


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



 املقدمة

  فؤاد الزريف كتوردال

تقدم العلوم اإلنسانية واالجتامعية جماال واسعا ورحبا للمهتمني هبا. لكن من املفارقات، ان مهمة     

الباحث اجلاد قد أصبحت صعبة ويسرية يف ان واحد؛ فهي صعبة جلهة كثرة الدراسات والبحوث 

العوملة  املكتوبة يف املجاالت املختلفة حتى أصبحت مسالة االملام هبا شبه مستحيلة، خصوصا يف ظل

ووسائل التواصل االجتامعي التي وفرت فرصا للباحث مل يكن حيلم هبا سابقا. هذه الصعوبة 

تشكل يف الوقت نفسه فرصة سانحة للباحث اجلاد لالطالع عىل اخر الدراسات والبحوث املكتوبة 

  .يف جمال اهتاممه العلمي

لدراسات التي قام عىل تأليفها ولقد وفرت جمموعات الفهارس للكتب واملخطوطات ومعاجم ا    

علامء وباحثون كبار امثال ابن النديم )صاحب كتاب الفهرست( وحاجي خليفة )مؤلف كتاب 

كشف الظنون( وكارل بروكلامن األملاين مؤلف كتاب )تاريخ االدب العريب( واغا بزرك الطهراين 

 للباحثني عظيمة خدمة وتفانيهم مؤلفها جهود بفضل الكتب هذه وفرت اقول –مؤلف )الذريعة( 

 ومظان الكتب عن البحث جهد اختصار خالل من كبرية مساعدة ساعدهتم ألهنا بثمن التقدر

 .عنها يبحثون التي الدراسات

لقد عملت إدارة معهد العلمني للدراسات العليا طوال السنوات املاضية عىل توفري شتى الكتب     

املطبوعة واملجالت النادرة يف حقيل الدراسات السياسية والقانونية لوضعها يف متناول الباحثني من 

تقيص اخر الطلبة واملهتمني عىل حد سواء. لذلك دأبت إدارة املعهد ومن خالل جهود ومثابرة عىل 



االصدارات يف احلقول الدراسية املعنية جللبها من بلداهنا او من معارض الكتب يف داخل العراق 

وخارجه. هذا االمر جعل مكتبة معهد العلمني تزخر بالكتب النادرة التي يعز العثور عليها يف 

 .جامعات أخرى

بعمل جبار وضخم هو تتبع كل  ومل تكتف إدارة املعهد والقائمني عىل املكتبة بذلك بل قاموا   

مايكتب من رسائل واطاريح يف اجلامعات العراقية والعربية لتوفريها للطلبة الباحثني بغرض 

االستفادة منها. لذلك مل يكن الطالب يف حاجة الن يسافر بعيدا ملعرفة البحوث والدراسات التي 

توجيه سؤاله اىل موظفي املكتبة تقع ضمن جمال اختصاصه او اهتاممه. بل يكفي ان يقوم الطالب ب

  .لكي يقدموا له كل ماهيمه يف جمال بحثه

وهذا اجلهد اجلديد الذي قامت به إدارة معهد العلمني خصوصا الباحث الدؤوب األستاذ امحد     

الساعدي يمثل اضافة نوعية امام اعني الباحثني واملهتمني. فلقد قام الساعدي بإعادة فهرسة 

واطاريح يف جمايل القانون والعلوم السياسية ليس يف العراق فحسب بل يف خمتلف ماكتب من رسائل 

البلدان العربية. لذلك سيجد الباحث يف هذا الدليل املهم دراسات مهمة وممتازة تعطيه معلومات 

 .امجالية وتفصيلية عن دقائق البحوث املكتوبة وجوانبها املتعددة

التقدر بثمن للباحث اجلاد الذي يسعى لالحاطة باخر ماكتب  ان هذا الدليل النوعي يقدم خدمة    

من رسائل واطاريح يف اجلامعات العربية. كام ان هذا الدليل يمثل جهدا كبريا من ناحية كشفه عن 

اهتاممات اجلامعات العربية ومدى تفاعلها مع املستجدات يف حقيل القانون والسياسة. ان هذا 

مني يمثل، من دون شك ، إضافة نوعية الغنى عنه للباحثني الذين الدليل الذي يوفره معهد العل



اصبح بإمكاهنم وخالل سويعات قليلة معرفة اخر العناوين املكتوبة يف جمال عملهم بام يمكنهم من 

 .حتقيق طفرات كبرية يف جمال البحث والدراسة واإلبداع العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 الرسائل واالطاريح : 

 A)رواية بال هناية فلسطني والنكبة املستمرة   Ali  ،Zarefa Akramم، 2012 .1

narration without an end : Palestine and the continuing 

nakba املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني )

 .Rana Barakatبإرشاف د:  

 Dabis  ،Jumana (US foreign policy in the Middleم، 2012 .2

East : what drives it , and how it impacts developments 

in the region املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 .Magid Shihadeفلسطني بإرشاف د: 

)الرضبة اإلرسائيلية األوىل ضد مرص  Mohammed  ،Gamal M. Aم، 2012 .3

 Israel's 1967 first strike againstقية أم و قائية استبا 1967يف عام 

Egypt : preemptive or preventive املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 .Roger Heacockالدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 : Salem ،Fairouz (The evolving, art of possibleم، 2012 .4

Turkey's policies in the twenty first century )  املاجستري

 الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني.
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م، ابتهال حممد وايل )العالقات االقتصادية لدول جملس التعاون والصني املحددات 2012 .5

 الثنائية والضغوط( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، ابراهيم خليل الشطرات )انتهاء الكفالة يف القانون املدين االردين دراسة مقارنة( 2012 .6

 املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: صاحب الفتالوي.  

م، ابراهيم فيصل مطر )السياسة اخلارجية لدولة االمارات العربية جتاه قضايا 2012 .7

كلية احلقوق والعلوم  -منذ هناية القرن العرشين(، جامعة بريوت العربية  الرشق االوسط

قسم الدراسات العليا، املاجستري العلوم السياسية، بإرشاف كال من: د: حممد  -السياسية 

 املجذوب ؛ د: جورج عرموين. 

م، إبراهيم حممد سامل سوييس )الضامنات القانونية حلقوق املمول( قسم القانون 2012 .8

 لعام كلية القانون املاجستري ارشاف د: منصور الفيتـوري حامد، جامعة طرابلس ليبيا.ا

م، ابراهيم حممد قادر )املحكمة الدستورية ودورها الرقايب عىل السلطة التقديرية 2012 .9

للمرشع دراسة مقارنة( عام دستوري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم 

 دي مصطفى.القانون، بإرشاف د: كامل سع

م، اثار كاظم مفتن القييس )نحو اسرتاتيجية اقليمية ملكافحة االرهاب يف الرشق 2012 .10

االوسط: العراق منطلقا دراسة مستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.     
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الناشئة قبل الوالدة م، احسان امحد رشيد )املسؤولية املدنية عن تشوهات الطفل 2012 .11

دراسة مقارنة( خاص مدين، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 د: حسني توفيق فيض اهلل.

م، امحد أمحد )اخلربة كدليل أمام القضاء االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2012 .12

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

م، امحد الغوطاين )دور منظمة اجلامعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )االيكواس( 2012 .13

يف حل النـزاعات الدولية يف غرب إفريقيا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية 

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز 

 ر.املنصو

م، امحد املطلق )دور السلطة التنفيذية يف العملية الترشيعية( املاجستري كلية القانون 2012 .14

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

م، امحد الياس )نظرية الدين البغيض يف القانون الدويل( الدكتوراه كلية القانون 2012 .15

 ربية السورية، بإرشاف د: جاسم زكريا.جامعة دمشق اجلمهورية الع

م، امحد ثابت عبدالرحيم )املحكمة اجلنائية الدولية دراسة موضوعية اجرائية( 2012 .16

 الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية.
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االسلحة  م، امحد جليل شهاب )االبعاد السياسية واالمنية للمناطق اخلالية من2012 .17

النووية دراسة معاهدة بيليندابا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، امحد جواد سامل الوادية )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه القضية الفلسطينية 2012 .18

نسانية، (، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم اال2008 - 2001

 فلسطني، بإرشاف د: اسامة حممد ابو النحل .    -جامعة االزهر، غزة 

م، أمحد حسني درويش، ضامنات تنفيذ أحكام قضاء جملس الدولة. رسائل واطاريح 2012 .19

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف تنفيذ العقود االدارية(،  م، امحد محزة نارص )النظام القانوين لسلطة االدارة2012 .20

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، امحد حيدر حرفوش )خلصخصة وأثرها عىل اقتصاديات الدول النامية دراسة 2012 .21

حتليلية  مقارنة لتجربتي مرص وتونس( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 

ة العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الدولية كلي

 يوسف جزان و د. ايمن ديوب. 
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م، أمحد طالل عبد احلميد )قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين يف جمال العقود اإلدارية 2012 .22

يَّة احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام،  بإرشاف د: دراسة قانونيَّة مقارنة(، كلِّ

 غازي فيصل مهدي. 

 2003م، امحد عبدالكاظم موسى )السياسة اخلارجية االمريكية حيال ايران بعد عام 2012 .23

وآفاق املستقبل( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 

 بإرشاف د: قحطان عدنان اجلبوري.

م، امحد عزت امحد خطايبة )احلامية املدنية لرباءة االخرتاع يف القانون األردين( 2012 .24

 املاجستري جامعة الريموك كلية القانون االردن بإرشاف د: نرسين سالمة حماسنة 

م، امحد عطا اهلل )الفائدة بني الرشيعة والقانون( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .25

 ية السورية، بإرشاف د: أيمن ابو العيال. اجلمهورية العرب

م، امحد عيل عبداحلكيم الصايف )ديوان الرقابة املالية يف العراق دراسة مقارنة(، 2012 .26

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

ية بعد احلرب الباردة( م، امحد عيل قرطه )اإلسرتاتيجية األمريكية يف شبه القارة اهلند2012 .27

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.
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م، امحد عمر )املسؤولية الدولية املرتتبة عىل جريمة غسل االموال والتعاون الدويل يف 2012 .28

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

 فؤاد ديب.

م، امحد فايق دلول )االصالح السيايس لدى حركة االخوان املسلمون يف مرص يف 2012 .29

 والقانون الرشيعة كلية املاجستري( 2010 – 1971ضوء املتغريات االقليمية والدولية 

 .االسطل حممود رياض: د بإرشاف فلسطني بغزة االسالمية اجلامعة

م، امحد فوزي ابو عقلني )عوارض االهلية دراسة موازنة يف القانون الفلسطيني 2012 .30

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

 موسى سلامن ابو ملوح.

دولية( املاجستري كلية م، امحد قادري )احلقوق العينية عىل الطائرة وفقا لالتفاقيات ال2012 .31

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.

م، امحد جمدي منصور حمارب )العالقات االردنية االرسائيلية واثرها عىل القضية 2012 .32

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم 1999 - 1994الفلسطينية 

فلسطني، بإرشاف د: عصام خميمر ؛ و د: عبدالنارص  -جامعة االزهر، غزة االنسانية، 

 رسور .   
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م، امحد حممد رفعت مخيس فؤاد حممد، دور احلوكمة يف حتقيق االستدامة املالية 2012 .33

واالقتصادية للموازنة العامة للدولة يف مرص، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 العربية. جامعة املنصورة مجهورية مرص

م، امحد حممد زياد فيصل رشف )الدفع بالتجريد يف عقد الكفالة دراسة مقارنة(، 2012 .34

املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: عيل الزعبي.

 دستور مجهورية م، امحد حممد هادي )التنظيم الدستوري حلل جملس النواب يف2012 .35

(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 2005العراق لسنة 

 بإرشاف د: جعفر عبدالسادة هبري.

م، امحد حممود ابراهيم محدونة )السياسة االيرانية جتاه العراق يف ظل االحتالل 2012 .36

 الرشق دراسات املاجستري(، اجليوسياسية املتغريات يف دراسة 2010 – 2003االمريكي 

فلسطني، بإرشاف د:  -اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة  كلية، االوسط

 صبحي يوسف االستاذ و د: عبدالنارص رسور .   

م، امحد حممود امحد الربيعي )مسؤولية االدارة دون خطأ دراسة مقارنة( الدكتوراه 2012 .37

فلسفة القانون العام، كلية احلقوق جامعة املوصل، بإرشاف د: ماهر صالح عالوي 

 اجلبوري. 
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م، أمحد هنري راهي الزاميل )إقالة رئيس اجلمهورية دراسة مقارنة( كلية القانون 2012 .38

 رصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: كاظم عيل عباس اجلنايب. اجلامعة املستن

ـ نيجرييا 2012 .39 م، اخالص قاسم )دور املورد الريعي النفطي يف بناء الدولة القومية )العراق 

 انموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

الدولة يف الترشيعات الداخلية( عام  م، اردالن نور الدين )املسؤولية اجلزائية لرئيس2012 .40

جنائي، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رزكار حممد 

 قادر.

 الكردستاين الديمقراطي احلزب وعالقة الزرداوي )نشأة رشيد امني م، اركان محه2012 .41

 جامعة ،2003)لغاية  1946 للمده من العراقية السياسية واالحزاب احلكومات مع

 السياسية، بإرشاف د: عيل احلسن. آليمنتس، الدكتوراه العلوم سانت

م، اركان حممد خليل )حق الرشكاء يف اسرتداد احلصص يف الرشكة ذات املسئولية 2012 .42

املحدودة دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون التجاري جامعة الدول العربية  املنظمة 

العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و العربية للرتبية و الثقافة و 

  الدراسات القانونية بارشاف د سميحة مصطفى القليويب
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( 1949م، أروى موسى أبو هشهش )اخلروج الفلسطيني من عراق املنشية 2012 .43

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

 لشيخعبدالرحيم ا

م، أريج فهد )النزاعات النامجة عن ترسيم احلدود الدولية( املاجستري كلية القانون 2012 .44

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

م، ازاد شكور صالح )الوسائل البديلة ذات الطابع التفاويض لتسوية منازعات 2012 .45

ي، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم العقود االستثامر الدولية( خاص جتار

 القانون، بإرشاف د: اكرم عبد القادر ياملكي.

م، أسامة أمحد يوسف خطيب )مناهج اإلنسانيات و العلوم اإلجتامعية يف مدارس 2012 .46

قرية برطعة املشطورة حتوالت اهلوية الوطنية الفلسطينية( املاجستري الدراسات العربية 

 داب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ جميد.املعارصة كلية اآل

يف الفقه "م، أسامة سليامن العزايب )سلطة القايض اإلداري يف توجيه أوامر لإلدارة 2012 .47

القضائي الفرنيس واملرصي والليبي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: 

 لس ليبيا.نرص الدين مصباح القايض، جامعة طراب
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م، ُأساَمة طه ُحَسني العاين )النظام القانوين للمرافق العامة االقتصادية يف العراق 2012 .48

دراسة مقارنة( كلّية القانون جامعة بغداد، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: ُوسام 

 َصّبار العاين. 

ع السياسة العامة م، أستربق فاضل شعري الشمري )املوارد البرشية واالقتصادية وصن2012 .49

 مرص االمارات دراسة مقارنة(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، ارساء حممد عليوي العكيدي )العراق واملنظومة االمنية يف اخلليج العريب دراسة 2012 .50

 مستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

اسعد محزة يوسف تويج )االكراه اجلنائي يف القانون العام دراسة مقارنة(،  م،2012 .51

جامعة الكوفة، قسم اجلنائي، بإرشاف د:  -املاجستري، كلية القانون والعلوم السياسية 

 عادل يوسف الشكري. 

م، اسعد حممد اسعد رضوان )التسرت عىل اجلريمة يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية 2012 .52

 عة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عرفات ابراهيم امليناوي.الرشي

م، إسالم عبدالكريم حاليقة )اخلطاب والسياسة الرتكية العثامنية اجلديدة جتاه العامل 2012 .53

 : Discourse and policy 2012-2002العريب اهلالل اخلصيب نموذجا 

neo-Ottomanism and Arab world : the Fertile Crescent 
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as a model , 2002-2012 املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا )

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: رائد بدر.

م، اسالم عيل الرشيف )العصيان واثره يف االحكام الرشعية( املاجستري كلية الرشيعة 2012 .54

 اف د: مازن اسامعيل هنية. والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرش

م، أسامء حممد املرغني )محاية احلياة اخلاصة يف ظل التقنيات احلديثة فـــي القانون 2012 .55

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

 طرابلس ليبيا.

احلكومية لقضايا حقوق االنسان دراسة م، اسامء مراييس )ادارة املنظامت الدولية غري 2012 .56

حالة منظمة العفو الدولية(، املاجستري العلوم السياسية ختصص االدارة الدولية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: دالل بحري.

ايل دراسة مقارنة( م، اسامعيل صالح اسامعيل )االجراءات اجلنائية ملكافحة الفساد امل2012 .57

عام حماكامت، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رزكار 

 حممد قادر.

م، اسامعيل منصور فرج رزق، املعاملة الرضيبية واجلمركية ألسلوب التجارة 2012 .58

االلكرتونية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 بية.العر



20                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، ارشف جهاد وحيد االمحد )املسؤولية املدنية للمحامي عن اخلطا املهني(، 2012 .59

املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: مالك ابو نصري.

 - 1991ن العريب م، ارشف غالب ابو صاحلة )تأثري العوملة السياسية عىل الوط2012 .60

(، املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط، 2011

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.

م، ارشف فواز الصالحني )التنظيم القانوين لتنفيذ احكام التحكيم االجنبية وفقا 2012 .61

جستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: للقانون االردين( املا

 مهند امحد الصاحلون.  

مشكلة  -م، اشنا انور كريم )قدرة النظام السيايس عىل حل النزاعات الداخلية 2012 .62

 -ايرلندة الشاملية نموذجًا( نظم سياسية، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 زاد امحد النجار. اربيل، بإرشاف د: شري

م، اصف عساف )املوازنة الوظيفية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .63

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد العمري.

األمريكي يف إقليم املحيط اهلادي  -م، اصيل كامل عبد احلسني )التنافس الرويس 2012 .64

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.بعد احلرب الباردة( 
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م، افني خالد عبد الرمحن )الوضع القانوين لعضو الربملان دراسة مقارنة( عام 2012 .65

دستوري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: منى يوخنا 

 ياقو.

عملية الترشيعية يف النظامني م، افني صديق رشيد )دور رئيس اجلمهورية يف ال2012 .66

الربملاين والرئايس دراسة مقارنة( عام دستوري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، 

 بإرشاف د: رسهنك محيد برزنجي.

م، أكرم البكوش راشد حممد )املـواجهـُة اإِلجرائيُة جلرائم اإِلنرتنت يف مرحلة مجع 2012 .67

سم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف: اإِلستدالل دراسة وصفية ُمقـارنة( ق

 د. اهلادي ابوعجيلة عكرة، جامعة طرابلس ليبيا.

م، اكرم مصلح عبدالكريم مصلح بني مصطفى )أسناد القرض يف القانون األردين(، 2012 .68

 جامعة الريموك االردن.  

العظمى بعد انتهاء م، آالء اخلطيب )الرشق األوسط يف امليزان االسرتاتيجي للدول 2012 .69

احلرب الباردة الواليات املتحدة األمريكية روسيا االحتادية أنموذجًا( املاجستري 

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: فادي خليل.
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العام بني النظري م، االء خضري عباس )التدخل اهلدام يف القانون الدويل 2012 .70

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

م، آالء سعد أمحد )اثر عيب الشكل واالجراءات عىل سالمة القرار االداري دراسة 2012 .71

مقارنة(، كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حيدر طالب 

 االمارة. 

م، االء فرح شيخ احلارة )حقوق االحداث اجلانحني مابني القانون الدويل 2012 .72

والترشيعات الوطنية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: ملندي. 

م، آالء حممد فارس محاد )إندماج الرشكات وأثره عىل عقود الرشكة املندجمة دراسة 2012 .73

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

 دواس.

م، اهلام السوري احلراري الغرياين )أسباب عدم تصديق أو انضامم بعض الدول 2012 .74

العربية إىل نظام روما األسايس( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: 

 امعة طرابلس ليبيا.شعبان حممد عكاش، ج
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م، الياس سامي احلميص )احلوافز الرضيبية وتأثريها عىل االستثامر يف سوريا(، 2012 .75

املاجستري، القانون العام املالية العامة كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د 

 فوزت فرحات 

االثبات اجلنائي(،  م، امال عبد الرمحن حسن )االدلة العلمية احلديثة ودورها يف2012 .76

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: حممداجلبور.

م، اجمد فهمي عمر مومني )احلق يف احلصول عىل الوثائق اإلدارية يف القانون األردين 2012 .77

 دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  

زة عبد املعطي ، حق اإلرضاب والتظاهر يف النظم السياسية املعارصة. م، أمل حممد مح2012 .78

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، امنة حامد الكوره )احلامية املدنية للمشرتي من غري املالك(، املاجستري جامعة 2012 .79

ية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: منصور الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردن

 الرصايرة.

م، اميد حممد اسود )االختصاصات االمم املتحدة يف حتقيق السلم واالمن الدوليني 2012 .80

يف ظل املتغريات الدولية( عام دويل، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، 

 بإرشاف د: صالح الدين امحد محدي.
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الفضيل )آليات مكافحة االجتار بالبرش يف اطار القانوين الدويل العام(،  م، امري حتسني2012 .81

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب.      

م، أمري نارص )مبدأ التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية( املاجستري كلية القانون 2012 .82

 مهورية العربية السورية، بإرشاف د: يارس احلويش. جامعة دمشق اجل

دراسة طبقا ألحكام القانون "م، امني حممد عيل شمسة، الكورد وحق تقرير املصري 2012 .83

النجف االرشف، املرشف د: عيل  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "الدويل

 هادي الشكراوي. )العلوم السياسية(

اسرتاتيجيات املنظامت الدولية يف اعادة االعامل لفرتة ما بعد احلرب م، امينة زغيب )2012 .84

نموذج اقليم كوسوفو(، املاجستري العلوم السياسية ختصص االدارة الدولية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: صالح زياين.

لعامة وأثره يف حتقيق التنمية االدارية دراسة م، أنس رعد )مبدأ اجلدارة يف الوظيفة ا2012 .85

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

 الرتكاوي.

م، أنس يوسف )االستثامر يف املناطق احلرة السورية( املاجستري االختصاص 2012 .86

ية جامعة دمشق اجلمهورية العربية العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياس

 السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. نبيل عيل. 



25                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، انوار حسني عيل القرعان )احلق يف العالمة التجارية بني التسجيل واالستعامل 2012 .87

 دراسة حتليلية يف القانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  

وين لالستثامر االجنبي املبارش دراسة يف قانون م، انور بدر منيف العنزي )النظام القان2012 .88

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 2001لسنة  8االستثامر الكويتي رقم 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: منصور الرصايرة.

م، انور شفيق حييى )رشطة املباحث اجلنائية يف لبنان تنظيمها ومهامها حمارضات 2012 .89

 واستقصاؤها(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، انور عمر )احلامية اجلنائية للحياة الربية واملائية يف القانون العراقي( عام جنائي، 2012 .90

 راه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رزكار حممد قادر.الدكتو

م، اوس شعبان )حقوق املتهم يف مواجهة سلطات الضبط اجلنائي يف املواثيق الدولية 2012 .91

حلقوق االنسان والقانون الوطني دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 

 اف د: نور الدين خازم.اجلمهورية العربية السورية، بإرش

م، اياد يونس حممد )استخدام القوة يف ظل نظام االمن اجلامعي( الدكتوراه القانون 2012 .92

 الدويل العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: حممد يونس حييى

م، اية البداوي )إجراءات االبرام املقيدة عند ابرام العقد االداري( املاجستري كلية 2012 .93

 ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي.القان
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م، ايالء طالل عزالدين )الرقابة القضائية عىل تنفيذ املوازنة(، املاجستري، القانون 2012 .94

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د فوزت فرحات.     

ري واثاره( الدكتوراه كلية القانون جامعة م، ايامن الدهن )التسجيل يف السجل العقا2012 .95

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امل رشبا.

م، إيامن عبدالستار حممد أبو زيد )ضامنات املتهم امام املحكمة اجلنائية الدولية(، 2012 .96

 الدكتوراه قسم القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املنوفية مجهورية مرص العربية

م، ايامن حممد خريي السيد طايل، ادارة ازمة الدين اخلارجية يف الدول النامية، رسائل 2012 .97

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ايناس سامل عبداملنعم برقان )التنظيم القانوين للحجز عىل االسم التجاري 2012 .98

ارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، والتنفيذ عليه دراسة حتليلية مق

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممود حممد عبابنة.

م، أينور صربي أبوغرارة )جريمة إتالف( قسم القانون اجلنائي كلية القانون 2012 .99

 املاجستري، ارشاف د: حممد هاشم ماقورا، جامعة طرابلس ليبيا.

عيل حممد عبد العزيز )نظرية التعسف يف استعامل احلق يف حقل امللكية م، اهياب 2012 .100

العقارية(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.
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املنهوبة( املاجستري كلية م، اهياب كسيبة )حق الدول يف اسرتداد الكنوز الثقافية 2012 .101

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامد الدين املحمد. 

م، اهيم سليامن )دور جلنة املوازنة واحلسابات يف اقرار املوازنة العامة دراسة مقارنة( 2012 .102

 د: منى ادلبي. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

م، باسل امحد )النزاعات احلدودية املتعلقة بحق االنتفاع بالثروات الباطنية 2012 .103

املشرتكة وطرق حلها( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: مايا دباس. 

االوراق املالية( م، باسل شهايب )املركز القانوين ملدير االصدار ودوره يف سوق 2012 .104

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

م، باسم نور الدين )دور الفاعلني غري احلكوميني يف العالقات الدولية املنظامت 2012 .105

غري احلكومية نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 عة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز املنصور.جام

م، باسم ونوس )التطور الدستوري لعملية التحول الديمقراطي يف الوطن العريب 2012 .106

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

 د: مجيلة الرشبجي.
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(، 2010ـ 2003داود الدليمي )سياسة روسيا االحتادية جتاه العراق م، بان فوزي 2012 .107

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، بديع املتني )األمن اإلقليمي للقرن اإلفريقي وتأثريه يف األمن والسلم الدوليني( 2012 .108

مشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة د

 العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي. 

م، بسمة حممد نوري كاظم )مدى كفاية قواعد االفالس يف محاية الدائنني عرب 2012 .109

احلدود دراسة مقارنة(، الدكتوراه قانون اخلاص، كلية القانون جامعة عامن العربية، 

 بإرشاف د: قيس الرشايري.

القانوين للرشكات املدرجة يف سوق االوراق املالية( م، بشار زراع )الوضع 2012 .110

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

م، بشارت رضا حممود )االطار القانوين لعمل املبعوث االممي يف تسوية النزاعات 2012 .111

الدكتوراه، جامعة صالح الدين  العراق كحالة تطبيقية( عام دويل، -ذات الطابع الدويل 

 اربيل قسم القانون، بإرشاف د: صالح الدين امحد محدي.

م، بشتيوان صادق عبداهلل )االنفصال عن الدولة واثاره القانونية( عام دويل، 2012 .112

الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عبد الفتاح عبد الرزاق 

 حممود.
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ني صالح )العالقة بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية يف العراق م، برشى حس2012 .113

 (، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003بعد عام 

م، بشري سبهان امحد )احلقوق القانونية لالجئ السيايس والعسكري(، املاجستري 2012 .114

 مداين.                كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: رعد مقداد حممود احل

م، بشري هادي عبدالرزاق )سياسة تركيا اخلارجية جتاه منطقة املرشق العريب مابعد 2012 .115

(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: صالح عباس 2003عام 

 الطائي.

م، بالل طالل محد اجلوادي )السياسة اخلارجية الرتكية حيال سوريا بعد احلرب 2012 .116

 الباردة(، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، بالل مريود )حق السؤال أداة من ادوات الرقابية عىل السلطة التنفيذية دراسة 2012 .117

لقانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امحد مقارنة( املاجستري كلية ا

 اسامعيل.

م، بليغ عبد الرزاق حممد، االزمة املالية العاملية وانعكاساهتا عىل مكانة الواليات 2012 .118

النجف  -السياسية، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  -املتحدة األمريكية 

 م البكري. )العلوم السياسية(االرشف، املرشف د: جواد كاظ
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م، هباء الدين عبد ربه حممد خلف اهلل )دور املؤسسة العسكرية يف صنع القرار 2012 .119

(، املاجستري دراسات الرشق 2007 - 2002السيايس الرتكي دراسة حتليلية للفرتة 

فلسطني، بإرشاف د:  -االوسط، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 دالنارص رسور .   عب

م، هباء خليل اسامعيل امني )الرقابة القضائية عىل القرار التحكيمي دراسة 2012 .120

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

م، هباء شبعاين )إصالح جامعة الدول العربية يف ظل املستجدات الدولية( 2012 .121

شق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: إبراهيم املاجستري كلية القانون جامعة دم

 دراجي. 

 90م، بورابة مريم )حق الشفعة االدارية يف ظل القانون املتضمن التوجيه العقاري 2012 .122

(، املاجستري حقوق فرع الدولة واملؤسسات العمومية، جامعة اجلزائر يوسف بن 25 -

 خدة كلية احلقوق، بإرشاف د: حممدي سليامن.

م، برييفان رمزى سعيد )اثر الدستورية عىل الدساتري دراسة مقارنة( عام 2012 .123

دستوري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: شريزاد امحد 

 النجار.
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م، تامر مجال حرب الرمالوي )احكام التدريبات العسكرية يف الفقه االسالمي( 2012 .124

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

 مقداد.

م، تغريد الفرا )احلامية القانونية للمستثمرين باألوراق املالية( املاجستري كلية 2012 .125

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.

راد املرأة يف اهناء عقد النكاح دراسة م، هتاين رمضان عيسى ابو جزر )احكام انف2012 .126

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

 د: زياد ابراهيم مقداد.

م، ثامر حممد رخيص حسني )العقوبة االنضباطية وأثرها يف احلد من املخالفة 2012 .127

طبيقية مقارنة(، كلية القانون والعلوم السياسية االنضباطية يف اجلامعات العراقية دراسة ت

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف وزير التخطيط د: عيل يوسف  -

 ألشكري. 

م، ثائر املؤيد )رسم مقابل التحسني دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .128

 العموري. دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد 
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وآفاقها املستقبلية(  2005م، ثناء اسامعيل )العالقات السورية السعودية بعد عام 2012 .129

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

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

عن البرتول وتنميته وإنتاجه( املاجستري كلية م، ثناء العاسمي )عقد التنقيب 2012 .130

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد سامر عاشور. 

م، ثناء قويدر )االعرتاف بالدولة الفلسطينية وفق قواعد القانون الدويل( املاجستري 2012 .131

 ف د: وفاء فلحوط.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشا

م، مجال مصطفى عيسى حويل )معركة خميم جنني التشكيل واألسطورة نيسان 2012 .132

2002 Jenin Refugee Camp battle : the formation and the 

myth : April 2002 املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ

م، مجال يوسف املرصي )فقه االمام الزهري يف االحوال الشخصية زواج وطالق 2012 .133

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

 بإرشاف د: عرفات ابراهيم امليناوي. 

( املاجستري كلية م، مجانة ابراهيم )دعاوى التسوية يف القانون االداري دراسة مقارنة2012 .134

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلسني. 
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م، مجانة االمحر )املزج بني النظامني الرئايس والربملاين( املاجستري كلية القانون 2012 .135

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

م، ودورة يف 2003لبدر )املجتمع املدين يف العراق بعد عام م، مجيل جعفر عودة ا2012 .136

النجف االرشف،  -بناء الديمقراطية(، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 م  )العلوم السياسية(2012-4-27املرشف د: سعدي كريم سلامن. 

الرشيعة  م، مجيل فؤاد حممد حسن )تطبيق القانون اجلنائي من حيث الزمان يف ضوء2012 .137

اجلنائية( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص 

 العربية.

م، جنان يوسف )آليات االندماج يف االقتصاد العاملي حالة سورية( املاجستري 2012 .138

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 ة السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و د.صباح هاشم.العربي

م، جهاد حممد امحد السنباين، مدى فعالية االعفاءات الرضيبية يف جذب االستثامر، 2012 .139

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

االجنبية يف العراق  م، جورج كاظم جبار )احلوافز واحلامية القانونية لالستثامرات2012 .140

دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف 

 د فوزت فرحات.   
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املشاكل  - 2003م، جونا صبحي مجيل )عدم االستقرار السيايس يف العراق بعد 2012 .141

اربيل،  -صالح الدين واحللول( نظم سياسية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: خالد سعيد توفيق.

م، حازم اكرم صالل الربيعي )الشكلية يف عقود االنرتنت دراسة مقارنة(، 2012 .142

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، حازم محد موسى اجلنايب )ادارة التغيري االسرتاتيجية االمريكية الشاملة 2012 .143

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.إنموذجا(، 

م، حايش عسبيل فيدو )جريمة القرصنة البحرية يف الصومال وبعدها االمني دراسة 2012 .144

تأصيلية مقارنة(، املاجستري قسم العدالة اجلنائية كلية الدراسات العليا جامعة نايف 

اض، بإرشاف د: جالل الدين حممد العربية للعلوم االمنية اململكة العربية السعودية الري

 صالح. 

م، حسام عثامن )دور االعفاء الرضيبي يف جذب االستثامر دراسة مقارنة( املاجستري 2012 .145

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: منى ادلبي. 

قارن(، املاجستري، م، حسام نارص الدين )اجلريمة الرضيبية يف القانونني اللبناين وامل2012 .146

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان سمري عالية.     
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حمددات االستثامر االجنبي "م، حسن رشك غياض، السياسة النفطية يف العراق 2012 .147

النجف االرشف،  -واالستثامر الوطني، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 لزبيدي. )العلوم السياسية(املرشف د: حسن لطيف ا

م، حسن سليامن حممد صالح، احلكم املستعجل. رسائل واطاريح القانون كلية 2012 .148

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسن حمفوض )غرامة التأخري يف إطار تنفيذ العقود االدارية دراسة مقارنة( 2012 .149

 ورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمه

م، حسن منديل عبد اهلل الرسياوي )الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دراسة 2012 .150

مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: هادي حسني 

 ألكعبي.  

لتحول : دراسة مقارنة مع م، حسني امحد دخيل )االطر السياسية القتصاديات ا2012 .151

 اشارة خاصة اىل العراق(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، حسني رمحن جعفر الفاضيل )نظرية الدفاع املرشوع يف قانون العقوبات دراسة 2012 .152

نان مقارنة(، املاجستري، القانون العام القانون اجلنائي كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لب

 بإرشاف د سمري عالية
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م، حسني عالوي خليفة )االمن الدويل القومي دراسة يف اسرتاتيجية واالحالل 2012 .153

 الواليات املتحدة االمريكية انموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ة م، حسني عيل الرفاعي )التهرب الكمركي واثاره دراسة مقارنة( املاجستري كلي2012 .154

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

م، حسني قسيم العالونة )فرتة الريبة يف اإلفالس وفقا ألحكام القانون األردين 2012 .155

 دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  

يف  م، حسني هليوين عبد )مدى توازن بني اختصاصات رئيس الدولة ومسؤولية2012 .156

الدساتري العراقية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون الدستوري، جامعة بغداد كلية 

 القانون.  

م، حسني مشتت الشبانة )االسرتاتيجية الرتكية حيال العراق بعد املتغري السيايس 2012 .157

 (، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003بعد العام 

ن الزاميل )عالقة رئيس الدولة باملجلس النيايب يف النظام م، حسني نعمة خشا2012 .158

الربملاين دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية جامعة 

 الكوفة بإرشاف د عيل يوسف عبد النبي الشكري
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قي م، حسني وحيد عبود العيساوي )احلقوق واحلّريات السياسية يف الدستور العرا2012 .159

جامعة الكوفة،  -( كلية القانون والعلوم السياسية -دراسة مقارنة  - 2005لسنة 

 املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. 

م، حسني يعقوب قشاقش )اليمن بني الوحدة واالنفصال(، املاجستري العالقات 2012 .160

سالمية يف لبنان بإرشاف د رامز الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة اال

 عامر.  

م، حكمت سالم )الصلح الرضيبي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .161

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: منى ادلبي. 

م، حلمي عيل ابو الليل )الروابط العائلية وأثرها يف القانون اجلنائي املرصي والفقه 2012 .162

المي( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مجهورية االس

 مرص العربية.

م، محد بن حممد ال رشيد )السياسة اخلارجية السعودية واالمن يف منطقة اخلليج(، 2012 .163

الدكتوراه العلوم السياسية والعالقات الدولية ختصص عالقات دولية كلية العلوم 

 اجلزائر، بإرشاف د: عامر مصباح. السياسية واالعالم

م، محدو املسلخ )احلامية اجلزائية للمستثمر يف سوق االوراق املالية( الدكتوراه كلية 2012 .164

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبود الرساج.
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املحكمة  م، محزة طالب املواهرة )دور جملس االمن يف احالة اجلرائم الدولية اىل2012 .165

اجلنائية الدولية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد علوان.

م، محود بن عبداهلل بن محود الوهيبي )اثر املوقع اجلغرايف عىل السياسة اخلارجية 2012 .166

سياسية كلية اآلداب جامعة (، املاجستري قسم العلوم ال2011 - 1970لسلطنة عامن 

 الرشق االوسط للدراسات العليا االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل. 

م، محيد نايف عبود الرحيمي )الوظيفة الترشيعية يف ظل الدستور العراقي النافذ 2012 .167

كلية احلقوق  -م اصوهلا وحدودها دراسة مقارنة(، املاجستري اجلامعة االسالمية 2005

 قسم القانون العام لبنان، بإرشاف د: رامز عامر.  /

 عالقات اجلوار دراسة م، حوراء عزيز جرب )الرضر الفاحش وأحكام الضامن يف2012 .168

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عيل عباس حممد. 

م، حيدر حسني حممد املسلمي )رهن األسهم التجارية يف القانون األردين(، جامعة 2012 .169

 الريموك االردن.  

ان(، املاجستري كلية م، خالد امحد مطر )فاعلية التحفظ يف معاهدات حقوق االنس2012 .170

 احلقوق جامعة تكريت.
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م، خالد جواد اجلشعمي )االتفاق العراقي االمريكي بشأن انسحاب القوات 2012 .171

واثره عىل السيادة العراقية( املاجستري القانون العام،  2008االمريكية من العراق لعام 

 كلية احلقوق خلده، بإرشاف د: سامي سلهب اجلامعة اإلسالمية لبنان

م، خالد محاد حممد العنزي )النظام القانوين لرتقية خدمة املوظف العام دراسة 2012 .172

مقارنة بني االردن و الكويت(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

وانعكاساهتا عىل دولة  2003رب اخلليج الثالثة م، خالد سعد السهيل )ح2012 .173

الكويت(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.

حتديد جريمة م، خالد سلامن جواد اجلنايب )الدور املستقبيل ملجلس األمن الدويل يف 2012 .174

 العدوان(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد عكاب حسون

م، خالد سليامن اسود العنزي )عقد التوريد االداري دراسة مقارنة بني القانونني 2012 .175

االردين و الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 بإرشاف د: محدي قبيالت.اهلاشمية االردن، 
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م، خالد سيف )األزمة االقتصادية العاملية ومنعكساهتا عىل بلدان جنوب آسيا 2012 .176

ماليزيا نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.

د الرمحن العصيمي )ترسم احلدود الكويتية العراقية واثره عىل السياسة م، خالد عب2012 .177

اخلارجية الكويتية(، املاجستري، العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق 

 االوسط االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.

اساهتا م، خالد حمسن جابر اليعقويب )السياسة االمريكية جتاه العراق وانعك2012 .178

(، الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية 2004االقليمية والدولية بعد نيسان 

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عدنان السيد حسني 

م، خالد نرص اهلل الكواليت )اعادة املحاكمة يف قانون االجراءات اجلنائية( 2012 .179

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

م، خالص مخيس نارص العجييل )حق املتهم يف حماكمة عادلة امام املحكمة اجلنائية 2012 .180

الدولية(، الدكتوراه القانون اجلنائي، االكاديمية للدراسات العليا واالنسانية بإرشاف د: 

 طالب نوري الرشع 

ن )النظام القانوين للمرتزقة يف القانون الدويل( املاجستري كلية م، خدجية عرسا2012 .181

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هواش شاهني. 
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م، خدجية مهرية )فلسفة العوملة يف فكر نعوم تشومسكي(، املاجسترس الفلسفة 2012 .182

خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د:  العلوم االنسانية واالجتامعية واالسالمية جامعة احلاج

 زروخي اسامعيل.

م، خلف صالح عيل عبداهلل اجلبوري )االحزاب السياسية واالصالح السيايس يف 2012 .183

االردن جبهة العمل االسالمي نموذجا(، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

سية للسلطة التنفيذية( املاجستري كلية القانون م، خليفة ليال )املسؤولية السيا2012 .184

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسام الدين ساريج.

م، خليل ابراهيم خالد )مسؤولية الدولة عن االعامل التجسسية للبعثة 2012 .185

د: الدبلوماسية( عام دويل، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 كامل سعدي مصطفى.

م، خليل ابراهيم عبد الظاملي )القواعد القانونية التي حتكم عقود البيوت وكيفية 2012 .186

حل املنازعات الناشئة عنها(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

 البرصة، بإرشاف د: حسني عبدالقادر معروف.

ل مناهج تنازع القوانني دراسة حتليلية مقارنة( م، خليل ابراهيم حممد خليل )تكام2012 .187

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نواف حازم خالد 
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 - 2003م، خليل مصطفى البزايعة )تأثري الالجئني العراقيني عىل االردن 2012 .188

(، املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط للدراسات 2011

 عليا االردن، بإرشاف د: حممد جليل الشيخيل. ال

م، خه وله هه مزه حسني )املسؤولية املدنية النامجة عن اخلالل بااللتزامات املالية يف 2012 .189

قانون االحوال الشخصية(، خاص احوال شخصية، جامعة صالح الدين اربيل قسم 

 القانون، بإرشاف د: امحد حممد طه الباليساين.

ف )العقوبات االقتصادية الدولية املتخذة من جملس االمن م، خولة يوس2012 .190

وانعكاسات تطبيقها عىل حقوق االنسان( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امل يازجي. 

م، خريي عثامن فريز فرج عبد العال، اهناء املنازعة الرضيبية عىل الدخل بطريق 2012 .191

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

م، داديار محيد سليامن )االطار القانوين للتقايض املدين عرب االنرتنت دراسة حتليلية 2012 .192

مقارنة( خاص مرافعات، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 د: قيص سليامن هالل.
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م، داليا شريكو شاكر )االطار الدستوري للسيطرة املدنية عىل االجهزة العسكرية 2012 .193

واثرها يف التحول الديمقراطي دراسة مقارنة( عام دستوري، املاجستري، جامعة صالح 

 الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رسهنك محيد برزنجي. 

حلق املؤلف خلصوصية برامج م، داود محودين )مدى إستيعاب القواعد العامة 2012 .194

احلاسوب قراءة يف الترشيع األردين واجلزائري يف ضوء القانون الفرنيس(، جامعة الريموك 

 االردن.  

م، دعاء عادل قاسم السكني )املؤسسات اخلريية حكمها وضوابط القائمني عليها 2012 .195

ة بغزة فلسطني وحدود صالحيتهم( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمي

 بإرشاف د: ماهر حامد احلويل

م، دلشاد حممد صالح )سياسة االحتاد االوريب جتاه القضية الكردية( عالقات دولية، 2012 .196

اربيل، بإرشاف د: خالد سعيد  -الدكتوراه، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 توفيق. 

قرارات سلطات الضبط االداري  م، دلري عبداهلل حسن )رقابة القضاء االداري عىل2012 .197

املتعلقة بالبيئة دراسة مقارنة االردن العراق مرص(، جامعة الريموك كلية القانون االردن، 

 املاجستري، بإرشاف د: خالد لفته شاكر الزبيدي.  
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م، ديارى مسعود خليل )مسؤولية الناقل اجلوية العقدية عن الغاء الرحلة يف نقل 2012 .198

ارنة( خاص مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم املسافرين دراسة مق

 القانون، بإرشاف د: نارص خليل. 

م، ديام الفتى )وسائل إثبات املنازعة الرضيبية دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2012 .199

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

لوعالن )جتريم استثامر الوظيفة دراسة مقارنة يف القانون م، راشد عيد مرزوق ا2012 .200

االردين و الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

صندوق النقد  -م، راغب جاويش )دور املنظامت االقتصادية يف العالقات الدولية2012 .201

انموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم الدويل 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، رامي تيسري نايف فارس )االمن الفكري يف الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية 2012 .202

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

م، رامي حاتم )تنفيذ أحكام التحكيم االجنبي غري اخلاضعة ألحكام قانون 2012 .203

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 2008لعام  4التحكيم رقم 

 السورية، بإرشاف د: امحد احلراكي. 



45                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ر األجنبي اخلاص يف نمو االقتصاد الصيني( م، رانيا العيل أبو راس )دور االستثام2012 .204

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، رائد ارحيم حممد شباين )آثار جتاوز املبعوث الدبلومايس ملهامه املنصوص عليها 2012 .205

يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية(، املاجستري الدراسات العليا، كلية احلقوق والعلوم 

السياسية ختصص احلقوق جامعة بريوت العربية لبنان بإرشاف د: حممد املجذوب و د: 

 جورج عرموين 

م، رائد خالد عبد اهلل ابو خمدة )االعامل الرشطية دراسة فقهية مقارنة( املاجستري 2012 .206

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

م، رائد عباس )األزمة القربصية وتداعياهتا اإلقليمية والدولية وآفاقها املستقبلية( 2012 .207

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري 

 العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.

اسباهبا وانعكاساهتا  2008م، رائد فاضل جويد )االزمة املالية العاملية لعام 2012 .208

ول جملس االقتصادية والسياسية عىل االقتصادات االوروبية والنامية مع اشارة خاصة لد

 التعاون اخلليجي(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م، رائد حممد عبدالفتاح دبعي )اساليب التغيري السيايس لدى حركات االسالم 2012 .209

السيايس بني الفكر واملامرسة االخوان املسلمني يف مرص نموذجا(، املاجستري التخطيط 

ت العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني، بإرشاف والتنمية السياسية كلية الدراسا

 د: رائد نعريات. 

م، ربيع حنا )فلسفة العدالة اجلنائية يف العقاب( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .210

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيسى املخول. 

جتاه االمن القومي العريب يف م، رجائي سالمة اجلرابعة )االسرتاتيجية االيرانية 2012 .211

(، املاجستري، العلوم السياسية كلية اآلداب 2011 - 1979منطقة الرشق االوسط 

 والعلوم جامعة الرشق االوسط االردن، بإرشاف د: حممود رضا حممود خلف. 

( 1979م، رزاق فالح وحيد )احلقوق السياسية يف الدستور االيراين بعد عام 2012 .212

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.      املاجستري العلوم

م، رسل ياسني مزعل العبيدي )التنافس الدويل عىل الطاقة يف افريقيا بعد احداث 2012 .213

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2001ايلول 11

أساس ملامرسة احلامية الدبلوماسية( م، رشا امتاز السباعي )رشط االيدي النظيفة ك2012 .214

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

 زكريا. 
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م، رشا حسني عيل )بيع املزايدة القضائية يف القانون األردين(، جامعة الريموك 2012 .215

 االردن.  

ونية املفروضة عىل الالجئ م، ريض حممدعيل هادي البلداوي )االلتزامات القان2012 .216

السيايس والعسكري(، كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري، بإرشاف د: كامل عبد 

 خلف اجلبوري. 

م، رغد سالمة عيادة العودات )التنافس الربيطاين الفرنيس االملاين عىل النفط 2012 .217

راسات العليا، (، املاجستري، اجلامعة االردنية كلية الد1925حتى  2008العراقي منذ 

 االردن عامن، بإرشاف د: عبداملجيد زيد الشناق. 

 م، رفاء طارق قاسم حرب )تعديل الدستور(، الدكتوراه. 2012 .218

م، رقيب حممد جاسم )مرشوعية حيازة االسلحة النووية واستخداماهتا يف ضوء 2012 .219

احلقوق جامعة املوصل واحكام القانون الدويل العام( الدكتوراه القانون الدويل العام كلية 

 بإرشاف د: حممد يونس حييى الصائغ

م، رمضان حممد عمر ابو عجيلة )سياسة العدالة التصاحلية يف الترشيع الليبي 2012 .220

دراسة مقارنة( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مجهورية 

 مرص العربية.
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املسؤولية العقدية عن فعل الغري( قسم القانون م، رمضان حممد ميالد أبو رقيقة )2012 .221

كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد حممد مصطفى سليامن، جامعة طرابلس  اخلاص

 ليبيا.

م، رنا لطيف جاسم علوان السامرائي )الوسائل الدولية حلامية حقوق اإلنسان(، 2012 .222

 السامرائي.املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ضاري رشيد 

م، رؤى مصطفى )النظام القانوين ملؤسسات الرصافة( املاجستري كلية القانون 2012 .223

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي.

م، ريا العقد )مسؤولية الرشكات متعددة اجلنسيات عن انتهاكات حقوق 2012 .224

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

 عامد الدين حممد.

م، رياض حممود جنداري )االدارة املشرتكة لالبار النفطية وتسوية املنازعات 2012 .225

، مرص –الدولية اخلاصة هبا(، املاجستري القانون الدويل، كلية احلقوق جامعة القاهرة 

 . عمرو سامح حممد: د بإرشاف

عبدالكاظم احلطاب )االمم املتحدة وحقوق االنسان دراسة حالة م، رياض مهدي 2012 .226

 العراق(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: عيل حسن نيسان.
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م، ريبه ر حسني يوسف )التأمني عن االصابة اجلسدية للريايض املحرتف دراسة 2012 .227

اربيل قسم القانون، بإرشاف د:  مقارنة( خاص مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين

 رعد ادهم عبد احلميد.

م، ريمة كاية )العالقات االمريكية االفريقية منذ هناية احلرب الباردة(، املاجستري 2012 .228

العلوم السياسية ختصص دبلوماسية والعالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 النارص جنديل.جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبد

م، زاهر زينب )مبدأ التناسب بني اخلطأ والعقوبة يف املجال التأديبي دراسة مقارنة( 2012 .229

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

 الرتكاوي.

حلرب م، زمن ماجد عودة )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه املغرب العريب بعد ا2012 .230

الباردة وافاقها املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، زهراء حسن كاظم )الالمتاثل يف االداء االسرتاتيجي االمريكي مكافحة 2012 .231

 االرهاب انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، زهور النخال )قانون جلان االبنية وهيئات الشاغلني بني النظرية والتطبيق( 2012 .232

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أمل رشبا. 
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م، زهور عبداهلل اجلفري )املسئولية اجلنائية ألفراد قوات حفظ السالم الدويل يف 2012 .233

السايس للمحكمة اجلنائية الدولية( الدكتوراه القانون الدويل كلية ضوء قواعد النظام ا

 احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: عائشة راتب.

م، زياد يوسف محد الدليمي )السياسة اخلارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد 2012 .234

لسياسية جامعة النهرين احلرب الباردة( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم ا

 بإرشاف د: صالح عباس الطائي.

م، زيد شيبان )االجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون الدستورية( 2012 .235

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: زهري حرح. 

الناشئة عن اجلراحة م، زيروان لطيف حاجى )مسؤولية مراكز التحميل العقدية 2012 .236

التجميلية دراسة مقارنة( خاص مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم 

 القانون، بإرشاف د: شريزاد عزيز سليامن.

م، زين العابدين حممد عبداحلسني )العالقة بني الفساد االداري واملايل واالستثامر 2012 .237

العلوم السياسية كلية العلوم السياسية  االجنبي املبارش دراسة حالة العراق( املاجستري

 جامعة النهرين.     
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م، زينب اخلطيب )مصري القدس املوحدة بني القرارات الدولية واليات التسوية( 2012 .238

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

 زكريا. 

دور االقتصادي والسيايس للعملة م، زينب سعد شمس الدين الشيشاين )ال2012 .239

 االحتياطية الدوالر انموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، زينة العيادة )مسؤولية الدولة قيام يتعلق بترصف صادر عن منظمة دولية( 2012 .240

 دباس. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مايا 

م، زينة سكري )احلامية اجلزائية للعمالت التجارية( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .241

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ساريح. 

م، زينة عبداالمري عبداحلسن )االسرتاتيجية االقليمية للصني ودورها يف حتديد 2012 .242

 سية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     مكانتها العاملية( املاجستري العلوم السيا

م، زينة عبدالكريم ابراهيم )التنافس االقتصادي بني االحتاد االوريب والصني 2012 .243

 وانعكاساته العاملية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

والسياسة العامة العراق  م، سارة ابراهيم حسني )مؤسسات املجتمع املدين2012 .244

انموذجا( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، بإرشاف 

 د: هشام حكمت العزاوي.
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م، سارة جاسم حممد شيخ بزيني )الوظيفية االسرتاتيجية لألسلحة النووية( 2012 .245

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، سارة سالم جاسم )دور اللجنة الدولية للصليب االمحر يف محاية النساء 2012 .246

 داد كلية القانون. واالطفال(، املاجستري القانون الدويل، جامعة بغ

م، سارة عبداللطيف سعود الزيد )املساعدات املالية الكويتية واثرها عىل عالقاهتا 2012 .247

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 2012 - 1961العربية 

 العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مسعود الربيض.

ساري سفيان )األساس القانوين ملسؤولية املنتج دراسة حتليلية يف ظل القانون  م،2012 .248

 املدين األردين واجلزائري والفرنيس(، جامعة الريموك االردن.  

م، سامل مايض العجمي )النظام الدستوري للوزارة يف النظام الربملاين و تطبيقها يف 2012 .249

جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة  دولة الكويت(، املاجستري قسم القانون العام

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: زهري قدورة.

( 2002م، سامح ساهي جاسم )الدور الرتكي يف املنطقة العربية بعد عام 2012 .250

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

تهلك يف ظل التجارة االلكرتونية( املاجستري كلية م، سامر السالمة )محاية املس2012 .251

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: بسام شيخ العرشة.
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م، سامر يوسف )نظرية التفويض الترشيعي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2012 .252

 بجي.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيلة الرش

م، سائدة هايل ابو عمرية )االحكام الناظمة لرشط التحكيم التجاري يف القانون 2012 .253

االردين( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: رضوان 

 عبيدات.   

م، سجى جعفر حنتوش عبداملهدي )املعلوماتية والسياسة اخلارجية االمريكية( 2012 .254

 السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: حممد املاجستري

 كريم الدفاعي.

م، سجى فالح حسني )النظام الدستوري للسلطة القضائية االحتادي يف ظل دستور 2012 .255

دراسة مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة البرصة،  2005مجهورية العراق لعام 

 اف د: جعفر عبدالسادة الدراجي. القانون العام، بإرش

م، سديم النحاس )طبيعة العالقة القانونية بني املرصف املركزي واملصارف 2012 .256

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

 سامر عاشور.

 Theم، رساب خالد القاسم )مفهوم الكرامة اإلنسانية و عالقته باملقاومة 2012 .257

concept of human dignity and its relation to resistance )
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املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: مرض قسيس.

)القيود الواردة عىل حقوق االنسان املدنية م، رسمد عامر عباس اخلزاعي 2012 .258

والسياسية يف القانون الدويل العام( اجلامعة اللبنانية املعهد العايل، الدكتوراه احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية واالقتصادية، لبنان بإرشاف د: كامل محاد 

سيادة الدولة(، م، سعد خلف حسني عيل العنكود )أثر املتغريات الدولية يف مبدأ 2012 .259

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: كامل عبد خلف العنكود

م، سعود النزال )بيع املسكن عىل املخطط دراسة عىل ضوء قانون اعامر العرصات 2012 .260

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 2010لعام  82رقم 

 بإرشاف د: عيل اجلاسم.

م، سعيد حممد كريم )متبنيات الليربالية اجلديدة وانعكاساهتا عىل االوضاع 2012 .261

االقتصادية واالجتامعية يف بلدان ناميه خمتارة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.     

اق وفقا م، سالفة طارق عبدالكريم )اثر النزاعات املسلحة عىل البيئة يف العر2012 .262

للقانون الدويل( اجلامعة اللبنانية املعهد العايل، الدكتوراه احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية واالقتصادية، لبنان بإرشاف د: كامل محاد 
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م، سالم املرصي )التدخل احلكومي يف جمال الرضيبي دراسة مقارنة( املاجستري 2012 .263

 ة السورية، بإرشاف د: احلالق.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربي

م، سالم مجول )الدفوع الشكلية يف الدعوى( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .264

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حاتم البيات. 

)الشطب يف الورقة التجارية واثارها القانونية(، الدكتوراه  م، سالم صالح مصلح2012 .265

 عة تكريت.  كلية احلقوق جام

م، سلامن حممد عطية ابو عطيوي )االجتياح العراقي للكويت وتداعياته عىل 2012 .266

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب 1993 - 1990القضية الفلسطينية 

 فلسطني، بإرشاف د: عبدالنارص رسور .    -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

امل العبابنة )تدرج اجلزاءات التأديبية يف القانون االردين( م، سليم صالح الس2012 .267

الدكتوراه جامعة عامن العربية كلية الدراسات القانونية العليا االردن بإرشاف د: مهند 

 خمتار نوح

م، سليم علوش )التعددية السياسية ودورها يف ممارسة السلطة دراسة مقارنة( 2012 .268

 ق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: تكروري. املاجستري كلية القانون جامعة دمش
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م، سليامن عيل أمحد )سياسة إيران اخلارجية جتاه الدول العربية املجاورة( املاجستري 2012 .269

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 ن.السورية، بإرشاف د: حسني السيد حسني و د. سمري حس

م، سمية عبداهلل فاضل )العالقة بني منظمة التجارة العاملية وحقوق االنسان( 2012 .270

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، سمية كامل )الشكل يف القرارات االدارية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2012 .271

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مهند نوح. 

م، سمية ياغي )أثر مرض االيدز يف ترصفات املريض من الناحية القانونية( 2012 .272

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو العيال.

م، سمرية الوتار )املشكلة التنفيذية يف ضوء الطبيعة القانونية لقرارات رئيس 2012 .273

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

 أيمن أبو العيال.

م، سناء حممد سدخان البيضاين )توزيع االختصاصات املالية بني السلطة االحتادية 2012 .274

واألقاليم واملحافظات العراق إنموذجًا( الدكتوراه فلسفة القانون العام، كلية احلقوق 

 امحد خلف حسني الدخيل؛ و د: عامر عياش اجلبوري. جامعة تكريت، بإرشاف د: 
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م، سنان سهيل نجامن )دور رئيس الدولة يف العملية الترشيعية دراسة مقارنة(، 2012 .275

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري شكر.    

قانوين لألرسار التجارية دراسة م، سندس قاسم حممد عباس العقييل )التنظيم ال2012 .276

مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: باسم علوان 

 طعمة العقايب.  

م، سه ربه ست قادر حسني )املامرسات املخلة باملنافسة يف قطاع االتصاالت دراسة 2012 .277

يل قسم القانون، بإرشاف د: مقارنة( خاص مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين ارب

 نارص خليل جالل.

م، سهاد اسامعيل خليل )توظيف فكرة املجال احليوي يف االسرتاتيجية االمريكية 2012 .278

 الشاملة(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، سهاد حروري )توسع االحتاد االورويب اشكالياته وانعكاساته عىل سياسته 2012 .279

ة جتاه دول جنوب املتوسط(، الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات اخلارجي

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

 زياين.
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م، سهى زكي نوري )شكل الدولة وفقا للدستور العراقي الدائم دراسة مقارنة(، 2012 .280

انون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عقيل حممد املاجستري العام، كلية الق

 عبد جاسم.

م، سهيل عمر خليل شمعة )ايديولوجية القوى الدينية الرافضة للصهيونية 2012 .281

(، املاجستري العلوم السياسية كلية 2010 - 1948ودورها يف احلياة السياسية يف ارسائيل 

 فلسطني، بإرشاف د: ابراهيم ابراش . -ر، غزة االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزه

م، سؤران عىل حسن )التنظيم القانوين للوحدات املكونة للفدرالية يف العراق 2012 .282

دراسة مقارنة( عام دستوري، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، 

 بإرشاف د: عبد الفتاح عبد الرزاق حممود.

ظيم االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م، سوزان الصعيدي )التن2012 .283

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامر الرتكاوي. 

م، سؤزان عثامن قادر )النظام القانوين لرتاخيص البناء دراسة مقارنة( عام اداري، 2012 .284

 امللك يونس حممد.الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عبد 

م، سوسن حممد عيد هندي )الوضع القانوين لرباءة االخرتاع عند انقضاء 2012 .285

الشخصية املعنوية للرشكة املسامهة العامة يف الترشيع االردين(، املاجستري القانون اخلاص 
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جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممود 

 ابنة.العب

م، سوالف حممد امني )احلامية الدستورية لألقليات(، جامعة بريوت العربية، كلية 2012 .286

 احلقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام.

م، سيدي حممد احلملييل )السياسة اجلنائية بني االعتبارات التقليدية للتجريم 2012 .287

وق جامعة ابو بكر بالقايد تلمسان والبحث العلمي يف مادة اجلريمة(، الدكتوراه قسم احلق

كلية احلقوق والعلوم السياسية اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د 

 شكري قلفاط 

م، سريوان حامد امحد )الرقابة الدولية عىل رشعية احلكومات واليات املحافظة 2012 .288

اربيل قسم القانون، عليها دراسة مقارنة( عام دويل، الدكتوراه، جامعة صالح الدين 

 بإرشاف د: عبد الفتاح عبد الرزاق حممود.

م، سيامفة حاج خليل )النظام القانوين للمخارص املرصفية التقليدية واالسالمية( 2012 .289

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

 مرتي.
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 - 2002ارجية الرتكية جتاه العراق بني م، شاخه وان حممد صالح )السياسة اخل2012 .290

التطورات واملشكالت( عالقات دولية، املاجستري، قسم العلوم السياسية  - 2010

 اربيل، بإرشاف د: رعد عبداجلليل عيل.   -جامعة صالح الدين 

م، شادي جازي )صالحيات اهليئات العامة يف الرشكات املسامهة( املاجستري كلية 2012 .291

 ة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.القانون جامع

م، شاكر نوري إسامعيل )تقيد املحكمة يف حدود الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة(، 2012 .292

كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري، القانون العام، بإرشاف د: فراس ياوز عبد 

 القادر. 

رصف عن فحص املقدمة بموجب االعتامد م، شذى ديروان )مسؤولية امل2012 .293

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

 هيثم الطاس. 

م، شذى عبودي البازي )اليات مكافحة االرهاب وأثرة عىل حقوق االنسان(، 2012 .294

اف د: عباس عبود عباس جامعة الكوفة، بإرش -املاجستري القانون العام كلية القانون 

 اخلزرجي.     



61                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، شذى فالح حسن )املركز القانوين للمحافظ يف العراق دراسة مقارنة( كلية 2012 .295

القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حنان حممد مطلك 

 القييس. 

لتعرض لالختفاء القرسي( م، شفان امحد عبد القادر )احلامية القانونية الدولية من ا2012 .296

عام دويل، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: طالب رشيد 

 يادكار.

م، شفيعة حداد )واقع التحالف االسرتاتيجي االمريكي الرتكي بعد غزو العراق(، 2012 .297

السياسية الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم 

 جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: مصطفى علوي و د حسني قادري.

م، شالل عواد سليم )حقوق الطفل وضامناهتا(، املاجستري كلية احلقوق جامعة 2012 .298

 تكريت بإرشاف د: ادريس حسن حممود.

رار م، شامل حسن مصطفى )التحوالت يف النظام السيايس الدويل دراسة يف االستق2012 .299

يف العالقات الدولية( نظم سياسية، الدكتوراه، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 اربيل، بإرشاف د: شريزاد امحد النجار. -

م، شهاب امحد عبد اهلل )حرية العقيدة يف املواثيق والدساتري دراسة مقارنة( 2012 .300

 اف د: هاشم حييى حسنيالدكتوراه القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرش
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م، شهاب الدين عبد الكريم ابو محام )اثر اخللل يف االجراءات اجلنائية عىل العقوبة 2012 .301

يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

ية واالقتصادية الرتكية جتاه املرشق م، شهد صباح جميد سلطان )التوجهات السياس2012 .302

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2011ــ2002العريب 

م، شريوان هادي اسامعيل )احلامية القانونية للمنتجات الوطنية دراسة مقارنة يف 2012 .303

ين اربيل قسم ضوء اتفاقيات اجلات( خاص جتاري، الدكتوراه، جامعة صالح الد

 القانون، بإرشاف د: حسني توفيق فيض اهلل.

م، شيامء اسكندر داغر )عقد اخلدمة النفطية(، املاجستري القانون املدين، جامعة 2012 .304

 بغداد كلية القانون. 

م، شيامء تركان صالح )السياسة اخلارجية الروسية حيال القضايا الدولية االنتشار 2012 .305

ري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، النووي انموذجا( املاجست

 بإرشاف د: منعم صاحي العامر.

م، شيامء خرض خليل النادي )براءة االخرتاع يف الفقه االسالمي وتطبيقاهتا 2012 .306

املعارصة يف فلسطني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 هر حامد احلويل.بإرشاف د: ما
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م، شيامء طليع الطائي )دور مؤسسة الرئاسة يف صنع السياسة اخلارجية دراسة 2012 .307

( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 2007-2000احلالة الرتكية 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سمري حسن.

جلرب )الوسائل الرضيبية حلامية البيئة( املاجستري كلية احلقوق م، شيامء فارس حممد ا2012 .308

 جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خلف حسني الدخيل 

م، صالح بن هاشل بن راشد العسكري )الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني 2012 .309

يف دول جملس التعاون اخلليجي(، الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة 

 ملنصورة بإرشاف د: صالح الدين فوزي.ا

م، صالح حسني عيل العبداهلل )احلق يف االنتخاب دراسة مقارنة( الدكتوراه، 2012 .310

جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية قسم القانون االداري بإرشاف 

 د: صالح الدين فوزي حممد 

بديلة واليات تنفيذها دراسة م، صالح صادق محد امني )معايري العقوبات ال2012 .311

مقارنة( عام جزائي، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: امحد 

 حممد طه الباليساين.
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م، صبا جنيدي )العوامل املؤثرة عىل املسؤولية اجلزائية للشخص االعتباري( 2012 .312

سورية، بإرشاف د: عبود الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ال

 الرساج.

م، صفاء اسامعيل وسمي الكرعاوي )محاية املستهلك يف القانون الدويل اخلاص(، 2012 .313

املاجستري احلقوق القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية الدراسات العليا 

 جامعة بريوت العربية، بإرشاف د: حفيظة السيد احلداد. 

)سلطة االدارة يف الرقابة محاية عىل االستثامر يف العراق  م، صفاء حسني خضري2012 .314

دراسة مقارنة( املاجستري، كلية القانون جامعة املستنرصية، بإرشاف د: حنان حممد 

 القييس. 

م، صفاء قدور قدور )العالقات األمريكية األوربية وانعكاساهتا عىل الوطن 2012 .315

   العريب( أمحد ناصوري و د.مجال طالس.

، صفاء مهدي صالح )املتغريات االقليمية واالسرتاتيجية حيال العراق( م2012 .316

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، صفوك عبدالرمحن )دور رشكات الوساطة يف تنفيذ اوامر العمالء وضامناهتم(، 2012 .317

  الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت. 
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حسن غضيب )االسرتاتيجية االمريكية حيال العراق قراءة يف مالمح  م، صالح2012 .318

النجف االرشف، املرشف د: منعم  -التغيري( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 صاحي العامر )العلوم السياسية(

م، طارق امحد أبصري )املسؤولية املدنية للمقاول واملهندس املعامري عن متانة البناء 2012 .319

اسة حتليلية يف القانون املدين األردين مع اإلشارة إىل الترشيعني اجلزائري والفرنيس(، در

 جامعة الريموك االردن.  

م، طارق بادي الطراونة )دور حلف شامل االطليس يف استقرار دول البلقان 2012 .320

(، املاجستري قسم العلوم السياسية كلية اآلداب 2011 - 1989كوسوفو دراسة حالة 

لوم جامعة الرشق االوسط، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد رضا والع

 حممود خلف.

م، طارق جزار )انحالل الرشكات( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .321

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.

 - 2003طي يف العراق بعد م، طالب عبد العزيز حممد )عملية التحول الديمقرا2012 .322

الواقع والتوقعات( نظم سياسية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 اربيل، بإرشاف د: رعد عبد اجلليل عيل.  -
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م، طه اسامعيل قادر )طرق وأسباب الطعن بالقرارات االدارية يف ضوء القانون 2012 .323

 واالجتهاد العراقيني(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، طويل منال )التعاون الدويل يف جمال مكافحة ظاهرة اهلجرة غري الرشعية افريقيا 2012 .324

املاجستري التخصص العالقات الدولية والسياسات الدولية كلية احلقوق جامعة  اوروبا(

 وهران اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: ثابت دراز احالم.

م، ظاهر جميد قادر )االختصاص الترشيعي والقضائي يف عقود النفط دراسة 2012 .325

ح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف مقارنة( خاص دويل خاص، الدكتوراه، جامعة صال

 د: جبار صابر طه.

م، عابد خالد رسول )املجلس الترشيعي الثاين يف الدولة الفيدرالية دراسة مقارنة(، 2012 .326

الدكتوراه العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة السليامنية بإرشاف د: امحد 

 خورشيد محيدي املفرجي.

 اجلبور )املعاملة اجلزائية لألحداث دراسة مقارنة( املاجستري م، عادل حامد العيل2012 .327

 القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: حسن اجلوخدار.  

م، عادل حممد عادل الُسخنـي )طرق االنتخاب يف ظل قانون االنتخاب القانوين 2012 .328

القانون العام جامعة عامن االهلية كلية االردين دراسة مقارنة بريطانيا املانيا( املاجستري 

 احلقوق، بإرشاف د: حممد الغزوي.   
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م، عارف إبراهيم )تنفيذ أحكام املحكمني يف املنازعات االدارية دراسة مقارنة( 2012 .329

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

 احلسني. 

)رشط امليعاد يف دعوى االلغاء دراسة مقارنة( املاجستري كلية  م، عامر االبراهيم2012 .330

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

م، عامر قاسم )نحو سياسة جنائية ملعاجلة االحداث اجلانحني املرىض( املاجستري 2012 .331

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

م، عاهد مبارك السعيد )التعامل باملعلومات غري املعلنة للرشكات املسامهة دراسة 2012 .332

مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: مؤيد عبيدات.

 2000يف الفلسطيني االرسائييل م، عايش امحد يوسف قاسم )الرصاع الديموغرا2012 .333

(، املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، 2030 -

 فلسطني، بإرشاف د: ابراهيم خليل ابراش و د: رياض عيل العيلة . -غزة 

ية م، عائشة ابراهيم امحد املقادمة )اثبات النسب يف ضوء علم الوراثة( املاجستري كل2012 .334

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل مصباح هنية.
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م، عبادة التامر )سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف إدارة األزمات الدولية يف 2012 .335

منطقة الرشق األوسط إيران العراق سوريا لبنان نموذجًا( الدكتوراه االختصاص 

كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، العالقات الدولية 

 .بإرشاف د: سمري إسامعيل و د. أمحد ناصوري

م، عباس عبدالصمد عباس )اخليار القانوين للمستهلك يف العدول عن العقد بني 2012 .336

القانون الوضعي والفقه االسالمي(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية 

 امعة البرصة، بإرشاف د: عبدالباسط عبدالصمد امحد؛ و د: وليد خالد عطية.ج

م، عباس عصام بو ضاهر )عقد املقاولة من الباطن دراسة مقارنة( املاجستري 2012 .337

 لبنان. -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

العراق  م، عباس عيل حسن )محاية املمتلكات واالعيان يف فرتة النزاع املسلح2012 .338

إنموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د 

 جورج عرموين    

ايلول  11الصينية بعد احداث  -م، عباس فاضل علوان )العالقات الروسية 2012 .339

منظمة شنغهاي للتعاون انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم  2001

 ية جامعة النهرين. بإرشاف د قاسم حممد عبد     السياس
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م، عباس حممد موسى )املركز القانوين للوسيط يف سوق االوراق املالية دراسة 2012 .340

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: باسم علوان طعمة. 

الداخيل دراسة مقـارنة( كلية  م، عباس منعم صالح، )احلامية اجلنائية ألمن الدولة2012 .341

 القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: متيم  طاهر امحد اجلادر. 

م، عبد الرمحن ابراهيم احلوطي )نطاق جتريم تزوير الشهادات والتقارير الطبية يف 2012 .342

ة الرشق األوسط كلية القانون االردين والكويتي(، املاجستري قسم القانون العام جامع

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد عودة اجلبور.

م، عبد الرمحن سليامن سالم الرومي )اجتهاد ويل االمر يف ضوء الواقع املعارص( 2012 .343

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

 .احلويل

م، عبد الرحيم مصباح العرعري )محاية الشخصيات واملنشأة والوفود يف الفقه 2012 .344

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

 زياد ابراهيم مقداد.

م، عبد العزيز سعد مانع العنزي )النظام القانوين النتهاء خدمة املوظف العام 2012 .345

دراسة مقارنة بني القانونني االردين والكويتي(، املاجستري قسم القانون العام جامعة 



70                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

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

 قبيالت.

م، عبد العزيز حميسن الصلييل ، النظام القانوين للرقابة عىل االنتخابات . رسائل 2012 .346

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القا

م، عبد القادر ابو بكر قادر )العوملة واهلوية بني التفكيك والتجميع دراسة يف 2012 .347

تأثريات العوملة عىل اهلوية الثقافية( فكر سيايس، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة 

 ليل عيل. اربيل، بإرشاف د: رعد عبد اجل -صالح الدين 

م، عبد اهلل مجيل سلوم )العالقة التبادلية بني االقتصاد والسياسة يف العالقات 2012 .348

الدولية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د.رياض يونس.

م، عبد اهلل حممد رسمي حممد جابر )حقوق االنسان بني النظرية والتطبيق دراسة 2012 .349

حالة لالنتهاكات االرسائيلية يف االرايض الفلسطينية املحتلة( املاجستري كلية الرشيعة 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حازم حممد عتلم.   

حنة )معاملة أرسى احلرب العراقية االيرانية يف ضوء م، عبداحلسن ناجي عطية امل2012 .350

اتفاقية جنيف الثالثة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: رامز عامر.     
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م، عبداحلكيم خرسو جوزل )الثقة السياسية يف الديمقراطيات الناشئة( فكر 2012 .351

اربيل، بإرشاف د:  -العلوم السياسية جامعة صالح الدين سيايس، الدكتوراه، قسم 

 مهدي جابر مهدي. 

م، عبدالرزاق احلسني )الضامنات الدستورية للموظف العام دراسة مقارنة( 2012 .352

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

 اسامعيل.

م االشخم )البعد القومي العريب للسياسة اخلارجية م، عبدالرؤوف حممد ابو القاس2012 .353

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط 2010 - 1969الليبية العالقة بني النظرية والتطبيق 

كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: سعد فيصل السعد.

مفهوم املصلحة الوطنية يف السياسة اخلارجية  م، عبدالسالم قريقة )تطور2012 .354

االمريكية(، الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: صالح زياين.

لية م، عبدالصمد رحيم كريم )انتهاء مهمة املبعوث الدبلومايس( الدكتوراه، ك2012 .355

 القانون والسياسة، جامعة السليامنية، بإرشاف د: معروف عمر كل. 
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م، عبدالكريم االمحد املصطفى )املفهوم القانوين ملبدأ االدارة باملشاركة يف نطاق 2012 .356

علم االدارة العامة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: سام دلة. 

بداللطيف حسني قاسم دغمة )جتاوز املحكم لسلطاته وآثاره القانونية دراسة م، ع2012 .357

 مقارنة بني القانون اليمني والقانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  

م، عبداهلل داود )التعويض عن االستمالك( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .358

 ة الرشبجي.اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيل

م، عبداهلل سعد العتيبي )االزمة االمريكية االيرانية وانعكاساهتا عىل امن اخلليج 2012 .359

(، املاجستري قسم العلوم السياسية كلية 2011 - 1997العريب دولة الكويت دراسة حالة 

اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: 

 مجيل الشيخيل.حممد 

م، عبداهلل عبداحلليم اسعد عبداحلليم )الواليات املتحدة االمريكية والتحوالت 2012 .360

(، املاجستري التخطيط 2011 - 2010الثورية الشعبية يف دول حمور االعتدال العريب 

والتنمية السياسية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني، بإرشاف 

 ن عثامن. د: عثام
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م، عبداهلل عمر ياسني )القصد يف جريمة االبادة اجلامعية(، باللغة االنكليزية، 2012 .361

 ليسرت، بريطانيا.

م، عبداهلل عوض املطريي )سلطات جملس االمة الكويتي جتاه الربنامج احلكومي(، 2012 .362

نية املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االرد

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: محدي قبيالت.

م، عبداملحسن اليف الشمري )جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحتدي 2012 .363

الوحدة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: غازي صالح بني ملحم.

م، عبداملنعم احممد الرصارعي )خصوصية االجراءات اجلنائية للطفل املنحرف يف 2012 .364

الترشيع الليبي دراسة مقارنة( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة 

 االسكندرية مجهورية مرص العربية.

لوظيفة م، عبداهلادي عبداهلل رسن الفرطويس )اإلشكاليات القانونية املرتبطة با2012 .365

كلية احلقوق خلده، بإرشاف د:  الدولية( املاجستري القانون العام، اجلامعة اإلسالمية لبنان

 سامي سلهب. 

م، عبدة حممود بداية، احلامية اجلنائية للعالقات العاملية . رسائل واطاريح القانون 2012 .366

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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دالسالم عبد املجيد الفقي، امتداد اثر اتفاق التحكيم للغري. م، عبلة خالد عب2012 .367

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبري ابو دقة )مشكلة حتديد حدود املناطق البحرية اخلاضعة للوالية الوطنية 2012 .368

معة الرشق األوسط كلية احلقوق، حالة اجلرف القاري(، املاجستري قسم القانون العام جا

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، عثامن عيل حسن )الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرايل( عام دستوري، 2012 .369

 الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: شريزاد امحد النجار.

عبد اجلنايب )التوقيف واثره عىل مال املتهم اثناء الدعوى اجلنائية م، عثامن مروان 2012 .370

دراسة مقارنة( املاجستري القانون، كلية القانون كلية الدراسات العليا جامعة النيلني 

 السودان بإرشاف د: امحد عيل ابراهيم محو 

الدارية م، عثامن ياسني عىل )تسوية املنازعات الناشئة يف مرحلة ابرام العقود ا2012 .371

دراسة مقارنة( عام اداري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 د: عبد الرمحن الرحيم.

م، عدنان ضامن مهدي حبيب )دور القضاء الدستوري العراقي يف محاية احلقوق 2012 .372

بإرشاف  واحلريات دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة تكريت، املاجستري القانون العام،

 د: عامر عياش عبد اجلبوري. 
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م، عدنان منصور حسني )العالقات اخلارجية حلكومة اقليم كوردستان العراق 2012 .373

اربيل،  -( نظم سياسية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 2003بعد 

 بإرشاف د: موسى حممد كفال.  

الزوجية يف منظور القانون اجلنائي(، م، عدي طلفاح حممد خرض الدوري )الرابطة 2012 .374

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: رعد مقداد حممود و د: براء منذر كامل.

م، عذراء سمري اوشانا )ضامنات املحاكمة العادلة امام حمكمة العدل العليا دراسة 2012 .375

مقارنة فرنسا مرص االردن العراق(، جامعة الريموك كلية القانون االردن، املاجستري، 

 بإرشاف د: خالد لفته شاكر الزبيدي.  

املجالس املحلية  م، عرويف بالل )احلوكمة املحلية ودورها يف مكافحة الفساد يف2012 .376

دراسة حالة اجلزائر(، املاجستري قسم العلوم السياسية ختصص ادارة اجلامعات املحلية 

واالقليمية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر، بإرشاف 

 د: قوي بوحنية. 

قرار نحو م، عزيز صادق عزيز سنبه، مراكز االبحاث ودورها يف عملية صنع ال2012 .377

، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة ميدانية"بعض االزمات يف العراق 

 النجف االرشف، املرشف د: كامل القيم. )العلوم السياسية( -



76                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عزيز نوري )الواقع االمني يف منطقة املتوسط دراسة الرؤى املتضاربة بني ضفتي 2012 .378

املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ختصص املتوسط من منظور بنائي(، 

دراسات متوسطية ومغاربية يف التعاون واالمن كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.

م، عصام السيد حممود حجاب )جريمة استغالل املعلومات الداخلية للرشكات 2012 .379

دراسة مقارنة( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية  املسامهة

 مجهورية مرص العربية.

م، عصام حاتم حسني السعيدي )وسائل اجبار االدارة عىل تنفيذ االحكام 2012 .380

القضائية دراسة مقارنة(، جامعة املستنرصية كلية القانون، املاجستري، بإرشاف د: حنان 

 القييس. 

م، عصام فوزي حممد اجلنايني، تنفيذ أحكام التحكيم يف القانون املرصي واملقارن. 2012 .381

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عطا فهد عبدالرمحن املناصري )االمن املائي االردين التحديات واالخطار(، 2012 .382

ة اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة املاجستري جامعة الرشق األوسط كلي

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: غازي ربابعة.
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م، عقيل حسني عباس احلرباوي )دور املتغري السيايس واالقتصادي يف سياسة 2012 .383

ايران اخلارجية جتاه دول اسيا الوسطى( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 النهرين.      جامعة

م، عقيل شمران مهدي القرييش )املعارضة السياسية واشكالية تداول السلطة يف 2012 .384

مجهورية مرص العربية عهد الرئيس حسنى مبارك( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.     

( املاجستري كلية القانون م، عال السبسبي )احلامية اجلزائية لألثار دراسة مقارنة2012 .385

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف الدفاعي.

م، عال الغجري )السياسة القضائية ملجلس الدولة السوري يف الدعاوى العاملية 2012 .386

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 سني.د: حممد احل

م، عال وجيه حممد عيل )لتنظيم القانوين لتداول األسهم يف بورصة فلسطني دراسة 2012 .387

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

 التالمحة.
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م، عالء ابراهيم )السلطة القضائية يف النظام الدستوري للواليات املتحدة 2012 .388

ة دراسة حتليلية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية االمريكي

 السورية، بإرشاف د: حسن البحري. 

م، عالء حسني )وعاء رضيبة الدخل يف الترشيع الرضيبي( املاجستري كلية القانون 2012 .389

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممود الرصان. 

 )املعاملة الرضيبية للدخول العقارية( املاجستري كلية القانون جامعة م، عالء خري2012 .390

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: منى ادلبي.

م، عالء عبد كطافه )االزمة املالية العاملية وانعكاسها عىل اقتصاديات دول جملس 2012 .391

 لسياسية جامعة النهرين.     التعاون اخلليجي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم ا

م، عالء فاهم كامل )االسرتاتيجية يف ظل تفاعالت السياسة الدولية دراسة 2012 .392

فلسطينية حتليلية يف الفكر االسرتاتيجي للسياسة الدولية(، الدكتوراه، كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: قاسم حممد الدليمي.

)التنظيم القانوين لعالقات اجلوار يف ضوء احكام القانون م، عالء فخري فرحيات 2012 .393

املدين دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف 

 د: صاحب عبيد الفتالوي.  
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م، عيل بشار بكر اعوان )توظيف فكرة الفوىض اخلالقة يف االسرتاتيجية االمريكية 2012 .394

الرشق االوسط انموذجا( املاجستري قسم السياسة 2001ايلول  11داث الشاملة بعد اح

 الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح العاين.

م، عيل بن سليامن بن سعيد الدرمكي )التنمية السياسية ودورها يف االستقرار 2012 .395

ملاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب (، ا2012 - 1981السيايس يف سلطنة عامن 

والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: سعد فيصل 

 السعد.

ايلول  11م، عيل حسون حاتم )العالقات االمريكية الربيطانية بعد احداث 2012 .396

امعة النهرين بإرشاف د: ( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية ج2001

 عيل حسن نيسان.

م، عيل دعسان اهلقيش )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه حركات االسالم 2012 .397

(، املاجستري، العلوم السياسية كلية اآلداب 2011 - 2001السيايس يف العامل العريب 

 والعلوم جامعة الرشق االوسط، االردن بإرشاف د: سعد فيصل السعد. 

عيل شعبان مصباح املقرحي، التدخل القضائي يف التحكيم. رسائل واطاريح م، 2012 .398

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عيل عبداحلسني بيضون )لبنان والرصاع العريب االرسائييل(، الدكتوراه، كلية 2012 .399

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

عبدالرزاق شنشول موسى اخلفاجي )احلكومات املحلية وصنع السياسة  م، عيل2012 .400

العامة يف العراق جملس حمافظة بغداد انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.     

م، عيل عبداهلل )املسؤولية الدولية النامجة عن االعتداء عىل حياة االرسى يف 2012 .401

النزاعات املسلحة الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: نور الدين خازم.

 1960م، عيل عبداهلل سيد )دور االمام موسى الصدر يف عالقات لبنان اخلارجية 2012 .402

سية اجلامعة (، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السيا1978 -

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د سعود املوىل

م، عيل عمر الفاروق حممد فخر )تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف مرص احلديثة دراسة 2012 .403

يف التطور القضائي والفقهي والترشيعي(، الدكتوراه، قسم الرشيعة االسالمية كلية 

 امام احلقوق جامعة االسكندرية بإرشاف د: حممد كامل الدين 

م، عيل غني عباس اجلنايب )الرقابة عىل املوازنة العامة(، الدكتوراه كلية احلقوق 2012 .404

 جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خلف حسني الدخيل.
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م، عيل حممد حامد حبيب )السياسة اجلنائية للمرشع الليبي يف مواجهة اجلريمة 2012 .405

تري ارشاف د: فائزة يونس الباشا، السياسية( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجس

 جامعة طرابلس ليبيا.

م، عيل منون )املطاردة احلثيثة يف القانون الدويل وإشكاالهتا القانونية( املاجستري 2012 .406

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يارس احلويش.

من  341صوص عليها يف املادة م، عيل مهدي ابراهيم )جريمة خطا املوظف املن2012 .407

املعدل(، املاجستري القانون اجلنائي كلية  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

 احلقوق جامعة النهرين بإرشاف د: زينب امحد عوين.  

م، عليا كريدي )تسبيب االحكام املدنية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .408

 ية، بإرشاف د: البيات.اجلمهورية العربية السور

م، علياء سلامين )دور اجلهاز املركزي للرقابة املالية يف ترشيد االنفاق العام( 2012 .409

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

 احلالق. 

ة م، عامر الصعيدي )معايري التمييز بني سلطات جملس االمن واختصاص حمكم2012 .410

العدل الدولية جتاه حل النزاعات الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي. 
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م، عامر سيف الدين )مساءلة رئيس الدولة يف االنظمة السياسية املعارصة دراسة 2012 .411

لعربية السورية، بإرشاف د: مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية ا

 حسن البحري.

م، عامر مرعي حسن )العالقات الرتكية ــ االيرانية بعد احلرب عىل العراق 2012 .412

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003

م، عامر مرهج )رشاء الرشكة ألسهمها من الوجهة القانونية دراسة مقارنة( 2012 .413

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

 اجلندي.

م، عمر ابراهيم ابو رسالن )املسؤولية اجلزائية للهيئات املعنوية يف جرائم االعامل 2012 .414

  املالية والتجارية(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     

م، عمر حامد شكر )السياسة اخلارجية لكل من ماليزيا وكوريا اجلنوبية جتاه املنطقة 2012 .415

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 2009ــ 1991العربية دراسة مقارنة 

 جامعة النهرين.     

م، عمر صربي عباس شاهر )مكانة القانون الدويل العام يف املدرك االسرتاتيجي 2012 .416

 االمريكي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، عمرو امحد كامل الدين عبد امللك، الدور احلديث ملؤسسات التمويل غري 2012 .417

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

م، عوين احلميص )السياسة اخلارجية الرتكية جتاه أوروبا والواليات املتحدة 2012 .418

األمريكية بعد احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

: عمر العبد اهلل و د. سمري السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د

 .إسامعيل

م، عوين مخيس امحد واكد، نظام املحاكم الرضيبية ومدى امكانية تطبيقه يف مرص. 2012 .419

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، غالية بن زيوش )اهلجرة والتعاون االورومتوسطي منذ منتصف السبعينات(،2012 .420

املاجستري العالقات الدولية العلوم السياسية والعالقات الدولية، بإرشاف د: مصطفى بن 

 عبدالعزيز.

م، غسان عرنوس )مبدأ التالزم بني السلطة واملسؤولية يف النظم السياسية املعارصة 2012 .421

 بني النظرية والتطبيق( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،

 بإرشاف د: سام دله و د مجيلة الرشبجي. 
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م، فاتن جميد نارص اجلاسمي )االسرتاتيجية الروسية يف الرشق االوسط دراسة يف 2012 .422

توظيف الربنامج النووي االيراين( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

االطليس بني تفويض الصالحيات م، فادي الشعيب )جملس االمن وحلف شامل 2012 .423

واملسؤولية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: جاسم زكريا.

م، فادي سنكري )النظام القانوين لالتفاقيات بني املسامهني يف الرشكات املسامهة( 2012 .424

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

 الطاس. 

م، فادي عيسى عايش الدايل )احكام الصلح يف الدماء بني الناس يف الفقه 2012 .425

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

 زياد ابراهيم مقداد.

ركيا االسالميون انموذجا م، فادي حممود صربي صيدم )املعارضة السياسية يف ت2012 .426

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم 2007 - 1996يف فرتة 

فلسطني، بإرشاف د: نارص عبداهلل ابو العطا ؛ و د: ناجي  -االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 رشاب.    
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وصناديق م، فارس حممد العجمي )رقابة سوق املال عىل ادارة حمافظ االوراق 2012 .427

االستثامر دراسة مقارنة بني القانون املرصي والكويتي( الدكتوراه قسم القانون التجاري 

 كلية احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية.

م، فاطمة عباس حسوين )احكام الرجوع يف النقل املتعاقب يف ضوء قانون النقل 2012 .428

جستري القانون، جامعة كربالء كلية دراسة مقارنة(، املا 1983لسنة  80العراقي رقم 

 القانون، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

م، فاطمة حممد رضا اجلابري )االبعاد اجليوسرتاتيجية لألمن القومي االمريكي 2012 .429

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2001بعد عام 

ملسؤولية السياسية الوزارية امام الربملان وفقا للدستور م، فايز الفايز املعجمي ، ا2012 .430

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

م، فائق امحد حسني )السلطة التقديرية للمنفذ العدل دراسة مقارنة( خاص، 2012 .431

 رشاف د: رعد ادهم عبد احلميد.املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإ

م، فتحي حسن عوض حسني، التمويل متناهي الصغر وسبل تيسريه. رسائل 2012 .432

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فتحي حممود الكحلوت )اثر العملية السلمية يف الرشق االوسط عىل العالقات 2012 .433

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية 2004 - 1977رية السياسية املرصية السو
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فلسطني، بإرشاف د: اسامة حممد ابو  -اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 النحل .   

م، فراس حسن )مسؤولية الصندوق عن تعويض أرضار التلوث بوقود السفن 2012 .434

شق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف الزيتي النفط( املاجستري كلية القانون جامعة دم

 د: صفاء جندي.

م، فراس عباس هاشم  جميد )تأثري العوامل اجليويوليتيكية يف تكامل ومتاسك بيئة 2012 .435

االمن القومي دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب انموذجا(، املاجستري العلوم 

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، فراس منصور الطالفيح )التنظيم القانوين إلعادة هيكلة راس مال الرشكات 2012 .436

املسامهة العامة(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممود حممد العبابنة.

ولية غري احلكومية واثرها عىل العالقات م، فرج عيل اهلاميل العباين )املنظامت الد2012 .437

الدولية منظمة الشفافية الدولية التكوين واملؤثرات( قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد 

 والعلوم السياسية املاجستري ارشاف د: عامر رمضان أبوضاوية، جامعة طرابلس ليبيا.
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بمساءلة قوات االحتالل م، فرح عبد املحسن عبد الغني ألعبيدي )اآلليات الكفيلة 2012 .438

جنائيًا دراسة حالة العراق( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: براء منذر 

 كامل عبد اللطيف.

م، فرست صويف عىل )الوسائل القانونية ملجلس االمن يف تدويل النزاعات 2012 .439

معة صالح الدين دراسة حتليلية تطبيقية( عام دويل، الدكتوراه، جا -الداخلية وتسويتها 

 اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عبداهلل عيل عبو.

اخلليج العريب "م، فرقان قيس حممد رضا، مستقبل الدور االقليمي للعراق 2012 .440

النجف االرشف، املرشف د:  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "إنموذجا

 منعم العامر. )العلوم السياسية(

مصطفى )الفعل السيايس اجلمعي ودوره يف التغري السيايس دراسة م، فرهاد جالل 2012 .441

يف احلركات االجتامعية يف العامل العريب( نظم سياسية، الدكتوراه، قسم العلوم السياسية 

 اربيل، بإرشاف د: مهدي جابر مهدي.  -جامعة صالح الدين 

السيايس دراسة  م، فالح جاسب عودة )التعددية السياسية  وظاهرة عدم االستقرار2012 .442

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2003حالة العراق بعد 

 النهرين.     
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م، فهد سعران فهد املطريي )حتفظات الدول االعضاء يف جملس التعاون اخلليجي 2012 .443

وق، عىل االتفاقيات الدولية حلقوق االنسان(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلق

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد علوان.

م، فهد فايز عبد اهلل العتيبي )احلق يف ابداء الراي و التعبري يف الدستور الكويتي و 2012 .444

املواثيق الدولية دراسة تطبيقية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 رشاف د: سليم سالمة حتاملة.االردنية اهلاشمية االردن، بإ

م، فهيم عمر فهيم عايد اجلوانب االقتصادية واملالية لالقتصاد اخلفي، رسائل 2012 .445

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فؤاد جابر كاظم الزريف )العلامين واملقدس، دور النجف يف السياسة العراقية بني 2012 .446

بريطانيا، بإرشاف د: روبرت  -اململكة املتحدة  -( جامعة اكسرت 1980 -1950عامي 

 غليف.

م، فؤاد عاطف العبادي )السياسة اخلارجية االيرانية واثرها عىل أمن اخلليج العريب 2012 .447

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2012 - 1991

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل. السياسية، اململكة االردنية
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م، فيصل األمحد )جتربة البنوك اإلسالمية دراسة مقارنة سورية واألردن انموذجًا( 2012 .448

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 . صالح العيل.اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د

م، فيصل خليفة الصويعي السائح )السلطة املركزية والالمركزية بني النظرية 2012 .449

والتطبيق دراسة حتليلية تاصيلية بني النظامني الليبي واملرصي( قسم القانون كلية احلقوق 

 جامعة االسكندرية بإرشاف د: حممد رفعت عبدالوهاب.

املوازنة العامة واالثار املرتتبة عليها دراسة مقارنة( م، فينك جعفر حسني )تأخري 2012 .450

عام مالية، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عبد امللك 

 يونس حممد.

( 1945-1922م، قاسم شعيب عباس السلطاين )موسوليني واحلركة الفاشية 2012 .451

 جامعة النهرين.      الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية

م، قرصاوي امينة )ادارة املناطق العربية الفلسطينية يف ارسائيل(، املاجستري العلوم 2012 .452

السياسية ختصص ادارة اجلامعات واالقليمية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: ادم قبي. 

م، كامران جميد حسني )اسرتاتيجية الواليات املتحدة االمريكية جتاه الرشق 2012 .453

دراسة حتليلية  2012 - 2001حماربة االرهاب ودعم التغيري الديمقراطي بني  -االوسط 
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اربيل،  -مقارنة(، عالقات دولية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 .  بإرشاف د: مهدي جابر مهدي

م، كامه ران حممد قادر )عقد البث التلفزيوين واالذاعي عرب االقامر الصناعية 2012 .454

دراسة مقارنة( خاص مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 د: نارص خليل جالل.

م، كرار انور نارص البديري )مكانة الصني يف النظام الدويل دراسة مستقبلية يف 2012 .455

اسرتاتيجية الرشاكة الدولية( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم 

 السياسية، بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح العاين.

م، كرازدي اسامعيل )العوملة واحلكم نحو حكم عاملي ومواطنة عاملية(، املاجستري 2012 .456

ة احلقوق قسم العلوم السياسية والقانون، العلوم السياسية، جامعة احلاج اخلرض باتنة كلي

 بإرشاف د: حسني قادري.

م، كرم يانس )حوكمة الرشكات من الناحية القانونية( املاجستري كلية القانون 2012 .457

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هيثم الطاس. 

نون اجلنائي الدويل( م، كريم ياسمينة )مبدأ التسليم أو املحاكمة يف إطار القا2012 .458

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامد الدين 

 حممد.
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م، كريمة بقدي )الفساد السيايس واثره عىل االستقرار السيايس يف شامل افريقيا 2012 .459

سية دراسة حالة اجلزائر( املاجستري ختصص دراسات أورومتوسطية قسم العلوم السيا

كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان اجلمهورية اجلزائرية 

 الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: بومدين طاشمة.

م، كه الويزعىل امني )اختصاصات جلان التحقيق الربملانية يف الرقابة عىل اعامل 2012 .460

جامعة صالح الدين اربيل قسم  السلطة التنفيذية دراسة مقارنة( عام اداري، املاجستري،

 القانون، بإرشاف د: سه نكه رداود حممد.

م، كوثر حسني حممد املوسوي )مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف العراق بني 2012 .461

(، املاجستري، القانون العام القانون الدستوري كلية احلقوق اجلامعة 2010و  2003

 االسالمية يف لبنان.        

نا شحفه )اهلية الشخص االعتباري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م، ال2012 .462

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد واصل. 

م، لبانة امللقي )حتديد صفة الالجئ دراسة خاصة بالالجئني العراقيني يف سورية( 2012 .463

بية السورية، بإرشاف د: عامد الدين املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العر

 املحمد.
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م، لبنى فوزي حممود الكبابجي )الضامنات الالحقة عىل قرار فرض العقوبة 2012 .464

االنضباطية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إدريس حسن حممد 

 يونس اجلبوري.

ساته عىل الرشاكة م، لطفي مزياين )االمن الطاقوي لالحتاد االورويب وانعكا2012 .465

االوروجزائرية(، املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ختصص دراسات 

متوسطية ومغاربية يف التعاون واالمن كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض 

 باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.

ي( املاجستري كلية القانون م، لقامن حسني )التعويض عن حوادث النقل اجلو2012 .466

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد واصل. 

م، لقامن عمر حسني )االختصاصات الدستورية ألبرام املعاهدات يف الدولة 2012 .467

الفدرالية(، عام دستوري الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: 

 عبد الرمحن الرحيم.

م، لؤي حممود حممد الشوربجي )اثر االحتيال عىل الدولة االسالمية يف العالقات 2012 .468

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

 فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.
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اجستري كلية القانون م، ليال عبود )الودائع املرصفية النقدية ونظام ضامهنا( امل2012 .469

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فاروق ابو الشامات.

م، لينا حممد متعب االسدي )مدى فاعلية احكام القانون اجلنائي يف مكافحة ٢٠١٢ .470

دراسة مقارنة( املاجستري، القانون اجلنائي، كلية احلقوق جامعة  -اجلريمة املعلوماتية 

 اف د: زينب امحد عوين.النهرين، بإرش

م، ماجد ممدوح كامل شبيطة )طريقة اختيار رئيس الدولة وآثرها عىل أداء 2012 .471

السلطات العامة يف النظام الدستوري دراسة مقارنة بني النظامني املرصي واألمريكي(، 

 الدكتوراه، قسم القانون االداري كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د: ثروت بدوي. 

، مارلني اخلوخيي )تسبيب القرار التأديبي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م2012 .472

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. 

م، مالك عبدالرزاق اللوزي )دور جملس االمة يف االصالح السيايس يف ظل التحول 2012 .473

(، املاجستري جامعة الرشق 2011 - 1989الديمقراطي يف اململكة االردنية اهلاشمية 

األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، 

 بإرشاف د: حممد رضا حممود خلف.
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م، مبارك حممد عبد املحسن ظافر )حبس املدين طريقا من طرق التنفيذ اجلربي 2012 .474

معة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة دراسة يف القانون الكويتي(، املاجستري جا

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

م، جمد وليد عطا املنارصة )ادارة الدعوى املدنية و تطبيقاهتا العملية وفقا الحكام 2012 .475

القانون االردين(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 نية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عيل الزعبي.االرد

م، جمدي حممود فرحان الوردات )حتول الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إىل رشكة 2012 .476

 مسامهة عامة دراسة حتليلية يف القانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  

اسة مقارنة بني در -م، جميد عزيز محد )القيود الواردة عىل حرية الرأي والتعبري 2012 .477

عرياق( عام دويل، املاجستري، جامعة صالح  -املواثيق الدولية وترشيع اقليم كردستان 

 الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: منى يوخنا ياقو.

م، حممد ابراهيم قانصو )الفكر السيايس للشهيد السيد حممد باقر الصدر دراسة 2012 .478

والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة  مقارنة(، املاجستري العالقات الدولية

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د فرح موسى 

م، حممد امحد عبد ابو سعده )السياسة االيرانية جتاه حركات املقاومة االسالمية يف 2012 .479

فلسطني(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة 
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فلسطني، بإرشاف د: اسامة حممد ابو النحل ؛ و د: زهري ابراهيم املرصي  -االزهر، غزة 

   . 

امحد عيل ابو النواعري )الفكر الفلسفي السيايس عند ليو شرتاوس واثرة م، حممد 2012 .480

عىل املحافظني اجلدد يف الفكر السيايس االمريكي املعارص(، املاجستري العلوم السياسية 

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

ستري كلية م، حممد ارشف شيخو )مسؤولية املستأجر عن حريق العني املؤجر( املاج2012 .481

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فواز صالح.

م، حممد العلوه )التضخم النقدي واثره يف التزامات املدين التعاقدية دراسة مقارنة( 2012 .482

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

 هندي. 

ملرصي )إشكالية التمويل الدويل يف ظل األزمة املالية العاملية االحتاد م، حممد ا2012 .483

األوريب نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل.

قديمة وبالد النهرين القديم. رسائل م، حممد امني حممد السيد، املرأة يف مرص ال2012 .484

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد انيس االغا )االحكام املتعلقة بذوي التشوهات اخللقية يف ضوء التطور 2012 .485

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

 فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

م، حممد حافظ الغزي )النظام القانوين للرشكات اخلارجية( املاجستري كلية القانون 2012 .486

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان مليكه.

قسم م، حممد حسن امحد )حجية االمر باألوجه ال قامة الدعوى اجلنائية( املاجستري 2012 .487

 القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حسني حسن فليح )العالقات العراقية اخلليجية بعد سقوط النظام 2012 .488

اململكة العربية السعودية إنموذجا(، املاجستري، كلية العلوم  2003العراقي السابق 

 السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    

م، حممد حسني يوسف سبيتي )الصني والقطبية العاملية(، املاجستري العالقات 2012 .489

الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي 

 ايب طايع 

م، حممد حلمي عبدالقادر أبو العال، أعوان القايض وظاهرة البطء يف التقايض. 2012 .490

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطار
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م، حممد محيد حممود املحمدي )االستجواب الربملاين يف دستور مجهورية العراق 2012 .491

(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إدريس حسن حممد 2005لسنة 

 اجلبوري.

العامة يف اجراءات سلطة الضبط  م، حممد خورشيد )محاية احلقوق واحلريات2012 .492

االداري دراسة مقارنة( عام اداري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، 

 بإرشاف د: عبدامللك يونس حممد.

م، حممد سامر الرتكاوي )دور رئيس جملس الوزراء يف النظام النيايب الربملاين دراسة 2012 .493

معة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جا

 حممد احلسن.

االرسائيلية وانعكاساهتا االقليمية(  -م، حممد سامي نوماس )العالقات الرتكية 2012 .494

املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، بإرشاف د: 

 عبدالصمد سعدون الشمري.

املناطق االقتصادية اخلاصة ودورها التنموي( املاجستري كلية م، حممد سليامن )2012 .495

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: منى ادلبي.
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م، حممد سليامن )حافز االهالك املعجل يف الترشيع الرضيبي دراسة مقارنة( 2012 .496

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

 العموري.

م، حممد سمري امحد االمحد )السحر بني الرشيعة والقانون( املاجستري اجلامعة 2012 .497

 جرش كلية الرشيعة االردن بإرشاف د: حسن تيسري شموط  

م، حممد صابر أمحد عبداحلميد الدمريي، دور احلاسب اآليل يف تيسري اجراءات 2012 .498

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.التقايض. رسائل واطاريح القان

م، حممد صدور )احلامية اجلزائية للمجال الراديوي عىل شبكة االتصاالت دراسة 2012 .499

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

 منال املنجد.

ت الوساطة املالية( املاجستري كلية القانون م، حممد طارق احللبي )مسؤولية رشكا2012 .500

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.

م، حممد طارق احلموي )املركز القانوين لوكيل التفليسة بني كتلة الدائنني واملدين 2012 .501

رشاف د: املفلس( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإ

 ملكية. 
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م، حممد عبد الرمحن ابراهيم السامرائي )الطبيعة القانونية الشرتاكات الضامن 2012 .502

 االجتامعي(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد خلف حسني الدخيل

م، حممد عبد محادي )احلامية القانونية للمنتجات الوطنية من االغراق التجاري 2012 .503

رنة بني القانون السوري والعراقي( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق دراسة مقا

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: جودت هندي.

م، حممد عبدالصاحب عبداحلسني )النظام القانوين لعقد التطوع وتطبيقاته يف مجعية 2012 .504

ة كربالء كلية القانون، اهلالل االمحر العراقية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامع

 بإرشاف د: عباس عيل حممد. 

م، حممد عبدالكريم فردان )حقوق املرأة السياسية يف ظل التطور الدستوري يف 2012 .505

البحرين(، املاجستري القانون الدستوري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان رامز عامر     

املسيكان )محاية البيئة دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون م، حممد عبداهلل 2012 .506

الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

م، حممد عبداهلل حممد احلورش )الوعي واملشاركة السياسية لدى املواطن اليمني 2012 .507

دراسة حالة ألمانة العاصمة صنعاء(، املاجستري جامعة الرشق األوسط دراسة ميدانية 



100                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: سعد فيصل السعد.

م، حممد عبداهلل حممد حممود عزت )احلامية اجلنائية للمالحة البحرية من االرهاب 2012 .508

(، الدكتوراه، قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية دراسة مقارنة

 بإرشاف د: أمني مصطفى حممد

م، حممد عزت مصطفى سالم )اجلريمة السياسة يف ظل النظام العاملي اجلديد دراسة 2012 .509

مقارنة(، الدكتوراه، قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة االسكندرية بإرشاف د: 

   جالل ثورت.

م، حممد عطية حممد رحيان )التجربة االقتصادية الصينية وحتدياهتا املستقبلية(، 2012 .510

فلسطني، بإرشاف د:  -املاجستري اقتصاد، برنامج الدراسات العليا، جامعة االزهر، غزة 

 سمري مصطفى ابو مدهلل ؛ و د: فاروق موسى دواس .  

ملعنوي يف القانون العام( املاجستري م، حممد عالء حممد )النظام القانوين للشخص ا2012 .511

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامر الرتكاوي.

م، حممد عيل محد )تداول السلطة بني النص والتطبيق دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2012 .512

  القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: اسامعيل.
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م، حممد عمرو حممد امني حممد العرويس )القرائن القضائية والظروف املخففة 2012 .513

واملشددة يف الفقه االسالمي اجلنائي االسالمي( الدكتوراه قسم الرشيعة االسالمية كلية 

 احلقوق جامعة االسكندرية مجهورية مرص العربية بإرشاف د: حممد كامل الدين امام.

الدولية يف التحكيم التجاري واثارها القانونية( املاجستري  م، حممد غره )الصفة2012 .514

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وفاء فلحوط. 

م، حممد كاكه ال ساميل )سلطة االدارية يف فرض اجلزاءات املالية عىل املتعاقد معها 2012 .515

صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف دراسة مقارنة( عام اداري، املاجستري، جامعة 

 د: سه نكه ر داود حممد.

م، حممد لؤي عبداللطيف ال عبدالواحد )الوضع القانوين لنزاعات املجاري املائية 2012 .516

 الدولية يف العراق(، جامعة االرساء كلية احلقوق، املاجستري، القانون بإرشاف ايمن هلسا. 

وآثاره القانونية دراسة مقارنة( املاجستري كلية  م، حممد حممد )التصادم البحري2012 .517

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

م، حممد حممد الدسوقي الشهاوي ) احلامية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة دراسة مقارنة 2012 .1

 الستار.( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة بإرشاف د فوزية عبد
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م، حممد حممود حممد امحد )اجلزاءات االدارية للمخالفات طبقا لقانون املرور 2012 .2

وقواعد الفقه االسالمي دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق جامعة 

 اسيوط مجهورية مرص العربية بإرشاف د: السيد خليل هيكل. 

مكانات العسكرية االيرانية واثرها عىل م، حممد نجاح حممد كاظم اجلزائري )اال2012 .3

م(، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2003التوازن االسرتاتيجي االقليمي بعد 

 السياسية جامعة النهرين.     

م، حممد نوري مهدي )االصالحات العثامنية وتأثريها عىل االدارة العثامنية يف ايالة 2012 .4

 كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.( املاجستري، 1869-1831بغداد 

م، حممد هدام العامري )االختصاص الرقايب للسلطات املحلية يف القانون العراقي 2012 .5

دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: اسامعيل 

 صعصاع البديري. 

الرشكة القابضة عن الرشكة التابعة دراسة  م، حممد يونس حممد ابراهيم )مسؤولية2012 .6

 مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نسية ابراهيم محو 

م، حممود ابراهيم بسيوين )تطور العالقات املرصية السعودية يف ضوء املتغريات 2012 .7

اآلداب  (، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية2002 - 1980االقليمية والدولية 

 فلسطني، بإرشاف د: اسامة حممد ابو النحل .    -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 
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م، حممود اديب فتاح خليل )املسؤولية الدولية عن االرضار الناشئة عن املشاريع 2012 .8

املقامة عىل املجاري املائية الدولية املشرتكة مع العراق يف احكام القانون الدويل(، 

 املاجستري، جامعة ال البيت كلية القانون، االردن، بإرشاف د: ميساء سعيد بيضون.

م، حممود احلمري )مبدأ العالنية يف إبرام العقد االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2012 .9

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممود العموري.

ليب اشغال الوظيفة العامة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية م، حممود صالح )أسا2012 .10

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

م، حممود صالح )الرصف من اخلدمة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .11

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلسني. 

م، حممود عادل عبدالفتاح عبداهلل )جرائم احلرب يف القانون الدويل االنساين(، 2012 .12

الدكتوراه قسم القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املنوفية مجهورية مرص العربية 

 بإرشاف د: عبداهلادي حممد.

الجتامعي م، حمـمود فتـح اهلل سليــم فشــتول )سياسة التجريم يف فقه الدفاع ا2012 .13

 املعارص والرشيعة اإلسالمية( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د:

 املدين أبو الطويرات رمضان، جامعة طرابلس ليبيا.
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م، حممود نجم )مؤسسو الرشكة املسامهة العامة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .14

 سام شيخ العرشة.دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ب

م، خمتار حمسن حممد صالح )قاعدة حفظ الدين وتطبيقاهتا يف الرشيعة اإلسالمية 2012 .15

ونصوص القانون املرصي(، املاجستري جامعة االسكندرية كلية احلقوق قسم الرشيعة 

 االسالمية، بإرشاف د: حممد كامل الدين امام.

داري يف االردن دراسة مقارنة( م، خملد توفيق خشامن )سبل مكافحة الفساد اال2012 .16

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

 احلسن.

م، مدحت جورجي اسبريو )السلطة التقديرية للقايض اجلنائي دراسة مقارنة بني 2012 .17

قوق جامعة القانون املرصي واالنجلو أمريكي( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احل

 القاهرة مجهورية مرص العربية.

 Egypt andم، مراد أبو البهاء )مرص ومحاس رضورة العالقة ومسارها 2012 .18

Hamas -- necessity of relationship and its path املاجستري )

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

 جقامن.
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عبدالقادر )استخدام القوة يف اطار القانون الدويل االنساين( املاجستري فرع  م، مرزق2012 .19

اجلمهورية  1القانون الدويل والعالقات الدولية كلية احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: بوبكر عبدالقادر.

ين الرؤية األمريكية لإلسالم( املاجستري م، مروة حسن )أمهية األبعاد الثقافية يف تكو2012 .20

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ.

م، مروة منذر )املسؤولية اجلزائية للصيديل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .21

 رشاف د: عيسى املخول. اجلمهورية العربية السورية، بإ

م، مريم موالهم )السياسة املتوسطية الفرنسية التطور االبعاد االسرتاتيجيات(، 2012 .22

املاجستري العلوم السياسية فرع دبلوماسية وعالقات دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عمر بغزوز.

د )تدابري موائمة الترشيع العراقي مع اتفاقية االمم املتحدة م، مريوان صابر مح2012 .23

ملكافحة الفساد( عام اداري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف 

 د: مازن ليلو رايض.
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م، مساعد صالح نزال الشمري )دور السندات العادية يف االثبات دراسة مقارنة بني 2012 .24

الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة القانونني االردين و

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: منصور الرصايرة.

م، مصطفى شابيش )سياسة مكافحة اإلرهاب وانعكاساهتا عىل القضية الفلسطينية( 2012 .25

 املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجال املحمود و د. سمري حسن.

م، مصطفى ماجد عبداجلليل )مدى ثبوت حق الدائن يف االمتناع عن استيفاء الدين 2012 .26

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عباس عيل 

 حممد. 

ابو القاسم )جرائم العنف اجلنيس يف بعض البلدان  م، مصطفى مسعود ابراهيم2012 .27

العربية وسبل الوقاية منها( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة 

 مجهورية مرص العربية بإرشاف د: حممود حممد سليامن كبيش.

وطنية( م، مصطفى ورده )حمكمة العدل االوروبية بني التكامل القضائي والسيادة ال2012 .28

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامد الدين 

 حممد.



107                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، معاذ امحد حممد املومني )احلجز عىل اموال الكفيل يف القانون االردين(، املاجستري 2012 .29

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

 عزمي ابو مغيل.

م، معاذ زهري عبد احلميد ابداح )القصد االحتاميل واثره يف املسؤولية اجلزائية( 2012 .30

 املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق.    

م، معن ابراهيم حبيب )احلصانات اخلاصة ملقر البعثة الدبلوماسية واالستثناءات 2012 .31

وء اتفاقية فينا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، الواردة عليها يف ض

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، معن طالع )دور املؤسسة العسكرية يف السياسة اخلارجية اإلرسائيلية( املاجستري 2012 .32

معة دمشق اجلمهورية العربية االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جا

 السورية، بإرشاف د: سمري حسن و د. مروان قبالن.

م، معن نوفان الصاحلني )مدى مرشوعية تدخل جملس االمن الدويل يف الشؤون 2012 .33

الداخلية للدول االعضاء العراق انموذجا( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية 

 سني القضاة.  كلية احلقوق، بإرشاف د: حممد ح
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م، معني عبد اجلواد عبد احلميد محيد )املعلومة االمنية يف ضوء الرشيعة االسالمية 2012 .34

واثرها يف حتقيق االمن( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

حلقوق املؤلف املالية( قسم القانون  م، مفيدة خليل خمزوم الصويد )احلامية املدنية2012 .35

كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد عيل البدري األزهري، جامعة طرابلس  اخلاص

 ليبيا.

م، مالك راجي اسكندر )حجية احلكم اجلنائي أمام القضاء التأديبي دراسة مقارنة( 2012 .36

ورية مرص العربية الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة القاهرة مجه

 بإرشاف د: رشيف سيد كامل.

م، مالك عبداللطيف عبداحلسني )حق املرهتن يف حبس املرهون دراسة مقارنة(، 2012 .37

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عباس عيل حممد. 

م، منار اسامعيل )محاية السكان املدنيني يف أثناء النزاعات املسلحة يف ضوء القانون 2012 .38

الدويل اإلنساين حالة الرصاع العريب اإلرسائييل أنموذجًا( املاجستري االختصاص 

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: فادي خليل. 
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م، منال امني )نظرة مستقبلية للتحقيق االبتدائي( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .39

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ساريج. 

م، منال عيسى )املشاركة السياسية للمرأة العربية املرأة الفلسطينية نموذجًا( 2012 .40

العلوم السياسية جامعة دمشق املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة و د. سمري حسن.

م، منال يوسف عز الدين )التوائم السيامية اجهاضها وفصلها واحكام عبادهتا( 2012 .41

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

 .السويس

م، منتهى جواد كاظم الزيادي )الطعون االنتخابية النيابية يف العراق دراسة مقارنة( 2012 .42

 كلية القانون اجلامعة املستنرصية املاجستري القانون العام، بإرشاف د: كاظم اجلنايب. 

م، منصور عيل منصور شطا، العالقات التشابكية بني صندوقي التأمينات االجتامعية 2012 .43

تثامر القومي واملوازنة العامة للدولة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق وبنك االس

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، منى السيد حممد عمران )تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات النظامني الربملاين و 2012 .44

الدكتوراه الرئايس(، قسم القانون االداري والدستوري كلية احلقوق جامعة االسكندرية 

 بإرشاف د: حممد رفعت عبدالوهاب.
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م، منري فيصل عبداهلل السلطان )الوساطة اداة رئيسية من ادوات تنفيذ السياسة 2012 .45

اخلارجية الكويتية عربيا واسالميا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 

بإرشاف د: مسعود  والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن،

 الربيض.

م، مه ريوان عمر سليامن )مدى مرشوعية القذف يف نطاق النقد الصحي دراسة 2012 .46

مقارنة( عام جنائي، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: جميد 

 خرض امحد.

مقارنة( املاجستري م، مها الفياض )اجلزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليها دراسة 2012 .47

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلسني.

احلكم  -م، مهدي ابوبكر محة عيل )تأثري الثقافة السياسية عىل طبيعة النظام السيايس 2012 .48

االستبدادي نموذجًا( فكر سيايس، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 اربيل، بإرشاف د: مهدي جابر مهدي.   -

الواقع  2003م، مهدي عيل مهدي )تطور العالقات االمريكية ــ الروسية منذعام 2012 .49

وافاق املستقبل( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 

 بإرشاف د: عيل حسن نيسان.
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االلكرتونية عىل العمل االداري( الدكتوراه  م، مهند النارص العيل )انعكاس احلكومة2012 .50

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

م، مهند عبد رشيد اجلنايب )الدور العراقي يف البيئة االقليمية الكوابح والفرص(، 2012 .51

 لعاين.الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، فكرت نامق ا

م، مهند عبدالواحد )دور االحتاد االفريقي يف تسوية املنازعات دراسة حال 2012 .52

 الصومال(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، مهند كرباج )االشكال احلديثة لإلجتار بالبرش وتبعاهتا القانونية( املاجستري كلية 2012 .53

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

م، مهند نارص طالق الزعبي )الفائدة املرصفية يف القانون األردين(، جامعة الريموك 2012 .54

 االردن.  

م، مهوش بابكر حممد )دور الدعوى اجلزائية يف جرائم العنف االرسي دراسة 2012 .55

قسم القانون، بإرشاف د: مقارنة( عام حماكامت، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل 

 رزكار حممد قادر.

م، مؤنس امحد حسني العقاد )احكام االسري الفقهية دراسة تطبيقية عىل االرسى 2012 .56

الفلسطينيني يف سجون االحتالل االرسائييل( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد.
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مؤيد محزة عباس )االسرتاتيجية االمريكية يف منطقة الرشق االوسط  بعد م، 2012 .57

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2001ايلول 11

م، ميادة القرعان )إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية( املاجستري كلية القانون 2012 .58

 السورية، بإرشاف د: أيمن أبو العيال.  جامعة دمشق اجلمهورية العربية

م، ميادة عجاجة )جتنيد االطفال يف أطال القانون الدويل( املاجستري كلية القانون 2012 .59

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

نة( م، ميديا جالل عبداهلل )احلامية املدنية للمرأة من العنف االرسي دراسة مقار2012 .60

 خاص مدين، املاجستري، بإرشاف د: شريزاد عزيز سليامن.

م، ميساء عوض سليامن ابو حسنني )احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية دراسة 2012 .61

فقيه مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: ماهر حامد احلويل.

إلعالم يف تغطية األزمات قناة اجلزيرة نموذجاً يف عدوان غزة م، ميسم الريس )دور ا2012 .62

( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية 2009كانون الثاين  2008كانون األول 

كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ 

 و د. مجال املحمود.
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حممد نصري الطويبي )اإلعفاءات الرضيبية االقتصادية يف م، ميسون عبد اللطيف 2012 .63

الترشيع الرضيبي الليبي دراسة مقارنة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف 

 د: منصور ميالد يونس، جامعة طرابلس ليبيا.

م، ميشيل شامس )املقاصة يف املعامالت املرصفية( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .64

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سهري اجلندي.

م، ميناس وديع عزو كباجة )دعايات الوكالة األمريكية للتنمية ومرشوع سالم 2012 .65

 USAID propaganda and Salamفياض إهناء اإلحتالل وإقامة الدولة 

Fayyad`s project ending the occupation, establishing 

the stateاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت ( امل

 فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.

م، نادية فرحان زامل السوداين )العدالة االجتامعية يف حكم عالقات العمل دراسة 2012 .66

مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: حممد عيل 

 ئي الطا

م، ناريامن النجار )استغالل براءة االخرتاع( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .67

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هيثم الطاس.
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م، نارص فريد السيد فريد شاهني )املسئولية اجلنائية الدولية من الناحية املوضوعية 2012 .68

ئي كلية احلقوق جامعة االسكندرية مجهورية واالجرائية( الدكتوراه قسم القانون اجلنا

 مرص العربية. 

م، نايف عبد العزيز محد العنزي )االفصاح وفق قانون هيئة االوراق املالية الكويتي 2012 .69

و االردين دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن.

د الغني مرصان )مبدا التمييز والرضورة احلربية يف الرشيعة م، نائل غازي عب2012 .70

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

 مازن اسامعيل هنية.

م، نبيل حسن عبد اللطيف عبد السالم، املعاملة الرضيبية للمرشوعات الصغرية يف 2012 .71

ة واالجتامعية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ضوء التنمية االقتصادي

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نجالء سامي توفيق حممد رايض، دراسة حتليلية ألداء البورصة املرصية كأحد 2012 .72

، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة swotاالسواق الناشئة باستخدام نموذج 

 مرص العربية.املنصورة مجهورية 



115                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، نداء فهمي فايز املرصي )سلطة احلاكم يف فرض الرضائب( املاجستري كلية 2012 .73

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

م، نرسين سليامن القصاب )إشكالية الدولة القطرية يف الوطن العريب( املاجستري 2012 .74

سات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية االختصاص الدرا

 السورية، بإرشاف د: سمري حسن.

م، نرسين عيل عرب الداودي احلكم الصالح ومعوقات تطبيقية يف الدول العربية 2012 .75

 دراسة حاله العراق( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، نشميل سياكو مصطفى )تنازع القوانني واالختصاص القضائي يف قضايا التلوث 2012 .76

البيئي دراسة مقارنة( خاص دويل خاص، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم 

 القانون، بإرشاف د: رعد ادهم عبد احلميد.

القرار  م، نرص الدين ديب سعد خلف )دور املؤسسة العسكرية االرسائيلية يف صناعة2012 .77

(، املاجستري 2009 - 2000السيايس اخلارجي السلطة الفلسطينية ولبنان نموذجا 

فلسطني،  -العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 بإرشاف د: ابراهيم ابراش .
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دول م، نرص دحام اسامعيل الشاوي )السلطة الترشيعية وصنع السياسة العامة يف ال2012 .78

العربية االردن انموذجا(، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، الدكتوراه، العلوم 

 السياسية قسم االسرتاتيجية، بإرشاف د: هشام حكمت عبدالستار. 

م، نرص حممد عيل احلسيني )النظام احلزيب واثره يف اداء النظام السيايس للواليات 2012 .79

(، الدكتوراه قسم نظم السياسية 2003ب عىل العراق املتحدة االمريكية دراسة حالة احلر

 والسياسات العامة، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: منعم صاحي العامر. 

م، نصري عبدالعزيز حممد، نظرية التفسري الدستور واجتهادات املحكمة االحتادية 2012 .80

النجف  -لعلمني للدراسات العليا ، املاجستري معهد ا"دراسة مقارنة"العليا يف العراق 

 االرشف، املرشف د: رياض الزهريي. )العلوم السياسية(

م، نصري كاظم عبيد العيساوي )التعاون بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف النظام 2012 .81

جامعة الكوفة، املاجستري  -(، كلية القانون والعلوم السياسية -دراسة مقارنة  -الربملاين 

 ن العام، بإرشاف د: رافع خرض شرب.  القانو

م، نضال امحد بدر بدر )االبعاد اجليوسياسية ملشكلة مياه حوض هنر الفرات واثرها 2012 .82

عىل العالقات الرتكية السورية(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب 

 االستاذ .   فلسطني، بإرشاف د: صبحي يوسف  -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 
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م، نعم محزة عبدالرضا حبيب )الوضع القانوين لالجئ البيئي يف القانون الدويل 2012 .83

العام(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

فينة وجمهزها( املاجستري كلية القانون جامعة م، نفن سطاس )مسؤولية مالك الس2012 .84

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد فاروق ابو الشامات.

م، هنلة سعد عبدالعزيز )املسئولية اجلنائية للطفل( املاجستري قسم القانون اجلنائي 2012 .85

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

فهيد العازمي )ركن االختصاص يف القرار االداري واثاره القانونية  م، نواف طالل2012 .86

عىل العمل االداري دراسة مقارنة ما بني القانونني االداريني االردين والكويتي(، املاجستري 

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

 بإرشاف د: زهري قدورة.

م، نور اجلوجو )نظرية املوظف الفعيل دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2012 .87

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. 

م، نور احلسن )قانون االنتخاب السوري( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .88

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: تكروري.
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م، نور اهلل تله )االرهاب بالوسيلة االلكرتونية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .89

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: منال املنجد.

م، نور اهلدى قاسم )دور املنظامت الدولية غري احلكومية يف أثناء النزاعات املسلحة 2012 .90

لعالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة السودان أنموذجُا( املاجستري االختصاص ا

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز املنصور. 

م، نور ديب )البريوقراطية ودورها يف االداء االداري دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري 2012 .91

 فدي. كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الص

م، نور صبحي عيل النجار )االنفاق العسكري يف الرشق االوسط بعد احلرب الباردة 2012 .92

دراسة يف االثار االقتصادية والسياسية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

كرتونية(، م، نور عقيل طاهر عقيل طاهرة )النظام القانوين ملحفظة النقود االل2012 .93

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: باسم علوان طعمة. 

م، نور فاضل شاهر )االصالح السيايس والتحول الديمقراطي يف الدول العربية 2012 .94

 العراق انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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)تأثري القوة العسكرية يف السياسية اخلارجية األمريكية بعد احلرب م، نور فهد 2012 .95

الباردة(  املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.

( املاجستري كلية م، نور مساملة )البطالن اجلزائي للقرارات االدارية دراسة مقارنة2012 .96

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. 

م، نور نجم عبداهلل )رشط املنع من الترصف دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق 2012 .97

 جامعة املوصل بإرشاف د: ندى سامل محدون 

يف النظام الربملاين(،  م، نورا رسمد رشيد حسني العبيدي )مسؤولية رئيس الدولة2012 .98

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: إدريس حسن حممد اجلبوري.

م، نيفني حممود حامد املنطاوي، اجلوانب االقتصادية للبيع عرب االنرتنت، رسائل 2012 .99

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

)الرقابة القضائية عىل قرارات فرض الرضائب دراسة  م، نيكار فاضل حممد2012 .100

مقارنة( عام اداري املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عبد 

 امللك يونس حممد.

م، هاجر خليفة القرايض )ضامنات تنفيذ املعاهدات الدولية( قسم القانون العام 2012 .101

 .ليبيا طرابلس جامعة، ضوي الرمحن عبد عيل: د ارشاف املاجستري كلية القانون
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م، هالة كريم تركي )التنشئة االجتامعية السياسية والتحول الديمقراطي يف العراق( 2012 .102

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

راه كلية م، هانا الغجري )محاية حقوق الطفل يف االرايض العربية املحتلة( الدكتو2012 .103

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي.

م، هانا الغجري )مواءمة الترشيعات السورية حول محاية حقوق املرأة مع القانون 2012 .104

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

 ماهر ملندي. 

نا قاسم حممد )الطعن باإللغاء يف القرارات االدارية القابلة لالنفصال عن م، ها2012 .105

العقود االدارية دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، 

 بإرشاف د: منصور ابراهيم العتوم.   

ية القانون جامعة م، هاين زينة )القرض املجمع من الناحية القانونية( املاجستري كل2012 .106

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: موسى مرتي.

م، هاين حممود عبد موسى )ظاهرة العوملة و نشوء دول جديدة كوسوفو وجنوب 2012 .107

 The phenomenon of globalization and theالسودان نموذجا 

rise of new states : Kosovo and Southern Sudan , a 
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modelملاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني ( ا

 بإرشاف د: عبد الرمحن احلاج ابراهيم.

م، هبة عادل يعقوب إدكيدك )السياسة اخلارجية الرتكية بني العامل العريب واالحتاد 2012 .108

فلسطني األورويب( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 

 بإرشاف د: رائد بدر.

 كلية(،  2012 – 1990م، هدى أمحد حسن )الدور السيايس حلزب اهلل يف لبنان 2012 .109

: د بإرشاف السياسية النظم فرع السياسية العلوم املاجستري بغداد جامعة السياسية العلوم

 . حممد دريول عيل

املدنية الناشئة عنها(  م، هدى عصمت حممد امني )االعالنات املضللة واملسؤولية2012 .110

خاص مدين الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: حممد سليامن 

 االمحد.

م، هديل العقرباين )مكافحة الفساد يف االدارة العامة يف ضوء الترشيعات السورية( 2012 .111

ف د: حممد املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشا

 احلالق.
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م، هشام مجيل كامل )اهليئات املستقلة وعالقتها بالسلطة الترشيعية يف العراق دراسة 2012 .112

مقارنة( دكتوراه، جامعة تكريت كلية احلقوق بإرشاف د: عامر عياش عبدالبرش 

 اجلبوري.

سية م، هشام سلامن محد اخلاليلة )اثر االصالح السيايس عىل عملية املشاركة السيا2012 .113

(، املاجستري قسم العلوم السياسية كلية 2012 - 1999يف اململكة االردنية اهلاشمية 

اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: 

 حممد رضا حممود خلف.

ية م، هال الربجس )الرشكات املدنية يف ظل قانون الرشكات اجلديد( املاجستري كل2012 .114

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أبو الشامات. 

م، هلمت حممد اسعد )النظام القانوين للرشكات االمنية اخلاصة يف القانون 2012 .115

العراقي( خاص جتاري، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: 

 حسني توفيق فيض اهلل.

عبداهلل عيل )حرب العراق والفكر االسرتاتيجي االمريكي( املاجستري م، مهام 2012 .116

السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: نادية عبدالقادر 

 املختار.
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م، هند فالح حممود صالح )نظرية البطالن يف القانون املدين دراسة حتليلية مقارنة( 2012 .117

 امعة املوصل بإرشاف د: اكرم حممود حسني البدو الدكتوراه كلية احلقوق ج

م، هيام االغواين )احلامية اجلزائية للشاهد( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2012 .118

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف الرفاعي.

م، هيفى حسن رمضان )الدعوى اجلزائية يف حالة تعدد املتهمني دراسة مقارنة( 2012 .119

جنائي، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رزكار حممد عام 

 قادر.

م، هيوا ابراهيم قادر )الترصف يف املال الشائع دراسة مقارنة( خاص مدين 2012 .120

 الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: عصمت عبد املجيد بكر.

م  )جه نيه تى وه ة كرتنى بريارى سياسه تى ده ره وه له م، هيوا عثامن محه رحي2012 .121

قه يرانى وزه ى ئاوه كى وه ك نموونه يه ك( عالقات دولية،  -كومارى ئيسالمى ئريان 

 املاجستري، بإرشاف د: خالد سعيد توفيق. 

م، واثق عبد محود )التعاون الدويل يف اطار املحكمة الدولية اجلنائية(، املاجستري 2012 .122

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد عكاب حسون العبيدي. كلية
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م، وجيه امحد كامل الصرييف، التنظيم القانوين للثروة العقارية وتداوهلا اقتصاديا يف 2012 .123

سوق االسكان. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ة املدنية مليناء العقبة عن البضائع اثناء املناولة(، م، وسام عيل السوالقة )املسؤولي2012 .124

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، وسام كايش )سياسة جملس الدولة السوري يف نطاق انعدام القرارات االدارية 2012 .125

ه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف دراسة مقارنة( الدكتورا

 د: امحد اسامعيل.

م، وفاء أمحد عبد العزيز العواملة )رقابة حمكمة العدل العليا عىل مرشوعية اجلزاء 2012 .126

التأديبي دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف 

 عتوم.  د: منصور ال

م، وفاء إدريس )املسؤولية املدنية للحارس القضائي( املاجستري كلية القانون 2012 .127

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: زهري حرح.

م، والء لؤي طارق )مستقبل النفط العراقي بني االستثامر الوطني واالستثامر 2012 .128

 االجنبي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، وليد صالح أمحيدة القبائيل )االستيقاف وأثره عيل احلرية الشخصية( قسم 2012 .129

اجستري ارشاف: د. فائزة يونس الباشا، جامعة طرابلس كلية القانون امل القانون اجلنائي

 ليبيا.

م، وليد عايد عوض الرشيدي )املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة دراسة 2012 .130

مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: منصور الرصايرة.

خضري عباس )املسؤولية الدولية لرئيس الدولة عن جرائم النزاعات م، وهج 2012 .131

املسلحة غري الدولية(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 بإرشاف د: ساجد امحيد عبل.

م، وئام حممود سليامن النجار )التوظيف السيايس لإلرهاب يف السياسة اخلارجية 2012 .132

(، املاجستري العلوم 2008 - 2001بعد احداث احلادي عرش من سبتمرب االمريكية 

فلسطني، بإرشاف د:  -السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 عبدالنارص قاسم الفرا .

م، ئارام نجم الدين عبد الغفور )ادارة العملية االنتخابية يف الدول مابعد النزاع 2012 .133

نة( عام دستوري، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، دراسة مقار

 بإرشاف د: رسهنك محيد برزنجي.
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م، ئارى عارف عبد العزيز )املسؤولية اجلزائية الناشئة عن جرائم البث الفضائي( 2012 .134

عام جنائي، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: حممد 

 .معروف عبداهلل

سريوان تويزينه  -م، ئازاد عبد القادر صالح )ريكخستنى ياسايى رووبارى دياىل 2012 .135

وديه كه له زير رؤشنابى ياساى بيؤددوله تى كشتى( عام دويل، املاجستري، جامعة صالح 

 الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: دسنكر داود.

ئيل واثرها عىل عملية التسوية م، يارس اسامعيل حسني الرشايف )هيودية دولة ارسا2012 .136

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب 2011 - 2003يف الرشق االوسط 

 فلسطني، بإرشاف د: رياض حممود االسطل .    -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

وذجا(، م، يارس عامر عمران )حقوق الدول املتشاطئة يف االهنار الدولية العراق إنم2012 .137

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د طارق 

 املجذوب   

م، يارس عبد الرمحن حسن ابو هويل )احكام حوادث الطائرات يف الفقه االسالمي( 2012 .138

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

 محد الداية.ا
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م، يارس عيل خلف الصوايف )النظام القانوين للمالحة يف املضايق الدولية(، 2012 .139

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب     

 -م، يارس حممد سعيد الزين )القتل ملقاصد املكلفني يف الفقه االسالمي قتل الرمحة 2012 .140

القتل حلامية االموال( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة  -القتل لدفع العار 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: شحادة سعيد السويركي. 

دراسة  -م، ئاالن هباء الدين عبداهلل )الوصاية عىل املصارف العراقية اخلاصة 2012 .141

الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: مقارنة( خاص جتاري، الدكتوراه، جامعة صالح 

 نارص خليل جالل.

 -م، ئاوات كامل محد امني )نشوز الزوجني يف قانون االحوال الشخصية العراقي 2012 .142

دراسة مقارنة مع الرشيعة االسالمية( خاص احوال شخصية، املاجستري، جامعة صالح 

 الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: نوزاد صديق سليامن.

م، حييى شقري )مدى توافق قانون ضامن حق احلصول عىل املعلومات يف االردن مع 2012 .143

املعايري الدولية(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد يوسف علوان.
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 للمخاطر التي يتعرض هلا املاجور يف عقد م، حييى حممد املعايطة )النظام القانوين2012 .144

التأجري التموييل(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، يزن خلوق حممد ساجد )االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة يف تركيا 2012 .145

جتربة حزب العدالة والتنمية انموذجا(، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

م، يرسى عمر عبد اهلل العمور )اعامل الكالم اوىل من امهاله واثره يف املعاماالت 2012 .146

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

 حامد احلويل.

م، ئه فني كاكه زياد حممد )الرتويج اجلرمي للسلع االستهالكية املغشوشة بطريقة 2012 .147

االعالن دراسة مقارنة( عام جنائي، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، 

 بإرشاف د: جميد خرض امحد.

بني املبادئ الدستورية ومعايري م، يوسف الفارس )قانون االنتخابات السوري 2012 .148

الديمقراطية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: الرشبجي.
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م، يوسف رمضان يوسف رشاب )االثار املرتتبة عىل زوال الدول واحلكومات يف 2012 .149

المية بغزة فلسطني الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االس

 بإرشاف د: مازن اسامعيل مصباح هنية.

م، يوسف مصطفى رسول )ضامنات التوازن يف االجراءات اجلنائية دراسة مقارنة( 2012 .150

عام حماكامت، الدكتوراه، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رزكار 

 حممد قادر.

لالقتصاد السوري يف ظل العوملة( املاجستري م، يونس احلريري )التنافسية اإلنتاجية 2012 .151

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.

اجتاهات  -م، يونس طلعت عبد الرزاق )الدبلوماسية املعارصة يف ظل العوملة 2012 .152

قات دولية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح جديدة ونامذج منتخبة( عال

 اربيل، بإرشاف د: موسى حممد كفال.  -الدين 

م، يونس عثامن عيل )املسؤولية املدنية لذوي احلرف اليدوية دراسة مقارنة( خاص 2012 .153

مدين، املاجستري، جامعة صالح الدين اربيل قسم القانون، بإرشاف د: رعد ادهم عبد 

 احلميد.
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 للدول اخلارجية السياسة توجهات يف الديني العامل أثر) عرايب وليد امحد م،2012 .154

سياسية ال العلوم كلية الدولية العالقات االختصاص املاجستري( أنموذجاً  السعودية

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز املنصور.

)نظام التسجيل العقاري و اثره عىل الترصفات م، ابراهيم خلدون عبد اللطيف ٢٠١٢ .155

دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون اخلاص جامعة الدول العربية  املنظمة العربية للرتبية 

و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات 

  القانونية بارشاف د حممود عبد الرحيم

الرمحن أمحد الرشقاوي، االجتاهات احلديثة يف حتديد ثمن املبيع . م، ابراهيم عبد 2012 .156

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 دراسة مقارنة(النظام القانوين لألرسار التجارية )م، ابراهيم حممد يوسف عبيدات 2012 .157

عني شمس بإرشاف د رضا السيد معة كلية احلقوق جا الدكتوراه قسم التجاري والبحري

 .عبد احلميد و د ناجي عبداملؤمن حممد

دراسة حتليلية احلامية اجلنائية للمرأة يف القانون املقارن )وي هم، أحالم حممود الن2012 .158

مقارنة يف ضوء القانون الليبي واملرصي والفرنيس واالنجليزي واالمريكي واالتفاقيات 

عني شمس بإرشاف د امحد كلية احلقوق جامعة قسم القانون اجلنائي  الدكتوراه الدولية(

 .حممد صبحي العطار و د سامل حممد االوجيل
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االلتزام الشفافية باإلفصاح عن املعلومات يف بورصة )م، أمحد باز حممد متويل 2012 .159

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

 لعربية.ا

اجلوانب االجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام )م، أمحد سعد حممد احلسيني 2012 .160

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية  (الشبكات االلكرتونية

 مرص العربية. 

ممارسة املوظف العام للحريات الدينية )م، امحد عبد الغني حممد عبد القادر 2012 .161

كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه دراسة مقارنة( سية يف النظم الوضعية واالسالميةوالسيا

 .عني شمس بإرشاف د ربيع انور فتح الباب

م، أمحد عيل البدري عيل ، جريمة غسل األموال يف القانون املقارن . رسائل 2012 .162

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

أمحد فرغيل حممد عثامن ، منازعات العقد االداري يف النظام االنجوسكسوين .  م،2012 .163

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، امحد حممد حممد إسامعيل ، احلامية اجلنائية حلقوق املواطنة . رسائل واطاريح 2012 .164

 مجهورية مرص العربية. القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
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م، اسامة أمحد عبد احلميد للو، أثر عموم البلوى عىل بعض االحكام . رسائل 2012 .165

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اسامة أمحد عيل حممد حجازي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية 2012 .166

ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية للمنازعات العربية . رسائ

 مرص العربية.

م، إسالم دسوقي عبد النبي دسوقي، املسؤولية الدولية عن االرضار الناجتة عن 2012 .167

افعال ال حيظرها القانون الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

طه شهبو ، جرائم االعتداء عىل املوظف العام احلامية املوضوعية ملوظف  م، إسالم2012 .168

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

م، اسامعيل حييى عبداهلل بدر الدين ، االزدواج الربملاين يف اجلمهورية اليمنية . 2012 .169

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

م، أكمل يوسف السعيد يوسف ، احلامية اجلنائية لألطفال ضد االستغالل اجلنيس. 2012 .170

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عة م، احلسن حممد يوسف حسني ، التحكيم يف عقود إدارة الفنادق ذات السم2012 .171

 الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، املختار أبو صاع حممد كال، تعديل العقد االداري بالرادة املنفردة لإلدارة يف 2012 .172

القانون الليبي واملرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 .مرص العربية

م، الناجي صالح يونس املهيوب ، الضامن يف عقود التربعات يف الترشيع املرصي . 2012 .173

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، الوليد أمحد املهندس ، ضامنات رب العمل يف العقود الدولية لإلنشاءات 2012 .174

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

م، آمال عزرين ، إشكاالت التنفيذ يف اإلحكام اجلنائية . رسائل واطاريح القانون 2012 .175

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة م، اماين فوزي السيد محودة، ضامنات تنفيذ االحكام الصادرة يف املنازعات االداري2012 .176

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

م، امل حممد ، عبد املعطي محزة، حق االرضاب والتظاهر يف النظم السياسة 2012 .177

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

احلامية اجلنائية للعالمة التجارية . رسائل واطاريح  م، أمري حممد عاصم بسيوين،2012 .178

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، أمرية أمحد حممد راشد ، محاية املستهلك من الدعاية الكاذبة واملضللة . رسائل 2012 .179

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، انتصار منصور حممود عيل ، املعارضة السياسية . رسائل واطاريح القانون كلية 2012 .180

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، انتصار منصور حممود عيل عبد اجلواد ، املعرضة السياسية . رسائل واطاريح 2012 .181

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

انسام قاسم حاجم لطيف )املسؤولية اجلنائية للقوات االجنبية يف العراق دراسة  م،٢٠١2 .182

يف القانون الدويل العام( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د طيبة 

 جواد املختار

م، انور اسامعيل خليل )العالقات القطرية االيرانية يف ظل حكم الشيخ محد بن ٢٠١٢ .183

( املاجستري يف الدراسات السياسية جامعة الدول ١٠١٢-١٩٩٥ال ثاين للفرتة خليفة 

العربية معهد البحوث و الدراسات العربية قسم الدراسات السياسية بارشاف د حممد 

 السعيد ادريس

م، اياد يوسف حيال حممد )دور االحزاب السيايس يف محاية احلقوق و احلريات ٢٠١٢ .184

جستري يف القانون العام جامعة الدول العربية املنظمة العربية العامة دراسة مقارنة( املا
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للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات 

  القانونية بارشاف د جابر جاد نارص

م، إيامن فؤاد عبد املنعم أمحد، تعارض الدعوى واالحكام يف مذاهب الفقه 2012 .185

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

م، أيمن حممد فتحي رميس ، نظرية االستئناف يف القضاء االداري . رسائل 2012 .186

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يف ضوء املقاصد العامة م، بندر بن صالح بن عيسى اجلرب، التربع باألعضاء 2012 .187

للرشيعة اإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، جابر موسى أمحد االسكندراين موسى ، حالة الرضورة واملسؤولية الدولية يف 2012 .188

رة مجهورية القانون الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

 مرص العربية.

م، مجال سيد خليفة حممد ، املسؤولية املدنية الناشئة عن اعامل املراقبة اجلوية . 2012 .189

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، مجال عبده عبد العزيز سيد ، اآلليات الدولية ملكافحة اجلرائم ضد االنسانية .2012 .190

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مجال حممد معاطي موايف ، والية القضاء االداري يف نظر املنازعات الرضيبية 2012 .191

وتنازع االختصاص بني القضاء االداري والقضاء العادي . رسائل واطاريح القانون كلية 

 ة مرص العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م، مجيل عبد اهلل القاتفي ، اختصاص املجالس املحلية والرقابة عليها يف ظل القانون 2012 .192

يف اجلمهورية اليمنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة  2000لسنة  4رقم 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حازم زهري سعادة ) االلتزام بالتبصري يف عقد البيع دراسة مقارنة ( املاجستري ٢٠١٢ .193

 القانون كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نائل مساعدة 

م، حسام حممد زهران ، تطور مبدأ السيادة يف ظل منظمة التجارة العاملية . رسائل 2012 .194

 نصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

م، حسام حممد عبد العزيز، املحاكم االدارية كإحدى الضامنات املقررة للموظف 2012 .195

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

م، حسني عيسى عبداحلسن احلسناوي )احلامية القانونية للمستهلك من االغراق ٢٠١2 .196

التجاري دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د 

 صفاء تقي العيساوي
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م، محال حممد حممد بوشوال ، محاية املستهلك يف مواجه الرشوط التعسفية يف ضوء 2012 .197

نظرية عقود االذهان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 العربية.  مرص

م، محيدة السيد سليامن ، مدى مرشوعية الترصف يف األعضاء االدمية يف الرشيعة 2012 .198

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

م، حنان السيد عبد اهلادي عبد احلافظ ، التنظيم القانوين الدويل يف ظل هيمنة 2012 .199

حد . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القطب الوا

 العربية.

م، خالد عبد الرحيم فرج عريش ، االحكام العامة للجريمة العسكرية يف الترشيع 2012 .200

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

د الفتاح شتية ، إدارة صناديق االستثامر واملسؤولية الناجتة م، خالد عبد السالم عب2012 .201

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

م، خالد عيل اجلبور ) اثر الدافع يف الترشيع اجلزائي االردين ( املاجستري  كلية ٢٠١٢ .202

 راعره القانون جامعة ال البيت بإرشاف د حممد الف

م، خالد نرص اهلل الكواليت ، اعادة املحاكمة يف قانون االجراءات اجلنائية . رسائل 2012 .203

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، رجب عبد الطاهر عيل عبد اللطيف، انتهاء عقد العمل ألسباب اقتصادية 2012 .204

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلق

م، رفاعي حسن عيل عبد الرمحن، الوعد بجائزة اجلعالة بني القانون الوضعي 2012 .205

والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

اسة بسمعته عبد ثبوت م، رفقي حممد حممد سالمة ، تعويض املتهم عن االرضار امل2012 .206

براءته يف مذاهب الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، رمضان املقطوف عمر عبد اهلل، التزام البائع بإعالم املشرتي وتبصريه يف املرحلة 2012 .207

ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية السابقة عىل ابرام البيع. رسائل واطاريح القانون كل

 مرص العربية.

م، رمضان حممد نرص أبو عجينة ، سياسة العدالة التصاحلية يف الترشيع الليبي . 2012 .208

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يز محاية حقوق م، زحل حممد االمني فضل، دور القانون الدويل االنساين يف تعز2012 .209

 االنسان. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، سامي حممد عبد العال اخلرضي، اجلزاءات اجلنائية يف القانون الدويل العام. 2012 .210

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن سعيد عوض احلامدي ، نظام احلسبة يف الفقه اإلسالمي والقانون م، سعد سليام2012 .211

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

م، سعدية البدوي السيد أمحد بدوي ، نحو نظرية عامة للدفاتر التجارة االلكرتونية 2012 .212

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

م، سعيد ابن عبد اهلل بن نارص الزعايب ، اجراءات التقايض االداري . رسائل 2012 .213

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سعيد محوده هبجت حسن احلديدي ، نظام االرشاف والرقابة عىل االنتخابات 2012 .214

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

م، سالم مؤيد رشيف مال حسن )جرائم العنف ضد االطفال دراسة مقارنة( ٢٠١2 .215

 املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ارساء حممد عيل سامل

ملسؤولية املدنية للصحفي . رسائل واطاريح م، سليامن حممد عودة اهلدايات ، ا2012 .216

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 
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م، سهري رشف ابراهيم ، التعويض كجزء تكمييل يف اتفاقية االمم املتحدة بشأن 2012 .217

عقود البيع الدويل للبضائع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ة مرص العربية.مجهوري

م، سيد أمري رضوان سيد ، االرهاب واآلليات الدولية ملكافحته . رسائل واطاريح 2012 .218

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سيد حممد السعيد هالل ، احلامية الدولية للبينة أثناء النزاعات املسلحة . رسائل 2012 .219

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م، شذى عبداهلل فالح ربابعه ) املسؤولية املدنية الناشئة عن اجلراحة التجميلية ٢٠١٢ .220

 دراسة مقارنة ( املاجستري كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د نبيل شطناوي

ن احكام الظروف م، شعبان رأفت أمحد عبد اللطيف ، مدى إمكانية االستغناء ع2012 .221

الطارئة بإحكام الغبن الالحق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، شوقي حممد فرج عفيفي ، االلتزام بالرسية يف عقود نقل التكنلوجيا . رسائل 2012 .222

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، صالح بن هاشل بن راشد العسكري ، الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني 2012 .223

يف دول جملس التعاون اخلليجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، صالح حسني عيل العبد اهلل )احلق يف االنتخاب دراسة مقارنة( الدكتوراه يف ٢٠١٢ .224

انون جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الق

الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د صالح الدين فوزي 

  حممد

م، صالح رشيف مكتوب )انقضاء الدعوى اجلزائية بالعفو العام دراسة مقارنة( ٢٠١2 .225

 عام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د حممد عيل سامل جاسماملاجستري القانون ال

م، صالح صالح السهيل ، دعوى االلغاء بني الترشيعني املرصي والكويتي . رسائل 2012 .226

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ميني أثناء النزاعات م، صفا عبد احلي حممد أمحد عزام ، احلامية الدولية لإلعال2012 .227

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

م، ضاحي موسى حسن عبد الرازق، الضامنات الكفيلة حلسن اداء القضاة ملهامهم 2012 .228

ق بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عادل أمحد حممد اخلاليلة ، صالحيات رئيس الدولة يف الظروف االستثنائية يف 2012 .229

كل من مرص واألردن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

د االدارية . رسائل واطاريح م، عائشة السنويس حممد درويش ، البطالن يف العقو2012 .230

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد االمري كاظم عامش العيساوي )السياسة اجلنائية يف جرائم الفساد االداري ٢٠١٢ .231

واملايل يف القانون العراقي دراسة مقارنة( ماجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون 

 د حممد عيل سامل بإرشاف 

م، عبد الباسط أمحد حممد صوم العام ، تطبيقات فقه املصلحة ومقاصد الرشيعة يف 2012 .232

مسائل الزواج . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

 م، عبد الباسط حممد عبد الواسع ، رشوط التحكيم يف عقد البيع التجاري الدويل2012 .233

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

م، عبد احلميد منصور عبد العظيم ، النظام القانوين لرشكة االيداع والقيد املركزي 2012 .234

لألوراق املالية يف سوق رأس املال املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

  العربية.املنصورة مجهورية مرص



143                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عبد الرحيم عبد الفتاح مدين مكي، املسؤولية االدارية للرشطو عن اعامهلا 2012 .235

االدارية واملادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عبد الفتاح حممد عبد الفتاح أمحد شحاته، إجهاض جنني االغتصاب يف الفقه 2012 .236

المي والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة اإلس

 مجهورية مرص العربية.      

م، عبد الكريم أمحد أمحد التالياء ، تنفيذ احكام املحكمني االجنبية يف منازعات 2012 .237

عقود االستثامر وفقا للقانون اليمني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد اهلل حممد عون الزهراين ، املواجهة اجلنائية لظاهرة غسل االموال يف القانون 2012 .238

اجلنائي الداخيل والقانون اجلنائي الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن ، النظام القانوين الدويل ملنظمة الدول املصدرة م، عبد اهلل حممد حممد نشوا2012 .239

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

م، عبد املنعم حممد الرصارعي ، خصوصية االجراءات للطفل املنحرف يف الترشيع 2012 .240

 نصورة مجهورية مرص العربية.الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل
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م، عثامن توفيق القضاة ) اثر التوصية املشرتكة بخصوص احكام محاية العالمات ٢٠١٢ .241

املشهورة عىل القانون االردين دراسة مقارنة ( املاجستري امللكية الفكرية كلية القانون 

 جامعة ال البيت بإرشاف د رمزي امحد مايض.

بود ، االلتزام بالتبصري يف جمال العقود املهنية . رسائل م، عصام حممد أمحد عبد املع2012 .242

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عطية عبد السالم عبد القادر الفيتوري، ضامنات حقوق السجني اثناء التنفيذ 2012 .243

جامعة املنصورة مجهورية  العقايب يف القانون الليبي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق

 مرص العربية.

م، عفيف حممد حسني أبو كلوب ، تقدير التعويض واثر تغيري القوة الرشائية 2012 .244

للنقود عىل تقديره . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

اإلسالمية يف مرص احلديثة . م، عيل عمر الفاروق حممد فخر ، تطبيق الرشيعة 2012 .245

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيل عوض اجلربة ، جريمة االحتيال يف جمال التعامل يف البورصات املحلية 2012 .246

 واالجنبية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عيل فيصل نوري )تسبيب االحكام املدنية دراسة مقارنة( املاجستري القانون ٢٠١٢ .247

 اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د هادي حسني عبد عيل الكعبي 

م، عيل لطفي رجب بركات ، نحو اجراءات رضيبية موحدة لربط وحتصيل 2012 .248

ة احلقوق جامعة املنصورة رضيبتي الدخل واملبيعات . رسائل واطاريح القانون كلي

 مجهورية مرص العربية.

م، عيل يوسف حممد الشمري )املركز القانوين للمصفي يف رشكات االموال دراسة ٢٠١٢ .249

مقارنة( املاجستري يف القانون جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم 

الدراسات القانونية بارشاف د حممود معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و 

 خمتار امحد بريري

م، عامد حممد عيل عبد العاطي األمم املتحدة وإرهاب الدولة يف جمال السلم واملن 2012 .250

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

الباين( املاجستري  جامعة الدول م، عامر عباس حممود )الفكر السيايس جلالل الط٢٠١٢ .251

العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم 

  البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د ماجدة عيل صالح

م، عمران عبد العزيز فرج غريب ، جزاء عدم القبول يف االجراءات اجلنائية . 2012 .252

 ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاري
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م، عيد سعد دسوقي حممد ، محاية امللكية اخلاصة يف القضاءين االداري 2012 .253

والدستوري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

مع احللول. رسائل واطاريح  م، غازي عايد صباح الغثيان الساليطة ، الوفاء2012 .254

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، غانم عبد دهش الكرعاوي )حرية تكوين االحزاب السياسية يف القانون ٢٠١٢ .255

العراقي و املقارن( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د رافع خرض 

 صالح شرب 

عبد اهلل العبيد العازمي ، االجراءات اجلنائية املعلوماتية . رسائل واطاريح  م، فهد2012 .256

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فؤاد قاسم مساعد الشعيبي ، التنظيم القانون لعقود خدمات االتصاالت . 2012 .257

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

م، فوزي حممد حممود أبو طالب ، مرشوعية حمل االلتزام يف الفقه اإلسالمي . 2012 .258

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فيصل خليفة الصويعي السائح ، السلطة املركزية والالمركزية بني النظرية 2012 .259

 طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.والتطبيق . رسائل وا
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م، قيس سعد حسن ) عالقات العراق بدول اجلوار اثناء فرتة احلروب العراقية ٢٠١٢ .260

االيرانية( املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية يف لبنان كلية احلقوق بإرشاف د حسن 

 جوين 

، احلامية اجلنائية لذوي االحتياجات اخلاصة . رسائل  م، كارم حممود حممد أمحد2012 .261

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، كرم عبد احلميد عبد ربه احلناقطة ) النظام القانوين حلاكمية رشكات التأمني يف ٢٠١٢ .262

 اف د رمزي امحد مايض االردن ( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ال البيت بإرش

م، لطفي رمزي أمني رضوان ، عقد االمتياز التجاري كوسيلة من وسائل نقل 2012 .263

التكنلوجيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، ليث عبدالرزاق عيل االنباري )االلتزام التضاممي دراسة مقارنة( املاجستري ٢٠١2 .264

 نون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ضمري حسني املعموريالقا

م، ماجد عيل حممد املنصوري ، جريمة غسل األموال . رسائل واطاريح القانون 2012 .265

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حطاب م، جمدي عبد الفتاح سليامن ، االمتناع املرشوع للبنوك عن الوفاء بقيمة 2012 .266

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



148                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، جمدي حممد حسن موايف، احكام عقد الرصف واثاره بني األصالة والتجديد . 2012 .267

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ور ، مبدأ حرية القايض يف االثبات . رسائل واطاريح م، حممد ابراهيم حممد منص2012 .268

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد أمحد ابراهيم حممود ، دور قضاء التحكيم التجاري الدويل يف خلق قواعد 2012 .269

ة مجهورية قانونية للتجارة الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 مرص العربية.

م، حممد أمحد عبد احلميد أمحد ، احلامية املدنية للمستهلك التقليدي وااللكرتوين . 2012 .270

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، حممد أمحد عبد العال حممود ، احلامية القانونية للكائنات الدقيقة يف القانون2012 .271

املرصي والقانون الفرنيس واالتفاقيات الدولية وفقا آلليات امللكية الفكرية . رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد الباز حممد الباز، مرشوعية نقل وزرع االعضاء البرشية . رسائل واطاريح 2012 .272

 رة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصو
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م، حممد حافظ ابراهيم النجار ، احلد االدنى ملعاملة املسجونني وفق املواثيق الدولية 2012 .273

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

 العربية.

اجلنائية . رسائل  م، حممد حسن أمحد مطر ، حجية االمر باألوجه إلقامة الدعوى2012 .274

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حسن حممد ابراهيم طلحة ، املواجهة الترشيعية واألمنية لتمويل اجلرائم 2012 .275

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

سني حممد االمحد ) بطالن حكم التحكيم و نطاق رقابة حمكمة التمييز م، حممد ح٢٠١٢ .276

عليها دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة ال البيت بإرشاف 

 د عامد دحيات 

م، حممد حسني حممد عيل ، التحكيم االلكرتوين يف منازعات التجارة الدولية 2012 .277

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون

م، حممد ربيع أنور فتح الباب ، املسؤولية املدنية للدولة عن ارضار التلوث 2012 .278

االشعاعي النووي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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الدولة عن عدم تنفيذ االحكام االدارية م، حممد رضوان صالح رضوان ، مسؤولية 2012 .279

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

م، حممد سيد رزق متويل حرب ، مسؤولية اعضاء جملس االدارة عن إفالس رشكة 2012 .280

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

م، حممد طه سيد أمحد ، ضامنات تنفيذ احكام التحكيم يف منازعات العقود االدارية 2012 .281

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

م، حممد عباس هاشم العالق )انموذج مقرتح إلجياد التوافق بني النظام املحاسبي ٢٠١٢ .282

يف العراق بحث تطبيقي يف جامعة  GFSءات مالية احلكومة الدول احلكومي و نظام احصا

الكوفة( املحاسبة القانونية مركز العام بغداد معهد العريب للمحاسبني القانونيني احتاد 

 العام للمحاسبني واملراجعني العرب بإرشاف د ابراهيم عبد موسى السعربي 

ة املدنية عن االستعامل غري املرشوع م، حممد عبد احلفيظ دايج اخلاميسة ، املسؤولي2012 .283

للبطاقة االئتامنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممد عبد العزيز سهل ، جرائم اإلرهاب الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية 2012 .284

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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مد عبد اهلل حممد العوا ، املسؤولية اجلنائية الناشئة عن جرائم االموال عرب م، حم2012 .285

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

م، حممد عبد محادي املساري )اثر العامل الديموغرايف عىل مستقبل قضية كركوك( ٢٠١٢ .286

اسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و املاجستري يف العلوم السي

العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف 

 و د ايامن حسن  د رجائي فايد

م، حممد عبد عيل خضري الغزايل )التأثري املتبادل بني السلطتني الترشيعية و التنفيذية ٢٠١٢ .287

مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د رافع خرض  دراسة

 صالح شرب 

م، حممد عزت مصطفى سالم ، اجلريمة السياسية يف ظل النظام العاملي اجلديد . 2012 .288

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عم اسامعيل عمر ، محاية حقوق االنسان يف حالة الطوارئ م، حممد عصام عبد املن2012 .289

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

م، حممد عيل النجار ، حقوق املؤلف يف ضوء الثورة املعلوماتية احلديثة . رسائل 2012 .290

 رص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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م، حممد عيل حممد الشافعي ، النطاق الشخيص للعقد . رسائل واطاريح القانون 2012 .291

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

دراسة  الرقابة عىل دستورية االتفاقيات الدولية)م، حممد حمفوظ عبد العظيم 2012 .292

 إرشاف د حممد انس جعفربني سويف بكلية احلقوق جامعة  الدكتوراه مقارنة(

م، حممد حممد القطب مسعد ، املسؤولية املدنية الناشئة عن ارضار الدواء . رسائل 2012 .293

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حممد حسن رشف الدين، النظرية العامة للوظائف واالجور واملرتبات . 2012 .294

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ا

م، حممود اهلاليل اهلاليل عبد الصمد، أثر العقاب عىل التحريض يف املنع من وقوع 2012 .295

اجلرائم يف الرشيعة اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ر عمر ، احلكم يف الدعوى االدارية وتنفيذه . رسائل واطاريح م، حممود أنيس بك2012 .296

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممود جاسم نجم الراشدي )ضامنات تنفيذ اتفاقيات محاية البيئة داخل الدولة( ٢٠١٢ .297

للرتبية و الثقافة و العلوم املاجستري يف القانون الدويل جامعة الدول العربية املنظمة العربية 
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معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بإرشاف د امحد 

 ابو الوفا

م، حممود رايض عامر حممد خليل ، السياسة اجلنائية يف جمال التهرب الرضيبي . 2012 .298

 بية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العر

م، حممود شعبان البكري خليل ، مبدأ حسن النية وإثره يف عقد البيع . رسائل 2012 .299

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، حممود فريد حممد عبد اللطيف ، تفسري النصوص القانونية يف قضاء املحكمة 2012 .300

ق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة الدستورية العليا بني النظرية والتطبي

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

 (املشكالت القانونية التي تواجه التجارة االلكرتونية)م، حممود حممد زيدان حممد 2012 .301

قاهرة بإرشاف د حممود خمتار امحد كلية احلقوق جامعة الالقانون التجاري  الدكتوراه

 .بريري

مصطفى عبد اهلل، عقد االجيار التموييل. رسائل واطاريح القانون كلية م، حممود 2012 .302

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، خمتار حمسن حممد صالح ، قاعدة حفظ الدين وتطبيقاهتا يف الرشيعة اإلسالمية 2012 .303

ة ونصوص القانون املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 مجهورية مرص العربية.

م، مدحت جورجي اسبريو ، السلطة التقديرية للقايض اجلنائي . رسائل واطاريح 2012 .304

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مسعد حلمي عبد الغني عيل، املسؤولية املدنية للشخص االعتباري يف القانون 2012 .305

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة الوضعي والفقه االسالمي . 

 مجهورية مرص العربية.

م، مشوط شعبان عامر اهلاجري ، تطور احلقوق الدستورية للمرأة العربية . رسائل 2012 .306

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لة. رسائل واطاريح القانون كلية م، مصطفى سامل عبد، احلصانة القضائية للدو2012 .307

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى عبد العظيم حسن، املواجهة املوضوعية واالجرائية للجريمة االرهابية 2012 .308

يف القانون اجلنائي الدويل والداخيل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مصطفى عبد املنعم معرض عبد التواب ، املواجهة اجلنائية للجرائم االرهابية 2012 .309

يف الترشيع املرصي ، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، مصطفى حممد أمحد الرصارعي، جريمة الرسقة باإلكراه يف الترشيعني املرصي 2012 .310

 ئل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.الليبي . رسا

م، معاذ أبو السعود عبد املطلب مصطفى ، التحول باملسؤولية املدنية عن تعويض 2012 .311

االرضار من الفردية إىل اجلامعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية. 

إدارة التفليسة وانتهائها بالنسبة للشخص يف الترشيع )معمر طاهر محيد ردمان م، 2012 .312

عني شمس بإرشاف د رضا السيد عبداحلميد و د كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (اليمني

 .ناجي عبداملؤمن حممد

م، مناحي خالد حممد اهلاجري ، أثر النظام العام عىل اتفاق التحكيم . رسائل 2012 .313

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح ال

م، منصور أبو املجد عيل سامح ، محاية املستهلك يف اطار سياسيات املنافسة ومنع 2012 .314

 االحتكار . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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وين لتأمني اصابات العمل وأمراض م، مهدي صالح حسن الزغبي ، النظام القان2012 .315

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

م، مهند فالح حسن الشمري )تضمني املواظف العام يف القانون العراقي دراسة ٢٠١2 .316

 مقارنة( املاجستري جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د اسامعيل صعصاع غيدان

م، ميادة مصطفى حممد املحروقي، اإلجهاض بني اإلباحة والتجريم . رسائل 2012 .317

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نارص فريد السيد فريد شاهني ، املسؤولية اجلنائية الدولية من الناحية املوضوعية 2012 .318

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

 العربية.

م، ناهد يرسي حسني العيسوي ، ضامنات املحاكمة اجلنائية املنصفة . رسائل 2012 .319

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ؤلف م، نبأ مرتىض السعدي ) الوضعية القانونية حلق تقرير النرش يف ضوء وفاء امل٢٠١٢ .320

بالتزاماته التعاقدية دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ال البيت 

 بإرشاف د سامر الداللعة

( ٢٠٠٥م، نرباس عبد احلسني ناهي )جملس النواب العراقي و تعديل دستور ٢٠١٢ .321

لثقافة و املاجستري يف العلوم السياسية جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و ا
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العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف 

  د نيفني عبد املنعم مسعد

م، نبيل مداهلل العبيدي )مكافحة االجرام االقتصادي و املايل الدويل مرص نموذجًا( ٢٠١٢ .322

نظمة العربية للرتبية املاجستري معهد البحوث و الدراسات العربية جامعة الدول العربية امل

 و الثقافة و العلوم بإرشاف د عمر سامل 

م، نجاح مطر العبد دقامق ، التحول يف مفهومي املقاومة واالرهاب يف االرايض 2012 .323

الفلسطينية املحتلة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

الدملوجي )عقد جتهيز خدمات اهلاتف النقل دراسة م، نزار حازم حممد حسني ٢٠١٢ .324

حتليلية مقارنة( الدكتوراه يف الدراسات القانونية جامعة الدول العربية  املنظمة العربية 

  للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية بارشف د رضا حممد عبيد

ملرأة يف القانون الدويل العام رسائل م، نشأت حممد عبد الكريم أبو عيطة ، حقوق ا2012 .325

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نشوى رأفت ابراهيم امحد ، محاية احلقوق واحلريات الشخصية يف مواجهة 2012 .326

التقنيات احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 بية.العر
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م، هنلة أمحد فوزي أمحد حممد، االلتزام بضامن السالمة يف املجال البيئي دراسة يف 2012 .327

إطار قواعد املسؤولية املدنية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

لقانون كلية م، هنلة سعد عبد العزيز، املسؤولية اجلنائية للطفل. رسائل واطاريح ا2012 .328

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نور اهلدى مصطفى سيد، عضوية مرص يف منظمة الكوميسا وأثر ذلك عىل 2012 .329

الرشاكة مع االحتاد االوريب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ة القضاء عىل حكم التحكيم( املاجستري القانون م، هاشم عنيد حسام احللفي )رقاب٢٠١٢ .330

جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات 

  العربية قسم الدراسات القانونية بإرشاف د مجال الكردي و د عبد املنعم زمزم

تكشاف واستغالل ثروات م، هاشم حممد حمب عالمة ، التنظيم القانوين الدويل الس2012 .331

اجلرف القاري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، هالة حممد امام حممد طاهر ، اجلوانب املوضوعية واالجرائية للمسؤولية اجلنائية 2012 .332

 العربية. للطفل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
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م، وائل حممود فخري غريب ، مبدأ عدم التدخل يف احلروب األهلية . رسائل 2012 .333

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وجيه املندو خفاجي اجلحش ، املنظور العرصي لعقود املرشوعات العامة . 2012 .334

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م، وضاح محيد قائد الصويف ) انسحاب الرشيك من رشكة التضامن دراسة مقارنة ٢٠١٢ .335

 ( املاجستري القانون كلية الدراسات العليا اجلامعة ال البيت بإرشاف د عمر فالح العطني 

،  1998قية م، وليد حممد منصور حممد ، الدعوى اجلنائية الدولية يف ضوء اتفا2012 .336

بإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، يارس حممد حممد أبو زيد الفقي ، التحكيم يف منازعات العقود االدارية بني 2012 .337

ن كلية احلقوق جامعة القانون الوضعي والرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ياسني تاج الدين سالمة نوفل ، احلامية اجلنائية للحياة اخلاصة . رسائل واطاريح 2012 .338

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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قانون املدين م، يعىل قحطان عبد الرمحن الدوري ) الوديعة يف الفقه االسالمي وال٢٠١٢ .339

دراسة مقارنة ( املاجستري القانون كلية الرشيعة اجلامعة ال البيت قسم الفقه واصوله 

 بإرشاف د عيل مجعة الرواحنة

م، ابا ذر عباس غضبان اخللف )دور العوامل االقتصادية يف صنع السياسة 2013 .340

لعلوم السياسية اخلارجية القطرية(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية ا

 واالدارية والدبلوماسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عبد اهلادي يموت 

م، ابتسام احلمد )آليات االصالح االداري املطبقة يف وزارة الداخلية يف اجلمهورية 2013 .341

العربية السورية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 ف د: الرصان. بإرشا

م، إبتسام مسعود مرسال بن زايد )تعويض الضحايا وفق نظام روما األسايس( 2013 .342

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

 طرابلس ليبيا.

م، ابتهال ضياء نارص )الدور االستشاري ملجلس شورى الدولة يف العراق دراسة 2013 .343

ة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حنان حممد مقارن

 مطلك القييس. 
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م، ابراهيم ابن عودة حايص )االسباب واالثار لقطع العالقات الدبلوماسية(، 2013 .344

الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف 

 ن حممد املجذوبلبنا

(، 2005م، ابراهيم جاسم لطيف )حل الربملان يف دستور مجهورية العراق لعام 2013 .345

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، ابراهيم ديوب )التحريرية يف التحكيم بالعقود الدولية( املاجستري كلية القانون 2013 .346

 بور.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خا

م، ابراهيم صالح ابراهيم امحد الرويني، إعالن االوراق القضائية وفقًا ألحكام 2013 .347

قانون املرافعات املرصي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

 القانون م، إبراهيم عبدالسالم حممد الصغري )املسائل املتعلقة بالنظام العام يف2013 .348

اإلداري الليبي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: حممد عبداهلل 

 احلراري، جامعة طرابلس ليبيا.

م، ابراهيم عبدالقادر حممد )التحديات الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل االمن 2013 .349

 األوسط الرشق جامعة املاجستري(، حالة دراسة 2013 – 1999الوطني االردين يف الفرتة 
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 بإرشاف، االردن اهلاشمية االردنية اململكة، السياسية العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية

 لطائي.ا فهمي عبدالقادر: د

م، ابو ذر شاكر عبد مرزوك )النظام القانوين إلدارة املجالس البلدية دراسة مقارنة 2013 .350

قوق، االردن، املاجستري القانون بني العراق واالردن(، جامعة الرشق االوسط كلية احل

 العام، بإرشاف د: زهري امحد قدورة.  

م، ابو طالب هاشم امحد الطالقاين )عالقة املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة 2013 .351

(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري -دراسة يف القانون الدويل العام  -بمجلس االمن 

 جواد املختار.  القانون العام، بإرشاف د: طيبة

م، ابوذر شاكر عبد مرزوق )النظام القانوين إلدارة املجالس البلدية دراسة مقارنة 2013 .352

بني العراق و االردن(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: زهري قدورة.

الدولة الديمقراطية املدنية يف العراق بعد العام  م، اثري ادريس عبد الزهرة )واقع بناء2013 .353

ومستقبلها( الدكتوراه فرع النظم السيايس كلية العلوم السياسية جامعة بغداد  2003

 بإرشاف د: عبداجلبار امحد عبد اهلل. 
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م، اثري عبداجلواد حسني )املسؤولية العقدية عن فعل الغري يف عقد االجيار دراسة 2013 .354

تري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حنتوش مقارنة(، املاجس

 رشيد. 

م، احسان عيل عبد االمري، الرقابة االدارية عىل اعامل االدارة العامة. املاجستري، 2013 .355

 النجف االرشف، )قسم القانون( -معهد العلمني للدراسات العليا 

دارة يف فرض العقوبات م، احسان عيل هادي )األساس القانون لسلطة اال2013 .356

 االنضباطية دراسة مقارنة( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا )قسم القانون( 

م، احسان حممد هادي الكرعاوي )العالقات االيرانية السعودية بعد عام 2013 .357

م(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية كلية العلوم السياسية واالدارية 2003

 اسية، اجلامعة االسالمية لبنان، بإرشاف د: طالل العرتييس. والدبلوم

م، أمحد السيد ابو اخلري هالل، ضوابط العدالة القضائية. رسائل واطاريح القانون 2013 .358

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

(، 2005م، أمحد جاسم حسن )االستجواب الربملاين وفق الدستور العراقي لعام 2013 .359

 كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حيدر طالب األمارة. 
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م، أمحد حسني عيل األشقر )دور القضائيني الدستوري واإلداري يف محاية احلقوق 2013 .360

واحلريات العامة يف فلسطني دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة 

 طني بإرشاف د: يارس العموري.بريزيت فلس

م، امحد حسني )احلامية املكملة يف القانون الدويل لالجئني( املاجستري كلية القانون 2013 .361

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يازجي. 

 احلقوق كلية الدكتوراه( اجلنائية االجراءات يف الرسعة حق) م، امحد محيد حسان2013 .362

 .تكريت جامعة

م، امحد محيد عجم البدري )احلامية الدولية للبيئة اثناء النزاعات املسلحة(، 2013 .363

 املاجستري القانون الدويل، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: عدنان عباس النقيب. 

م، امحد رايض ابو ريدة )صعود احلركات االسالمية يف الربملانات العربية دراسة 2013 .364

املسلمني يف مرص(، املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم  حالة االخوان

 فلسطني، بإرشاف د: صالح ابو ختلة . -االدارية، جامعة االزهر، غزة 

م، امحد زغري جمهول العيساوي )املسؤولية اجلزائية المتناع املوظفني عن تنفيذ 2013 .365

اجستري القانون العام، بإرشاف د: حممد االحكام القضائية(، كلية القانون جامعة بابل، امل

 اسامعيل ابراهيم. 
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م، امحد زكي حييى )التنظيم القانوين لعقد جتهيز الطاقة الكهربائية دراسة مقارنة(، 2013 .366

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حممد كاظم. 

ئية للموظف العام عن هروب م، أمحد سعدون حسن العزاوي )املسؤولية اجلنا2013 .367

 مسلويب احلرية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود.

م، امحد سليم حسني زعرب )التغريات السياسية االقليمية وانعكاسها عىل توازن 2013 .368

(، املاجستري كلية االقتصاد والعلوم االدارية 2012 - 2003القوى يف الرشق االوسط 

 قسم العلوم السياسية غزة فلسطني بإرشاف د: رياض العيلة و د عبري ثابت. 

م، امحد صاحب عبداجلواد )التنظيم الدستوري والقانوين لالحزاب السياسية يف 2013 .369

 العراق دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     

العازمي )عقد الوكالة يف القانون املدين البحريني يف ضوء الفقه  م، امحد عادل عيل2013 .370

 اإلسالمي(، جامعة الريموك االردن.  

م، امحد عبد القادر خلف حممود )جريمة االجتار بالبرش دراسة مقارنة( كلية 2013 .371

 احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: زينب امحد عوين. 

عبداحلسني عيدان دعيبل، دور جامعة الدول العربية السياسية يف العراق  م، امحد2013 .372

النجف االرشف،  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003بعد العام 

 املرشف د: عامر حسن فياض. )العلوم السياسية(
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كلية القانون م، امحد عبداحلق )املفاهيم احلديثة يف توازن املوازنة العامة( املاجستري 2013 .373

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرصان. 

م، أمحد عبدالفتاح النسور )السلطة التقديرية لإلدارة يف توقيع العقوبات التأديبية 2013 .374

وفقا لنظام اخلدمة املدنية االردين( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية 

 صور ابراهيم العتوم.  احلقوق، بإرشاف د: من

م، أمحد عز الدين أسعد )اخلطاب الفلسطيني البديل نحو إسرتاتيجية التحرر 2013 .375

The alternative Palestinian discourse : towards a 

strategy of liberation املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب )

 الشيخ. جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم

)احلامية القانونية للمكلف الرضيبي يف القانون  م، امحد فارس عبد جاسم العزاوي2013 .376

 العراقي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد خلف حسني الدخيل.

م، أمحد فاضل عبد الكريم أمني البيايت )خرباء األدلة اجلنائية ودورهم يف إثبات 2013 .377

الدراسية(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: براء منذر تزوير الوثائق 

 كامل عبد اللطيف.

م، امحد قاسم )جريمة الدخول اىل منظومة معلوماتية( املاجستري كلية القانون 2013 .378

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسام الدين ساريج.
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لتنفيذ يف اخلدمة الوظيفية يف الترشيعات م، امحد مرشف وهيب )اثر وقف ا2013 .379

 العقابية(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.  

م، أمحد مصطفى )التحكيم يف العمليات املرصفية بني الواقع واملأمول( الدكتوراه 2013 .380

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

ستري معهد العلمني م، امحد نعامن هادي )ازمة دارفور والقانون الدويل(، املاج2013 .381

 النجف االرشف، املرشف د: عصام العطية. )قسم القانون( -للدراسات العليا 

م، امحد هاشم حممد غنام )الدور االمريكي يف تسوية الرصاع الفلسطيني االرسائييل 2013 .382

(، املاجستري العلوم السياسية، كلية االقتصاد 2010 - 1991حل الدولتني نموذجا 

فلسطني، بإرشاف د: عصام خميمر ؛ و د:  -ة، جامعة االزهر، غزة والعلوم االداري

 عبدالنارص رسور .   

م، امحد هراط عيل اجلمييل )املركز القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية(، املعهد 2013 .383

العراقي للدراسات العليا / قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: هباء الدين عطية 

 يب.عبدالكريم اجلنا

م، أمحد هليل عبد عون الشمري )معوقات االستثامر االجنبي يف العراق دراسة 2013 .384

جامعة كربالء، املاجستري  -(، كلية القانون 2006لسنة  13وفق قانون االستثامر رقم 

 القانون اخلاص، بإرشاف د: حسن عيل كاظم. 
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الترشيع اجلزائري  م، اخريب آسيا و بن مايض نمرية )احلقوق السياسية للمرأة يف2013 .385

بني النص واملامرسة(، املاجستري القانون الدويل االنساين وحقوق االنسان، جامعة 

عبدالرمحن مرية بجاية كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام، بإرشاف د: 

 بركاين اعمر.

ملاجستري م، اخالص محيد محزة اجلوراين )عقد الوكالة بالعمولة دراسة مقارنة(، ا2013 .386

 القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، آدم سمّيان ذياب الغريـري )اجلرائم النامجة عن الغزو(، الدكتوراه كلية احلقوق 2013 .387

 جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود. 

م، آدم نجم عبد القرييش )التعددية احلزبية يف ظل دستور مجهورية العراق لسنة 2013 .388

دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف  2005

 د: كاظم عيل عباس اجلنايب 

م، ارقاء حممد باقر )التنظيم الدستوري للحقوق السياسية يف دستور مجهورية 2013 .389

سية دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السيا 2005العراق لسنة 

 جامعة البرصة، بإرشاف د: عقيل حممد جاسم.
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م، أركان عباس محزة اخلفاجي )احلق يف حرية التظاهر السلمي دراسة مقارنة(، 2013 .390

كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرِشاف د: عيل هادي محيدي 

 الشكراوي. 

القانون جامعة دمشق  م، أريج حممد )خطأ طبيب التخدير( املاجستري كلية2013 .391

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حاتم البيات. 

م، ازاد بجو )افاق املحكمة االوروبية حلقوق االنسان بني البنية املؤسساتية 2013 .392

والطبيعة االجرائية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: مايا دباس.

م، ازهار محيد مهدي )القيمة القانونية للحكم االجنبي قبل االمر بالتنفيذ دراسة 2013 .393

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عباس عيل حممد. 

م، اسامة حممد جاسم )دور اللجان الربملانية يف العملية الترشيعية دراسة مقارنة(، 2013 .394

 ون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. املاجستري القان

م، إستربق حممد محزة حمسن )النظام القانوين للمفاوضات يف عقود التجارة الدولية 2013 .395

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

 حممد حسني الياسني. 
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شناوه احلمداين )املسؤولية اجلزائية لعضو جملس النواب دراسة  م، اسد عبداهلل2013 .396

( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم 2005تطبيقية يف ظل دستور العراق لسنة 

 السياسية جامعة الكوفة بإرشاف د عيل محزة عسل اخلفاجي 

ملاجستري اخلاص، م، ارساء مجعة عبداحلسن )عقد اجارة الرحم دراسة مقارنة(، ا2013 .397

 كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عقيل فاضل محد.

م، ارساء قاسم غانم خلف )مدرك االمن القومي يف االسرتاتيجية االمريكية بعد 2013 .398

( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: 2003

 .صالح عباس الطائي

م، اسعد كاظم وحيش الصاحلي )التنظيم القانوين إلبرام االتفاقيات الدولية لدى 2013 .399

الدولة االحتادية دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، 

 بإرشاف د: عيل هادي الشكراوي. 

عارصة( م، اسامء حممد البيوك )ما يشرتط فيه القبض من العقود وصورها امل2013 .400

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

 مقداد.
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منازعات العقود اإلدارية يف العراق دراسة ِّ براهيم )وسائل فضإم، أسامء نوري 2013 .401

مقارنة(، جامعة املستنرصية القانون، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حنان حممد 

 القييس. 

م، إسامعيل حممد صالح الصامم )أثـر التوبــة عىل احلــق يف العقــاب يف الرشيعة 2013 .402

والقانون اجلنائي الليبي( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف  اإلسالمية

 د: شعبان حممد عكاش، جامعة طرابلس ليبيا.

دراسة "م، أسمهان حممد إبراهيم األصقع )السلطة التنفيذية يف النظام الرئايس 2013 .403

ون املاجستري ارشاف د: حتليلية يف النظام الرئايس األمريكي( قسم القانون العام كلية القان

 اهلادي سامل محاد، جامعة طرابلس ليبيا.

م، أرشف مصطفى عيسى سدر )رشط املصلحة يف الدعوى املدنية إستنادا ألحكام 2013 .404

 The 2001لسنة  2قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

condition of interest in the civil lawsuit based on the 

fundamentals of commercial and civil املاجستري كلية احلقوق )

 واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: خالد التالمحه.

راه كلية م، أصالة كيوان )الية انتقال امللكية العقارية يف الترشيع السوري( الدكتو2013 .405

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو العيال.
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م، اكرام عبد الرحيم السيد عوض، التكامل االقتصادي االقليمي يف اطار 2013 .406

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

اكرم غالب عيل معروف االويس )احلامية اجلنائية الدولية لألثار اثناء النزاعات  م،2013 .407

 املسلحة الداخلية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ناظر أمحد املنديل.

م، اال سليامن )احلامية القانونية للمنتجات املعدلة وراثيا االصناف النباتية اجلديدة 2013 .408

عات الوطنية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون يف ظل الترشي

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هيثم الطاس. 

الباكستانية مرحلة ما بعد  -م، االء حسني حممد املكصويص )العالقات االمريكية 2013 .409

 جلامعة املستنرصية.احلرب الباردة( املاجستري، كلية العلوم السياسية ا

م، احلسن يونس )اعفاء النقل البحري من املسؤولية بموجب اتفاقية روتردام 2013 .410

للنفل البحري دراسة مقارنة مع قانون التجارة البحري السوري( املاجستري كلية القانون 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان ملكية.

راء )جامعة الدول العربية وموقفها من الربيع العريب(، املاسرت م، الدين فاطمة الزه2013 .411

العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: بوحنية قوي. 
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السياسية يف  م، الرشيفة منار حممد ذو احلسن )االصالح السيايس واثره عىل التنمية2013 .412

اململكة االردنية اهلاشمية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

 العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: أمني املشاقبة.

م، القاسم حيدر )حق املرأة العربية يف الرتشيح بني املبادئ الديمقراطية والقصور 2013 .413

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

 عزو.

م، الكرار حبيب جهلول )عقد االستثامر االسكاين دراسة مقارنة(، املاجستري 2013 .414

 القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: باسم علوان طعمة. 

 - 1991تغري يف قضية الصحراء الغربية م، الكوري الداه محدي )الثابت وامل2013 .415

(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم 2013

 السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: هباز حسني. 

م، امال بو عافية و بصربينة قسمي )التحوالت الديمقراطية اجلديدة يف الوطن 2013 .416

حالة تونس ومرص(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية  العريب دراسة

كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: 

 عبدالكريم باسامعيل.         
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م، أماين محدان )مسؤولية املرصف عن عمليات التحويل االلكرتوين لألموال( 2013 .417

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

م، اماين خالد عبد اهلادي الزهريي )السياسة اخلارجية الفرنسية اجتاه القضايا 2013 .418

 العربية يف عهد نيكوال ساركوزي( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

انب( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق م، أماين عايص )إشكالية إبعاد االج2013 .419

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فلحوط. 

م، اجمد عيل )أحكام ختفيف املسؤولية املدنية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .420

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هندي.

وية الربملان( املاجستري كلية م، أمل درويش )إمكانية اجلمع بني الوزارة وعض2013 .421

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: باسم عزو.

م، أمل شهاب الدين )املسؤولية املوضوعية يف القانون الوضعي والفقه االسالمي( 2013 .422

 . املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل املقداد

م، امل فاروق ابراهيم )االحتاد االفريقي ودوره يف حل املشكالت السودانية دارفور 2013 .423

 انموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.



175                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، أمل هاين زايد )روايات الالجئني الفلسطينيني مقارنة عرب األجيال 2013 .424

Palestinian refugee narratives : an inter - generational 

comparison املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

م، آمنة النتشة )سبل زيادة حجم و تنويع مصادر الواردات الفلسطينية املبارشة و 2013 .425

 How to increaseتقليص اإلعتامد عىل الواردات املعاد تصديرها من إرسائيل 

and diversify sources of direct Palestinian imports, and 

reduce reliance on re-exported goods from Israel )

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

 سمري عبداهلل.

عقود االشغال العامة يف القانون  م، امنة عباس حسني )الطعن بقرارات االحالة يف2013 .426

العراقي(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عيل يوسف 

 الشكري. 

م، امري صالح نرص االعرجي )عقود التجارة الدولية يف املاهية واملعايري( املاجستري 2013 .427

 القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف د امني حطيط 
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م، امري نارص )مفهوم املسامهة اجلرمية يف اطار القانون الدويل اجلنائي( الدكتوراه 2013 .428

 مهورية العربية السورية، بإرشاف د: يارس احلويش.كلية القانون جامعة دمشق اجل

م، اميمة شعبان علوان )احكام املنفصل من االدمي احلي( املاجستري كلية الرشيعة 2013 .429

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: نعيم سامرة سامل املرصي.

( for - rexت م، أنس السعدي )النظام القانوين لرشكات التداول بالعمال2013 .430

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيل عامر. 

م، أنس الشيخه )دور السياسة املالية يف دعم املشاريع املتوسطة والصغرية واملنتهية 2013 .431

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

 عزو. 

م، انس الكردي )العالقة اجلدلية بني نفوذ دولة وبيئتها اإلقليمية تركيا ايران 2013 .432

نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أشواق عباس.

ىل املكانة العاملية لالقتصاد م، آنس رياض جواد )تأثري القوى الصاعدة ع2013 .433

 االمريكي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، انسام صبيح صادق شرب )التنظيم القانوين حلق السفر والتنقل يف الترشيعات 2013 .434

د: النجف االرشف، املرشف  -الوطنية(، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 عصام العطية. )قسم القانون(

م، انسجام سعيد جاسم محد )االسرتاتيجية االمريكية جتاه املنطقة العربية للمدة 2013 .435

دراسة يف ابعادها السياسية واالقتصادية( املاجستري قسم العالقات  2012 - 2001

اظم االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: عبد عيل ك

 املعموري. 

م، أنامر عبد املنعم األمني )مشكلة املياه يف الرشق األوسط وفقًا ألحكام القانون 2013 .436

الدويل العراق نموذجًا(، الدكتوراه اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية لندن، بإرشاف د: 

 عبد احلسن السعدي.

اجستري القانون املدين، جامعة م، اوج عامد صربي العبيدي )احلامية املدنية للبيئة(، امل2013 .437

 بغداد كلية القانون. 

م، اوس حيدر )دور السياسة الرضيبية يف االداة املتكاملة للموارد املائية( املاجستري 2013 .438

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد.
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ينقض باالجتهاد واثرها يف االحكام م، ايات ابراهيم الغلبان )قاعدة االجتهاد ال 2013 .439

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

 زياد ابراهيم مقداد.

م، اياد االسعد )موازنة الربامج واالداء دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2013 .440

 اف د: انصاف امحد. جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرش

م، اياد الفيل )نائب رئيس الدولة يف االنظمة الدستورية العربية ويف الواليات 2013 .441

املتحدة االمريكية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: حسن البحري.

تجارية ذات العنرص االجنبي يف الترشيع م، اياد جواد حممد )الفصل يف املنازعات ال2013 .442

 والقضاء العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، اياد رشيد حممد الكريم )العوملة وانعكاساهتا عىل االمن القومي العريب(، 2013 .443

 ري عباس عطوان.الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: خض

م، اياد مطرش صيهود )االم باعتبارها مصدرا للجنسية يف القانون العراقي اجلديد 2013 .444

(، الدكتوراه 2006لسنة  26دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة يف ضوء القانون النافذ رقم 

 قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: احالم بيضون.  
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م، اياد نوري جاسم )صياغة اسرتاتيجية االمن الوطني العراقي دراسة مستقبلية( 2013 .445

املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، بإرشاف د: منعم 

 صاحي العامر.

م، اية عبد العزيز الشقاقي )التلفيق يف املسائل املعارصة دراسة عدد من املسائل 2013 .446

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

 امحد شويدح.

م، ايرس سفاح كريم التميمي )مركز املجنى عليه يف اخلصومة اجلزائية دراسة 2013 .447

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

 اجلادر. امحد 

م، ايامن بو مزبر و وردة رزاق لقرع )دور السفارات يف ظل التحوالت الدولية 2013 .448

الراهنة دراسة حالة سفارة مجهورية الصني الشعبية يف اجلزائر(، الليسانس العلوم السياسية 

ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 : حسني هباز. اجلزائر بإرشاف د

-2000م، إيامن شحرور )حتليل سياسة اإلنفاق االستثامري يف املوازنة السورية 2013 .449

( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 2010

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و د. صابر بلول.
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السطل )تعسف الزوج يف استعامل احلق يف الفقه االسالمي( م، ايامن يونس ا2013 .450

عرفات  املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

 ابراهيم امليناوي.

م، ايمن بدري زعيرت )فرص نجاح اتفاقيات الرشاكة بني الدول العربية واالحتاد 2013 .451

 علوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  االورويب(، الدكتوراه، كلية ال

م، ايمن سيد حممد مصطفى )املسئولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدولة( الدكتوراه 2013 .452

قسم الدويل العام كلية احلقوق جامعة اسيوط مجهورية مرص العربية بإرشاف د: عصام 

 حممد امحد زنايت.

الطاقة النووية السلمية يف عملية التنمية. رسائل م، ايمن عبد السالم ابراهيم، دور 2013 .453

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أيمن حممد )مكافحة اجلريمة االقتصادية يف القانون الدويل( املاجستري كلية 2013 .454

 ازم. القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نور الدين خ

م، أيمن حييى محدو )القانون الدويل بني االستقرار والعدالة(، املاجستري األكاديمية 2013 .455

 العربية يف الدنامرك، بإرشاف الدكتور يوسف عطاري.
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م، اهياب خرض عرفات الغازي )احكام حوادث السفن والقرصنة البحرية يف الفقه 2013 .456

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

 سلامن بن نرص الداية.

م، اهياب رفعة عيل السعدين اليات دعم املنافسة واحلد من االحتكار يف االقتصاد 2013 .457

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

برتول يف القانون الدويل اخلاص دراسة م، أهيم زهر )رشط التحكيم يف عقود ال2013 .458

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

 اخلابور. 

م، أهيم عامد )سياسات البنك الدويل يف البلدان العربية دراسة حتليلية مقارنة( 2013 .459

العلوم السياسية جامعة دمشق الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.

م، اهيم هاين حياصات )دور حزب جبهة العمل االسالمي يف عملية االصالح 2013 .460

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 2012 - 1989السيايس يف االردن 

 الردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: سعد السعد.والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة ا

م، ايوب السايح املبارك )الالاستقرار السيايس يف موريتانيا وانعكاساته عىل 2013 .461

(، املاجستري العلوم السياسية 2010 - 2005السياسة اخلارجية جتاه دول املغرب العريب 
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ون واالمن كلية احلقوق فرع عالقات دولية ختصص دراسات متوسطية ومغاربية يف التعا

 والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.

م، ايوب حممد طيب )مسامهة املؤسسات غري الرسمية يف صنع السياسة العامة 2013 .462

للدولة دراسة حتليلية( نظم سياسية، املاجستري، قسم العلوم السياسية جامعة صالح الدين 

 يل، بإرشاف د: خالد سعيد توفيق.  ارب -

م، بارعة رشيف )انتقال امللكية واحلظر يف عقود البيع الدويل للبضائع( املاجستري 2013 .463

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

ة م، باسم مجعة )ضوابط ختول املصارف التقليدية اىل اسالمية( املاجستري كلي2013 .464

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي.

م، باسمة نعيم كامل البسوس )اثر الرهاب االجتامعي عىل التكليف الرشعي( 2013 .465

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: تيسري كامل 

 ابراهيم.

د )املعايري الدولية للمحاكمة اجلنائية العادلة( كلية القانون م، باقر موسى سعي2013 .466

 جامعة بابل، املاجسـتري القانون العام، بإرشاف د: صدام الفتالوي. 

م، بان صباح مجعة )مشاريع الرشاكة االوربية املتوسطية دراسة يف االحتامالت 2013 .467

 املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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 2003م، بان عيل كاظم )املعارضة الربملانية يف النظام السيايس العراقي بعد عام 2013 .468

اجستري، فرع النظم السياسية، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية الواقع واملستقبل(، امل

 بإرشاف د: مخيس دهام محيد. 

م، بدر محادة صالح عبد اجلبوري )الطعن يف أحكام القضاء اإلداري يف العراق(، 2013 .469

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: نجيب خلف أمحد اجلبوري.

اللية أجهزة الرقابة املالية وامهيتها لتفعيل دورها( املاجستري م، بدور اخلضور )استق2013 .470

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

م، بدير حممد اهلادي و بو خالفة عبد الغفار )الثابت واملتغري يف العالقات الرتكية 2013 .471

تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق االرسائيلية(، الليسانس العلوم السياسية ختصص 

 والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عيل بو حامد. 

م، برهان عادل يوسف دويكات )الدولة املدنية عند االخوان املسلمني واثرها عىل 2013 .472

ة كلية شكل الدولة والنظام السيايس يف مرص(، املاجستري التخطيط والتنمية السياسي

 الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني، بإرشاف د: رائد نعريات. 

م، بسمة عبد املحسن سعيد )اشكالية االمن االقليمي لدول جملس التعاون 2013 .473

( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة 1990اخلليجي منذ عام 

 كاظم الدفاعي. النهرين بإرشاف د: حممد كريم
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م، بشار بو فاعور )دور احلرب النفسية يف الرصاع العريب اإلرسائييل حرب متوز 2013 .474

نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. نزار جزان.

تحكيم والوساطة يف اطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية( م، برش املقطرن )ال2013 .475

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فؤاد ديب. 

م، برشى حجازي )إساءة استغالل املركز املهيمن يف العالقات التجارية دراسة 2013 .476

عة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف قانونية مقارنة( املاجستري كلية القانون جام

 د: قره بايش.

م، برشى حسن عاشور، االحزاب السياسية ومرشوعيتها يف االسالم، املاجستري، 2013 .477

النجف االرشف، املرشف وليد فرج اهلل.  )العلوم  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 السياسية(

ة يف عرص العوملة القومية الكوردية م، بشنيوان محه سعيد حممد امني )القومي2013 .478

 انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، بفرين جواد عيل قرة لوس )النظام القانوين ملنظامت املجتمع املدين غري املهنية(، 2013 .479

 املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.
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 - 1989م، بن سليامن عمر )تأثري نظام االنتخاب عىل االحزاب يف اجلزائر 2013 .480

(، ختصص السياسات املقارنة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية كلية 2012

احلقوق والعلوم السياسية جامعة الدكتور الطاهر موالي سعيدة اجلزائر، بإرشاف د: 

 رسير عبداهلل رابح.  

د شاطي، احلامية الدولية لألقليات وانعكاساهتا عىل الدساتري العراقية م، هباء عب2013 .481

النجف االرشف،  -، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا "الصابئة إنموذجا"

 املرشف د: ماجد الفتالوي. )العلوم السياسية(

نون م، هباء فهمي الكببجي )مدى توافق احكام جرائم انظمة املعلومات يف القا2013 .482

االردين مع االحكام العامة للجريمة(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

م، بودوح سارة و حدادي ايامن )االسرتاتيجية االمنية االمريكية اجتاه اجلزائر يف 2013 .483

(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية 2012 - 2008عهد اوباما 

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: مخيس حممد. 

م، متارا النجم )التنفيذ املبارش للقرار االداري( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .484

 الرصان. دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: 
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(، 2011م، تيسري ابراهيم قديح )التدخل الدويل االنساين دراسة حالة ليبيا 2013 .485

 -املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 فلسطني، بإرشاف د: صالح ابو ختلة .   

نطقة العربية( املاجستري م، ثائر خليل محد )االمن القومي االمريكي والتغري يف امل2013 .486

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، جاسم عمران مشعل )النظام القانوين الستثامر اموال العتبات املقدسة(، 2013 .487

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

ب عىل السلطة وعدم االستقرار السيايس يف العراق م، جاسم حممد دايش )التعاق2013 .488

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2005 - 1921

م، جعفر هبلول جابر احلسيناوي )االبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل 2013 .489

العلوم السياسية جامعة  االمريكي للعراق وانعكاساهتا عىل دول اجلوار( املاجستري كلية

 النهرين بإرشاف د: عبدالصمد سعدون الشمري.

م، جالل سعود سامل سويد )عدم ابرام العقد االداري بعد صدور قرار االحالة 2013 .490

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

 أمحد حسن اللهيبي. 



187                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

بدالزهرة عيل احللفي )املسؤولية اجلنائية للرشكات االجنبية االمنية م، جالل ع2013 .491

اخلاصة يف العراق(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 بإرشاف د: هدى هاتف مظهر.

م، جالل كنهوش )ضامنات البنوك يف عمليات االئتامن من الناحية القانونية( 2013 .492

ية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املاجستري كل

 املرصي. 

الرتكية : الواقع واآلفاق  -م، مجال املصطفى )العالقات االقتصادية السورية 2013 .493

املستقبلية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 ية السورية، بإرشاف د: رياض يونس و د. حسني الفحل.جامعة دمشق اجلمهورية العرب

م، مجال بروال )الدورة احلضارية بني فكر مالك بن نبي وأزالد اشبنجلر( املاجستري 2013 .494

فلسفة احلضارة قسم العلوم االنسانية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: 

 عبداملجيد عمراين.  

القانوين لتأسيس الرشكات املدنية املهنية يف القانون  م، مجال عبد الرشيد )النظام2013 .495

 األردين دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  

م، مجعه عطيه حممد حممود، الرضيبة اجلمركية يف مرص واثرها عىل االقتصاد 2013 .496

 القومي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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جهاد النصار )عقد فتح االعتامد البسيط( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  م،2013 .497

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي.

م، جواهر اجلبور )السلطة التقديرية للقايض يف اصدار العقوبة بني حدهيا االدنى 2013 .498

اململكة االردنية اهلاشمية و االعىل(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

 - 1992م، حازم محيد جرب )احلركات االسالمية واالصالح السيايس يف الكويت 2013 .499

 م( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2011

كات عىل الرشكة املسامهة م، حازم عيل ابراهيم النسور )رقابة مراقب عام الرش2013 .500

العامة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، 

 بإرشاف د: حممود عبابنه.

م، حسام أمحد حممد صبحي العطار، حقوق االنسان اإلجرائية. رسائل واطاريح 2013 .501

 عربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، حسام الدين بوعييس )القرصنة البحرية وتأثرياهتا عىل املنطقة العربية(، 2013 .502

الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: شيتور جلول.



189                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

كام التحكيم وفق قانون التحكيم م، حسام املغريب )الرقابة القضائية عىل أح2013 .503

وأنظمة التحكيم املقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة  2008لعام  4السوري رقم 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: البيات. 

م، حسام حيدر )قرينة الرباءة يف مرحلة ماقبل املحاكمة( املاجستري كلية القانون 2013 .504

 ية العربية السورية، بإرشاف د: متيم ميكائيل.جامعة دمشق اجلمهور

م، حسام مامي )دور القضاء االداري يف محاية حقوق االنسان دراسة حتليلية 2013 .505

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

 عزو. 

م، حسان الشاهر )قياس املنافع واملضار يف الرقابة عىل اعامل االدارة العامة( 2013 .506

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

م، حسن جلوب كاظم الساعدي )وسائل احلامية االدارية للامل العام يف القانون 2013 .507

 قانون االداري، كلية القانون جامعة بغداد.العراقي(، املاجستري ال

م، حسن عادل حممد املنذري )الدور السيايس للمؤسسة العسكرية الرتكية يف عهد 2013 .508

 حزب العدالة والتنمية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.  

رشوعية االجراءات املمهدة م، حسن كاظم علوان الوائيل، الرقابة القضائية عىل م2013 .509

، املاجستري القانون العام معهد العلمني -دراسة مقارنة  -لالنتخابات الربملانية يف العراق 
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(  )عام: 5369النجف االرشف، بإرشاف د: رياض الزهريي ) -للدراسات العليا 

 ( )قسم القانون(2013

النتخابات ونزاهتها(، كلية م، حسن حممد رايض املزراكي )املعايري الدولية حلرية ا2013 .510

 القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عالء عبد احلسن العنزي. 

م، حسنني عبدالزهرة صبيح )املسؤولية القانونية للمرصف عن العميل املفلس 2013 .511

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

 اسامعيل ابراهيم.   

م، حسنني مكي جودي )عقد التأمني عىل الطائرة(، املاجستري القانون، جامعة 2013 .512

 كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

م، حسني ابراهيم خليل، نحو نظرية للعقد االجرائي. رسائل واطاريح القانون 2013 .513

 مرص العربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، حسني العبداهلل )فاعلية نظم الرتفيع( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .514

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبدالرحيم الصفدي.

م، حسني جبار مسلم )واقع العالقة بني السلطات النظام السيايس االردين( 2013 .515

 لسياسية جامعة النهرين.    املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم ا
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م، حسني خشفة )الرشطة املجتمعية يف القانون املقارن وموقف القانون اللبناين 2013 .516

منها(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سمري 

 عالية.    

العراقي دراسة مقارنة(،  م، حسني خليل مطر )احلامية اجلنائية للصحفي يف الترشيع2013 .517

 جامعة البرصة كلية القانون، املاجستري قسم القانون العام، بإرشاف د: هدى هاتف مظهر.

م، حسني عيل حسن الساعدي ) املحكمة اجلنائية الدولية ودورها يف القانون الدويل 2013 .518

 .املعارص ( كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري، بإرشاف د: مها حممد ايوب

م، حسني عيل حسني الصباغة )النظام الربملاين يف دولة الكويت الواقع واملستقبل(، 2013 .519

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.

احلدود العراقية الكويتية(، املاجستري  م، حسني جميد عبد عيل احلسناوي )ازمات2013 .520

العالقات الدولية والدبلوماسية، العلوم السياسية كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د غسان العزي.   

م، محادو حممد انور و محداوي سعد الدين )ابعاد املأزق االمني يف الساحل 2013 .521

ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم  االفريقي(، الليسانس العلوم السياسية

 السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عيل بو حامد. 
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م، محد العليان )دعوى املنافسة غري املرشوعة يف القانون الدويل اخلاص دراسة 2013 .522

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

 اخلابور. 

م، محدية عبود كاظم )التزام املرصف بتقديم معلومات االئتامن املايل دراسة 2013 .523

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

م، محزة أبو حسن )رؤية الواليات املتحدة األمريكية لقضايا اإلصالح السيايس يف 2013 .524

العربية دراسة يف تفاعالت السياسة الدولية واإلقليمية( الدكتوراه االختصاص الدول 

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 .بإرشاف د: أمحد ناصوري و د. خالد املرصي

دكتوراه كلية م، محيد جميد الشمري )طرق الطعن امام املحكمة اجلنائية الدولية( ال2013 .525

 احلقوق جامعة تكريت.

م، محري حييى القهايل )الوضع القانوين لرجال الرشطة الدوليني التابعني لألمم 2013 .526

املتحدة يف عمليات بناء السالم(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 امحد مهاش. احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم

م، حنان الكركوكيل )خماطر الدفع االلكرتوين واحلامية منها( املاجستري كلية 2013 .527

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيل عامر. 
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 يف الدستور والثقافية االقتصادية )احلقوق الرشبة الزهرة عبد شامل م، حنان2013 .528

جامعة  -السيايس  والعلوم القانون كلية (،-مقارنة  دراسة - 2005العراقي لعام 

 كلية يوسف الشكري عميد عيل د: العام، بإرشاف االستاذ القانون - املاجستري الكوفة،

 حاليًا.  التخطيط سابقاً وزير الكوفة جامعة / السياسية والعلوم القانون

عالقات الزراعية اجلديد( م، حنان شيحا )النظام القانوين لعقد املغارسة يف قانون ال2013 .529

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فولز صالح. 

م، حنني حممد سليامن )مرص التغيريات السياسية و حتديات التحول الديمقراطي 2013 .530

 Egypt : political changes and challenges of 2011بعد ثورة 

democratization post 2011 revolution املاجستري الديمقراطية )

 وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: مرض قسيس. 

م، حيدر محزة مهدي الرشيفي )مكانة العامل الديني يف التفكري االسرتاتيجي 2013 .531

االمريكي اليمني املحافظ انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

م، حيدر عبد اهلل حممد السوداين )مستقبل العالقات األمريكية السعودية 2013 .532

عىل منطقة اخلليج العريب(، املاجستري العلوم السياسية العالقات الدولية  وانعكاساهتا
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والسياسة اخلارجية كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية بإرشاف د: وائل حممد 

 إسامعيل. 

م، حيدر عبداللطيف موسى التميمي )جتربة جمالس املحافظات غري املنتظمة يف 2013 .533

جملس حمافظة النجف االرشف انموذجا( املاجستري العلوم  2003اقليم يف العراق بعد عام 

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، حيدر عبداهلل عبود جابر )التنظيم القانوين النتخاب اعضاء جمالس املحافظات 2013 .534

إرشاف د: يف العراق دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، ب

 يارس عطيوي عبود. 

م، حيدر عيل عبد اهلل )مشكلة الفساد يف العراق واليات هيئة النزاهة يف مكافحته( 2013 .535

املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، بإرشاف د: حممد 

 عيل محود العيثاوي.

ات جمالس املحافظات يف العراق م، حيدر فاضل فيصل، النظم االنتخابية وانتخاب2013 .536

النجف االرشف،  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2009-م2005عام 

 بأرشاف د: داود الداودي. )قسم القانون(

م، حيدر مهدي نزال )انقضاء االلتزام باملقاصة دراسة مقارنة(، املاجستري القانون 2013 .537

 املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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م، خالد ابراهيم االرميل )السياسات اخلارجية الكويتية اجتاه القضية الفلسطينية(، 2013 .538

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.

بالدولة الفلسطينية ومدى قبول  م، خالد اسامعيل حممود الناقة )االعرتاف2013 .539

عضويتها يف االمم املتحدة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: ارشف عرفات.

م، خالد الضمريي )التفاوض كأسلوب إلبرام العقود االدارية دراسة مقارنة( 2013 .540

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

م، خالد جاسم ابراهيم حسن احلوسني )الدور الرقايب ملؤسسات املجتمع املدين 2013 .541

لة االمارات العربية املتحدة مجعيات النفع العام دراسة حالة(، واثره يف تنمية املجتمع يف دو

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد القطاطشة.

ون( الدكتوراه كلية م، خالد محود )البطء يف حتقيق العدالة اجلنائية بني الواقع والقان2013 .542

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: بارعة القديس.
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م، خالد سلطي نواف السنجالوي )ترصف الرشيك يف امللكية الشائعة دراسة 2013 .543

قانونية فقهية مقارنه(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 ، بإرشاف د: عيل الزعبي.اهلاشمية االردن

م، خالد شوشان )املساعدات االنسانية واشكالياهتا يف النزاعات املسلحة غري 2013 .544

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

 ماهر ملندي.

رشيعة االسالمية و م، خالد عيل جابر املري )املسؤولية املدنية للفريق الطبي بني ال2013 .545

القانون الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

م، خالد عيد عبد املنعم، العالقة بني القانون واالخالق. رسائل واطاريح القانون 2013 .546

 ربية.كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، خالد حممد العمرية، التحكيم املؤسيس. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2013 .547

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خالد حممد طاهر شرب، االرهاب الدويل واثره عىل التنمية االقتصادية يف دول 2013 .548

 -ني للدراسات العليا ، املاجستري معهد العلم"باكستان -العراق  -افغانستان "خمتارة 

 النجف االرشف، املرشف د: حسن لطيف الزبيدي. )العلوم السياسية(
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م، خالد نواف سالمه الزبن )الرقابة عىل تسجيل العالمة التجارية الوطنية يف 2013 .549

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

 الدين مكناس. االردن، بإرشاف د: مجال

م، خضري عبداحلسني عبد زيد اخلالدي )املسؤولية التعاقدية لإلدارة دراسة 2013 .550

 مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: رفاء كريم كربل.   

م، خلدون عدره )القوى السياسية واالجتامعية الداعمة للكيان الصهيوين يف 2013 .551

املتحدة األمريكية واقعها أهدافها أساليبها( املاجستري االختصاص الدراسات  الواليات

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

 وجيه الشيخ و د. حسني السيد حسني. 

م، خلدون ياسمينة )السياسة اجلنائية للمرشع السوري يف مكافحة االرهاب( 2013 .552

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

 خمول.

م، خليل حسو )مدىل الزامية قواعد االسناد أمام القايض الوطني وفقا للترشيع 2013 .553

السوري واملقارن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 . بإرشاف د: ساجر خابور
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م، خليل حسني عطية )تنازع القوانني يف موضوع النزاع املحال عىل التحكيم 2013 .554

دراسة يف الترشيع االردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

المي ودوره يف حل االزمات املالية( م، خليل عبد القادر حممد )النظام املايل االس2013 .555

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، خولة توفيق ساليمه )اهلوية ومواطنة املرأة الفلسطينية املقدسية واقع وعوائق( 2013 .556

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

 نادية نرص نجاب.

م، دانة القصاص )املعاملة الرضيبية للمهن احلرة دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .557

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرصان. 

م، دانييل حبيب )االصدار النقدي اجلديد( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .558

 : ادلبي.اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د

م، دراف عبدالكريم )التغريات املناخية وتأثريها يف زعزعة االستقرار الدويل(، 2013 .559

الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عصام بن الشيخ. 
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سؤولية اجلنائية عن االجتار باألعضاء البرشية م، دالل رميان عبد اهلل الرميان )امل2013 .560

دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.

م، دنيا خالد )مدى فاعلية الترشيعات الناظمة للتعليم االلزامي يف اجلمهورية 2013 .561

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،  العربية السورية(

 بإرشاف د: الصفدي.

م، ديب كسواين )تأثري السلطة التنفيذية يف استقالل السلطة القضائية( املاجستري 2013 .562

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

غش الرضيبي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق م، ديام قحف )ظاهرة ال2013 .563

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد.

م، ديام نادر دعنا )األداء اإلعالمي يف تغطية أحداث خميم هنر البارد يف لبنان عام 2013 .564

 Palestinian mediaصحيفتا احلياة اجلديدة و فلسطني نموذجان  2007

performance in covering the events of Nahr el-Bared 

camp in 2007 : newspapers Al-Hayat Al-Jadedah and 

Falesteen are two forms املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات )

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: وليد الرشفا.
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آفاقها املستقبلية(، املاجستري م، ذياب حممد الفايز )العالقات االردنية االمريكية و2013 .565

جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: غازي صالح بني ملحم.

م، رابعة فالح سند السيحان )العالقات الكويتية العراقية الواقع ورؤية مستقبلية(، 2013 .566

سياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط، اململكة املاجستري، العلوم ال

 اهلاشمية االردنية االردن بإرشاف د: حممد صالح بني عيسى 

م، راشد امحد احلنيطي )مبدأ تصدير الثورة اإليرانية واثره عىل استقرار دول اخلليج 2013 .567

كلية اآلداب  العريب احلوثيون يف اليمن انموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط

والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: غازي 

 صالح بني ملحم.

م، رافع عبداهلل محيد الدوري )املشكالت العملية والقانونية يف جريمة القتل بالسم 2013 .568

ية احلقوق دراسة مقارنة بني القانونيني االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط كل

 االردن، املاجستري قسم القانون العام، بإرشاف د: حممد اجلبور.  

م، راكان شمس الدين الفاعوري )عملية اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية االردنية 2013 .569

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط 2012 - 1991جتاه املفاوضات العربية االرسائيلية 
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لعلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف كلية اآلداب والعلوم قسم ا

 د: غازي صالح بني ملحم.

م، رامي صالح وريكات )التعاقد عرب اهلاتف اخللوي دراسة يف الترشيع االردين(، 2013 .570

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 رة.د: منصور الرصاي

م، رائد زيدات )سلطة القايض يف إدارة اخلصومة املدنية يف قانون أصول املحاكامت 2013 .571

 The Judge's Authority inاملدنية والتجارية الفلسطيني دراسة مقارنة

managing the civil litigation in Palestinian law املاجستري )

 بإرشاف د: خالد تالمحة. كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني

م، رائد حممد يوسف العدوان )نفاذ القرارات االدارية بحق االفراد دراسة مقارنة 2013 .572

بني االردن ومرص(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: زهري قدورة.

م، رباب ديب درميني )العالقات االقتصادية ملجموعة بلدان االقتصاد املتنوع 2013 .573

( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية 2006-2000ملنطقة االسكوا 

كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و 

 د. صباح هاشم. 
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بد احلسني ظاهر )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الربنامج النووي م، رمحن ع2013 .574

 االيراين واالرسائييل( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، رحيم كريم حممد )الدوالر االمريكي كعملة تسويات دولية يف ظل االزمة املالية 2013 .575

مريكي واالفاق املستقبلية( املاجستري العلوم لالقتصاد اال 2008ــ  2007العاملية لعام 

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، رزان العلبي )احلامية اجلزائية للحرية الشخصية يف ظل الدستور السوري 2013 .576

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

 .صفاء اوتاين

كلية م، رسمية حممد )اهنيار االحتاد السوفيتي وانعكاساته عىل املنطقة العربية( 2013 .577

القانون والعلوم السياسية باألكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك الدكتوراه العلوم 

 السياسية، بإرشاف د: سويم العزي.

م، رشا العبيد )حتديد االختصاصات يف الدولة الفيدرالية( املاجستري كلية القانون 2013 .578

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: تكروري. جامعة دمشق

م، رشا سهيل حممد زيدان اجلواري )العالقات الصينية ــ االمريكية مابعد احداث 2013 .579

 ايلول وافاقها املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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ملرأة يف القانون اللبناين( املاجستري القانون م، رشا عامد ابو عايص )مشكلة جنسية ا2013 .580

 اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان

 اجلنائية املحكمة امام اجلزائية الدعوى حتريك) م، رعد سعدون حممود عيل الطائي2013 .581

 ذر كامل عبد اللطيف.من براء: د بإرشاف تكريت جامعة احلقوق كلية الدكتوراه( الدولية

م، رعد عيل عبيد )نفط اخلليج العريب وبحر قزوين وميزان القوى العاملي( 2013 .582

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، رغد محودي كامل )املسؤولية الدولية عن ظاهرة االحتباس احلراري(، 2013 .583

االرشف، املرشف د: عصام العطية. النجف  -املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، رفاه خضري جياد )الدليل االلكرتوين واثره يف جمال نظرية االثبات اجلنائي دراسة 2013 .584

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن عودة 

 الغانمي. 

ايت يف شامل افريقيا دراسة حالة اجلزائر م، رقيق بن حصري )االمازيغية واالمن اهلوي2013 .585

واملغرب(، املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ختصص دراسات متوسطية 

ومغاربية يف التعاون واالمن كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة 

 اجلزائر بإرشاف د: صالح زياين.
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لبحوث االسرتاتيجية يف ختطيط السياسة م، رندة علوان حسني )دور مراكز ا2013 .586

اخلارجية االمريكية العراق انموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 املستنرصية.

م، رنيم هرموش )التعويض عن اخلطأ العقدي الصادر عن املتعاقد مع االدارة 2013 .587

عربية السورية، بإرشاف دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية ال

 د: الرصان. 

م، رهف البكري )دور احلريات املدنية يف إعادة صياغة العقد االجتامعية( 2013 .588

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

اجستري كلية م، روال حلمد )السلطة التقديرية للقايض املدين يف تكييف الوقائع( امل2013 .589

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: طاهر دامرجي.

( املاجستري 2002م، رؤى خليل سعيد )العالقات الرتكية اإلرسائيلية بعد عام2013 .590

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

االنرتنت دراسة مقارنة(، املاجستري  م، روى سلامن خليف )اشكالية عقد البيع عرب2013 .591

 القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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م، رياض عبدالكريم سليامن الغويري )املسؤولية املدنية للخبري القضائي يف 2013 .592

القانون األردين دراسة مقارنة( املاجستري جامعة جرش كلية احلقوق االردن بإرشاف د: 

 ربحي امحد عارف اليعقوب

م، ريم كوكش )دور القضاء الدستوري يف محاية احلقوق واحلريات العامة دراسة 2013 .593

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

 تركاوي. 

م، ريم حممد نذير احلائك )ضامنات حق االنسان يف التقايض(، دبلوم عايل حقوق 2013 .594

 ، بإرشاف د: اجياد ثامر الدليمي.االنسان كلية احلقوق

م، ريام يونس )النظام القانوين خلصم االسناد التجارية( املاجستري كلية القانون 2013 .595

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو الشامات.

م، ريناد كامل الدين حسن عبد اهلل )الضبط اإلداري يف حالة الطوارئ دراسة مقارنة 2013 .596

 النظامني القانونيني الفلسطيني واملرصي( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة بني

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: يارس العموري.

م، زمن عامر جواد )نظام الكوتا لتمثيل النساء يف الربملان دراسة مقارنة(، املاجستري 2013 .597

 مر مؤيد عبداللطيف. القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: سا
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م، زهنار فياض )االفضلية بني احلقوق املسجلة يف السجل العقاري( املاجستري كلية 2013 .598

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أمل رشبا.

م، زهراء صالح مهدي )ادارة االزمة يف املدرك االسرتاتيجي االرسائييل( املاجستري 2013 .599

 سياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    العلوم ال

م، زهراء عبداجلليل حسيب الضيائي )اثر املتغري االيراين عىل العالقات االمريكية 2013 .600

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2003ــ العراقية بعد عام 

 النهرين.     

م، زهراء عصام صالح كبة )تنفيذ القرار التحكيمي يف املسائل التجارية دراسة 2013 .601

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

م، زهراء كاظم هاشم )منظامت املجتمع املدين تنمية الوعي الديمقراطي يف العراق 2013 .602

 بغداد. -معة النهرين جا -( ماجستري كلية احلقوق 2003بعد عام 

م، زهراء حممد نارص بدوي )األسلوب غري القضائي يف حل املنازعات اإلدارية 2013 .603

 بغداد. -جامعة النهرين  -دراسة مقارنة( ماجستري كلية احلقوق 

م، زياد عبد الرمحن عيل حممود الكوران )دور الطاقة الناضبة يف رسم مالمح 2013 .604

وسط انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم الرصاعات االقليمية الرشق اال

 السياسية جامعة النهرين.     
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م، زيد اسامة امحد الرمحاين )دور املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسة يف تركيا اثناء 2013 .605

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط 2010 - 2003فرتة حكم حزب العدالة والتنمية 

وم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف كلية اآلداب والعل

 د: امحد سليم الربصان.

م، زيد حممد حسن أبو شمعة )دور قناة اجلزيرة يف التأثري عىل الدبلوماسية 2013 .606

تغطية تداعيات طلب تأجيل مناقشة  2008الفلسطينية بعد العدوان اإلرسائييل عىل غزة 

 Al- Jazeera's role inجملس األمن نموذجا للدراسة  تقرير غولدستون يف

influencing the Palestinian diplomacy after the Israeli 

aggression on Gaza 2008 : cover the implication of the 

decision to postpone the discussion of the Goldstone 

report in the security council, the case study املاجستري )

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

 عوض.

م، زين العابدين عيل )وثيقة التأمني العائمة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .607

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: شيخ العرشة.

قة دراسة مقارنة(، كلية القانون يف جامعة م، زينب رزاق حسني )عقد الفند2013 .608

 كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: عالء عزيز اجلبوري.   



208                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، زينب صالح )دور العامل القيادي يف السياسة اخلارجية األمريكية بعد انتهاء 2013 .609

احلرب الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل. 

زائية لرئيس الوزراء دراسة مقارنة( م، زينب ماجد حممد عيل املدين )املسؤولية اجل2013 .610

جامعة الكوفة املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل  -كلية القانون والعلوم السياسية 

 محزة عسل اخلفاجي. 

م، سارة جليل خشان )القضاء الدستوري يف الوطن العريب تقييم التجربة دراسة 2013 .611

وق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلق

 شكر   

م، سامل أنور أمحد العبيدي )دور القانون الدويل اإلنساين يف بناء السالم بعد انتهاء 2013 .612

الرصاعات املسلحة الداخلية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد 

 عكاب حسون العبيدي.

ات االوروبية االمريكية بني املتوسطية والرشق اوسطية تبادل م، سامل محزة )العالق2013 .613

ادوار وتقاسم مصالح(، املاجستري العلوم السياسية فرع عالقات دولية ختصص دراسات 

متوسطية ومغاربية يف التعاون واالمن كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض 

 باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.



209                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، ساملة يوسف موسى عامر )الدولة املارقة والقانون الدويل( قسم القانون العام 2013 .614

 كلية القانون املاجستري ارشاف د: اهلادي سامل محاد، جامعة طرابلس ليبيا.

م، سامر حباش )التعاون الدويل من أجل مكافحة القرصنة البحرية القرصنة 2013 .615

جًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية البحرية قبالة السواحل الصومالية انموذ

كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز 

 املنصور.

م، سامر سهيل حجازين )املسؤولية املدنية لرئيس و اعضاء جملس االدارة يف 2013 .616

املاجستري جامعة الرشق  الرشكات املسامهة اخلاصة يف ظل قانون الرشكات االردين(،

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممود عبابنه.

م، سامي احلسن )دور املحكمة الدستورية العليا السورية دراسة مقارنة( املاجستري 2013 .617

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

م، سامي مراد )املسؤولية املدنية عن ارضار التدخني دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .618

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كنده الشامط.

م، سجاد حممد حسن، تسوية النزاع احلدودي بني العراق والكويت بعد احداث 2013 .619

النجف  - معهد العلمني للدراسات العليا ، املاجستري"دراسة تارخيية"م. 1990آب 2

 االرشف، املرشف د: ماجد الفتالوي. )العلوم السياسية(
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 Theم، سجود سميح عليوي )أثر قيام دولة فلسطينية عىل مستقبل الالجئني 2013 .620

impact of establishing a Palestinian state on the 

refugees futureلية الدراسات العليا جامعة ( املاجستري الدراسات الدولية ك

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.

م، سحر سامل الدوري )انفاذ املعاهدات الدولية يف النظام القانوين الداخيل(، 2013 .621

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: نزار العنبكي.

براهيم البيايت )التوجهات السياسية واالقتصادية الرتكية حيال م، رسمد خليل ا2013 .622

دول اسيا الوسطى بعد احلرب الباردة وافاقها املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية 

 العلوم السياسية جامعة النهرين.     

دارة م، رسى سعد جبار )أثر عدم توافر االعتامد املايل يف الترصفات القانونية لإل2013 .623

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

 أمحد حسن اللهيبي و د: حيدر وهاب عبود.  

م، سعاد جاسم حممد الكرعاوي )عقد اجارة االرحام دراسة مقارنة(، كلية 2013 .624

 هادي حسني الكعبي. القانون جامعة بابل املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: 



211                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، سعادة رحيمة و بن حنيش امال )دور االعالم يف التنشئة السياسية دراسة ميدانية 2013 .625

حول دور التلفزيون اجلزائري يف التنشئة السياسية لطلبة جامعة ورقلة(، الليسانس العلوم 

السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 اصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: الزاوي حممد الطيب. ق

م، سعد خليفه خلف اهليفي )القانون واجب التطبيق عىل التحكيم االلكرتوين(، 2013 .626

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: مهند عزمي ابو مغيل.

اجلبوري )الرقابة عىل االنفاق العام يف العقود احلكومية( م، سعد عطية محد 2013 .627

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، سعد جمبل فالح اهلبيده )الربنامج النووي االيراين واثره عىل توجهات السياسة 2013 .628

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 2012 - 2003اخلارجية الكويتي للفرتة 

قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د:  اآلداب والعلوم

 غازي صالح هنار بني ملحم.

م، سعيد الدخيل )تنازع القوانني يف عقد العمل الفردي( املاجستري كلية القانون 2013 .629

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ساجر اخلابور. 
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ابو اجلريد، السياسية اجلمركية واثرها عىل التنمية  م، سعيد حسن عيل حسن2013 .630

االقتصادية يف ضل النظام التجاري الدويل اجلديد. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سعيد خليل محد )العالقات املرصية االرسائيلية دراسة يف االبعاد السياسية 2013 .631

وافاقها املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم  2000منذ عام واالقتصادية 

 السياسية جامعة النهرين.     

م، سالم عيل أمحد املشهداين )صنع القرار السيايس يف الواليات املتحدة 2013 .632

األمريكية(، كلية القانون والسياسة األكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك، املاجستري 

 العلوم السياسية، بإرشاف د: ياسني حممد محد العيثاوي. 

 الدكتوراه( الدويل اجلنائي نالقانو منظور من االضطهاد) م، سالم مؤيد رشيف2013 .633

 ق جامعة تكريت.احلقو كلية

م، سلمى عبد الرحيم عبد احلسن )التنافس االقتصادي الفرنيس االمريكي عىل 2013 .634

بعض دول املغرب العريب بعد احلرب الباردة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.    
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)دور املحكم املطلق وحدود صالحيته يف ضوء الترشيع م، سلمى وليد صبح 2013 .635

واالجتهاد اللبنانيني( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف 

 د حمي الدين القييس

م، سليامن سامل مريض الراجحي )وقف تنفيذ القرار االداري دراسة مقارنة بني 2013 .636

ملاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة القانونني االردين و الكويتي(، ا

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: زهري قدورة.

م، سامح مهدي صالح العلياوي )مستقبل العراق بعد االحتالل االمريكي(، 2013 .637

املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية العلوم السياسية 

والدبلوماسية قسم العالقات الدولية والدبلوماسية، بريوت خلدة، بإرشاف د:  واالدارية

 امني حطيط.  

م، سمية عبد الكريم اجلعبري )تقييد الزواج باملصلحة الرشعية( املاجستري كلية 2013 .638

 ماهر حامد احلويل. الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: 

عبد الرضا املوسوي )مستقبل الدور الصيني يف النظام السيايس م، سمرية نعيم 2013 .639

الدويل(، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية املاجستري العالقات الدولية والسياسة 

 اخلارجية، بإرشاف د: أسامة مرتىض باقر السعيدي. 
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 م، سنان طالب عبدالشهيد حممد الظفريي )ضامنات سالمة احكام املحكمة2013 .640

م(، املاجستري القانون 1998الدولية اجلنائية دراسة قانونية وفق نظام روما االسايس لعام 

 كلية القانون، بإرشاف د: عيل زعالن نعمة.  -العام، جامعة بابل 

م، سها جروة )املعاملة الرضيبة لرشكات األشخاص دراسة حتليلية مقارنة( 2013 .641

 ورية العربية السورية، بإرشاف د: العكام.املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمه

م، سهاد كريم محد العبيدي )احكام املفاوضات يف عقود التجارة الدولية(، 2013 .642

 املاجستري القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، سهام نرص )الطبيعة القانونية لعمل املحكم( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .643

 ة العربية السورية، بإرشاف د: املقداد. دمشق اجلمهوري

م، سهر الغول )تطور النظام القانوين للرواتب واالجور يف سورية دراسة مقارنة( 2013 .644

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

اه منطقة اسيا م، سهى مصطفى جابر زاجي املوسوي )االسرتاتيجية الروسية جت2013 .645

الوسطى االرث واملستقبل( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، سوار حسن )املناطق االمنة يف القانون الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .646

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رنا عبود. 
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حممود العكة )التدرج يف تطبيق العقوبة واالثار املرتتبة عليه يف م، سوسن سامي 2013 .647

الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

م، سويد حممد الطيب و رواص بشري )انتشار االسلحة النووية يف البلدان الصغرية 2013 .648

نموذج(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق باكستان ك

 والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: باسامعيل عبدالكريم. 

م، يس نارص الياس )دور منظمة االمم املتحدة يف احلفاظ عىل النظام البيئي العاملي(، 2013 .649

ص االدارة الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة املاجستري العلوم السياسية ختص

 احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: حسني قادري.

م، سيد عبد اجلواد عبد الفتاح عبد اجلواد، الدعم العيني والنقدي وكيفية وصوله 2013 .650

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

م، سيف صالح مهدي العكييل )التوازن يف القاعدة اجلنائية دراسة حتليلية(، كلية 2013 .651

القانون اجلامعة املستنرصية املاجستري يف القانون العام، بارشاف د: متيم طاهر امحد. 

(1055) 

م، شاكر ابراهيم سالمة العموش ، املواجهة اجلنائية جلرائم االجتار بالبرش . رسائل 2013 .652

 اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واط
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م، شامل حافظ شنان الزاميل املوسوي، تعديل الدستور واثره عىل نظام احلكم يف 2013 .653

النجف االرشف، املرشف د: ميثم حنظل  -الدولة، معهد العلمني للدراسات العليا 

 الغزي. الدراسات الدولية. )قسم القانون(

شامل هادي نجم العزاوي )التزامات املتعاقد يف عقود التشييد والتشغيل ونقل  م،2013 .654

دراسة مقارنة( كليّة القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام،  B.O.Tامللكية 

 بإرشاف د: عيل أمحد حسن اللهيبي. 

تغريات م، شجاع عدى حممد احلامدي )الردع النووي االرسائييل يف ضوء امل2013 .655

االقليمية الواقع واملستقبل( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم 

 السياسية، بإرشاف د: حممد ياس خضري.

م، شذى ظريفة )فقدان اجلنسية بالتجريد وفقا لترشيعات بعض الدول العربية( 2013 .656

 ورية، بإرشاف د: فلحوط. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس

م، شذى كامل نعمة )التنظيم القانوين للمنافسة ومنع االحتكار دراسة مقارنة(، 2013 .657

كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: باسم علوان نعمة 

 العقايب. 

ألوسط كلية م، رشهيان مجيل خمامره )تدويل الدساتري(، املاجستري جامعة الرشق ا2013 .658

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.
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م، شهد مجال حممد امني )العالقات االقتصادية الصينية االفريقية السودان وجنوب 2013 .659

 السودان انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

الء سليامن حممد العاديل )احكام انتداب املوظف العام يف القانون العراقي م، شه2013 .660

 دراسة مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

م، شريين القسطاوي )الرضيبة عىل الرتكات بني الترشيع والتطبيق( املاجستري 2013 .661

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

 كلية( 2012 – 1979م، صادق حنتوش نارص )السياسة اخلارجية اإليرانية 2013 .662

 سفاح غيث: د بإرشاف الدولية الدراسات قسم املاجستري بغداد جامعة السياسية العلوم

 . الربيعي

م، صادق عبدالعزيز الزيمور )تطبيق نظام الالمركزية االدارية يف مملكة البحرين 2013 .663

جتربة البلديات دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب    

ق عبداهلل الشيخ عيد )تطور العالقات الدولية حلركة املقاومة االسالمية م، صاد2013 .664

محاس(، املاجستري ختصص الدبلوماسية والعالقات الدولية جامعة االقىص وأكاديمية 

 االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة فلسطني بإرشاف د: عاطف ابراهيم عدوان.  
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االماراتية يف املشاركة السياسية(، املاجستري  م، صاحلة سهيل العامري )دور املرأة2013 .665

جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: سعد فيصل السعد.

م، صبا شيبان )حمل العقد االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .666

 ية العربية السورية، بإرشاف د: الرتكاوي. دمشق اجلمهور

م، صدام إسامعيل خليل )املسؤولية اجلزائية للمسامهني يف الغزو العسكري( 2013 .667

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.

 –م1990م، صفاء فاضل سلامن )املواقف اإلقليمية يف لبنان للمدة الواقعة بني 2013 .668

عة بغداد، املاجستري العلوم السياسية قسم العالقات سياسية جامال العلوم كلية( م2011

 الدولية بإرشاف د: مثنى عيل املهداوي. 

م، صفاء نقرش )اجلهات اخلاضعة لرقابة هيئة االوراق واالسواق املالية( املاجستري 2013 .669

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

د )الظروف االستثنائية واثرها عىل احلقوق واحلريات العامة(، م، صالح امحد رع2013 .670

الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية املعهد العايل احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 واالقتصادية، بإرشاف د: امحد سعيفان.
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ة م، صالح حامد حممد حسنني، الرتاكم الرائس مايل الالزم للتنمية االقتصادي2013 .671

ودور السياسية الرضيبية يف حتقيقه. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، رضار الشيخة )التضخم املستهدف دراسة مقارنة بني التجربتني األوربية 2013 .672

واملرصية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و د. يوسف جزان.

م، رضغام حممود كاظم التميمي )املركز القانوين للمتلقي يف عقد نقل التكنولوجيا 2013 .673

دراسة حتليلية(، املاجستري القانون اخلاص، كلية القانون اجلامعة املستنرصية، بإرشاف د: 

 رشوق عباس فاضل. 

م، طارق املحمد )حق االجتامع والتظاهر السلمي( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .674

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: تكروري.

م، طارق هواش )دور السياسات االقتصادية يف النمو االقتصادي دراسة جتربة 2013 .675

كلية العلوم السياسية رشق آسيا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د.عيل كنعان.
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م، طايل يوسف عبداهلل العدوان )االسرتاتيجية االقليمية لكل من تركيا وايران 2013 .676

(، املاجستري، العلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم 2013 - 2002نحو الرشق االوسط 

 لرشق االوسط، بإرشاف د: سعد فيصل السعد. جامعة ا

م، طالل احلاج ابراهيم )إشكالية تعدد اجلنسية دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .677

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وفاء فلحوط. 

 دراسة 2010 – 2003م، طه خرض فضيل اللهيبي )التجربة الربملانية العراقية 2013 .678

 العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية األوسط الرشق جامعة املاجستري(، نقدية حتليلية

 .الطائي فهمي عبدالقادر: د بإرشاف، االردن اهلاشمية االردنية اململكة، السياسية

م، طيف مكي عبداخلالق العزاوي )السلوك السيايس للمرأة العراقية بعد عام 2013 .679

 لسياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     ( املاجستري العلوم ا2003

 االسايس م، ظافر امحد منديل )احلامية اجلنائية الدولية حلقوق االنسان يف ظل النظام2013 .680

 .تكريت جامعة احلقوق كلية الدكتوراه(، الدولية اجلنائية للمحكمة

م، عادل حاشوش جابر الركايب )الفيدرالية والالمركزية االدارية دراسة مقارنة(، 2013 .681

 كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عامر طارق عبدالعزيز. 

م، عادل حبيب )االعفاءات الرضيبية وانعكاساهتا عىل املوارد املالية( املاجستري 2013 .682

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف املحمد. كلية القانون 
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م، عادل حسن عيل دهش العبيدي )األمن اإلنساين يف إطار القانون الدويل 2013 .683

 املعارص(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد عكاب حسون.

ة قانونية مقارنة بالفقه دراس -م، عادل شمران محيد )قاعدة عدم جتزئة الرهن 2013 .684

االسالمي( الدكتوراه القانون اخلاص، كلية القانون جامعة كربالء، بإرشاف د: عباس 

 عيل حممد. 

م، عادل حممد عطية اخلوالدة )رد االعتبار يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي 2013 .685

الدراسات العليا االردن : دراسة مقارنة( الدكتوراه جامعة العلوم االسالمية العاملية كلية 

 بإرشاف د: سليم سالمة حتاملة 

م، عارم الطويل )مسؤولية املصارف يف الرسقات عن طريق القرصنة االلكرتونية( 2013 .686

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

 الطاس. 

م، عامر املرصي )دور املعاهدات يف القانون الدويل اخلاص( املاجستري القانون 2013 .687

 لبنان.  -اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عامر حممد )االسرتاتيجية اإلرسائيلية يف آسيا الوسطى وأثرها عىل األمن 2013 .688

السياسية جامعة القومي العريب( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.
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م، عامر نعمة هاشم )االصول القانونية إلبرام العقود االدارية دراسة مقارنة(، 2013 .689

 املاجستري قانون العام، اجلامعة االسالمية لبنان، بإرشاف د: حميي الدين القييس. 

ة اجلنائية للسياسة االقتصادية يف العراق(، املاجستري م، عباس ابراهيم مجعة )احلامي2013 .690

العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حممد عيل عبدالرضا 

 عفلوك.

م، عباس جبار حاتم املحمداوي )الدرع الصاروخي وميزان القوى االسرتاتيجي( 2013 .691

كلية العلوم السياسية، بإرشاف د: قاسم  املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين

 حممد الدليمي.

-دراسة مقارنة  -م، عباس حسن بطي الشمري )النفاذ الدويل للحقوق املكتسبة 2013 .692

كلية القانون، بإرشاف د: عبدالرسول  -(، املاجستري القانون اخلاص، جامعة بابل 

 عبدالرضا االسدي. 

س البرشي(، املاجستري القانون املدين، م، عباس فاضل عباس )حتويل نوع اجلن2013 .693

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م، عباس حمسن حممد )املوقع اجليوسيايس لدولة االمارات واثره يف السياسة 2013 .694

 اخلارجية( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.
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، بإرشاف د: عبد م، عبد االمري عبدالرضا حسن )القضاء يف الفقه االسالمي(2013 .695

 اجلبار الرفاعي. )الدكتوراه( 

م، عبد العزيز الشتيوي املختار الشتيوي )سلطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل 2013 .696

املتعاقد يف القانون الليبي( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: خليفة عيل 

 اجلرباين، جامعة طرابلس ليبيا.

يز عليوي عبد العيساوي )النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام م، عبد العز2013 .697

(، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، املاجستري العلوم السياسية، قسم النظم 2003

 السياسية والسياسات العامة، بإرشاف د: هشام حكمت عبد الستار العزاوي. 

ل احلكومي يف احداث االستقرار م، عبد القادر نايف تاية كمر )دور التدخ2013 .698

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2011 - 2003االقتصادي العراقي للمدة 

 السياسية جامعة النهرين.     

م، عبد اهلل حسن مرعي )مسؤولية املنظامت الدولية عن أنشطتها املرشوعة(، 2013 .699

 كاب حسون.املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد ع

م، عبد اهلل مدعث غالب العازمي )احلجز التنفيذي عىل العقار دراسة يف الترشيع 2013 .700

الكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: منصور الرصايرة.
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اء االداري العراقي م، عبداالمري حسون مسلامين )االجتاهات احلديثة يف القض2013 .701

دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف 

 د فوزت فرحات  

م، عبداحلسن عبدااللة عبداخلرض )اجراءات حتريك الدعوى امام املحكمة 2013 .702

الرشف، املرشف النجف ا -اجلنائية الدولية(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: عصام العطية. )العلوم السياسية(

م، عبداحلميد حممد شحادة كالب )خمالفات املعلم االخالقية واجلنائية يف تأديب 2013 .703

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

 فلسطني بإرشاف د شحادة سعيد ابراهيم السويركي.

م، عبدالرمحان بن سانية )االنطالق االقتصادي بالدول النامية يف ظل التجربة 2013 .704

الصينية( الدكتوراه ختصص اقتصاد التنمية جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: حممد بن بوزيان.

ة اجلنسيات عن تعويض م، عبدالرضا بشن حسن، )مسؤولية القوات املتعدد2013 .705

النجف  -االرضار املدنية يف العراق(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: عصام العطية. )العلوم السياسية(
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م، عبدالسالم حممد رشدي سليامن درويش )اثر االختالل يف رشوط التفاوض 2013 .706

لفلسطينية(، املاجستري التخطيط والتنمية الفلسطيني االرسائييل عىل اجياد حل للقضية ا

السياسية كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني، بإرشاف د: 

 عبدالستار قاسم. 

م، عبدالقادر دندن )االسرتاتيجية الصينية المن الطاقة وتأثريها عىل االستقرار يف 2013 .707

جنوب رشق آسيا(، الدكتوراه العلوم حميطها االقليمي آسيا الوسطى جنوب آسيا رشق و

السياسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض 

 باتنة اجلزائر بإرشاف د: حسني قادري.

م، عبداللطيف زكي ابو هاشم )مفهوم الصهيونية عن عبدالوهاب املسريي دراسة 2013 .708

نقدية موسوعة اليهودية والصهيونية نموذجا(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية 

فلسطني، بإرشاف د:  -اآلداب والعلوم االنسانية، قسم التاريخ جامعة االزهر، غزة 

 صايف .   عصام خميمر ؛ و د: خالد حممد 

م، عبداهلل موسان )محاية حقوق العامل املخرتع دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .709

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيل اجلاسم.
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م، عبدالوهاب لوصيف )دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ادارة امللف النووي 2013 .710

العلوم السياسية ختصص االدارة الدولية كلية احلقوق والعلوم االيراين(، املاجستري 

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

م، عبده قاسم )االسرتاتيجية األمريكية جتاه منطقة املحيط اهلادي بعد انتهاء احلرب 2013 .711

ستري االختصاص العالقات الدولية الباردة ) اليابان وشبه اجلزيرة الكورية أنموذجًا( املاج

 كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون. 

م، عبيد سعود عبيد املطريي )العوملة واثرها عىل الثقافة السياسية لدى طلبة جامعة 2013 .712

العلوم السياسية، الكويت(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.

م، عبيدة االخرس )مفهوم اجلريمة السياسية بني النظرية والتطبيق( املاجستري كلية 2013 .713

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سمية عيل. 

)تأثري االحتالل االرسائييل عىل اهلوية الوطنية الفلسطينية م، عبري داود املراغي 2013 .714

الرتاث الشعبي إنموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

 العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مسعود الربيض.

هليمنة أمريكا وإلرسائيل عىل الرشق م، عدنان اسعد مهنا )جماهبة ايران االسالمية 2013 .715

 االوسط(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   
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م، عدنان عبداهلل العنزي )آليات ومتطلبات تفعيل التخطيط االسرتاتيجي يف 2013 .716

السياسة اخلارجية الكويتية دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء خربات وجتارب عاملية 

ليمية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، واق

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي.

م، عدنان قاسم )السياسة اجلنائية االجرائية يف جرائم املخدرات( املاجستري كلية 2013 .717

 بية السورية، بإرشاف د: يوسف الرفاعي.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العر

م، عذيب زيد خلف جاسم العتيبي )االحتالل االيراين إلمارة عربستان وحق تقرير 2013 .718

املصري لشعبها(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 عد.السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: سعد فيصل الس

م، عزالدين عبداهلل ابو سمهدانة )االسرتاتيجية الروسية جتاه الرشق االوسط 2013 .719

قضية الفلسطينية(، املاجستري العلوم السياسية، كلية ال حالة دراسة 2008 – 2000

فلسطني، بإرشاف د: عبدالنارص رسور  -االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

   . 

سليامن القرا )اثر الوقت يف احكام االحوال الشخصية( املاجستري  م، عصام توفيق2013 .720

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

 شويدح.
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م، عصام كامل جودة امحد، اثر العوملة عىل النشاط املرصيف. رسائل واطاريح 2013 .721

 هورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، عضيد عزت محد )الوكالة من الباطن يف القانون والرشيعة دراسة مقارنة(، 2013 .722

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، عالء ابراهيم )احلامية اجلزائية حلقوق املؤلف( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .723

 ة، بإرشاف د: سمية عيل. دمشق اجلمهورية العربية السوري

م، عالء الدين )أثر حالة الطوارئ يف احلريات العامة دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .724

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: باسم عزو.

م، عالء الدين حممد منصور )االمن القومي االرسائييل وانعكاسه عىل عملية 2013 .725

(، املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد 2011 - 1991الفلسطينيني السالم مع 

 فلسطني، بإرشاف د: خميمر ابو سعدة.  -والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 2001لعام  6م، عالء دكدوك )اهناء العالقة االجيارية وفق قانون االجيار رقم 2013 .726

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

 فواز صالح.

م، عيل العايد الربي )النظام القانوين لشهادات االستثامر( املاجستري كلية القانون 2013 .727

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي. 
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المية املكتوبة( املاجستري م، عيل املحمود )املسؤولية اجلزائية لصاحب الوسيلة االع2013 .728

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

م، عيل جبار حافظ الربيعي )مكانة ارسائيل يف االسرتاتيجية االمريكية حيال 2013 .729

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2001الرشق االوسط بعد عام 

 النهرين.     

م، عيل حسن علوان )عقد تأمني االستثامر االجنبي ضد املخاطر غري التجارية 2013 .730

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن 

 حنتوش رشيد. 

م، عيل حسني محزة السالميِّ )الضامنات الوظيفية ألعضاء جملس شورى الدولة 2013 .731

حتليلية مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف دراسة 

 .  د: حنان حممد القييسِّ

م، عيل زياد عبداهلل فتحي العيل )سياسة القوة االمريكية يف النظام الدويل للمدة 2013 .732

 رين.     ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النه2012ــ 2000

م، عيل سعد داخل ثويني )العيب اجلوهري يف االجراء القضائي املدين دراسة 2013 .733

مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: ضمري حسني 

 املعموري.   
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م، عيل شمران محيد )تسبيب االعامل القضائية يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة(، 2013 .734

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حنتوش رشيد. 

م، عيل صباح خضري اجلنايب )النظام القانوين ألحكام التحكيم التجاري الدويل 2013 .735

جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: ابراهيم دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 إسامعيل ابراهيم الربيعي. 

للتنبؤ باالفالس منظامت   zscoreم، عيل عبداالمري فليفل )استعامل انموذج 2013 .736

االعامل دراسة مقارنة(، املاجستري علوم ادارة االعامل االقتصاد كلية االدارة واالقتصاد 

 اف د: حاكم حمسن حممد الربيعي.  جامعة الكوفة بإرش

م، عيل عبدالرضا عبيد )مسؤولية االدارة عن التلوث يف الترشيع العراقي دراسة 2013 .737

مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: 

 جعفر عبدالسادة هبري؛ و د: عامد فاضل ركاب.

دراسة انتقادية  -اجلنايب )النظام التجاري الدويل اجلديد  م، عيل عبدالزهرة صايف2013 .738

اهلند / حيدر اباد، بإرشاف د: ادور كنانت اليجبرييت. )اللغة  -(، اجلامعة العثامنية -

 انكليزي(

م، عيل عثامن )آلية التسعري التحوييل والتهرب الرضيبي الدويل( املاجستري كلية 2013 .739

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد. 
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م، عيل كحط جايل البصييص، اسرتاتيجية االحتواء املزدوج يف السياسة اخلارجية 2013 .740

، املاجستري معهد العلمني "م انموذجا1991د عام العراق بع"االمريكية وتطبيقاهتا 

 للدراسات العليا، املرشف د: صالح الطائي. )العلوم السياسية(

(، املاجستري، 2003م، عيل حمسن عيل ابو جويد )سياسة العراق االقليمية بعد عام 2013 .741

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   

دة االدارية بني الواقع والطموح( املاجستري كلية القانون جامعة م، عيل مظفر )القيا2013 .742

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. 

م، عيل هادي جعفر )اختصاصات السلطات االحتادية يف الدستور العراقي لعام 2013 .743

مر حممد (، كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عا2005

 عيل ابو نايلة.  

م، علياء عبدالكريم مهدي )جريمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنيا ودوليا(، 2013 .744

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سمري عالية     

 كلية القانون م، عامد البشارة )جتزؤ القانون الدويل واثره يف املعاهدات( املاجستري2013 .745

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

م، عامر ظافر حمي الدين )أزمة الرشعية يف االنظمة السياسية العربية مرص انموذجا( 2013 .746

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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نفيذ قرارات التحكيم األجنبية يف ضوء الترشيع م، عامر غالب مصطفى تركامن )ت2013 .747

الفلسطيني واتفاقيتي الرياض ونيويورك دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة 

 العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.

م، عامر مراد غركان )احلامية الدولية للممتلكات الثقافية اثناء النزاعات املسلحة( 2013 .748

 جامعة بابل كلية القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل. 

م، عمرو حممد التهامي عبد العزيز سليامن، فاعلية القانون واالعتذار باجلهل بني 2013 .749

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

 العربية.

د ايوب و مالكي رتيبة )تأثري التحول الديمقراطي عىل االستقرار م، عمرية حمم2013 .750

(، الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت 2009 - 1999السيايس يف اجلزائر 

سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر 

 بإرشاف د: حممد صالح بوعافية. 

لح احلايك )مسؤولية الدولة يف حفظ النفوس دراسة فقهية م، غادة حممد صا2013 .751

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

 اسامعيل هنية.
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م، غازي فوزان ضيف اهلل العدوان )الرضر الناشئ عن خطا االدارة والتعويض 2013 .752

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،  عنه دراسة مقارنة بني االردن و مرص(،

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: زهري قدورة.

 - 1990م، غدير دليلة و غدير سناء )العالقات اجلزائرية االمريكية يف فرتة 2013 .753

(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم 2012

 عة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: حشود نور الدين. السياسية جام

م، غسان ازهر مرتىض، السياسة اخلارجية للعراق واثرها يف االمن الوطني بعد عام 2013 .754

النجف االرشف، املرشف د: جميد  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 محيد. )العلوم السياسية(

ملعرفة الفنية يف عقد الفرانشايز( املاجستري كلية القانون جامعة م، غنوة طربوش )ا2013 .755

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: طاهر دامرجي.

م، غياث محدان )القانون واجب التطبيق يف جمال احلقوق الذهنية للمؤلف( 2013 .756

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

 اخلابور. 

م، غيدا هاين بردي )التحكيم يف نزاعات العمل اجلامعية دراسة مقارنة( املاجستري 2013 .757

 القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف د عبدالسالم شعيب 
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م، فاتنة حممد خليل بيضون )املواقف السياسية اخلارجية اإليرانية جتاه دول اجلوار 2013 .758

 The external Iranian political 2001 – 1991يف الفرتة الرشقي 

attitudes toward eastern neighborhood countries 

during, 1991-2001 املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرمحن احلاج ابراهيم.

م، فادي حجازي )أثر تغري الظروف يف عقود التجارة الدولية( املاجستري كلية 2013 .759

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وفاء فلحوط. 

م، فادي حممود )احلقوق التقاعدية للموظف العام يف سورية دراسة مقارنة( 2013 .760

 رية العربية السورية، بإرشاف د: الرصان. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهو

م، فارس عبداهلل )إشكالية تطبيق مبدأ االختصاص العاملي يف الترشيعات الوطنية( 2013 .761

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

ا يف النظام القانوين م، فارس وسمي الظفريي )ابرام املعاهدات الدولية و تطبيقه2013 .762

الكويتي دراسة تطبيقية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد علوان.
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م، فاطمة صالح الشاميل )املسؤولية اجلزائية عن االجتار باألعضاء البرشية(، 2013 .763

قوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احل

 د: حممد اجلبور.

م، فاطمة عناية )النظام القانوين لبوالص التحصيل ومتييزها عن االعتامدات 2013 .764

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

 فاروق ابو الشامات.

م، فائز أبو عجيب )مفهوم عدم التمييز يف القانون الدويل حلقوق االنسان( 2013 .765

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

 زكريا. 

م، فائز شاهني )طرق الطعن يف تقدير دخل املكلفني برضيبة الدخل دراسة مقارنة( 2013 .766

ن جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف املاجستري كلية القانو

 حممد. 

م، فايز مطلق السليامت )ضامنات تأديب املوظف العام يف النظام القانوين االردين(، 2013 .767

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: سليم سالمة حتاملة.
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سبتمرب  11فائزة بن الشيخ و زبيدة حنوس )العالقات اجلزائرية االمريكية بعد  م،2013 .768

(، الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق 2001

 والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: نور الدين حشود. 

ختصاص اإلدارة الرضيبية يف تقدير وعاء رضيبة م، فتحي خليفة أحممد الشيباين )ا2013 .769

الدخل دراسة وفقا إلحكام الترشيع الرضيبي الليبي( قسم القانون العام كلية القانون 

 املاجستري ارشاف د: منصور الفيتوري حامد، جامعة طرابلس ليبيا.

سرت م، فتحي زيغمي )العزوف االنتخايب والرشعية الديمقراطية يف اجلزائر(، املا2013 .770

العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: غنية شليغم. 

م، فتيحة غراب )النفط والعالقات الدولية دراسة حالة الوطن العريب(، الليسانس 2013 .771

والعلوم السياسية جامعة قاصدي العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق 

 مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عصام بن الشيخ. 

م، فراس بلحه )حمفظة النقود االلكرتونية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .772

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان مليكه.

عسفية دراسة مقارنة(، م، فراس جبار كريم )احلامية القانونية من الرشوط الت2013 .773

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عزيز كاظم جرب اخلفاجي. 
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م، فرح احللبي )املخالفة اجلمركية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .774

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابوين.

و محدي عيسى سليامن )البعد السيايس الزمة تكامل م، فرصاوي مجال الدين 2013 .775

املغرب العريب(، الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عبدالكريم باسامعيل. 

زن املصالح(، كلية م، فريد حسن حممد الزبيدي )القانون الدويل بني القوة وتوا2013 .776

القانون والسياسة األكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك، املاجستري القانون الدويل، 

 بإرشاف د: عادل العيل. 

م، فهد بن محدان بن راشد )الرضر املرتد يف املسؤولية عن الفعل الضار دراسة 2013 .777

 عة الريموك االردن.  حتليلية يف القانون املدين األردين والفقه اإلسالمي(، جام

م، فهد محود اخلالدي )قرارات النيابة العامة بعد االنتهاء من التحقيق االبتدائي 2013 .778

دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

)محاية حقوق املسامهني يف حال دمج الرشكات دراسة م، فهد عمر كحالوي 2013 .779

 لبنان. -مقارنة لبنان فرنسا مرص( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، فهد حممد حممد ابراهيم، نظم القانون العام يف االندلس يف ظل احلكم االسالمي. 2013 .780

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

م، فهد منصور النويرص )واقع ومستقبل التنمية السياسية يف جملس التعاون لدول 2013 .781

اخلليج العريب(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد القطاطشة.

أبو دست )العقوبات االقتصادية الدولية عىل إيران عىل خلفية األزمة  م، قاسم2013 .782

النووية اإليرانية( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد أكرم األمحر و د. 

 صابر بلول.

الصالح )التنظيم القانوين للرقابة عىل أعامل اهليئات املحلية م، قتادة صالح ماجد 2013 .783

يف العراق دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف 

 د: ضياء عبد اهلل عبود. 

م، قيس الغانم )ضامنات نزاهة االنتخابات دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2013 .784

 ق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: باسم عزو. جامعة دمش
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م، كاظم خضري حممد السويدي )التنظيم القانوين للحقوق املالية للموظف العام 2013 .785

يف القانون العراقي دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، 

 بإرشاف د: اسامعيل صعصاع البديري. 

جوهر درويش )نظام التصويت يف جملس االمن واثره يف حقوق االنسان(، م، كاوه 2013 .786

 املاجستري القانون الدويل، كلية القانون جامعة بغداد. 

م، كرويش فريدة )ظاهرة االحتجاجات ومسار االصالحات السياسية يف 2013 .787

العلوم اجلزائر(، املاسرت العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق و

 السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: شليغم غني. 

م، كريم كاظم كريم )النزاع احلدودي بني العراق والكويت يف ضوء احكام 2013 .788

القانون الدويل العام(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 بإرشاف د: عيل جبار كريدي.

كفاح حبيب عكض )احلامية الدولية لألموال العراقية يف اخلارج(، املاجستري  م،2013 .789

النجف االرشف، املرشف د: عصام العطية. )العلوم  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 السياسية(

يناير يف مرص اسباهبا وتداعياهتا  25م، كامل عيل امحد ابو شاويش )ثورة 2013 .790

قضية الفلسطينية(، املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد وانعكاساهتا املتوقعة عىل ال
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فلسطني، بإرشاف د: ابراهيم خليل ابراش و د:  -والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 رياض عيل العيلة .

م، كناز جنبالط )دور املسموحات الرضيبية يف تشجيع االستثامر دراسة مقارنة( 2013 .791

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

م، كنان وفيق حسن )دور القطاع السياحي يف التنمية االقتصادية نموذج سورية( 2013 .792

قات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق املاجستري االختصاص العال

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رياض يونس و د.صابر بلول.

م، كيندا رسدست )النظام القانوين الواجب التطبيق عىل مفاوضات العقد الدويل( 2013 .793

 إرشاف د: اخلابور. املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، ب

م، النا شحفة )املسؤولية املدنية يف مرحلة التفاوض يف عقود نقل التكنولوجيا( 2013 .794

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

(، املاجستري b o tم، لبنى عبداحلسني عيسى السعدي )النظام القانوين لعقد ال 2013 .795

 القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، لبنى عيل حسن دار سالمة )املوقف االرسائييل من التحول الثوري يف مجهورية 2013 .796

مرص العربية(، املاجستري التخطيط والتنمية السياسية كلية الدراسات العليا جامعة 

 ثامن. النجاح الوطنية نابلس فلسطني، بإرشاف د: عثامن ع
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م، لطيفة حممد )اهليمنة األمريكية عىل جملس األمن يف فرض العقوبات االقتصادية 2013 .797

دراسة حالة إيران( املاجستري قسم االقتصاد والعالقات االقتصادية الدولية كلية االقتصاد 

 جامعة حلب بإرشاف د خليل ياسني و د رضوان احلاف

صفات اخلطرة يف املبيع دراسة مقارنة يف النظم م، لقامن حسني )االلتزام بالتبصري بال2013 .798

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

 البيات.

م، ملا رياض عائيل )البند النايف للمسؤولية العقدية دراسة مقارنة( املاجستري 2013 .799

  املوىل دينا د بإرشاف نلبنا –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، ملى عثامن )املناطق احلرة مابني قانون اجلامرك ونظام استثامر املناطق احلرة( 2013 .800

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

 حممد.

ق ( املاجستري كلية القانون جامعة دمشcifم، ملى كشيك )البيع التجاري 2013 .801

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: شيخ العرشة.

م، مليس شموط )بطالن الترصفات الصادرة يف فرتة الريبة يف االفالس( املاجستري 2013 .802

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أبو الشامات. 
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 Theالعربية و الثورات العربية م، لندا شلش )التأثري املتبادل بني تغطية اجلزيرة 2013 .803

mutual affect between Al-Jazeera's coverage and the 

Arab Spring املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: نشأت األقطش.

سة مقارنة(، م، لؤي قاسم فاضل )النظام القانوين للقيد يف سوق االوراق املالية درا2013 .804

املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: رائد صيوان 

 عطوان.

م، ليايل الرفاعي )السياسة اجلنائية للمرشع السوري يف قانون نقل االعضاء البرشية 2013 .805

بية ( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العر2003لعام  30وزرعها رقم 

 السورية، بإرشاف د: عبود الرساج. 

م، لينا تلو )مبدأ استقالل القضاء كضامنة للحقوق واحلريات العامة دراسة 2013 .806

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

 باسم عزو.

ولية منظمة الصحة العاملية م، ليندة لفحل )ادارة التعدد الثقايف داخل املنظامت الد2013 .807

انموذجا(، املاجستري العلوم السياسية ختصص االدارة الدولية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عبدالنارص جنديل.
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م، ماجد عيسى )مدى فعالية الرقابة الترشيعية عىل تنفيذ املوازنة العامة وآفاق 2013 .808

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،  تطويرها

 بإرشاف د: مي حمرزي.

م، ماهر حلمي حسن الريشة )نحو علم افرتاق اجتامعي سيايس عريب كمؤثر يف 2013 .809

التخطيط السيايس مقاربة نظرية(، املاجستري التخطيط والتنمية السياسية كلية الدراسات 

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

م، ماهر حممد عساف )الضامنات القانونية لتحصيل الرضائب املبارشة( املاجستري 2013 .810

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد.

قود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص م، مايا أنطوان طربيه )النظام القانوين لع2013 .811

دراسة مقارنة(، الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: حمي الدين القييس.

م، مبارك العتيبي )فصل السلطات يف النظامني الكويتي واالردين دراسة مقارنة(، 2013 .812

الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة املاجستري جامعة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.
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م، مثنى سعد جبار السوداين )التزوير املعلومايت يف احلاسب اآليل دراسة مقارنة( 2013 .813

بإرشاف د: متيـم طاهــر  اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، -كلية القانون 

 اجلادر. 

م، جمد اسامعيل )االفراج الرسيع عن السفن وطواقمها وإشكاالته يف إطار اتفاقية 2013 .814

االمم املتحدة لقانون البحار( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: يارس احلويش. 

السلطة الترشيعية يف صنع السياسات العامة يف م، جميد نجف زوار عيل )دور 2013 .815

دراسة يف املعوقات(، املاجستري، جامعة النهرين كلية  - 2003مجهورية العراق بعد عام 

 العلوم السياسية، قسم النظم السياسية والسياسات العامة، بإرشاف د: يارس عيل ابراهيم. 

بئ االثبات يف املسائل املدنية( م، حممد التونيس )دور القايض واخلصوم يف توزيع ع2013 .816

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

م، حممد الدعاس )رقابة اخلطأ البني يف التقدير دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .817

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. 

م، حممد السيد صدقي حممد، اثر االستثامر االجنبي املبارش عىل حل مشكلة البطالة، 2013 .818

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد الشيخ )الضامنات القانونية واالدارية لالستخدام السلمي للطاقة النووية 2013 .819

قة الذرية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية وفقا للوكالة الدولية للطا

 العربية السورية، بإرشاف د: رنا عبود. 

م، حممد املحمد الديواين )أثر قوانني املقاطعة عىل تنفيذ العقود الدولية أمام 2013 .820

املحكمة الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 د: ساجر اخلابور. بإرشاف 

م، حممد بارودي )حقوق الدفاع يف مرحلة التحقيق االويل دراسة مقارنة( املاجستري 2013 .821

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

م، حممد بحطيطي )خدمات اخلصم املبارش والتسديد الفوري املقدم من قبل 2013 .822

اجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: املصارف( امل

 ميسون املرصي.

م، حممد بسام التل )حقوق املسامهني يف الرشكة املسامهة العامة املحدودة يف القانون 2013 .823

 األردين(، جامعة الريموك االردن.  

ملتغري( املاجستري كلية م، حممد بالل اخليمي )رشكات االستثامر ذات راس املال ا2013 .824

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قره باش.
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م، حممد تكروين )النظام القانوين لتحويل االموال الكرتونيا( املاجستري كلية 2013 .825

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ملكيه.

قرير املصري كردستان العراق إنموذجا دراسة م، حممد جبار كريدي )حق ت2013 .826

مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: 

 ساجد امحيد عبل.

م، حممد خالد رسحان ابو الريش )االوضاع السياسية الكراد العراق يف ضوء 2013 .827

ت الرشق االوسط، كلية اآلداب (، املاجستري دراسا2011 - 2003االحتالل االمريكي 

 فلسطني، بإرشاف د: رياض حممود االسطل .    -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

م، حممد خطاب امحد )العالقة بني السلطة الترشيعية والتنفيذية يف دستور مجهورية 2013 .828

 العراق(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

الشهري بعلوان )عقد تقديم املعاونة وعالقته بمبدأ شيوع م، حممد خري االدلبي 2013 .829

املوازنة دراسة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: صابوين.

م، حممد خري رمانة )حكومة اجلمعية النيابية وتطبيقاهتا يف االحتاد السويرسي( 2013 .830

مشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عصام املاجستري كلية القانون جامعة د

 تكروري.
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م، حممد ذعار العتيبي )النظام القانوين للعقد االلكرتوين دراسة مقارنة بني 2013 .831

الترشيعني الكويتي واالردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

م، حممد ذيب حممود نمر )احكام البطالن يف االجراءات و املحاكامت اجلزائية : 2013 .832

دراسة مقارنة بني القانونني الفلسطيني و االردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

ت املالبس لإلدارة دراسة مقارنة( املاجستري كلية م، حممد رامي القاسم )السكو2013 .833

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرصان. 

م، حممد رضا حممد ابراهيم منيس، االقتصاد املرصي يف مواجه حتديات العوملة. 2013 .834

 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، حممد رفيق الشوبكي )اجلرائم االنتخابية يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية 2013 .835

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

 باسم صبحي بشناق.

 م، حممد رمضان العرعري )مسئولية الطبيب اجلنائية يف العمليات اجلراحية دراسة2013 .836

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

 د شحادة سعيد السويركي.
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م، حممد سعيد الغندور )حتول القرارات االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .837

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: دله.

سعيد املنصور )انقضاء الدعوى التأديبية دراسة مقارنة( املاجستري كلية  م، حممد2013 .838

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: باسم عزو. 

م، حممد سعيد عتوي السعداوي )النظام القانوين لإلغراق التجاري دراسة 2013 .839

ون اخلاص، بإرشاف د: باسم علوان مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القان

 العقايب. 

م، حممد سليامن عبدهلل قوره، املامرسات الضارة يف التجارة الدولية ومواجهتها يف 2013 .840

اطار االتفاقات التجارية متعددة االطراف. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

ؤوف الدمياطي )بدائل الدعوى اجلزائية ودورها يف حتقيق م، حممد صالح عبد الر2013 .841

العدالة يف فلسطني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، حممد ظاظا )فسخ العقد االداري قضائيا خلطا االدارة( املاجستري كلية القانون 2013 .842

 ورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي. جامعة دمشق اجلمه
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م، حممد ظريفة )دراسة نقدية حتليلية للتكتالت االقتصادية األسيوية )آسيان 2013 .843

ASEAN  نموذجًا(( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، حممد عبد الصادق مليجي يونس ، اختصاص الرئيس األمريكي . رسائل 2013 .844

 رص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م

م، حمّمد عبد الغفور الشيوخ )تأثري ثورات الربيع عىل ظاهرة االسالم السيايس 2013 .845

وعمليات االصالح يف الوطن العريب دراسة استرشافية لالنعكاسات العامة للثورات 

العربية عىل التيارات الدينية الّسياسية والقوى اإلصالحية يف اململكة العربية السعودية 

( املاجستري كلية االقتصاد / قسم العلوم الّسياسية جامعة بنغازي / ليبيا 2011-2013

 األكاديمية العربية / الدنامرك بإرشاف د: ميالد مفتاح احلراثي.

م، حممد عبداللطيف أبو العالء، عوارض اخلصومة املدنية. رسائل واطاريح 2013 .846

 .القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، حممد عبداهلادي مصطفى دحالن )تطور نظرية االمن االرسائييل واثرها عىل 2013 .847

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب 2001االمن القومي املرصي 

فلسطني، بإرشاف د: عصام خميمر ؛ و د:  -والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 عبدالنارص رسور .   
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د ناجي البهاديل )اثر تغري الظروف يف املرحلة السابقة عىل ابرام العقد م، حممد عبو2013 .848

االداري دراسة مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة املستنرصية، القانون العام، 

 بإرشاف د: عيل امحد حسن اللهيبي. 

يود(، م، حممد عسال و سعاد هلراوة )انضامم تركيا اىل االحتاد االورويب الفرص الق2013 .849

املاسرت العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: عصام بن الشيخ. 

م، حممد عيل )تأثري البعد اجليوسرتاتيجي يف صناعة السياسة اخلارجية الرتكية( 2013 .850

علوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية ال

 العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل.

م، حممد عامد عبد الوهاب السنباطي، االرضاب الرضيبي مع التطبيق عىل اإلدارة 2013 .851

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

 العربية.

بلبع، حوكمة الرشكات ودورها يف مواجهته االختالالت املالية  م، حممد عيد عيل2013 .852

 واالدارية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 
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م، حممد عيسى العيساوي )أثر النظام االنتخايب عىل االستقرار السيايس يف 2013 .853

اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، العراق(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: سعد فيصل السعد.

م، حممد غالب عبيد الضمور، الصلح القضائي. رسائل واطاريح القانون كلية 2013 .854

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لعامة للدولة العراق إنموذجًا(، م، حممد فؤاد طلب املختار )دورة املوازنة ا2013 .855

املاجستري القانون العام، كلية احلقوق جامعة املوصل، بإرشاف د: عبد الباسط عيل جاسم 

 الزبيدي. 

م، حممد فوزي حامد حممد حجاج، االثار االقتصادية واالجتامعية للفساد االداري 2013 .856

ق جامعة املنصورة يف القطاع الصحي يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد قاسم الكايد )اجلزاءات املدنية جلرائم الفساد يف القانون األردين(، جامعة 2013 .857

 الريموك االردن.  

م، حممد حممد عمران حممد، االعالن يف القوانني الرضيبية. رسائل واطاريح 2013 .858

 رص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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م، حممد حممود حممد رشيم )اثر القرابة يف تشديد العقوبة وختفيفها( املاجستري كلية 2013 .859

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: رفيق اسعد رضوان.

م، حممد حممود حممود نصريي ، احلقوق واحلريات السياسية يف الدستور املرصي 2013 .860

سالمية بني النظرية والتطبيق، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة والرشيعة اال

 املنصورة مجهورية مرص العربية. 

(، 2013 - 1989م، حممد معموري و يزيد خمتاري )التعددية احلزبية يف اجلزائر 2013 .861

الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم 

 ة جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: حممد االمني سويقات. السياسي

م، حممد نبوت عبد الفتاح نظرية القانون الطبيعي عند القديس توما االكويني. 2013 .862

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 التعبري عن الرأي دراسة مقارنة(، م، حممد نجم جالب الدريبي )حرية املوظف يف2013 .863

جملس كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام بإرشاف د: بارشاف د: 

 حنان حممد القيـيس. 

م، حممد نشأت مصطفى )النظام القانوين لعقد الفندقة دراسة مقارنة( املاجستري 2013 .864

 لسورية، بإرشاف د: زهري حرح.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا
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م، حممد هدية حممد سعد )ليبـي( )التكامل االقتصادي اإلفريقي ومعوقاته 2013 .865

 كلية الدولية االقتصادية العالقات االختصاص الدكتوراه( 2007-1963  السياسية

. د و بلول صابر: د بإرشاف، السورية العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم

 يبيا(.ل) البعجة حممد فتحي

م، حممود امحد عيد )الدور االقليمي االيراين يف ظل املشاريع الرشق اوسطية(، 2013 .866

املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د عصام سليامن 

نوان التجاري( املاجستري كلية القانون م، حممود القصار مرجة )احلامية القانونية للع2013 .867

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو الشامات.

م، حممود باحلسن حممد شعيب، النظام القانوين خلصومة التحكيم يف ضوء قانون 2013 .868

ة املرافعات املدنية والتجارية الليبي وقانون التحكيم املرصي. رسائل واطاريح القانون كلي

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممود حسن عيل العفيفي )مرشوع الرشق االوسط الكبري واثره عىل النظام 2013 .869

االقليمي العريب(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، 

فلسطني، بإرشاف د: ناجي صادق رشاب ؛ و د: عبدالنارص رسور  -جامعة االزهر، غزة 

   . 
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القدرة )تطور العالقات السياسية الرتكية السورية يف ضوء م، حممود خليل يوسف 2013 .870

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية 2012 - 2007املتغريات االقليمية والدولية 

فلسطني، بإرشاف د: عصام خميمر ؛ و  -اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 د: عبدالنارص رسور .   

نتييس )السياسة اخلارجية القطرية جتاه بلدان الربيع العريب م، حممود سمري الر2013 .871

والقضية الفلسطينية(، املاجستري ختصص الدبلوماسية والعالقات الدولية جامعة االقىص 

 وأكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة فلسطني بإرشاف د: وليد حسن املدلل.  

يف احلد من االزمات املالية( املاجستري كلية  م، حممود شنانة )دور حكومة املصارف2013 .872

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامر. 

م، حممود حممد خليل ابو شاور )حاالت اعفاء الناقل اجلوي عن املسؤولية حسب 2013 .873

احلقوق، اتفاقية مونرتيال و الترشيعات االردنية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممود عبابنه.

م، حممود حممد حممود ابو صوي )إشكاليات الفصل بني السلطات وإستقالل 2013 .874

القضاء يف فلسطني تنازع الصالحيات يف قطاع العدالة العالقة بني جملس القضاء األعىل 

ة احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت ووزارة العدل كحالة للدراسة( املاجستري كلي

 فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.
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م، حممود حممد مهدي املوسوي بجنوردي )عوملة االعالم والدول النامية أيران 2013 .875

إنموذجا(، الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية واالدارية 

 لبنان بإرشاف د عيل رمال والدبلوماسية اجلامعة االسالمية يف

م، حممود نتاري و لطفي باجوية )اثر احلراك الشعبي االقليمي عىل مستقبل التجربة 2013 .876

اىل اليوم(، الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت  2010التكاملية املغاربية منذ 

ائر سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلز

 بإرشاف د: عيل بو حامد. 

م، حمي الدين قادري )االعتامد الضامن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .877

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: شيخ العرشة.

م، خملص حممود حسني )الرقابة القضائية عىل نزع امللكية للمنفعة العامة دراسة 2013 .878

القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حمي مقارنة(، املاجستري، 

 الدين القييس

م، مداح حممد الصحراوي )الربنامج السيايس حلركة املقاومة االسالمية محاس(، 2013 .879

الليسانس العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 ئر بإرشاف د: بن الشيخ عصام. قاصدي مرباح ورقلة اجلزا
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م، مرسيل اللحام )دور القضاء الدويل يف التحكيم التجاري( املاجستري كلية 2013 .880

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ديب. 

م، مروان ناجي ابو جارس )رؤية حل الدولتني واثرها عىل التسويق السياسية 2013 .881

، املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم للقضية الفلسطينية(

 فلسطني، بإرشاف د: كامل حممد االسطل .    -االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

م، مروة زيد جوامري املندالوي )النظام القانوين ملتعهد الوصول يف شبكة االتصال 2013 .882

قانون اخلاص، بإرشاف د: حسن الدولية(، كلية القانون يف جامعة كربالء، املاجستري ال

 حممد كاظم املسعودي.     

م، مروة عيل حسني )السياسة اخلارجية الرتكية اجتاه املرشق العريب يف عهد حزب 2013 .883

 العدالة والتنمية( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

اسية الدستورية يف م، مريوان محه درويش صالح )اشكالية بناء املؤسسات السي2013 .884

(، الدكتوراه العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة 2003نيسان  9العراق بعد 

 السليامنية بإرشاف د: حافظ علوان محادي الدليمي.

م، مسعود محو )االرشاف القضائي عىل االنتخابات دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .885

 بية السورية، بإرشاف د: تكروري.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العر



257                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، مصطفى امحد ياسني )االستثناءات عىل مبدأ املساواة أمام الوظيفة العامة يف 2013 .886

القانونني الفرنيس واللبناين(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان هيام مروة     

العالقات الروسية االيرانية وافاقها  م، مصطفى سلامن علوان العبودي )واقع2013 .887

 املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، مصطفى غيثان عبداجلبار محزة )السياسة اخلارجية االمريكية حيال العراق منذ 2013 .888

العلوم السياسية  وافاق املستقبل( املاجستري السياسات الدولية، كلية 1990آب 2احداث 

 جامعة النهرين بإرشاف د: فكرت نامق العاين.

م، مصطفى فاروق جميد منهل العزاوي )االحتاد االورويب والسياسات العامة يف 2013 .889

ـ  1993تركيا من  عالقة التأثري والتأثر(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة  2010ـ

 النهرين.

الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية( املاجستري  م، معاذ السعدي )رئيس جملس2013 .890

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيل الرشبجي.

م، مفتاح عامر سيف النرص )االستثامرات األجنبية املعوقات والضامنات القانونية 2013 .891

ون العام كلية القانون املاجستري دراسة يف ضوء أحكام الترشيع الليبي واملقارن( قسم القان

 ارشاف د: منصور الفيتوري حامد، جامعة طرابلس ليبيا.
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م، مكزون مياسه )مدى حتقيق العدالة الرضيبية يف الترشيع الرضيبي السوري 2013 .892

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: عكام.

م الشوا )التحكيم يف عقود التنقيب عن النفط املربمة يف اجلمهورية العربية م، مله2013 .893

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

 الطاس.

م، ممدوح حممد يوسف عيسى )حق الدفاع الرشعي يف القانون الدويل حالة النزاع 2013 .894

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية  الفلسطيني االرسائييل(،

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد علوان.

م، مناسك عبدالوهاب حكمت عبدالقادر )االسرتاتيجية االرسائيلية جتاه افريقيا 2013 .895

 منطلقات جديدة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، منال اهلادي ضو )مدى مسامهة احلد األدنى لألجور يف حتقيق السلم االجتامعي( 2013 .896

كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبدالغني عمرو الرويمض، قسم القانون اخلاص 

 جامعة طرابلس ليبيا.

م، منال حمرز )الرقابة القضائية االدارية عىل قرارات النقابات املهنية دراسة مقارنة( 2013 .897

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الصفدي.
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اللطيف العتيبي )احلراك السيايس واثره عىل االستقرار السيايس يف م، مناور عبد2013 .898

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية االداب والعلوم 2012 - 2006دولة الكويت 

 قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فوزي امحد تيم.

ني اجلدد عىل السياسة اخلارجية االمريكية م، منترص غازي الصواف )تأثري املحافظ2013 .899

(، املاجستري، العلوم 2009 - 2001سبتمرب ايلول  11جتاه سوريا ما بعد احداث 

السياسية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق االوسط، اململكة اهلاشمية االردنية االردن 

 ، بإرشاف د: حممد صالح بني عيسى.

يف النظام الدستوري املختلط( املاجستري  م، منذر احلاج )صنع السياسة2013 .900

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: أمحد ناصوري و د. مجال املحمود. 

م، منى حبيب امحد العبيدي )دور العامل االقتصادي يف ديناميات التنافس 2013 .901

رة السعودية ايران تركيا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم االقليمي لدول خمتا

 السياسية جامعة النهرين.     

م، منى راشد حممد الدريعي )أثر التنشئة السياسية عىل املشاركة يف االنتخابات 2013 .902

 األوسط الرشق جامعة املاجستري(، ميدانية دراسة 2012 – 2003النيابية بدولة الكويت 
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 بإرشاف، االردن اهلاشمية االردنية اململكة، السياسية العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية

 .عيسى بني صالح حممد: د

م، منى نعيم محار الشياعي )معيار املدة املعقولة يف اتفاقية(، املاجستري القانون 2013 .903

 التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

اثر اتفاق التحكيم اىل الغري : دراسة يف الترشيع م، مها عبد الرمحن اخلواجا )امتداد 2013 .904

االردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: منصور الرصايرة.

م، مهند بغدادي )جتميد االصول املالية يف البنوك العاملية واسرتدادها يف القانون 2013 .905

ري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رنا الدويل( املاجست

 عبود.

م، مهند محود عبد الكريم الشبيل )فعاليات االليات الدولية و الوطنية ملكافحة 2013 .906

جريمة االجتار بالبرش(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 ف د: حممد اجلبور.اهلاشمية االردن، بإرشا

م، مهند محيد عباس الراوي )مستقبل القطبية االحادية االمريكية يف ظل حتوالت 2013 .907

النظام السيايس الدويل( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين بإرشاف د: فكرت نامق العاين.
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م السعودي نظرة يف الرشيعة م، موسى سليامن السعيدان )حق املؤلف يف النظا2013 .908

 اإلسالمية ونظرة يف القانون الوضعي(، جامعة الريموك االردن.  

م، مؤيد جبار حممد )الضامنات الدولية والوطنية حلقوق الالجئني العراقيني(، 2013 .909

املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: ساجد امحيد 

 عبل.

ميادة برسك )اخلطأ السلبي يف املسؤولية املدنية( املاجستري كلية القانون جامعة م، 2013 .910

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيل اجلاسم. 

م، ميثاق غازي فيصل )املسؤولية اجلنائية عن قتل املتظاهرين يف اطار القانون 2013 .911

 ريت.اجلنائي والدويل(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تك

م، ميثم عنيدي عيل حسني العبادي )البطالة والعنف السيايس يف العراق خالل املدة 2013 .912

دراسة ميدانية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة  2011ــ  2003

 النهرين.     

م، ميعاد عبدالرزاق عبدالوهاب )التوظيف السيايس للمحكمة اجلنائية الدولية 2013 .913

راسة حال السودان(، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية املاجستري العلوم د

 السياسية العالقات الدولية والسياسة اخلارجية، بإرشاف د: اسامة مرتىض باقر.
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م، ناجي امام حممد امام ، الرقابة عىل االنتخابات املجالس النيابية . رسائل 2013 .914

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 Utilizing sportsم، نادر زهري قاسم )توظيف الرياضة يف السياسة الدولية2013 .915

in international politics املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات )

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرمحن احلاج ابراهيم.

دراسة يف "م2003الكويتية بعد عام  -شاكر، العالقات العراقية م، نازك نعمة 2013 .916

النجف االرشف،  -.، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "الواقع واملستقبل

 )قسم العلوم السياسية(

م، ناظر أمحد منديل مهدي العجييل )تطبيق القانون الدويل اإلنساين عىل الصعيد 2013 .917

، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: كامل عبد الوطني العراق أنموذجًا(

 خلف العنكود.                   

م، نائل عيسى جودة شقليه )السياسة اخلارجية االرسائيلية جتاه منطقة القرن 2013 .918

(، املاجستري دراسات الرشق 2011 - 1991االفريقي واثرها عىل االمن القومي العريب 

فلسطني، بإرشاف د:  -اب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة االوسط، كلية اآلد

 عبدالنارص رسور .   
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 - 1990م، نبيل عيل رسور )السياسة اخلارجية الصينية بعد احلرب الباردة 2013 .919

(، الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة 2011

 حممد املجذوب   االسالمية يف لبنان بإرشاف د

م، نبيل نعامن خليل الزيدي )دور جملس االمن يف محاية االقليات(، املاجستري 2013 .920

القانون العام، جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم معهد البحوث 

والدراسات العربية قسم البحوث والدراسات القانونية القاهرة، بإرشاف د: أرشف 

 ات.  عرف

م، نجالء عبد حسن )القانون الواجب التطبيق عىل عقد االستهالك الدويل دراسة 2013 .921

مقارنة( كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: عبد الرسول 

 عبد الرضا. 

م، نجالء مهدي حمسن بحر )استاذة جامعية(، الدور السيايس ملجلس النواب 2013 .922

، معهد العلمني للدراسات "دراسة مقارنة"م، 2005ظل دستور العراق عام العراقي يف 

 م( )العلوم السياسية(2013-5-24النجف االرشف، املرشف د: رافع شرب. ) -العليا 

م، نجمة عيل حممد األطرش )االزدواج الرضيبي يف الرضيبة عىل الدخل وطرق 2013 .923

قانون املاجستري ارشاف د: منصور جتنبه دراسة مقارنة( قسم القانون العام كلية ال

 الفيتوري حامد، جامعة طرابلس ليبيا.
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م، نزيه اوسكان )الدفع بعدم القبول يف الدعاوى املدنية والتجارية( املاجستري كلية 2013 .924

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيل اجلاسم.

ة االيرانية جتاه اخلليج العريب منذ عام م، نشوان عالء حسني )السياسة اخلارجي2013 .925

وافاق املستقبل( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم  2003

 السياسية، بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح العاين.

م، نضال جهاد محيد العبيدي )الدور االقليمي لرتكيا بني حمددات الناتو والتطلع 2013 .926

 جستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     القومي( املا

م، نعامن النعامن )تقارير تقييم االداء يف جمال الوظيفة العامة يف سورية( املاجستري 2013 .927

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

لقضاء( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق م، نعمت رمحون )املساءلة املسلكية ل2013 .928

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد. 

 الدكتوراه(، اجلزائية املحاكامت اصول قانون يف اجلنائية الفلسفة) م، نغم محد عيل2013 .929

  .   تكريت جامعة احلقوق كلية

املسلحة(، املاجستري القانون م، نمر حممد الشهوان )مشكلة املرتزقة يف النزاعات 2013 .930

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

 نزار العنبكي.
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 Theم، هنلة حممود أمحد زيادة )األرشيف املضاد يف التجربة الفلسطينية املعارصة 2013 .931

counter-archive in the contemporary Palestinian 

experience املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

م، هنى السيد مصطفى حممد صالح )املحكمة الدولية لقانون البحار( الدكتوراه 2013 .932

قسم القانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: 

 بدالعزيز خميمر عبداهلادي.ع

م، نوار حممود )االعتقال التعسفي يف اطار القانون الدويل حلقوق االنسان( 2013 .933

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

اجستري م، نواف حممد مفلح الذيابات )االلتزام بالتبصري يف العقود االلكرتونية(، امل2013 .934

قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: عيل الزعبي.

م، نوال سعيد حسن العفيفي )اثر العرف عىل حقوق الزوجة( املاجستري كلية 2013 .935

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

م، نور امحد عبد احلسني )السياسة االقليمية للصني بعد احلرب الباردة( املاجستري 2013 .936

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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م، نور الرتك )النظام القانوين للرشكة الفعلية( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .937

 اف د: ميسون املرصي.دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرش

 1968م، نور صفاء فخري احلديثي )معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية لعام 2013 .938

الواقع واالفاق املستقبلية( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين بإرشاف د: قاسم حممد الدليمي.

يذ عىل املنقول لدى املدين دراسة مقارنة( م، نوران احللبي )التدخل بإجراءات التنف2013 .939

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حاتم 

 البيات.

م، نورس عباس حمسن العبودي )النظام القانوين لعقد اجارة الرحم(، املاجستري 2013 .940

 جليل حسن الساعدي. القانون اخلاص، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: 

م، نوف مظفر )الرضورة العسكرية يف النزاعات املسلحة الدولية( املاجستري كلية 2013 .941

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي. 

م، نريمني مرعي )هنج الفضائيات اإلخبارية العربية يف تغطيتها للحرب األمريكية 2013 .942

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة  عىل العراق(

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ د. نزار جزان.
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م، نيلم بلول )النهضة النسائية يف منظومة األمم املتحدة املشاركة السياسية 2013 .943

تري االختصاص العالقات واالقتصادية واقع حتديات استرشاف املستقبل( املاجس

االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: أكرم األمحر و د. صابر بلول.

م، هاشم اجريد اخلوالدة )السياسة االمريكية جتاه ازمة الربنامج النووي االيراين 2013 .944

سية كلية اآلداب والعلوم جامعة الرشق (، املاجستري، العلوم السيا2012 - 1991

 االوسط، االردن بإرشاف د: غازي صالح بني ملحم.

م، هاشم بن عوض بن امحد ال ابراهيم )سيادة الدولة بني مفهومها التقليدي و 2013 .945

ظاهرة التدويل(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 ة االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.اململكة االردنية اهلاشمي

م، هاشم عبدالكريم ابو مهادي )نازلة املجاعة واثرها عىل االحكام يف الفقه 2013 .946

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

 عرفات امليناوي.

م، هاين حج يونس )املساواة بني الرجل واملرأة( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .947

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: اخلابور. 
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م، هاين فهاد الكعيرب )الفكر السيايس الصهيوين واثره عىل الرصاع العريب 2013 .948

معة الرشق األوسط كلية (، املاجستري جا2013 - 1991االرسائييل يف مرحلة السالم 

اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: 

 غازي صالح النهار بني ملحم.

م، هبة عبد اجلبار سلامن اجلنايب )احلامية اجلنائية للمعتقلني دراسة مقارنة( كلية 2013 .949

 بإرشاف د: إرساء حممد عيل سامل.   القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام،

م، هبقني ديركي )السلطة التأسيسية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2013 .950

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد. 

م، هجرية شبيل )اشكالية مستقبل العالقة بني احلظارات زكي امليالد نموذجا(، 2013 .951

فلسفة احلضارة كلية العلوم االنسانية واالمجاعية والعلوم االسالمية جامعة املاجستري 

 احلاج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: عمراين عبد.

م، هدى عباس حممد رضا الشامع )احلدود الفاصلة بني القصد االحتاميل واخلطأ 2013 .952

جامعة  -ياسية (، كلية القانـون والعلوم الس-دراسة حتليلية مقارنة  -غري العمدي 

 القانون العام، بإرشاف د: عيل محزة عسل اخلفاجي.   -الكوفة، املاجستري 
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م، هدير شالل شناوة )االلتزام بضامن السالمة يف الترصف باألعضاء البرشية 2013 .953

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

    عباس عيل حممد احلسيني.

م، هشام جاد اهلل شخاترة )املقاولة من الباطن دراسة نظرية وعملية مقارنة( 2013 .954

املاجستري القانون املدين جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: صاحب عبيد 

 الفتالوي.  

م، هال دامر تركامين )حتول الرشكات( ميسون املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2013 .955

 العربية السورية، بإرشاف د: املرصي. اجلمهورية

م، هالل حسني حسن الدلوي )النظام القانوين لتقاعد املوظف العام يف العراق 2013 .956

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

ورية م، هنا القابوين )احلجز التنفيذي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمه2013 .957

 العربية السورية، بإرشاف د: حرح. 

م، هناء جبوري حممد يوسف )خصخصة الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة( كلية 2013 .958

 القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حسن عودة زعال. 
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م، هناء حجازي )االليات الدستورية الختيار رئيس الدولة يف النظم السياسية 2013 .959

املعارصة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: التكروري. 

م، هناء حسن عبيد نرصاهلل الفرنجي )اثر املتغري االمريكي يف العالقات العراقية 2013 .960

 .( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية2011-2003االيرانية 

م، هنادي ادريس )دور السياسة املالية يف معاجلة مشكلة البطالة دراسة تطبيقية( 2013 .961

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

م، هند حيدر )دور املحكمة الدستورية العليا يف احلياة السياسية دراسة مقارنة( 2013 .962

 نون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: باسم عزو. املاجستري كلية القا

م، هند عباس خلف الشمري )احكام عقد براءة االخرتاع يف جمال نقل 2013 .963

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

دولية االدارة م، هيا عدنان عاشور )الديناميكا السياسية وادارة االزمات ال2013 .964

(، املاجستري العلوم 2012 - 2000االمريكية الزمة امللف النووي االيراين نموذجا 

فلسطني، بإرشاف د:  -السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة 

 كامل حممد االسطل. 
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( املاجستري م، هيثم املري مصطفى )حصانة املنظامت الدولية أمام املحاكم الوطنية2013 .965

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية. 

م، هيثم حممود حممد أمحد محودة، إهناء إجراءات التحكيم. رسائل واطاريح 2013 .966

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مة قتل االم م، وجدي عبد الرمحن حسني عايش )االحكام العامة و اخلاصة جلري2013 .967

لوليدها دراسة مقارنة بني القانونني االردين و الفلسطيني(، املاجستري قسم القانون العام 

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

 اجلبور.

عية دراسة م، وحيد خليل ابراهيم الصايف )التنظيم القانوين للعالج باخلاليا اجلذ2013 .968

مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: عزيز كاظم 

 جرب اخلفاجي.  

م، وسام عبداهلل )الطبيعة القانونية لدين الرضيبة وتطبيقاهتا دراسة مقارنة( 2013 .969

صاف املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ان

 حممد.

م، وسيم ملوح )التزامات ومسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2013 .970

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان ملكية.
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م، وسيم موسى محدان ابو فسيفس )اهليمنة االمريكية عىل جملس واثرها عىل 2013 .971

 العلوم املاجستري(، نموذجا الفلسطينية القضية 2010 – 1990القرارات الدولية 

: د بإرشاف، فلسطني - غزة، االزهر جامعة، االدارية والعلوم االقتصاد كلية السياسية

 ابراهيم خليل ابراش .

م، وضاح مهدي عىل العوادي )تطور املسألة الكردية يف العراق بعد نيسان 2013 .972

 (، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    2003

م، وفاء رياض محد )قاعدتا الرخص ال تناط باملعايص وال بالشك وتطبيقاهتام 2013 .973

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

 سلامن نرص الداية.

م، وفاء ياسني نجم )التمييز ضد املرأة العراق نموذجا دراسة مقارنة(، املاجستري 2013 .974

العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د هيام مروة 

دسوقي عرشي اجلالد )الوضع املسيطر يف قانون محاية املنافسة م، وليد عزت ال2013 .975

ومنع املامرسات االحتكارية دراسة مقارنة يف القوانني املرصية واالمريكية واالورويب( 

 الدكتوراه قسم القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املنوفية مجهورية مرص العربية.
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وضع املسيطر يف قانون محاية املنافسة م، وليد عزت الدسوقي عرشي اجلالد ، ال2013 .976

ومنع املامرسات االحتكارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، ويصال عمر )املعاملة العادلة واملنصفة يف اتفاقيات االستثامر الدويل( املاجستري 2013 .977

 عربية السورية، بإرشاف د: يارس احلويش. كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية ال

(، 2011يناير  25م، يارس حممد عيل لوز )دور املؤسسة العسكرية املرصية يف ثورة 2013 .978

املاجستري دراسات الرشق االوسط، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة االزهر، غزة 

 ور . فلسطني، بإرشاف د: زهري ابراهيم املرصي ؛ و د: عبدالنارص رس -

م، يوسف حسني يوسف العريب )املتغريات االقليمية يف منطقة الرشق االوسط 2013 .979

(، املاجستري جامعة الرشق 2013 - 2003واثرها يف االمن القومي لدول اخلليج العريب 

األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، 

 ل السعد.بإرشاف د: سعد فيص

م، يوسف خليل يوسف العفيفي )اجلرائم االلكرتونية يف الترشيع الفلسطيني 2013 .980

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

 بإرشاف د: ايمن عبدالعال.
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يف سورية م، يوسف رزوق )نظام االنتخابات بالتمثيل النسبي وامكانية تطبيقه 2013 .981

دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: حسن البحري.

م، يوسف سليامن )انقضاء اخلصومة دون حكم يف املوضوع( املاجستري كلية 2013 .982

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: احلراكي.

ابتسام سامى محيد )الدول الربملاين للمرأة العراقية( املاجستري يف العلوم م، ٢٠١٣ .983

السياسية جامعة الدول العربية  املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث 

 والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د عبد العاطي حممد

احلميد جاد ، دور وزير املالية يف اجلرائم الرضيبية . رسائل م، إبراهيم السيد عبد 2013 .984

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم خليل خنجر املوسوي )املسؤولية املدنية املرتتبة عن استخدام األجهزة ٢٠١٣ .985

كلية القانون بإرشاف د منصور الطبية التعويضية دراسة مقارنة( املاجستري جامعة بابل 

 حاتم حمسن 

م، ابراهيم عبد الصمد عبد الرمحن ليمونه ، ضوابط التعاقد االلكرتوين عن طريق 2013 .986

شبكة املعلومات الدولية االنرتنت يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الوضعي . رسائل 

 .  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية



275                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، ابراهيم عبد الكريم عطية عوض ، التحكيم يف منازعات العقود االدارية يف 2013 .987

اجلامهريية العربية الليبية االشرتاكية العظمى . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

وراق املالية مع م، ابراهيم حممد شاكر عيل ، التحكيم يف منازعات سمرسة اال2013 .988

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

م، ابراهيم يوسف حممد البيطار، االشرتاكات كمصدر لتمويل التأمينات 2013 .989

االجتامعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمحد بن السعيد بن أمحد السعدي ، حقوق الطفل يف الرشيعة اإلسالمية . رسائل 2013 .990

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد بن حممد الشمري ، والية ديوان املظامل بنظر الدعاوى التأديبية يف اململكة 2013 .991

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

 العربية.  

م، أمحد حسني سيد حممد ، تطبيق املحكم الدويل لعادات واعراف التجارة الدولية 2013 .992

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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برتولية واسلوب حل منازعاهتا م، أمحد حلمي خليل هندي ، عقود االمتياز ال2013 .993

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، أمحد سيد أمحد السيد عيل ، اجلوانب املوضوعية واالجرائية للجرائم الرضيبية . 2013 .994

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبد اهلل حممد ، الرتايض يف العقود التي تتم عرب االنرتنت. رسائل واطاريح 2013 .995

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبد اهلل حممد، الرتايض يف العقود التي تتم عرب االنرتنت. رسائل واطاريح 2013 .996

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبده حممد ابراهيم الشناوي ، دور االدارة يف العملية االنتخابية . رسائل 2013 .997

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م، أمحد عيل صالح اخلصاونة ، االحكام القانونية للمنافسة غري املرشوعة واالرسار 2013 .998

التجارية يف القانون االردين واالتفاقيات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد عيل صالح خصاونة ، االحكام القانونية للمنافسة غري املرشوعة واالرسار 2013 .999

التجارية يف القانون االردين واالتفاقيات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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لقانون املقارن. رسائل م، أمحد فهمي عبد الوهاب جماهد، احلرية النقابية يف ا2013 .1000

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حممد العبايس ، العقوبات االقتصادية الدولية واثارها . رسائل واطاريح 2013 .1001

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

د، االرضاب يف القانون املرصي. رسائل واطاريح م، أمحد حممد عبد الرسول حمم2013 .1002

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حممد عيل السواري ، احلامية القانونية حلقوق الطفل وقضاياها يف اإلعالم . 2013 .1003

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد حممود السايح امحد، اإلدارة االلكرتونية املخاطر ونطاق املسؤولية عنها . 2013 .1004

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد مصطفى الدبويس السيد ، التحكيم يف العمليات املرصفية بني الواقع 2013 .1005

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

م، اسامة عيل عصمت حممد الشناوي ، احلامية اجلنائية حلق االنسان الترصف يف 2013 .1006

 اعضائه . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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نقل االعضاء من املوتى إىل االحياء بني م، أرشف عبد اهلل عبد الرمحن عبد اهلل ، 2013 .1007

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

 العربية.  

م، اكرام باسل ذنون )املركز القانوين للنائب عن غريه يف قانون رضيبة الدخل دراسة ٢٠١٣ .1008

 بإرشاف د قيس حسن عواد البدراين مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة املوصل 

م، السيد أمحد طنطاوي ، طبيعة عقد التمويل العقاري وأثاره وضامناته. رسائل 2013 .1009

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، السيد عبد امللك تركي، جور اجلهاز املركزي للمحاسبات يف تفعيل االداء 2013 .1010

والربملاين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص احلكومي 

 العربية.  

م، السيد حممد السيد بدوي، الوسائل البديلة للقضاء يف حل منازعات االدارية. 2013 .1011

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مقبل الشاليل، احكام مسؤولية الناقل اجلوي يف االتفاقيات  م، الشفيع جعفر حممد2013 .1012

الدولية والقانونني املرصي واليمني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمال صالح الدين حممد الفقي ، السلطة التقديرية يف نطاق القرارات االدارية يف 2013 .1013

يبي واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية القانون الل

 مرص العربية.    

م، إمدللة اجلعيدي حممد عمر القزايف، االلتزام باإلعالم يف العقود االلكرتونية. 2013 .1014

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مود بدوي الفقي ، االثبات اجلنائي للجرائم املرتكبة عرب االنرتنت . م، أمرية حم2013 .1015

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أيمن أمحد حممد الدلوع ، املسؤولية املدنية الناشئة عن التعاقد االلكرتوين. رسائل 2013 .1016

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م، أيمن سعيد السيد ابراهيم ، املسؤولية املدنية عن إفشاء ارسار املهن احلرة. رسائل 2013 .1017

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

رسائل م، أيمن سيد حممد مصطفى ، املسؤولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدول . 2013 .1018

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أيمن فاروق حممد عبد الرزاق سعودي ، املواجهة الترشيعية جلريمة االرهاب 2013 .1019

البيولوجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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تأثري العوملة عىل حتديد اثامن النفط . رسائل واطاريح القانون م، أيمن حممد شاهني، 2013 .1020

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ايناس حممد مؤمن العبيدي ، احلامية اجلنائية للبيئة من التلوث يف القانون الليبي . 2013 .1021

  العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م، ايناس مصطفى حممود أبو رية، املسؤولية الدولية عن زراعة االلغام يف ضوء 2013 .1022

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

 مرص العربية.  

م، بدري أمحد حسان محاده ، مظاهر االختالل بني املتعاقدين يف نظرية العقد االداري 2013 .1023

يف ظل احكام قانون املناقصات واملزايدات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

املرشوعة دراسة  م، بشري عيل خلف جاسم العبيدي )مسئولية االدارة عن اعامهلا٢٠١٣ .1024

مقارنة بني القانون املرصي والقانون العراقي( املاجستري القانون العام معهد البحوث 

والدراسات العربية القاهرة جامعة الدول العريب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 بإرشاف د صربي حممد السنويس 

ن اجلنائي الليبي واملقارن . رسائل م، بشري نرص عيل دربوك ، املصادرة يف القانو2013 .1025

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، جابر يوسف موسى يونس ، املقاصد التحسينية يف الرشيعة اإلسالمية . رسائل 2013 .1026

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ري ديب احلرازين ، االثار املرتتبة عىل عقد االمتياز دراسة نظرية مقارنة م، جهاد زه2013 .1027

وتطبيقية عىل مرفقي االتصاالت والكهرباء يف فلسطني . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

واثره يف محاية  م، حازم حسن أمحد متويل، االختصاص اجلنائي للمحاكم االقتصادية2013 .1028

اقتصاد السوق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حامد سلامن الكساسبة هشام ، وسائل االثبات أمام القضاء االداري . رسائل 2013 .1029

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الدين حممود زكريا الدن ، طرق الطعن يف حكم التحكيم . رسائل واطاريح  م، حسام2013 .1030

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حسني ابراهيم خليل، نحو نظرية للعقد االجرائي. رسائل واطاريح القانون كلية 2013 .1031

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

حسني نجم الدين حممد أمني الكردي، بيع الديون يف الفقه اإلسالمي . رسائل م، 2013 .1032

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  



282                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، خالد صفوت ناجي هبنساوي ، عبء االثبات يف املواد اجلنائية . رسائل واطاريح 2013 .1033

 ة مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م، خالد صفوت ناجي عبد القادر هبنساوي ، عبء االثبات باملواد اجلنائية . رسائل 2013 .1034

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد حممد عجاج )وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي املقارن دراسة مقارنة بني ٢٠١٣ .1035

العراقي و املرصي( املاجستري يف القانون جامعة الدول العربية  املنظمة العربية القانون 

للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات 

  القانونية بارشاف د عمر حممد سامل

ت االلزامي م، خضري شمخي جرب العبودي )حق الرجوع والسرتداد يف تامني املركبا٢٠١٣ .1036

دراسة مقارنة( الدكتوراه الفلسفة القانون جامعة الزعيم االزهري كلية الدراسات العليا 

 بإرشاف د عبد القادر عوض الدايب

م، خليفة الفرجاين خليفة كرفاخ ، احلامية االدارية للبيئة البحرية من التلوث . رسائل 2013 .1037

 ورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، خريي أبو حرسة الشول ، دور القانون اجلنائي يف مكافحة املخدرات واملؤثرات 2013 .1038

 العقلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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اجستري م، راسم عايد حسن الدعمي )املسؤولية املدنية ملنتج الدواء دراسة مقارنة( امل٢٠١3 .1039

 القانون اخلاص جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د سالم عبدالزهرة الفتالوي

م، رحاب ابراهيم فريد عيل ، احلامية اجلنائية للجنني . رسائل واطاريح القانون كلية 2013 .1040

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

وظيفية( املاجستري احلقوق ختصص م، رؤى معاذ امحد )اثر العقوبات عىل اخلدمة ال٢٠١٣ .1041

القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم الدراسات العليا جامعة بريوت العربية 

  بإرشاف د حممد حممد مصباح القايض

 PPP م، زهري عيل حسني املهداوي )عقود الرشاكة بني القطاعني العام و اخلاص٢٠١٣ .1042

اجستري يف الدراسات القانونية جامعة الدول العربية ودورها يف ادارة املرافق العامة( امل

املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية قسم 

 البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د جابر جاد نارص

م، سامل بن نارص بن صالح املسكري، أساس احلقوق واحلريات العامة يف النظام 2013 .1043

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

م، سامل حممد اجلنيدي أمحد ، جريمة االتصال غري املرشوع بدولة أجنبية يف القانون 2013 .1044

اجلنائي اليمني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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سامي لطفي حممد أبو ربدة ، التحكيم يف منازعات عقود البوت . رسائل  م،2013 .1045

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سحر جبار يعقوب )استاذة جامعية( )الرقابة القضائية عىل سلطة االدارة يف فرض 2013 .1046

يل للدكتوراه يف القانون والعلوم السياسية اجلزاءات االدارية يف عقد التوريد( املعهد العا

 واالقتصادية واالدارية/ اجلامعة اللبنانية، بإرشاف د: جورج سعد.

م، سعاد عبد احلميد فالح أبو طالب ، أحكام العقد االلكرتوين يف القانون املدين 2013 .1047

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

م، سعاد عيل حممد الفقيه ، احلامية اجلنائية للحياة اخلاصة يف القانون الليبي رسائل 2013 .1048

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سعد عبد العزيز صالح اهلمالن ، مدى رضائية التحكيم يف منازعات االستثامر . 2013 .1049

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سليم حممد بن مخيس الشادودي، احلد الفاصل بني العيب اخلفي ورشط عدم 2013 .1050

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املطابقة يف البيع. رسائل واطاريح 

 العربية.  
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لسنة  27م، سهري سيف الدين حممد غازي ، تنفيذ حكم التحكيم يف القانون املرصي 2013 .1051

. رسائل واطاريح القانون كلية  1965وواشنطن  1958واتفاقيتي نيويورك  1994

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، سيد رمضان عبد الباقي إسامعيل ، محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح . م2013 .1052

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، شاهر عبد النبي البلتاجي الباجوري، مسؤولية املستشفيات عن االرضار الناشئة 2013 .1053

اسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي. رسائل عن عمل التقارير الطبية در

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رشبان مرزوق املطريي ، مسؤولية املعلم املدنية يف القانون املرصي والكويتي . 2013 .1054

 مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م، رشيف ابراهيم حامد عبد الرمحن ، عقد الكفالة وأثاره يف الفقه اإلسالمي 2013 .1055

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

 العربية.  

نون م، رشيف فؤاد نظمي، فعالية املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح القا2013 .1056

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، صادق حممد عبد الوهاب الدباء، ضامنات االستثامر ومزاياه يف اليمن ومرص. 2013 .1057

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 العالقات الدولية عقود الوكاالت التجارية يف)م، صادق ناجي عيل اجلانفي 2013 .1058

عني شمس بإرشاف د حسام كلية احلقوق جامعة قسم القانون اخلاص  ( الدكتوراهاخلاصة

 .  حممد عيسى و د ابو العال عيل ابو العال النمر

م، صالح رسيع عيل بامردة ، رضا املجنى عليه واثره املوضوعي واالجرائي . رسائل 2013 .1059

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، صفاء فتحي حممد زيادة ، مدى سلطة القايض االداري يف اصدار . رسائل 2013 .1060

 رة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

م، صفوت عبد الرحيم ريدي اسامعيل، االثار املرتتبة عىل سلطة االدارة يف تعديل أو 2013 .1061

إهناء العقد االداري. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

 القانون املدين العراقي م، صالح عجمي مجيل الدهيمش )املسؤولية املدنية لالب يف٢٠١٣ .1062

دراسة مقارنة بالقانون املرصي والرشيعة االسالمية( املاجستري يف القانون املدين جامعة 

الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث و الدراسات العربية 

  عطي خيالقسم البحوث و الدراسات القانونية بإرشاف د حممود السيد عبد امل
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م، صالح حممد حسن عباس الصايف )رئيس الدولة يف الدستور العراقي اجلديد ٢٠١٣ .1063

دراسة مقارنة( املاجستري احلقوق كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم الدراسات العليا 

 و د حسني عثامن حممد عثامن جامعة بريوت العربية بإرشاف د عمر احلوري

، حاالت االعفاء من العقاب . رسائل واطاريح  م، ضاري خالد صالح السعيد2013 .1064

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ضيف اهلل بن نوح الغويري، ضامنات احلامية اجلنائية للحقوق اخلاصة لإلنسان 2013 .1065

وق وتطبيقاهتا يف النظام السعودي والقانون املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلق

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، طارق جماور حممد حسني ، حقوق والتزامات املساهم يف رشكة املسامهة . رسائل 2013 .1066

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، طارق حممد قطب ، مكافحة االرهاب وتعويض ضحايا احلوادث اإلرهابية . 2013 .1067

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، طالل بن سامل بن أمحد احلسني ، مشكالت مياه األهنار يف العامل العريب يف ضوء 2013 .1068

االتفاقيات الدولية الراهنة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، طه عثامن أبو بكر املغريب ، املسؤولية عن االخطاء الطبية يف جمال التوليد . رسائل 2013 .1069

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عاصم عيل حممد بلتاجي ، التنظيم القانوين للمياه اجلوفية العابرة للحدود يف ضوء 2013 .1070

عام. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مبادئ القانون الدويل ال

 مجهورية مرص العربية.  

م، عايل منينو ، الدور املزدوج للبنوك بني املحافظة عىل رسية احلسابات ومكافحة 2013 .1071

غسل االموال . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

محد طه السيد اجلارحي ، التحكيم يف العقود االدارية ذات الصفة الدولية . م، عامر ا2013 .1072

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عباس مفرج فحل يعقوب )الضامنات الدستورية للمكلف يف املجال الرضيبي ٢٠١٣ .1073

ه قسم القانون املقارن القانون العام جامعة دراسة مقارنة بني االردن و العراق( الدكتورا

 العلوم السالمية العاملية كلية الدراسات العليا بإرشاف د سليم سالمة حتامله 

م، عبد الباقي حسن عبد احلميد ، التحكيم يف منازعات العقود االدارية الدولية. 2013 .1074

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   
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م، عبد احلميد محد عبد العزيز بولبيض، الضبطية القضائية يف قانون االجراءات 2013 .1075

ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اجلنائية الليبي. رسائل واطا

 العربية.  

م، عبد احلميد عبد اليمه جعفر )سلطة االدارة يف التعاقد من الباطن دراسة مقارنة ( ٢٠١٣ .1076

املاجستري قسم القانون العام احلقوق جامعة بريوت العربية كلية احلقوق و العلوم 

 اب متويل السياسية بإرشاف د ربيع انور فتح الب

م، عبد الرمحن حممد عبد الستار، مرياث ذوي األرحام يف ضوء مقاصد الرشيعة . 2013 .1077

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد السالم حممد صالح غيضان ، أثر املقاصد عىل األحكام الرشعية . رسائل 2013 .1078

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية ا

م، عبد السميع أمحد الطاهر التري ، املسامهة الشعبية يف القضاء اجلنائي يف اجلامهريية 2013 .1079

العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

د العزيز عبد اهلل حممد املعمري، احلبس االحتياطي. رسائل واطاريح القانون م، عب2013 .1080

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عبد الكريم قاسم امحد الصنعاين ، الضامنات التأديبية للموظف العام يف القانون 2013 .1081

القانون كلية احلقوق جامعة  املقارن مع التطبيق عىل القانون اليمني . رسائل واطاريح

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اهلل اجمد خلف الطراونة ، النظام القانوين لعقد االحرتاف الريايض . رسائل 2013 .1082

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ية للطفل املجني عليه يف الترشيع م، عبد اهلل سعيد سامل الكعبي ، احلامية اجلنائ2013 .1083

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

م، عبد اهلل فرحان حروش اجلربا )الدول السيايس للفاعلني من غري الدول مقارنة ٢٠١٣ .1084

الو  ١٩٨٩يف السودان بني اجلبهة االسالمية لالنقاذ باجلزائر ومجاعة االخوان املسلمني 

( املاجستري يف الدراسات السياسية جامعة الدول العربية  املنظمة العربية للرتبية و ١٠١٢

الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية 

  بارشاف د ماجدة عيل صالح

م، عبري محدي حممد حسن ، الطعن باملعارضة يف االحكام اجلنائية الغيابية. رسائل 2013 .1085

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عدنان مفتاح عمر الكيش ، التدخل الدويل ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري 2013 .1086

قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص والتغري املناخي . رسائل واطاريح ال

 العربية.  

م، عدنان هادي نور االسدي )حظر مقاومة رجل الرشطة يف الدفاع الرشعي دراسة ٢٠١٣ .1087

مقارنة( املاجستري يف القانون اجلنائي جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية و الثقافة 

عربية قسم البحوث و الدراسات القانونية و العلوم معهد البحوث و الدراسات ال

  بارشاف د عمرو الوقاد

م، عزت عبد املحسن ابراهيم سالمة، احلامية املدنية للمستهلك من الرشوط اخلفية. 2013 .1088

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الطبيب اجلنائية عن عمليات م، عفاف فرج عبد السالم الرشيف ، مسؤولية 2013 .1089

األخصاب االصطناعي يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عال فاروق صالح عزام، املسؤولية القانونية يف عقد العمل عن بعد. رسائل 2013 .1090

 هورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، عالء الدين ابراهيم أبو اخلري ، دور القايض يف االثبات امام القايض االداري . 2013 .1091

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عالء الدين كاظم تايل الزيادي )التزام املقاول بانجاز العمل دراسة مقارنة( ٢٠١3 .1092

 اجستري القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د ايامن طارق مكي الشكريامل

م، عالء فتحي عبد العال ابراهيم، أحكام جراحة التجميل يف القانون املرصي. 2013 .1093

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، نحو فيدرالية عربية . رسائل واطاريح القانون  م، عيل عبد الرمحن حممود عباس2013 .1094

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل عيل أمني يوسف ، التحكيم يف العقود االدارية . رسائل واطاريح القانون 2013 .1095

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

احلبس االحتياطي بني القانونني املرصي والقطري .  م، عيل معيض الغياثني ، بدائل2013 .1096

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عامد فتاح إسامعيل عارف ، أثر الغلط يف االسباب املؤثرة يف اجلريمة . رسائل 2013 .1097

 لعربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، عمر عبد اهلل عمر أمبارك ، الرقابة عىل دستورية القوانني يف ليبيا . رسائل واطاريح 2013 .1098

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عمران مفتاح أمحد زقلوم، اإلثبات اجلنائي بالوسائل العلمية احلديثة . رسائل 2013 .1099

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية 

( يف املرافق العامة  .b. o. tم، عيسى عبد اهلل صالح مبارك ، احكام تنفيذ عقود ) 2013 .1100

وجزاء االخالل بالتنفيذ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، غالب غالب زايد الدحياين ، احكام الندب يف الوظيفة العامة . رسائل واطاريح 2013 .1101

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، غدير يعقوب حممد عيل حسني حيايت ، ضوابط مفهوم املوظف العام ومستحقاته 2013 .1102

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

 العربية.  

م، فتحي رياض هواري أبو زيد ، الصلح كسبب النقضاء الدعوى االدارية . رسائل 2013 .1103

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

نون م، فرج عبد الواحد حممد نويرات، ضامنات املتهم خالل مرحلة املحاكمة يف قا2013 .1104

االجراءات اجلنائية الليبي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، فردوس الرويش ، التسوية والتفاوض يف قانون االجراءات اجلنائية . رسائل 2013 .1105

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

عبد عيل قنديل ، مدى إلزام حكم التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية . رسائل  م، فريدة2013 .1106

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، فهد عبد اهلل خميط بو صليب املسايري ، احلامية اجلنائية للحديث اخلاص والصورة 2013 .1107

ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف ضوء التكنلوجيا احلديثة . رسائل واطاري

 مجهورية مرص العربية.  

م، فهد عبد اهلل خميط بو صليب املطريي ، احلامية اجلنائية للحديث اخلاص والصورة 2013 .1108

يف ضوء التكنلوجيا احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.   

 الرقابة الشعبية عىل اعامل االدارة املحلية)ري فؤاد امحد صبح الديب م، فؤاد سم2013 .1109

عني شمس بإرشاف د ربيع انور فتح الباب كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه دراسة مقارنة(

 .  و د حممود ابو السعود حبيب

م، فؤاد حممد ضاحي )محاية حقوق االقليات يف وثائق االمن املتحدة( املاجستري ٢٠١٣ .1110

احلقوق ختصص القانون الدويل العام قسم الدراسات العليا جامعة بريوت العربية كلية 

 احلقوق و العلوم السياسية بإرشاف د حممد عبدالرمحن الدسوقي 
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تة يف العقود االدارية . رسائل واطاريح م، كريم كامل حسن صالح ، االحتادات املؤق2013 .1111

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ليث كاظم عبودي اخلفي ، السياسة اجلنائية يف مكافحة االرهاب يف القانون 2013 .1112

العراقي والقانون املقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، مايسة حممد غنيم سامل ، القرائن ودورها يف اإلثبات اجلنائي . رسائل واطاريح 2013 .1113

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد ابراهيم ابراهيم حسانني ، ماهية االلتزام بالرسية واملسؤولية املدنية الناشئة 2013 .1114

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص عن االخالل به . 

 العربية.  

م، حممد أمحد حسن االبلشة ، االثار االقتصادية للعوملة عىل سوق رأس املال . رسائل 2013 .1115

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ية الدولية للعامل املهاجرين وأفراد أرسهم . رسائل م، حممد أمحد فهمي عثامن ، احلام2013 .1116

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد السيد مصطفى اجلامل ، الدليل العلمي وحجيته اجلنائية . رسائل واطاريح 2013 .1117

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد حسن عيل حييى ، املواجهة اجلنائية جلريمة غسل األموال يف الترشيع اجلنائي 2013 .1118

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

م، حممد حسن حممد عيل ، اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية بجريمة االرهاب 2013 .1119

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

م، حممد حسني كاظم املوسوي )جريمة االجتار باألعضاء البرشية ودور وزارة ٢٠١٣ .1120

الداخلية يف مكا فحتها( الدبلوم العام علوم قوى االمن الداخيل املعهد العايل للتطوير 

 د يارس عبد اجلبار حممد  االمني واالداري دورة الدبلوم العايل بإرشاف

م، حممد سعد حممد يونس بورمحانه ، مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف الفرقة بني 2013 .1121

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

إهناء  م، حممد شحاته السيد الطنويب ، االمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى وأثره يف2013 .1122

الدعوى اجلنائية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد صالح عبد الاله، اجلوانب القانونية التفاق املنسوجات واملالبس يف إطار 2013 .1123

ة اتفاقيات منظمة التجارة العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد عبد احلفيظ عبد الرمحن املناصري ، منازعات الضامن االجتامعي ودور جلان 2013 .1124

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

ح القانون م، حممد عبد الرمحن مصطفى البنا، العوملة وحقوق الطفل. رسائل واطاري2013 .1125

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عزت أمحد حامد ، العمل االذاعي والتلفزيوين بني التجريم واملرشوعية . 2013 .1126

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عيسى ابراهيم عبد اهلل الفقهي ، جرائم احلرب يف الفقه اإلسالمي . رسائل 2013 .1127

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد فتحي الزغريت ، الصلح اجلنائي كأحد بدائل القضاء الدعوى اجلنائية . 2013 .1128

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

م، حممد فتحي شحته ابراهيم دياب، املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء . رسائل 2013 .1129

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ئل واطاريح م، حممد حممد املتويل أمحد الصعيدي ، املحاكم اجلنائية االقتصادية . رسا2013 .1130

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد حممود عبد العزيز ، التنظيم القانوين للجزاءات االدارية العامة . رسائل 2013 .1131

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

تزام باملطابقة يف البيوع الدولية . رسائل م، حممد منصور عبد الرزاق خيشة ، االل2013 .1132

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد وحيد عبد القوي أبو يونس ، استقالل القضاء يف مرص يف ظل قانون السلطة 2013 .1133

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

م، حممد حييى أمحد السلمي ، النظام القانوين الندماج البنوك التجارية . رسائل 2013 .1134

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممود حممود حممد عبد الفتاح ، دور االدارة االلكرتونية يف إشباع رغبات االفراد 2013 .1135

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  وتلبية حاجاهتم

 العربية.  

م، مروة حممد السيد حممد عبد الغني، االستثناءات الواردة عىل حق املؤلف يف 2013 .1136

املجالني العادي والرقمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

ريم حممد سايس حواش حممد ، التوازن املايل للعقد االداري يف القانون الليبي م، م2013 .1137

 واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، مشعل حممد عيل غنيم املطريي ، أثر تغيري قيمة النقود عىل مقدار التعويض يف 2013 .1138

ويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة القانونني املرصي والك

 مجهورية مرص العربية.  

م، مصطفى بن عيل سليامن الصبيحي ، التنظيم القانوين للشفافية واالفصاح يف سوق 2013 .1139

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

اتب حسن عيل ، مدى مرشوعية ترصف اإلنسان يف سوائل جسده . م، مصطفى ر2013 .1140

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مصطفى حممود حممد حممد ، املوظف العام وممارسة حرية الرأي . رسائل 2013 .1141

 ربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، معاذ سليامن راشد حممد املال ، املسؤولية اجلنائية عن اساءة استعامل اهلاتف 2013 .1142

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

م، منتهى يوسف عويد مقابلة ، جور البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي . رسائل 2013 .1143

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مينا عادل عبد اهلل )التزامات الدول بتنفيذ االحكام املصادرة عن املحكمة اجلنائية ٢٠١٣ .1144

ن اجلنائي الدويل جامعة االرساء كلية احلقوق بإرشاف د ايمن الدولية( املاجستري القانو

 هلسة
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م، ناجي إمام حممد أمام ، الرقابة عىل انتخابات املجالس النيابية . رسائل واطاريح 2013 .1145

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ات املرجعني االسالمية يف م، نارص زين العابدين امحد )دور االحزاب السياسية ذ٢٠١٣ .1146

م( املاجستري يف العلوم السياسية جامعة الدول العربية ٢٠١١يناير  ٢٥مرص بعد ثورة 

املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث 

  و الدراسات القانونية بارشاف د ماجدة عيل صالح

قلد ، االنعكاسات القانونية للوسائل العلمية يف جمال االثبات م، نارص عبد اهلل امل2013 .1147

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

م، ناظر دهام حممود )اشكالية الدولة يف فكر االخوان املسلمني( املاجستري العلوم ٢٠١٣ .1148

ظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد البحوث السياسية جامعة الدول العربية املن

  والدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية  بارشاف د ماجدة عيل صالح

م، نبيل نعامن خليل الزبيدي )دور جملس االمن يف محاية االقليات( املاجستري يف ٢٠١٣ .1149

لعربية للرتبية و الثقافة و العلوم معهد القانون الدويل العام جامعة الدول العربية املنظمة ا

البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف د ارشف 

  عرفات
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م، نجوان عبد الستار عيل مبارك ، الوضع الظاهر يف القانون املدين. رسائل واطاريح 2013 .1150

  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، هنى السيد مصطفى حممد صالح ، املحكمة الدولية لقانون البحار . رسائل 2013 .1151

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هنى سعيد االمني املهدي ، احلامية اجلنائية لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج 2013 .1152

الصناعية يف القانون الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

وقهم م، هاين عيل حممود عويس ، اثر الظروف االستثنائية عىل متتع االفراد بحق2013 .1153

وحرياهتم االساسية وعىل سلطات الضبط االداري . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هشام أمحد ماهر زغلول، املسؤولية املدنية لرشكات السمرسة يف االوراق املالية. 2013 .1154

 ورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، هشام مصطفى حممد ابراهيم ، احلامية اجلنائية لإلنسان من التعذيب . رسائل 2013 .1155

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هيام السيد أمحد عيسى املسؤولية املدنية يف اطار املعامالت عرب االنرتنت. رسائل 2013 .1156

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ا
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م، هيمن عبد اهلل عباس كركوكي )قضية االستبداد يف الفكر السيايس االسالمي ٢٠١٣ .1157

املعارص( املاجستري العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم االدارية والسياسة قسم العلوم 

  د حسن مكي حممد امحد السياسية جامعة افريقيا العاملية بإرشاف

م، وسام عيل أبو العيد عمر رمضان ، احلامية اجلنائية للطفل . رسائل واطاريح 2013 .1158

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، والء عبد املنعم حممد يوسف، العقوبات احلدية يف عرص الرسول صىل اهلل عليه 2013 .1159

ة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية وسلم واخللفاء االربع

 مرص العربية.  

م، وليد حممد عبد الصبور ، التفسري الدستوري . رسائل واطاريح القانون كلية 2013 .1160

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

االفتقار يف الفقه اإلسالمي م، يارس حممد ابراهيم دربالة ، االحكام املتعلقة بالغنى و2013 .1161

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

م، يارس حممد أمحد الزواوي ، احلامية املدنية واجلنائية لألطفال يف الفقه اإلسالمي . 2013 .1162

   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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احلامية القانونية للعالمة التجارية املشهورة يف القانونني )م، يسار فواز رجاء احلنيطي 2013 .1163

عني شمس كلية احلقوق جامعة الدكتوراه  (االردين واملرصي واالتفاقيات الدولية

 .  بإرشاف د سيد امحد حممود و د ابو العال عيل ابو العال النمر

لضوابط اجلنائية حلرية الرأي والتعبري . رسائل م، يرسى حسن حممد القصاص ، ا2013 .1164

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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