوره العسكري والسيايس يف 2010 .229

تاريخ احلديث كلية الرتبية (, املاجستري ال1789 - 1732الواليات املتحدة االمريكية 

 اجلامعة املستنرصية بإرشاف د: موسى حممد ال طويرش. 

م, عباس حممود املحارمة )أثر التحديات الداخلية عىل النظام االقليمي العريب(, 2010 .230

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية 

 ن, بإرشاف د: أمني مشاقبة.اهلاشمية االرد

م, عبد االمري عبد احلسن ابراهيم )املنهج الواقعي واثره عىل السياسة اخلارجية 2010 .231

 االمريكية( بإرشاف د: امحد نوري النعيمي. 
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م, عبد الرمحن كريم درويش )الفكر السيايس لألحزاب السياسية الكردستانية يف 2010 .232

ياسية بني احلزب الديمقراطي الكردستاين واالحتاد العراق دراسة للمقاربات الفكرية الس

 الوطني الكردستاين( بإرشاف د: عامر حسن فياض. 

م, عبد الرمحن حممد جرب ابو عريبان )القضاء العريف مقارنة بالفقه االسالمي دراسة 2010 .233

 تطبيقية مقارنة يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة

 فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد. 

(, 2003م, عبد الستار هادي عبيد اجلنايب )افاق الدور االقليمي للعراق بعد عام 2010 .234

جامعة العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا, االردن, الدكتوراه, اململكة االردنية 

 اهلاشمية, بإرشاف د: مازن امحد صدقي العقييل.

م, عبد السالم شهيد عجمي شهيد العيسى )احلكم الصالح يف الفكر السيايس 2010 .235

االسالمي املعارص( املاجستري فرع الفكر السيايس العلوم السياسية بغداد بإرشاف د: امل 

 هندي كاطع. 

م, عبد الكريم حسن شيحة )أمهية املعاهدات املتعددة األطراف يف مصادر القانون 2010 .236

ون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. عبد احلكيم ضو زامونة, جامعة الدويل( قسم القان

 طرابلس ليبيا.
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م, عبد اهلل عيل حممد عبد اهلل النعيمي )حق اإلنسان يف التقايض يف الرشيعة 2010 .237

اإلسالمية والقانون الوضعي( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ماجد نجم 

 د. ساجر نارص محد اجلبوري.عيدان اجلبوري و 

م, عبد اهلل حممد عبد العزيز ابو ريا )جواب املدعى عليه عىل الدعوى وتطبيقاته يف 2010 .238

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

 فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

رصجع العجمي )جملس األمة الكويتي(, املاجستري قسم م, عبد اهلل حممد منصور امل2010 .239

 االداري كلية احلقوق جامعة املنصورة, بإرشاف د: صالح الدين فوزي حممد 

م, عبد املجيد العبدون )التعامل باألوراق املالية( املاجستري كلية القانون جامعة 2010 .240

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. 

م, عبد املهدي حممد امحد جودة, دور البنك املركزي يف املحافظة عىل استقرار 2010 .241

العملة يف ظل نظام حرية الرصف. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عبد الوهاب حسن )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه دول اوروبا الرشقية بعد 2010 .242

اء احلرب الباردة أوكرانيا التشيك انموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية انته
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كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: خالد املرصي و 

 د. حممد حسون.

م, عبد الوهاب حممد عبد الوهاب, اجلوانب التنظيمية لتجارة السلع الزراعية يف 2010 .243

 يف ظل حترير التجارة الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

 مجهورية مرص العربية.

م, عبد رزيج أسود )النظام القانوين لعقد االمتياز(, املاجستري, كلية القانون 2010 .244

 والعلوم السياسية, جامعة االنبار.

التملك دراسة مقارنة بني الرشيعة  م, عبدالرزاق الشيبان )االجيار املفيض اىل2010 .245

والقانون( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد 

 حاتم البيات. 

م, عبدالعزيز عبد العزيز املهري )التحوالت السياسية يف النظام الدويل اجلديد 2010 .246

(, 2010 - 1990قرارها خالل الفرتة واثرها عىل امن دولة جملس التعاون اخلليجي واست

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: أمني املشاقبة.

م, عبدالعزيز عبدالعزيز املهري )التحوالت السياسية يف النظام الدويل اجلديد 2010 .247

(, 2010 - 1990دولة جملس التعاون اخلليجي واستقرارها خالل الفرتة واثرها عىل امن ال



66                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا 

 االردن, بإرشاف د: امني املشاقبة. 

ت م, عبداهلل حسني عبداهلل العزة )دور اخلربة الكتابية يف اإلثبات يف قانون البينا2010 .248

الفلسطيني دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: يوسف شندي.

م, عبداهلادي جمد )دور النيابة العامة يف حتقيق العدالة االصالحية لألحداث( 2010 .249

اجلبار املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبد

 احلنيص. 

 م, عبديل سهام )دعوى القضاء الكامل(, املاجستري, القانون. 2010 .250

م, عبلة الغوثاين )ضامنات املتهمني أمام املحكمة اجلنائية الدولية( املاجستري كلية 2010 .251

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جاسم زكريا. 

)العالقات االيرانية السورية يف ظل التحوالت الدولية الراهنة(, م, عبلة مزوزي 2010 .252

املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية ودراسات اسرتاتيجية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: حسني قادري.

يف القانون اخلاص( املاجستري كلية  م, عبري مرصي )الرقابة القضائية عىل التحكيم2010 .253

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: موسى مرتي. 
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م, عدنان حسني عطية سامل )الفكر العريب التنموي يف ظل العوملة( املاجستري 2010 .254

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

 فتاح.ال

(, املاجستري جامعة 2003م, عدي فالح حسني )العنف السيايس يف العراق بعد 2010 .255

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: بلقيس حممد جواد.  -بغداد 

م, عذيب مخيس كليب العازمي, فلسفه التنظيم القانوين لتحقيق التأديبي بني 2010 .256

احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الفاعلية والضامن. رسائل واطاريح القانون كلية 

 العربية.

م, عز الدين عيل جوهري )النفوذ االمريكي يف القرن االفريقي الصومال 2010 .257

 إنموذجا(, املاجستري, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    

كلية  م, عزة قديس )جملس االمن واحلد من انتشار االسلحة النووية( املاجستري2010 .258

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امل يازجي. 

م, عصام بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد , الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية يف 2010 .259

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

 مرص العربية.
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م, عطا سعد حممد حواس , املسؤولية املدنية عن ارضار التلوث البيئي يف نطاق 2010 .260

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

م, عفاف إبراهيم رمضان مغيدر )النظام العاملي اجلديد وحق الشعوب يف تقرير 2010 .261

القانون املاجستري ارشاف: د. املدين عيل الصديـق, جامعة مصريها( قسم القانون العام كلية 

 طرابلس ليبيا.

م, عقبة سلطون )وقف تنفيذ القرارات االدارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 2010 .262

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسني و د مهند نوح. 

نات القانونية التي تدعم استعامل الشيك يف التعامل م, عال مروان سلطان )الضام2010 .263

كبديل عن النقود(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

م, عالء الدين محدان )مسؤولية االدارة عن الرضر املعنوي دراسة مقارنة( 2010 .264

 دكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسني. ال

م, عالء محزة عباس كاظم )الدعوى الكمركية يف الترشيع العراقي(, كلية القانون 2010 .265

 جامعة املستنرصية, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: متيم طاهر امحد اجلادر. 



69                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

)الدور التكاميل للرضيبة عىل القيمة املضافة دراسة مقارنة( م, عيل بومحود 2010 .266

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد خري 

 العكام. 

م, عيل حسني العلفي )نظرية االثبات يف دعوى االلغاء دراسة مقارنة( الدكتوراه 2010 .267

 ة العربية السورية, بإرشاف د: سامل دله. كلية القانون جامعة دمشق اجلمهوري

م, عيل حسني عيل )العقوبة االنضباطية لرجل الرشطة دراسة مقارنة(, كلية 2010 .268

القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: ساجد حممد 

 الزاميل. 

 -مقارنة(, كلية القانون م, عيل حسني منهل )االخالل املسبق بالعقد دراسة 2010 .269

 جامعة بابل, املاجستري.

م, عيل صالح مايض العدوان )احلامية اخلاصة لألطفال يف القانون الدويل االنساين( 2010 .270

 املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, بإرشاف د: وليد فؤاد املحاميد.  

جتاه الرتوبيكا االوربية بعد حادث احلادي م, عيل طارق جاسم )السياسة االمريكية 2010 .271

 ( بإرشاف د: مثنى عيل حسني.2010عرش من ايلول سبتمرب 

م, عيل عبداحلسني جبار )احلامية الدولية للصحفيني يف النزاعات املسلحة(, 2010 .272

 املاجستري القانون الدويل, جامعة سانت كليمنتس العاملية, بإرشاف د: عيل احلسن. 
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خليفة )الرشيعة الدولية يف ظل النظام الدويل اجلديد( قسم القانون  م, عيل عمر2010 .273

 الدويل كلية القانون املاجستري ارشاف: د. إبراهيم مصباح أبو خزام, جامعة طرابلس ليبيا.

م, عيل حممد عيل سامل )الرضيبة عىل دخل الرشكات دراسة حتليلية يف قانون 2010 .274

, الغايل سايس إبراهيم. د: ارشاف املاجستري القانون رضائب الدخل( قسم القانون العام كلية

 .ليبيا طرابلس جامعة

م, عيل حممود عيل بني ياسني )اآلثار القانونية املرتتبة عىل اندماج رشكات املسامهة 2010 .275

 العامة دراسة حتليلية يف القانون األردين(, جامعة الريموك االردن.  

ريمة االختفاء القرسي دراسة تطبيقية خاصة يف م, علياء وردة )االطار القانوين جل2010 .276

القارة االمريكية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 د: ابراهيم دراجي. 

م, عامد الدين امحد حممد عبد احليل )املعامالت املرصفية بواسطة اهلواتف النقالة(, 2010 .277

اص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية املاجستري قسم القانون اخل

 االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

م, عامد عزام )حق العودة يف إطار القرارات الدولية بني املبدأ والتطبيق( املاجستري 2010 .278

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جاسم زكريا. 
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م, عمر قباين )املشكالت العملية يف استجواب املدعي علية يف مرحلة التحقيق 2010 .279

االبتدائي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: بارعة قديس. 

 م, عمر وهيب ياسني )مشكلة كركوك انموذجا قضية املناطق املتنازع عليها يف2010 .280

العراق( املاجستري قسم النظم السياسية والسياسات العامة كلية العلو السياسية جامعة 

 النهرين بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبد اهلل. 

م, عمران عبدالسالم الزعبي )سلطة املحكمني يف إصدار القرارات املستعجلة يف 2010 .281

  القانون األردين دراسة حتليلية(, جامعة الريموك االردن. 

م, عوض عبد اهلل القضاة )مسؤولية البنوك االردنية عن غسل االموال(, املاجستري 2010 .282

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم 

 اجلزائري.

م, عيسى احلسني )املسؤولية املدنية للمصارف يف ضوء احكام القانون والقضاء( 2010 .283

 ه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. الدكتورا

م, غدير نجيب حممود أبو الرب )املسؤولية املدنية للطبيب يف الترشيع الفلسطيني 2010 .284

 Physicians civil liability according toدراسة حتليلية مقارنة 
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Palestinian legislation : analytical comparative study )

 املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: فراس ملحم.

م, غزير حممد الطاهر )اليات تفعيل دور البلدية يف ادارة التنمية املحلية باجلزائر(, 2010 .285

زائر املاجستري قسم احلقوق كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجل

 , بإرشاف د: بوحنيه قوي. 

م, غسان كاظم غياض )اثر املنطق يف منهج البحث بالفكر السيايس االسالمي( 2010 .286

 بإرشاف د: سعدي كريم سلامن. 

م, غسان لعيبي منايت )حكومة ترصيف األعامل( كلية احلقوق جامعة النهرين, 2010 .287

 الدكتوراه القسم العام, بإرشاف د: وسام صبار العاين 

م, غنيم قناص املطريي )اليات تطبيق القانون الدويل االنساين(, املاجستري قسم 2010 .288

القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف 

 د: نزار العنبكي.

م, غياث يوسف نارص )موقف املحكمة العليا اإلرسائيلية من تطبيق إتفاقيات 2010 .289

هاي وجنيف عىل األرايض الفلسطينية املحتلة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة ال

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: فراس ملحم.
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م, فاتن السهوي )املياه العربية يف االسرتاتيجية اإلرسائيلية دراسة جيوبوليتيكية( 2010 .290

ياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم الس

 العربية السورية, بإرشاف د: حممد أكرم األمحر و د. فادي خليل.

م, فادي جديد )مبدأ ثنائي السلطة التنفيذية والعالقة بني رئيس الدولة واحلكومة 2010 .291

يف النظم السياسية املعارصة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 بإرشاف د: نجم االمحد. السورية, 

م, فادي حسن )الدور الصيني يف النظام اإلقليمي جلنوب آسيا( املاجستري 2010 .292

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: حممد حسون و د. فادي خليل. 

يس لالجئني الفلسطينيني يف لبنان( م, فادي حممود )الوضع القانوين والسيا2010 .293

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: امحد ناصوري و د. جاسم زكريا. 

م, فارس عبد الكريم حممد ابو نمر)الضامنات القضائية للمتخاصمني امام املحاكم 2010 .294

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

 بإرشاف د: سلامن نرص الداية. 



74                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, فاطمة بريه )ابعاد السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه املغرب العريب بعد احلرب 2010 .295

احلاج اخلرض  الباردة(, املاجستري العلوم السياسية فرع الدبلوماسية والعالقات دولية, جامعة

 باتنة كلية احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون, بإرشاف د: حسني قادري.

م, فاطمة خليل )تأثري السياسة اجلنائية احلديثة عىل إعادة هيكلة احكام التقادم 2010 .296

دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 ار احلنيص. عبد اجلب

م, فايز عبداهلل العساف )االقليات واثرها يف استقرار الدولة القومية اكراد العراق 2010 .297

نموذجا(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط  للدراسات 

 العليا االردن, بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة. 

يف القانون الدويل( املاجستري كلية القانون  م, فراس الشمندي )إشكالية االبعاد2010 .298

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أمل يازجي. 

م, فراس محد فرسوين )الفكر التحرري عند عبداحلميد بن باديس واثره يف 2010 .299

استقالل اجلزائر(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية العلوم االنسانية جامعة الرشق 

 الوسط  للدراسات العليا االردن, بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة. ا

م, فراس عدي )ابرام العقد بالوساطة االلكرتونية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 2010 .300

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ايمن ابو العيال و د عامر غزال. 
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يار الديمقراطي يف العراق مابني الرؤية االمريكية م, فراس كوريكس عزيز )اخل2010 .301

والرؤية الوطنية( املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبد اجلبار امحد 

 عبد اهلل. 

م, فطمة هواري )مبدأ املساواة يف التعيني يف نطاق الوظيفة العامة دراسة مقارنة( 2010 .302

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مهند نوح. املاجستري كلية القانون جامعة 

م, فالح عبداحلسن عبد ايوب )العراق بني احلصار واالحتالل وفقا الحكام 2010 .303

القانون الدويل(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د 

 رامز   

)دور القوى السياسية الرتكية يف حتديد سياسة م, فالح عبدالقادر أمحد الدوري 2010 .304

الدولة ملنطقة الرشق االوسط(, املاجستري قسم العلوم السياسية, اجلامعة احلرة يف هولندا, 

 العراق.

م, فالح مبارك بردان )مكانة اهليمنة يف التفكري االسرتاتيجي االمريكي(, 2010 .305

 الدكتوراه, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م, فواز محيدي سعد العازمي )ضامنات تأديب املوظف العام يف قانون اخلدمة 2010 .306

املدنية الكويتي دراسة مقارنة بالقانون االردين(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.
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ية السلطة التنفيذية عن أعامهلا وعالقتها م, فواز خلف عليان الدرويب )مسؤول2010 .307

بإعامل السيادة يف النظام الديموقراطي دراسة مقارنة االردن مرص فرنسا(, املاجستري قسم 

القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف 

 د: يوسف حممد عطاري.

لعقود االدارية يف جذب االستثامرات االجنبية دراسة م, فيصل الشديفات )دور ا2010 .308

مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد 

 احلسني و د مهند نوح. 

م, فيصل عيال العنزي )جرائم االعالم املرئي واملسموع يف القانون االردين 2010 .309

الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, والكويتي(, املاجستري جامعة 

 بإرشاف د: حممد عياد احللبي.

م, قاسم شحادة )اتفاقيات منع التهرب واالزدواج الرضيبي يف الدخل ومبدأ 2010 .310

املعاملة باملثل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 دي و د حممد خري العكام. ماهر ملن

م, قاسم حممد نجم الغريري )حمددات السياسة اخلارجية الرتكية جتاه العراق 2010 .311

: د بإرشاف, اهلاشمية االردنية اململكة, املاجستري, االردن, موتة جامعة(, 2010 – 2003

 .العقييل صدقي امحد مازن
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املتغريات االقليمية  م, قدري أمحد الطيف )مستقبل العراق السيايس يف ظل2010 .312

 والدولية(, الدكتوراه قسم العلوم السياسية, اجلامعة احلرة يف هولندا, العراق.

م, قيس رشايرة )مسؤولية متعهد النقل عن تفريغ وتسليم البضائع يف عقد النقل 2010 .313

لنقل املشرتك متعدد الوسائل دراسة حتليلية يف القانون األردين مقارنة مع االتفاقية الدولية ل

 متعدد الوسائل للبضائع(, جامعة الريموك االردن.  

م, قيس شهاب محد يوسف اجلعفري )الرقابة عىل دستورية املعاهدات الدولية 2010 .314

, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: عباس جامعة الكوفة -دراسة مقارنة(, كلية القانون 

 عبود عباس.

امثل واالختالف بني الوظيفة املدنية والوظيفة م, كارول البار الصليبي )اوجه الت2010 .315

 العسكرية(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م, كارس يونس )ضامنات املساءلة املسلكية ملوظفي وعامل االدارة العامة يف 2010 .316

انون جامعة دمشق اجلمهورية مرحلتي التحقق واملحاكمة دراسة مقارنة( املاجستري كلية الق

 العربية السورية, بإرشاف د: مهند نوح. 

م, كريمة لطيف عبد اهلل )وظائف الدولة يف الفكر السيايس االسالمي : دراسة ابرز 2010 .317

 االجتاهات الفكرية االسالمية( بإرشاف د: سعدي كريم سلامن. 
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داري يف فرنسا ومرص. م, لطفي أبو املجد موسى, التحكيم يف منازعات العقد اال2010 .318

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, لطفي حممد املعلول النفايت )النظام القانوين لنقابات املهن دراسة مقارنة يف 2010 .319

القانون الليبي واملرصي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور 

 توري حامد, جامعة طرابلس ليبيا.الفي

م, لقاء صفاء الدين حممود الزبيدي )ضامنات االفراد يف مواجهة سلطة االدارة يف 2010 .320

التنفيذ املبارش للقرار االداري دراسة مقارنة(, كلية القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري, 

 القانون العام, بإرشاف د: حممد عيل جواد. 

 بدور )األقليات االثنيات يف جغرافية العرب واجلوار بني املعارضة م, لقامن عيل2010 .321

واملشاركة النموذج العراقي( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسن أبو محود و د. سمري 

 حسن.

لطبي وحتديد املسؤولية عنه دراسة قانونية مقارنة(, م, لقامن فاروق حسن )اخلطأ ا2010 .322

 لندن, املاجستري, بإرشاف د: حممد اهلاموندي. -اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية 
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م, لقامن مامون )املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن جريمة تلويث البيئة(, 2010 .323

لعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح املاجستري القانون اجلنائي قسم احلقوق كلية احلقوق وا

 ورقلة اجلزائر , بإرشاف د: نصري الدين االخرضي. 

م, ملى مجعة )االلتزام بالتنفيذ الشخيص من قبل املتقاعد( الدكتوراه كلية القانون 2010 .324

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسني.

ائيل يف االمم املتحدة( املاجستري كلية القانون م, لولو عيسى )رشعية عضوية إرس2010 .325

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هواش شاهني. 

م, لؤي سعد عبيد )تطبيقات احكام الظروف واالستثنائية يف النظم السياسية 2010 .326

 العربية : مجهورية مرص العربية : حالة دراسة(, بإرشاف د: عيل درويل حممد. 

م, لؤي حممد سعيد توفيق احلليمي )االحكام الرشعية لإلرضابات يف املهن 2010 .327

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

 حامد احلويل.

م, ليىل عيل سعيد )وقف اخلصومة يف قانون أصول املحاكامت املدنية االردنية 2010 .328

بني الترشيعات االردنية والعراقية واملرصية(, الدكتوراه, جامعة عامن العربية دراسة مقارنة 

 كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا, االردن, بإرشاف د: امحد ابو شنب.
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م, ماجد توفيق محادة سمور )التفريق بني الزوجني للردة او اباء االسالم وتطبيقاهتا 2010 .329

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

 فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

م, ماجد عمران )حقوق االنسان وحرياته االساسية بني الدساتري الوطنية واملواثيق 2010 .330

ية الدولية دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العرب

 السورية, بإرشاف د: فيصل كلثوم. 

م, ماري الطرشة )االختصاص القضائي بالنظر يف املنازعات املتعلقة بمسائل 2010 .331

اجلنسية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: فؤاد ديب. 

أثريها يف الدعوى العامة دراسة م, مازن شاويش )بطء االجراءات اجلزائية وت2010 .332

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: بارع 

 القديس. 

م, مازن مصطفى )الرضائب والرسوم املحلية بني الترشيع والواقع العميل دراسة 2010 .333

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد 

 العموري. 
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م, ماهر اخلطيب )احلجز عىل احلساب اجلاري( املاجستري كلية القانون جامعة 2010 .334

 ية العربية السورية, بإرشاف د: حممد سامر عاشور. دمشق اجلمهور

م, ماهر عليان خضري )اجراءات التقايض يف دعاوى االحوال الشخصية امام 2010 .335

القضاء الرشعي الفلسطيني مقارنة مع الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 دفع اهلل.اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عبد الرمحن صديق 

م, ماهر يوسف )التمويل املشرتك واثره يف اقتصاديات البلدان النامية( املاجستري 2010 .336

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس احلويش. 

م, متيم ابراهيم )مسؤولية املرصف يف االعتامد املايل( املاجستري كلية القانون جامعة 2010 .337

 جلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امحد احلراكي و د عامد قحطان. دمشق ا

م, جمدي اسامعيل حممود )الطلب كقيد اجرائي عىل سلطة النيابة العامة يف حتريك 2010 .338

الدعوى اجلنائية( الدكتوراه قسم اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية 

 بإرشاف د: مأمون حممد سالمة.

م, حمسن حساين )توسيع حلف الناتو بعد احلرب الباردة(, العلوم السياسية, 2010 .339

 بإرشاف د: نزار اسامعيل احليايل. 

م, حممد ابراهيم فلفل )الفكر السيايس عند حممد مهدي شمس الدين(, بإرشاف 2010 .340

 د: امل هندي كاطع. 



82                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

التنمية االقتصادية  م, حممد امحد حسنني السيد, متويل البحث العلمي ودوره يف2010 .341

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

م, حممد أمحد حممد غوبر , الوزير يف النظم السياسية املعارصة . رسائل واطاريح 2010 .342

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

)إشكالية العالقة بني اهلوية والسلطة يف لبنان والعراق دراسة يف   م, حممد اخلياط2010 .343

التفاعالت املحلية واإلقليمية والدولية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أمحد ناصوري و د. سمري 

 اسامعيل.

ة )موازنات وحدات االدارة املحلية يف سوريا( املاجستري كلية م, حممد العقل2010 .344

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد العموري. 

م, حممد الكريان )دور السياسة املالية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية 2010 .345

( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 2010-2000السورية 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف جزان و د. عيل 

 كنعان.

)فاعلية اجلهاز املركزي للرقابة املالية دراسة مقارنة( املاجستري م, حممد املصطفى 2010 .346

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلالق. 
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م, حممد بقاعي )نظرية األمن القومي اإلرسائييل ومنعكساهتا عىل مسارات 2010 .347

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية  التفاوض العربية اإلرسائيلية( املاجستري االختصاص

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد حسون و د. امحد ناصوري. 

م, حممد جواد كاظم عباس )الفكر السيايس الليربايل يف العراق املعارص احلزب 2010 .348

 الوطني الديمقراطي إنموذجا( بإرشاف د: محيد فاضل حسن. 

حرفوش )املحكمة االوروبية حلقوق االنسان وحق اللجوء( املاجستري  م, حممد2010 .349

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أمل يازجي. 

م, حممد حسن )كف اليد يف نطاق الوظيفة العامة بني النظرية والتطبيق( املاجستري 2010 .350

 السورية, بإرشاف د: حممد احلسني.  كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية

م, حممد حسن بشري عبيد )الترصف يف حق اإلجيار باعتباره عنرًصا من عنارص 2010 .351

املحل التجاري( قسم القانون اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد حممد مصطفى 

 سليامن, جامعة طرابلس ليبيا.

ئية حلق املؤلف. رسائل واطاريح القانون كلية م, حممد حلمي عبد اهلل, احلامية اجلنا2010 .352

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد خليل اربيع )مرشوع الرشاكة االورومتوسطية وتداعياته السياسية عىل 2010 .353

(, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية اآلداب 1999 - 1991النظام االقليمية العريب 



84                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

فلسطني, بإرشاف د: ناجي صادق رشاب ؛ و د:  -نية, جامعة االزهر, غزة والعلوم االنسا

 عبدالنارص رسور .   

م, حممد خري النعاس )االساليب احلديثة يف إصالح االدارة الرضيبية دراسة 2010 .354

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف 

 شباط. 

حممد راشد فالح الوسمي العازمي )خطا املوظف العام وخطأ االدارة واالثار م, 2010 .355

املرتتبة عليهام يف القانونني االردين والكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: زهري امحد قدورة.

قياس البحر االقليمي الكويتي يف ضوء م, حممد راشد نارص النعيمي )مشاكل 2010 .356

القانون الدويل(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: يوسف عطاري.

م, حممد رافع عارف مساعدة )رصيد الشيك دراسة حتليلية يف القانون األردين(, 2010 .357

 ك االردن.  جامعة الريمو

م, حممد سامل عبد العايل حممود )إشكالية التكييف يف ترشيعات احلدود( قسم 2010 .358

 القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد رمضان بارة, جامعة طرابلس ليبيا.
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م, حممد سامر السيد )رسيان رضيبة الدخل من حيث الزمان واملكان دراسة 2010 .359

ري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيل مقارنة( املاجست

 صابوين. 

م, حممد سامر تركاوي )رئيس الدولة يف النظام الدستوري السوري دراسة حتليلية 2010 .360

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيل 

 الرشبجي. 

( 1991م, حممد سامي حسن الصايف )التجربة الربملانية يف دولة الكويت بعد عام 2010 .361

 املاجستري, بإرشاف د: حازم عيل الشمري. 

م, حممد سعيد الغندور )حتول القرار االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2010 .362

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: دله. 

م, حممد سويد )املسؤولية الوزارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة 2010 .363

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نجم االمحد و د حسن البحري. 

م, حممد شاكر رومية )الرضيبة عىل الرشكات املسامهة( املاجستري كلية القانون 2010 .364

 ورية, بإرشاف د: حممد احلالق. جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس

م, حممد صالح مهدي )التحكيم يف عقود االدارة الدولية دراسة مقارنة(, كـلـيــة 2010 .365

 القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: حممد عيل جواد كاظم . 
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املاجستري كلية م, حممد صالح )املسؤولية التقصريية يف جمال االعالم املرئي( 2010 .366

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عامد قحطان. 

م, حممد صنيتان الزعبي )املسؤولية الدولية عن االرضار التي تسببها النفايات 2010 .367

النووية(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 نزار العنبكي. بإرشاف د:

م, حممد طارق اخلن )جريمة االحتيال عرب االنرتنت االحكام املوضوعية 2010 .368

واالحكام االجرائية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: بارع القديس و د عامد الصابوين. 

طة الترشيعية يف الدساتري م, حممد طه حسني احلسيني )االختصاص املايل للسل2010 .369

جامعة الكوفة, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: عيل يوسف  -العراقية(, كلية القانون 

 الشكري. 

م, حممد طه عبد احلفيظ عبداهلل عليوه )دور الدين يف النظام الدستوري املرصي يف 2010 .370

نون العام كلية احلقوق جامعة ضوء االجتاهات العامة لألنظمة املعارصة( الدكتوراه, قسم القا

 القاهرة مرص, بإرشاف د: حييى اجلمل. 
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م, حممد عبد الفتاح امحد حييى )سقوط القصاص يف الرشيعة االسالمية دراسة 2010 .371

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

 ماهر امحد السويس.

الرحيم حاتم )املحكمة االحتادية العليا يف الدستور العراقي(, م, حممد عبد2010 .372

 املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد طي     

م, حممد عبدالعزيز عواد اخلوالدة )الضامنات اخلاصة باألحداث يف قانون 2010 .373

جامعة عامن العربية كلية القانون االردن بإرشاف األحداث األردين دراسة مقارنة( الدكتوراه 

 د: عامد حممد ربيع

م, حممد عبداهلل بريكان الرشيدي )عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك دراسة مقارنة مع 2010 .374

الرشيعة االسالمية(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.االردنية اهلاشمية االردن, 

م, حممد عبده حاتم سعيد )فصل الرشيك واثره عىل رشكة التضامن دراسة 2010 .375

مقارنة(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عبداهلل حممد الزبيدي.
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صوله )تطبيق القضاء والتحكيم الدويل للقواعد القانونية  حممد  م, حممد عثامن2010 .376

العرفية الدولية( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. اهلادي سامل محاد, 

 جامعة طرابلس ليبيا.

م, حممد عيل الساعور )احلامية اجلزائية للرسية املرصفية يف سورية( املاجستري كلية 2010 .377

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف الرفاعي. القانون جامعة 

م, حممد فادي هواري )العقود اهلندسية عقود املقاوالت دراسة مقارنة( املاجستري 2010 .378

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيل اجلاسم. 

حاكامت اجلزائية يف الترشيع م, حممد كاسب خطار الشموط )ضوابط عالنية امل2010 .379

االردين دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.

م, حممد مبارك حسن العجمي )االصالح السيايس يف الكويت واثره يف التغيري 2010 .380

اجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط  (, امل2010 - 1991

 للدراسات العليا االردن, بإرشاف د: امني عواد املشاقبة. 

م, حممد حممود الرويب حممد , الضبط االداري ودوره يف محاية البيئة . رسائل 2010 .381

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد منصور عبدالعزيز أبو شع )املؤرخون اإلرسائيليون اجلدد والقضية 2010 .382

الفلسطينية تاريخ النكبة( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: رنا رضا بركات

يف النظام م, حممد موسى أمحد هلسة )منازعات العالمات التجارية وأسامء النطاق 2010 .383

القانوين الفلسطيني دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: سامر الفارس.

م, حممد موسى اسامعيل كريزم )فوات حمل القصاص يف الفقه االسالمي( 2010 .384

اف د: مازن اسامعيل املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرش

 مصباح هنية.

م, حممد ميرس فتحي حممود )اثر التحالفات الدولية يف تطور الفكر االسرتاتيجي(, 2010 .385

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م, حممد نذير بن عرفه )االمم املتحدة والتدخل االمريكي يف العراق(, املاجستري 2010 .386

 احلقوق فرع القانون العام, جامعة اجلزائر كلية احلقوق, بإرشاف د: ادريس بوكر. 

م, حممد نورالدين اسامعيل الغافيل )رشعية العقوبات الدولية يف ضوء احكام 2010 .387

اجلمهورية  -احلصار العراقي إنموذجا( جنائي / جامعة دمشق   -القانون الدويل العام

 السورية, املاجستري, الدرجة امتياز, بإرشاف د: حسن البحري. 
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م, حممد هاشم رمحة عباس البطاط )الفكر السيايس عند اخلوارج( املاجستري , فرع 2010 .388

 ن فياض. الفكر السيايس كلية العلوم السياسية جامعة بغداد بإرشاف د: عامر حس

م, حممد وائل عبدالرمحن القييس )مكانه العراق يف االسرتاتيجية االمريكية جتاه 2010 .389

 اخلليج العريب( املاجستري الدراسات االسرتاتيجية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م, حممود االسمر الرشمان )املقيد عند األصوليني وتطبيقاته يف الفقه اإلسالمي و 2010 .390

 نون املدين(, جامعة الريموك االردن.  القا

م, حممود السيد )وسطاء التداول يف سوق االوراق املالية( املاجستري كلية القانون 2010 .391

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سهري اجلندي. 

لية م, حممود محد عمر عياد )رضيبة الدمغة يف الترشيع الرضيبي الليبي دراسة حتلي2010 .392

ف والئحته التنفيذية( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري  2004لسنة  12للقانون رقم 

 ارشاف: د. منصـور ميـالد يـونس, جامعة طرابلس ليبيا.

م, حممود عيل عبدالسالم وايف, املسؤولية اإلجرائية واملدنية للمحكم. رسائل 2010 .393

 صورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م, حممود حممد خالف )اثار اتفاقية املشاركة املرصية االوروبية عىل نظام القانون 2010 .394

العام املرصي( املاجستري, قسم القانون الداري كلية احلقوق جامعة االسكندرية بإرشاف د: 

 ماجد راغب احللو. 
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سة مقارنة( املاجستري كلية م, حممود وانيس )حدود سلطات الضبط االداري درا2010 .395

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عامر تركاوي. 

م, خملص سليم مراد )دور قانون املنافسة وتشجيع االستثامر املشاكل 2010 .396

 والتطورات(, باللغة االنكليزية, جامعة بانكوز, به ريتانيا.

االحوال الشخصية السوري وحيتاج إىل م, مرفت اخلطيب )ماسكت عنه قانون 2010 .397

تقنني الزواج وانحالله( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: ايمن ابو العيال. 

م, مروان رفيق حممد االمحد )النظام القانوين لعقد السمرسة يف القانون االردين 2010 .398

امن العربية كلية الدراسات القانونية العليا االردن بإرشاف دراسة مقارنة( املاجستري جامعة ع

 د: نظام توفيق املجايل

م, مروان سامل عيل )مكانة االقليمية اجلديدة يف االسرتاتيجية الشاملة( املاجستري 2010 .399

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

رتكية واثرها عىل القضية الفلسطينية( م, مريم الزاد )تطور العالقات السورية ال2010 .400

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هواش شاهني. 

م, مريم عبدالغفار دندش )جملس شورى الدولة كمرجع استثنايف ومتييزي(, 2010 .401

     املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.  
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م, مريم عمر خليفة عثامن )فلسفة النظام العقايب أصوهلا أبعادها( قسم القانون 2010 .402

 اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف: د. عبد الرمحن أبو توتة, جامعة طرابلس ليبيا.

م, مشاري سعد صالح الطويل الرشيدي )مسؤولية عديم التمييز عن الفعل الضار 2010 .403

القوانني الوضعية والرشيعة االسالمية(, املاجستري قسم القانون اخلاص دراسة مقارنة بني 

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند 

 عزمي ابو مغيل.

 45م, مصطفى االمام )دراسة مقارنة بني قانون اخلدمة اخلارجية العراقي رقم 2010 .404

رجية اللبنانية(, مجهورية العراق وزارة اخلارجية معهد اخلدمة اخلارجية, وقوانني اخلدمة اخلا

 بإرشاف السفري: عمر الربزنجي.          

م, مصطفى غازي )القصد اجلرمي يف جريمة التزوير املرتكبة يف موظف عام يف 2010 .405

د: صفاء  الدولة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف

 اوتاين. 

م, مصطفى حممد حممود عبد الكريم )حجية املعاهدات الدولية امام القضاء 2010 .406

اجلنائي( الدكتوراه, قسم الدويل العام كلية احلقوق جامعة طنطا مرص, بإرشاف د: حممود 

 حممد طه.



93                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, مرض اليوسف )دور القانون الدويل يف مواجهة تفاقم ظاهرة االحتباس 2010 .407

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د:  احلراري(

 هواش شاهني. 

م, معاذ إبراهيم حسني اللحام )دور املحكمة يف عملية التحكيم دراسة حتليلية 2010 .408

( املاجستري كلية احلقوق واالدارة 2000لسنة  3مقارنة لقانون التحكيم الفلسطيني رقم 

 زيت فلسطني بإرشاف د: خالد التالمحة.العامة جامعة بري

م, معتز حسني جابر )املصلحة املعتربة يف جتريم االعامل االرهابية دراسة حتليلية( 2010 .409

 كلية القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: متيم طاهر امحد 

ملشاركة السياسية دراسة ا يف املدين املجتمع مؤسسات دور) نارص  م, معن موعد2010 .410

للحالة املرصية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسن أبو محود و د. عبد العزيز املنصور.

م, معني إبراهيم )ثورة املعلومات والتطور الديمقراطي يف الوطن العريب( 2010 .411

ملاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية ا

 العربية السورية, بإرشاف د: وجيه الشيخ.

م, مالذ مكنا )احلامية الدولية للصحفيني اثناء النزاعات املسلحة( املاجستري كلية 2010 .412

 ارس احلويش. القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ي
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م, ملك سقباين )خطاب الضامن املرصيف يف القانون والقضاء دراسة مقارنة( 2010 .413

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. 

م, منار جالل عبداهلل مرعي النعيمي )احلامية اجلزائية ملبدأ انتظام سري املرفق العام( 2010 .414

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود.

م, مناع سعد العجمي )حدود التزام البنك بالرسية املرصفية واالثار القانونية 2010 .415

املرتتبة عند الكشف عنها(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اجلزائري.اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم 

م, منال سامل الرشيدي )احلامية القانونية لألجور يف قانون العمل االردين والكويتي 2010 .416

دراسة مقارنة(, املاجستري القانون جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

يف اجلزائر ودوره يف الرقابة عىل اعامل  م, منصور جلطي )املجلس الدستوري2010 .417

السلطة الترشيعية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: مجيلة رشبجي. 

م, منعم مخيس خلف اهليتاوي )قوى التغري العاملية واثرها يف ضبط االنتشار 2010 .418

ولة إنموذجا(, الدكتوراه, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين النووي التغيري يف هياكل الد

 بإرشاف د: منعم صاحي حسني العامر.
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م, منى خرض حممد ابو صقر )احكام الوصية باملنفعة يف الفقه االسالمي( املاجستري 2010 .419

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

م, منى سالمة سامل ابو عيادة )االثار الضارة للتطور التكنولوجي عىل حق االنسان 2010 .420

يف سالمة جسده يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

االخرتاع ودورها يف  م, منى فالح ذياب الزعبي )الرتاخيص االجبارية لرباءات2010 .421

استغالل التكنولوجيا(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

م, منري سلمون )مفهوم مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية وفق القانون الدويل 2010 .422

ع الراهن( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية العام يف ظل الوض

 السورية, بإرشاف د: امحد عبدالعزيز و د نوار الدين حازم.

م, منرية سعود السبيعي )ضامنات املتهم أمام املحكمة اجلنائية الدولية( الدكتوراه 2010 .423

العربية بإرشاف د: عمر حممد  قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص

 سامل.
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م, مها الفياض )الرقابة القضائية عىل رشعية االجراءات املسلكية يف مواجهة عامل 2010 .424

االدارة العامة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 نجم االمحد. 

رات االدارية واالستثناءات الواردة عليه م, مها سنجر )مبدأ عدم الرجعية يف القرا2010 .425

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 حممد احلسني. 

م, موسى عيل ميالد كريم )احلامية الدولية للممتلكات الثقافية زمن النزاعات 2010 .426

املاجستري ارشاف: د. عبد اهلل احلبيب عامر, جامعة املسلحة( قسم القانون العام كلية القانون 

 طرابلس ليبيا.

م, مي هشام احلاج )العقود االدارية ذات الطابع الدويل ومدى قابليتها للتحكيم( 2010 .427

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسن. 

وظف العام دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م, مريفت اسكندر )استقالة امل2010 .428

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سام دلة. 

م, نادية بونونة )دور املجتمع املدين يف صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة دراسة 2010 .429

رض باتنة كلية (, املاجستري العلوم السياسية, جامعة احلاج اخل2009 - 1989حالة اجلزائر 

 احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون, بإرشاف د: مربوك غضبان.



97                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, نادية عبد اهلل الطيف امحد )احلامية اجلنائية للمدنيني من التهجري القرسي(, 2010 .430

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود احلمداين.

لية اجلنائية الدولية للتهجري القرسي(, الدكتوراه كلية م, نادية عبداللطيف )املسؤو2010 .431

  احلقوق جامعة تكريت.   

م, نادية عيل عامر الغناي )تكوين عقود التجارة اإللكرتونية( قسم القانون اخلاص 2010 .432

 كلية القانون املاجستري ارشاف: د. حممد عيل البدوي, جامعة طرابلس ليبيا.

طري )التفويض الترشيعي وانعكاساته عىل احلريات م, نادية عمر عبد النبي ال2010 .433

العامة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. إبراهيم مصباح أبو خزام, 

 جامعة طرابلس ليبيا.

م, نادية عياد األزرق )نسبة أثار الطعن يف األحكام املدنية دراسة يف مرافعات 2010 .434

اص كلية القانون املاجستري ارشاف د: الكوين عيل اعبوده, القانون الليبي( قسم القانون اخل

 جامعة طرابلس ليبيا.

م, نازاد حممد سعيد )كوردستان يف اسرتاتيجية القوى الكربى يف القرن العرشين 2010 .435

اربيل,  -ومابعدها( عالقات دولية الدكتوراه, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 م عيل. بإرشاف د: عبد الغفور كري
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م, نارص حسني حمسن ابو مجة العجمي )اجلزاءات التي توقعها االدارة بمناسبة 2010 .436

النشاط االداري يف غري جمال العقود والتأديب دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون العام 

 كلية احلقوق جامعة القاهرة بأرشاف د: سعاد الرشقاوي. 

فاق عىل االعفاء من التعويض يف القانون املدين م, نارص متعب بنيه اخلرينج )االت2010 .437

الكويتي دراسة مقارنة مع القانون االردين(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: مهند ابو مغيل.

املحلة دراسة مقارنة( املاجستري م, نانيس الرتكامين )املسؤولية دون عقاب االعذار 2010 .438

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين. 

م, نايف خالد نايف املطريي )حجيه احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية و تنفيذه 2010 .439

القاهرة  يف الكويت دراسة مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة

 مرص, بإرشاف د: حممد حممد بدران. 

م, نبأ حممد عبد العبيدي )مشكالت اإلثبات االلكرتوين والوسائل القانونية 2010 .440

لتجاوزها دراسة مقارنة( جامعة النهرين كلية احلقوق, الدكتوراه القانون اخلاص, بإرشاف 

 د: سعد حسني عبد. 

جامعة الرشق بحر االبيض املتوسط قسم  م, نبيل ارشف انور ويل عيل دمريال/ من2010 .441

العالقات الدولية رسالة املاجستري الرصاعات االثنية : العرب, الكرد و الرتكامن يف كركوك 
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 Ethnic Conflict: Arabs, Kurds and بعد صدام. اجلمهورية الرتكيا,

Turkmen In Kirkuk Post-Saddam. .املرشف خلدون جانجي 

جز لضامن االموال العامة واشكاالته التطبيقية دراسة مقارنة( م, نبيل حربا )احل2010 .442

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد خري 

 العكام. 

م, نجوان عيسى )التأمني عىل االشخاص يف ظل الرشيعة االسالمية( املاجستري 2010 .443

 لعربية السورية, بإرشاف د: مجال مكناس. كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية ا

م, نجود جوين )االطار الزمني للمسائلة املسلكية لعامل وموظفي االدارة العامة 2010 .444

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 نجم االمحد. 

يف إرسائيل و عالقته باملؤسستني  م, نجود عبدالقادر حممود قاسم )اإلعالم2010 .445

عىل لبنان مثاال( املاجستري الديمقراطية وحقوق  2006العسكرية و السياسية : حرب 

 االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: باسم الزبيدي.

ري م, نداء حممد ابو اهلوى )مسؤولية االدارة بالتعويض عن القرارات االدارية غ2010 .446

املرشوعة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد عودة اجلبور و د: عيل خطار شنطاوي.



100                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, نرجس يوسف ظريف جرافة )فعل التمييز العنرصي والقانون الدويل( قسم 2010 .447

اجستري ارشاف: د. عبد السالم الطيف سعد عامرة, جامعة القانون الدويل كلية القانون امل

 طرابلس ليبيا.

م, نردين حسن امليمي )اإلسرتاتيجية الروسية يف ظل نظام أحادي القطبية الثوابت 2010 .448

 : Russia's strategy strategy in the unipolar systemواملتغريات 

constants and variblesية كلية الدراسات العليا ( املاجستري الدراسات الدول

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرمحن احلاج إبراهيم.

م, نزار صدقني )احلق يف املحاكمة العادلة يف القانون الدويل مقارنا ببعض النظم 2010 .449

القانوين الداخيل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 جي. د: امال ياز

م, نزار حممـد جودة )الفكر السيايس عند حممد حسني فضل اهلل( بإرشاف د: امل 2010 .450

 هندي كاطع. 

م, نرسين مجعة )النزوح الداخيل واحلامية الدولية املقررة للنازحني داخليا( 2010 .451

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ابراهيم دراجي. 
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م, نرسين حسني نارص الدين )ضامن التعرض واالستحقاق يف عقد البيع(, الدبلوم 2010 .452

قانون االعامل, اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية, بإرشاف د: غسان 

 رباح.

م, نرسين طلبة )القرارات االدارية املحصنة من الرقابة القضائية دراسة مقارنة( 2010 .453

 اه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف شباط.الدكتور

م, نرسين حماسنة )العالقة بني الرهن التأميني واإلجيار يف القانون األردين دراسة 2010 .454

 حتليلية(, جامعة الريموك االردن.  

ق اسيا دراسة م, نسيمة طويل )االسرتاتيجية االمنية االمريكية يف منطقة شامل رش2010 .455

ملرحلة ما بعد احلرب الباردة(, الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عمر فرحايت.

م, نرصالدين سليامن عبدالسالم حممد )وقف عقد العمل دراسة تأصيلية حتليلية( 2010 .456

كلية القانون املاجستري ارشاف د: عمر إبراهيم حسني, جامعة طرابلس  قانون اخلاصقسم ال

 ليبيا.

م, نصري مطر كاظم الزبيدي )الواليات املتحدة االمريكية وإدارهتا لالزمات 2010 .457

الدولية دراسة حتليلية تطبيقية( الدكتوراه, كلية القانون جامعة بغداد, بإرشاف د: وائل حممد 

 اسامعيل. 
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م, نصري مطر كاظم الزبيدي )الواليات املتحدة االمريكية وإدارهتا لالزمات 2010 .458

الدولية دراسة حتليلية تطبيقية( الدكتوراه العلوم السياسية, جامعة سانت كليمنتس العاملية 

 بغداد بإرشاف د: قحطان امحد سليامن احلمداين.  -العراق 

االحكام الرشعية دراسة نظرية م, نعيم هدهود حسني موسى )العطف واثره يف 2010 .459

تأصيلية تطبيقية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: ماهر حامد احلويل.

م, نغم محد عيل موسى الشاوي )املسؤولية اجلزائية عن جرائم رشكات احلامية 2010 .460

 اف د: براء منذر كامل عبد اللطيفاألمنية(, املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرش

م, نغم زملوط )حق رئيس الدولة يف االعرتاض عىل القوانني دراسة مقارنة( 2010 .461

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسن البحري. 

جامعة  -نون م, هنى خالد عيسى املعموري )املساعدة واالنقاذ البحري(, كلية القا2010 .462

 بابل, املاجستري.

 – 1920م, نوار سعد حممود املال )العراق بني العهدين امللكي واجلمهوري 2010 .463

  االوسط الرشق جامعة اآلداب كلية السياسية العلوم قسم املاجستري(, مقارنة دراسة 2003

 . العزام عبداملجيد: د بإرشاف, االردن العليا للدراسات
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م, نوار عبدالغني حممد ثابت )العرب يف سينام هوليوود بعد احلادي عرش من أيلول 2010 .464

2001 The Arabs in Hollywood Cinema post 11th of 

September 2001 املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: وليد الرشفا.

حق الدفاع الرشعي يف ظل القانون الدويل دراسة قانونية م, نواف الزيديني )2010 .465

 حتليلية(, جامعة الريموك االردن.  

م, نور الدين حممد توفيق عبد الظاهر, عاملية حقوق االنسان واخلصوصية 2010 .466

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

 )التنظيم الدويل للرشكات متعددة اجلنسيات( املاجستري كلية م, نور العبداهلل2010 .467

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي. 

م, نورس هادي وحيد السلطاين )التنظيم القانوين ملجالس املحافظات غري املنتظمة 2010 .468

 املاجستري.جامعة بابل,  -يف اقليم يف العراق(, كلية القانون 

م, نريوز ساتيك )دور االحتاد األوريب ومستقبله يف النظام الدويل دراسة حتليلية يف 2010 .469

نظرية العالقات الدولية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د. خالد املرصي. 
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م, نيفني حممد ابو هربيد )دور وسائل االعالم املحلية املسموعة واملرئية يف التنشئة 2010 .470

السياسية للشباب الفلسطيني يف قطاع غزة(, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية 

فلسطني, بإرشاف د: رياض حممود االسطل  -اآلداب والعلوم االنسانية, جامعة االزهر, غزة 

   . 

اشم حسني عيل اجلبوري )الضامنات الدستورية لنزاهة االنتخابات النيابية(, م, ه2010 .471

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامر عياش عبد برش اجلبوري

م, هبة سمري احلسيني )القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان دراسة 2010 .472

ري, كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة (, املاجست2005 - 1989افرتة حكم البشري 

 القاهرة, مرص. 

م, هبه الصوص )مزود خدمات التصديق االلكرتوين يف ضوء أحكام قانون 2010 .473

التوقيع االلكرتوين السوري والقانون املقارن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد سامر عاشور. 

م, هديل حممد عريب ممدوح )التنازع عىل ملكية العالمة التجارية الوطنية(, 2010 .474

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: 

 مؤيد عبيدات.
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م, هديل نحلة )حق املرأة السورية يف منح اجلنسية ألبنائها دراسة مقارنة( 2010 .475

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امحد عبدالعزيز.  املاجستري

م, هشام رشاد هيكل, انعدام احلكم القضائي. رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .476

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 - 1993طينية م, هشام زهري طافش )موقف االحتاد االورويب جتاه القضية الفلس2010 .477

 -(, املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية, جامعة االزهر, غزة 2003

 فلسطني, بإرشاف د: محد الفرا و د: رياض عيل العيلة .

م, هشام مزهر حسني )اجلرائــم الواقعة عىل انتخابات جمالس املحافظات(, كلية 2010 .478

 اجستري القانون العام, بإرشاف د: متيم طاهر امحد اجلادر. القانون اجلامعة املستنرصية, امل

م, هشام نايف أمهز )تسبيب القرارات االداري دراسة مقارنة(, دبلوم القانون 2010 .479

 العام, جامعة بريوت كلية احلقوق, بإرشاف د: حسني عثامن.

دكتوراه م, هال احلسن )التوقيع االلكرتوين ودوره يف االثبات دراسة مقارنة( ال2010 .480

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد واصل. 

م, هلدير اسعد امحد )نظرية الغش يف العقد دراسة حتليلية مقارنة يف القانون 2010 .481

املدين(, الدكتوراه القانون اخلاص, كلية القانون والسياسة, جامعة السليامنية بارشاف د حممد 

 د سليامن االمح
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م, هناء عطا حممد صالح الشيخيل )تنظيم انتخاب اعضاء املجالس النيابية وفقا 2010 .482

للقانونني العراقي واالردين دراسة حتليلية(, جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن, 

 املاجستري, بإرشاف د: امني سالمة العضايلة؛ و د: حممد عودة اجلبور.

حكيم يف عقود التجارة االلكرتونية . رسائل واطاريح م, هند الطوخي السيد , الت2010 .483

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

-دراسة مقارنة  -م, هند عيل حممد السوداين )سلطات رئيس الدولة عىل الوزراء 2010 .484

رشاف د: ساجد القانون العام, بإ -( كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة, املاجستري 

 حممد الزاميل. 

م, هه زار صابر امني )اشكالية الدولة واهلوية الدولة العراقية واهلوية القومية 2010 .485

 الكردية انموذجا( بإرشاف د: عيل عباس مراد. 

م, هيام ابو زيتون )الرشكة التابعة وعالقتها بالرشكة القابضة( املاجستري كلية 2010 .486

 ية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. القانون جامعة دمشق اجلمهور

م, وائل الصفدي )إسرتاتيجية الردع وأثرها عىل االستقرار يف العالقات الدولية 2010 .487

بعد احلرب الباردة منطقة الرشق األوسط نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية 

ورية, بإرشاف د: حممد حسون و كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس

 د. فادي خليل. 



107                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, وائل يوسف )صناديق االستثامر( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2010 .488

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: الياس حداد. 

م, وداد غزالين )العوملة واالرهاب الدويل بني الية التفكيك والرتكيب(, الدكتوراه 2010 .489

اسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج العلوم السي

 خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: فيصل بن حليلو.

م, وسام صالح عبد احلسني )القدرات العسكرية االيرانية وانعكاساهتا عىل االمن 2010 .490

 سعد حقي توفيق.االرسائييل( املاجستري جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: 

م, وسام كايش )اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات االدارة دراسة مقارنة( 2010 .491

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مهند نوح. 

م, وسام ونوس )أمهية ترشيد االنفاق العام ودوره يف محاية االموال العامة للدولة 2010 .492

ة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: دراس

 حممد خري العكام. 

م, وسيم طعمة )مدى صالحية التطبيقات الربجمية حمال جلرائم االموال( املاجستري 2010 .493

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منال املنجد. 
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م, وسيم عودة )اختصاصات رئيس اجلمهورية يف الظروف االستثنائية دراسة 2010 .494

حتليلية مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 عامر تركاوي. 

م, وصفي حممد عيد عقيل )أردين اجلنسية( )أثر املتغريات الدولية عىل السياسة 2010 .495

الصينية جتاه مسألة تايوان بعد انتهاء احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص اخلارجية 

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 .د: فادي خليل و د.خالد املرصي

تري كلية م, وعد زمرد )املركز القانوين للمرسل إليه يف عقد النقل البحري( املاجس2010 .496

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد سامر عاشور. 

م, وليد بارك حسن )حقوق غري املسلمني يف الفكر السيايس اإلسالمي املعارص(, 2010 .497

جامعة بغداد املاجستري, العلوم السياسية فرع الفكر السيايس,  -كلية العلوم السياسية 

 امحد سليامن احلمداين. بإرشاف د: قحطان 

م, وليد خالد حسني )املتغري االقتصادي والرصاع الدويل(, الدكتوراه, كلية العلوم 2010 .498

 السياسية جامعة النهرين, بإرشاف د: صالح عباس الطائي.
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م, وليد مرزة املخزومي )سلطة اإلدارة يف محاية األمن الوطني ومحاية حقوق 2010 .499

ن جامعة بغداد, الدكتوراه القانون العام, بإرشاف د: ماهر صالح االجانب قبلها( كلية القانو

 عالوي اجلبوري. 

م, يارس ارديني املرعي )احلامية القانونية والقضائية للمصنفات املوسيقية دراسة 2010 .500

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: زهري 

 احلرح. 

( املاجستري كلية potاسمني إبراهيم )االطار االستثامري ألبرام وتنفيذ عقود م, ي2010 .501

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلسني. 

م, ياسمني عبدالقادر صالح )قضية الالجئني الفلسطينيني و أثرها عىل العالقات 2010 .502

 The influence of the Palestinian 2009 – 1948األردنية الفلسطينية 

refugee guestion on Palestinian - Jordanian relations , 

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 1948-2009

 بإرشاف د: سمري عوض.

م, ياسمني نوري عيل )توظيف الديمقراطية يف السياسة اخلارجية االمريكية جتاه 2010 .503

 املرشق( املاجستري, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: مثنى عيل حسني. 
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م, حييى مّحود ُمراد الوائيل )ضامنات املتهم أمام املحكمة اجلنائية العراقية العليا 2010 .504

ضامنات القضاء الدويل اجلنائي(, كلية القانون جامعة بابل, املاجستري  دراسة مقارنة مع

 القانون العام, بإرشاف د: حممد عيل سامل.

م, يعقوب يوسف الشمري )العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية وتطبيقاهتا 2010 .505

ردنية اهلاشمية يف دولة الكويت(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة اال

 االردن, بإرشاف د: زهري قدورة.

م, يعقوب يوسف ثامر الشمري )العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية 2010 .506

وتطبيقاهتا يف دولة الكويت(, جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق, االردن, املاجستري, 

 بإرشاف د: زهري امحد قدورة. 

نظام القانوين إلنشاء الوحدات االحتادية م, ياممة حممد حسن كشكول )ال2010 .507

وتنظيمهـا يف العراق دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون 

 العام, بإرشاف د: وسام صبار العاين. 

م, يوسف العايص الطويل )البعد الديني لعالقة امريكا باليهود وارسائيل واثره 2010 .508

(, املاجستري العلوم السياسية كلية 2009 - 1948ية خالل الفرتة عىل القضية الفلسطين

 فلسطني, بإرشاف د: كامل حممد االسطل  -االقتصاد والعلوم االدارية, جامعة االزهر, غزة 
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م, يوسف موسى حسني العوايشة )مدى استجابة أحكام رشكة االستثامر 2010 .509

ارنة مع القانون املرصي( الدكتوراه جامعة للمتطلبات القانونية لالستثامر يف األردن دراسة مق

 عامن العربية العاملية كلية القانون االردن بإرشاف د: اكرم عبدالقادر يا ملكي 

م, ابراهيم أمحد حممد إلياس , سلطات جملس األمن يف تسوية املنازعات الدولية 2010 .510

رة مجهورية مرص بالطرق السلمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

 العربية.

م, ابراهيم عبيد عيل آل عيل, العقد االلكرتوين. رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .511

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ابراهيم حممد عبد اجلليل, دور احلسبة يف محاية البيئة . رسائل واطاريح القانون 2010 .512

 هورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م, إبراهيم حممود السيد اللبيدي , ضامنات حقوق االنسان أمام املحاكم اجلنائية . 2010 .513

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, احالم امحد احلميدي ) احلق يف ملكية العالمة اجلامعية دراسة مقارنة ( املاجستري 2٠١٠ .514

لكية الفكرية كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت بإرشاف د رمزي امحد امل

  مايض
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م, امحد السيد السيد عطا اهلل , الدور الرقايب لوزارة املالية يف جمال املوازنة العامة 2010 .515

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

م, أمحد السيد حممد سعد ابراهيم , قابلية عرض النزاع عىل التحكيم . رسائل 2010 .516

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد ثابت أمحد عبد اهلل , حتديث االدارة االقتصادية يف مرص . رسائل واطاريح 2010 .517

 ورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م, أمحد مجعة عبد اهلل خليفة, حقوق املرأة يف القانون الدويل. رسائل واطاريح 2010 .518

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد عبد العليم رزق العجمي , التطورات التكنلوجية املعارصة يف نظم الدفع 2010 .519

 سلطات البنك املركزي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق االلكرتونية وانعكاساهتا عىل

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد عبد اهلل مفتاح , النظام القانوين ملعامالت التجارة االلكرتونية يف ضوء 2010 .520

 ربية.تنازع القوانني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م, امحد عثامن حسن الفراحنه ) الفصل يف الدعوى احلقوقية موضوعا عىل وجه ٢٠١٠ .521

الرسعة وفقا للقانون االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د عوض الزعبي 
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اخلاص . رسائل م, امحد عديل سيد امني , التنظيم القانوين للخربة يف القانون الدويل 2010 .522

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحد فاروق حممد الزيني , آليات تفعيل البورصة املرصية لتحقيق التنمية 2010 .523

االقتصادية يف ظل االزمة العاملية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 .مجهورية مرص العربية

م, أمحد فتحي أبو العينني , حقوق االنسان يف االجراءات اجلنائية . رسائل 2010 .524

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد فرحات فرحات أمحد , اثر الدمج املرصيف عىل طبيعة اجلهاز املرصيف . 2010 .525

 املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م, أمحد حممد ابراهيم السويلم , دور االحزاب السياسية يف االنتخابات الربملانية . 2010 .526

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عراق م, أمحد حممد أمني عبد الرمحن مريان , احلرب العدوانية اإلمريكية عىل ال2010 .527

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

م, أمحد حممد هبي الدين حممد رمضان , مبدأ سيادة الدولة عىل ثرواهتا الطبيعية . 2010 .528

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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أبعاد االستخدام السلمي للطاقة النووية يف ظل )احلفيظ حسن  م, أمحد حممد عبد2010 .529

عني شمس بإرشاف د ابراهيم القانون كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (الدولةسيادة مبدأ 

 . حممد العناين و د رمضان حممد بطيخ

م, أمحد حممد عبد الرحيم, الغبن يف العقود االحتاملية . رسائل واطاريح القانون 2010 .530

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. كلية

م, أمحد حممد فهيم الرشيف , احلامية الدولية للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع 2010 .531

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

حزاب . رسائل واطاريح م, أمحد حممود قناوي , أثر النظام السيايس عىل اال2010 .532

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد حممود مصطفى , جرائم احلاسبات اآللية يف الترشيع املرصي . رسائل 2010 .533

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

التحفظ عىل اموال املتهم . رسائل واطاريح م, اسامة عطية حممد عبد العال , 2010 .534

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, اسامة عيل بني عواد ) النظام القانوين لقواعد البيانات دراسة مقارنة ( املاجستري ٢٠١٠ .535

 كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د رمزي مايض
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ارساء حممود عواد اخلرابشة ) الغش يف العقد االسايس كاستثناء عىل مبدأ م, ٢٠١٠ .536

استقالل االعتامد املستندي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية 

 بإرشاف د باسم ملحم

م, اسامعيل سليامن موسى , التحقيق يف جمال الوظيفة العامة . رسائل واطاريح 2010 .537

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون ك

م, أرشف أمحد فهمي , قاعدة االمور بمقاصدها وتطبيقها يف الفقه اإلسالمي 2010 .538

والقانون املدين دراسة مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

عمد بني الواقع واملأمول. رسائل واطاريح م, ارشف حسني حممد عطوه, نظام ال2010 .539

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ارشف عياد اللبيب , املسؤولية اجلنائية للشاهد يف مراحل الدعوى العمومية . 2010 .540

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

قاهرة كلية احلقوق جامعة ال ( الدكتوراهاألمر اجلنائي ) مسعد أبو زيد م, ارشف 2010 .541

 .بإرشاف د مأمون حممد سالمة و د طارق رسور
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م, اكرامي بسيوين عبد احلي خطاب , اثار احلكم الصادر بعدم دستورية القانون 2010 .542

قوق جامعة الرضيبي وانعكاسه عىل حتقيق مبدأ املساواة . رسائل واطاريح القانون كلية احل

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, اكرم محيد عبد اهلل الشعيبي , ضامنات احلبس االحتياطي . رسائل واطاريح 2010 .543

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, السعدين عيل شويتة , القتل بدافع الشفقة . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .544

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جا

م, السيد ابراهيم السيد احلمراوي , احلامية القانونية لألقليات يف أسيا . رسائل 2010 .545

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, السيد حممد حممد عيل اسامعيل , الضامنات الدولية لتنفيذ معاهدات السالم 2010 .546

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

 العربية.

م, الطاهر منصور عيل سعد, منظمة االوبك يف إطار العالقة بني الدول املنتجة 2010 .547

والدول املستهلكة للنفط احلارض واملستقبل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 رة مجهورية مرص العربية.املنصو
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م, الوليد بن حممد بن عيل الربماين, التحكيم يف املنازعات البحرية. رسائل 2010 .548

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امال يدر ) الرقابة القضائية عىل التحكيم وفق القانون اجلزائري دراسة مقارنة ٢٠١٠ .549

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

م, أجمد فيصل لطفي اخلواجا )محاية املمتلكات أثناء النزاعات املسلحة( املاجستري ٢٠١٠ .550

 القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رشاد عارف السيد

ئية املوضوعية للعالمات التجارية. رسائل واطاريح م, أمنه صامت, احلامية اجلنا2010 .551

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمرية عبد الغفار حممد أبو زيد , الوسائل القانونية ملكافحة املامرسات 2010 .552

مجهورية االحتكارية ومحاية املنافسة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص العربية.

م, أمني السيد حممد فؤاد , احلامية اجلنائية لإلنسان من اخطار التلوث باإلشعاع 2010 .553

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

م, أيمن جرجس حبيب , الوضع القانوين لألقليات يف ظل القانون الدويل العام 2010 .554

قواعد الرشيعة االسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية و

 مرص العربية.
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م, أيمن رمضان حممد أمحد , احلامية اجلنائية الدولية للتوقيع االلكرتوين . رسائل 2010 .555

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

احلفيظ عبد احلميد سليامن, األحكام املوضوعية للقانون اجلنائي  م, أيمن عبد2010 .556

واجلرائم املعلوماتية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, اهياب أبو املعاطي حممد, االلتزام بالتسليم يف عقود توريد املعلومات. رسائل 2010 .557

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احل

م, اهياب مجعة ربيع اليوسف )تسوية نزاعات التأمني بطرق الوساطة االتفاقية يف ٢٠١٠ .558

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

 ابراهيم احلياري

موسى , اصاله حق الدفاع امام القضاء االداري  م, إهياب صالح الدين عبد العزيز2010 .559

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

م, باسل امحد عبد املحسن حممد لطفي , دور القايض املستعجل يف وقف 2010 .560

هورية مرص االعتداءات اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 العربية.
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م, بدر حامد يوسف راشد املال , املسؤولية املدنية عن خماطر االجهزة الطبية 2010 .561

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

م, بدر عبد اهلل مزيد الربازي , التأمني من املسؤولية املدنية للطبيب. رسائل 2010 .562

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.و

م, بسام حسني حممد حسني , مفهوم الغري يف أطار الروابط القانونية . رسائل 2010 .563

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حكام االدارية يف دولة م, تركي عباس تركي العنزي , الطعن باالستئناف يف اال2010 .564

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

م, هتاين بنت مطلق عبد اهلل الشايعي, الذمة املالية للمرأة . رسائل واطاريح القانون 2010 .565

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

, تشكيل حمكمة للتحكيم يف نطاق عقود البرتول. رسائل م, توفيق عمر بشري 2010 .566

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ثائر سعود العدوان ) العدالة اجلنائية لألحداث يف الترشيع االردين دراسة مقارنة ٢٠١٠ .567

 ردنية بإرشاف د كامل السعيد ( الدكتوراه القانون العام كلية الدراسات العليا اجلامعة اال

م, جاسم عبد اهلل عبد الرزاق النقبي , تعاطي املواد املخدرة واملؤثرات العقلية . 2010 .568

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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واطاريح م, مجال عمران املربوك اغنية , احلامية الدولية لرباءات االخرتاع . رسائل 2010 .569

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جيهان عبد اللطيف الرفاعي , الرقابة عىل املوازنة العامة . رسائل واطاريح 2010 .570

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ستثامر االجنبي اخلاص م, حاتم غائب سعيد )النظام القانوين لضامنات و حوافز اال٢٠١٠ .571

يف العراق دراسة مقارنة( املاجستري جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و 

  العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية بارشاف د حممود خمتار امحد بريري

م, حازم امحد حممود الشلول ) النظام القانوين لرشكة الشخص الواحد ذات ٢٠١٠ .572

سؤولية املحدودة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت امل

 بإرشاف د عامد الدحيات 

م, حسام السيد عبد الرمحن عيل , رسيان احكام الرشيعة االسالمية من حيث 2010 .573

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

م, حسني موسى حممد رضوان , دور التحكيم والقضاء الدوليني يف تسوية 2010 .574

منازعات احلدود البحرية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م, حسيبه حمي الدين , ضامنات املشتبه فيه اثناء التحريات األولية . رسائل 2010 .575

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. واطاريح القانون

م, محد بن محدان بن سيف الربيعي , القيود اجلنائية عىل حرية التعبري عن الرأي من 2010 .576

خالل وسائل االعالم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية. 

جتريم غسل األموال يف النظام السعودي . رسائل م, خالد بن حممد الرشيف , 2010 .577

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, خالد سعد حممد عبد احلليم , قواعد اإلثبات أمام املحاكم الدولية . رسائل 2010 .578

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

خطاب خالد خطاب خالد , التعويض عن الطالق . رسائل واطاريح القانون م, 2010 .579

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, خفري بن زارع العمري, التأمني من املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات يف 2010 .580

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

 مرص العربية.

م, خليفة اسامعيل خليفة احلشاش , ازدواجية املعاملة يف القانون الدويل العام . 2010 .581

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 
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م, خليل إبراهيم حممد ابراهيم ) حقوق اإلنسان يف القانون االحوال الشخصية ٢٠١٠ .582

لدول االمارات العربية املتحدة ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د حممد امحد حسن القضاة

م, خرية طهريي ) التحديات اجلرمية التي تواجه محاية املؤلف عرب اإلنرتنت يف ٢٠١٠ .583

ية الفكرية كلية الدراسات الفقهية القانون االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون امللك

 والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د رمزي امحد مايض 

م, داليا زكي قاسم حممود , النشاط النقايب للموظف العام . رسائل واطاريح 2010 .584

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نائية للمؤسسات املرصفية . رسائل م, ذكي حممود أمحد مجعة , املسؤولية اجل2010 .585

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, راجي أمحد عبد امللك أمحد بن قاسم محيد الدين , دراسة رشعية وقانونية 2010 .586

لوسائل ونظم الدفع اإللكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 رية مرص العربية.مجهو

م, راديه تيتوش, جريمة االجتار بالبرش العابرة للحدود. رسائل واطاريح القانون 2010 .587

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 
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م, راكان غالب املطريي ) احلامية الدستورية حلق االنتخابات دراسة مقارنة ( ٢٠١٠ .588

 قهية والقانونية بإرشاف د عيد احلسباناملاجستري القانون كلية الدراسات الف

م, رامي ابراهيم حسن الزواهرة , أثر النرش الرقمي للمصنفات عىل احلقوق االدبية 2010 .589

واملالية للمؤلف . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ة كبديل عن الدعوى اجلنائية م, رامي متويل عبد الوهاب ابراهيم القايض, الوساط2010 .590

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

م, رجب حممد السيد أمحد , حدود الرقابة القضائية عىل التحكيم يف منازعات 2010 .591

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

 بية.العر

م, رحاب حممود داخيل عيل , اجلمعيات العمومية ودورها يف إدارة رشكات 2010 .592

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

م, رشا امحد حسني ابراهيم , التحكيم بالصلح . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .593

 ورية مرص العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجه

م, رشا عبد اهلل حممد عبد العظيم عليوة , سلطات مأمور وأمني التفليسة . رسائل 2010 .594

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, رشا فاروق أيوب , قواعد االختصاص املكاين يف القانون اجلنائي . رسائل 2010 .595

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م, رضا أبو غنيمة عبد اللطيف عثامن, اليمني احلاسمة ودورها يف االثبات. رسائل 2010 .596

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م الناشئة م, رضا أمحد ابراهيم حممود عيد, االحكام املوضوعية واالجرائية للجرائ2010 .597

عن استخدام بطاقات االئتامن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, رفعت أو االسعاد عطوه , دور النقابات املهنية يف محاية احلقوق السياسية رسائل 2010 .598

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رمضان امحد حسني عيل , اختاذ القرار اإلداري والرقابة عىل تنفيذه . رسائل 2010 .599

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, زين العابدين حممد فؤاد درويش , التكتالت االقتصادية الدولية يف ضوء قواعد 2010 .600

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانون الدويل العام , رسائل واطاريح 

 العربية.

م, سامح , أمحد بلتاجي موسى , اجلوانب االجرائية للحامية اجلنائية لشبكة 2010 .601

 االنرتنت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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كافحة غسل االموال يف ضوء م, سامح شعبان صميدة جودة , دور البنك يف م2010 .602

التزامه بالرسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, سعد حممود نايف الشمري , الرقابة التبادلية بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية 2010 .603

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

م, سعود سعد سليامن اجلهني ) السلطة التقديرية للقايض يف جمال االثبات يف ٢٠١٠ .604

القضايا احلقوقية وفقا لقانون االردين والنظام السعودي ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

  العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د عوض امحد الزعبي

خلوالده ) احلامية اجلزائية للطفل يف قانون العقوبات م, سفيان حممود عبد العزيز ا٢٠١٠ .605

االردين دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت 

  بإرشاف د حممد الفواعره د مؤيد القضاة

م, سمري رشاد أمحد أبو طالب , قواعد وإجراءات تأديب املوظف العام . رسائل 2010 .606

 اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واط

م, سمري عبد اهلل سعد حسني , اجلرائم املصاحبة لالنتخابات يف منظور الرشيعة 2010 .607

 اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ية لألطباء يف ظل التطور العلمي احلديث رسائل م, سمرية قرورو, املسؤولية اجلنائ2010 .608

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م, سيد حممد سيد شعراوي , احلامية املدنية للمستهلك يف عقود البيع االلكرتونية 2010 .609

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

م, سيف باجس عواد الفواعري ) اجلوانب القانونية للبث االلكرتوين عرب شبكة ٢٠١٠ .610

اإلنرتنت دراسة يف القانون االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات اجلامعة االردنية 

  بإرشاف د باسم حممد ملحم

املعاهدات م, رشيف عبد احلميد حسن رمضان , االستخالف الدويل وأثره عىل 2010 .611

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

م, رشيف نرص أمحد , النظرية العامة للخربة يف املواد اجلنائية . رسائل واطاريح 2010 .612

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دائل احلبس االحتياطي بني القانونني املرصي م, صالح عوض منصور اجلعيد, ب2010 .613

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

م, صربي ابراهيم الشافعي , سوق رأس املال كأحد مقومات التنمية االقتصادية 2010 .614

وق جامعة املنصورة مجهورية مع دراسة تطبيقية عىل مرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلق

 مرص العربية.



127                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, صربي ابراهيم الشافعي, سوق رأس املال كأحد مقومات التنمية االقتصادية 2010 .615

مع دراسة تطبيقية يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

االعامل الطبية . رسائل واطاريح  م, صفوان حممد شديفات , املسؤولية اجلنائية عن2010 .616

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اثر الواقع السيايس يف تفسري النصوص )م, صالح الدين فهمي عبد الغني 2010 .617

كلية احلقوق الدكتوراه  (الدستورية دراسة مقارنة يف النظامني الدستوريني الفرنيس واملرصي

 .بإرشاف د حممد سعيد حسني امنيعني شمس جامعة 

م, طارق أمحد ماهر أمحد زغلول, االحكام العامة للمسؤولية اجلنائية للوسيط املايل 2010 .618

يف اعامل البورصة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ظائفها بفكر االدارة اخلاصة م, طارق عبد املجيد العتيق , حتديث القيادة االدارية و2010 .619

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

م, طارق عفيفي صادق أمحد , اخلطر حمل التأمني من املسؤولية املدنية يف جمال 2010 .620

 ة.املعلوماتية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربي
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م, طارق مصطفى عبد املجيد الشافعي , املسؤولية االدارية عن ارضار البيئة . 2010 .621

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, طالل حسني حممد ابو مالك ) تبعة اهلالك يف االلتزام التخيريي والبديل يف ٢٠١٠ .622

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة  القانون االردين دراسة مقارنة (

 اهل البيت بإرشاف د سامر الداللعه

م, طالل خالد مرزوق الرشيدي , استقالل السلطة القضائية . رسائل واطاريح 2010 .623

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 املتهم. رسائل واطاريح القانون كلية م, عادل فتحي صابر رشيف, تفتيش غري2010 .624

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عارف كامل عارف مجاحنة ) مدى كفاية عقوبة اجلنح واملخالفات يف قانون ٢٠١٠ .625

العقوبات االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت 

 ف الفواعرةبإرشاف د حممد نوا

م, عاطف سامل عبد الرمحن , دور القضاء يف االصالح السيايس واالجتامعي 2010 .626

 واالقتصادي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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املعاملة الرضيبية للحقوق املعنوية للرشكات )م, عاطف سيد رمضان حممد 2010 .627

عني شمس بإرشاف د السيد كلية احلقوق جامعة الدكتوراه  مقارنة( دراسة متعددة اجلنسيات

 عطية عبدالواحد

م, عاطف عبد اهلل اهلواري, االجتاهات احلديثة يف العلم والتكنلوجيا وأثارها عىل 2010 .628

السلم واألمن الدوليني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

عامر امحد حممود الدبيسية ) اثر الدين واالخالق يف القضاء دراسة مقارنة بني م, ٢٠١٠ .629

الرشيعة اإلسالمية والقانون ( الدكتوراه القضاء الرشعي كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  . االردنية بإرشاف د ذياب عبد الكريم عقل حمارمة

الرشيعة عند الزيدية. رسائل م, عبد احلفيظ عبد اهلل حممد الرميمة, مقاصد 2010 .630

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد احلميد حمجوب السقعان حممد , اللجان الربملانية . رسائل واطاريح القانون 2010 .631

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

صور, التنظيم الدويل حلامية امللكية الفكرية . م, عبد الرحيم رياض عبد اهلادي من2010 .632

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد الرحيم نرص أمحد , احلامية الدولية للبيئة الربية من أخطار التلوث . رسائل 2010 .633

 ربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م, عبد الرزاق عيل عيل حممد , محاية املستهلك من االعالنات التجارية غري 2010 .634

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

م, عبد الرؤوف امحد مفلح الكساسبة , مسؤولية االدارة عن اعامهلا غري التعاقدية 2010 .635

ردين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص امام القضاء اال

 العربية.

م, عبد الفتاح فيود فوزي , احلبس االحتياطي وضامنات احلرية الشخصية . رسائل 2010 .636

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االلتزام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق م, عبد الكريم العيوين, انتقال 2010 .637

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل حسني عبد اهلل العمري , اجلرائم االنتخابية . رسائل واطاريح القانون 2010 .638

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

تحول إىل البنوك االسالمية . رسائل م, عبد اهلل مبارك امحد الدعيكي , ضوابط ال2010 .639

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد املقصود توفيق حممد , نظرية املوازنة بني املنافع واالرضار يف القانون 2010 .640

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

 b. o . tم, عبد املنعم العامري عيل أبو بريق , حق االدارة يف تعديل عقود البوت 2010 .641

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

م, عبد املنعم دعدوعة ) فاعلية التنظيم الدستوري عىل حرية تكوين االحزاب ٢٠١٠ .642

 ارنة ( كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د عيد امحد احلسبان السياسية دراسة حتليلية مق

م, عبد النارص حممد حممود فرغيل , اإلثبات العلمي جلرائم التزييف وتزوير 2010 .643

املحررات التقليدية وااللكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

سنويس هالل, االنتخاب كأحد مظاهر الديمقراطية مع دراسة م, عبد قرين 2010 .644

املجالس النيابية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عبده حممد يوسف النحال, جريمة القتل اخلطأ. رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .645

 ية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العرب

م, عبيد جمول العجمي , اخلطأ الطبي يف جمال املسؤولية املدنية . رسائل واطاريح 2010 .646

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبيد جمول العجمي, اخلطأ الطبي يف جمال املسؤولية املدنية. رسائل واطاريح 2010 .647

 ورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م, عالء التميمي عبده ضبيشة , التنظيم القانوين للبنك االلكرتوين عىل شبكة 2010 .648

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

م, عالء حسني مطلق التميمي )االجتاهات احلديثة يف املسؤولية املدنية دراسة ٢٠١٠ .649

ية مقارنة( الدكتوراه القانون املدين جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة حتليل

و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د 

  حممد شكري رسور

امللك  م, عيل خالد جرجيس )العالقات السعودية االمريكية يف عهد امللك فهد و٢٠١٠ .650

عبد العزيز( املاجستري يف الدراسات السياسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و 

الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية 

  بارشاف د حممود اسامعيل

ية . رسائل واطاريح م, عيل خلف عبد الرحيم عيل , نسأة وتطوير القاعدة الدول2010 .651

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عيل حممد امحد ابو العز ) عقد العمل يف الفقه االسالمي والقانون املدين االردين ٢٠١٠ .652

  ( الدكتوراه الفقه واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد صالح جابر
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 مزلوه مضفي القضاة ) واجب البنوك يف املحافظة عىل رسية القيود املرصفية م, عيل٢٠١٠ .653

دراسة يف القانون االردين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف 

 د فياض القضاة 

ل م, عامد بلغايل, املرافق العامة االجتامعية ودورها يف تنظيم عالقات العمل. رسائ2010 .654

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عامد حممد فوزي ملوخية , الضامنات التأديبية للموظف العام يف الرشيعة 2010 .655

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

لس العقد يف التعاقد االلكرتوين ( املاجستري م, عمر فارس فيصل الشطناوي ) جم٢٠١٠ .656

 القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل البيت بإرشاف د امحد فرح

م, عمرو السيد جاد, مقومات التجارة االلكرتونية ودورها يف حتقيق التوازن 2010 .657

رسائل واطاريح القانون اخلارجي لالقتصاد املرصي يف ظل اتفاقات منظمة التجارة العاملية. 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عمرو محدي الشافعي , االجرام اجلامعي يف قانون العقوبات . رسائل واطاريح 2010 .658

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ولية يف ظل القطب الواحد م, عمرو حممد أبو الفضل عبد الرمحن , التحالفات الد2010 .659

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

 العربية.

م, عمرو حممد عيل طاحون , تأثري اهليمنة االقتصادية عىل التوازن العقدي. رسائل 2010 .660

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عمرو حممد يوسف حممد , التنسيق الرضيبي واثر تطبيقه يف التكامل االقتصادي 2010 .661

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

م, عمرو مهدي السيد سيد قنديل , حقوق املخرتع وحدودها . رسائل واطاريح 2010 .662

 املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة 

م, عواد عون عوض الرشيدي , ضامنات وحقوق املتهم يف مرحلة مجع 2010 .663

االستدالالت يف القانونني املرصي والكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

ع الدولية . رسائل واطاريح م, فارس مزيد املطريي , االحكام القانونية للبيو2010 .664

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فاطمة سليامن جاسم اخلليفة , احلامية اجلنائية للحياء العام . رسائل واطاريح 2010 .665

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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نائية يف جرائم الدعارة . رسائل واطاريح م, فايزة فوزي حممد , املسؤولية اجل2010 .666

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فداء فتحي امني شطناوي ) احلرز احكامه و ضوابطه و تطبيقاته املعارصة يف ٢٠١٠ .667

ي الفقه االسالمي ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د رس

  اسامعيل زيد الكيالين

م, كوثر سعيد عدنان خالد, محاية املستهلك االلكرتوين. رسائل واطاريح القانون 2010 .668

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م, ليىل قايد, الصلح يف جرائم االعتداء عىل األفراد. رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .669

 مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة املنصورة 

م, ليندا بن طالب , غسل االموال وعالقته بمكافحة االرهاب . رسائل واطاريح 2010 .670

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ماهر عبد اهلل عيل , الرقابة القضائية عىل ضامنات احلرية الشخصية يف مرحيل 2010 .671

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

م, مبارك خلف مبارك الوهيبي , االلتزام باإلفصاح يف العقود . رسائل واطاريح 2010 .672

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لشخصية دراسة م, جماهد بكر عبد اهلل ) اثر االمراض املعدية يف مسائل االحوال ا٢٠١٠ .673

مقارنة بقانون االرسة املاليزي ( الدكتوراه الفقه واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة 

 االردنية بإرشاف د عباس حممد الباز 

م, جمد الدين حممد اسامعيل السوسوه , ابرام عقد البيع عرب االنرتنت . رسائل 2010 .674

 رية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م, جمدي عبد الكريم أمحد حممد املكي , توريث احلكم والبيعة. رسائل واطاريح 2010 .675

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, جمدي فؤاد عبد القادر حامد, املسؤولية املدنية لرشكات احلاق العاملة باخلارج. 2010 .676

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

م, حممد أمحد حممد منترص, الركن املعنوي يف جريمة التهرب الرضيبي دراسة 2010 .677

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

رسائل واطاريح  م, حممد اسامة طلعت الشرباوي, االقتصاد السيايس لإلرهاب .2010 .678

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد السيد أمحد عاشور, الوحدة اإلسالمية يف إطار العالقات الدولية 2010 .679

والتغيريات العرصية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.



137                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

حسن , اجلزاءات التأديبية املقدمة . رسائل واطاريح  م, حممد النحاس حممد2010 .680

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد بن حسن بن حممد العسريي , الرقابة القضائية عىل التحكيم وفق احكام 2010 .681

هورية نظام التحكيم السعودي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 مرص العربية.

م, حممد بن سعيد بن محد املعمري , الرقابة القضائية عىل العقود االدارية يف 2010 .682

مرحلتي االنعقاد والتنفيذ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

. رسائل م, حممد حامد خلف حممود, احكام مرىض اإليدز يف الفقه اإلسالمي2010 .683

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حامد عابدين عرسان , التعويض عن الرضر املرتد بني النظرية والتطبيق 2010 .684

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

اجلنائية لإلنسان من اجراء التجارب الطبية .  م, حممد حسن حممد حمرم , احلامية2010 .685

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حسني عيل شعبان, القضاء الدويل اجلنائي. رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .686

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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أبو العز , مدى املسؤولية اجلنائية عن اعامل البنوك . رسائل  م, حممد زهري حممد2010 .687

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سامل محد أبو الغنم , املسؤولية املدنية عن عمليات التجميل . رسائل 2010 .688

 لعربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م, حممد صالح عيل العوادي, التحكيم يف املعامالت املرصفية. رسائل واطاريح 2010 .689

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد صالح الدين ابراهيم خليل , حكم نقل وزرع اعضاء االنسان بني االباحة 2010 .690

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

م, حممد طه عبد احلفيظ عبد اهلل عليوه , دور الدين يف النظام الدستوري املرصي 2010 .691

يف ضوء االجتاهات العامة لألنظمة املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

مرزوق , النظام القانوين للمياه العذبة العابرة للحدود . رسائل م, حممد عبد العزيز 2010 .692

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد العظيم عبد الوهاب عيل , املسؤولية اجلنائية للمهندس املعامري 2010 .693

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



139                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, حممد عبد الاله أمحد حسن , عقد تقديم االستشارات بشأن تداول االوراق 2010 .694

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

الدويل  م, حممد عبد اهلل حسني عطية السيد , دور القضاء يف جمال التحكيم التجاري2010 .695

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

م, حممد عبد املنعم أمحد عبد اهلل , اجلنسية واثرها يف مبارشة احلقوق واحلريات يف 2010 .696

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

 دراسة مقارنة( احلامية الدستورية حلقوق األنسان)حممد عيل فودة م, حممد عطية 2010 .697

عني شمس بإرشاف د حممد سعيد حسني كلية احلقوق جامعة الدكتوراه قسم القانون العام 

 .امني

م, حممد عيل أبو زيان, العوملة وتأثريها عىل اسواق املال مع اشارة خاصة ألسواق 2010 .698

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

م, حممد عيل حممد قيس , ملكية البناء املتعدد املالك . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .699

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احل

م, حممد فتحي حممد انور عزت , تفتيش شبكة االنرتنت لضبط جرائم االعتداء 2010 .700

عىل اآلداب العامة والرشف واالعتبار التي تقع بواسطتها . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اخلرابشة ) نقل وزراعة األعضاء البرشية بني االباحة والتجريم م, حممد فالح ٢٠١٠ .701

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون العام قسم الدراسات القانونية كلية الدراسات الفقهية 

 والقانونية جامعة اهل البيت اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د عقل يوسف مقابلة 

القانوين الدويل واآلليات الدولية حلامية حقوق  م, حممد فؤاد جاد اهلل , النظام2010 .702

األنسان واحلريات األساسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, حممد فوزي حممود هوجان , عقد الكفالة العينية . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .703

  العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م, حممد حمسن حممد زهري , الرقابة عىل السلطات االدارية املحلية يف القانون اليمني 2010 .704

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

م, حممد حممد املتويل أمحد الصعيدي , االمر اجلنائي يف قانون االجراءات اجلنائية 2010 .705

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  2007لسنة  153,  74وفقًا للقانونني املرصي 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممد سادات مرزوق, حجية التوقيع االلكرتوين يف االثبات. رسائل 2010 .706

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



141                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

مد نجيب الرشقاوي , االختصاص القضائي بالطعن يف قرارات التعيني م, حممد حم2010 .707

يف النيابة العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد خمتار القايض , االبعاد االقتصادية لعاملة االطفال يف ظل العوملة . رسائل 2010 .708

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م, حممد مطر املطريي , احلقوق وااللتزامات التبادلية ألطراف عقد البناء والتشغيل 2010 .709

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  . b. o. tونقل امللكية 

 العربية.

امية املدنية للمعلومات غري املفصح عنها يف م, حممد مهدي السيد سيد قنديل , احل2010 .710

القانون املرصي واجلات رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

الدكتوراه  دراسة مقارنة(املسؤولية املدنية للمحرض )م, حممد نظمي حممد صعابنه 2010 .711

 .عني شمس بإرشاف د فيصل زكي عبدالواحد كلية احلقوق جامعة 

م, حممود راشد محد املطاعني ) احلامية اجلزائية للبيئة من التلوث دراسة مقارنة ( ٢٠١٠ .712

املاجستري القانون كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ال البيت بإرشاف د عقل يوسف 

  مقابله
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الكتتاب العام يف أسهم رشكات م, حممود عبد اهلل عويس أمحد البغدادي , ا2010 .713

املسامهة وتداوهلا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممود عرفان عيل عبد النبي, املعاملة الرضيبية ملقابل حقوق امللكية الفكرية يف 2010 .714

 هورية مرص العربية.مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م, حممود عيل عبد الوهاب , النظام القانوين حلسابات الودائع التقدية املرصفية واثر 2010 .715

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

ة للحرية م, حممود فوزي عفيفي بدوي , احلامية الدستورية والقانونية والقضائي2010 .716

الشخصية اثناء تطبيق قوانني الطوارئ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود حممد عبد اهلل السيد نرص , موضوع السلطة التقديرية وضامنات املتهم يف 2010 .717

املنصورة مجهورية مرص  االجراءات اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 العربية.

م, مرعي منصور عبد الرحيم بدر , اجلوانب اجلنائية للتجارب العلمية عىل جسم 2010 .718

 االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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 م, مشاري نواف عليان غرت احلريب ) حوكمة الرشكات يف الترشيع الكويتي٢٠١٠ .719

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

  فياض ملفي القضاة

م, مشعل سعود ) النظام القانوين الندماج الرشكات املسامهة العامة دراسة مقارنة ٢٠١٠ .720

ة ال البيت بإرشاف د يف القانون االردين و الكويتي ( املاجستري كلية الدراسات العليا اجلامع

 عبد اهلل السوفاين 

م, مصطفى امحد حامد حامد رضوان , الفقر يف ظل العوملة . رسائل واطاريح 2010 .721

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مصطفى صربي حممود عطية , احلقوق واحلريات السياسية للمرأة بني النظم 2010 .722

اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة  الوضعية والرشيعة

 مجهورية مرص العربية.

م, مصطفى عيل خلف , احلدود الشخصية واملوضوعية للدعوى اجلنائية . رسائل 2010 .723

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حجية املعاهدات الدولية امام القايض م, مصطفى حممد حممود عبد الكريم, 2010 .724

 اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, منصور ذيب صباح شبيب الفضيل , الدور القضائي إزاء الرغبة يف إهناء الرابطة 2010 .725

 ورية مرص العربية.العقدية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م, منرية سعود السبيعي , ضامنات املتهم امام املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل 2010 .726

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, مهنا خليل حممد عابد ) الفقه املقاصدي للعقوبات الرشعية دراسة فقهية مقارنة ٢٠١٠ .727

 الفقه واصوله كلية الرشيعة جامعة ال البيت بإرشاف د حممد القضاة( املاجستري 

م, مهند مجيل يوسف بيضون ) القضاء املستعجل يف القضاء الرشعي االردين ٢٠١٠ .728

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

 العزيز عمرو

ملرادين , اجلريمة بني االصول والفروع يف الفقه االسالمي م, موسى حممد حسن ا2010 .729

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

 العربية.

م, مؤمن عيل عطية أبو النجا , املواجهة اجلنائية جلرائم الشائعات . رسائل 2010 .730

 صورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن
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م, ميساء عيل عيسى املحمود ) جماالت تطبيق القانون الدويل االنساين يف االسالم ٢٠١٠ .731

دراسة مقارنة ( املاجستري قسم الفقه واصوله كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة اهل 

 البيت بإرشاف د عيل مجعة الرواحنة 

مات ) عقد الرتخيص باستعامل العالمة التجارية يف م, نادر عبداحلليم حممد السال٢٠١٠ .732

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

  بإرشاف د فياض القضاة

م, نارص هايس ماجد املطريي ) الرقابة القانونية للبنك املركزي حلامية العمالء إزاء ٢٠١٠ .733

ة التي تواجه البنوك التجارية ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا الصعوبات املالي

  اجلامعة ال البيت بإرشاف د عامد املطريي

م, ناهد أمحد أمحد فرحات , اثر تغري الظروف الواقعية والقانونية عىل مرشوعية 2010 .734

قوق جامعة املنصورة القرارات االدارية وتطبيقاهتا العملية . رسائل واطاريح القانون كلية احل

 مجهورية مرص العربية.

م, نايف خالد نايف املطريي , حجية احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية وتنفيذه 2010 .735

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

يف جمال عقود نقل م, نجالء حممد سعد قطب , االختصاص الترشيعي والقضائي 2010 .736

 التكنلوجيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, نجوان السيد أمحد اجلوهري, احلامية الدولية حلقوق الطفل . رسائل واطاريح 2010 .737

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

حسني عدوان ) الطبيعة القانونية للنقابات املهنية يف القانون م, نرسين فتحي ٢٠١٠ .738

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

  امني سالمة العضايلة

م, نرص إسالم أمام عيل , اجلمع بني الوزارة وعضوية الربملان . رسائل واطاريح 2010 .739

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كل

م, نرص مصطفى حممد مريس , احكام التفريط والتعدي يف املعامالت . رسائل 2010 .740

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هالة مجيل سيد , فصل السلطة وتدرجها . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .741

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احل

م, هاين بن نايف بن عبيد السالمي , تقويم االداء الوظيفي واثره عىل حقوق 2010 .742

املوظف يف سلطنة عامن دراسة مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ثريه عىل املتغريات الكلية . رسائل واطاريح م, هاين يوسف عطية , سع الرصف وتأ2010 .743

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, هبه اهلل حممود حممد ابراهيم املرزوقي , محاية االستثامر االجنبي املبارش يف ظل 2010 .744

مجهورية مرص حترير التجارة العاملية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 العربية.

م, هدى حممد نور شحاته مدى حق اجلهة االدارية يف تسجيل خطابات الضامن 2010 .745

املرصفية يف عقد االشغال. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

النووية يف م, هشام أمحد عمر الشافعي , النظام القانوين الستخدام مصادر الطاقة 2010 .746

الفضاء اخلارجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, هشام حممد اسامعيل حممد , احلامية الدولية إلحكام التحكيم االجنبية . رسائل 2010 .747

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

د عبد اجلبار )املصاحلة الوطنية يف العراق الدوافع و املعوقات و افاق م, هند حمم٢٠١٠ .748

املستقبل( ماجستري يف العلوم السياسية اجلامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة 

و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د 

  كامل املنويف
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م, هيثم عبد املجيد حممود عبد املجيد العريب, عقد التوريد يف قانون التجارة اجلديد 2010 .749

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  1999لسنة  17رقم 

 العربية.

م, وائل ونيس عيل عمر , التدخل الدويل اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية 2010 .750

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. احلقوق

م, وليد خليل حممد احلواجرة ) العقد االلكرتوين يف الفقه االسالمي والقانون ( ٢٠١٠ .751

الدكتوراه الفقه واصوله كلية الدراسات العليا اجلامعة االردنية بإرشاف د حممد حسن ابو 

 حييى

م اخلدمة املدنية االردين والنظم م, وليد مسعود القايض , ترقية املوظف العام يف نظا2010 .752

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

م, يارس عسكر حممد زيدان , دور القضاء يف حتريك الدعوى اجلنائية واحلكم فيها 2010 .753

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

م, يارس فيصل أمني , احلامية اجلنائية لعمليات االئتامن املرصيف . رسائل واطاريح 2010 .754

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, يوسف ظاهر احلربش, حقوق املؤلف بني االطالق والتقييد. رسائل واطاريح 2010 .755

 ورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه
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756. 2011 , eldiasty , sara Mohamed Mahmoud \ the effect of 

the intemational financial crisis on the foreign direct 

investment in Egypt .  -  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

 مجهورية مرص العربية.

 Mais Taleb Rabah (Land resources managementم, 2011 .757

in rural areas and towns within a sustainable framework 

: a case study of Halhul املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا )

 . Jamal Amroجامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

يف القانون  م, ابرار دياب حسن )القيود واالستثناءات الواردة عىل حق املؤلف2011 .758
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م, الفت بلليش )تنفيذ عقوبة احلبس يف منزل املحكوم عليه( املاجستري كلية 2011 .817

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين.

 11م, املثنى رياض حسن )السياسة الربيطانية يف منطقة اخلليج العريب بعد أحداث 2011 .818

ختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة ( الدكتوراه اال2001أيلول عام 

 .دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د.فادي خليل

م, امال املقداد )القواعد املوضوعية والقرائن القانونية( املاجستري كلية القانون 2011 .819

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امحد احلراكي. 

م, امال عبد ابراهيم حسني, التمييز العنرصي بني تاريخ القانون وفلسفته. رسائل 2011 .820

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامع
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م, أماين عبداهلل أسمر )العالقات الفلسطينية الروسية بعد إهنيار اإلحتاد السوفيتي 2011 .821

و أثرها عىل عملية السالم( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: أمحد مصلح.

قة القضائية يف الترشيع اجلمركي دراسة مقارنة( الدكتوراه م, امتثال فارس )املالح2011 .822

كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد احلالق و د منى 

 ادلبي.

م, امل جرب عبد اخلالق اشتيوي )التجسس عرب التصوير يف الفقه االسالمي( 2011 .823

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

 مقداد.

م, أمري عبد اهلل امحد عبود )اختصاصات جمالس املحافظات غري املنتظمة يف إقليم 2011 .824

 والرقابة عليها( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إدريس حسن حممد.

لعريب(, املاجستري العالقات م, امري نجم خرض )عالقات العراق مع دول اجلوار ا2011 .825

الدولية والدبلوماسية, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي 

 سلهب     
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م, انس أبو فخر )دور املنظامت االقليمية واالحالف العسكرية يف حتقيق االمن 2011 .826

ة السورية, بإرشاف د: يارس اجلامعي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربي

 احلويش. 

م, انعام قزح )العالقات املرصية اإلرسائيلية الواقع والتحديات( املاجستري 2011 .827

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: حممد حسون و د. اصف سليامن.

اهليمنة االمريكية وسيادة الدولة القومية بعد احلرب الباردة م, انامر موسى جواد )2011 .828

دراسة حالة العراق( املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 

 بإرشاف د: عيل حسن نيسان.

م, انوار مجعان )الوصف القانوين حلصار سلطة االحتالل االرسائييل عىل قطاع 2011 .829

لية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مايا غزة( املاجستري ك

 دباس.

م, أنيس ممدوح شاهني حممد , النظام القانوين حلامية الربجميات يف نطاق املسؤولية 2011 .830

 املدنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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)الدولة املدنية يف الفكر السيايس االسالمي املعارص( م, اياد خلف العنرب 2011 .831

الدكتوراه, فرع الفكر السيايس, جامعة بغداد كلية العلوم السياسية بإرشاف د: امل هندي 

 اخلزعيل. 

م, اياد شوقي صبحي البنا )مستوى الوعي بمخاطر التلوث البيئي لدى معلمي 2011 .832

لية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة املرحلة االساسية يف قطاع غزة( املاجستري ك

 فلسطني بإرشاف د صالح امحد عبد اهلادي الناقة.

م, اياد صادق معيدي اخلفاجي )احكام الضامن قي عقد الرهن دراسة مقارنة(, 2011 .833

 جامعة بابل, املاجستري القانون اخلاص بإرشاف د مريي كاظم عبيد اخليكاين. -كلية القانون 

اد يوسف عيل مصلح اجلبوري )املجنى عليه وأثره يف تقدير العقوبة(, م, إي2011 .834

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود.

م, ايليا احلوش )احلرب الوقائية يف القانون الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة 2011 .835

 دين خازم.دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نور ال

م, ايامن ابراهيم اسامعيل )تقويم فاعلية السياسة النقدية يف ختفيف حدة التضخم 2011 .836

(, املاجستري االقتصاد كلية االدارة واالقتصاد جامعة 2009 - 1980يف العراق خالل املدة 

 السليامنية بإرشاف د: )نه رمني( نرمني معروف غفور.
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بحري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة م, ايامن الدهان )عقد التامني ال2011 .837

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سامر عاشور. 

م, ايمن العرت )النيابة العامة العسكرية دراسة حتليلية( املاجستري كلية القانون 2011 .838

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منال املنجد. 

ن رشف الدسوقي السعدين, مبدئ مرشوعية الرضيبة, رسائل واطاريح م, ايم2011 .839

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ايمن مصلح عبابنة )رد املحكمني عن نظر القضية التحكيمية يف القانون 2011 .840

 األردين(, جامعة الريموك االردن.  

خالل باملساواة يف االجراءات اجلنائية دراسة م, ايمن نرص عبد العال )مظاهر اإل2011 .841

تأصيلية حتليلية مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص, 

 بإرشاف د: عبد الرؤوف حممد مهدي 

م, ايناس مكي عبد نصار اجلنايب )ضامن فوات الوصف يف املبيع دراسة مقارنة(, 2011 .842

معة بابل, املاجستري القانون اخلاص بإرشاف د سالم عبدالزهرة عبداهلل جا -كلية القانون 

 الفتالوي
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م, باسل عبظو )دور املنظامت غري احلكومية يف التنمية املستدامة شبكة االغا خان( 2011 .843

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عامد الدين 

 املحمد.

باسم صبحي حممد بشناق )الفصل بني السلطات يف النظام السيايس م, 2011 .844

والدستوري الفلسطيني واثره يف اعامل حقوق االنسان( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زيد ابن حممد

األمريكية(  م, باسم يارس حسني )حقوق اإلنسان والديمقراطية يف إطار اهليمنة2011 .845

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: وجيه الشيخ و د.سمري حسن.

م, بتول النوياليت )حل الربملان يف االنظمة السياسية املقارنة( املاجستري كلية 2011 .846

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيلة الرشبجي. 

م, بثينة االمحد )دور اللجنة الدولية للصليب االمحر يف محاية النساء أثناء النزاعات 2011 .847

كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نور املسلحة( املاجستري 

 الدين خازم.
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م, بدر حممد الزغيب )املسؤولية املدنية للطبيب عن االخطاء الطبية يف جمال التلقيح 2011 .848

الصناعي(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردن, بإرشاف د: منصور الرصايرة.االردنية اهلاشمية 

م, برهان عيل حممد سعيد )تطور العالقات العراقية الرتكية بعد االحتالل 2011 .849

( جامعة بريوت العربية كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم 2003االمريكي للعراق عام 

 : خليل حسني.  الدراسات العليا, املاجستري العالقات الدولية, بإرشاف د: حممد املجذوب و د

م, بريار شريكو عبد الكريم بابا )املسؤولية الشخصية لرؤساء الدول واحلكومات 2011 .850

 يف القانون الدويل(, جامعة سرتاسبورغ, فرنسا, باللغة الفرنسية.

م, بسام ابراهيم محود )االمم املتحدة يف ظل هيمنة القطب الواحد(, الدكتوراه 2011 .851

سية, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د العالقات الدولية والدبلوما

 حممد املجذوب. 

م, بسام السالمات )العالقات األمريكية السعودية بعد أحداث احلادي عرش من 2011 .852

( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 2001أيلول 

 ., بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د.حممد حسوناجلمهورية العربية السورية

م, بسام سعيد جرب )ضوابط التفرقة بني الرشط اجلزائي و الغرامة التهديدية و 2011 .853

دورمها يف منع تراخي تنفيذ العقود دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة 
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االردن, بإرشاف د: منصور الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 عبدالسالم الرصايرة.

م, بسام عيل حممد صالح )التوتاليتارية دراسة حتليلية يف فكر هابرماس( فكر 2011 .854

اربيل, بإرشاف د: شريزاد  -سيايس, املاجستري, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 امحد النجار. 

 1990السياسية لقرارات االمم املتحدة م, بسمة ماجد محزة )االثار االقتصادية و2011 .855

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2008ـ 

م, بشار مهدي هادي االسدي )حكم االستخدام السلمي للطاقة النووية يف 2011 .856

بإرشاف د القانون الدويل(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 حممد املجذوب.      

م, بشري شايب )مستقبل الدول الفدرالية يف افريقيا يف ظل رصاع االقليات نيجرييا 2011 .857

نموذجا(, املاسرت العلوم السياسية ختصص ادارة اجلامعات واالقليمية كلية احلقوق والعلوم 

 دوب. السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عبد املؤمن جم

م, بشرية معقايل )جريمة االستيطان االرسائييل يف االرايض العربية املحتلة( 2011 .858

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جاسم ذكريا.
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م, بالل مجيل امحد حممود )املسائل التي ال يعترب فيها االكراه دراسة فقهية مقارنة( 2011 .859

تري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: شحادة سعيد املاجس

 ابراهيم السويركي.

م, بالل حممود مرهج اهليتي )اجلرم املشهود وأثره يف توسيع سلطات الضابطة 2011 .860

العدلية دراسة مقارنة بني القانونني بني االردين والعراقي(, جامعة الرشق االوسط كلية 

 ق االردن, املاجستري, بإرشاف د: فخري عبدالرزاق احلديثي؛ و د: حممد عودة اجلبور.  احلقو

( 2003م, بلسم سعد عبدالستار العبيدي )الوظيفة االقليمية لرتكيا بعد عام 2011 .861

املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: باقر جواد 

 السوداين.

يغ عبدالنور املخاليف )النظام القانوين للموارد املالية وجماالت استثامرها يف م, بل2011 .862

املصارف االسالمية دراسة مقارنة بالبنوك التجارية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجال مكناس.

اجلزائر(, الدكتوراه القانون العام, م, بن مالك بشري )نظام االنتخابات الرئاسية يف 2011 .863

جامعة ايب بكر بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية, اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية, بإرشاف د: بن محو عبداهلل.
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م, به ريز فتاح يونس )املسؤولية الدولية عن الرضر يف نطاق القانون الدويل العام( 2011 .864

جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: طلعت جياد جيل عام دويل, املاجستري, 

 احلديدي.

م, به يام نجم الدين كريم )املسؤولية املدنية الناشئة عن التحليالت املرضية البرشية 2011 .865

دراسة مقارنة( خاص مدين, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: 

 رعد ادهم عبد احلميد.

 11م, هباء عدنان حييى السعربي )االسرتاتيجية االمريكية جتاه ايران بعد احداث 2011 .866

دراسة مستقبلية( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين, الدكتوراه فلسفة  2001ايلول 

 العلوم السياسية االسرتاتيجية, بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر. 

يف اجلزائر(, دكتوراه دولة القانون  م, بوجادي عمر )اختصاص القضاء االداري2011 .867

 كلية احلقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو اجلزائر بإرشاف د: بوبشري حمند امقران.  

( 1996م, بيان قادر مكي )السياسة اخلارجية الرتكية حيال ارسائيل بعد عام 2011 .868

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م, بريج نعلبنديان )النظام السيايس اللبناين الواقع واآلفاق( املاجستري االختصاص 2011 .869

الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 د: مجال املحمود و د. سمري حسن.
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يف العراق دراسة مقارنة( م, تريسكه حتسني عبداهلل )النظام القانوين للقضاء اجلنائي 2011 .870

عام جنائي, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: حسني حممد طه 

 الباليساين.

م, متارا عيل حممد عون اهلل )مدى فعالية الرقابة عىل اعامل البنوك التجارية يف تفادي 2011 .871

الهلية كلية احلقوق, بإرشاف د: نداء االزمات املالية( املاجستري القانون العام جامعة عامن ا

 كاظم املوىل.   

م, متام قيس )العالقات السياسية السورية الرتكية الواقع واحتامالت املستقبل( 2011 .872

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 د العزيز املنصور.العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د. عب

م, ته رزه ساالر عثامن )التعامل مع املوقوف يف القانون العراقي دراسة مقارنة( 2011 .873

 املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: عبد الرمحن الرحيم.

م, ثامر رجب امحد )تاجيل املرافعة يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( املاجستري 2011 .874

 قانون املرافعات واالثبات كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: فارس عيل عمر اجلرجري

م, ثامر مبارك عوض املطريي )تعسف االدارة يف استعامل صالحيتها يف تعديل 2011 .875

العقد االداري دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 نية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عيل خطار شنطاوي.احلقوق, اململكة االرد
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م, جابر حممد حجي )السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا دراسة 2011 .876

مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: يرسي حممد 

 العصار. 

عاقب عىل السلطة يف موريتانيا م, جاسم حممد امحد )الديمقراطية واشكالية الت2011 .877

كلية العلوم السياسية النظم السياسية,  -م( الدكتوراه, جامعة بغداد 2005-م1991

 بإرشاف د: حافظ علوان محادي. 

م, جاسم نارص عبد العزيز نارص املليغي )احلامية اجلنائية للمستهلك دراسة 2011 .878

ق جامعة حلوان بإرشاف د: السيد سعيد مقارنة( املاجستري, قسم القانون اجلنائي كلية احلقو

 عتيق. 

م, مجال عبداالمري حسان الغزايل )االلتزام القانوين بالتعاقد دراسة مقارنة(, كلية 2011 .879

 جامعة بابل, املاجستري القانون اخلاص بإرشاف د مريي كاظم عبيد اخليكاين. -القانون 

ر االشرتاك يف اجلريمة م, مجال عبدالرمحن ابراهيم )املساعدة كصورة من صو2011 .880

دراسة مقارنة بني القانون والفقه االسالمي( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق 

 جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: حسنني ابراهيم صالح عبيد.
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م, مجال عزازي حممد العزازي, طرق الطعن يف املحررات العرفية وسائل أحد منها 2011 .881

ملواد املدنية والتجارية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية يف ا

 مرص العربية.

م, مجال منرص )التدخل العسكري االنساين يف ظل االحادية القطبية دراسة يف 2011 .882

املفهوم والظاهرة(, الدكتوراه العلوم السياسية, جامعة احلاج اخلرض باتنة كلية احلقوق قسم 

 لعلوم السياسية والقانون, بإرشاف د: حسني قادري.ا

م, مجعة عمر عامر املودي )املبادرات واالستجابات السياسية يف السياسة اخلارجية 2011 .883

الليبية جتاه افريقيا غري العربية(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق 

 : حممد عوض اهلزايمة. االوسط  للدراسات العليا االردن, بإرشاف د

م, مجيل احلوشان )الرشكة متعددة اجلنسيات ونشاطها يف الدولة املضيفة( 2011 .884

 الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيل اجلاسم.

م, جهاد مجيل الشوابكة )املسؤولية املدنية للطبيب عن االخطاء الطبية يف جمال 2011 .885

مهنته(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: عيل الزعبي.

م, جهاد عيل مجعة )الطعون يف االنتخابات الترشيعية يف العراق واجلهات املختصة 2011 .886

 , جامعة بغداد كلية القانون.  بالنظر فيها دراسة مقارنة(, املاجستري القانون الدستوري
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م, جود صائب )االجتار بالنساء الالجئات ألغراض االستغالل اجلنيس والقانون 2011 .887

الدويل املعارص( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 د: أمل يازجي. 

راطي يف مملكة البحرين( م, حارث حيدر غريب )املجتمع املدين والتحول الديمق2011 .888

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م, حارث وعد حممود سليامن )التهرب الرضيبي للرشكات عابرة احلدود(, 2011 .889

 املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د فوزت فرحات.      

ازم الرحمني )محاية املستهلك يف املعامالت االلكرتونية دراسة مقارنة( م, ح2011 .890

 الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جودت اهلندي.

م, حبيب عبداهلل )وحدة كبار املكلفني يف إطار إصالح االدارة الرضيبية دراسة 2011 .891

ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد مقارنة( املاجستري كلية القان

 احلالق. 

م, حسام زخور )التقاسم القانوين للثروات اهليدروكربونية يف املناطق البحرية 2011 .892

اخلاضعة لوالية عدة دول( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: نور الدين خازم.
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م, حسام عبدالفتاح ابو نحل )املحافظون اجلدد وتأثريهم عىل السياسة اخلارجية 2011 .893

(, املاجستري 2008 - 2001االمريكية يف الرشق االوسط مرشوع نرش الديمقراطية نموذجا 

فلسطني, بإرشاف د: ايمن  -اقتصاد, برنامج الدراسات العليا, جامعة االزهر, غزة 

 عبدالعزيز شاهني .   

حسن اجلدعان املوسى )ردع املجرمني بني الرشيعة والقانون( املاجستري كلية م, 2011 .894

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين. 

م, حسن حرب بشري اللصاصمه )تسوية اخلسارة البحرية العمومية العوار(, 2011 .895

لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: عبده الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية 

 غصوب.  

م, حسن حممد سعد املهندي )احلامية اجلنائية لذوي الصفه العامة دراسة مقارنة( 2011 .896

الدكتوراه, قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مرص, بإرشاف د: عمر حممد 

 حممد سامل.

مم املتحدة يف حل النزاعات م, حسني حسن حايك )احلرب الوقائية ودور اال2011 .897

الدولية(, املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان عدنان السيد حسني.   
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م, حسني ديوب )الضامنات القانونية أثناء التفتيش عىل احلاسوب دراسة مقارنة( 2011 .898

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منال املنجد.  املاجستري كلية القانون جامعة دمشق

م, حسني عباس حسني )املعارضة يف الفكر السيايس االسالمي املعارص( بإرشاف 2011 .899

 د: محيد فاضل حسن. 

م, حسني عيل حسني العبد الالت )العامل اجلغرايف يف ادراك صانع القرار االردين 2011 .900

االردنية(, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة واثره يف السياسة اخلارجية 

 الرشق االوسط, االردن بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة.

م, حسني عيس عذيب )مفهوم احلرية يف االسالم دراسة حتليلية فكرية(, بإرشاف 2011 .901

 د: محيد فاضل حسن. 

السيايس واالجتامعي يف الترشيع م, حليمة خليف زغري )تأثري الواقع االقتصادي و2011 .902

الرضيبي العراقي دراسة مقارنة(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د فوزت فرحات.         

م, محزة الربي )دور القوة القاهرة عند تنفيذ العقود االدارية دراسة مقارنة( 2011 .903

 امعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نجم االمحد. املاجستري كلية القانون ج

م, محزة مفتاح سوف )احلجز التحفظي عىل الطائرات يف القانون الليبي( قسم 2011 .904

 القانون اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف د: الكوين عيل اعبوده, جامعة طرابلس ليبيا.
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قه االسالمي دراسة مقارنة مع القوانني م, محيد رضا دهقاين )التحكيم يف الف2011 .905

 الوضعية(, الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

دراسة "م, محيد مسلم فرهود الطريف, تنظري االمام عيل )ع( للدولة املدنية 2011 .906

رشف د: وليد فرج النجف االرشف, امل -, املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "حتليلية

 اهلل. )العلوم السياسية(

م, حنان بوفوس )االشغال املؤقت للملك العام اجلامعي يف القانون املغريب(, دبلوم 2011 .907

القانون اخلاص, قانون العقود والعقار, جامعة حممد االول كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 واالجتامعية املغرب, بإرشاف د: عبدالعزيز حرضي.

م, حنان درويل اجلبوري )احلامية اخلاصة للمدنيني يف القانون الدويل االنساين(, 2011 .908

 املاجستري كلية القانون اجلامعة املستنرصية, القانون العام, بإرشاف د: خالد سلامن جواد.

م, حنان زعيمش )السياسة اجلنائية حلامية املستهلك دراسة مقارنة يف الترشيعني 2011 .909

ري( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, السوري واجلزائ

 بإرشاف د: عبداجلبار احلنيص. 

م, حنان ملكيه )النظام القانوين للعنوان االلكرتوين للمتجر االفرتايض دراسة 2011 .910

مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجال 

 كناس و د حممد سعيد اسامعيل. م
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(, 2010-1997االمريكية منذ عام  -م, حيدر زاير عبويس )العالقات االيرانية 2011 .911

 بإرشاف د: مثنى عيل املهداوي.

م, خالد اسامعيل رسحان )السياسة اخلارجية الرتكية ازاء الرشق االوسط(, 2011 .912

 بإرشاف د: سمري جسام رايض. 

سؤولية السياسية للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة( املاجستري م, خالد املقداد )امل2011 .913

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيلة الرشبجي. 

م, خالد غالب مطر, نظام االمن اجلامعي يف ضوء جتربة جملس االمن يف العراق, 2011 .914

االرشف, املرشف د: عباس عبود  النجف -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 عباس. )العلوم السياسية(

م, خالد كاظم عودة االبراهيمي )االختصاص الترشيعي ملجالس املحافظات غري 2011 .915

املنتظمة يف إقليم يف العراق دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون 

 . العام, بإرشاف د: حنان حممد مطلك القييس

م, خالد كريم حممد سعد )ليبـي( )العالقات الليبية األمريكية بعد ثورة عام 2011 .916

( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 1969

 .اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د. امحد ناصوري
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حدة لوقف انتهاكات حقوق االنسان يف كردستان م, ختال هاجر )تدخل االمم املت2011 .917

(, املاجستري جامعة باجي خمتال عنابة, كلية احلقوق قسم القانون العام, 1991العراق علم 

 اجلزائر, بإرشاف د: منري مسعود. 

م, ختام حممد جرب الدهامشة )احلقوق االجتامعية اخلاصة بذوي اإلعاقة يف ضوء 2011 .918

 ن األردين(, جامعة الريموك االردن.  الفقه اإلسالمي و القانو

م, خضري عباس امحد النداوي )نفط وغاز دول بحر قزوين واسيا الوسطى يف 2011 .919

 االسرتاتيجية االمريكية(, الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م, خلود صالح الزوام العثامين )املسؤولية اجلنائية عن اخلطأ الطبي لطبيب 2011 .920

ان( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: أبوبكر أمحد األنصاري, األسن

 جامعة طرابلس ليبيا.

م, خليل امحد تعلوبة )املصارف االسالمية يف سوريا( املاجستري القانون اخلاص 2011 .921

 اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف د عبده غصوب

لكردية يف تركيا يف ظل االندماج االورويب(, باللغة م, دارا خرسو محيد )املسألة ا2011 .922

 الروسية, جامعة فارونش احلكومي, روسيا.
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م, دارين حمي الدين خليل )احلرب النفسية يف ظل النظام العاملي اجلديد( املاجستري 2011 .923

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 إرشاف د: وجيه الشيخ و د. مروان قبالن.السورية, ب

م, داليا عبدالسالم )الديون والتعويضات ودورها يف اعاقة التنمية يف العراق 2011 .924

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2005ــ1990)

م, دانا العقاد )احلامية القانونية للعالمات الفارقة يف القوانني واالتفاقيات الدولية( 2011 .925

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد سامر 

 عاشور. 

باردة م, دانا عيل صالح الربزنجي )املتغريات املؤثرة يف التعاون الدويل بعد احلرب ال2011 .926

دراسة يف تاثري ثورة االتصاالت(, الدكتوراه العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة 

 السليامنية بإرشاف د: سمري جسام رايض.

م, دالل صادق امحد )النظام القانوين للمحكمة االدارية لألمم املتحدة(, عام 2011 .927

القانون, بإرشاف د: عبد امللك يونس اداري, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم 

 حممد.

م, دالل عبايدي )مدى حرية الضابطة العدلية يف اثارة اجلريمة والدليل( املاجستري 2011 .928

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى املخول. 
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ل بالعرف الدويل( م, دلباك طاهر درويش )املسؤولية الدولية النامجة عن االخال2011 .929

 املاجستري, كلية القانون والسياسة, جامعة السليامنية, بإرشاف د: معروف عمر كل.

م, دياب خليل الترت )االثار املرتتبة عىل الرشوة يف الفقه االسالمي دراسة فقهية 2011 .930

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

 سعيد السويركي.

م, ديام حسني )دور املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف تطبيق القانون الدويل 2011 .931

اخلاص بحقوق االنسان( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: أمل يازجي. 

ء احلرب الباردة( املاجستري م, ديام صبح )العالقات اهلندية اإلرسائيلية بعد انتها2011 .932

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د. فادي خليل.

م, ديمة تقي املعراوي )اجيار الصناديق يف املرصف( املاجستري كلية القانون جامعة 2011 .933

 ربية السورية, بإرشاف د: ايامن نابوش.دمشق اجلمهورية الع

م, راشد رباح )العقوبات االقتصادية الدولية وتداعياهتا عىل الدول العربية ليبيا 2011 .934

السودان العراق نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 : صابر بلول و د.نبيل عيل.السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د
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م, رافد رسول عبد )الفكر السيايس للحزب الشيوعي العراقي(, بإرشاف د: 2011 .935

 قحطان احلمداين.

 - 1993م, رامي مجال عزارة )السياسة االرسائيلية جتاه الفلسطينيني يف ارسائيل 2011 .936

ية, قسم التاريخ (, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية اآلداب والعلوم االنسان2000

 فلسطني, بإرشاف د: خميمر سعود ابو سعدة.     -جامعة االزهر, غزة 

م, رائد حسني عبداهلادي حسنني )الربنامج النووي االيراين وانعكاساته عىل االمن 2011 .937

 اآلداب كلية, االوسط الرشق دراسات املاجستري(, 2010 – 1979القومي االرسائييل 

فلسطني, بإرشاف د: عصام خميمر ؛ و  -التاريخ جامعة االزهر, غزة  قسم, االنسانية والعلوم

 د: خالد حممد صايف .   

م, رائد سامي عباس العبيدي )مشكلة املياه بني العراق وتركيا( املاجستري العلوم 2011 .938

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

االثبات يف املسائل اجلزائية دراسة  م, رائد صبار االزيرجاوي )القرينة ودورها يف2011 .939

مقارنة يف القانونني االردين والعراقي(, جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن, 

 املاجستري, بإرشاف د: حممد اجلبور.  

م, رائد حممد املرصي )االزمة املالية وتداعياهتا عىل دول اخلليج العريب نموذج 2011 .940

 ملاجستري, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   االمارات العربية املتحدة(, ا
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م, رائد حممود ابو مطلق )العالقات الرتكية االرسائيلية واثرها عىل القضية 2011 .941

(, املاجستري العلوم السياسية, كلية االقتصاد والعلوم االدارية, 2010 - 2002الفلسطينية 

 د: عبدالنارص رسور .   فلسطني, بإرشاف  -جامعة االزهر, غزة 

م, رائد نارص هاين حسني العذاري )املفاوضات وحل النزاعات الدولية بعد 2011 .942

 احلرب الباردة دراسة يف دور االمم املتحدة(, بإرشاف د: مثنى عيل املهداوي.

م, ربا الطحان )االرضاب بني التجريم واالباحة( املاجستري كلية القانون جامعة 2011 .943

 ية العربية السورية. دمشق اجلمهور

م, ربا صقر )الركن املعنوي يف اجلرائم املرتكبة عن طريق النرش االلكرتوين( 2011 .944

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى املخول.

ري م, ربى صالح )نقل االعضاء البرشية وزراعتها دراسة قانونية مقارنة( املاجست2011 .945

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد واصل. 

م, رمحة حممود خالد عبد اهلل )اثر التغرير عىل عقد النكاح( املاجستري كلية الرشيعة 2011 .946

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

واليه ته فيدراليه كان له بريارادانى جاره نووسى  م, رزكار شهاب حاجي )ماىف2011 .947

خويان( عام دويل, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: عبدالفتاح 

 عبدالرزاق حممود.
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م, رشا احلميص )االثار القانونية الستخدام االسلحة املحرمة دوليا العدوان 2011 .948

ري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, ( املاجست2008االرسائييل عىل غزة 

 بإرشاف د: ابراهيم دراجي.

م, رشا رشقي )االساس القانوين للمسؤولية اجلزائية للرشكات متعددة اجلنسية( 2011 .949

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

)النشاط الدبلومايس حلركات التحرر الوطني وأثره يف القانون  م, رشاد توام2011 .950

الدويل والعالقات الدولية التجربة الفلسطينية( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات 

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: يارس العموري.

رائم املعلوماتية( عام م, رشاد خالد عمر )املشاكل القانونية والفنية للتحقيق يف اجل2011 .951

 جنائي, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: رزكار حممد قادر.

م, رضا عبد الغفار عيل منصور, اقتصاديات متويل التعليم العايل دراسة يف 2011 .952

 التجريبية املرصية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.

م, رغد نصيف جاسم )املشاركة السياسية احلزبية للمرأة العراقية بعد العام 2011 .953

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: بلقيس حممد جواد. -( جامعة بغداد 2003
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م, رمزي صبحي مصطفى اجلرم, اندماج البنوك كإحدى اليات التطوير املرصيف. 2011 .954

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية 

م, رنده الغفري )بدائل العقوبات السالبة للحرية يف السياسة العقابية املعارصة( 2011 .955

الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبداجلبار 

 حنيص و د اوتاين.

( جامعة بغداد 1985 - 1920اقي والسلطة م, رهبة اسودي حسني )املثقف العر2011 .956

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: بلقيس حممد جواد. -

م, رهف حممود صالح عيل )دراسة يف علم اللغة االجتامعية عن تاثري اجلنس عىل 2011 .957

االدب االجتامعي والتواصل االجتامعي يف  املناظرة الرئاسية بني دونالد ترامب وهيالري 

 االردن عامن االوسط الرشق جامعة اآلداب كلية املاجستري( 2017 – 2016ام كلينتون لع

 طارق نادية: د بإرشاف

م, رواء طه درويش )السياسة اخلارجية الفرنسية حيال املرشق العريب حقبة ما بعد 2011 .958

احلرب الباردة( املاجستري قسم السياسة الدولية, جامعة النهرين كلية العلوم السياسية, 

 ف د: فكرت نامق عبدالفتاح العاين.بإرشا

م, رواد معال )حرية القايض اجلزائي يف تكوين قناعته( املاجستري كلية القانون 2011 .959

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: متيم ميكائيل.
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م, رواف اخلطيب )تقرير غولدستون مقارنا مع تقارير جلان التحقيق الدولية( 2011 .960

كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ابراهيم  املاجستري

 الدراجي. 

م, رؤى خليل ابراهيم )النفاذ املعجل دراسة مقارنة( املاجستري قانون املرافعات 2011 .961

 كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: يارس باسم ذنون

خاطر يف نظام املسؤولية الدولية م, رياض عبد املحسن جبار الفتالوي )نظرية امل2011 .962

ومدى التطبيق عن التلوث البيئي و البث املوجه العابر للحدود( املاجستري القانون الدويل 

 كلية القانون و العلوم السياسية جامعة الكوفة بإرشاف د عباس عبود عباس

م, رياض غازي فارس )النظام االنتخايب يف العراق ودوره يف عمليات التحول 2011 .963

 (, بإرشاف د: عيل دريول حممد.2003الديمقراطي بعد عام 

م, ريز لطيف صادق )العالقات االمريكية الرتكية يف ظل عهد حزب العدالة 2011 .964

(, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق 2011 - 2003والتنمية 

 االوسط, االردن بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة.

ريفان حممد )إشارة الدعوى بني النص والتطبيق( املاجستري كلية القانون جامعة م, 2011 .965

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: البيات. 
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م, ريم االمحد )رشعية املسؤولية اجلزائية للفاعل املعنوي( املاجستري كلية القانون 2011 .966

 يم ميكائيل.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مت

م, ريم صالح )استخدام االسلحة العنقودية يف القانون الدويل( املاجستري كلية 2011 .967

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أمل يازجي. 

م, زمن حامد هادي احلسناوي )حق املجني عليه يف التعويض عن األعامل 2011 .968

ية القانون اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون العام, اإلرهابية دراسـة حتـليلية(, كل

 بإرشاف د: متـيـم طاهر أمحد اجلادر. 

م, زينب سامل مسعود جابر )الرقابة القضائية عىل ركن السبب يف القرار اإلداري( 2011 .969

قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: خليفة عيل اجلرباين, جامعة طرابلس 

 بيا.لي

م, زينب رصاوة العبادي )دور الواليات املتحدة االمريكية يف جملس االمن الدويل 2011 .970

منذ انفرادها بالقطبية الدولية(, املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية, كلية العلوم 

 السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد حسن منذر   

د الرسول )الفكر السيايس عند برتراند رسل(, املاجستري, م, زينب عبد الكريم عب2011 .971

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. 
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م, زينب قداحة )احلامية اجلزائية لالئتامن املرصيف دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2011 .972

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف الرفاعي. 

سني البعاج )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام م, زينب حممود حممد ح2011 .973

وموقف الترشيع العراقي منها دراسة حتليلية مقارنة( كلية القانون والعلوم السياسية  2003

 جامعة الكوفة, املاجستري, القانون العام, بإرشاف د: صالح جبري البصييص.  -

السرتاتيجي الربيطاين( املاجستري م, سارة شكر امحد )مكانة العراق يف املدرك ا2011 .974

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م, سارة عبد احلسني رمحانيان )تنفيذ حكم التحكيم االلكرتوين دراسة حتليلية 2011 .975

مقارنة(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 االردن, بإرشاف د: مؤيد عبيدات.اهلاشمية 

م, سارة يونس كاكل )االكراد واملناطق املتنازع عليها بني الفدرلة والرصاع(, 2011 .976

املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط, اململكة 

 اهلاشمية االردنية االردن بإرشاف د: حممد عوض اهلزايمة.

يدي )بيع املرابحة لآلخر بالرشاء يف معامالت املصارف االسالمية( م, سامر الرب2011 .977

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد سامر 

 عاشور. 
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م, سامر اهلزيم )التأمني من املسؤولية عن االرضار الالحقة باألشخاص من النقل 2011 .978

ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: فواز اجلوي( املاجستري كلية القان

 صالح.

من الدستور  22م, سامر حسن بعلبكي )جملس الشيوخ دراسة يف ضوء املادة 2011 .979

اللبناين والدساتري املقارنة(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د حممد طي   

ر حلمي صالح )رشوط واثار الفسخ املبكر للوكالة التجارية(, املاجستري م, سام2011 .980

قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل. 

الوكالة م, سامي حممد الشمري )التحكيم وسيلة حلسم املنازعات الناشئة عن عقد 2011 .981

دراسة مقارنة بني القانون االردين والكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط  -التجارية 

 كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن.

م, رسوة صويف حسن )حق االنسان يف مستوى معييش الئق دراسة مقارنة بني 2011 .982

جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون,  الصكوك الدولية والدساتري(, عام دويل, املاجستري,

 بإرشاف د: منى يوخنا ياقو.
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م, سعد عباس السعدي )التداخل والتكامل بني الوظيفتني الدبلوماسية 2011 .983

والقنصلية(, كلية القانون اجلامعة املستنرصية, القانون العام املاجستري, بإرشاف د: عصام 

 العطية. 

دينية يف النظام القانوين األردين(, جامعة الريموك م, سعد عيل البشري )احلرية ال2011 .984

 االردن.  

م, سعد فهد امحادة )صالحيات املنظامت الدولية يف تعديل مواثيقها(, املاجستري 2011 .985

قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 بإرشاف د: يوسف حممد عطاري.

عدي ابراهيم حسني )النظام االحتادي اهلوية الوطنية يف العراق بعد عام م, س2011 .986

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003

م, سعود عويد عبد )التنظيم القانوين ملنح االئتامن املرصيف دراسة مقارنة(, كلية 2011 .987

 اخلاص بإرشاف د ذكرى حممد حسني الياسنيجامعة بابل, املاجستري القانون  -القانون 

م, سعود مرزوق املطريي )املسؤولية اجلزائية لإلحداث دراسة مقارنة بني القانون 2011 .988

االردين والقانون الكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.
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ملفتي )جرائم االجتار باألشخاص يف ضوء قواعد القانون الدويل( م, سلمى ا2011 .989

الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي و 

 د سوسن بكة. 

م, سلوى حسني حسن رزف )املبادئ الدستورية للعقوبات اجلنائية والتأديبية( 2011 .990

ام كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص, بـإرشاف بإرشاف د: عبد الدكتوراه, قسم القانون الع

 العظيم مرسى وزي.

م, سليامن الفندي )رضيبة أرباح املهن واحلرف الصناعية والتجارية وغري التجارية 2011 .991

فئة مكلفي الدخل املقطوع( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 لبي.بإرشاف د: منى اد

م, سمري هادي سلامن الشكري, القواعد الدولية املنظمة القتسام املياه ومشكلة 2011 .992

توزيع مياه حويض دجلة والفرات بني تركيا والعراق, املاجستري معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف, املرشف د: عيل الشكراوي. )العلوم السياسية( -العليا 

عادة التامني يف ضامن حقوق املؤمن له يف مواجهة م, سنا مازن القصاب )دور ا2011 .993

املؤمن االصيل(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.
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م, سه رهه نك محد امحد )حقوق الشاهد وواجباته يف االجراءات اجلنائية دراسة 2011 .994

 ت, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: رزكار حممد قادر.مقارنة( عام حماكام

م, سهى صفاء جواد )العوملة وصنع السياسة العامة يف بلدان اجلنوب  النموذج 2011 .995

مرص(, كلية العلوم السياسية ــ جامعة النهرين, املاجستري العلـوم السياسية النظم السياسية 

 عبدالستار. والسياسات العامة, هشام حكمت

م, سهى عز الدين حسني ابو ميزر)احلامية القانونية للمرأة والطفل يف قانون العمل 2011 .996

االردين دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, بإرشاف د: 

 منصور ابراهيم العتوم.   

 لرجل الرشطة . رسائل م, سهيل مصبح سامل تعيب الكتبي , املركز القانوين2011 .997

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, سوسن خرض عيل مزين )رقابة حمكمة العدل العليا االردنية عىل مرشوعية 2011 .998

التوقيف االداري دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, 

 ر البوريني.  بإرشاف د: عم

م, سوسن طالل مراد )االسلحة املستخدمة من قبل ارسائيل يف عدواهنا عىل لبنان 2011 .999

يف ضوء القانون الدويل(, املاجستري, كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية  2006يف متوز 

 يف لبنان.    
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دراسة مقارنة( م, سيبل جعفر حاجي عمر )ضامنات عقد بيع املباين قيد االنشاء 2011 .1000

خاص مدين, الدكتوراه, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: يارس باسم 

 ذنون.

(, بإرشاف د: 2003م, سيناء عيل حممود )التعددية احلزبية يف العراق بعد عام 2011 .1001

 حسني علوان الربيعي. 

القانون م, شادي بطرس )طرف حل املنازعات النامجة من عقود البرتول يف 2011 .1002

السوري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: فؤاد ديب.

م, شادي عباس )احلامية الدولية للمرأة من العنف اجلنيس يف أوقات النزاعات 2011 .1003

إرشاف د: نور املسلحة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, ب

 الدين خازم. 

م, شاهو غفور امحد )االطار القانوين لعمل االحزاب السياسية يف كوردستان 2011 .1004

 Le cadre juridique du fonctionnement desالعراق, باللغة الفرنسية, 

partis politiques au Kurdistan irakian ..جامعة نانت, فرنسا , 

-1871عثامين الربيطاين يف منطقة اخلليج العريب م, شذى منعم خلف )الرصاع ال2011 .1005

 ( املاجستري, كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.1914
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م, شريزاد سليامن عبداهلل )دبلوماسية ادارة االزمات يف الرشق االوسط بني النظرية 2011 .1006

اربيل,  - والتطبيق( عالقات دولية, املاجستري, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين

 بإرشاف د: مهدي جابر مهدي. 

م, صابرين عباس كزار )العالقات الروسية االوكرانية بعد احلرب الباردة( 2011 .1007

 بإرشاف د: نزار اسامعيل احليايل. 

م, صادق عفيف امحد )الطائفة الشيعية يف لبنان اشكالية الوجود واهلوية واملسار 2011 .1008

قراءة يف فكر االمام موسى الصدر ومرشوعه التغيريي(, الدكتوراه, كلية العلوم السياسية 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

مقارنة(,  م, صالح مهدي كحيط )رشط الثبات الترشيعي يف عقد االستثامر دراسة2011 .1009

 املاجستري القانون, جامعة كربالء كلية القانون, بإرشاف د: عباس زبون العبودي. 

م, صبا جنيدي )االجتار غري املرشوع بالنفايات اخلطرة( املاجستري كلية القانون 2011 .1010

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسام الدين ساريج. 

اعات القوى االقليمية يف منطقة القرن االفريقي بعد م, صباح عكار صالح )رص2011 .1011

 انتهاء احلرب الباردة( بإرشاف د: نزار اسامعيل احليايل. 

م, صبحي داود )التهرب الرضيبي الدويل بواسطة املنشاة الثابتة( املاجستري كلية 2011 .1012

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيل الصابوين. 
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م, صدام امحد سليامن احلجاحجة )دور حزب العدالة والتنمية يف التحوالت 2011 .1013

(, املاجستري, العلوم 2010 - 2002االسرتاتيجية للعالقات العربية الرتكية يف الفرتة 

السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط, االردن بإرشاف د: سعد فيصل 

 السعد.

ملة الرضيبية للنشاط املرصيف دراسة مقارنة( املاجستري كلية م, صفاء رستم )املعا2011 .1014

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منى ادلبي. 

م, صفاء سمري ابراهيم )املنازعات النامجة عن خالفة الدول وسبل تسويتها( 2011 .1015

 رشاف د: حممد يونس حييى املاجستري القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإ

م, صفاء عادل سامي )حجية البصمة الوراثية يف االثبات اجلزائي(, املاجستري, 2011 .1016

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سمري عالية      

ن(, م, صفاء متعب اخلزاعي )اختالل التكافؤ املعريف بني املتعاقدين يف مرحلة تكوي2011 .1017

 املاجستري, كلية القانون جامعة بابل.

م, صفاء حممد نوري )احلق يف التعليم دراسة مقارنة بني الترشيعات العراقية 2011 .1018

واملواثيق الدولية( عام دويل, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل, قسم القانون, بإرشاف 

 د: منى يوخنا ياقو.
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ستورية حلقوق االنسان يف العراق( م, صالح منعم العبديل )الضامنات الد2011 .1019

 كلية احلقوق, لبنان بإرشاف د: هيام مروة.  -املاجستري القانون العام, اجلامعة االسالمية 

م, صهيب عامر سامل )االلتزام بـاإلنقـاذ دراسة حتليلية مقارنة(, املاجستري القانون 2011 .1020

 ونس العبيدي. اخلاص, كلية احلقوق جامعة املوصل, بإرشاف د: زينة غانم ي

م, ضاري الواوان )النظام القانوين لالكتتاب العام يف اسهم الرشكة املسامهة العامة 2011 .1021

دراسة مقارنة(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: باسم ملحم .

)املسؤولية اجلنائية لالشرتاك باملساعدة  م, ضاوي جزاع زبن ضاوي املطريي2011 .1022

دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.

ة(, م, رضغام هادي كيكو )الرقابة عىل تنفيذ املوازنة العامة يف العراق دراسة مقارن2011 .1023

 املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م, ضياء عالء الدين حممود امحد )جريمة حصار غزة دراسة رشعية( املاجستري 2011 .1024

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

يف القانون اجلزائي( املاجستري كلية القانون جامعة  م, ضياء حممود )حق الصمت2011 .1025

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عبداجلبار احلنيص.



195                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, ضيف اهلل دهيم عوض الرشيدي )اليات تطبيق قرارات منظمة التجارة العاملية 2011 .1026

امعة الرشق عىل الدول االعضاء فيام يتعلق بحامية حقوق امللكية الفردية(, املاجستري ج

 األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م, طارق اخلليل )املسؤولية املدنية للمحكم( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2011 .1027

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مؤيد زيدان.

تها اخلارجية جتاه القضية الفلسطينية من م, طارق الرشطي )تركيا و سياس2011 .1028

( املاجستري الدراسات الدولية كلية 2010 - 2000اإلنتفاضة الثانية إىل العدوان عىل غزة 

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: رائد بدر.

م, طارق الغزايل )الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة االمريكية( 2011 .1029

 اجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسن البحري. امل

م, طارق دخييس )حتسني الرسوم العقارية وأثره عىل التنمية(, دبلوم القانون 2011 .1030

اخلاص, قانون العقود والعقار, جامعة حممد االول كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 بإرشاف د: عبدالواحد محداوي.واالجتامعية املغرب, 

م, طالل اهلديل )التكييف القانوين لالعتداء عىل اسطول احلرية وفق قواعد القانون 2011 .1031

الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: هواش 

 شاهني. 
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يف القانون العراقي دراسة م, طالل مجيل رشيف املختار )تقويم أداء املوظف العام 2011 .1032

مقارنة(, جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم معهد البحوث 

والدراسات العربية القاهرة, قسم بحوث والدراسات القانونية املاجستري القانون, بإرشاف 

 د: انور امحد رسالن.

ب يف القانون الكويتي(, املاجستري م, طالل عبد اهلل النخيالن )وقف النطق بالعقا2011 .1033

قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, 

 بإرشاف د: حممد عيل عياد.

م, طه نارص بعرة )استظهار القصد اجلنائي يف جرائم القتل العمد( قسم القانون 2011 .1034

 د: فائزة يونس الباشا, جامعة طرابلس ليبيا.اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف 

م, عادل دهش )نظرية االمن االنساين يف اطار القانون الدويل املعارص( املاجستري 2011 .1035

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

م, عادل عيل حممد النجار, البطالن املؤثر يف حكم التحكيم. رسائل واطاريح 2011 .1036

 مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

م, عاصم الصالح )املواءمة بني الترشيعات السورية والقانون الدويل فيام خيص 2011 .1037

االستثامر االجنبية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 د: نور الدين خازم.
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اهتا دراسة فقهية مقارنة( م, عاطف حممد حسني ابو هربيد )عقود الصيانة وتطبيق2011 .1038

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

 املنيس.

م, عاطف حممد مويس, العدالة الرضيبية يف الترشيع الرضيبي املرصي بني النظرية 2011 .1039

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

م, عامر عبداحلسني عباس )الربنامج النووي االيراين يف ضوء القانون الدويل(, 2011 .1040

 املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان يإرشاف د حممد املجذوب     

م, عايدة مسلم محاد النوايشة )دور منظامت املجتمع املدين يف عملية التحول 2011 .1041

(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب 2009 - 1989الديمقراطي يف االردن 

 جامعة الرشق االوسط  للدراسات العليا االردن, بإرشاف د: سعد فيصل السعد. 

ي )مبدأ تبعية الرهن(, املاجستري, كلية القانون م, عباس سلامن حممد عيل االعرج2011 .1042

 جامعة بابل. 

م, عباس مهدي صالح احلمداين )الوضع القانوين الستخدام االهنار لألغراض 2011 .1043

غري املالحية دجلة والفرات نموذجًا(, جامعة الهاي للدراسات العليا اململكة اهلولندية كلية 

 سم فياض العامري. القانون سوريا, الدكتوراه, بإرشاف د: جا
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م, عباس وناس بدن )اثر استعامل اسلوب التعلم التعاوين يف التحصيل الدرايس 2011 .1044

 ملاده حقوق االنسان( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 م, عبد االلة حممد املحمد )إشكالية تفعيل املسؤولية الدولية عن جريمة التطهري2011 .1045

العرقي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 دراجي. 

م, عبد احلليم قاسم حممد العبيدي )طبيعة الدعوى الدستورية دراسة مقارنة يف 2011 .1046

القضاء الدستوري(, املاجستري القانون العام, كلية القانون والعلوم السياسية جامعة االنبار, 

 اف د: عواد عباس احلردان. بإرش

م, عبد الرمحن حممد عبد العزيز رشاب )احكام التحالفات السياسية يف ضوء 2011 .1047

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

 زياد ابراهيم مقداد.

قة اجلنسية بني الزوجني يف م, عبد السالم حممود درويش البطنيجي )حدود العال2011 .1048

الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: زياد ابراهيم مقداد.



199                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, عبد العزيز سعود الرشجية )مناط االختصاص يف القضاء املستعجل دراسة 2011 .1049

قسم القانون اخلاص جامعة الرشق  مقارنة بني القانونني االردين و الكويتي(, املاجستري

 األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: منصور الرصايرة.

م, عبد الفتاح حممد عبد الفتاح حسن, السياسة الرضيبية املتبعة يف ظل نظام 2011 .1050

ية احلقوق م, رسائل واطاريح القانون كل2005لسنة  91اخلصخصة بالتطبيق عىل قانون رقم 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد النارص عبد السالم الدهري )ليبـي( )اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه قارة 2011 .1051

افريقية بعد انتهاء احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

اف د: امحد ناصوري و د.فادي السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرش

 .خليل

م, عبد الوهاب هادي حمسن طواف )دور اليمن يف تعزيز امن البحر األمحر وخليج 2011 .1052

عدن( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 .اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: فادي خليل و د. خالد املرصي

بداجلبار كريم عبداالمري الزويني )السياسة اخلارجية االمريكية حيال اخلليج م, ع2011 .1053

( املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 2003العريب بعد عام 

 بإرشاف د: فكرت نامق العاين.
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ئيلية م, عبداحلكيم عامر حممود اليف )الدور االمريكي يف احلرب العربية االرسا2011 .1054

 -(, املاجستري قسم التاريخ واالثار كلية اآلداب, اجلامعة االسالمية , غزة 1982 - 1948

 فلسطني.

م, عبدالرمحن عبدالكريم عبدالستار العبيدي )العالقات العراقية االيرانية يف ظل 2011 .1055

(, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب 2011 - 2003االحتالل االمريكي للعراق 

العلوم جامعة الرشق االوسط, اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: امحد سليم و

 الربصان. 

م, عبدالرزاق عبداحلميد امحد )التنظيم القانوين للحمالت الدعائية االنتخابية( 2011 .1056

عام دستوري, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل, قسم القانون, بإرشاف د: رسهنك محيد 

 .برزنجي

م, عبدالرضا كاطع حسون )استخدامات هنر الفرات غري املالحية يف ضوء أحكام 2011 .1057

جامعة الكوفة, املاجستري القانون العام,  -القانون الدويل(, كلية القانون والعلوم السياسية 

 بإرشاف د: عباس عبود عباس اخلزرجي.    

بني الرشيعة االسالمية م, عبدالعزيز دهام الرشيدي )رد القايض دراسة مقارنة 2011 .1058

والقانون االردين والكويتي(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: منصور الرصايرة و د: وليد عوجان.
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ني نحو م, عبدالكريم سعيد السويلميني )االجتاهات السياسية لالجئني الفلسطيني2011 .1059

حق العودة يف مفاوضات احلل النهائي دراسة ميدانية يف اململكة االردنية اهلاشمية(, املاجستري 

جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: امحد سليم الربصان.

الرتكية االرسائيلية يف ضوء االسرتاتيجية م, عبدالكريم كاظم عجيل )العالقات 2011 .1060

 السياسية العلوم والدبلوماسية الدولية العالقات املاجستري( 2009 – 2001الرتكية اجلديدة 

 حطيط امني د بإرشاف لبنان – بريوت االسالمية اجلامعة والدبلوماسية واالدارية

ملاجستري قانون االحوال م, عبداهلل سامل عبداهلل )احكام الرجعة دراسة مقارنة( ا2011 .1061

 الشخصية كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: امحد محيد سعيد

م, عبداهلل عيل فهد العجمي )دور القرائن يف االثبات املدين دراسة مقارنة بني 2011 .1062

القانون االردين و الكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.اهلاشمية 

(, املاجستري, القانون 2010م, عبداهلل فاضل حسني )االنتخابات النيابية العراقية 2011 .1063

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د هيام مروة    
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(, املاجستري م, عبداهلل فالح املطريي )أمن اخلليج العريب والتحدي النووي االيراين2011 .1064

جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: امحد سليم الربصان.

 - 1991م, عبداهلل فالح عودة العضايلة )التنافس الدويل يف اسيا الوسطى 2011 .1065

العلوم جامعة الرشق االوسط, االردن (, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب و2010

 بإرشاف د: غازي اسامعيل ربابعة.

م, عبداهلل فواز محادنه )سلطة املحكمة يف تقدير التعسف عند اهناء عقد العمل 2011 .1066

دراسة مقارنة(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 ف د: مؤيد عبيدات.االردنية اهلاشمية االردن, بإرشا

م, عبداهلل حممد خنجر احجيله )االحكام املستحدثة يف قانون اجلرائم االقتصادية 2011 .1067

األردين( الدكتوراه اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: كامل حامد 

 السعيد 

ن كلية احلقوق م, عبداهلل حممد عبداهلل, الغري يف التحكيم. رسائل واطاريح القانو2011 .1068

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



203                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, عبداملجيد غنيم عقشان املطريي )سلطة الضبط االداري وتطبيقاهتا يف دولة 2011 .1069

الكويت(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: زهري قدورة.

عبري توفيق حممد ابو كشك )سلطة التأديب بني االدارة والقضاء دراسة  م,2011 .1070

مقارنة(, املاجستري القانون العام, جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا, نابلس 

 فلسطني, بإرشاف د: غازي دويكات.

نونني م, عدنان رشيد عبداهلل )دور الدبلوماسية املعارصة يف تعزيز العالقة بني القا2011 .1071

 الدويل العام والدستوري دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة( الدكتوراه, جامعة السليامنية.

 2003م, عدي ابراهيم حممود )التيارات السياسية وصنع الرأي العام يف العراق 2011 .1072

 التيار العلامين انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م, عدي اسعد مخاس )االحتالل االمريكي للعراق وأثره عىل العالقات العراقية 2011 .1073

(, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق 2011 - 2003االردنية 

 االوسط, بإرشاف د: امحد سليم الربصان. 

اقصات العامة دراسة م, عذراء يارس عبيد )السلطة التقديرية لإلدارة يف إبرام املن2011 .1074

 مقارنة( كلية القانون يف اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون, بإرشاف د: حممد عيل جواد. 
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م, عزام ابو احلامم )تاثري العوامل السياسية واالجتامعية واالقتصادية عىل صحافة 2011 .1075

ق االوسط, االنرتنت العربية من وجهة نظر املحررين(, املاجستري االعالم جامعة الرش

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حلمي ساري.

م, عزة سلامن )املقابل املايل يف العقود االدارية دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2011 .1076

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مهند نوح. 

نزاعات االلكرتونية( املاجستري كلية م, عزة شاهني )التقايض االلكرتوين يف ال2011 .1077

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين.

م, عطية أمحد عطية السويح )النظام القانوين حلامية الشعاب املرجانية من التلوث 2011 .1078

ن عبد السالم يف البحر املتوسط( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: عمرا

 الصفراين, جامعة طرابلس ليبيا.

م, عطية سليامن خليفة )القانون الواجب التطبيق عىل انقضاء الزواج واثاره دراسة 2011 .1079

 مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نواف حازم خالد 

باحلرية دراسة  م, عقل مقابلة )الرقابة القضائية عىل التوقيف ضامن حلق اإلنسان2011 .1080

 مقارنة(, جامعة الريموك االردن.  

م, عقيل كريم زغري )املسؤولية املدنية للمستثمر االجنبي دراسة مقارنة(, كلية 2011 .1081

 القانون جامعة كربالء, املاجستري القانون اخلاص, بإرشاف د: حسن حنتوش رشيد.
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عن التجارة م, عكاب امحد حممد العبادي )الرضيبة عىل الدخل الناجم 2011 .1082

االلكرتونية( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إحسان شاكر عبد اهلل و د: 

 امحد خلف حسني الدخيل.

م, عال عبد احلفيظ املهريات )املصلحة يف التامني البحري(, املاجستري قسم القانون 2011 .1083

شمية االردن, بإرشاف د: اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلا

 هاشم اجلزائري.

م, عالء الدين ذو الفقار )إشكالية تنفيذ االحكام الوطنية عىل أموال الدولة 2011 .1084

االجنبية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس 

 احلويش. 

اجهها املرتمجون حديثو العهد يف م, عالء الدين حممد النجار )التحديات التي يو2011 .1085

ترمجة العقود واالتفاقيات يف االردن( املاجستري كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط عامن 

 االردن بإرشاف د: بدر سعيد الدويك

م, عالء الدين حممد كامل يوسف )احلقوق واحلريات السياسية للموظف العام 2011 .1086

(, الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق دراسة مقارنة يف النظامني املرصي الفرنيس

 جامعة منها بإرشاف د: حممد فوزي نوجيي. 



206                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, عالء املرعي )مكافحة اجلرائم االلكرتونية يف القانون الدويل( املاجستري كلية 2011 .1087

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: ماهر ملندي. 

 خليفة, االستفتاء الشعبي العام وتطبيقاته يف العراق م, عالء صاحب عبداهلل2011 .1088

النجف االرشف, املرشف  -, املاجستري, معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"

 د: عيل الشكراوي. )العلوم السياسية(

م, عيل السيد حسني ابو دياب, عالقات العمل والنقابات يف مرص العثامنية. رسائل 2011 .1089

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح 

م, عيل النصار )احلامية اجلزائية للمريض يف اطار التقدم العلمي الطبي( املاجستري 2011 .1090

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سمية عيل.

سيل االموال دراسة مقارنة( م, عيل سليامن )دور الدولة يف مكافحة ظاهرة غ2011 .1091

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: انصاف 

 العموري. 

م, عيل عادل حبيب )مقومات الدور االقليمي للعراق دراسة مستقبلية( املاجستري 2011 .1092

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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عادل حممد )التعبري االلكرتوين عن االرادة واثره يف طبيعة العقد دراسة  م, عيل2011 .1093

مقارنة( خاص مدين, الدكتوراه, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: حسني 

 توفيق فيض اهلل.

م, عيل عبداهلل سيد )السياسة االرسائيلية اجتاه القرن االفريقي بعد انتهاء احلرب 2011 .1094

الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية العلوم السياسية واالدارية والدبلوماسية الباردة( 

  خليفة عادل د بإرشاف لبنان –اجلامعة االسالمية بريوت 

م, عيل عبود مهدي بحرالعلوم, الفدرالية اجلغرافية وافاقها املستقبلية يف العراق, 2011 .1095

النجف االرشف, املرشف د: عيل يوسف  -املاجستري, معهد العلمني للدراسات العليا 

 الشكري. )العلوم السياسية(

م, عيل فايز يوسف الدالبيح )توازن القوى وأثره يف الرشق االوسط بعد االحتالل 2011 .1096

(, املاجستري, العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم 2011 - 2003االمريكي للعراق 

 مية االردن بإرشاف د: حممد رضا حممود خلف. جامعة الرشق االوسط, اململكة االردنية اهلاش

م, عيل قوق )ادارة االقاليم والتجارب املستفادة عربيا حالة ماليزيا(, املاسرت العلوم 2011 .1097

السياسية ختصص ادارة اجلامعات واالقليمية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي 

 مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: قوي بوحنية. 
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م, عيل مصبح احليصة )سلطة القايض يف تعديل مضمون عقد االذعان(, املاجستري 2011 .1098

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند 

 عزمي ابو مغيل.

م, عيل معال )طبيعة اختصاص هيئة التحكيم ومبدأ االختصاص باالختصاص( 2011 .1099

 ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: فؤاد ديب. املاجستري كلية القان

م, عيل موسى )ممارسات االحتالل اإلرسائييل وتداعياهتا عىل االقتصاد 2011 .1100

الفلسطيني( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 : صابر بلول و د.سمري حسن.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د

م, عيل نارص )مضيق هرمز بني السياستني االمريكية وااليرانية(, املاجستري, كلية 2011 .1101

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    

م, عيل هاشم عبداهلل البهاديل )السياسة اخلارجية الرتكية حيال العراق بعد احداث 2011 .1102

 السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف ( املاجستري1990اب عام 

 د: فكرت نامق العاين.

م, عامد خليل ابراهيم جاسم )مسؤولية املنظامت الدولية عن اعامهلا غري املرشوعة( 2011 .1103

الدكتوراه القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: عامر عبدالفتاح 

 اجلومرد 
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م, عامد مصباح نرص الداية )جريمة االمتناع يف الفقه االسالمي وصورها املعارصة 2011 .1104

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

 بإرشاف د: سلامن نرص الداية.

ي م, عامر جعفر مهدي العزاوي )اسرتاتيجية التوظيف يف الفكر االسرتاتيج2011 .1105

االمريكي املعارص حلف الناتو انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.    

لعام  29م, عامر مرهج )رشاء الرشكة املسامهة إلسهامها وفق املرسوم الترشيعي 2011 .1106

ورية, دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس 2011

 بإرشاف د: سهري اجلندي.

م, عمر السويس )التزام الدولة اخللف باملعاهدات التي عقدهتا الدولة السلف 2011 .1107

دراسة تطبيقية عىل دولة جنوب السودان( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: جاسم زكريا.

شكالية البنية السياسية للنظم اجلمهوري يف املنظمة م, عمر مجعة عمران العبيدي )ا2011 .1108

كلية العلوم السياسية, بإرشاف د:  -العربية( الدكتوراه فرع النظم السياسية جامعة بغداد 

 حسني علوان الربيعي. 
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 2001ايلول  11م, عمر محد امني خدر )السياسة اخلارجية االمريكية بعد احداث 2011 .1109

 -ولية, الدكتوراه, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين التغري والتحديات( عالقات د

 اربيل, بإرشاف د: شريزاد امحد النجار.  

م, عمر رياض امحد )حق املنفعة دراسة مقارنة( املاجستري القانون املدين كلية 2011 .1110

 احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: ضحى حممد سعيد

يكية جتاه الدول العربية بعد اهنيار نظام م, عمر عيل امعرف امحد )السياسة األمر2011 .1111

القطبية الثنائية وآثارها االقتصادية عىل األمن القومي العريب دراسة حالة دول جملس التعاون 

( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 2008 - 1990اخلليجي 

 إرشاف د: صابر بلول و د. مدين عيل.السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, ب

م, عمر غانم حامد محودي )دور ديوان الرقابة املالية عىل تنفيذ النفقات العامة 2011 .1112

 دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: عبدالباسط عيل جاسم 

الرشعية( م, عمر لطفي مخيس اجلزار )فقه التمكني واثره يف تطبيق االحكام 2011 .1113

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

 هنية. 
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م, عوين حممود املومني )اآلثار املرتتبة عىل منح االبناء اجلنسية االصلية لالم دراسة 2011 .1114

اململكة مقارنة(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م, عيسى بادي سامل الطراونة )دور املحكم يف خصومة التحكيم(, املاجستري قسم 2011 .1115

القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن 

 بإرشاف د: عبدالسالم حممد الرجوب.

م, عيسى تركي خلف اجلبوري )أساليب الضبط اإلداري وعالقتها باحلريات 2011 .1116

 ألعامة( الدكتوراه, جامعة القاهرة.

(, 2010 - 1990م, فاتن عبدالستار جبار العلياوي )العراق واالمم املتحدة 2011 .1117

 ع.املاجستري, اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا, بإرشاف د: فيصل عودة مطلق الرفو

م, فاتنة اسامعيل حممد الشوبكي )استخدام القوة املفرطة يف احلرب دراسة فقهية 2011 .1118

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

 امحد راتب السويس.

 م, فادي األمحر )أثر اإلنفاق العسكري عىل السياسات اخلارجية أنموذج دول2011 .1119

جملس التعاون اخلليجي( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد حسون و د. حسني مقلد. 
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م, فادي جديد )الكونغرس االمريكي( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 2011 .1120

 اف د: حسن البحري.اجلمهورية العربية السورية, بإرش

م, فادي نعيم مجيل عالونة )مبدأ املرشوعية يف القانون االداري وضامنات حتقيقه(, 2011 .1121

املاجستري القانون العام, جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا, نابلس فلسطني, 

 بإرشاف د: حممد رشاقة.

النظام االقليمي العريب(,  م, فارس عصام النعيامت )أثر التحديات اخلارجية عىل2011 .1122

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: أمني مشاقبة.

م, فاضل عبد عيل حسن الشوييل )العالقات العراقية الرتكية يف ظل حكم حزب 2011 .1123

لعالقات الدولية والدبلوماسية كلية العلوم السياسية اجلامعة العدالة والتنمية(, املاجستري ا

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر

م, فاضل عبدالزهرة فاضل الغراوي )مهجرو العراق والقانون الدويل االنساين(, 2011 .1124

 املاجستري القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر 

م, فاطمة إبراهيم مجعة إعطيوي )املثلث األورايس والربنامج النووي 2011 .1125

 The Eurasian triangle and the Iranian nuclearاإليراين
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program املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني )

 بإرشاف د: رائد بدر.

ة القضائية عىل قرارات نزع امللكية للمنفعة م, فاطمة املذكور عيل عريقيب )الرقاب2011 .1126

العامة يف القانون الليبي واملقارن( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد 

 عبد اهلل احلراري, جامعة طرابلس ليبيا.

م, فاطمة عيل هاشم )احلامية القانونية للنامذج والرسوم الصناعية(, الدبلوم, 2011 .1127

 لعام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د روكز رزق      القانون ا

م, فراس الطحان )املسؤولية الدولية عن احتالل العراق دراسة يف املقدمات 2011 .1128

والنتائج وفق قواعد القانون الدويل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 لعزيز و د جاسم زكريا. السورية, بإرشاف د: امحد عبدا

م(, 2003م, فراس عبدالكريم )التحول الديمقراطي يف العراق بعد العام 2011 .1129

 كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبداهلل. -الدكتوراه جامعة بغداد 

م, فراس حممد امحد عيل اجلحييش )التوازن االسرتاتيجي االقليمي يف الرشق 2011 .1130

 ( املاجستري السياسات الدولية, كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003االوسط
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م, فالح مزيد املطريي )املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد يف ضوء تطور القانون 2011 .1131

الدويل اجلنائي(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 , بإرشاف د: نزار العنبكي.االردنية اهلاشمية االردن

م, فهد بجاد صويلح مالفخ العتيبي )دور مؤسسة النقد العريب السعودي عىل 2011 .1132

تأمني الودائع املرصفية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د سميحة مصطفى 

 القليويب و د عبد احلفيض عبداهلل عيد.

عايري حتديد االشخاص املحميني م, فهد عيل السوجيي )دراسة حتليلية مل2011 .1133

واالشخاص املحرومني من احلامية يف القانون الدويل االنساين(, املاجستري جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: نزار العنبكي.

قليمية يف م, فواز خلف ظاهر حسن )الرقابة عىل اهليئات اإلدارية الالمركزية اإل2011 .1134

 العراق( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إدريس حسن حممد.

م, فوزي دهيم الرشيدي )بطالن العمل االجرائي يف قانون املرافعات املدنية 2011 .1135

والتجارية الكويتي دراسة مقارنة مع القانون االردين(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 الردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: وليد عوجان.احلقوق, اململكة ا
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م, فوزي فرج الكاسح )اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف اجلرائم ضد 2011 .1136

االنسانية( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, بإرشاف د: سهيل حسني 

 الفتالوي.  

قانوين للمحل التجاري دراسة مقارنة( املاجستري م, فوزية موفق ذنون )النظام ال2011 .1137

 القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نسيبة ابراهيم محو 

م, فيان موفق الشاكر )النظام القانوين للموارد املائية املشرتكة بني العراق وايران(, 2011 .1138

جستري قانون دويل, بإرشاف د: معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية, املا

 صالح الدين عامر. 

م, فيصل سعيد عيل )مسؤولية القادة و الرؤساء اجلنائية املتعلقة باجلرائم الدولية(, 2011 .1139

املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: نزار العنبكي.

اسم طاهر املرصي )نظام جملس الشورى يف مرص تكوينة واختصاصاته دراسة م, ق2011 .1140

مقارنة( الدكتوراه, قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: انور امحد 

 رسالن. 

م, قدر حممد حممود )املسؤولية التأديبية لألطباء( املاجستري قسم القانون االداري 2011 .1141

 ة بنها مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جامع
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م, كارس يونس )القرارات االدارية القابلة لالنفصال عن الترصفات القانونية 2011 .1142

املرتبطة هبا دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: نجم االمحد.

يف القانون الدويل العام العراق  م, كاظم جعفر رشيف )التعويضات عن االرضار2011 .1143

إنموذجا(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز 

 عامر

م, كاظم عيل مهدي البيايت )الدولة يف الفكر السيايس العراقي املعارص( جامعة 2011 .1144

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. كلية العلوم السياسية الدكتوراه الفكر السيايس,  -بغداد 

م, كرار صالح محودي اجلصاين )احلامية الدولية لألطفال والنساء يف حالة النزاعات 2011 .1145

 املسلحة(, جامعة بريوت العربية, القانون العام, املاجستري, بإرشاف د: حممد املجذوب.

فحة م, كزنك عبدالرمحن رسول )مسؤولية املنظامت الدولية املتخصصة يف مكا2011 .1146

االمراض االنتقالية( عام دويل, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف 

 د: عبدامللك يونس حممد.

م, كامل الدين أمحد السيد عاطف, مدى حجية عدم القبول من الناحيتني الشكلية 2011 .1147

املنصورة مجهورية واملوضوعية يف القضاء املدين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 مرص العربية.
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م, كامل سامل فرج الشكري )ليبـي( )التغلغل اإلرسائييل يف القارة اإلفريقية وأثره 2011 .1148

عىل األمن القومي العريب( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

و د. منصور الشكري  جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عمر العبد اهلل

 )ليبيا(.

م, كامل طيب قادر )مشكلة املياه بني العراق وتركيا يف ظل القانون الدويل العام( 2011 .1149

 عام دويل, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: طلعت جياد جيل احلديدي.

ايلول  11م, كامل عبداهلل حسن )اسرتاتيجية تركيا يف الرشق االوسط بعد احداث 2011 .1150

(, الدكتوراه العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة السليامنية بإرشاف د: امحد 2001

 امني نجار.

م, كامل عيل حسني )الرقابة القانونية عىل االنفاق العام يف العراق دراسة مقارنة(, 2011 .1151

 رشاف د فوزت فرحات     املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإ

م, كنان ابراهيم )محاية السجني من التعذيب يف ضوء االتفاقيات الدولية والقوانني 2011 .1152

الوطنية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء 

 اوتاين. 
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دراسة حتليلية مقارنة(,  م, كوايش عتيقة )الالمركزية االدارية يف الدول املغاربية2011 .1153

املاسرت العلوم السياسية ختصص ادارة اجلامعات واالقليمية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: قوي بوحنية. 

م, كيفي مغديد قادر )املسؤولية العقدية الناشئة عن تشغيل االحداث دراسة 2011 .1154

اجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: شريزاد مقارنة( خاص مدين, امل

 عزيز سليامن.

م, كيالن خالد مصطفى )دور املحكمة يف جتسيد مبدأ قرينة الرباءة دراسة مقارنة( 2011 .1155

عام جنائي, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: حسني عبد عيل 

 عيسى.

دلة )مسؤولية الوسيط املايل يف بورصة األوراق املالية دراسة حتليلية يف م, اليف درا2011 .1156

 القانون األردين(, جامعة الريموك االردن.  

م, لقاء عبدالستار جيجان العيساوي )جرائم اإلقرار الرضيبي يف قانون رضيبة 2011 .1157

حممود  الدخل العراقي(, املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح

 احلمداين     
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م, لقامن بدور )التنمية السياسية وأثرها يف بناء املجتمع املعريف( املاجستري 2011 .1158

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: حسني السيد حسني و د. كريم أبو حالوة.

الئمة االتفاقيات التجارية الدولية يف سورية( املاجستري كلية م, ملا الكحيل )مدى م2011 .1159

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: بسام شيخ العرشة.

م, هليب صربي الطائي )االحكام اخلاصة باملجاري املائية الدولية املستخدمة 2011 .1160

معة الرشق األوسط كلية احلقوق, الغراض غريمالحية(, املاجستري قسم القانون العام جا

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: نزار العنبكي.

م, لوليا حورانية )بروتوكول مكافحة جريمة هتريب املهاجرين غري الرشعيني عن 2011 .1161

طريق الرب والبحر واجلو دراسة حتليلية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 سورية, بإرشاف د: مايا دباس.العربية ال

م, لؤي سطام محود )عقد السياحة والسفر واملسؤولية املدنية الناشئة عن( 2011 .1162

 املاجستري, كلية القانون جامعة بغداد. 

م, ليىل عيل حسني صادق )جريمة االجتار بالبرش وبخاصة النساء كجريمة عابرة 2011 .1163

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, للحدود دراسة مقارنة ملنطقة اخلليج العريب(, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عامد حممد ربيع.
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م, ليىل يارس تايه الزيادي, االستجواب وسيلة من وسائل الرقابة عىل اعامل 2011 .1164

 , املاجستري,"دراسة يف الدستور العراقي مع املقارنة ببعض الدساتري املعارصة"احلكومة 

 النجف االرشف, املرشف د: رافع شرب. )قسم القانون( -معهد العلمني للدراسات العليا 

م, لينا كوجيل )املسؤولية اجلزائية لرئيس التحرير عن جرائم النرش( املاجستري 2011 .1165

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

اية الرضيبة عىل القيمة املضافة وإشكاالته التطبيقية( م, ماريا لبابيدي )حتقق وجب2011 .1166

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيل صابوين. 

م, مازن احلسنيه )دور تركيا اإلقليمي يف ظل قيادة حزب العدالة والتنمية( 2011 .1167

وم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العل

 العربية السورية, بإرشاف د: نزار جزان.

م, مازن سلامن عناد )تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدويل االنساين دراسة 2011 .1168

اجلامعة املستنرصية, املاجستري القانون العام, بإرشاف د:  خالد  -حال العراق(, كلية القانون 

 سلامن جواد.  

مالك النزهيي )مدى احرتام مبدأ السيادة الوطنية يف النظام االسايس للمحكمة م, 2011 .1169

اجلنائية الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف 

 د: سوسن بكة. 
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م, مالك نادي صبارنة )دور الطب الرشعي واخلربة الفنية يف اثبات املسؤولية 2011 .1170

اجلزائية(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن 

 بإرشاف د: عيل جبار صالح.

م, ماهر دامد درعاوي )دور اإلعالم األمريكي يف صنع السياسة اخلارجية 2011 .1171

 The role of U. S. media in the making ofاألمريكية قناة احلرة نموذجا 

U. S ) املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف

 د: وليد الرشفا.

م, ماهر عبد اجلليل السيد )االتصال بالعقار كسبب من اسباب انتقال امللكية بني 2011 .1172

: االحياء دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, بإرشاف د

 صاحب عبيد الفتالوي.   

م, ماهر حمسن عبود اخليكاين )التنظيم القانوين لضامنات االستثامر دراسة مقارنة(, 2011 .1173

 املاجستري, كلية القانون جامعة بابل. 

م, مايا صفطيل )التدخل الدويل االنساين يف ازمة دار فور( الدكتوراه كلية القانون 2011 .1174

 لسورية, بإرشاف د: ماهر ملندي. جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

م, مايا مال خاطر )احلرب عىل االرهاب يف ضوء القانون الدويل( الدكتوراه كلية 2011 .1175

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس احلويش. 
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نة م, مبارك بداح البداح )اهناء خدمة املوظف العام بسبب عدم الكفاءة دراسة مقار2011 .1176

بني القانون االردين والقانون الكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد وليد العبادي.

م, مبارك سعيد عوض العجمي )املساعدات االقتصادية أداة من ادوات السياسة 2011 .1177

(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 2010 - 1980اخلارجية الكويتية للفرتة من 

اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: أمني 

 املشاقبة.

م, متيم ابراهيم )مسؤولية املرصف املدنية يف عقود االئتامن( الدكتوراه كلية القانون 2011 .1178

 , بإرشاف د: حممد حاتم البيات. جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

م, مثنى حسن حممود عطيه )اثر توسيع حلف شامل االطليس يف العامل جتاه 2011 .1179

 االمريكية ــ الروسية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

كتوراه كلية م, حمسن عبد القادر )اثار الزواج يف القانون العراقي والرتكي( الد2011 .1180

 احلقوق جامعة تكريت.

( 2007-2000م, حمسن نحال )صنع القرار يف السياسة اخلارجية السورية 2011 .1181

الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 .العربية السورية, بإرشاف د: أمحد ناصوري و د.فادي خليل
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العيش )تعارض مصالح املرىض دراسة فقهية مقارنة( م, حممد ابراهيم ابو 2011 .1182

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

 هنية.

م, حممد ابراهيم العضوي )فكرة اخلصخصة ومدى توافقها مع احلامية الدستورية 2011 .1183

م القانون االداري كلية احلقوق جامعة للمرشوعات العامة دراسة مقارنة( الدكتوراه, قس

 املنصورة مرص. 

 املاجستري( اإلرسائيلية السياسية احلياة يف األحزاب دور) حييى  م, حممد ابراهيم2011 .1184

 العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم كلية السياسية الدراسات االختصاص

 .حسن سمري. د و الشيخ وجيه: د بإرشاف, السورية

م, حممد أبوبكر عبداملقصود عبداهلادي )التزام األشخاص العامة بالتدخل( 2011 .1185

الدكتوراه, قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص, بـإرشاف د: صالح الدين 

 فوزي حممد. 

م, حممد امحد محدان محدان )التنظيم القانوين لرباءة االخرتاع االضافية(, املاجستري 2011 .1186

اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن,  القانون

 بإرشاف د: هاشم اجلزائري.
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م, حممد االمني بن عودة )النظام الفيديرايل وادارة التنوع االثني دراسة حال 2011 .1187

ية السودان(, املاجستري قسم العلوم السياسية ختصص ادارة اجلامعات املحلية واالقليمية كل

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر, بإرشاف د: قوي بوحنية. 

م, حممد السليامن )القانون اجلزائي بني املظهرين الشخيص واالفرتايض( املاجستري 2011 .1188

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى خمول. 

شكالية االستقرار السيايس يف الدول العربية لبنان نموذجًا( م, حممد الصاج )إ2011 .1189

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. سمري حسن.

اخلليجي يف م, حممد أمني امحد هليل )العالقات االيرانية مع دول جملس التعاون 2011 .1190

(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 2011 - 2003ضوء االحتالل للعراق 

والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد عوض 

 اهلزايمة.

م, حممد حسن مانع العدوان )ضامنات املشتبه به يف مرحلة البحث االويل او 2011 .1191

دالل دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق, بإرشاف االست

 د: حسن اجلوخدار.   
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م, حممد محود البغييل الرشيدي )دور القبيلة يف احلياة السياسية بدولة الكويت(, 2011 .1192

لكة االردنية املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, املم

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: امحد سليم الربصان.

م, حممد خالد احلضني )اتفاق التحكيم االلكرتوين دراسة مقارنة بني القانوين 2011 .1193

االردين و الكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 غيل.االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو م

م, حممد خضور )التحكيم االلكرتوين كوسيلة حلل املنازعات التجارية 2011 .1194

اإللكرتونية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: 

 سهري اجلندي. 

م, حممد خضور )التحكيم االلكرتوين كوسيلة حلل منازعات التجارة 2011 .1195

كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د:  االلكرتونية( املاجستري

 سهري اجلندي.

م, حممد ذنون يونس مصطفى )النظام التوافقي يف احلكم( الدكتوراه القانون 2011 .1196

 الدستوري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: هاشم حييى حسني املالح  
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 The concept ofالقومي يف ظل العوملةم, حممد ذيب منصور )مفهوم األمن 2011 .1197

national security under globalization املاجستري الدراسات الدولية )

 كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.

م, حممد راسم جراد )اآلليات األوروبية لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية و 2011 .1198

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا 2010-2006,  إرتباطاهتا السياسية

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: سمري عوض.

م, حممد رائد حممود عبده الداللعه )املسؤولية املدنية ملنتجي الدواء عن العيوب 2011 .1199

كلية  التي تظهر يف املنتجات الدوائية دراسة مقارنة(, املاجستري جامعة الرشق األوسط

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م, حممد سعد فالح العدواين )مدى الرقابة القضائية عىل حكم التحكيم دراسة 2011 .1200

مقارنة(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 بإرشاف د: منصور الرصايرة.االردنية اهلاشمية االردن, 

م, حممد سليم حممد سعد, حجية االمر املقيض يف القانون الروماين والفقه املقارن. 2011 .1201

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سليامن )ضامنات اعضاء الربملان( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2011 .1202

 مهورية العربية السورية, بإرشاف د: البحري.اجل
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م, حممد سليامن حممد عبدالرمحن, القايض وظاهرة البطء يف التقايض وفقًا ألحكام 2011 .1203

قانون املرافعات املرصي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

زام املؤمن له باإلفصاح عن املخاطر يف التأمني م, حممد سميح سعيد عمرو )إلت2011 .1204

 الربي يف القانون األردين(, جامعة الريموك االردن.  

م, حممد شاكر مصطفى البنا )احكام املعامالت التجارية لرشكات االتصال 2011 .1205

اخللوية دراسة تطبيقية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 ف د: مازن اسامعيل هنية.بإرشا

م, حممد صالح )تبعية التأمينات العينية لاللتزام املضمون دراسة مقارنة يف القانون 2011 .1206

املدين والفقه االسالمي( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, 

 بإرشاف د: حممد حاتم البيات.

لوكالة احلرصية وعالقتها باالحتكار يف الفقه م, حممد صهيب بن سليامن الرومي )ا2011 .1207

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

 ماهر بن امحد السويس.

م, حممد طاهر حسن امللحم )التعدد القومي والدستور العراقي اجلديد(, الدبلوم, 2011 .1208

 ة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عصام سليامن   القانون العام كلية احلقوق اجلامع
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م, حممد طالل امحد العسيل )احكام اجراء الشهادات بالوسائل احلديثة( املاجستري 2011 .1209

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

سبب لكسب امللكية يف م, حممد عادل قدوري )االلتصاق بعقار بفعل االنسان 2011 .1210

(, جامعة الدول العربية / املنظمة العربية -دراسة مقارنة  -القانون املدين والفقه االسالمي 

للرتبية والثقافة والعلوم, معهد البحوث والدراسات العربية, قسم الدراسات القانونية, 

 القانون اخلاص, املاجستري, بإرشاف د: حممود عبدالرمحن حممد.

مد عبد الوهاب امحد عيل شمس الدين, حترير التجارة يف اخلدمات واثرة عىل م, حم2011 .1211

قطاع التأمني يف مرص, رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد عبد طعيس )احلامية املدنية للعالمة التجارية دراسة مقارنة(, قسم القانون 2011 .1212

 اه, جامعة سانت كليمنتس العاملية العراق, بإرشاف د: عيل فوزي املوسوي. اخلاص, الدكتور

م, حممد عبدالباقر عباس االعسم )السياسة النقدية العراقية بني استقاللية البنك 2011 .1213

النجف  -املركزي وتدخالت االدارة السياسية(, املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 ني الغالبي. )العلوم السياسية(االرشف, املرشف د: عبداحلس

م, حممد عبدالرزاق حممد )النظام القانوين لعقد االشرتاك يف خدمة االنرتنت دراسة 2011 .1214

 مقارنة(, املاجستري القانون, جامعة كربالء كلية القانون, بإرشاف د: حسن حممد كاظم. 
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عىل توزيع  م, حممد عبدالرضا السيالوي )واقع رضيبة الدخل يف العراق واثرها2011 .1215

الدخل والثروة(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د 

 بسام احلجار   

 - 2002م, حممد عبدالعاطي التلويل )السياسة اخلارجية الرتكية جتاه سوريا 2011 .1216

, جامعة (, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية اآلداب والعلوم االنسانية2008

 فلسطني, بإرشاف د: ابراهيم ابراش. .    -االزهر, غزة 

م, حممد عبداهلل الرشيدي )الشهادة كوسيلة من وسائل االثبات دراسة مقارنة بني 2011 .1217

احكام الرشيعة والقانون(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 جان.اهلاشمية االردن, بإرشاف د: وليد عو

م, حممد عيل حممود صبح )ادارة الدولة يف االسالم دراسة تأصيلية ملفهوم ادارة 2011 .1218

الدولة يف الفكر السيايس االسالمي(, املاجستري التخطيط والتنمية السياسية كلية الدراسات 

 العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني, بإرشاف د: رائد نعريات. 

الواعر )مبدأ الصالحية للوظائف العامة وضامنات تطبيقه يف م, حممد عيل مفتاح 2011 .1219

التنظيم اإلداري الليبي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور 

 الفيتوري حامد, جامعة طرابلس ليبيا.
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م, حممد عامر موسى أغباش )ليبـي( )دراسة حتليلية ملنطلقات وأهداف السياسة 2011 .1220

لليبية جتاه القارة اإلفريقية( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم اخلارجية ا

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: فادي خليل و د. امحد 

 .ناصوري

م, حممد كاظم هاشم مهدي )الدولة يف الفكر السيايس االسالمي الشيعي املعارص( 2011 .1221

 اضل حسن. بإرشاف د: محيد ف

م, حممد حممد مهري سليم العيادي, السياسة الرضيبية ودورها يف االستثامر. رسائل 2011 .1222

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممدي حممد بدوي, الضوابط االخالقية لالقتصاد, رسائل واطاريح 2011 .1223

 ورة مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة املنص

دراسة تطبيقية "م, حممد مرعي جاسم )محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل 2011 .1224

النجف االرشف, املرشف د:  -(, املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "عىل العراق

 عصام العطية. )العلوم السياسية(

الفلسطينيون داخل األرايض املحتلة الفلسطينية م, حممد معتز العثامنيل )العرب 2011 .1225

ودورهم يف احلياة السياسية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية  1948عام 

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سمري حسن.
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قارنة( املاجستري كلية م, حممد موسى )املناطق احلرة بني النظرية والتطبيق دراسة م2011 .1226

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منى ادلبي. 

م, حممد موسى حسن البخيت )املشكالت القانونية والعملية يف جرائم هتك 2011 .1227

العرض دراسة مقارنة(, املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 اشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.االردنية اهل

م, حممد موسى سامل أمحد )ليبـي( )النزاعات يف القارة اإلفريقية وأثرها عىل 2011 .1228

الصحراء الغربية نموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات  -االستقرار يف القارة الصومال 

لسورية, بإرشاف د: حممد الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

  .حسون و د. فادي خليل

م, حممد ميا )االستثامر األجنبي كسالح اقتصادي يف العالقات الدولية( املاجستري 2011 .1229

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: صابر بلول و د. نبيل عيل.

م, حممد نارص سعود اهلاجري )موانع املسؤولية اجلنائية يف الترشيع اجلنائي 2011 .1230

االسالمي دراسة مقارنة بالقانون اجلزائي الكويتي(, املاجستري قسم القانون العام جامعة 

 الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: وليد عوجان.
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الصباغ )تقديم املتجر حصة يف رشكة( املاجستري كلية القانون جامعة  م, حممد نعيم2011 .1231

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سهري اجلندي.

م, حممد هالل الرفاعي )تطور مفهوم نظام املجلسني الترشيعيني يف النظم السياسية 2011 .1232

ربية السورية, بإرشاف د: امحد املعارصة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية الع

 اسامعيل. 

م, حممد هويمل الزبن )االجراءات اجلزائية اخلاصة هبيئة مكافحة الفساد يف 2011 .1233

القانون االردين دراسة مقارنة(, املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.

م, حممد هيبة عيل احطيبة )ليبـي( )دراسة حتليلية لسياسات االحتاد اإلفريقي 2011 .1234

وفاعلية دوره يف معاجلة القضايا اإلفريقية( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية 

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: امحد ناصوري و د. 

 .حممد حسون

:  اإلسالمية النهضة رواد عند احلكم ونظام الدولة مفهوم) املحاميد  م, حممد وليد2011 .1235

 االختصاص املاجستري( الكواكبي الرمحن عبد – التونيس الدين خري – الطهطاوي رفاعة

 بإرشاف, السورية العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم كلية السياسية الدراسات

 و د. سمري حسن. حسني السيد حسني: د
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م, حممد يوسف رمضان ابو جزر )جزاءات عقد التوريد وضامناته يف الفقه 2011 .1236

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

 ماهر امحد السويس.

كلية القانون م, حممود املطرود )العمل للمنفعة العامة يف نظرية العقوبة( املاجستري 2011 .1237

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: صفاء اوتاين.

م, حممود تيسري حممود صالح عالونة )احلامية املدنية حلق املؤلف تطبيقات يف 2011 .1238

التعليم اجلامعي عن بعد دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت 

 راس ملحم.فلسطني بإرشاف د: ف

م, حممود شاكر نارص )حقوق االقليات يف الدستور العراقي اجلديد(, املاجستري, 2011 .1239

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد املجذوب   

م, خملد عبد الرزاق محدان )التشييد عىل امالك الغري يف القانون العراقي و اثاره ٢٠١١ .1240

نة( املاجستري القانوين املدين جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة دراسة مقار

والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات القانونية بإرشاف د حسن عبد 

 الباسط مجيعي 



234                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, مدين عبدالرزاق الكلش )دور املحكمة العليا يف الواليات املتحدة االمريكية يف 2011 .1241

محاية احلقوق واحلريات(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د رامز عامر      

مقارنة( املاجستري  م, مروان الطالب )احلامية اجلزائية للعقود االلكرتونية دراسة2011 .1242

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جسام الدين ساريج. 

م, مروة سلامن يوسف صالح )دور الربنامج االنامئي لألمم املتحدة يف تنمية 2011 .1243

(, 2010 - 2000الديمقراطية واالستقرار السيايس يف دول افريقيا جنوب الصحراء 

جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية املاجستري 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: امحد الربصان.

م, مريانا صقور )النفط العريب وأثره عىل الرصاع يف الرشق األوسط( املاجستري 2011 .1244

عة دمشق اجلمهورية االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جام

 العربية السورية, بإرشاف د: عفيف حيدر و د. رياض يونس. 

م, مزهر حمسن حممد القرعان )القرائن القانونية كوسيلة إثبات يف املواد املدنية و 2011 .1245

 التجارية يف القانون األردين(, جامعة الريموك االردن.  
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اجلزائية يف القانون االردين و م, مشاري صنيتان نارص الزعبي )مسؤولية الوزير 2011 .1246

الكويتي(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.

م, مشعل حممد العازمي )احلصانة الربملانية دراسة مقارنة بني االردن والكويت(, 2011 .1247

ن اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية املاجستري قسم القانو

 االردن, بإرشاف د: حممد الغزوي.

م, مشعل حممد العجمي )الضامنات التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة 2011 .1248

بالقانونني الكويتي و االردين(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 , اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: سليم سالمة حتاملة.احلقوق

م, مصطفى رزاق حسني االسدي )الرقابة االدارية عىل االموال العامة دراسة 2011 .1249

مقارنة بني لبنان والعراق(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان, 

 بإرشاف د: فوزت فرحات.  

م, مصطفى حممد ابو اليزيد بسيوين احللفاوي, احلقوق اإلجرائية الطراف خصومة 2011 .1250

 التحكيم. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, مصطفى يوسف عبد السالم االسطل )املعاوضة عىل احلقوق وااللتزامات 2011 .1251

كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني وتطبيقاهتا املعارصة( املاجستري 

 بإرشاف د: مازن اسامعيل عبد السالم هنية.

م, معاذ قاسم عبد ربه عناقرة )مدى تأثري شطب العالمة التجارية من السجل عىل 2011 .1252

 احلق فيها دراسة حتليلية يف القانون األردين(, جامعة الريموك االردن.  

مناور الراجحي )التحقيق الربملاين وتطبيقاته يف دولة الكويت(, م, مناور بيان 2011 .1253

املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: زهري قدورة.

م, منترص العيداين )قيادات االنتقال والتنمية السياسية العراق ولبنان إنموذجا 2011 .1254

 (. الدكتوراه. 2011 - 1990

م, منذر رزوقي ويس خرض الدوري )اجر العامل يف الرشيعة والقانون( املاجستري 2011 .1255

 كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ساجر نارص محد و د: امحد خلف حسني الدخيل.

م, منى البقاعي )مفهوم االمن اجلامعي يف االسرتاتيجية اجلديدة حللف شامل 2011 .1256

 دراسة تطبيقية حالة يوغسالفيا وليبيا( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق االطليس

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مايا الدباس.
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م, منى جالل عواد املشهداين )اشكالية االستقرار السيايس يف لبنان بعد اتفاق 2011 .1257

لسياسية جامعة بغداد م( الدكتوراه قسم النظم السيايس, كلية العلوم ا1989الطائف 

 بإرشاف د: عبد اجلبار امحد عبداهلل. 

م, منى داود حمي الدين الصالحات )حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري 2011 .1258

دراسة قانونية(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: حممد يوسف علوان.

( 2009-1978 جنيدي )حتوالت االقتصاد الصيني ونموه بني عامي م, منري2011 .1259

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نبيل عيل. 

ط( م, منري حسن حممد )رصاعات القوى الدولية واثرها عىل ازمات الرشق االوس2011 .1260

اربيل, بإرشاف د:  -عالقات دولية, املاجستري, قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 مهدي جابر مهدي. 

م, مها اشقر عبد اهلل العطار )مدى كفاية التنظيم القانوين ملجلس فض املنازعات 2011 .1261

يف عقد الفيديك االمحر(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.
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م, مها جابر سلامن الربيعي )النظام السيايس يف العراق بحث يف الديمقراطية 2011 .1262

( املاجستري النظم السيايس والسياسات العامة كلية 2009 - 2003التوافقية واشكالياهتا 

 ن بإرشاف د: ياسني سعد حممد البكري. العلوم السياسية جامعة النهري

م, مها حابس الفايز )ارسائيل ودورها يف بلقنة الوطن العريب السودان نموذجا 2011 .1263

(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2011 - 2000

 ة.السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد عوض اهلزايم

م, مهند رشبايت )املسؤولية التقصريية الشخصية للشخص االعتباري اخلاص 2011 .1264

واثرها عىل أحكام املسؤولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية, بإرشاف د: نبيل املقداد. 

راقي(, م, مهى حاجي شاهني عيل سليفاين )التنزيالت يف قانون رضيبة الدخل الع2011 .1265

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد خلف حسني الدخيل.

م, مهيار عباس )تسوية املنازعات الرضيبية عىل القيمة املضافة دراسة مقارنة( 2011 .1266

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مي حمرزي. 

تأثري العامل الديني يف السياسة اخلارجية إلدارة الرئيس م, موسى يوسف الغول )2011 .1267

جورج دبليو بوش جتاه منطقة الرشق األوسط( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات 

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالكريم الربغوثي.
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ارنة( م, موفق العيل )الدخل غري املرشوع ومدى خضوعه للرضيبة دراسة مق2011 .1268

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد العموري. 

م, موفق عادل عمر )دور شيعة العراق السياسية بعد السقوط واثاراها السياسية 2011 .1269

 املحتملة عىل الدول اخلليجية(, تركيا, باللغة الرتكية.

ة رصاع األضداد وردة فعل القانون دراسة م, مؤيد القضاة )الطبقية واجلريم2011 .1270

 فلسفية نقدية( بحث جملة, جامعة الريموك االردن.   

م, مؤيد املغريب )رشط الدولة االوىل بالرعاية يف اتفاقيات التجارة الدولية( 2011 .1271

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يارس احلويش. 

مؤيد جبار حسن صالح )الدولة يف فكر ابن خلدون وهيغل(, بإرشاف د: م, 2011 .1272

 حسام الغرباوي. 

م, مياس املوعد )احلامية اجلزائية للطفل من االستغالل اجلنيس عرب الشبكة( 2011 .1273

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف 

 الرفاعي. 

ي درش )الرباغامتية يف الفكر السيايس االمريكي املعارص( املاجستري, م, ميثاق مناح2011 .1274

 بإرشاف د: عامر حسن فياض. 
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م, ميثم فالح حسني )حق الرسعة يف إجراءات الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة(, 2011 .1275

 . كلية القانون اجلامعة املستنرصية املاجستري يف القانون العام بإرشاف د: متيم طاهر أمحد اجلادر

م, ميثم منفي كاظم العميدي احلسيني )ثنائية السلطة التنفيذية دراسة مقارنة(, 2011 .1276

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

م, ميديا داود حسن )تنازع القوانني يف عقد تسليم املفتاح( خاص دويل خاص, 2011 .1277

 الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: يارس باسم ذنون.املاجستري, جامعة صالح 

م, ميساء نرص عبدالصمد الرواشدة )احلريات اإلعالمية بني املهنية والعرف 2011 .1278

والقانون يف األردن( الدكتوراه اجلامعة االردنية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: 

 عبداملهدي عبداهلل السويدي 

شناوة )جريمة غسيل االموال واجلهود املبذولة ملكافحتها يف نطاق م, ميسون جميد 2011 .1279

 التعاون الدويل دراسة مقارنة(, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: مزعل الساعدي.

م, ميالد غازي العودة اهلل )مباحثات السالم السورية اإلرسائيلية التحديات 2011 .1280

اسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق واآلفاق( املاجستري االختصاص الدراسات السي

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حسني السيد حسني و د. حسني مقلد.
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م, نادر اخلليل )التنمية السياسية وأمهيتها يف بناء دولة املؤسسات ماليزيا نموذجًا( 2011 .1281

مشق اجلمهورية املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة د

 العربية السورية, بإرشاف د: سمري حسن و د. كريم أبو حالوة.

 - 2002م, نادرة وهاب امحد حممد الفييل )دور تركيا االقليمي يف العراق للمدة 2011 .1282

(, املاجستري كلية العلوم السياسية الدراسات الدولية جامعة بغداد, بإرشاف د: سعد 2009

 حقي توفيق. 

حسني عبد الفتاح الغول )قاعدة املطلق جيري عىل اطالقه اذا مل يقم دليل م, نادية 2011 .1283

التقييد نصا او داللة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد.

هية م, ناريامن وفيق حممد ابو مطر )التجارب العلمية عىل جسم االنسان دراسة فق2011 .1284

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

 امحد السويس.

م, نارص اخلالد )اهلجرة وأثرها يف العالقات الدولية( املاجستري االختصاص 2011 .1285

اف العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرش

 د: فادي خليل و د. حسني مقلد. 
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م, نارص بدر العنزي )اشكاليات تنفيذ السندات يف املواد املدنية و التجارية دراسة 2011 .1286

مقارنة بني القانونني االردين والكويتي(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط 

 نصور الرصايرة.كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: م

م, نارص قيدبان )األزمة االقتصادية العاملية ومنعكساهتا عىل االقتصاد السوري( 2011 .1287

الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نبيل عيل و د. حممود زنبوعة.

د )اتفاقية التعامل بني املستثمر ورشكات الوساطة( املاجستري كلية م, ناهد ابو زي2011 .1288

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: جودت اهلندي. 

م, ناهض حسن جابر الساهوكي )مالمح الفكر السيايس عند عيل الوردي( 2011 .1289

 لفياض. كلية العلوم السياسية, بإرشاف د: عامر حسن ا -جامعة بغداد 

م, نايف جزاع املطريي )الرقابة القضائية عىل مرشوعية القرارات املتعلقة باجلنسية 2011 .1290

يف االردن و الكويت(, املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عيل خطار الشنطاوي.

دي )االجراءات القضائية يف مسائل اجلنسية دراسة م, نرباس ظاهر جرب الزيا2011 .1291

 مقارنة(, املاجستري القانون اخلاص, كلية القانون جامعة بابل.
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م, نبيلة ابراهيم هاشم )توزيع املوارد االولية وتأثريها عىل االمن والسياسة يف 2011 .1292

اجلامعة االسالمية العامل(, الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية, كلية العلوم السياسية 

 يف لبنان بإرشاف د عبده يربودي   

م, نجم الدين رشيد خورشيد )رقابة القضاء عىل القرارات االدارية املتصلة بعملية 2011 .1293

مركبة( عام اداري, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: مازن ليلو 

 رايض.

البحري للبضائع( الدكتوراه كلية القانون م, نجوان عيسى )مسؤولية الناقل 2011 .1294

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أمل رشبا.

م, نجيبة ابراهيم امحد )حتليل النظام السيايس يف العراق يف ضوء نموذج ديفيد 2011 .1295

 دراسة استرشافية مستقبلية( نظم سياسية, املاجستري, قسم العلوم السياسية جامعة -ايستن 

 اربيل, بإرشاف د: خالد سعيد توفيق  -صالح الدين 

م, ندى حامد )التحكيم يف املنازعات الرضيبية دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2011 .1296

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجيل صابوين. 

نة(, كلية م, نرسين حمسن نعمة احلسيني )بطالن احلكم اجلزائي دراسة مقار2011 .1297

 جامعة بابل, املاجستري القانون العام, بإرشاف د: حسون عبيد هجيج -القانون 



244                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, نعيمة سمينة )دور املرأة املغاربية يف التنمية السياسية املحلية وعالقتها بأنظمة 2011 .1298

احلكم نامذج اجلزائر تونس املغرب(, املاسرت العلوم السياسية ختصص ادارة اجلامعات 

كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: واالقليمية 

 عبد املؤمن جمدوب. 

م, هنلة صبار الشمري )القوة والتخطيط االسرتاتيجي واثرمها يف مكانة الدولة 2011 .1299

عامليا االمارات العربية املتحدة إنموذجا(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 

قسم العلوم السياسية, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: امحد سليم  والعلوم

 الربصان.

م, نور املغريب )الرسية املرصفية يف الترشيع السوري والترشيع املقارن( املاجستري 2011 .1300

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: سهري اجلندي.

ن البالول )اجراءات القبض واالهتام امام املحكمة اجلنائية الدولية م, نور سليام2011 .1301

ومقارنتها بالقانون اجلزائي الكويتي(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: حممد اجلبور.

ري كلية القانون جامعة م, نور صالح )اجلريمة الرضيبية دراسة مقارنة( املاجست2011 .1302

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: منى ادلبي. 
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م, نور قدور )عقد املقاولة من الباطن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2011 .1303

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد حاتم البيات. 

لكرتونية عىل العمليات املرصفية(, م, نورا صباح اجلزراوي )اثر استعامل النقود اال2011 .1304

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: 

 هاشم اجلزائري.

م, نوري العاين )الضامنات الدستورية يف نطاق فرض الرضائب العامة دراسة 2011 .1305

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: حممد 

 العموري. 

م, نوفل عيل عبد اهلل الصفو )دور الوسائل العلمية احلديثة يف االثبات اجلنائي( 2011 .1306

 القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: خالد عوين خطاب املختاراملاجستري 

م, هادي شيب )نظام الكوتا و تأثريه عىل املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 2011 .1307

The quota system and its impact on the political 

participation of Palestinian womenعربية ( املاجستري الدراسات ال

 املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نادية نرص نجاب.

م, هاشم بشري عوض حسن )السكر واثره عىل املسئولية اجلنائية يف الفقه االسالمي 2011 .1308

والنظم الوضعية(, الدكتوراه قسم اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية 

 ل مهران.بإرشاف د: حممود بال
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م, هاشم حممد خليل )الدعاوى الناشئة عن أخطاء جملس ادارة الرشكة املسامهة 2011 .1309

العامة(, املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

جنبي يف العراق دراسة مقارنة( عام م, هانا سهام بكر )النظام القانوين للعامل اال2011 .1310

 عمل, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: رعد ادهم عبد احلميد.

م, هاين جالل سليم عواد )احلداثة اجلوانية و سياسات اإلمجاع يف فكر عزمي بشارة 2011 .1311

Internal modernity and politics of consensus in Azmi 

Bshara's thought املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ.

م, هاين عبداهلل عمران السيالوي )العالقة بني املحكمة اجلنائية الدولية ومنظمة 2011 .1312

, املرشف د: النجف االرشف -االمم املتحدة(, املاجستري, معهد العلمني للدراسات العليا 

 ( )العلوم السياسية(2011-9-16عصام العطية. )

م, هايل صالح الزبن )االساس القانوين ملنح احلصانات واالمتيازات 2011 .1313

الدبلوماسية(, املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: يوسف عطاري.
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, هبة مجال نارص عبداهلل عيل )املركز القانوين للموظف الدويل(, املاجستري م2011 .1314

القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف 

 د: عبدالسالم امحد مهاش.

ية م, هبة جورج الما )السياسة التحريرية للحرة و سوا يف خدمة السياسة اخلارج2011 .1315

األمريكية( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: عبدالرمحن ابراهيم.

م, هدية هاشم مجول )قانون االسواق املايل(, املاجستري, القانون العام كلية احلقوق 2011 .1316

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عبده غصوب     

عيل حممد )محاية البيئة يف القانون الدويل االنساين وتطبيقاهتا يف العراق(,  م, هديل2011 .1317

 اجلامعة املستنرصية, القانون العام املاجستري, بإرشاف د: خالد سلامن جواد. -كلية القانون 

م, هزار اندوره )إهناء عقد العمل الفردي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2011 .1318

 هورية العربية السورية, بإرشاف د: جودت هندي. جامعة دمشق اجلم

م, هال ديوب )دور االمم املتحدة يف االزمة الليبية( املاجستري كلية القانون جامعة 2011 .1319

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: نور الدين خازم.

قانون الدويل م, هناء داود سلامن )احلامية االوروبية حلقوق االنسان(, املاجستري ال2011 .1320

 العام, كلية القانون جامعة بغداد , بإرشاف د: عدنان عباس موسى النقيب.  
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م, هند املرشف )التزامات املكلف برضيبة أرباح املهن واحلرف الصناعية 2011 .1321

والتجارية وغري التجارية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية, بإرشاف د: حممد العموري. 

عريب( بإرشاف د: م, هند حممود محيد )الدولة واشكالية املجتمع املدين الوطن ال2011 .1322

 حسني علوان الربيعي. 

م, هند مهند عبد مرزة )مشكلة املسائل االولية يف تنازع القوانني دراسة مقارنة(, 2011 .1323

املاجستري القانون الدويل اخلاص, كلية القانون جامعة كربالء, بإرشاف د: كريم مزعل 

 الساعدي. 

الرضيبي يف ضوء القانون م, هيثم حممد حرمى حممود رشيف, مكافحة التهريب 2011 .1324

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

دراسة مقارنة "م, وائل حممد عبدعيل الوائيل, املشاركة السياسية للمرأة يف العراق 2011 .1325

ملرشف د: النجف االرشف, ا -, املاجستري, معهد العلمني للدراسات العليا "يف كوتا النساء

 عيل الشكراوي. )العلوم السياسية(

م, وائل حممود الكلوب )دور االرهاب يف السياسة اخلارجية االمريكية نحو بلدان 2011 .1326

(, املاجستري, العلوم السياسية كلية 2009 - 2001سبتمرب  11الرشق االوسط بعد احداث 

 صل السعد. اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط, االردن بإرشاف د: سعد في
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م, وائل منذر حسون البيايت )االطار القانوين لالجراءات السابقة عىل انتخابات 2011 .1327

جملس النواب العراقي دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون اجلامعة املستنرصية 

 بإرشاف د: كاظم اجلنايب.

ة القرار السيايس يف م, وسام فؤاد عيسى )املؤسسة الدينية ودورها يف صناع2011 .1328

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مجال املحمود و د. سمري 

 حسن.

ارنة(, م, وسيم جبار ابراهيم الشمري )ضامن صالحية املبيع لالاستعامل دراسة مق2011 .1329

 جامعة بابل, املاجستري. -كلية القانون 

م, وسيم سمرة )سياسة التمييز العنرصي وموقف املجتمع الدويل منها التمييز 2011 .1330

العنرصي الصهيوين نموذجاً( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

الشيخ و د. مجال السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: وجيه 

 املحمود.

م, وصال حممد صالح أبو عليا )الدور الرتكي يف السياسات الرشق أوسطية بعد 2011 .1331

 The role of Turkey in the Middle East policies after 2000عام 

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف 2000

 براهيم.د: عبدالرمحن ا
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م, وضحة ذيبان غنام املطريي )دور جملس التعاون اخلليجي يف حفظ االمن اخلليج 2011 .1332

(, املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق 2011 - 2003

 االوسط, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: غازي اسامعيل ربابعة.

م, وضحة فالح املطريي )مسؤولية الناقل اجلوي الدويل يف عقد نقل الركاب وفقا 2011 .1333

للقانونني الكويتي واالردين واالتفاقيات الدولية(, املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة 

 الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: هاشم اجلزائري.

معال )احلامية اجلزائية لذوي االحتياجات اخلاصة( املاجستري كلية القانون  م, والء2011 .1334

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى خمول. 

م, وليد ابراهيم حديفه )القدرات التنافسية للمنتجات العربية يف ظل العوملة 2011 .1335

قات االقتصادية الدولية كلية العلوم التجربة التونسية نموذجًا( املاجستري االختصاص العال

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: يوسف جزان و د. صباح 

 هاشم. 

م, وليد اجلفال )تبييض األموال يف الوطن العريب وسبل مكافحتها يف ظل العوملة( 2011 .1336

م السياسية جامعة دمشق املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلو

 اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: أكرم األمحر و د.صابر بلول.
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م, وليد جواد جاسم )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه السودان ما بعد احلرب 2011 .1337

الباردة( كلية العلوم السياسية جامعة بغداد فرع الدراسات الدولية, بإرشاف د: مثنى عيل 

 املهداوي.  

م, وليد حممد الوزان )ابراء مسؤولية البائع من ضامن العيب اخلفي يف عقد البيع(, 2011 .1338

املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن, بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

 2003ضغط اإلعالمي م, وليد مرعي )السياسة السورية يف مواجهة منظومات ال2011 .1339

( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2008حتى 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. سمري حسن.

م, يارس املرعي )عقد العالج الطبي واثره( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 2011 .1340

 السورية, بإرشاف د: امحد احلركي. اجلمهورية العربية 

م, يارس عبد احلسني علوان )جملس االمن القومي االمريكي ودوره يف عملية صنع 2011 .1341

 القرار( بإرشاف د: امحد نوري النعيمي. 

م, يارس عواد شعبان داود )الدفوع املوضوعية أمام القايض اجلنائي( املاجستري كلية 2011 .1342

 : صباح مصباح حممود.احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د
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م, يارس حممد اجلبو )تسليم املجرمني او تقديمهم يف االتفاقيات الدولية والنظام 2011 .1343

االسايس للمحكمة اجلنائية الدولية(, املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: نزار العنبكي.

ال بارود )مسؤولية االمة يف تثبيت اهل فلسطني عىل ارضهم م, ياسمني اديب مج2011 .1344

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

 بإرشاف د ماهر حامد احلويل. 

م, ياسني حممود عبابكر )دور االنتخابات يف التحوالت الديمقراطية دراسة حتليلية 2011 .1345

( نظم سياسية, املاجستري, قسم العلوم 2003نتخابات النيابية العراقية بعد نقدية يف اال

 اربيل, بإرشاف د: خالد سعيد توفيق.  -السياسية جامعة صالح الدين 

م, يامن جهجاه )قواعد االثبات أمام املحكمة اجلنائية الدولية( املاجستري كلية 2011 .1346

 , بإرشاف د: عامد الدين حممد.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية

م, حييى الشديدي )مدى مالئمة االدلة التقليدية واثبات جرائم االتصاالت( 2011 .1347

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: عيسى خمول.

يل م, حييى سليم حسن ابو عودة )جدلية العالقة بني الدين والسياسة يف ارسائ2011 .1348

واثرها عىل اجتاهات التسوية(, املاجستري دراسات الرشق االوسط, كلية اآلداب والعلوم 
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فلسطني, بإرشاف د: نارص عبداهلل ابو العطا ؛ و د:  -االنسانية, جامعة االزهر, غزة 

 عبدالنارص رسور .   

انون م, حييى حممد )التحويل املرصيف من الناحية القانونية( املاجستري كلية الق2011 .1349

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: موسى مرتي.

م, يس حممد حممد الطباخ, االستقرار كغاية من غايات القانون, رسائل واطاريح 2011 .1350

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العريب و الدولة يف م, يرسي توفيق حممد خالد السيفي )أزمة احلداثة يف املجتمع 2011 .1351

فكر برهان غليون( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت 

 فلسطني بإرشاف د: جورج جقامن.

م, يرسي عبدالرؤوف يوسف الغول )اثر صعود حزب العدالة والتنمية الرتكي 2011 .1352

الوسط, كلية اآلداب عىل العالقات الرتكية االرسائيلية(, املاجستري دراسات الرشق ا

 فلسطني, بإرشاف د: اسامة حممد ابو النحل .    -والعلوم االنسانية, جامعة االزهر, غزة 

دراسة  -م, يعمر طاهر اجلنايب )جريمة التعذيب يف املنظور االقليمي والدويل 2011 .1353

س (, بغداد, القانون الدويل, املاجستري القانون اجلنائي, جامعة سانت كليمنت-مقارنة 

 العاملية, بإرشاف د: وليد بدر نجم الراشدي. 



254                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م, يوسف سيد سيد عواض, خصوصية القضاء عرب الوسائل االلكرتونية. رسائل 2011 .1354

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م, يوسف حممد عبيدات )طبيعة التعاقد باهلاتف وعرب اإلنرتنت(, جامعة الريموك2011 .1355

 االردن.  

م, يوسف نارص الظفريي )تسوية املنازعات الناشئة عن عقود البوت(, املاجستري 2011 .1356

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق, اململكة االردنية اهلاشمية االردن, بإرشاف د: محدي 

 قبيالت.

 م, يوال دبره )واجب االلتزام بالرسية لدى املوظف العام دراسة مقارنة( املاجستري2011 .1357

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية, بإرشاف د: مهند نوح. 

م, يونس عثامن حممد )سلطة القايض اجلنائي يف تقدير العقوبة دراسة مقارنة( عام 2011 .1358

جنائي, املاجستري, جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون, بإرشاف د: حسني عبد عيل 

 عيسى.

عمر بزامة , احلامية اجلنائية املوضوعية للمستهلك . رسائل م, ابراهيم حسن 2011 .1359

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, ابراهيم عبد اجلواد ابراهيم خنيزي, حقوق املجني عليه يف حتقيق الدعوى 2011 .1360

القانون كلية احلقوق  واحلكم فيها يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي . رسائل واطاريح

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد حداد عيل حسني عافية , وحدة األمة اإلسالمية يف مواجهة املستجدات 2011 .1361

العاملية وأثر ذلك يف الفقه السيايس االسالمي املعارص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد عيل حممد حسني خرض , حوكمة الرشكات يف القانون املرصي . رسائل 2011 .1362

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أمحد غانم عيل , العالقة بني السلطة املركزية ووحدات احلكم املحيل يف كل من 2011 .1363

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

م, أمحد حممد فرج الصاوي , تسوية النزاعات الناشئة عن العقود الدولية للبناء 2011 .1364

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

التحكيم . رسائل واطاريح  م, أمحد نبيل سليامن طبوشة , النظام القانوين التفاق2011 .1365

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امحيدة حسونة الداكش , النظرية العامة لتفتيش املساكن يف قانون االجراءات 2011 .1366

 اجلنائية الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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( ٢٠٠٩-٢٠٠٣السورية  -كان ابراهيم عدوان )العالقات السعودية , ارم٢٠1١ .1367

املاجستري يف العلوم السياسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم 

معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د حممود 

  اسامعيل

اده يوسف, النظام القانوين لعمليات الرتكز االقتصادي يف م, اسامة فتحي عب2011 .1368

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

م, اسامة فرج اهلل حممود الصباغ , احلامية اجلنائية للمصنفات االلكرتونية . رسائل 2011 .1369

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م, إسالم حمروس ناجي , احلامية اجلنائية حلقوق االنسان يف ظل احوال الطوارئ . 2011 .1370

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

قانون م, إسالم هاشم عبد املقصود سعد , قواعد احلامية القانونية للمستهلك بني ال2011 .1371

املدين والفقه االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م, ارشف تامر حممد عيل , الدور السيايس للقضاء الدستوري . رسائل واطاريح 2011 .1372

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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مدى رقابة القضاء عىل مراحل االنتخابات الربملانية . م, أرشف حسني عثامن , 2011 .1373

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ارشف سيد خلف , االسس التي تقوم عليها الوظائف العامة . رسائل واطاريح 2011 .1374

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, أرشف لبيب صادق شحاته البدراوي , التعاون الدويل يف جمال مكافحة اجلريمة 2011 .1375

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

م, ارشف حممد الشني, النظرية العامة للجريمة الدولية. رسائل واطاريح القانون 2011 .1376

 ة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصور

م, الصغري حممد مهدي , النظام القانوين للتمويل العقاري . رسائل واطاريح 2011 .1377

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, امرية حممد عبد القادر طه , عجز املوازنة العامة للدولة وعالجه من منظور 2011 .1378

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

م, أمني عبد الرمحن حممود عباس , االنابة القضائية. رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1379

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, انور عيل امحد الطيش, املسؤولية املدنية للمحكم يف منازعات التحكيم التجاري 2011 .1380

 الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, ايامن حممد صالح الدين الشيخ , التجارب الطبية بني التجريم واملرشوعية . 2011 .1381

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

هر اإلخالل باملساواة يف االجراءات اجلنائية. رسائل م, أيمن نرص عبد العال , مظا2011 .1382

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, بدر عيل القويامين) املسؤولية املدنية عن الفعل الضار الناجم عن الترصفات ٢٠١١ .1383

ت بإرشاف د سامر حممود الواردة عرب النظام الرقمي ( املاجستري كلية القانون جامعة ال البي

 الداللعه 

م, بسيوين محدي حممد سلومه , املسؤولية اجلنائية للتجاوز يف فتح االئتامن املرصيف 2011 .1384

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

ح القانون م, بنرغاي أمل , السياسية اجلنائية يف مواجهة االرهاب. رسائل واطاري2011 .1385

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هباء الدين رمضان حممد بطيخ , التحكيم يف منازعات البنوك . رسائل واطاريح 2011 .1386

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, تامر ريمون فهيم , ضامنات االئتامن املرصيف . رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1387

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 
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م, جابر حممد حجي , السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا . رسائل 2011 .1388

 ة.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربي

م, جازية جربيل حممد شيعري , السياسية اجلنائية يف مواجهة اهلندسة الوراثية 2011 .1389

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

 العربية.

م, جاسم حممد عيل عبد اهلل احلوسني , احليل الفقهية وبيع التوريق بني الفقه 2011 .1390

نون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة االسالمي والقا

 مجهورية مرص العربية.

م, جاسم نارص عبد العزيز نارص املليغي , احلامية اجلنائية للمستهلك . رسائل 2011 .1391

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ايل )االلزام القانوين بالتعاقد دراسة مقارنة( م, مجال عبد االمري حسان الغز٢٠١١ .1392

 املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د مريي كاظم عبيد اخليكاين  

م, مجال موسى دياب, جرائم االعتداء عىل العرض . رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1393

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

اتم حممد فتحي أمحد البكري , مبدأ الشفوية يف االجراءات اجلنائية . رسائل م, ح2011 .1394

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حبيب الرمحن عيل أمحد نائف , النظام القانوين لالستثامر االجنبي يف اليمن . 2011 .1395

 ملنصورة مجهورية مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ا

م, حسام الدين حممد عبد العاطي, النظام القانوين الندماج املصارف. رسائل 2011 .1396

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسام الدين موسى عامد الدين الرشبيني , العقوبات السالبة للحرية وحقوق 2011 .1397

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

م, حسام حممد السيد حممد , التشكيالت العصابية يف القانون اجلنائي . رسائل 2011 .1398

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لذوي الصفة العامة . رسائل  م, حسن حممد سعد املهندي , احلامية اجلنائية2011 .1399

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حسن يوسف مصطفى مقابلة , دور االدعاء العام يف حتقيق الرشعية اجلزائية . 2011 .1400

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مد عبد اللطيف , رقابة القضاء االداري عىل اختصاص االدارة م, حسني أمحد حم2011 .1401

بالرقابة الذاتية يف املجال الرضيبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م, حسني حسني أمحد احلضوري, احلامية اجلنائية لألحداث . رسائل واطاريح 2011 .1402

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق 

م, حسني حممد حسني الشامي, جريمة االختطاف. رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1403

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

احكام نزع امللكية للمنفعة العامة يف القانون )م, حسني حممد صالح العنزي 2011 .1404

عني شمس بإرشاف د حممد مرغني كلية احلقوق جامعة العام القانون الدكتوراه قسم  (اليمني

 .خريي

م, حسني حممود عطية, حل منازعات االستثامر بطريف التحكيم. رسائل 2011 .1405

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

واطاريح القانون م, محاده عبد الرزاق عيل محاده , عقد إلتزام املرفق العام . رسائل 2011 .1406

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, محاده حممد عبد العاطي نرص, احلامية القانونية للشيك يف ضوء قانون التجارة 2011 .1407

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  1999لسنة  17رقم 

 العربية.
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عيد سعيد , االنتفاع املشرتك بمياه االهنار الدولية يف ضوء م, محزة عبد احلميد س2011 .1408

القانون الدويل للمياه مع دراسة خاصة للنظام القانوين لالنتفاع املشرتك باملوارد املائية ملياه 

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

وح اخلزاعلة ) إعادة املحاكمة يف ضوء قانون اصول م, محزة عبد الكريم مش٢٠١١ .1409

املحاكامت املدنية االردنية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نائل 

 مساعدة

م, حنان عبد القادر حممد خليفة , التخطيط االقليمي ودورة يف التنمية املحلية, 2011 .1410

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

م, حيدر مثنى حممد املعتصم)قضية العنف السيايس وتناوله يف الصحف العراقية ٢٠١١ .1411

( املاجستري يف العلوم السياسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية ٢٠١١-٢٠٠٦للفرتة 

لبحوث و الدراسات للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم ا

  القانونية بارشاف د اكرام بدر الدين

م, حيدر حممد املعتصم )قضية العنف السيايس وتناوله يف الصحف العراقية للفرتة ٢٠١١ .1412

( املاجستري يف العلوم السياسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية ٢٠٠١١-٢٠٠٦

العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية  و الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات

  بارشاف د اكرام بدر الدين
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م, خالد السيد حممد عبد املجيد موسى , أثر التقدم التكنلوجي عىل تطور احكام 2011 .1413

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

احلبيس ) التوثيق باألشهاد و تطبيقاته يف فقه االحوال م, خالد بن نارص بن حممد ٢٠١١ .1414

الشخصية دراسة مقارنة بقانون العامين ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة 

  االردنية بإرشاف د حممد عيل حممد العمري

م, خالد حسن أمحد حامد, احكام االشرتاك يف جرائم القصاص وجرائم احلدود 2011 .1415

ه اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص يف الفق

 العربية.

م, خالد حسني عبد التواب أمحد, جرائم القذف والسب العلني عرب االنرتنت 2011 .1416

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

النظام القانوين للتأجري التموييل واثاره املالية  م, خالد رميح تركي املطريي ,2011 .1417

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

م, خالد عبد املنعم ابراهيم مصطفى محاية املستهلك يف التعاقد االلكرتوين . رسائل 2011 .1418

 ة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م, خالد نايف تالج الفواعرة ) احلامية املدنية لرباءة االخرتاع دراسة مقارنة ( ٢٠١١ .1419

  املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة ال البيت بإرشاف د رمزي امحد مايض



264                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

. رسائل  م, داليا قدري أمحد عبد العزيز , دور املجني عليه يف الظاهرة االجرامية2011 .1420

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, رائد محدان عاجب املالكي )التداول السلمي ملنصب رئاسة الدولة دراسة ٢٠١١ .1421

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

الصيخان , والية املرأة يف الفقه اإلسالمي والقوانني  م, رياض بن حمسن بن حممد2011 .1422

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

م, سارة أبو بكر حممد املربوك كريدان , االعذار القانونية يف قانون العقوبات الليبي 2011 .1423

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م, سامل عبد اهلل حممد عبد اهلل املر , التعاون الدويل يف التحقيق االبتدائي يف اجلرائم 2011 .1424

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

ا داخل دوهلم. رسائل م, سامل حممد مفتاح الزعايب , احلامية الدولية للمرشدين قرسي2011 .1425

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ساملان عبد الستار ساملان , حق تأسيس اجلمعيات األهلية . رسائل واطاريح 2011 .1426

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

قود االعتامدات املستندية يف ضوء قانون م, سامر شهاب محد )النظام القانوين لع٢٠١١ .1427

التجارة العراقي( املاجستري يف الدراسات القانونية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية 
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و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية 

  بارشاف د حممود خمتار بريري

السعيد املرصي , املسؤولية املدنية الناشئة عن الربامج املعلوماتية كإحدى م, سعد 2011 .1428

تطبيقات امللكية الفكرية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م, سليامن امحد فضل , املنازعات الناشئة عن عقود التجارة االلكرتونية يف اطار 2011 .1429

دويل اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانون ال

 العربية.

م, سمية بن يونس بن عزي , موضوع الطعن يف دعوى االلغاء . رسائل واطاريح 2011 .1430

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

شاركة املرصية االوربية وانعكاساهتا م, سهى املغاوري جوهري سعد , اتفاقيات امل2011 .1431

عىل القطاع الصناعي يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية. 

م, سيد حممد رشيف عالم دور جملس األمن يف ظل نظام عاملي جديد . رسائل 2011 .1432

 رص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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م, شادي حممد عرفه حجازي , الرقابة القضائية عىل القرارات االدارية الصادرة 2011 .1433

بشأن حقوق امللكية الفردية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

العامل  م, شاكر عيل ناجي الشايف , االجتاهات العامة الالمركزية االقليمية يف2011 .1434

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

م, رشيف سالمة عبد السميع , دور رئيس الدولة واثره عىل احلياة السياسية. 2011 .1435

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ز املحالوي , اقتصاديات حقوق التأليف والنرش يف إطار م, شعبان عبده ابو الع2011 .1436

حقوق امللكية الفكرية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, شعبان حممود حممد اهلواري , افرتاض الرباءة يف املتهم كأساس للمحاكمة 2011 .1437

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.العادلة . رسائل واطاريح القانون كلية ا

م, صابر نرص غالب , ضوابط السلطة التقديرية للقايض اجلنائي. رسائل واطاريح 2011 .1438

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, صالح تامر , احلامية اجلنائية لسوق االوراق املالية . رسائل واطاريح القانون 2011 .1439

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ك
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م, صفاء فتوح مجعة فتوح , آليات فض منازعات عقود التجارية االلكرتونية, 2011 .1440

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م, صفوت أمحد حسن حممد , احلامية الدستورية حلقوق االجانب. رسائل2011 .1441

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, صالح الدين حممد حسن النمراوي, الرضيبة عىل الدخول غري املرشوعة يف 2011 .1442

الرشيعة اإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

انون الواجب التطبيق عىل عقود التجارة االلكرتونية م, صالح عيل حسني عيل , الق2011 .1443

ذات الطابع الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, عادل حسن حممود حسن, رشاء البنوك للفواتري باجلملة. رسائل واطاريح 2011 .1444

 العربية. القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م, عادل عبد املعني عبد الوهاب برش اختيار رئيس الدولة يف النظام املختلط رسائل 2011 .1445

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عاصم حممد رشاد الصيفي , مكافحة التهرب الرضيبي يف ظل قانون رضائب 2011 .1446

واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة  . رسائل 2005لسنة  91الدخل رقم 

 مجهورية مرص العربية.

م, عامر عيل صاحب )تنازع االختصاص القانوين يف عقود االستثامر االجنبي ٢٠١١ .1447

دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د عبد الرسول 

 عبد الرضا االسدي 

ود ) الكفالة كبديل للحبس االحتياطي دراسة مقارنة ( م, عباس فاضل عب٢٠١١ .1448

املاجستري قسم البحوث والدراسات القانونية معهد البحوث والدراسات العربية املنظمة 

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية بإرشاف د امحد عوض بالل 

س االحتياطي وبدائله . رسائل م, عبد اإلله عبد الكريم حسني املهدي ضوابط احلب2011 .1449

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد الباسط مجعة املهدي , حقوق املشتبه فيه يف مرحلة مجع االستدالالت يف 2011 .1450

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

م, عبد احلكيم فوزي سعودي , ضوابط واجراءات اختيار رئيس اجلمهورية يف 2011 .1451

مرص يف ظل التعديل الدستوري اجلديد . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, عبد السالم صادق خفاجي رشيف , آثار عقد الصلح. رسائل واطاريح القانون 2011 .1452

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية 

م, عبد السالم عبد اهلل قائد مفلح , رشوط التحكيم يف عقود النفط والغاز . رسائل 2011 .1453

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نية . رسائل م, عبد السالم هابس السويفان , إدارة مرفق االمن بالوسائل االلكرتو2011 .1454

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل حباب السندي , حدود مسؤولية الدولة عن اعامل السلطات العامة يف 2011 .1455

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

م عريبي مسعود , احلامية اجلنائية للنطف واالجنة البرشية م, عبد اهلل عبد السال2011 .1456

خارج اجلسم يف القانون الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م, عبد اهلل حممد املطريي , تسوية االثار النامجة عن بطالن العقد . رسائل واطاريح 2011 .1457

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احل

م, عبد املعطي محدي عبد املعطي , اجلوانب املوضوعية واالجرائية لغياب املتهم 2011 .1458

يف مراحل الدعوى اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.



270                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

رقابة املالءمة يف القضاء الدستوري .  م, عبد املنصف عبد الفتاح حممد إدريس ,2011 .1459

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عبد النارص عبد السالم شوبار, تغيري الشكل القانوين للرشكة واالثار القانونية 2011 .1460

 هورية مرص العربية.املرتتبة عليه . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م, عبد النارص عبد العزيز عيل السن, املسؤولية اجلنائية للقائمني بأعامل البناء. 2011 .1461

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, عثامن شكري الصغري ) االلتزام باإلعالن عن تفاقم اخلطر يف عقد التأمني دراسة ٢٠١١ .1462

 نة ( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نبيل شطناوي مقار

م, عزالدين حممد شفيق املحمدي )عراقي( )نزاهة واستقاللية السلطة االنتخابية ٢٠١١ .1463

يف العامل العريب املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق نموذجا دراسة مقارنة( معهد 

البحوث و الدراسات العربية قسم الدراسات القانونية املاجستري القانوين و املوسومة 

 مد سعيد امني بإرشاف د حم

م, عفاف مجال حممد عيل , مسؤولية الدول غري االطراف يف املعاهدات املنظمة 2011 .1464

الستخدام الطاقة النووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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نقل م, عالء الدين ربيع حممد عسل , االلتزام باإلفصاح عن االخطار يف عقود 2011 .1465

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

م, عالء الدين زكي موسى حممد , جرائم التعذيب يف القانون املرصي واملقارن يف 2011 .1466

ضوء احلامية اجلنائية حلقوق االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ية مرص العربية.مجهور

م, عيل امحد لطف الزبريي, املسؤولية اجلنائية للطبيب يف عمليات التلقيح 2011 .1467

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

م, عيل حسني حممد عيل طاهر العنزي , النظام القانوين ملحاكمة الوزراء يف القانون 2011 .1468

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

م, عيل سامل عيل سامل النعيمي, املواجهة اجلنائية للجريمة املنظمة . رسائل واطاريح 2011 .1469

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عىل احلريات العامة يف ظل الظروف  , عيل صاحب جايم الرشيفي )القيودم٢٠١١ .1470

االستثنائية يف العراق و الرقابة القضائية عليها( املاجستري يف القانون العام جامعة الدول 

العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم 

  صارالبحوث و الدراسات القانونية بارشاف د يرسي حممد الع
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م, عيل عباس يوسف رساج , إمكانيات تفعيل السوق العربية املشرتكة وافاقها 2011 .1471

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

م, عيل حممد عيل طاهر العنزي , ضامنات احرتام حقوق اإلنسان يف مرحلة مجع 2011 .1472

ون الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة االستدالالت يف القان

 مجهورية مرص العربية.

م, عامد حممود أبو العزايم توفيق , تفويض السلطة وإدارة االزمات . رسائل 2011 .1473

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حلصول عىل املعلومات يف ضوء القانون م, عمر حممد سالمة العليوي, حق ا2011 .1474

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة  2007لسنة  47االردين رقم 

 مجهورية مرص العربية.

م, عمرو حسن رياض ابراهيم , رشعية االجراءات التأديبية . رسائل واطاريح 2011 .1475

 بية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العر

م, عمرو حممد رضا السيد الشناوي , تقويم السياسات البيئية وادواهتا يف احلفاظ 2011 .1476

عىل التوازن البيئي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م, عمرو حممود عبد الرحيم حممد , رقابة القضاء االداري عىل اجلزاءات التأديبية 2011 .1477

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

م, غادة عثامن السيد السيد سالمة , الزراعة يف ظل حترير التجارة العاملية مع اشارة 2011 .1478

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

 مرص العربية.

, غزوان عبد احلميد شويش )قسمة املال الشائع يف القانون املدين العراقي و م٢٠١١ .1479

املقارن( املاجستري القانون اخلاص قسم الدراسات القانونية معهد البحوث والدراسات 

 العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم جامعة الدول بإرشاف د حممد شكري رسور 

كامل , العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف البحرين  م, فاتن حممد حسني2011 .1480

وتعديالته . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة  1973يف ظل دستورها الصادر عام 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فاطمة حممد عبد اهلل أمحد, ذاتية قانون العقوبات. رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1481

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ا

م, فتحي حممد عبد احلكيم حممد, مدى مسؤولية الدولة عن اخطاء االدارات 2011 .1482

 القانونية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ودور اجلهاز  م, فتحي حممد حممد االحول , الرقابة عىل اموال الدولة العامة2011 .1483

املركزي للمحاسبات يف الرقابة والتأثري يف االجراءات التأديبية . رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

النفطية. رسائل واطاريح القانون   b. o . tم, فدغوش شبيب العجمي, عقود 2011 .1484

 العربية. كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م, فرج عبد اللطيف عطية , املسؤولية اجلنائية عن نقل فايروس االيدز . رسائل 2011 .1485

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, فهد نشمي ناجي اخلرينج الرشيدي , حجية احلكم اجلنائي عىل الدعوى املدنية 2011 .1486

املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف القانون الكويتي والقانون 

 مجهورية مرص العربية.

م, فيصل خلف ضاحي العنزي ) الصعوبات القانونية الناشئة عن افالس رشكات ٢٠١١ .1487

االشخاص دراسة مقارنة بني القانون االردين و الكويتي ( املاجستري القانون كلية الدراسات 

  بيت بإرشاف د عمر فالح العطنيالعليا اجلامعة ال ال

م, فيصل عباس النوميس, رقابة العمل االداري. رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1488

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, فيصل فراج املطريي , اجلوانب االجرائية ملكافحة اجلريمة االرهابية. رسائل 2011 .1489

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م, كامل عبده نور بركة , مبدأ حياد القايض اجلنائي . رسائل واطاريح القانون 2011 .1490

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, كامل الدين مصطفى توفيق شعيب , ضامنات حقوق االنسان يف مرحلة التحقيق 2011 .1491

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

م, كامل حممد السعيد عبد القوي عون , الضوابط القانونية االستنساخ . رسائل 2011 .1492

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

انون كلية احلقوق جامعة م, اليف العنزي , الطعون االنتخابية . رسائل واطاريح الق2011 .1493

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, ماجدة يوسف عيل أمحد, مدى رقابة املحكمة االدارية العليا عىل املحاكم 2011 .1494

التأديبية وجمالس تأديب اعضاء هيئة التدريس باجلامعات. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ماهر ابراهيم قنرب العزاوي , ضابط اخلضوع االرادي ملحاكم الدولة يف إطار  م,2011 .1495

عالقات القانون الدويل اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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م, مثنى وعد اهلل يونس النعيمي )عراقي( )التامني واحكامه يف الرشيعة اإلسالمية ٢٠١١ .1496

مقارنة( املاجستري القانون قسم الدراسات القانونية جامعة الدول العربية املنظمة  دراسة

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات القانونية بإرشاف د يوسف قاسم 

م, حممد ابراهيم العويض , فكرة اخلصخصة ومدى توافقها مع احلامية الدستورية 2011 .1497

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

 العربية.

م, حممد أبو بكر عبد املقصود عبد اهلادي , التزام االشخاص العامة بالتدخل, 2011 .1498

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

القانوين ألرسى جوانتانامو وفقا للقانون م, حممد أمحد سليامن عيسى , املركز 2011 .1499

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

 العربية.

دور اهليئة العامة للرقابة املالية عىل تداول االوراق ) م, حممد اسامعيل هاشم عيل2011 .1500

كلية احلقوق جامعة راه القانون التجاري الدكتو دراسة مقارنة مع النظام االمريكي( املالية

 .القاهرة بإرشاف د عيل سيد قاسم 
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املسؤولية السياسية لرئيس الدولة يف النظام )م, حممد السعيد أبو حجر حسن 2011 .1501

كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية  (االنجلو االمريكي واملرصي والرشيعة االسالمية

 مرص العربية.

محد احلفناوي , مبدأ الفصل بني سلطتي االهتام والتحقيق . رسائل م, حممد السيد أ2011 .1502

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد بن مسعود بن حممد صفيان , احلدود يف الفقه االسالمي وتطبيقها يف 2011 .1503

ق جامعة املنصورة مجهورية القضاء السعودي املعارص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 مرص العربية.

م, حممد توفيق عبد املجيد , العوملة والتكتالت االقتصادية . رسائل واطاريح 2011 .1504

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد مجال حنفي طه , التعويض عن الرضر اجلسدي يف املسؤولية التقصريية . 2011 .1505

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطا

م, حممد حسني حممد جاسم العنزي , اإلجراءات اجلنائية الوقائية يف الترشيع 2011 .1506

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

ءات اجلنائية حلقوق املتهم وحرياته . م, حممد حسني حممد جاسم العنزي, االجرا2011 .1507

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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 ٢٠٠٩- ٢٠٠٣م, حممد خلف برجس )عدم االستقرار السيايس يف الوطن العريب ٢٠١١ .1508

ية دراسة مقارنة بني لبنان واليمن( املاجستري يف الدراسات السياسية جامعة الدول العرب

املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و 

 الدراسات القانونية بارشاف د شادية فتحي ابراهيم

م, حممد راشد عبيد النقبي , اجلرائم التي تقع عىل الطائرات يف القواعد الدولية 2011 .1509

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص وقانون دولة االمارات . رسائل واطاريح الق

 العربية.

م, حممد رشدي مصطفى عبد املجيد , دور مكافحة التهرب الرضيبي واالجهزة 2011 .1510

املعاونة يف مواجهة ظاهرة التهرب الرضيبي يف مرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عيد حممد فرماوي , القواعد احلاكمة ملسالك املقاصد الرشعية . رسائل م, حممد س2011 .1511

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد سمري حممد مجعة , إلغاء القرارات االدارية القابلة لالنفصال . رسائل 2011 .1512

 ة مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م, حممد صالح أمحد الزهري , االساس القانوين للمسؤولية عن مفاوضات العقود 2011 .1513

 االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, حممد صالح عبد هلل أبو رجب , احلامية اجلنائية الدولية للقادة وفقا للقانون 2011 .1514

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

م, حممد ضياء حممد حممد رفاعي , املسؤولية التأديبية للقضاة . رسائل واطاريح 2011 .1515

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة الدولية للمناخ. رسائل م, حممد عادل حممد حسن عسكر, احلامية القانوني2011 .1516

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عايد عايض الظفريي , النظام القانوين للهيئات واملؤسسات العامة يف 2011 .1517

قوانني وانظمة دول جملس التعاون اخلليجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 هورية مرص العربية.املنصورة مج

م, حممد عبد الرمحن اسامعيل عيل الذاري , احلامية القضائية للموظف الدويل . 2011 .1518

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد عبد العزيز حسن , إثبات النسب بالبصمة الوراثية . رسائل واطاريح 2011 .1519

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احل

م, حممد عيل أمحد حممد , االبتكار كرشط لصدور براءة االخرتاع بني املعيار الذايت 2011 .1520

واملعيار املوضوعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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لصدور براءة االخرتاع بني املعيار الذايت م, حممد عيل أمحد حممد , االبتكار كرشط 2011 .1521

واملعيار املوضوعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م, حممد حممد أمحد الدرويب, احلامية القانونية لألموال العامة يف اجلمهورية اليمنية. 2011 .1522

 ملنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ا

م, حممد حممد صالح األلفي , اجلرائم املرضة بأمن الدولة عرب االنرتنت . رسائل 2011 .1523

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممد حممد عبيد مبارك, إدارة املرشوع املشرتك يف رشكة املسامهة القابضة . 2011 .1524

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل 

م, حممد نبيل حممد حممد متويل , تقارير الكفاية . رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1525

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

العامة عىل م, حممد وديع عبد املنعم عبد احلليم , جرائم التهرب من الرضيبة 2011 .1526

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

م, حممد يوسف بن محاد , حقوق وضامنات املتهم يف مراحل الدعوى اجلنائية . 2011 .1527

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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اسم حممد عبد العليم , جرية التنقل واإلقامة . رسائل واطاريح م, حممود أبو الق2011 .1528

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود سالمة خليل السيد أبو احلبال , نظرية الغبن وأثرها يف البيوع . رسائل 2011 .1529

 ة.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربي

م, حممود سيد أمحد ابراهيم سليامن , املشكالت الناشئة عن كسب ملكية العقارات 2011 .1530

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

م, حممود صبحي عيل السيد , الرقابة عىل دستورية اللوائح يف النظم املقارنة . 2011 .1531

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ا

م, حممود عبد التواب حممود , املسؤولية املدنية النامجة عن التدخل الطبي باألجنة 2011 .1532

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

ة رئيس جملس إدارة رشكة املسامهة م, حممود عبد احلميد ابراهيم حممود , مسؤولي2011 .1533

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

 العربية.

م, حممود عثامن عبد الرحيم عبد العال , قوة احلكم اجلنائي الصادر يف جريمة دولية 2011 .1534

 هورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج
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م, حممود عمر حممود , املسؤولية اجلنائية الناشئة عن جرائم املحمول . رسائل 2011 .1535

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, حممود لطفي حممود عبد العزيز , تنازع االختصاص القانوين يف خطابات الضامن 2011 .1536

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

م, حممود حممد الشيخ ) القانون الواجب التطبيق عىل اتفاق التحكيم االلكرتوين ٢٠١١ .1537

 دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نبيل الشطناوي

ن, أثار اتفاقية املشاركة املرصية األوربية عىل نظام م, حممود حممد خالف عبد الرمح2011 .1538

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

 العربية.

م, مراد موسى عيل عياد ) احلامية اجلزائية للرسوم الصناعية و النامذج الصناعية ٢٠١١ .1539

  كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د رمزي امحد مايض دراسة مقارنة ( املاجستري القانون

م, مروة فتحي السيد البغدادي , الدين العام املحيل املرصي وتأثرياته املحتملة عىل 2011 .1540

السوقني النقدي واملايل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

, انتقال املخاطر يف عقد البيع الدويل . رسائل واطاريح م, مستمد رجائي أمحد 2011 .1541

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, مصباح عبد اهلل عبد القادر احواس , أساس وطرق التعويض عن االرضار 2011 .1542

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

م, مصطفى ابراهيم العريب خالد, السياسة اجلنائية يف مواجهة غسل األموال يف 2011 .1543

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

 العربية.

م, مصطفى مجعة اهلاشمي , جرائم اإلفالس . رسائل واطاريح القانون كلية 2011 .1544

 املنصورة مجهورية مرص العربية. احلقوق جامعة

م, مصطفى عبد احلميد شحاته , جرائم االجتار بالبرش بني القانون الدويل والقانون 2011 .1545

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

ي والرقابة م, مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد , املحل يف القرار االدار2011 .1546

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

م, مصطفى حممد زكي احلافظ , املسؤولية للهيئة االعتبارية غسل االموال يف 2011 .1547

القانون السوري واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

  العربية.مرص
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م, مفتاح حممود حممود اجبارة, ضامنات احلريات الشخصية بني الدستور وقانون 2011 .1548

االجراءات اجلنائية الليبية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

رسائل م, ملفي رشيد مرزوق الرشيدي , جلان التحقيق الربملانية يف الكويت . 2011 .1549

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

املسؤولية املدنية للدولة عن االرضار النامجة )م, ممدوح أمحد السعيد أمحد حسن 2011 .1550

كلية احلقوق جامعة املنصورة  الدكتوراه (عن االرهاب يف القانون الوضعي والفقه االسالمي

 .بيهبإرشاف حمسن عبداحلميد ال

م, منتظر فيصل كاظم املشعل )سلطة املحكمة يف التكييف القانوين للدعوى ٢٠١١ .1551

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

 عبيد هجيج 

م, منى أبو بكر حممد حسان, االلتزام بإعالم املستهلك عن املنتجات. رسائل 2011 .1552

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح ال

م, منري حممد شحاته العفيشات , ضامنات املتهم امام املحاكم الوطنية وامام حمكمة 2011 .1553

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

 العربية.
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التجارب الطبية والعلمية يف ضوء حرمة الكيان  م, مريفت منصور حسن عبد اهلل,2011 .1554

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

م, ناجي عراك عرموش )ضامنات واحكام الوفاء بالكمبيالة يف القانون العراقي ٢٠١١ .1555

هد البحوث والدراسات والقانون املرصي دراسة مقارنة( املاجستري القانون التجاري مع

العربية القاهرة العربية القاهرة جامعة الدول العربية والثقافة والعلوم بإرشاف د حممود خمتار 

 امحد بريري 

م, نارص أمحد بخيت السيد , حق األنسان يف اختيار عقيدته الدينية وممارسة 2011 .1556

ن كلية احلقوق جامعة شعائرها ودور الرشطة يف محاية هذا احلق . رسائل واطاريح القانو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نارص شحاذة عبيد سيف العنزي , عيوب القرار االداري . رسائل واطاريح 2011 .1557

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

رسائل  م, ناير نبيل عمر , احلامية اجلنائية للمحل االلكرتوين يف جرائم املعلوماتية.2011 .1558

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, نبيل عبد الرمحن نارص الدين, تطبيق القضاء اخلارجي ألحكام القانون. رسائل 2011 .1559

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ائية الدولية بمحاكمة جمرمي م, نجالء حممد عرص , اختصاص املحكمة اجلن2011 .1560

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

م, نجوان رمضان عيل السيد , املقاصد الرشعية وفقه املستجدات. رسائل 2011 .1561

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

) النظام القانوين لزيادة وختفيض راس مال الرشكة املسامهة العامة م, نذير قورية ٢٠١١ .1562

 دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د عمر فالح العطني

م, نعيمة عبد اهلل الغزير , دور القضاء االداري الليبي يف حتقيق التوازن بني السلطة 2011 .1563

االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة واحلرية يف جمال الضبط 

 مجهورية مرص العربية.

م, هاشم بشري عوض حسن , السكر واثره عىل املسؤولية اجلنائية يف الفقه 2011 .1564

االسالمي والنظم املوضعية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

ة مجال الدين حممد حممود, االحكام اخلاصة يف إثبات عقود التجارة الدولية م, هال2011 .1565

وفقا لطرق اإلثبات احلديثة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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م, هاين إسامعيل صدقي , التحكيم يف منازعات االستثامر . رسائل واطاريح 2011 .1566

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلق

م, هاين مصطفى حممد عبد املحسن , دور االرادة يف بناء نظرية القصد اجلنائي يف 2011 .1567

القانون الوضعي والنظام اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

اجلنائية للصفقات االلكرتونية. رسائل واطاريح  م, هبة حسني حممد زايد, احلامية2011 .1568

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هدى أمحد بسيوين , احلامية الدولية لألقامر الصناعية يف ضوء قواعد القانون 2011 .1569

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

م, هيام اسامعيل السحاموي , إجيار الرحم . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2011 .1570

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م, هيثم أمحد حممود سالمة , احلامية اجلنائية لسوق االوراق املالية . رسائل واطاريح 2011 .1571

 العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م, وائل حممد عيل اخلليفي , القضاء بالتعويض يف مسائل األرسة . رسائل 2011 .1572

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م, وجيه ابراهيم عبده حممد غنيم , اثر اخلصخصة عىل النظام الرضيبي يف ظل 2011 .1573

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  النظم املالية املقارنة . رسائل واطاريح

 العربية.

م, وليد السيد سليم النمر , ضامنات محاية احلياة اخلاصة يف مواجهة االنرتنت ودور 2011 .1574

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

أثر اخلطأ يف اجراءات التحكيم عىل حكم )م, يارس عبد اهلادي مصيلحي سالم 2011 .1575

د القاهرة بإرشاف كلية احلقوق جامعة التجاري والبحري القانون قسم  ( الدكتوراهالتحكيم

 سميحة مصطفى القليويب.

م, يارس مصطفى عبد الوهاب أبو عيده , نفاذ القرارات االدارية ذات األثر 2011 .1576

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

م, يعقوب بن حممد بن خليفة احلارثي ) املسؤولية املدنية عن النرش الصحفي ٢٠١١ .1577

 االلكرتوين دراسة مقارنة ( كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نائل عيل مساعدة 

قابة احلكومية عىل الرشكات التجارية . رسائل م, يوسف حسن يوسف هبة , الر2011 .1578

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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