


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



 معهد العلمني ... وعلم الببليوغرافيا

 تقديم بقلم عبداحلسني اخلزاعي

مع تطور وسائل اإلعالم، أو ما يسمى بالثورة الرقمية التي يشهدها العامل والتي من خالهلا    

أصبح هذا الكون وكأنه قرية صغرية، لكن من اجلدير ذكره ومع خضم هذا التطور مل يلِغ دور 

الكتاب الورقي ومل تقل أمهيته بالرغم من كون البديل الطارئ )الكتاب االلكرتوين( يمتاز 

عة، اال ان رفقته لساعات طويلة من اي جهاز الكرتوين تسبب طبيًا اجهادًا للعني وتشتتاً بالرس

للمتابعة الذهنية، ما جيعل احلنني للكتاب الورقي حاجة ملحة ورضورية، فتبقى للكتاب الورقي 

 نكهته ورواده، خاصة وأنه األساس يف التعليم وانتشار الثقافة بني أفراد املجتمع عىل اختالف

مشارهبم ومستوياهتم العلمية، ومع قدم الكتاب هذا كانت معه املكتبات التي احتضنته وحفظته، 

وهنا ال بد من اإلشارة إىل وجود علم خمتص رافق هذا الكتاب واملكتبة، اي هيتم بقائمة الكتب 

 وائد علم الببليوغرايففوغريها من اإلنتاج الفكري، وهو علم خاص يطلق عليه ب

bibliographia  الذي خيتص بوصف الكتاب، والتعريف به، وهو علم مستقل يعترب من

أهم علوم املكتبات واملعلومات، وتاريخ هذا العلم وقدمه ووجوده كان مع وجود الكتاب 

واملكتبة، ومادام احلديث عن تاريخ هذا العلم وقدمه وشهرته فيربز هنا ذكر كتاب الذريعة إىل 

ؤلفه آغا بزرك الطهراين الذي يعد أكرب دائرة معارف حول مؤلفات الشيعة تصانيف الشيعة مل

والذي بلغ أكثر من عرشين جملد وقد رتبها عىل احلروف اهلجائية، ومن هنا يمكن امجال فوائد 

 :هذا العلم بالتايل



 .مساعدة الباحث عىل االختيار واالنتقاء للمصادر بدقة  أوال

 .املعلومة املفرتضة التي يبحث عنها ثانيا: متكن الباحث التحقق من

  .ثالثا: إنجاز الباحث ملوضوعه بأرسع وأشمل وادق كفائه

لقد كان هاجس العالمة الدكتور السيد حممد بحر العلوم قدس خدمة العلم والدارسني، من 

خالل تذليل الصعوبات التي تواجههم يف كل مكان وزمان، وكان )رمحه اهلل( هذا شغله الشاغل 

 عن انشغاالته السياسية عندما كان يعيش يف بالد املهجر بعيداً عن وطنه، وعندما عاد لوطنه فضالً 

والذي شارك فيه مشاركة فعالة واساسية، فوجدناه أيضاً مل تشغله  ٢٠٠٣بعد تغيري النظام يف عام 

ذي السياسة عن هدفه السامي بخدمة العلم وطالبه، فأسس معهد العلمني للدراسات العليا وال

يعد اليوم رصحًا علمياً أكاديميًا يشار له بالبنان، وحتى يف تسميته هلذه املؤسسة العلمية كان 

)قدس( وفيا للعلم والعلامء وملدينته، فعندما سألته شخصيا عن سبب التسمية هبذا العنوان قال 

   )رض(. يل اردت ان اخلد بالعلمني املرجع الشيخ الطويس واملرجع السيد بحر العلوم

وتأسيسًا عىل ما تقدم قامت إدارة معهد العلمني للدراسات العليا يف السري عىل هنج السيد 

بتذليل املؤسس وكأين هبم يتوقون إىل حتقيق كل ما كان يصبو إليه السيد بحر العلوم قدس 

خاصة وقد تصدى  الصعاب امام طالب العلم ومساعدهتم يف حتقيق مبتغاهم وأهدافهم العلمية

نجله سامحة العالمة السيد حممد عيل بحر العلوم الذي أخذ عىل عاتقه حتقيق كل  ليةوسؤهلذه امل

يص  ما كان خيطط إليه السيد املؤسس رمحه اهلل، فعمد املعهد إىل إنجاز هذا الكتاب الذي ُيح

والقانون الدويل والتي هنض هبا الصديق الباحث الدؤوب  املؤلفات اخلاصة بالعلوم السياسية



بحثه الذي احىص فيه  بدالرحيم الساعدي الذي القى كل الدعم من إدارة املعهد يف إمتامأمحد ع

واكثر متمنيًا له كل النجاح يف  جملداتعرش أكثر من الف عنوان موزعة عىل  رشينأكثر من ع

مسعاه بخدمة العلم والباحثني وصوالً اىل حتقيق اهلدف النبيل من وراء تأسيس املعهد وفاء لروح 

د بحر العلوم اذ يرقد بجسده يف مبنى املعهد حيث مرقده الرشيف، مثلام سخر كل طاقته السي

ووقته يف حياته إلنجاز هذا الرصح فكأين بروحه ترفرف حول املعهد ليقول انا معكم وبخدمتكم 

حيًا وميتا، فسالم عىل روحه وهي تعانق املعهد حياً وميتاً وعىل روحه وهي تعانق الفردوس 

 .ع احلبيب جده حممد وآل بيته الكراماالعىل م

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 يح :الرسائل واالطار

  Bahir   Mirdan (Treaty on the non-Proliferationم، 2014 .1

of Nuclear  Weapons 1968 . With reference to Iran  

Israel in the Middle – East area  الدكتوراه كلية العلوم السياسية ،)

 جامعة النهرين. 

م، ابرار حممد حسني )الوازنة بني املصالح اخلاصة والعامة يف ضوء القانون 2014 .2

اجلنائي والدستوري(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 عبد.بإرشاف د: حممد عيل عبدالرضا عفلوك؛ و د: عقيل حممد 

م، ابراهيم صالح كاظم سلامن احلمداوي )دور الطب العديل يف االثبات اجلنائي 2014 .3

كلية القانون املاجستري، بإرشاف د: حممد اسامعيل  -دراسة مقارنة(، جامعة بابل 

 س(   1املعموري. )

م، ابراهيم فتاح صابر )اشكاليات احلداثة السياسية يف اقليم كوردستان العراق(، 2014 .4

كتوراه العلوم السياسية كلية القانون والسياسة جامعة السليامنية بإرشاف د: ناظم الد

 يونس عثامن.
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م، أبو القاسم عبد اهلل أبو القاسم )عالقة الدولة غري الطرف يف نظام روما 2014 .5

باملحكمة اجلنائية الدولية( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبد 

 امونة، جامعة طرابلس ليبيا.احلكيم ضو ز

م، احسان الشوابكة )االثر القانوين املرتتب عىل التكرار يف القانون االردين : 2014 .6

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

تقديرية لإلدارة وأثرها يف احلريات العامة( م، احسان العكلة )ضوابط السلطة ال2014 .7

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

م، امحد ابراهيم عبد العال حسن، جتارة اخلدمات واثر حتريرها عىل اقتصاديات 2014 .8

صورة مجهورية مرص الدول العربية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

 العربية.  

م، امحد األشكي )إشكالية هوية النظام االقتصادي السوري يف ظل العوملة 2014 .9

االقتصادية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل.
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دور املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية االنرتبول يف مكافحة م، امحد احلسن )2014 .10

االرهاب( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: خازم.

م، امحد النوافلة )أحكام جتديد عقد االجيار يف القانون األردين( املاجستري جامعة 2014 .11

 ف د: جعفر حممود عيل املغريب مؤتة عامدة الدراسات العليا بإرشا

م، امحد امني حممود صاحلية )القرائن ودورها يف االثبات املدين والتجاري( 2014 .12

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عبد اهلل 

 خليل الفرا.

اهر السلمي دراسة م، أمحد جرب حميسن )التنظيم القانوين حلرية االجتامع والتظ2014 .13

جزائية مقارنة( كلية القانون جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل 

 محزة عسل اخلفاجي. 

م، امحد مجال الدين نور )اخلطر كمحل يف عقد التأمني البحري( املاجستري 2014 .14

 ين.   القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: حممود الكيال

م، امحد حافظ هادي الفرجيي )االلتزام بضامن السالمة يف عقد السياحة واثار 2014 .15

االخالل به( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف د امحد 

 حجال.
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م، امحد حسن عبود الغالبي املوسوي، العالقات االمنية بني الواليات املتحدة 2014 .16

م، املاجستري معهد العلمني 2011-م2003العراق وانعكاساهتا السياسية االمريكية و

 للدراسات العليا، املرشف د: عيل هادي الشكراوي. )العلوم السياسية(

م، أمحد محد اهلل امحد )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن االستعامل غري املرشوع خلدمة 2014 .17

جامعة النهرين الدكتوراه، القانون  -دراسة مقارنة(، كلية احلقوق  -اهلاتف النقال 

 العام، بإرشاف د: أمل فاضل عبد. 

م، امحد محيد عباس سعيد االرناؤوطي )جتربة التناوب السلمي عىل السلطة يف 2014 .18

 املغرب وافاق املستقبل( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

استعامل احلق يف نطاق الرابطة  م، امحد محيد عبداحلسن )صور التعسف يف2014 .19

 حممد د بإرشاف لبنان –الزوجية( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 شقري

م، امحد خرسه )تأثري املصالح االقتصادية األمريكية يف منطقة الرشق األوسط بعد 2014 .20

ص العراق أنموذجًا( املاجستري االختصا 2011حتى  2001أيلول  11أحداث 

العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: يوسف جزان.
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م، أمحـد رحيــــم خـــرض )احلامية الدولية للقائمني باخلدمات اإلنسانية أثناء 2014 .21

م، بإرشاف د: طيبة النزاعات املسلحة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العا

 جواد محد املختار. 

م، امحد رزاق نايف )اثر املعلوماتية يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( املاجستري 2014 .22

 حجال امحد د بإرشاف لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 م، امحد سليم عبداهلل )دور السياسة االمريكية يف التحوالت الديمقراطية يف2014 .23

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 2013 - 2001املنطقة العربية 

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

 حممد فهمي الطائي.

م، امحد سليامن سامل الرحاحلة )الدور الرتكي اجلديد يف منطقة الرشق االوسط 2014 .24

والتحديات(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم الفرص 

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

م، أمحد سمري حممد ياسني اجلبوري )دور القوة القاهرة يف القوانني اإلجرائية 2014 .25

كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة 

 عباس زبون العبودي. 
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م، أمحد عبد احلسني كاظم اليارسي )النظام القانوين لعقد املشاركة بالوقت 2014 .26

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

 حسني الكعبي. 

عطار، تطور مفهوم العدالة. رسائل واطاريح القانون كلية م، امحد عبد احلليم ال2014 .27

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبد الرزاق هضم نصيف املعيني )فلسفة العقوبة يف القضاء اجلنائي 2014 .28

الدويل( كلية احلقوق جامعة تكريت، الدكتوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: براء 

 امل عبد اللطيف. منذر ك

م، امحد عبد القادر خملص )دور القبيلة يف احلياة السياسية يف العراق بعد عام 2014 .29

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.2003

م، امحد عبد جابر الكفييش )دور ديوان الرقابة املالية العراقي يف مراقبة املال العام 2014 .30

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم الدراسات 

 العليا بإرشاف د: ربيع انور فتح الباب متويل     

اسة اخلارجية للواليات املتحدة م، امحد عبداالمري خضري االنباري )السي2014 .31

(، 2010االمريكية والتحوالت العربية وانعكاساهتا عىل القضية الفلسطينية منذ 

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد.
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م، امحد عبداالمري كاظم جربين )االستثامر يف املناطق احلرة( املاجستري القانون 2014 .32

 سليامن عزة د بإرشاف لبنان –خلاص اجلامعة االسالمية بريوت ا

م، امحد عبداجلليل خليل )التدخل العسكري االنساين بني الرشعية القانونية 2014 .33

واملرشوعية السياسية كوسوفو إنموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

هلاشمية االردن، بإرشاف د: اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية ا

 عبدالقادر حممد فهمي الطائي.

م، امحد عدنان جابر الشمري )مسؤولية االدارة عن اعامهلا املادية : دراسة مقارنة 2014 .34

بني القانونني االردين والكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 راهيم عيل اهلندي.اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: اب

م، امحد عكل مزهر ناجي )دور املنظامت الدولية يف محاية البيئة(، املاجستري 2014 .35

 القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: امحد شاكر سلامن. 

م، امحد عيل حممد عبد الغني )االرشاف القضائي عىل التنفيذ العقايب دراسة 2014 .36

القانون جامعة القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د: عادل مقارنة( املاجستري، كلية 

 ُييى.
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م، امحد فاضل حممد صالح )احلامية الدستورية حلرية ممارسة الشعائر احلسينية يف 2014 .37

العراق(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: سامر مؤيد 

 عبداللطيف. 

)املسؤولية النامجة عن االخالل يف تنفيذ خدمات  م، امحد فالح حسن االسدي2014 .38

 عباس د بإرشاف لبنان –الربيدية( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . اهلل نرص

م، أمحد حممد رفعت، املسؤولية املدنية للخبري القضائي. رسائل واطاريح القانون 2014 .39

 لعربية.   كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، أمحد حممد عبدالرمحن سيد أمحد، خصوصية التنفيذ عىل العقار وفقاً ألحكام 2014 .40

قانوين التمويل العقاري املرصي واالمريكي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لبرشية واثرها عىل دفع م، امحد حممد وجدي حممد التهامي سامل، تنمية املوارد ا2014 .41

عملية التنمية االقتصادية يف البلدان النامية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد حممود امحد حسني، املعاملة الرضيبية لدخول االنشطة غري املرشوعة، 2014 .42

 نصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل
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م، امحد حممود عواد الرقاد )املسامهة اجلنائية يف جريمة القتل بالسم دراسة 2014 .43

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

 االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

لقرصنة(، املاجستري القانون املدين، م، امحد حممود مدلول )التعويض عن قوات ا2014 .44

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م، أمحد مروان داود القرصاوي )احلامية املدنية للعالمة التجارية املشهورة وفق 2014 .45

الترشيع االردين واالتفاقيات الدولية(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق 

شمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلا

 مغيل.

م، امحد مصطاف نارص الباوي )االبعاد االسرتاتيجية لقضية املياه يف الرشق 2014 .46

 االوسط( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

بية دراسة م، أمحد هادي عبدالواحد السعدوين )احلامية اجلنائية لألدوية الط2014 .47

مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عامر عباس 

 احلسيني.  
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م، امحد يوسف كيطان اجلمييل )متغريات البيئة الداخلية والسياسة اخلارجية 2014 .48

( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم 2002الرتكية بعد عام 

 ياسية، بإرشاف د: نادية عبدالقادر املختار.الس

(، كلية 2010-1970م، ادريس عمر )االضطهاد السيايس يف سورية من 2014 .49

القانون والعلوم السياسية األكاديمية العربية يف الدانامرك، املاجستري العلوم السياسية 

 بإرشاف د: عقيل النارصي.

سؤال الربملاين( الدكتوراه كلية م، اديب حممد جاسم )التنظيم الدستوري لل2014 .50

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامر عياش عبد برش اجلبوري

م، أزهر عبد احلسني عبد اهلل )حتصن القرار اإلداري ضد اإللغاء دراسة مقارنة( 2014 .51

كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل امحد حسن 

 اللهيبي. 

م، اسامة عبدالكاظم جالب )توزيع االختصاصات يف الدولة الفدرالية دراسة 2014 .52

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

 زهري شكر      
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م، اسامة كريم بدن )رقابة االدارة املركزية عىل السلطة املحلية يف الدستور 2014 .53

نون املحافظات غري املنتظمة يف اقليم(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق العراقي وقا

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص اهلل    

م، اسامة حممد سليامن الدباس )الواقعة الرشطية يف القانون املدين االردين(، 2014 .54

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

 بإرشاف د: منصور الرصايرة.

م، اسرب أسرب )التحكيم يف املنازعات الناشئة عن العمليات املرصفية( املاجستري 2014 .55

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان مليكه.

جئني يف دولة اللجوء م، أسحار سعد عبد اللطيف جاسم )املركز القانوين لال2014 .56

احلالة السورية نموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، ارساء جهاد فوزي صالح )حق تقرير املصري يف الفقه االسالمي( املاجستري 2014 .57

 ية بغزة فلسطني بإرشاف د: رفيق اسعد رضوان.   كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالم

م، ارساء رشيد عبد اهلل البيايت )االسرتاتيجية االمريكية جتاه منطقة القرن 2014 .58

دراسة جيوسرتاتيجية( املاجستري العلوم السياسية االسرتاتيجية  2001االفريقي بعد 

 اجلنايب  كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د قاسم حممد عبيد
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م، أسعد عبدالوهاب عبدالكريم )الفكر السيايس عند نعوم تشومسكي(، 2014 .59

الدكتوراه الفكر السيايس، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، بإرشاف د: غانم حممد 

 صالح.

م، اسعد نبيل حممد عيل )االسرتاتيجية الرتكية حيال الدول العربية بعد عام 2014 .60

نموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية العراق وسوريا ا 2002

 جامعة النهرين.     

م، أسامء إبراهيم عيل اليارسي )الوضع القانوين للرشكات األمنية اخلاصة يف 2014 .61

القانون الدويل اإلنساين دراسة تطبيقية يف العراق(، كلية القانون جامعة كربالء، 

 م، بإرشاف د: عبد عيل حممد سوادي. املاجستري القانون الدويل العا

م، اسامء حممد موسى حسني )مسؤولية الناقل البحري عن نقل البضائع اخلطرة 2014 .62

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عالء عزيز 

 محيد. 

ة مقارنة(، م، اسيل حسن رضا )دور االدارة املتفردة يف تعديل العقد دراس2014 .63

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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م، ارشاق صباح صاحب كاظم االعرجي )التنظيم القانوين لعقد املشاركة 2014 .64

الزمنية دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: 

 باسم علوان طعمة. 

كسور )الرقابة القضائية عىل عيب السبب يف القرار م، اقبال فاضل خضري ابو 2014 .65

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

م، اكرم حممد حسني التميمي )االخالل بالتنفيذ يف البيوع التجارية الدولية دراسة 2014 .66

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

، اكرم نعمة عيل اجليايش )ازمات الديون السيادية اسباهبا ومساراهتا منطقة م2014 .67

اليورو والعراق انموذجا(، الدكتوراه قسم االقتصاد كلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 الكوفة بإرشاف د: كامل عبداهلل الفتالوي.  

تطبيق( املاجستري م، االء احلسيبي )دور املحكم الدويل يف اختيار القانون القابل لل2014 .68

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

)احلامية اجلنائية الدولية للرموز الدولية( الدكتوراه كلية احلقوق  م، االء هباء عمر2014 .69

 جامعة تكريت.

جامعة م، احلسن دولبي )احلجز عىل االعتامد املستندي( املاجستري كلية القانون 2014 .70

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي.
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م، الريدى فايز السيد اللمساوى ، األسس الدستورية والتنظيم الترشيعي للحق 2014 .71

يف التأمني االجتامعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

سيف حممد عيل، االزمات املالية وصعوبات التنبؤ، م، السيد صالح الدين 2014 .72

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اهليثم حسن )مدى التعويض عن ارضار املخاطر الطبية( الدكتوراه كلية 2014 .73

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

م، أماين عباس )حقوق املرأة العاملة وفق قانون العمل اجلديد( املاجستري كلية 2014 .74

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الشامط.

م، أماين حممد عبدالرمحن املساعيد )العدالة اإلصالحية املفهوم احلديث للعدالة 2014 .75

ة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة اجلنائية لألحداث دراسة حتليلية مقارن

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: مصطفى عبدالباقي.

م، أمري عبدالطيف عيل )العقد االلكرتوين لنقل االشخاص(، املاجستري القانون 2014 .76

 التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 
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لكرتوين دراسة م، امني خشان حيون )التنظيم القانوين للعقد االداري اال2014 .77

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: صالح جبري 

 البصييص. 

م، أمني رحيم محيد احلچامي )التنظيم القانوين ملامرسة املوظف العام احلقوق 2014 .78

لّية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د:  السياسية دراسة مقارنة( كح

 إسامعيل صعصاع غيدان البديري. 

اإلنساين(، م، انس مجيل اللوزي )مفهوم الرضورة العسكرية يف القانون الدويل 2014 .79

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، انس عبداحلق اسامعيل )مدى اعامل قواعد االجراءات اجلنائية يف النظام 2014 .80

 تكريت.    االنضباطي العراقي(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة

م، انفال عصام عيل )التنظيم القانوين ملهنة الصيدلة والرقابة عىل ممارستها يف 2014 .81

 العراق(، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

م، أنامر صالح عبدالرمحن احلديثي )االلتزام الدويل باحلامية من املناخ(، 2014 .82

 السالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر        املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة ا
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م، انامر عيل ابراهيم حممد الزهريي )االحتاد االورويب واالداء االسرتاتيجي االملاين 2014 .83

 بعد احلرب الباردة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

ونية لرجوع الدائن عىل الكفيل يف م، اوس حممد فهمي جرار )األحكام القان2014 .84

 الكفالة باملال دراسة يف القانون املدين األردين(، جامعة الريموك االردن.  

م، اوس خميرب )امتيازات االدارة الرضيبية يف اطار رضيبة الدخل( املاجستري كلية 2014 .85

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

م، إياد رشيد حممد الكريم )العوملة وانعكاساهتا عىل األمن القومي العريب( 2014 .86

الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

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

ها يف العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب م، اياد سالمة )األزمة األفغانية وتأثري2014 .87

الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.

م، اياد يوسف امحد الذيابات )التحريض الصوري يف القانون االردين قيامه 2014 .88

 جامعة ال البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية االردن بإرشاف د: وآثاره( املاجستري

 معتصم مخيس مشعشع.
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م، ايفان عزيز عليوي )الرضائب ذات القالب احلر دراسة مقارنة(، كلية احلقوق 2014 .89

 جامعة النهرين، املاجستري القانون، بإرشاف د: امحد خلف حسني الدخيل. 

صالح )القانون الواجب التطبيق عىل التحكيم دراسة م، ايالف خليل ابراهيم ال2014 .90

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

 االردن، بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

م، إيامن زيادة )أثر التمويل اخلارجي عىل التبعية املنظامت غري احلكومية يف 2014 .91

 Theقبل إتفاقية أوسلو و بعدها نموذجا  1967املحتلة عام األرايض الفلسطينية 

impact of external financing on dependency : non-

governmental organizations in the 1967 occupied 

Palestinian territories before and after the Oslo 

accords case studyراسات العليا ( املاجستري الدراسات الدولية كلية الد

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

م، ايمن عبد املريض عبد اجليد حسني، السياسة الترشيعية يف جمال القوانني 2014 .92

. رسائل واطاريح القانون كلية 2007 - 1952االقتصادية املرصية، يف الفرتة من 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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س حممد وهبي يوسف التل )جريمة الزنى بني الرشيعة االسالمية م، اينا2014 .93

والقوانني الوضعية دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

يات املتحدة م، إهياب أمحد حمارمه )عالقة مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص بالوال2014 .94

 United States of America relations with theاألمريكية 

Egyptian Muslim Brotherhood املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: سمري عوض.

م، باسل املالح )تعسف الرشكاء يف استعامل حقوقهم االدارية يف الرشكة( 2014 .95

اجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان امل

 مليكه.

م، باسم مخيس خري اهلل )تركيا واملتغريات االقليمية يف الرشق االوسط سوريا 2014 .96

 انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.  

العسكري االمريكي اجلديد يف  -)الدور االمني م، بان عالء كشكول جواد2014 .97

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.2012-1991افريقيا 
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م، بتول جميد جاسم )حجية اآلراء التفسريية للمحكمة االحتادية العليا بموجب 2014 .98

علوم السياسية (، املاجستري العام، كلية القانون وال2005دستور مجهورية العراق لسنة 

 جامعة البرصة، بإرشاف د: ساجد امحيد عبل الركايب.

م، برزان أبو ثليث )الودائع النقدية يف القانون التجاري واملصارف االسالمية( 2014 .99

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

 باش.

بة القضاء االداري عىل القرارات االدارية الصادرة م، برزان عيل رحيم حممد )رقا2014 .100

كلية احلقوق، بإرشاف د: صالح الدين  -يف منازعات اجلنسية(، جامعة املنصورة 

 فوزي. 

م، بسام امللحم )السياسة اخلارجية الروسية جتاه منطقة الرشق األوسط بعد عام 2014 .101

م السياسية جامعة دمشق ( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلو2000

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

م، بسمة دادو )الوالية عىل السجالت العقارية( املاجستري كلية القانون جامعة 2014 .102

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هال احلسن.
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القانوين للرشيك واملساهم بنسبة للرضيبة م، بسيوين شحاته شاهني حممد، املركز 2014 .103

املستحقة عىل الرشكة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، بشار نرش )سياسات القوى االقليمية والدولية يف حوض بحر قزوين بعد 2014 .104

لدولية كلية العلوم السياسية اهنيار االحتاد السوفيتي( الدكتوراه االختصاص العالقات ا

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

 .حسون

م، بشار وديع رمحه )العالقة املتبادلة بني القوة واحلرب يف العالقات الدولية( 2014 .105

دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.

م، برشى غيبور )احلامية اجلزائية للوظيفة العامة من الفساد بني النظرية والتطبيع( 2014 .106

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

 الرساج.

ت الدولية يف القانون الداخيل(، املاجستري، م، بشري كاظم طالل )نفاذ املعاهدا2014 .107

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر   
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م، بلقيس لؤي مجيل حدادين )نظرية انتقاص العقد يف القانون املدين األردين(، 2014 .108

 جامعة الريموك االردن.  

م، تامر حنا سليامن الزعمط )اليسار الفلسطيني واملفاوضات الفلسطينية 2014 .109

 Palestinian left and the Palestinian Israeliاإلرسائيلية 

negotiations املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ.

ب )التأمني عىل املواقع االلكرتونية دراسة مقارنة(، م، حتسني حسن طال2014 .110

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: ارساء فهمي ناجي. 

م، حتسني فتحي امحد محدان )االختصاص السيايس والدبلومايس لرئيس السلطة 2014 .111

معة االقىص الفلسطينية(، املاجستري ختصص الدبلوماسية والعالقات الدولية جا

وأكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة فلسطني بإرشاف د: عبدالرمحن ابو 

 النرص.   

م، حتسني ناجي ياسني )املسؤولية املدنية لطبيب التلقيح الصناعي( املاجستري 2014 .112

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 



30                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ار القانونية لطلب رد املحكم(، املاجستري قسم م، تغريد شعبان ابو رشيب )اآلث2014 .113

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

 بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

م، تكليف عواد عبيد )اإلجراءات اجلزائية يف مرحلة املحاكمة ملنتسبي قوى 2014 .114

ة القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، األمن الداخيل دراسة مقارنة( كلي

 بإرشاف د: متيم طاهر أمحد اجلادر. 

م، توفيق العيل )تأثري النزاعات املسلحة يف املعاهدات الدولية( املاجستري كلية 2014 .115

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الدباس.

العزاوي )الواليات املتحدة االمريكية ومستقبل االقليات م، توفيق جبار عبود 2014 .116

الكرد انموذجا( املاجستري العلوم السياسية  2003يف منطقة الرشق االوسط بعد عام 

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، ثامر غازي الزبن )املشاركة السياسية يف االردن وعالقتها مع قوانني االنتخاب 2014 .117

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2013 - 2001

 السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.
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م، جاسم العبداهلل )إعادة هيكلة الرشكات العائلية من الوجهة القانونية( 2014 .118

ة العربية السورية، بإرشاف د: هيثم املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهوري

 الطاس.

م، جبار عبداحلسني قاسم )الضوابط االجرائية املتعلقة بأحكام املحكمة اجلنائية 2014 .119

، أنرتنشيونال ايلز جامعة، العام القانون، العراق فرع –الدولية(، جامعة ايلز العاملية 

 . املنصور عبداحلسني: د بإرشاف

ركات السياسية اإلسالمية يف الوطن العريب الواقع م، مجال أبو صعب )احل2014 .120

واألفاق دراسة مقارنة بني حركة اإلخوان املسلمني يف األردن وحركة املقاومة اإلسالمية 

محاس يف فلسطني املحتلة( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

د: كريم أبو حالوة و د.  السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف

 سمري حسن.

م، جهاد فرحان اسامعيل )اشكاالت اجلمع بني النيابة والوزارة يف لبنان(، 2014 .121

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

( 2010 - 1990م، جوان عيل مهدي )تأثري الطاقة عىل االمن االرسائييل 2014 .122

 اجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     امل
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م، جورج حاصباين )أمهية مبادئ العدالة واالنصاف يف القانون الدويل دراسة 2014 .123

نظرية وتطبيقية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: ماهر ملندي.

يف )املسؤولية التأديبيية للقضاء يف القانون العراقي دراسة م، حاتم حيال رش2014 .124

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

م، حاتم خالد ابو عيشة )بدائل التوقيف ودورها يف حتقيق العدالة يف فلسطني 2014 .125

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

 بإرشاف د ايمن نرص عبدالعال.

م، حافظ إبراهيم عبد اهلل اهليايل )احلامية الدولية للمدنيني واألعيان املدنية يف 2014 .126

النزاعات املسلحة غري الدولية( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: 

 بيا.عمران عبد السالم الصفراين، جامعة طرابلس لي

م، حسام الدين عبدالرزاق )حتقيق الرضيبة عىل ارباح االعامل التجارية يف ظل 2014 .127

 قانون رضيبة الدخل(، املاجستري القانون / املالية العامة، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، حسام النابليس )االرهاب النووي البعد اجلديد ملنع انتشار السالح النووي( 2014 .128

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يازجي.املاجستري كلية 
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م، حسام صبحي املغريب )الرقابة الرشعية ورقابة البنك املركزي عىل البنوك 2014 .129

اإلسالمية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

 اف د: وليد عوجان.احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرش

م، حسام عبد حممد )سلطة حمكمة االستئناف يف املراجعة االستئنافية دراسة 2014 .130

 لبنان.  -مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، حسام كاظم سلامن )ظرف سبق اإلرصار أو الرتصد يف جريمة القتل العمد(، 2014 .131

 ايل العلوم القضائية، بإرشاف القايض: نشأت حسن طه. املعهد القضائي الدبلوم الع

م، حسام منادي موسى الزيدي )القيود الواردة عىل سلطة اإلدارة يف تعديل 2014 .132

عقودها اإلدارية بإرادهتا املنفردة دراسة مقارنة(، كلية القانون اجلامعة املستنرصية، 

 املاجستري القانون، إرشاف د: عيل أمحد حسن. 

دراسة  -م، حسن جابر إسامعيل املوسوي )التنظيم القانوين لرتفيع املوظف العام 2014 .133

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: إسامعيل  -( كلّية القانون -مقارنة 

 صعصاع غيدان البديري. 

م، حسن سعد عبد احلميد التحايف )حوار احلضارات بني مرشوع اهليمنة 2014 .134

كي واالصولية االسالمية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية االمري

 جامعة النهرين.    
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م، حسن فاضل حسني، الدور السيايس للمرجعية الدينية يف النجف واالزهر 2014 .135

، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا، بإرشاف د: داود مراد "مواقف خمتارة"

 سياسية(الداوودي. )العلوم ال

م، حسن حممد حممد عامر )املسئولية املدنية عن األرضار البيئية للنفايات الطبية 2014 .136

 دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، حسن يوسف فهمي يوسف نشأة القضاء يف املجتمعات القديمة وتطوره. 2014 .137

 رة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

م، حسنني عبدالرضا حسن )ايران وآمن الطاقة دراسة جيوسرتاتيجية( املاجستري 2014 .138

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، حسني جرب حسني الشوييل )قرينة دستورية الترشيع دراسة مقارنة( كلية 2014 .139

اه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: رافع خرض صالح القانون جامعة بابل، الدكتور

 شرّب.

م، حسني محدان بني اسد )الوصية واحكامها يف الفقه االسالمي والقانون 2014 .140

االيراين(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف 

 د: سمري عالية.  
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سفي السيايس عند برنارد لويس(، املاجستري م، حسني ذنون سليم )الفكر الفل2014 .141

 قسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة الكوفة بإرشاف د: محزة جابر سلطان االسدي. 

م، حسني عيل جبار الركايب )احلامية اجلنائية ألمن الدولة اخلارجي دراسة مقارنة( 2014 .142

ف د: حسني عبد كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشا

 الصاحب عبد الكريم. 

م، حسني عيل رزق )حقوق االنسان السياسية يف فكر االمام عيل عليه السالم(، 2014 .143

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص اهلل    

يف مجهورية  م، حسني عيل مكطوف )تداول السلطة بني االصالحيني واملحافظني2014 .144

 ايران االسالمية( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، حسني عمران جرمط حسني )التوفيق يف عقد االنشاء دراسة مقارنة(، 2014 .145

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: ارساء فهمي ناجي. 

رضيبية يف ظل الرضائب املبارشة يف الترشيعني م، حسني كامل وداعة )العدالة ال2014 .146

العراقي واللبناين دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل اهلاليل     
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م، حسني حممد مكطوف )التحكيم يف منازعات العقود االدارية دراسة مقارنة(، 2014 .147

ون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص املاجستري، القان

 اهلل    

م، حسني موسى شيخ عيل )اهناء العالقة االجيارية يف قانون االجيارات السوري 2014 .148

 عيل د بإرشاف لبنان –اجلديد( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

  ابراهيم

اجورلو )تأثري املوقف السيايس والفكري عند السيد موسى م، حسني نارص 2014 .149

الصدر يف دعم املقاومة ضد ارسائيل(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بارشاف د رامز عامر )لغة الفارسية(

(، م، حسني نبيل العيسى )احلامية الدولية حلقوق االنسان واثره عىل سيادة الدول2014 .150

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

 عرموين     

م، حليمة خالد العبادي )اجتاهات الصحفيني األردنيني نحو القانون املعدل 2014 .151

ومدى انعكاسه عىل عملهم الصحفي  2012لسنة  32لقانون املطبوعات والنرش رقم 

 (، جامعة الريموك االردن.   دراسة مسحية حتليلية
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م، محدان عبداهلل نرص اهلل ابو عمران )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه حركة 2014 .152

(، املاجستري الدبلوماسية والعالقات الدولية 2013 - 2006املقاومة االسالمية محاس 

ىص غزة برنامج املشرتك بني اكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة االق

 فلسطني غزة بإرشاف د: حممود عبد ربه العجرمي و د: هاين عمر البسوس.

م، حـمزة عـيدان شـياع )منح القدم يف الترشيع العراقي دراسة مقارنة( كلية 2014 .153

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

، تطور السلطة الترشيعية يف دول اخلليج . رسائل م، محيد ابراهيم امحد احلامدى 2014 .154

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

وافاقها  1992م، حنان عيل جرب )السياسة اخلارجية الروسية جتاه سوريا منذ عام 2014 .155

لوم السياسية املستقبلية(، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الدكتوراه فلسفة الع

 الدراسات الدولية بإرشاف د: دينا حممد جرب. 

م، حنني أمني رمزي مقبول )دور التحكيم يف احلفاظ عىل التوازن اإلقتصادي 2014 .156

 The role of arbitration in maintainingلعقود اإلستثامر الدولية 

the economic equilibrium of the international 

investment contracts املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.
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م، حوراء عيل حسني )املسؤولية املدنية لرشكات اهلاتف النقال(، املاجستري 2014 .157

 القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حممد كاظم. 

ياسة اخلارجية الرتكية حيال االحتاد م، حيدر جاسم حممد حممود )واقع الس2014 .158

االورويب ومستقبلها(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي 

 الطائي.

م، حيدر مجال نيل اجلوعاين )مكافحة الفساد يف ضوء القانون العراقي(، 2014 .159

 املاجستري القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، حيدر حسني كاظم الشمري )اإلخصاب االصطناعي الالحق النحالل 2014 .160

ن جامعة الرابطة الزوجية دراسـة قانونية مقـارنة بالفقه االسالمي(، كليـة القانـو

 كربالء، الدكتـوراه القانـون، بإشـراف د: عبد االمري كاظم زاهد.  

م، حيدر داخل جيجان، مرشوعية االنتخابات دراسة مقارنة بني الرشيعة 2014 .161

االسالمية والقانون العراقي، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا، بإرشاف د: 

 ميثم حنظل رشيف. )قسم القانون(
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 -يدر عبداجلليل مهدي املالكي )اإلجراءات اجلزائية ملساءلة الصحفي م، ح2014 .162

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

 ضياء عبد اهلل عبود االسدي. 

م، حيدر عرس عفن )عينية الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة(، املاجستري العام، 2014 .163

 نون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: هدى هاتف مظهر.كلية القا

م، حيدر غازي فيصل الربيعّي )اإلسناد يف القاعدة اجلنائّية دراسة يف القاعدة 2014 .164

اجلنائّية املوضوعّية(، كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه فلسفة القانون اجلنائّي، 

 بإرشاف د: متيم طاهر أمحد اجلادر. 

م، حيدر حممد منعم )دور الليكود يف النظام السيايس اإلرسائييل(، كلية العلوم 2014 .165

السياسية جامعة بغداد، املاجستري فرع النظم السياسية بإرشاف د: بإرشاف د: عيل 

 دريول حممد. 

م، حيدر مطرود نارص العامري )النظام القانوين لالستثامر يف العراق( املاجستري 2014 .166

 لبنان. -اص اجلامعة االسالمية بريوت القانون اخل

م، حيدر هادي عبد اخلزاعي )ضامن مطابقة املبيع دراسة مقارنة(، كلية القانون 2014 .167

 جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: إيامن طارق مكي الشكري. 
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اه كلية م، خالد امحد سلامن )الدفوعات امام املحكمة اجلنائية الدولية(، الدكتور2014 .168

 احلقوق جامعة تكريت.  

م، خالد املنصوب )دور املؤثر الثقايف يف العالقات الدولية بعد احلرب الباردة 2014 .169

منطقة البلقان أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

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

وتداعياهتا عىل الليربالية  2008خالد تاج الدين )األزمة املالية العاملية  م،2014 .170

الرأساملية العاملية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. صابر 

 بلول. 

 الشمري )واجب االدارة يف حتقيق الصحة العامة ومحايتها م، خالد جابر خضري2014 .171

 يف القانون العراقي(، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

م، خالد محاد امحد عيال )سياسة الواليات املتحدة االمريكية اجتاه عملية السالم 2014 .172

لية اآلداب (، املاجستري جامعة الرشق األوسط ك2013 - 1973العربية االرسائيلية 

والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد بني 

 عيسى.
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م، خالد طارق عبدالعزيز )ازمة القيادة يف حزب العمل االرسائييل(، جامعة 2014 .173

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

التأثريات االقتصادية للبريوقراطية، رسائل واطاريح م، خالد طلعت سيد امحد، 2014 .174

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خدجية الرحية )الصحافة املطبوعة ودورها يف تنمية الوعي السيايس لدى 2014 .175

الشباب اجلامعي الصحف الرسمية السورية نموذجًا( املاجستري االختصاص 

ياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، الدراسات الس

 بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. عبد العزيز املنصور. 

م، خدجية بتقة )السياسة االمنية االوروبية يف مواجهة اهلجرة غري الرشعية(، 2014 .176

مد املاجستري ختصص عالقات دولية واسرتاتيجية قسم العلوم السياسية، جامعة حم

خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية بإرشاف د: حممد ملني لعجال اعجال.

م، خدجية عبد الستار صادق سليامن )أثر النظام الدويل اجلديد يف تطبيق القاعدة 2014 .177

د: كامل عبد خلف  القانونية الدولية( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف

 العنكود
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م، خلدون فاضل عيل )النظام القانوين هليأة النزاهة صعب( املاجستري كلية 2014 .178

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ناجي عبود.

م، خلود الشيباين )احلكم الرشيد بحث يف ديناميات وضامنات نجاح التنمية( 2014 .179

لوم السياسية جامعة دمشق املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية الع

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة.

م، خليل اهلادي مجعة سويدان ، احلدود الدستورية للمعاهدات الدولية يف النظام 2014 .180

 املنصورة جامعة احلقوق كلية القانون واطاريح رسائل.  مقارنة دراسة –القانوين يف ليبيا 

 ية.  العرب مرص مجهورية

م، مخيس عمر مخيس املرصي )املعاهدات السلمية يف ضوء الواقع املعارص دراسة 2014 .181

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

 د: ماهر امحد السويس.

يبة م، دارين سامل الاليف )عالقة املمول باإلدارة الرضيبية يف ضوء قانون رض2014 .182

م( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف 2010لسنة  7الدخل الليبي رقم 

 د: منصور ميالد يونس، جامعة طرابلس ليبيا.
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م، دارين عيل كزما )دور منظمة االمم املتحدة يف التحول الديمقراطية مرص 2014 .183

مية يف لبنان بإرشاف د كوسوفو(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسال

 سامي سلهب.     

م، داليا اصالن )دور الفضائيات العربية يف تكوين اجتاهات الرأي لدى الشباب 2014 .184

العريب طالب جامعة دمشق نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية 

ل املحمود و العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجا

 د. نزار جزان.

م، دانة صبحة )االستثامر بني اجنبية رأس املال وجنسية املستثمر وتأثري الصفة 2014 .185

االجنبية يف قانون االستثامر( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: فلحوط.

االنسان يف حرية الرأي والتعبري( املاجستري كلية م، دانة مهيلة )احلامية الدولية حلق 2014 .186

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يازجي.

م، دانية رياض حممد البدور )تطبيقات العرف يف قانون االحوال الشخصية 2014 .187

د:  االردين( املاجستري جامعة االردنية العربية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف

 حممد حممود ابو ليل. 
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م، داود سلامن جواد اخلفاجي، السياسة اخلارجية الصينية جتاه العراق بعد عام 2014 .188

النجف االرشف،  -م وافاق املستقبل، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 1991

 املرشف د: صالح الطائي. )العلوم السياسية(

)املكانة االسرتاتيجية جلمهوريات اسيا الوسطى م، دعاء محادي صالح النداوي 2014 .189

االسالمية واثرها يف السياسة الدولية( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 املستنرصية.

م، دعاء حممد الزيود )قواعد ممارسة املحكمة اجلنائية الدولية الختصاصها 2014 .190

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

 االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، دياال بالل أمحد زغري)املساعدة القضائية يف تعيني املحكمني وردهم وعزهلم 2014 .191

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

 نجم رياض الربيض.  

امع )التحكيم بوسائل الكرتونية( الدكتوراه كلية القانون جامعة م، دينا خدام اجل2014 .192

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فواز صالح.
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م، ذكرى عباس عيل الدايني )أثر الرأي االستشاري يف ركن الشكل واإلجراءات 2014 .193

د حسن يف القرار اإلداري( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عيل امح

 اللهيبي.                              

م، رايض عبداحلسني منري )ضامن سالمة تداول االوراق املالية يف العراق مقارنة 2014 .194

 لبنان –مع القانون اللبناين( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حطيط امني د بإرشاف

رق ضبطها يف إطار عوملة اخلدمات املالية( م، رافد حممد )إعادة التأمني وط2014 .195

الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. عادل قضامين.

ارنة( م، راكان عدنان حممد طيجور )اإلقرار يف قانون البينات األردين دراسة مق2014 .196

 املاجستري جامعة جرش كلية احلقوق االردن بإرشاف د: عالء الدين حممد ذيب.

م، راما حسن )احلجز التنفيذي عىل املنقول( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2014 .197

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: البيات.

مي املعارص دراسة م، رامي شاقول )إشكالية الدولة يف الفكر السيايس اإلسال2014 .198

حتليلية لنظريتي احلاكمية ووالية الفقيه( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية 
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كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو 

 حالوة و د. سمري حسن.

الرصاعات الدولية م، رانية حممد محزة فواز )دور الرشكات املتعددة اجلنسيات يف 2014 .199

والداخلية نموذج رشكات البرتول(، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة 

اللبنانية املعهد العايل احلقوق والعلوم السياسية واالدارية واالقتصادية، بإرشاف د: 

 حليمة ابراهيم القعقور.

يف قرارات الضبط م، راوية نعامن عباس )الرقابة القضائية عىل ركن السبب 2014 .200

اإلداري دراسة مقارنة( كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون العام، 

 بإرشاف د: عيل امحد حسن اللهيبي. 

م، رائد بحري )اشكالية فرض الرضيبة عىل املعامالت التجارية االلكرتونية( 2014 .201

 لسورية، بإرشاف د: صابوين.املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

م، رائد حسن زغري )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه التغيري يف الوطن العريب( 2014 .202

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، رائد ناجي أمحد اجلمييل )القضاء الرضيبي وجماالته يف ظل القانون العراقي(، 2014 .203

النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: عوض فاضل جامعة  -كلية احلقوق 

 اسامعيل و د: إبراهيم طه الفياض و د: سعد عبد اجلبار العلوش. 
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م، ربال ديبو )العامل الديمغرايف وأثره يف الرصاع العريب االرسائييل( املاجستري 2014 .204

مهورية العربية االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجل

 السورية، بإرشاف د: نزار جزان و د. سمري حسن.

م، رجاء حسني عبداالمري كاظم الباوي )القانون الواجب التطبيق عىل منازعات 2014 .205

التلوث بالوقود الزيتي للسفن(، املاجستري القانون اخلاص، كلية القانون جامعة كربالء 

 بإرشاف د: عيل حسن كاظم. 

د شوقي شفيق حافظ، التنظيم القانوين للنطق باالحكام. رسائل م، رجاين أمح2014 .206

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رمحاين هجرية )الدفوع االجرائية الناجتة عن التحقيقات االبتدائية أمام 2014 .207

يرض كلية احلقوق والعلوم املحاكم اجلزائية(، املاجستري القانون اجلنائي، جامعة حممد خ

 السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: شربي عزيزة.

دراسة "م، رحيم ابراهيم حزام احلمراين، االستضافة يف النظام الربملاين العراقي 2014 .208

النجف االرشف، املرشف د:  -. املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "مقارنة

 داود الداودي. )قسم القانون(



48                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ان بريقدار )االستغالل التجاري للقضاء اخلارجي يف القانون الدويل م، رز2014 .209

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

 بإرشاف د: امال يازجي.

م، رزان حرابا )رشط املصلحة بني القضاء العادي والقضاء االداري دراسة 2014 .210

لية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مقارنة( املاجستري ك

 حممد خري العكام.

م، رشا ايويب )االلتزام باملحافظة عىل املبيع وفقا لالتفاقيات الدولية بشأن عقد 2014 .211

البيع الدويل للبضائع( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: هندي.

م، رشا رعد محيد شنشول السلطاين )مستقبل الدولة الوطنية يف العراق( قسم 2014 .212

النظم السياسية والسياسات العامة كلية العلوم السياسية املاجستري جامعة النهرين كلية 

 العلوم السياسية، بإرشاف د: ليث عبداحلسن الزبيدي.

م، رشا عبداهلل عبداحلسني )املعاملة الرضيبية اليرادات السياحة الدينية يف 2014 .213

العراقي(، املاجستري القانون / املالية العامة، جامعة بغداد كلية القانون بإرشاف د: عامر 

 فوزي كاظم املياحي. 
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م، رشا حممد جعفر اهلاشمي )سلطة االدارة يف تضمني املوظف يف القانون 2014 .214

اقي دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون االداري، كلية القانون جامعة بغداد بإرشاف العر

 د: وليد مرزة محزة املخزومي.

م، رشا مزهر اجلنايب )دراسة يف طبيعة العالقة بني االحتاد االورويب وجملس 2014 .215

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 2012 - 1993التعاون لدول اخلليج العريب 

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

 حممد مجيل الشيخيل.

م، رضا عريبي صميدة الشبيل، دور السياسية الرضيبية يف توجيه وحفز االستثامر، 2014 .216

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

رعد عداي حسني )دور املترضر يف ختفيف الرضر يف نطاق املسؤولية املدنية م، 2014 .217

دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، الدكتوراه فلسفة القانون، بإرشاف د: 

 حسن حنتوش رشيد احلسناوي. 

م، رعد فجر فتيح الراوي )االصل واالستثناء يف قانون اصول املحاكامت اجلزائية 2014 .218

 ( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود.العراقي



50                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، رعد قاسم صالح اسامعيل العزاوي )العامل االجتامعي ودوره يف صنع 2014 .219

االسرتاتيجية االمريكية الشاملة(، الدكتوراه قسم االسرتاتيجية، كلية العلوم السياسية 

 .جامعة النهرين، بإرشاف د: حسون جاسم العبيدي

م، رقيه حسن النعيامت )النظام القانوين لالنجاب الصناعي دراسة مقارنة 2014 .220

باحكام الرشيعة االسالمية والقوانني الوضعية( املاجستري القانون العام جامعة عامن 

 االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: نجم رياض الرييض.  

النضال من أجل  1992-1967م، رىل أبو دحو )احلركة الفلسطينية األسرية 2014 .221

 : Palestinian prisoners movement, 1967-1992اهلوية الوطنية 

struggle for the national identity املاجستري الديمقراطية وحقوق )

 االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: هيلغا ابو دحو.

صمود ومقاومة( املاجستري م، رمضان حممد شحادة محيدات )مرج الزهور 2014 .222

الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: 

 عبدالرحيم الشيخ.

م، رنا عوض مصطفى دهون )احلق يف الصورة طبيعته القانونية ومحايته يف القانون 2014 .223

 األردين دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  
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اهلل )أزمة الرهن العقاري األمريكي وتأثريها عىل االقتصاد م، رندة عيل العبد 2014 .224

اخلليجي( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و د. صباح هاشم.

وج يف الفقه االسالمي( م، رهيفة سليامن محادة )العرف واثره يف حقوق الز2014 .225

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

 اسامعيل هنية.

م، روان تيسري شباط )عاملة االطفال يف القانون السوري( املاجستري القانون 2014 .226

 . فرحات غالب د بإرشاف لبنان –اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

ياض حسني خليل التميمي )دور الالمركزية يف حتقيق التنمية االقتصادية م، ر2014 .227

املحلية نامذج من دول خمتارة بضمنها العراق( املاجستري قسم العالقات االقتصادية 

 الدولية جامعة النهرين كلية العلوم السياسية بإرشاف د: هيثم كريم صيوان.

م، رياض عادل عيل )دور املحكمة االحتادية العليا بالرقابة عىل النزاعات الناشئة 2014 .228

بني احلكومة االحتادية واالدارات املحلية يف العراق(، املاجستري، القانون العام كلية 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري شكر   
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ول االسهم(، املاجستري جامعة الرشق م، رياض منصور اخلليفي )حمل عقد تدا2014 .229

األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مجال الدين 

 مكناس.

م، ريام عيل حسني )السياسة اخلارجية الروسية حيال اقليم اوراسيا بعد احلرب 2014 .230

 هرين.    لباردة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة الن

م، ريم يربودي )السلطة التقديرية يف القرار االداري( املاجستري كلية القانون 2014 .231

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امحد اسامعيل.

م، زاهر األمحر )العالقات الرتكية اإلرسائيلية بعد انتهاء احلرب الباردة( 2014 .232

ولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق الدكتوراه االختصاص العالقات الد

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

م، زكريا ازم و عبدالفتاح ولد حجاج )العالقات الدولية واالطراف الفاعلة يف 2014 .233

ة املجتمع الدويل(، بحث لنيل شهادة االجازة يف القانون العام جامعة احلسن االول كلي

 العلوم القانونية واالقتصادية بسطات واالجتامعية بإرشاف د: حممد طالب. 

م، زنايت حممد السعيد )اثر مكافحة االرهاب الدويل عىل سيادة الدول(، 2014 .234

الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق والعلوم 

 إرشاف د: كرام حممد االخرض. السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر ب
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م، زهري القدور )املنازعة اجلمركية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2014 .235

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرصان.

م، زياد توفيق العدوان )دور املجلس الترشيعي الثاين يف العملية الترشيعية 2014 .236

امعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردنية(، املاجستري ج

 االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، زياد محد خنجر ابو حجيله )السياسة اخلارجية االيرانية واثرها عىل االستقرار 2014 .237

(، املاجستري، جامعة ال البيت معهد بيت احلكمة، 2013 - 2003السيايس يف العراق 

 ن، بإرشاف د: عيل عواد الرشعة.االرد

م، زياد خالد عيل عبيد )سلطة القايض يف تطويع احكام قانون املرافعات 2014 .238

واإلثبات يف الدعاوى غري املدنية(، كلية القانون اجلامعة املستنرصية، املاجستري القانون 

 اخلاص، بإرشاف د: رشوق عباس فاضل. 

حتى يوم(،  1990رسائيلية منذ العام م، زياد كوسا )العالقات املرصية اال2014 .239

الدبلوم الدراسات العليا العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية املعهد العايل 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية واالقتصادية، بإرشاف د: حممد منذر.

م، زيد بالل )العالقات االقتصادية البينية لبلدان املغرب العريب والعوامل 2014 .240

السياسية املؤثرة فيها( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 
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السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و 

 د.حسني الفحل. 

عيل الكرطاين )االصالح السيايس ومستقبل االنظمة السياسية يف م، زيد حسن 2014 .241

دول اخلليج العريب دراسة حالة اململكة العربية السعودية( املاجستري العلوم السياسية 

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 م، زيد عامد حمسن املوسوي )احلامية املدنية للمشرتي يف عقد البيع االلكرتوين2014 .242

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

 طارق الشكري. 

م، زيدان حممد مال )مدى رسيان مبدأ الرشعية اجلزائية يف النظام االنضباطي 2014 .243

 العراقي(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت

لمـمـول فـي التشـريع الليبـي( قسم م، زينب سامل عيل )املركز القـانـونـي ل2014 .244

القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. منصور الفيتوري حامد، جامعة 

 طرابلس ليبيا.

م، زينب عبدالكاظم حسن )التناسب بني التجريم والعقاب يف قانون رضيبة 2014 .245

وم السياسية جامعة الدخل العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعل

 البرصة، بإرشاف د: عامد فاضل ركاب.
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م، زينب عدنان توفيق )عقد بيع الربامج النموذجية للمعلومات دراسة مقارنة(، 2014 .246

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف د: جليل حسن الساعدي.

ظني واالصالحيني يف ايران م، زينب مهيني أصل )الرصاع السيايس بني املحاف2014 .247

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2012 - 1979

 السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد صالح بني عيسى.

م، زينة امحد خريسات )التأصيل القانوين لبيع الفضويل دراسة مقارنه يف الفقه 2014 .248

مي والقانون الوضعي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط االسال

 كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: وليد عوجان.

م، سارة خرض ارشيدات )البيع يف مرض املوت(، املاجستري قسم القانون اخلاص 2014 .249

نية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االرد

 عزمي ابو مغيل.

م، سارة خلف جاسم التميمي )املركز القانوين للمحافظ يف قانون املحافظات 2014 .250

م املعدل دراسة مقارنة مع قانون املحافظات 2008لسنة  21غري املنتظمة يف إقليم رقم 

ن، الدكتوراه القانون العام، م امللغى(، كلية احلقوق جامعة النّهري1969لسنة  159رقم 

 بإرِشاف د: عدنان عاجل عبيد و د: حمّمد عيّل الّطائي 
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م، ساري عرايب خليل طه )حتوالت األيديولوجيا و السياسة يف احلركة الوطنية 2014 .251

الفلسطينية الكتيبة الطالبية نموذجا( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب 

 ني بإرشاف د: عبدالرحيم الشيخ.جامعة بريزيت فلسط

م، سامر املصطفى )إعادة تأهيل الرشكات التجارية املتعثرة قانونا( الدكتوراه 2014 .252

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

م، سامر عباس )دور التكتالت اإلقليمية والدولية يف التوازن الدويل شنغهاي 2014 .253

بريكس نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية و

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل.

م، سامر حمي عبد احلمزة )الرقابة الدولية عىل االنتخابات الوطنية دراسة مقارنة( 2014 .254

انون العام، بإرشاف د: عيل هادي محيدي كلية القانون جامعة بابل، الدكتوراه فلسفة الق

 الشكراوي و د: صدام حسني وادي الفتالوي. 

م، سامي صالح الكعبي )مفهوم االمن القومي للدولة يف ظل العوملة دول النظام 2014 .255

االقليمي العريب انموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد القطاطشة. العلوم السياسية، اململكة

م، سحر جاسم معن )مشكلة انعدام اجلنسية واثارها يف حقوق(، املاجستري 2014 .256

 القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانون. 
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م، سحر عبد الكريم نصار )التفريق بني الزوجني بسبب احلبس( املاجستري كلية 2014 .257

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

م، سحر عبدالسادة دريعي العيساوي )االحزاب السياسية يف اهلند واثرها يف بنية 2014 .258

النظام السيايس املعارص( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية. 

 ستنرصية.املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة امل

م، سداد نوري جاسم العيساوي )العالقات الروسية ــ الصينية للفرتة من 2014 .259

( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 2012ــ  2000

 بإرشاف د: خرض عباس عطوان.

كلية  الدكتوراه( اجلنائي القانون منظور من بالنساء االجتار) م، رسى حاتم جميد2014 .260

 احلقوق جامعة تكريت.

م، سعد غازي طالب )حدود االختصاص الترشيعي للربملان دراسة مقارنة(، 2014 .261

 كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عالء عبداحلسن العنزي. 

م، سعدون كريم جابر )النظام القانوين للعقود اخلاصة عقد نقل التكنولوجيا 2014 .262

 نضال د بإرشاف لبنان –ا( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت نموذج

 .الشاعر
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م، سعيد كاظم امحد بشارة عيل نور )ظاهرة اليمني املتطرف يف اوروبا دراسة 2014 .263

سياسية اجتامعية يف االسباب واالبعاد( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 املستنرصية.

رضا نارص السعدي )القانون الواجب التطبيق عىل العقد الدويل دراسة م، سالم 2014 .264

مقارنة(، املاجستري القانون العام، جامعة احلكمة كلية القانون، بإرشاف د: عصام 

 مبارك. 

م، سلامن مظلوم )السودان يف ظل الرصاعات الداخلية والتدخل اخلارجي دراسة 2014 .265

الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم حتليلية للواقع واآلفاق املستقبلية( 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أمحد ناصوري و د. 

 .كريم أبو حالوة

م، سىل ظاهر حبيب )االجتاهات الدستورية احلديثة حلقوق املرأة يف دستور 2014 .266

ية القانون والعلوم السياسية جامعة (، املاجستري العام، كل2005مجهورية العراق لسنة 

 البرصة، بإرشاف د: جعفر عبدالسادة هبري.

م، سامح حسني عيل )التنظيم القانوين لعقد اخليار يف سوق األوراق املالية دراسة 2014 .267

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

 علوان طحعمة العقايب. 
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م، سمري حممد املحادين )صالحيات قايض االمور املستعجلة دراسة مقارنة(، 2014 .268

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

االملاين(  م، سمري حممود جاسم )دور السلطة الترشيعية يف النظام السيايس2014 .269

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، سنان عبداحلسني صالح )دعوى االبطال يف القانون العراقي امام حمكمة 2014 .270

القضاء االداري دراسة مقارنة مرص ولبنان(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان عباس نرص اهلل.   

م، سند وليد سعيد )التغيري السايس املرصي وانعكاساته عىل ارسائيل( 2014 .271

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، سهام أنجق )تفعيل دور مؤسسة التأمينات االجتامعية يف جمال إصابات 2014 .272

ة، بإرشاف د: العمل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوري

 هال احلسن.

م، سهى سامي حسني )االسرتاتيجية االمريكية حيال السودان بعد اتفاق السالم 2014 .273

 الشامل( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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م، سهيلة فيصل عليوي )مسؤولية املنتج املدنية عن الكائنات املهندسة وراثيا 2014 .274

قارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عدنان دراسة م

 هاشم جواد رشف الدين. 

م، سوسن حممد عيل )دور رئيس الوزراء يف النظام السيايس الياباين( املاجستري، 2014 .275

 كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

اسة حتليلية يف اإلشكاليات م، سومر صالح )هيودية الدولة يف إرسائيل در2014 .276

 كلية السياسية الدراسات االختصاص املاجستري( واخلارجية الداخلية  والتداعيات

 .جزان نزار: د بإرشاف، السورية العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم

م، سيد اسامعيل يوسفي )االبعاد االسرتاتيجية للعالقات االمريكية االفغانية 2014 .277

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2014 - 2001

 السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.

م، سيد حممد ابراهيم حممد ، التحقيق الربملاين . رسائل واطاريح القانون كلية 2014 .278

 عربية.  احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، سريسة ممدوح عمر )االثار القانونية للوساطة املالية(، املاجستري جامعة الرشق 2014 .279

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.
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م، سيف حسن حسني )طبيعة القانون األجنبي الواجب التطبيق امام القضاء 2014 .280

(، كلية القــانون جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، الوطني دراسة مقارنة

 بإرشاف د: كريم مزعل الساعدي. 

م، سيف رشيد لطيف )اشهار افالس الرشكات واثره عىل الرشكاء( املاجستري، 2014 .281

 كلية القانون اجلامعة املستنرصية.

ات التغيري م، سيف نرصت توفيق اهلرمزي )مقرتبات القوة الذكية كآلية من الي2014 .282

الدويل الواليات املتحدة االمريكية انموذجا(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين، بإرشاف د: رفاء شهاب امحد احلمداين. 

م، شادي امحد الراشد )الدخل غري املرشوع وأثاره الرضيبية(، املاجستري، القانون 2014 .283

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

م، شامل ابراهيم ماجد حرج الغريري )ضامن البيوع املتعاقبة دراسة مقارنة(، 2014 .284

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، رشوق خلف سلطان العامري )املسؤولية الدولية عن استعامل حرية التعبري يف 2014 .285

(، كلية القانون جامعة البرصة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: االساءة إىِل اإلسالم

 ساجد أمحيد عبل، و د: وصفي هاشم عبد الكريم الرشع. 
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م، رشهيان حسني )دور االدارة واملجتمع املدين يف محاية البيئة يف لبنان(، 2014 .286

     املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

(، املاجستري 2013 - 1960م، شعيب العابد )إشكالية بناء الدولة يف نيجرييا 2014 .287

ختصص دراسات افريقية قسم العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية والعالقات 

 الدولية اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: سفيان صخري.

 2003القات العراقية الرتكية بعد عام م، شهد عادل صبحي العبيدي )الع2014 .288

دراسة يف ابعادها السياسية واالقتصادية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.    

( املاجستري 2012 - 2000م، شهد وليد خالد )العالقات االمريكية الصينية 2014 .289

لوم السياسية، بإرشاف د: حممد ياس قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية الع

 خضري.

م، شهالء جاسم حممد احلمداين )املسؤولية اجلزائية للطفل بني الرشيعة 2014 .290

(، املاجستري جامعة 2013 - 2011االسالمية والقانون الدويل االردن حالة دراسة 

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

 عوجان.
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م، شيامء عباس عيل املرايايت )املوقف الرتكي اجتاه التغيري يف مرص منذ عام 2014 .291

النجف االرشف، املرشف د:  -م(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2011

 عامر حسن فياض. )العلوم السياسية(

طقة العربية م، صادق حجال )الدولة الفاشلة واشكالية التدخل االنساين يف املن2014 .292

( املاجستري ختصص دراسات اقليمية كلية العلوم 2013 - 2011دراسة حالة ليبيا 

اجلمهورية  3السياسية والعالقات الدولية قسم الدراسات الدولية جامعة اجلزائر 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: عامر مصباح.

للهيئات املستقلة دراسة مقارنة( م، صادق حممد عيل احلسيني )النظام القانوين 2014 .293

كلية القانون جامعة بابل، الدكتوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: إسامعيل صعصاع 

 البديري.  

م، صالح ذياب مانع عيل الزاميل، االختصاصات التنفيذية للسلطة الترشيعية 2014 .294

النجف  - ، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا"دراسة مقارنة"العراق 

 االرشف، املرشف د: عدنان عاجل عبيد. )العلوم السياسية(

دراسة "م، صالح علوان نارص عبد الناييل، حرية التظاهر السلمي يف العراق 2014 .295

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

 مازن ليلو رايض. )قسم القانون(



64                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

حسني العزاوي )سقوط احلق يف املراجعة وفق قانون املرافعات  م، صباح جاسم2014 .296

 لبنان –العراقي دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حجال امحد د بإرشاف

م، صخر عيل سالمة السليحات )دور املياه يف اثارة النزاع يف الرشق االوسط 2014 .297

(، املاجستري جامعة الرشق 2013 - 2003رية للفرتة دراسة حالة تركيا العراق سو

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

 بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.

م، صدام ابراهيم سحويل )مستقبل التمثيل الدبلومايس الفلسطيني يف ظل 2014 .298

الفلسطينية(، املاجستري ختصص الدبلوماسية  اشكالية الدولة ومنظمة التحرير

والعالقات الدولية جامعة االقىص وأكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة 

 فلسطني بإرشاف د: جهاد شعبان البطش.   

م، صفا رشيد برع الدليمي )الربنامج النووي االيراين والوكالة الدولية للطاقة 2014 .299

ياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: الذرية( املاجستري الس

 قاسم حممد الدليمي.
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م، صفاء فهمي موسى )امتناع املوظف العام عن العمل بسبب اخلالفات 2014 .300

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

 مازن اسامعيل هنية.

ء حممد عبودي رايض )تعديل الدستور الفدرايل دراسة مقارنة(، م، صفا2014 .301

املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: يارس عطيوي عبود؛ ود: 

 سامر مؤيد عبداللطيف. 

م، صالح كريم فقري عنوز )دور التيار الصدري يف العملية السياسية العراقية 2014 .302

النجف االرشف،  -عهد العلمني للدراسات العليا م(، املاجستري م2003-2011"

 املرشف د: عامر حسن فياض. )العلوم السياسية(

م، صالح مهدي نصيف )احلامية اجلنائية لألشخاص من االختفاء القرسي يف 2014 .303

املواثيق الدولية والترشيع العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم 

 عة البرصة، بإرشاف د: هدى هاتف مظهر؛ و د: عيل جبار كريدي.السياسية جام

م، صورية زاويش )أمن منطقة شامل افريقيا يف ظل االزمة الليبية التحديات 2014 .304

( الدكتوراه ختصص دراسات اقليمية كلية العلوم 2015 - 2011والتداعيات 

اجلمهورية  3ر السياسية والعالقات الدولية قسم الدراسات الدولية جامعة اجلزائ

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: عامر مصباح.
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م، ضمري حسني نارص )التبعية العينية دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون، جامعة 2014 .305

 كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عباس عيل حممد. 

ي دراسة م، ضياء محد عاجل )جرائم الدعاية االنتخابية يف القانون العراق2014 .306

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن عودة 

 الغانمي. 

م، ضياء كامل كزار )السلطة التنفيذية يف االنظمة الربملانية دراسة مقارنة(، كلية 2014 .307

 القانون اجلامعة املستنرصية، بإرشاف د: كاظم عباس اجلنايب.

يد قفة )نظام املجلس الواحد للسلطة الترشيعية ومدى م، طارق بشري عبد املج2014 .308

فعاليته يف النظام الدستوري الفلسطيني دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د باسم صبحي بشناق.

تحوالت م، طارق محو )احلرية والديمقراطية يف خطاب اإلسالم السيايس بعد ال2014 .309

األخرية يف العامل العريب(، كلية القانون والعلوم السياسية يف األكاديمية العربية يف 

 الدانامرك، املاجستري العلوم السياسية، بإرشاف د: صالح عيل نّيوف. 

م، طارق شعبان )العقود اآلجلة واملستقبلية يف سوق االوراق املالية دراسة حتليلية 2014 .310

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

 بسام شيخ العرشة.
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م، طارق عبد احلى ابراهيم حتت )املسئولية املدنية للمأذون الرشعي دراسة 2014 .311

 مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

يل العقاري دراسة م، طارق عيل حجي حممد العصفور )النظام القانوين للتسج2014 .312

يف الترشيع الكويتي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، طارق حممد مفتاح احلامي )حرية العقيدة وممارسة شعائر األديان يف الترشيع 2014 .313

اسة مقارنة(، قسم القانون اجلنائي كلية القانون، املاجستري، بإرشاف اجلنائي الليبي در

 د: شعبان حممد عكاش، جامعة طرابلس ليبيا.

م، طوين حمفوض )أزمة اهلوية وتأثريها عىل االستقرار السيايس والتكامل الوطني 2014 .314

لية يف الدول العربية :اجلزائر نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية ك

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة 

 و د. ميشيل شيحة.

م، طيـبة جـواد حـمد املخــتار )التنظيم القانوين للرشكات األمنية الدولية 2014 .315

راه اخلاصة يف العراق دراسة يف القانون الدويل العام(، كلية القانون جامعة بابل، الدكتو

 القانون العام، بإرشاف د: صدام حسني وادي الفتالوي. 
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م، ظافر مدحي فيصل الدوري )تسوية منازعات العقود االدارية دراسة يف 2014 .316

موقف القضاء والتحكيم( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد 

 خورشيد محيدي املفرجي.

ري جملس االمن يف عمل املحكمة اجلنائية م، عاتقة عوض عبدالعزيز الكثريي )تأث2014 .317

الدولية(، املاجستري القانون اجلنائي الدويل، جامعة االمارات العربية املتحدة كلية 

 القانون، بإرشاف د: حممد حسن القاسمي.

اإلقليمية( املاجستري  م، عامر محيد عبود )محاية حقوق اإلنسان يف إطار املحاكم2014 .318

 ت بإرشاف د: عمر عبد احلميد عمر.كلية احلقوق جامعة تكري

م، عائشة سامل اجلرب )االمن القومي العريب وهتديدات دول اجلوار االسيوي 2014 .319

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2013 - 2002

 السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد بني عيسى.

ايض مبارك الرشيدي )القبيلة والدين واثرمها يف عملية االصالح السيايس م، ع2014 .320

(، املاجستري جامعة الرشق 2013 - 1991يف دولة الكويت خالل الفرتة بني عامي 

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

 بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.
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م، عباس محزة عباس كاظم )التنظيم القانوين للقرارات واألحكام الكمركية يف 2014 .321

جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د:  -الترشيع العراقي(، كلية احلقوق 

 حممد علوم حممد عيل املحمود. 

لقضائي م، عبد األمري چفات كروان )التنظيم القانوين للمرحلة التالية للفسخ ا2014 .322

دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرِشاف د: 

 حسن حممد كاظم املسعودي.     

م، عبد احلسني عبد نور هادي اجلبوري )الرقابة اإلدارية للمفتش العام عىل عقد 2014 .323

قانون العام، بإرشاف األشغال العامة يف العراق(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري ال

 د: إسامعيل صعصاع البديري.   

م، عبد الرمحن زعل الرشايعة )الضوابط القانونية والرشعية للرضا بالعقود(، 2014 .324

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

 بإرشاف د: وليد عوجان.

اعامل العقل يف معرفة العدل بني فقه القانون م، عبد الرمحن عيل صالح حبتور، 2014 .325

الوضعي والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، عبد السالم عليوي عباس اجلنايب )مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل العام(، 2014 .326

 قانون العام، بإرشاف د: طيبة جواد املختار. كلية القانون جامعة بابل، املاجستري ال

م، عبد العزيز اسامعيل الفيلكاوي )سياسات جملس التعاون لدول اخلليج العربية 2014 .327

 Policies of - 2003حيال التحديات املنية االقليمية بعد احتالل العراق يف عام 

the G.C.C regarding the security challenges in the 

region after the occupation of Iraq 2003 املاجستري كلية اآلداب )

والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد محد 

 القطاطشة

م، عبد الكريم عبد الصاحب حسن درويش احلمداين )التحول الديمقراطي 2014 .328

اجستري، كلية العلوم السياسية ( امل2003للنظام السيايس يف العراق واليمن بعد عام 

 اجلامعة املستنرصية.

م، عبد اهلل عيل حممد عبداهلل النعيمي )املواعيد الدستورية يف دستور مجهورية 2014 .329

(، كلية احلقوق جامعة تكريت الدكتوراه بإرشاف د: عامر عيـاش 2005العراق لعام 

 عبد اجلبوري.
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حلة التالية للفسخ القضائي دراسة م، عبداالمري جفات كروان )التنظيم للمر2014 .330

مقارنة(، الدكتوراه القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حممد 

 كاظم. 

م، عبداالمري عبداجلبار صالح )االحزاب السياسية ودورها يف التحول 2014 .331

م(، املاجستري معهد 2005يف ضوء دستور عام  "العراق انموذجا"الديمقراطي 

-12-5النجف االرشف، املرشف د: أمحد غالب حمي.  -للدراسات العليا العلمني 

 م )العلوم السياسية(2014

م، عبداالمري عبدالواحد فليح )التدخل الدويل االنساين ومبدا السيادة الوطنية 2014 .332

بعد احلرب الباردة العراق انموذجا( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية 

 هرين بإرشاف د: فكرت نامق العاين.جامعة الن

م، عبداجلليل اسامعيل حسن )مبدأ الكرامة االنسانية يف القانون الدويل العام(، 2014 .333

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

 عرموين.    

بل املحاكمة دراسة يف م، عبداخلالق عبد احلسني سلامن احلسناوي )مرحلة ما ق2014 .334

نظام روما األساس( كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: 

 خالد خضري دحام املعموري. 
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م، عبدالرمحن حممد فكري حممد عيل شويته، حق التقايض كحق من حقوق 2014 .335

اريح القانون كلية اإلنسان اإلجرائية يف قانون املرافعات والفقه اإلسالمي. رسائل واط

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبدالعزيز اسامعيل الفليكاوي )سياسات جملس التعاون لدول اخلليج العريب 2014 .336

(، املاجستري جامعة 2003حيال التحديات االمنية االقليمية بعد احتالل العراق يف عام 

لعلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم ا

 االردن، بإرشاف د: حممد مجيل الشيخيل.

م، عبدالعظيم جرب حافظ )الفدرالية يف العراق املعوقات املمكنات(، جامعة 2014 .337

كلية العلوم السياسية، الدكتوراه فرع النظم السيايس، بإرشاف د: بلقيس حممد  -بغداد 

 جواد.

اس بيطار )استقاللية النيابة العامة دراسة مقارنة بني القانونني م، عبداهلل الي2014 .338

اللبناين والفرنيس(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية 

 احلقوق بإرشاف د: فيلومني نرص.  

م، عبداهلل بن صالح بن عبداهلل الرمحن العضيبي )أحكام وسائل االحتجاجات 2014 .339

دكتوراه قسم السياسة الرشعية املعهد العايل للقضاء جامعة االمام حممد بن الشعبية(، ال

 سعود االسالمية اململكة العربية السعودية بإرشاف د: سليامن بن عبداهلل ابا اخليل. 
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م، عبداهلل حجاب شالش العنزي )الديمقراطية وعالقتها باالستقرار السيايس 2014 .340

جستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب (، املا2012 - 1991يف دولة الكويت 

والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد مجيل 

 الشيخيل.

م، عبداهلل حسني عليوي )حجية البصمة الوراثية يف اثبات النسب دراسة مقارنة( 2014 .341

 لبنان بإرشاف د نضال الشاعر.  –املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عبداهلل سعدون عبداحلمزة الشمري )قضاء االدارة لنفسها يف القانون العراقي 2014 .342

دراسة مقارنة(، كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القسم العام، بإرشاف د: زينب 

 امحد عوين. 

العربية املعارصة من  م، عبداهلل عمر شكشك )تقييم تغطية قناة اجلزيرة للثورات2014 .343

وجهة نظر النخبة السياسية يف قطاع غزة(، املاجستري ختصص الدبلوماسية والعالقات 

الدولية جامعة االقىص وأكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة فلسطني 

 بإرشاف د: عدنان عبدالرمحن ابو عامر.  

للبنك فاتح االعتامد املستندي(، م، عبداهلل حممد اللوزي )املسؤولية املدنية 2014 .344

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

 بإرشاف د: مجال الدين مكناس.
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م، عبدامللك زغود و تامر عجرود )النظم االنتخابية والتمثيل احلزيب يف اهليئة 2014 .345

اسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية الترشيعية يف اجلزائر(، الليسانس العلوم السي

 احلقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: بارة سمري. 

م، عبدالنارص إبراهيم عبداهلل فائد )الطبيعـة القـانونيــة لسلطات جملس األمن 2014 .346

كلية القانون املاجستري  ( قسم القانون اجلنائي - I.C.C -جتاه املحكمة اجلنائية الدولية 

 ارشاف د: فائزة يونس باشا، جامعة طرابلس ليبيا.

م، عبداهلادي بن احلاج يعقوب )عقوبة اجللد دراسة مقارنة بني الترشيع اجلنائي 2014 .347

 اإلسالمي والقانون اجلنائي يف بروناي(، جامعة الريموك االردن.  

م، عبري امحد ضوا )اقتصاد املعرفة ودوره يف التنمية البرشية( املاجستري 2014 .348

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أكرم األمحر و د.صابر بلول. 

منتج الوطني من االغراق م، عبري سامي هادي العبيدي )احلامية املدنية لل2014 .349

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

م، عبري عبداهلل أمحد درباس )املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار غري املألوفة 2014 .350

 Civil liability forالنامجة عن تلوث البيئة يف فلسطني دراسة مقارنة

uncommon nuisances of neighborhood resulting from 

pollution of environment in Palestine a comparative 
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study :املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د )

 يوسف شندي.

 القنوات عرب م، عثامن أمحد البيايت )املسؤولية اجلزائية عن جريمة التشهري2014 .351

 كلية احلقوق جامعة تكريت. الدكتوراه( الفضائية

م، عثامن ُييى امحد ابو مسامح )جريمة التخابر واجراءات حماكمة مرتكبيها يف 2014 .352

الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

ات صنع قرارات االحتادات االوروبية وتنفيذها( م، عدنان املرصي )آلي2014 .353

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

م، عدنان داود عبد الشمري )احلامية الدولية حلقوق العامل واملهاجرين وافراد 2014 .354

 ن. ارسهم(، املاجستري القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانو

م، عدنان صالح مهدي )مبدأ املساواة يف تويل الوظيفة العامة دراسة مقارنة(، 2014 .355

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص 

 اهلل.      

م، عدنان حممد فرحات )عقد املقاولة دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص 2014 .356

 لبنان.  -ة االسالمية بريوت اجلامع
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ـ  2005م، عدنان هادي نور )سياسة العراق اخلارجية جتاه املنطقة العربية  2014 .357

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.2012

م، عدي فالح حسني )جدلية الرشاكة واملعارضة يف النظام السيايس العراقي بعد 2014 .358

 كلية العلوم السياسية.  -معة بغداد (، الدكتوراه، جا2003

م، عزيز سامي حسني )صفة املجني عليه واثرها يف العقوبة(، جامعة بريوت 2014 .359

العربية قسم القانون اجلزائي كلية احلقوق والعلوم السياسية لبنان، الدكتوراه، بإرشاف 

 د: حممد حممد مصباح القايض. 

يف القانون الطبيعي يف الفكر االغريقي م، عصام السيد حممد ابو العزم، دراسة 2014 .360

واالسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

( 2010-1986م، عطور حسني عيل املوسوي )احلقوق السياسية يف العراق 2014 .361

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، عقيل جاسم عيل )ضامنات املتهم احلدث يف القانون الدويل والقانون 2014 .362

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

 حممد املجذوب.     
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م، عقيل سعد املوىل )الضامنات القانونية والقضائية للكرامة االنسانية يف العراق 2014 .363

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

 حممد املجذوب.     

م، عقيل جميد طه العزاوي )اشكالية التنفيذ وفقا للقانون العراقي دراسة مقارنة 2014 .364

 –مع القانونني اللبناين واملرصي( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 بنان بإرشاف د امحد حجال. ل

م، عال املغوش )دراسة حتليلية نقدية إلشكالية الرشعية السياسية يف الثقافة 2014 .365

السياسية الغربية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة و د. نزار جزان.

م، عال عبد العزيز حممد املدين )عالقة رئيس الدولة برئيس جملس الوزراء يف 2014 .366

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام،  -النظام الربملاين دراسة مقارنة( كلية القانون 

 بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. 

مرص م، عالء عمر حممد )وسائل االتصال وصنع القرار السيايس دراسة حالة 2014 .367

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2011بعد 
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م، عالء مهنا )اثر العوملة يف التوازن الدويل( الدكتوراه االختصاص العالقات 2014 .368

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

 .حسون ناصوري و د. حممد

م، عيل ابراهيم مطر )اخلالف االمارايت االيراين عىل اجلزر الثالث يف ضوء القانون 2014 .369

 الدويل(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    

م، عيل احسان ارحيم شباين )استقاللية اتفاق التحكيم غري القانونية العراقية 2014 .370

 د بإرشاف لبنان –اجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت دراسة مقارنة( امل

 . غصوب عبده

م، عيل الصادق عيل ميالد )دور القضاء اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات 2014 .371

العامة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف: د. حممد عبداهلل احلراري، 

 جامعة طرابلس ليبيا.

يل املاس غائب )النظام االداري الدويل دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم م، ع2014 .372

القانون االداري كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: امحد 

 خورشيد املفرجي .

م، عيل حامد عيل اخلويل )احلامية اجلنائية ألمن الدولة الداخيل دراسة مقارنة( 2014 .373

 وق جامعة املنصورة مرص.الدكتوراه كلية احلق
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م، عيل حسن حمسن اجلامعي )مسؤولية الدولة املدنية عن انتهاك حقوق اإلنسان 2014 .374

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

 حسن حممد كاظم املسعودي. 

م، عيل حسني املوىل )استثامر املوارد البرتولية يف البحار يف اطار القانون الدويل 2014 .375

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

 بإرشاف د سامي سلهب. 

م، عيل حسني حسن سفيح الساعدي )الية صنع السياسة العانة يف النظام 2014 .376

( املاجستري العلوم السياسية كلية 2003ايس الربملاين )دراسة حالة العراق بعد السي

 العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م، عيل محيد كاظم )استقرار املعامالت املالية دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون، 2014 .377

 جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عباس زبون عبيد. 

سبتي بطي )التوارث الدويل يف املعاهدات الدولية(، املاجستري جامعة م، عيل 2014 .378

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

 العنبكي.

م، عيل سعد سعيد السعيدي )االسرتاتيجية الرتكية يف منطقة الرشق االوسط 2014 .379

 جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب املاجستري(، والفرص القيود 2013 – 2002
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والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد محد 

 القطاطشة.

 -م، عيل سعد عمران القييس )حدود حل الربملان دراسة مقارنة(، جامعة بابل 2014 .380

 كلية القانون، الدكتوراه، بإرشاف د: رافع خرض شرب. 

عيل سليامن سعيد )جرائم القتل املشدد يف القانونني اللبناين والسوري(، م، 2014 .381

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، عيل شاكر عبدالقادر )التغري اجلربي ملالك العني واثره يف الترصفات القانونية 2014 .382

معة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون، جا

 حنتوش رشيد. 

م، عيل طارق جاسم )الرشكة االلكرتونية( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة 2014 .383

 لبنان.  -االسالمية بريوت 

م، عيل عبد األمري حممد )دور النظام العام يف تطبيق قانون القايض(، كلية القانون 2014 .384

  القانون اخلاص، بإرشاف د: كريم مزعل الساعدي. جامعة كربالء، املاجستري

م، عيل عبد العباس نعيم الساعدي )الدور الرقايب لديوان الرقابة املالية يف العراق 2014 .385

دراسة مقارنة( )الدور الرقايب هليئآت الرقابة املالية املستقلة( مكتب اهلاشمي للكتاب 
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. املاجستري القانون / املالية العامة، م، بإرشاف د: بان صالح عبد القادر2016اجلامعي 

 جامعة بغداد كلية القانون. 

م، عيل عبد اهلل احلامده )السياسة اخلارجية للملكة العربية السعودية جتاه القضايا 2014 .386

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية 2001أيلول عام  11العربية بعد أحداث 

مهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجل

 خليل.

م، عيل عبداهلل ناجي )تنازع القوانني يف رشط عقد الزواج دراسة مقارنة بني 2014 .387

القانون والفقه االسالمي(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: 

 كريم مزعل شبي. 

مؤسسات عقابية حديثة( الدكتوراه كلية  نحو) م، عيل عز الدين الباز عيل2014 .388

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، عيل فائق مجيل العاين )االدارة االسرتاتيجية للموارد البرشية كمدخل يف عملية 2014 .389

التطوير التنظيمي بالتطبيق عىل وزارة النفط العراقية(، كلية التجارة جامعة القاهرة، 

 ، بإرشاف د: حممد ايمن عبداللطيف عشوش. الدكتوراه الفلسفة ادارة االعامل

م، عيل كاطع حاجم )مسؤولية الدولة املدنية عن جرائم االرهاب دراسة 2014 .390

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حنتوش. 
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ة(، م، عيل كاظم محزة البديري )التأمني عىل املرشوع االستثامري دراسة مقارن2014 .391

 كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: أسيل باقر جاسم. 

م، عيل حممد اجلبايل )احقية املوظفني العاملني يف االرضاب يف القانون االردين 2014 .392

دراسة ميدانية(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 ة االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.االردنية اهلاشمي

م، عيل حممد امنيف الرفيعي )القوة الناعمة واثرها يف مستقبل اهليمنة االمريكية( 2014 .393

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

 م، عيل حممد عيل درويب )الصلح القضائي يف القانون اللبناين دراسة مقارنة(،2014 .394

الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: عبده 

 مجيل غصوب.  

م، عيل حممد حمسن العفايس )قابة ديوان املحاسبة االدارية واملالية عىل االجهزة 2014 .395

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

 دن، بإرشاف د: حممد اجلبور.االر

م، عيل مراد كاظم العبادي )التعددية السياسية واثرها يف اداء الربملان العراقي بعد 2014 .396

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003عام



83                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

نة حول م، عيل مزهر العكييل )النظام السيايس يف االسالم دراسة حتليلية مقار2014 .397

النظم السياسية عند املسلمني(، كلية القانون والسياسة األكاديمية العربية املفتوحة يف 

 الدنامرك، الدكتوراه العلوم السياسية، بإرشاف د: ياسني حممد محد العيثاوي. 

م، عامد دلول )احلامية اجلزائية لالتصاالت من التنصت عليها( املاجستري كلية 2014 .398

 شق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميكائيل.القانون جامعة دم

 "م، 2003م، عامد فاضل فيصل، اعادة التأهيل السيايس يف العراق بعد عام 2014 .399

. املاجستري معهد العلمني "التجربة االملانية بعد احلرب العاملية الثانية إنموذجا

م. )العلوم 2014النجف االرشف، املرشف د: عامر حسن فياض.  -للدراسات العليا 

 السياسية(

م، عامد هناد عبد الواحد )سلطات الرئيس االمريكي يف الظروف االستثنائية يف 2014 .400

 الدستور( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، عامر السامل )السلطة التقديرية لإلدارة يف إبرام العقود االدارية دراسة مقارنة( 2014 .401

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

 جاسم.

م، عامر القصبة )دور التحكيم يف حل املنازعات االدارية غري العقدية( املاجستري 2014 .402

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: العموري.
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االقتصادية يف العالقات السياسية الدولية دراسة م، عامر رزق )أثر السياسات 2014 .403

منطقة اليورو نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل.

ملتحدة واالفراد م، عامر عيسى كريم )احلامية اجلنائية الدولية ملوظفي االمم ا2014 .404

 املرتبطني هبا( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: كامل عبد خلف.

م، عامر فلفل قسومة )نظرية البطالن يف العقود االدارية دراسة مقارنة( املاجستري 2014 .405

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

ر حممد خضري اجلبوري )ضامنات االستثامر االجنبي يف العراق( املاجستري م، عام2014 .406

 . يموت عبداهلادي د بإرشاف لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عامر نادر )احلملة الدعائية االنتخابية يف قانون االنتخابات السوري دراسة 2014 .407

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

 عصام تكروري.

م، عامر هيثم حمسن السوداين )النظام القانوين لفروع الرشكات االجنبية يف 2014 .408

 امني د بإرشاف لبنان –العراق( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حطيط
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ن براءة االخرتاع(، املاجستري جامعة م، عمر ابراهيم حممد خليفة )عقد التنازل ع2014 .409

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

 مكناس.

م، عمرو رجب السيد، دور الفقهاء يف القانون الروماين والفقه االسالمي. 2014 .410

 العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، عمرو حممد فريد سيد سليامن الزهريي )أثر التحرر االقتصادي عىل 2014 .411

املرشوعات الصغرية واملتوسطة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص

م، عوض عيسى حممد دسه )جناية الصغري بني الفقه والقانون دراسة مقارنة( 2014 .412

االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: الدكتوراه جامعة العلوم 

 يوسف عيل حممود غيضان. 

م، عيسى الذيب )نظام املراقبة القضائية بديال من التوقيف االحتياطي( املاجستري 2014 .413

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

هيم )املسؤولية القانونية ألعضاء املجالس املحلية( م، عيسى رزوقي ابرا2014 .414

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خورشيد محيدي املفرجي.
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م، عيسى كاظم دعني )االنتهاكات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان العراق 2014 .415

كلية القانون والعلوم السياسية / قسم القانون األكاديمية العربية يف الدنامرك نموذجًا(، 

 املاجستري القانون، بإرشاف د: لطفي حاتم. 

م، غادة نري لبيب احسان )التدابري االجيابية يف القانون الدويل العام(، املاجستري 2014 .416

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

 العنبكي.

م، غاندي هندي )أثر العامل االقتصادي يف صياغة القرار السيايس يف إيران( 2014 .417

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.

شواي صيهود السوداين )االمهية االسرتاتيجية ملنطقة  م، غدير عبد الرسول2014 .418

 البلقان يف السياسة الدولية( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، غصن مناحي خيون احلسناوي )جريمة االجتار بالبرش يف الترشيع العراقي 2014 .419

ري القانون العام، بإرشاف د: واملقارن(، كلية القانون والسياسة جامعة البرصة، املاجست

 عامد فاضل ركاب املالكي. 

م، غفران ظافر حممد العنبكي )عقد هبة االعضاء البرشية دراسة مقارنة(، 2014 .420

 املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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م، غيداء سمري حممد البلتاجي )أثر محاية إتفاقية تريبس لرباءات اإلخرتاع عىل 2014 .421

 Impact of TRIPSاقع الصناعات الدوائية يف فلسطني دراسة حتليلية مقارنةو

protection of patents on the reality of patents on the 

reality of pharmaceutical industry in Palestine a 

comparative analysis study   املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة )

 سطني.جامعة بريزيت فل

م، فاتن يونس حسني )املسؤولية املدنية للدولة عن االعامل االرهابية يف القانون 2014 .422

العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف 

 د: عيل مطرش عبدالصاحب.

ة( املاجستري م، فادي الصدي )مبدأ ثبات رأس املال يف الرشكات املسامهة املغفل2014 .423

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

م، فادي باسم العيل )النظام القانوين لطوارئ العمل دراسة مقارنة( املاجستري 2014 .424

 . فرحات غالب لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

ية جتاه مجهوريات آسيا الوسطى بعد انتهاء  م، فادي شمسني )السياسة األمريك2014 .425

احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 .دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عمر العبد اهلل و د.فادي خليل
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بعد احلرب م، فادي حممد )السياسة اخلارجية الروسية جتاه االحتاد األورويب 2014 .426

الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

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

م، فادية امحد مطر الشطي )احلساب املرصيف املشرتك(، املاجستري جامعة الرشق 2014 .427

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.األوسط كلية احلقوق، اململكة 

م، فاضل جواد محيد اهلاليل، فكرة الدولة املدنية يف مدرسة النجف الفكرية 2014 .428

النجف االرشف،  -. املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "النائيني إنموذجا"

 م )العلوم السياسية(2014-11-28املرشف د: عامر حسن فياض. 

م، فاطمة حاتم )إشكالية الرقابة الدولية عىل االنتخابات العامة( املاجستري كلية 2014 .429

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي.

م، فاطمة عبد مهدي دهش )إعادة التفاوض وسيلة بديلة حلل النزاع يف عقود 2014 .430

ة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: التجارة الدولية(، كلية القانون جامع

 حسن عيل كاظم. 

م، فاطمة عناية )افالس املصارف واثره عىل العمليات املرصفية دراسة قانونية 2014 .431

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

 الطاس.



89                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

د العمل يف حال تغري الوضع القانوين لرب م، فاطمة نارص عليق )استمرار عق2014 .432

 لبنان.  -العمل( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، فاهم عباس حممد العوادي )التنظيم القانوين الدويل حلقوق االشخاص ذوي 2014 .433

د: االعاقة دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف 

 عيل هادي الشكراوي 

م، فخري جعفر امحد عيل )دور االدعاء العام يف القضاء الدويل اجلنائي(، 2014 .434

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عبد عيل حممد سوادي. 

م، فراس القطان )دور االسترشاق وأثره يف رصاع احلضارات( املاجستري 2014 .435

السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية  االختصاص الدراسات

 السورية، بإرشاف د: مجال املحمود.

م، فراس سبور )التكامل االقتصادي العريب ودوره يف تعزيز العالقات العربية 2014 .436

البينية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى انموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات 

دية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، االقتصا

 بإرشاف د: خالد رعد.
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م، فراس سعد الدين )استقاللية البنوك املركزية وأثرها عىل السياسة النقدية 2014 .437

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

 ي.بإرشاف د: ادلب

م، فراس صالح عباس )اختصاص حق الكشف للموظف الرضيبي وضامناته 2014 .438

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

 بإرشاف د فوزت فرحات. 

(، 2014 - 2003م، فرح عبدالكريم حممد )النزاع عىل املياه بني العراق وتركيا 2014 .439

معة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة املاجستري جا

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد محد القطاطشة.

م، فرحة دعيم مظلوم )احلامية اجلنائية لتداول يف سوق االوراق املالية يف الترشيع 2014 .440

والعلوم السياسية جامعة العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون 

 البرصة، بإرشاف د: وصفي هاشم عبدالكريم.

م، فريال أبو حممود )الدور االنتخايب لألحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب 2014 .441

الربملاين دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 .السورية، بإرشاف د: عامر الرتكاوي
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م، فضيل حتسني الفضيل )القرار االداري املضاد(، املاجستري، القانون العام كلية 2014 .442

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص اهلل.    

م، فالح حسن ال مانع )املجتمع املدين يف العراق دراسة نظرية حتليلية يف علم 2014 .443

علم االجتامع السيايس كلية االداب جامعة بغداد، االجتامع السيايس(، الدكتوراه فلسفة 

 بإرشاف د: فوزية العطية. 

م، فالح حسن حديد )النظام القانوين للوظائف العليا يف العراق دراسة مقارنة(، 2014 .444

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص 

 اهلل.         

ح حسن عطية )االختصاص املايل للمحافظة غري املنتظمة يف إقليم يف م، فال2014 .445

القانون العراقي دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، 

 بإرشاف د: صالح جبري البصييص. 

م، فهد حامد دحام )حجية احلكم اجلزائي عىل الدعوى االنضباطية(، املاجستري 2014 .446

كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حممد عيل عبدالرضا العام، 

 عفلوك.
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م، فهد سعيد فالح سعيد )التنظيم القانوين لإلعسار املدين(، املاجستري القانون 2014 .447

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

 د: منصور الرصايرة.

دراسة "م، 2003م، فهد غنيس متعب، منظمة االمم املتحدة يف العراق بعد عام 2014 .448

النجف  -. املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "يف الدور السيايس واالنساين

 ( )العلوم السياسية(5268االرشف، )

م، فهد مبخوت محد هادي )سقوط الدعوى العمومية يف القانونني االردين 2014 .449

ويتي دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة والك

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

م، فواز عبدالرحيم السعيد )صناعة القرار السيايس يف الدولة االسالمية االوىل 2014 .450

لعلوم قسم العلوم دراسة حتليلية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب وا

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

م، كاثوم السويج حممود ، املشاركة الشعبية يف احلياة الدستورية يف ليبيا . رسائل 2014 .451

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، كامل خريي كصري اجلشعمي )االجتاهات احلديثة يف رقابة القضاء االداري 2014 .452

عىل السلطة التقديرية لإلدارة دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عيل اهلاليل.    

االقتصاد املوجه إىل اقتصاد  م، كنان حممد عبده )حتوالت االقتصاد الرويس من2014 .453

( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 1985السوق منذ عام 

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و 

 د.نبيل عيل.

اجستري، كلية م، كه نار مجال عبداهلل )التنظيم القانوين للمجال اجلوي للدولة( امل2014 .454

 القانون والسياسة، جامعة السليامنية، بإرشاف د: معروف عمر كل.

(، 2003م، الرا حسني عيل )دور الرأي العام العراقي يف احلياة السياسية بعد 2014 .455

كلية العلوم السياسية جامعة بغداد املاجستري العلوم السياسية فرع النظم السياسية، 

 مييل. بإرشاف د: مهسة قحطان خلف اجل

م، لزهر ونايس )التفاعالت االسرتاتيجية يف آسيا الوسطى دراسات يف العالقات 2014 .456

بني مثلث القوة الواليات املتحدة االمريكية الصني روسيا(، الدكتوراه العلوم السياسية 

ختصص العالقات الدولية ودراسات اسرتاتيجية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 

 باتنة اجلزائر بإرشاف د: حسني قادري.احلاج خلرض 
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م، ملياء حلمي ابو جابر )إفالس رشكة الشخص الواحد(، املاجستري القانون 2014 .457

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

 د: فائق الشامع.

قا للقانون الدويل( م، لؤي النايف )مسؤولية القائد العسكري امليداين وف2014 .458

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

 احلويش.

م، لؤي شوقي ناجي )موانع الدعوى املدنية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون 2014 .459

 املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

ص الواحد يف القانون األردين(، م، ليث نايف أخوارشيدة )إدارة رشكة الشخ2014 .460

املاجستري القانون التجاري جامعة الريموك جامعة الريموك االردن بإرشاف د حممد 

 حسني بشايرة )مخ( 

دراسة  -م، ليىل محزة رايض محادي شرّب )املسؤولية اجلزائية للقنوات الفضائية 2014 .461

فة، املاجستري القانون العام، جامعة الكو -( كلية القانون -تأصيلية ، تطبيقية ، مقارنة 

 بإرشاف د: عيل محزة عسل أخلفاجي. 
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م، ليندا املرصب )حصانة رئيس الدولة يف االنظمة الربملانية دراسة مقارنة( 2014 .462

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

 عزو.

لبرش يف القانون الدويل(، املاجستري م، ماجد حاوي علوان )حظر االجتار با2014 .463

 القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، ماجد شناطي نعمة )النظام القانوين ملحو العقوبة االنضباطية يف الترشيع 2014 .464

العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 لسادة هبري.بإرشاف د: جعفر عبدا

امللكية كحق من احلقوق العينية مابني القانون )م، ماجد عبد ربه حامد خلف اهلل 2014 .465

دراسة مقارنة( الدكتوراه احلقوق قسم فلسفة القانون  الروماين والرشيعة االسالمية

 .  القاهرة بإرشاف حممود السقا و د حممد يوسف حفني ساملكلية احلقوق جامعة وتارخيه 

اجد جمباس حسن )املركز القانوين املحكم دراسة مقارنة(، املاجستري م، م2014 .466

اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حسني عبدالقادر 

 معروف.
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م، مالك عبد الكريم امحد الشوبكي )سلطة املحكمة يف تقدير حالة البطالن 2014 .467

 قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط اإلجرائي يف الترشيع األردين(، املاجستري

 كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.

م، مالك عيسى الكايد )النظام القانوين للوكالة الظاهرة يف القانون املدين 2014 .468

 األردين(، جامعة الريموك االردن.  

-1969تري حممد ودورة يف حتديث ماليزيا م، ماهر جبار حممد عيل اخللييل )مها2014 .469

(، كلية اآلداب جامعة بغداد دكتوراه التاريخ احلديث واملعارص، بإرشاف د: 1991

 حسن عيل سبتي الفتالوي. 

م، ماهر فيصل صالح الدليمي )دور القضاء االداري يف محاية احلريات العامة(، 2014 .470

 املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

ثنى عبدالكريم ماشاف )مرشوعية بنود املوافقة يف العقود واحكام تنفيذها م، م2014 .471

 د بإرشاف لبنان –دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

  حطيط امني

م، جمدي عوض ابو شاب )اثر الرضورة عىل احكام املعامالت املالية املعارصة( 2014 .472

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

 ذياب شويدح.
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م، جميد جمهول درويش الزرجياوي )التنظيم القانوين لوظيفة جملس شورى الدولة 2014 .473

العراقي يف اإلفتاء دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، الدكتوراه فلسفة القانون 

 عصاع غيدان البديري. العام، بإرشاف د: إسامعيل ص

م، حمسن حنون غايل )مدى مرشوعية استخدام الطاقة النووية يف االغراض 2014 .474

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

 حممد املجذوب       

ة مقارنة(، كلية م، حممد ابراهيم خضري عباس )دور الرضيبة يف محاية البيئة دراس2014 .475

احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: امحد خلف حسني 

 الدخيل. 

م، حممد امحد )العالقات االقتصادية الروسية الصينية وأثرها يف االقتصاد العاملي( 2014 .476

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست. دمشق

م، حممد امحد بني هاين )تنظيم حق االجتامع يف القانون األردين دراسة مقارنة مع 2014 .477

 قانون االجتامعات املرصي(، جامعة الريموك االردن.  

بعد  م، حممد ارمني كربيت )دور املؤسسة العسكرية يف النظام السيايس االرسائييل2014 .478

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2006عام 
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م، حممد الباخوخ )آثار التأمني عىل عمليات االيداع واالئتامن املرصيف( املاجستري 2014 .479

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: بسام شيخ العرشة.

رب )الرتاث الثقايف املشرتك لإلنسانية يف القانون الدويل( املاجستري كلية م، حممد اجل2014 .480

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: زكريا.

م، حممد السعدي )أزمة الديون السيادية ومستقبل االحتاد األورويب( املاجستري 2014 .481

علوم السياسية جامعة دمشق االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية ال

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، حممد السيد صالح حجازي )الرقابة الدستورية عىل املعاهدات الدولية دراسة 2014 .482

 تأصيلية مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

االستثامر األجنبي املبارش يف حتقيق م، حممد السيد عبد النبي عبد العزيز )دور 2014 .483

التنمية الصناعية دراسة مقارنة وتطبيقية عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مرص

م، حممد السيد حممد عبد الرمحن )التنمية املحلية واثرها عىل التنمية االقتصادية 2014 .484

 قوق جامعة املنصورة مرصدراسة مقارنة مع التطبيق عىل مرص( املاجستري كلية احل

م، حممد الغفري )مدى مالءمة تطبيق املوازنة الصفرية يف سورية دراسة حتليلية( 2014 .485

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابوين.
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م، حممد امني بن جياليل )مشكلة بناء الدولة دراسة ابستيمولوجية وفق أدبيات 2014 .486

السياسة املقارنة( املاجستري ختصص السياسات املقارنة جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: بومدين طاشمة.

م، حممد أمني قره جويل )االجتاهات احلديثة يف عملية إعداد املوازنة العامة 2014 .487

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

 عكام.

م، حممد جاسم حممد )االمن القومي االمريكي ومكافحة االرهاب دراسة 2014 .488

 مستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

تحقيق م، حممد جبار جدوع العبديل )اختصاص جملس األمن يف طلب إرجاء ال2014 .489

أو املقاضاة أمام املحكمة اجلنائية الدولية(، كلية القانون جامعة بابل، املاجسـتري القانون 

 العـام، بإرشاف د: صدام الفتالوي. 

م، حممد حسن خليفة )التكامل االقتصادي العريب جملس التعاون الدول اخلليج 2014 .490

 عة االسالمية يف لبنان.  العريب إنموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلام

م، حممد محيد عبد )الرضورة والتناسب يف التجريم والعقاب دراسة مقارنة(، 2014 .491

 الدكتوراه القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د حممد عيل سامل االسدي 
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م، حممد خضري عيل االنباري )مبدأ عدم التدخل واستثناءاته يف القانون الدويل 2014 .492

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

 حممد املجذوب      

م، حممد زهري النقيب )الدعوى املدنية الناشئة عن اجلرم اجلزائي يف القانونني 2014 .493

االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، املاجستري القانون 

 عام، بإرشاف د: حممد عودة اجلبور.  ال

م، حممد زهري عبد الكريم )تطبيق جملس االمن للفصل السابع : دراسة حالة 2014 .494

النزاع بني العراق والكويت(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

تطبيق املحاكم اجلنائية الدوليه الختصاصاهتا يف اجلرائم ضد م، حممد سعد محد )2014 .495

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

 االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، حممد سمري اجلبور )الدور السيايس للمؤسسة العسكرية املرصية يف ظل 2014 .496

لسياسية(، املاجستري كلية االقتصاد والعلوم االدارية قسم العلوم السياسية التحوالت ا

 غزة فلسطني بإرشاف د: كامل حممد االسطل. 
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م، حممد طالل اسعيد )دراسة أمهية عامل الزمن يف ادارة األزمات االقتصادية 2014 .497

ستري الدولية دراسة مقارنة بني دول النمور اآلسيوية ودول منطقة اليورو(، املاج

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، حممد عبد املحسن سعدون )احلامية القانونية لضحايا اجلريمة(، كلية القانون 2014 .498

 عيل سامل األسدي.  جامعة بابل، الدكتوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: حممد

م، 2003م، حممد عبداحلمزة خوان احلسناوي )النظام السيايس العراقي ما بعد 2014 .499

كلية العلوم السياسية، فرع  -(، جامعة بغداد -التحديات  -التوجهات  -الطبيعة  -

 النظم السياسية الدكتوراه، بإرشاف د: عبداجلبار امحد.  

لنزاعات املسّلحة عىل معاهدات حقوق االنسان م، حممد عدنان عيل زبر )آثار ا2014 .500

 -جامعة الكوفة، املاجستري  -دراسة يف أعامل جلنة القانون الدويل(، كلية القانون  -

 القانون العام، بإرشاف د: عباس عبود عباس. 

م، حممد عريب الدمي )التنافس الرتكي االيراين عىل مناطق النفوذ يف منطقة الرشق 2014 .501

(، املاجستري ختصص عالقات دولية واسرتاتيجية قسم العلوم 2014 - 1996االوسط 

السياسية، جامعة حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: بن الصغري عبدالعظيم.
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االقليمي جنوب م، حممد عيل سلامن العبيدي )حق تقرير املصري واثره عىل االمن 2014 .502

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

م، حممد عيل ُيي املغريب )الرضر املعنوي يف القانون االداري الفرنيس واللبناين 2014 .503

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

 بإرشاف د سامي سلهب 

م، حممد غالب الرحييل )اخلربة يف املسائل اجلزائية : دراسة مقارنة بني الترشيعني 2014 .504

االردين والكويتي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

ر االجنبي يف تطوير االقتصاد الرتكي بعد عام م، حممد غسان زالل )دور االستثام2014 .505

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2002

م، حممد فايز عيل الفايز )العالقات االردنية االمريكية بعد احداث احلادي عرش 2014 .506

وم قسم (، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعل2001من سبتمرب 

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

م، حممد فؤاد رساج الدين )مسؤولية الدولة عن اخطاء املرفق العام الطبي امام 2014 .507

القضائيني االداري والعديل يف سوريا والقانون املقارن(، املاجستري، القانون العام كلية 

 جلامعة االسالمية يف لبنان.      احلقوق ا
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م، حممد قاسم هادي املفرجي )التخطيط االسرتاتيجي واثره يف صنع القرار 2014 .508

االمريكي االنسحاب من العر اق انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.     

ين للحوالة التجارية االلكرتونية م، حممد جميد كريم االبراهيمي )النظام القانو2014 .509

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

 باسم علوان طعمة العقايب.       

م، حممد حممود )دور الضابطة االدارية يف محاية البيئة( املاجستري كلية القانون 2014 .510

 السورية، بإرشاف د: اسامعيل.جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

م، حممد مشهور الشهوان )االشكاالت العملية للوكالة غري القابلة للعزل يف 2014 .511

الترشيع االردين(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

مطلب عزوز حممد املحمود )جملس النواب العراقي دراسة حتليلية م، حممد 2014 .512

جامعة  -السيايس  والعلوم القانون م(، كلية2005وصفية يف ظل دستور العراق لسنة 

 القانون كلية يوسف الشكري عميد عيل العام، بإرشاف د: القانون املاجستري الكوفة،

 حاليًا.  التخطيط سابقًا وزير الكوفة جامعة / السياسية والعلوم
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م، حممد موسى ابو حسني )مقرتح ملكافحة النشاط االستخباري االرسائييل يف 2014 .513

قطاع غزة جتنيد العمالء نموذجا(، املاجستري ختصص ادارة الدولة اكاديمية االدارة 

 والسياسة للدراسات العليا غزة فلسطني بإرشاف د: ابراهيم حممود حبيب. 

سليم املجايدة )اسباب اخالء املاجور يف القانون الفلسطيني م، حممد نارص عامر 2014 .514

دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: سامل محاد الدحدوح.

م، حممد ناهض صبحي الفيومي )فقه االمام ربيعة بن ايب عبد الرمحن يف االحول 2014 .515

كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف  الشخصية( املاجستري

 د: سامل عبداهلل حمارب ابو خمدة.

م، حممد نور داود )محاية البيئة يف أوقات النزاعات املسلحة( املاجستري كلية 2014 .516

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

وائل عبدالرمحن القييس )االداء االسرتاتيجي االمريكي بعد العام م، حممد 2014 .517

ادارة باراك أوباما إنموذجا(، الدكتوراه الدراسات االسرتاتيجية، كلية العلوم  2008

 السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: حممد كريم كاظم الدفاعي. 
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مفهومها واملسؤولية م، حممد وحيد زوير احلريشاوي )بطاقات الدفع االلكرتوين 2014 .518

املدنية الناشئة عنها دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 .فرحات غالب د بإرشاف لبنان –

م، حممود ابراهيم حممد ابو زيدان )العقوبات التأديبية للموظف العام يف الترشيع 2014 .519

ارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون الفلسطيني واثرها عىل الرتقية دراسة حتليلية مق

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، حممود احلريري )إشكالية املشاركة السياسية ومستقبل النظام السيايس( كريم 2014 .520

 أبو حالوة و د. سمري حسن.

نتجات اخلطرة عقد م، حممود عادل حممود )االلتزام بالتحذير يف جمال تداول امل2014 .521

 د بإرشاف لبنان –البيع نموذجا( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

  ابراهيم عيل

م، حممود نمر النفار )تقييد السلطة التنفيذية يف الترشيع االسالمي( املاجستري 2014 .522

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

م، مدوين عيل )قصور متطلبات بناء الدولة يف افريقيا وانعكاساهتا عىل االمن 2014 .523

واالستقرار فيها(، الدكتوراه العلوم السياسية والعالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية جامعة احلاج خلرض بسكرة اجلزائر بإرشاف د: فرحايت عمر.
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د اجلبوري )السياسة اخلارجية االمريكية اجتاه ازمة السودان م، مرتىض عزيز رشي2014 .524

 العلوم كلية، والدبلوماسية الدولية العالقات املاجستري(، 2011 – 2005بني عامي 

  عرموين جورج د بإرشاف لبنان يف االسالمية اجلامعة السياسية

يف الترشيع  م، مرتىض فيصل محزة عسل )احلكم اجلزائي واثره يف الوظيفة العامة2014 .525

العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: 

 ضياء عبداهلل عبود. 

 2005م، مروان حسن عطية العيساوي )جملس الوزراء يف دستور العراق لعام 2014 .526

عام، جامعة الكوفة، املاجستري القانون ال -( كلية القانون -دراسة حتليلية وصفية  -

 بإرشاف د: عيل يوسف عبد النبي الشكري. 

م، مروان سامل عيل العيل )االقليمية اجلديدة والنظام الدويل دراسة يف اشكالية 2014 .527

التأثري والتأثري(، الدكتوراه الدراسات االسرتاتيجية، كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد اجلنايب.

سميح حممد )القانون واجب التطبيق عىل عقود التجارة االلكرتونية(، م، مروة 2014 .528

الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية املعهد العايل احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 واالقتصادية، بإرشاف د: حممد عبده.
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م، مروج هادي اجلزائري )استقالل السلطة الترشيعية(، الدكتوراه القانون 2014 .529

 الدستوري، كلية القانون جامعة بغداد. 

م، مريم عبد طارش الزبيدي )التنظيم القانوين حلق التجريد(، املاجستري القانون 2014 .530

 املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

( 2003م، مريم حممد حسني )االحزاب السياسية واهلوية الوطنية يف العراق بعد 2014 .531

 ة العلوم السياسية جامعة النهرين.    املاجستري العلوم السياسية كلي

م، مزابية خالد )الطائفية السياسية واثرها عىل االستقرار السيايس دراسة حالة 2014 .532

لبنان(، الليسانس العلوم السياسية ختصص تنظيامت سياسية وادارية كلية احلقوق 

 . والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر بإرشاف د: شليغم غني

م، مشاري مرشف مشاري املطريي )تسوية نزاعات اجلرف القاري يف ضوء مبدأ 2014 .533

السيادة الدولية يف القانون الدويل العام دراسة مقارنة الكويت العراق ايران(، املاجستري، 

 جامعة ال البيت كلية القانون، االردن، بإرشاف د: ميساء سعيد بيضون.

( 2001يعي )العالقات االمريكية املرصية بعد م، مصطفى اديب محيد عبد الرب2014 .534

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

 دحام اجلمييل.
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م، مصطفى خضري نشمي )النظام القانوين للمفاوضات التمهيدية للتعاقد(، 2014 .535

ردنية اهلاشمية االردن، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة اال

 بإرشاف د: فائق الشامع.

م، مصطفى رياض حممد عبد اجلواد )النيابة االدارية ومدى رضورهتا يف الترشيع 2014 .536

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

حممد جاسم )توظيف القوة الناعمة يف السياسة اخلارجية االمريكية  م، مصطفى2014 .537

 اجتاه الرشق االوسط( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، مصطفى حممد رشاد عبدالزهرة فخر الدين )النظام العام يف قانون املرافعات 2014 .538

 لبنان. -االسالمية بريوت دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة 

م، مصطفى حممد حممد ساملان، االنتخابات الرئاسية والربملانية مدخل لإلصالح 2014 .539

السيايس والدستوري يف مرص. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

ن اجراء العمليات م، مرض حسني عباس العزاوي )املسؤولية املدنية الناشئة ع2014 .540

 امحد د بإرشاف لبنان –اجلراحية( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حجال
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م، معتز اسامعيل خلف الصبيحي )صنع القرار السيايس يف الديمقراطيات 2014 .541

التوافقية العراق انموذجا(، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 رين.    النه

م، معتز محداهلل ابو سويلم )املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم املحتملة(، املاجستري 2014 .542

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

 اللوزي.

لية م، معتز حممود محزة املعموري )ضامن املرهتن للامل املرهون دراسة مقارنة(، ك2014 .543

القانون جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: عباس عيل حممد 

 احلسيني. 

م، معتز نايف الطراونة )حدود سلطات الوصاية االدارية عىل اهليئات الالمركزية 2014 .544

املصلحية يف االردن(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 دن، بإرشاف د: محدي قبيالت.اهلاشمية االر

م، معراج امحد اسامعيل )احلامية اجلنائية حلقوق ضحايا اجلريمة اإلرهابية يف 2014 .545

 القانون العراقي واملقارن( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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م، معمر منعم صاحي العامر )الدولة وإسرتاتيجية إدارة التغيري( كلية العلوم 2014 .546

اإلسرتاتيجية، بإرشاف د:  -العلوم السياسية  -جامعة النهرين، املاجستري  /السياسية 

 قحطان كاظم اخلفاجي. 

م، معن عبدالعزيز الريس )االحتاد االورويب والتفاعل الدويل يف ظل النظام الدويل 2014 .547

اجلديد القيود والفرص(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

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

م، مغييل مليكة )الرشكات املتعددة اجلنسيات وتأثريها عىل سيادة الدول( 2014 .548

املاجستري ادارة اعامل قسم احلقوق كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة مخيس مليانة 

 الشعبية بإرشاف د: بوحية وسيلة. اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية

م، مالذ مكنا )التمييز بني حرية الرأي والتعبري وخطاب الكراهية يف القانون 2014 .549

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

 زكريا.

لرئيس جورج م، منار عزالدين حممود حسني اجلاف )االداء السيايس اخلارجي ل2014 .550

ووكر بوش والرئيس باراك اوباما دراسة مقارنة وفق املنهج السلوكي( املاجستري، كلية 

 العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.
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م، مناف علوش )دور القوى اإلقليمية يف توازنات النظام الدويل اجلديد إيران 2014 .551

كلية العلوم السياسية  الربازيل أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية

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

م، منال النجم عزام )العالقات االقتصادية العربية الصينية دراسة حتليلية لواقع 2014 .552

وآفاق العالقات العربية الصينية بعد انتهاء احلرب الباردة( املاجستري االختصاص 

ية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية العالقات االقتصاد

 السورية، بإرشاف د: رياض يونس و د. صابر بلول. 

م، منذر رزوقي ويس خرض الدوري )النظام القانوين حلق الضامن االجتامعي من 2014 .553

منظور دستوري ومايل( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خلف 

 ني الدخيل.          حس

م، منري عباس )التنازع عن احلقوق النامجة عن القرارات االدارية( املاجستري كلية 2014 .554

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

م، مهدي عيل حممد )التحكيم يف منازعات عقود االدارة دراسة مقارنة(، 2014 .555

النجف االرشف، املرشف د: رياض  -لعلمني للدراسات العليا املاجستري معهد ا

 الزهريي. )قسم القانون(
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م، مهند العبود )النظرية الليربالية وأثرها يف االنظمة السياسية املعارصة( 2014 .556

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

 البحري.

)احلامية اجلزائية لسعر الرصف يف القانون السوري( املاجستري  م، مهند بريبداين2014 .557

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

م، مهند قاسم زغري )السلطة التقديرية لإلدارة يف جمال الضبط االداري يف 2014 .558

عة االسالمية( كلية احلقوق الظروف العادية دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والرشي

 جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: حيدر طالب االمارة. 

م، مهيب نرص )جريمة اخلطف يف ترشيعات مكافحة االرهاب دراسة حتليلية( 2014 .559

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

 أوتاين.

مي حممد امحد زيادة )جدلية العالقة بني االنفاق العسكري والنمو االقتصادي  م،2014 .560

 الدراسات برنامج، اقتصاد املاجستري(، العربية الدول –دراسة تطبيقية عىل ارسائيل 

 عبداحلكيم: د و صربه؛ حممد حممود: د بإرشاف، فلسطني - غزة، االزهر جامعة، العليا

 .  الطالع امحد
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اكرم خزعل )العالقات الرتكية االرسائيلية دراسة يف االبعاد االقتصادية م، مياسة 2014 .561

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 2012 - 1996والسياسية للمدة 

 جامعة النهرين.     

م، ميساء عصام اجليويس )اخلطاب الرسمي للرئيس األمريكي جورج دبليو 2014 .562

 The official discourse of 2009 – 2001ية بوش جتاه القضية الفلسطين

the American president George W. Bush towards the 

Palestinian issue, 2001-2009 املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

يف الرشيعة االسالمية دراسة فقهية  م، ميرس حممد الفرا )اقرارات ناقيص االهلية2014 .563

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

 شحادة سعيد السويركي. 

-2003م، نادية عباس دشتي )تطور العالقات الكويتية العراقية يف الفرتة من 2014 .564

عىل ضوء النظرية الوظيفية احلديثة يف العالقات الدولية(، جامعة الكويت كلية  2013

الكويت، املاجستري عالقات دولية، بإرشاف د: حامد حافظ  -الدراسات العليا 

 العبداهلل. 
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ة حسون )الفسخ يف عقود نقل التكنولوجيا(، الدكتوراه م، نارمان مجيل نعم2014 .565

 القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

م، ناريامن فضيل النمري )االليات الدولية والرشعية اخلاصة بحامية حقوق املراة 2014 .566

ة االردنية يف ظل العوملة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململك

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، نارص كاظم خلف )احلكومات االئتالفية وظاهرة عدم االستقرار احلكومي يف 2014 .567

 ارسائيل( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

تجريم والعقاب دراسة مقارنة( م، نانيس الرتكامين )تأصيل الدافع واثره يف ال2014 .568

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

 اوتاين.

م، نايف امحد ضاحي )النظام القانوين لزيادة وختفيض رأس مال الرشكة املسامهة 2014 .569

بريوت لبنان  دراسة يف القانون العراقي( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية

 بإرشاف د عبدالسالم شعيب.

م، نبأ ابراهيم فرحان )النظام القانوين لوثائق االستثامر دراسة مقارنة(، املاجستري 2014 .570

 اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عقيل فاضل محد.
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ن الدويل للبيئة(، م، نرباس عارف عبد األمري )مبدأ احليطة واحلذر يف القانو2014 .571

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، نبيل يوسف السمحان )مسؤولية الشخص املطلع اجلزائية عن املعلومات 2014 .572

ستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، الداخلية يف اسواق املال دراسة مقارنة(، املاج

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

م، نبيها جودة )جريمة إرشاك االطفال يف االعامل القتالية( املاجستري كلية القانون 2014 .573

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: القديس.

التفاقيات االقتصادية العربية األمريكية  وأثرها عىل مقاطعة م، نبيهة ابراهيم )ا2014 .574

إرسائيل الكويز نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أكرم األمحر و د. 

 صابر بلول.

-م1991تطور العالقات العراقية املرصية من  م، نجاح اليج حممد، )معوقات2014 .575

النجف االرشف، املرشف د:  -م( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2012

 صالح الطائي. )العلوم السياسية(
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م، ندى عبدالرمحن قيرص )تسوية منازعات االستثامر(، املاجستري القانون 2014 .576

 التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

االيراين وتأثريه عىل  -، ندى عليوي لعيبي حسن العبودي )التنافس الرتكي م2014 .577

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.2003العراق بعد عام 

م، نصيف جاسم حممد الكرعاوي )التقايض عن بعد دراسة مقارنة(، كلية 2014 .578

 رشاف د: هادي الكعبي. القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإ

م، نضال أمحد )النظام احلزيب يف تركيا ودوره يف احلياة السياسية( املاجستري 2014 .579

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: مجال املحمود و د. سمري حسن.

ل قمة كامب ديفيد الثانية و انعكاساهتا عىل م، نضال عبداهلل عيسى عمرو )فش2014 .580

 The failure of Camp David IIعملية السالم الفلسطينية اإلرسائيلية 

and its impact on the Palestinian - Israeli peace 

process املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: نديم مسيس.

م، نعامت عبدالكريم خريوش احلراحشة )عقود عمل األحداث يف القانون 2014 .581

 األردين( املاجستري جامعة ال البيت كلية القانون االردن بإرشاف د: عمر فالح العطني 
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م، هنال حسن ابراهيم العكيدي )موقف القانون الدويل املعارص من غسل 2014 .582

 ت بإرشاف د: عمر عبد احلميد عمر.االموال( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكري

م، نواف نافع احلريب )خيار رب العمل يف اهناء عقد العمل الفردي(، املاجستري 2014 .583

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

 الدين مكناس.

النظام السيايس الدويل(  م، نوال عبد السادة كريم )مستقبل الدور االمريكي يف2014 .584

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، نوال موسى الرتك )احكام البعثات التعليمية اىل البالد غري االسالمية( 2014 .585

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: سامل 

 عبداهلل ابو خمدة.

رياض عبد لفتاح عيد )تسوية االثار املرتتبة عىل النزاعات الداخلية يف م، نور 2014 .586

الدولة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: مؤمن امحد شويدح.

م، نور صالح امحد )التكامل االقتصادى بني دول حوض النيل الفرص 2014 .587

 ري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    والتحديات( املاجست
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م، نور عيل صكب )الدور االمريكي جتاه التغيري يف العامل العريب مرص انموذجا( 2014 .588

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

دين(، م، نور مازن حممد منور احلديد )ازدواج اجلنسية يف ظل الترشيع االر2014 .589

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

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، نور حممد فرحان )االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين 2014 .590

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل  -دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 يوسف الشكري. 

م، هادي الصوص )املجلس الدستوري اللبناين ومحايته للحقوق واحلريات 2014 .591

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

 امحد اسامعيل.

م، هاشم رسحان سلامن العوادي )نظرية املجال احليوي بني الطروحات 2014 .592

النجف االرشف،  -االسالمية والغربية( املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 علوم السياسية(( )ال2014املرشف د: صالح الطائي. )عام: 

م، هاين انور شوشان، تطور دور الدولة يف التنمية يف ظل االزمة االقتصادية 2014 .593

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



119 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، هبة ذهب ماو )احلامية الدولية للنازحني داخليا يف ظل القانون الدويل 2014 .594

املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: االنساين(، 

 عيل جبار كريدي.

م، هبة عبدالعزيز املدور )الرقابة القضائية ومحاية حقوق االنسان وحرياته 2014 .595

االساسية يف لبنان(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية 

 امز عامر.  احلقوق بإرشاف د: ر

م، هبة نعمة منصور )اثر تعديالت الدستورية عىل نظام احلكم يف الدولة(، 2014 .596

 املاجستري القانون الدستوري، كلية القانون جامعة بغداد. 

م، هدى مهدي صالح غايل )املجال احليوي لروسيا االحتادية يف اطار دورها 2014 .597

 امعة املستنرصية.االقليمي( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجل

( 2012 - 2002م، هدى نبيل كاظم )السياسة اخلارجية االمريكية حيال تركيا 2014 .598

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، هدى وايل شويع كاظم )اشكالية صياغة الدساتري يف الوطن العريب بعد التغيري 2014 .599

 تري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.تونس انموذجا(، املاجس
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م، هشام بو سعد )أثر نظام االعرتاف عىل الدعوى اجلزائية( املاجستري كلية 2014 .600

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ساريج.

م، هشام حنش حسني موسى العزاوي )املسؤولية اجلنائية للمخرب الرسي( 2014 .601

 ستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود السليامن.املاج

م، هالل بن عيل بن سعود احلبيس ، الوظيفة الترشيعية والتنفيذية ملجلس 2014 .602

الشورى يف سلطنة عامن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

سم )موقع املال واثره يف اختيار القانون الواجب التطبيق م، هناء عبداحلسني جا2014 .603

دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: كريم 

 مزعل الساعدي. 

م، هند صالح عبود )النظام القانوين لعقد استخدام اهلاتف املحمول دراسة 2014 .604

والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون 

 وليد خالد عطية.

م، هوفيك بريصيان )املسؤولية املدنية يف مرحلة التفاوض دراسة مقارنة( 2014 .605

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

 صالح.
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ية املدنية الناشئة عن غش االدوية م، هويدا عبد اهلل ابراهيم الغافيل )املسؤول2014 .606

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

 حسن حممد املسعودي. 

م، هيفاء مزهر فلحي )التنظيم القانوين لصناديق االستثامر دراسة مقارنة(، 2014 .607

 د: عالء عزيز محيد.  الدكتوراه القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف

م، وسام النحاس )تبسيط اجراءات الدعوى املدنية( املاجستري كلية القانون 2014 .608

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ايمن أبو العيال.

م، وسام حسني عيل العيثاوي )التنشئة السياسية يف ارسائيل تأثري االحزاب 2014 .609

 اجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    االرسائيلية انموذجا(، امل

م، وسام رزاق فليح الزيدي )إجراءات التقايض أمام حمكمة قضاء املوظفني يف 2014 .610

العراق دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: 

 صالح جبري البصييص. 

ل كاظم )الوصية الواجبة واثارها دراسة مقارنة يف الفقه والقانون( م، وسام عاد2014 .611

 .ياغي اكرم د بإرشاف لبنان –املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، وسام عبد عيل )اسس واليات تطبيق القانون الدويل االنساين العراق 2014 .612

 جلامعة االسالمية يف لبنان.      انموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق ا

م، وضاح مالك كنعان الصديد )مفهوم التدخل يف السياسة اخلارجية االمريكية 2014 .613

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 2003 - 1990العراق نموذجا خالل الفرتة 

ف د: اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشا

 عبدالقادر حممد الطائي.

م، وعد ديب )إشكالية املجتمع املدين الفلسطيني يف ظل االحتالل الصهيوين( 2014 .614

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة و د. نزار جزان.

عطاطره )الدبلوماسية الربازيلية اإلجتاه جنوبا نحو الصعود الدويل م، وليد أمحد 2014 .615

Brazil's diplomacy : heading South towards great 

power status املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة )

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: راند بدر.

املاجستري القانون اخلاص اجلامعة  م، وليد بسيم عبود العنكز )جتديد العقد(2014 .616

 شندب ربيع د بإرشاف لبنان –االسالمية بريوت 
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م، وليد محود )القواعد االجرائية واثرها يف الدعوى املدنية( املاجستري كلية 2014 .617

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

م، وليد طعمة مفتن )االلتزام باإلعالم قبل التعاقد يف عقود االستهالك دراسة 2014 .618

مقارنة بني القانون الوضعي والفقه االسالمي(، املاجستري اخلاص، كلية القانون 

والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عبدالباسط عبدالصمد امحد؛ و د: غني 

 ريسان جادر.

)الوسائل املنظمة للعالقات اخلارجية التمثيل اخلارجي م، وليد عمران 2014 .619

واملعاهدات(، املاجستري القانون فرع القانون العام جامعة منتوري قسنطينة كلية احلقوق 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: حممد زغداوي. 

عقود البوت  م، وليد مصطفى الطراونة )التزامات املتعاقد مع االدارة يف2014 .620

(B.O.T املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة ،)

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد الشباطات. 

م، يارس حسني عيل الشبالوي )املزايا املالية ألشخاص القانون الدويل العام(، 2014 .621

 لقانون العام، بأرشاف د: مها حممد أيوب. كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري ا

م، يارس خالد يارس اخلفاجي )مؤسسات املجتمع املدين والعنف يف العراق بعد 2014 .622

 (، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2003
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لسفي م، يارس سالمة عبد احلليم امحد شويته، التأصيل التارخيي واالساس الف2014 .623

لفكرة عاملية القانون يف الفكر القانوين والترشيع االسالمي. رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، يارس سمري عباس )املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها املركبات 2014 .624

ق األوسط كلية احلقوق، اململكة الفضائية(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرش

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، يارس عواد شعبان داود )الرعاية اجلنائية لصلة القرابة( الدكتوراه كلية احلقوق 2014 .625

 جامعة تكريت بإرشاف د: براء منذر كامل.

مقارنة بقانون االحوال  م، ياسمني محدي ابو عبسة )املرأة املعلقة دراسة فقهية2014 .626

الشخصية املطبق يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

م، ياسمني عبدالوايل أبو هزيم )محاية األجر وفق أحكام قانون العمل األردين( 2014 .627

لدراسات العليا االردن بإرشاف د: مالك محد املاجستري جامعة االرساء اخلاصة كلية ا

 حممود ابو نصري. 

م، ياسني الزحييل )إشكاليات قانون االجيار اجلديد( املاجستري كلية القانون 2014 .628

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مؤيد زيدان.
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م، ياسني مراد كاظم )الرصاع الرتكي اليوناين حول بحر اجية(، املاجستري، كلية 2014 .629

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامع ايب طالع  

م، ياممة حممد حسن كشكول )دور القضاء يف محاية حق املشاركة يف احلياة 2014 .630

الدكتوراه، القانون العام، بإرشاف د: حيدر جامعة النهرين،  -السياسية( كلية احلقوق 

 طالب االمارة. 

م، يمينة خلشني )انفصال جنوب السودان املخاطر والفرص(، املاجستري ختصص 2014 .631

كلية احلقوق والعلوم  1945ماي  08عالقات دولية دراسات امنية العلوم السياسية 

 الين. السياسية قسم العلوم السياسية السودان بإرشاف د: وداد غز

م، يوسف سامي يوسف )احلامية املدنية للحق يف احلياة اخلاصة يف ظل شبكة 2014 .632

االنرتنت(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف 

 د: وليد خالد عطية.

م، يوسف سعدون حممد )محاية املشرتي يف عقد بيع عقار حتت االنشاء( 2014 .633

  ابراهيم عيل لبنان –قانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت املاجستري ال

م، يوسف علوش )النظام اإلقليمي اخلليجي الواقع والتحديات واحتامالت 2014 .634

املستقبل( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 .. فادي خليلاجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أمحد ناصوري و د
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م، يوسف حمرز )إشكالية االحالة يف نظام تنازع القوانني دراسة مقارنة( املاجستري 2014 .635

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

م، يونس اسامعيل حسن كه ردي )أحكام الفسخ يف العقود االدارية دراسة 2014 .636

 لية احلقوق جامعة االسكندرية. مقارنة(، املاجستري ك

م،عبداهلل دغش العجمي )املشكالت العملية والقانونية للجرائم االلكرتونية : 2014 .637

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.

العام اجلزائية يف القانون الكويتي مقارنة  م،فواز غازي املطريي )محاية املال2014 .638

بالقانون االردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.

م،حممد شقران اخلالدي )املساعدة كوسيلة من وسائل االشرتاك يف اجلريمة 2014 .639

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.

م، ابراهيم عبد الكريم الطيب، النظرية العامة لعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية 2014 .640

يف اليمن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية  .b. 0. T   أل

 العربية.    مرص
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م، امحد ابراهيم مصيلحي، العالقة التبادلية بني التحكيم والقضاء يف االتفاقيات 2014 .641

الدولية والقوانني الوطنية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

اطاريح م، أمحد أسحاق كامل مصطفى، أثر العقد يف مواجهة الغري. رسائل و2014 .642

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد بن عيل بن حممد احلميدي السعدي، دور غري املتعاقد يف تنفيذ العقد. 2014 .643

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

االحتيال عرب االنرتنت . رسائل  م، امحد بيومي امحد بيمي املرصي ، جرائم2014 .644

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حسن حممد أبو جعفر ، حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري يف إطار 2014 .645

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 338و 242قراري جملس األمن الدويل 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يابية . م، أمحد سليامن عبد الرايض حممد ، املسؤولية التأديبية ألعضاء املجالس الن2014 .646

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد عبد العال حممد عيل، احلبس االحتياطي ماهيته وبدائله. رسائل واطاريح 2014 .647

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ملسؤولية اجلنائية لرئيس التحرير . رسائل م، امحد عبد الفتاح ابراهيم حسونة ، ا2014 .648

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد عبد اهلل املقلد، النظام القانوين لتنفيذ االحكام القضائية والسندات 2014 .649

ق جامعة االجنبية يف نطاق القانون الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد لطفي السيد حممد، اآلثار املرتتبة عىل ارتكاب رئيس الدولة . رسائل 2014 .650

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

سائل م، أمحد حممد سعيد ، تطور املفهوم العقدي يف معامالت التجارة الدولية . ر2014 .651

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد حممد صديق )عقد التخارج دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص ٢٠١٤ .652

 كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د يرسى وليد ابراهيم

عىل االعرتاف  م، أمحد حممد عبد الرمحن حجازي ، جريمة تعذيب املتهم حلملة2014 .653

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد حممد عبد الرحيم ، عقد التوريد والعقود املشاهبة له يف الفقه اإلسالمي . 2014 .654

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بح سامل اليامحي ، احلامية اجلنائية للمستهلك . رسائل واطاريح م، أمحد مص2014 .655

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد مصطفى أمحد صبيح ، الرقابة املالية واالدارية ودورها يف احلد من الفساد 2014 .656

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

م، اخالص عبيس عبود اجلبوري ، اجتاهات التصويت يف جملس االمن وتأثريها 2014 .657

عىل فاعلية قراراته . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

ثريها م، إخالص عيسى عبود اجلبوري ، اجتاهات التصويت يف جملس األمن وتأ2014 .658

عىل فاعلية قراراته . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، اسامة أمحد عبد النعيم ، احلامية الدستورية حلرية التعاقد . رسائل واطاريح 2014 .659

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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أمحد فراج ، التحريات ودورها يف االثبات اجلنائي. رسائل م، اسالم طه سيد 2014 .660

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أسامء بسطاوي عبد الكريم ، احلقوق السياسية للموظف الدويل . رسائل 2014 .661

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أرشف صالح حسن حممد حسن الربعي ، املعامالت املرصفية يف الفقه 2014 .662

اإلسالمي دراسة مقارنة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، ارشف صالح حسن حممد حسن الربعي، املعامالت املرصفية يف الفقه 2014 .663

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة اإلسالمية دراسة مقارنة. رس

 مجهورية مرص العربية.  

م، السيد أمحد السيد فودة ، اآلثار السلبية لتزويج القارصات. رسائل واطاريح 2014 .664

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

التوازن املايل يف العقود  م، السيد فتوح حممد هنداوي ، دور القايض يف اعادة2014 .665

 االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، الشارف أوحييش مفتاح أبو دينة ، البصمة الوراثية ودورها يف اإلثبات اجلنائي 2014 .666

 بية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العر

م، املربوك خليفة عيل خليفة، املسؤولية املدنية للمهندس املعامري واملقاول. 2014 .667

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمان أمحد عبد السالم املطردي . محاية حقوق املرأة يف القانون الدويل العام . 2014 .668

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

م، أحممد حممد أحممد املعلول ، القانون الواجب التطبيق عىل عقود نقل 2014 .669

التكنلوجيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمري حممد طه مهيوب ، التحكيم يف منازعات احلوادث البحرية . رسائل 2014 .670

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، إيامن خرض عيل ، النظام القانوين للسفن النووية اثناء مرروها عرب املساحات 2014 .671

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

م، ايمن سيد توين امحد مجعة ، السلطة التقديرية جلهة االدارة . رسائل واطاريح 2014 .672

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أيمن عبد العيل الغندور ، املواجهة اجلنائية جلريمة غسل األموال . رسائل 2014 .673

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أيوب يوسف سامل حممد العبيدي، االلتزام باإلعالم يف عقود التجارة 2014 .674

قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االلكرتونية. رسائل واطاريح القانون كلية احل

 العربية.  

م، باسم أمحد حممد أمحد اهلجريس ، نظرية الرضورة يف الرشيعة اإلسالمية 2014 .675

والقانون الدستوري. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

اء الطبية عند اجراء م، بخشان رشيد سعيد، املسؤولية اجلنائية عن االخط2014 .676

العمليات اجلراحية يف القانون العراقي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بدر يعقوب يوسف بن نجم ، املسؤولية اجلنائية يف جمال املامرسات 2014 .677

عة املنصورة مجهورية مرص االحتكارية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

 العربية.  
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م، بسيوين شحاته شاهني أمحد ، املركز القانوين للرشيك واملساهم بالنسبة 2014 .678

للرضيبة املستحقة عىل الرشكة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

 الفقه اإلسالمي والقانون العراقي م، به ختيار حمسن عبد اهلل ، اخللع وأثاره يف2014 .679

وتطبيقاته يف قضاء اقليم كوردستان. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، به رزان عيل رحيم حممد ، رقابة القضاء االداري عىل القرارات االدارية 2014 .680

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة الصادرة يف جمال اجلنسية. رسائل واطاريح الق

 مجهورية مرص العربية.  

م، حتسني محه سعيد شمس الدين ، نظرية اماراتيا سني يف العدالة ونتائج تطبيقها 2014 .681

عىل الترشيعات املالية العراقية الفيدرالية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

تيسري عيسى الصيد أمحد، أثر املستجدات العلمية احلديثة عىل احكام النسب.  م،2014 .682

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ثامر جاسم حممد حديد، وسائل التنفيذ العيني اجلربي. رسائل واطاريح 2014 .683

 مرص العربية.   القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
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م، ثامر محود هادي ، النظام العام والقانون واجب التطبيق يف مسائل االحوال 2014 .684

الشخصية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.   

م، ثامر عبد العزيز السعيد )االرهاب يف العراق بني اسبابه احلقيقية وابعاده ٢٠١٤ .685

مية( املاجستري العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية والدبلوماسية كلية االقلي

احلقوق والعلوم السياسية قسم العالقات الدولية والدبلوماسية جامعة بريوت العربية 

  بإرشاف د خليل حسني

م، جار اهلل عيل جار اهلل املري ، النظام القانوين للمرافق العامة االقتصادية، رسائل 2014 .686

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   و

م، جبايل أبو هشيمة كامل عيل، املسؤولية املدنية للمعلن عرب شبكات 2014 .687

االتصاالت واملعلومات. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

الشخصية القانونية الدولية لألفراد وحق األفراد يف  م، مجعة مجعة حممد حسونه،2014 .688

التقايض أمام املحكمة اجلنائية الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، جيهان حممد عيل عرفان، اجلهاز املركزي للمحاسبات وديوان املحاسبة يف 2014 .689

طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص دولة الكويت . رسائل وا

 العربية.  

م، حسن عزت أمحد أمحد الصاوي، حقوق امللكية الفكرية لألصناف النباتية 2014 .690

املهندسة وراثيًا. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

لية املدنية للمحكم. رسائل واطاريح القانون م، حسن عيل حسن محاد، املسؤو2014 .691

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حسن حممد حممد عامر، املسؤولية املدنية عن االرضار البيئية الناشئة عن 2014 .692

النفايات الطبية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حسني طالل مال اهلل خليل العزاوي ) تعيني واقالة رؤساء الوحدات االدارية ٢٠١٤ .693

والرقابة القضائية عليهام يف العراق( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم 

  السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي املفرجي

مل ، التدريب والتأهيل وامهيته يف تنمية املوارد م، حشمت حممد أمحد حممد سا2014 .694

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



136 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حكيم حممد عثامن ، ضامنات املتهم اثناء مرحلة التحقيق االبتدائي يف ضوء 2014 .695

معة املنصورة مجهورية مرص حقوق االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 العربية.  

م، محدي محزة محد حسن ، احلوافز الرضيبية واثرها عىل جذب االستثامر االجنبي 2014 .696

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

د م، حنان حمب حسن عسل ، العدالة الدولية ومسؤولية األفراد وفقا لقواع2014 .697

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

 مرص العربية.  

م، خالد أبو جالل سليامن ، املرشوعات الصغرية ودورها يف احلد من مشكلة 2014 .698

البطالة وانعكاسها عىل عملية التنمية والتطوير يف ليبيا . رسائل واطاريح القانون كلية 

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  احلق

 (االطار القانوين لعمليات التداول يف البورصة)م، خالد أمحد سيف شعراوي 2014 .699

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربيةالدكتوراه قسم القانون التجاري 

 .  بإرشاف د عبد الفضيل حممد امحد

م، خالد بن حممد بن سامل املشيفري ، الرتقية يف جمال الوظيفة العامة يف سلطنة 2014 .700

 عامن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، خالد عبد اهلل السلامن، طبيعة مسؤولية املنتج وحاالت االعفاء منها. رسائل 2014 .701

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   واطاريح القانون كلية

م، خالد عيل القيق ، احلامية اجلنائية اإلجرائية للصحفي يف الترشيع الفلسطيني . 2014 .702

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد حممد عيل القرس الكميم ، احلامية الدولية حلق اإلنسان يف احلياة اخلاصة 2014 .703

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

 ٢٠٠٢م، خالد حممد نواف الدليمي )تأثري العالقات الرتكية االمريكية بعد العام ٢٠١٤ .704

لعراق سوريا الكيان الصهيوين ارسائيل ايران( املاجستري عىل دول الرشق االوسط ا

العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية والدبلوماسية كلية القانون العلوم السياسية 

  قسم الدراسات العليا جامعة بريوت العربية بإرشاف د خليل حسني

املستحرضات م، دعاء حامد حممد عبد الرمحن ، املسؤولية املدنية عن اكتشاف 2014 .705

الدوائية اجلديدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، دعاء حامد حممد عبد الرمحن، املسؤولية املدنية عن اكتشاف املستحرضات 2014 .706

الدوائية اجلديدة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 عربية.   ال
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م، راشد حممد راشد محدان السلحدي الشحي، الرقابة القضائية عىل قرارات 2014 .707

الضبط االداري يف احلكومة االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

دراسة مقارنة م، رغد خزعل عبد سعيد النجار )مرفق النقل والرسوم النامجة عنه ٢٠١٤ .708

( املاجستري القانون املايل والترشيع املايل كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د قبس 

 حسن عواد البدراين 

م، روسم عطية موسى نو ، احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش يف جمال 2014 .709

رية املعامالت التجارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

 مرص العربية.  

م، ريزان محودي كريم )التحكيم يف تسويق املنازعات الناشئة عن عقود نقل ٢٠١٤ .710

التكنولوجيا( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة ال البيت بإرشاف د عمر فالح 

  العطني

اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية يف مواجهة )م، زياد سعد حممود أبو طه 2014 .711

عني  كلية احلقوق جامعةالدكتوراه قسم القانون الدويل العام  (دول غري االطرافال

 .  شمس بإرشاف د ابراهيم حممد العناين
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م، رسباز نظام عثامن ، اجلريمة اجلنائية الناشئة عن استخدام اهلواتف النقالة 2014 .712

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

م، سعيد السيد الصادق حسب اهلل ، ضامنات ترشيح رئيس الدولة بني الرشيعة 2014 .713

اإلسالمية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، سليامن عبد اهلل العيسى ، عالقة كل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف 2014 .714

مجهورية مرص العربية ودولة الكويت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سليامن منصور يونس احلبوين ، احلق يف البيئة وااللتزام بحاميتها يف النظم 2014 .715

هورية الدستورية املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 مرص العربية.  

م، سامح عبد اهلل حممد ابراهيم، احلامية القانونية للمرأة العاملة. رسائل واطاريح 2014 .716

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سوزان نوري فقي حممد ، االثبات يف جرائم االنرتنت يف القانون العراقي 2014 .717

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص والقانون املقارن . 

 العربية.  
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م، شايف طالب حممد العجيمي ، التنظيم القانوين لغرامة التأخري يف العقد االداري 2014 .718

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

صاص القضاء العسكري العراقي دراسة مقارنة( م، شاهني امحد عباس )االخت٢٠١٤ .719

بإرشاف د  املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة كركوك

 حممد عباس محودي و د يارس حممد عبداهلل

م، رشيف عبد الواحد حممد الفار ، املعايري الدولية للعدالة اجلنائية . رسائل 2014 .720

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية 

م، شهاب فاروق عبد احلي عزت ، التحكيم يف منازعات املرشوعات . رسائل 2014 .721

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، شيامء جبار يعقوب )مستقبل االحتاد الفيدرايل يف العراق( كلية القانون 2014 .722

 العلوم السياسية/ جامعة بريوت العربية، بإرشاف د: عمر. و

م، صالح عبد عايد صالح العجييل ، عقود استثامر النفط والغاز يف العراق . 2014 .723

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بات الرشعية . رسائل م، صالح الدين مسعود عمر الشبيل ، أثر التوبة يف العقو2014 .724

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  



141 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، صالح رزق عبد الغفار يونس ، جرائم االستغالل االقتصادي لألطفال . 2014 .725

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

جمالس املحافظات يف تنظيم عمل ورقابة اجهزة م، ضياء عباس عيل )سلطة ٢٠١٤ .726

احلكومات املحلية يف العراق( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية 

  قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي

م، طارق سمري طلبة دويدار، االبعاد القانونية المتداد رشط التحكيم. رسائل 2014 .727

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطا

م، عادل محود قايد العدواين، أثر تغيري قيمة النقود عىل تقدير التعويض. رسائل 2014 .728

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عاطف حمروس رشاد ابراهيم، حرية تكوين اجلمعيات. رسائل واطاريح 2014 .729

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عامر حممد سامل عبد الرمحن ، عقود االمتياز النفطية . رسائل واطاريح القانون 2014 .730

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عبد احلليم أمحد بركات غزال ، احلامية اجلنائية املوضوعية لتعامالت الشبكة 2014 .731

الدولية للمعلومات االنرتنت. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الرزاق سيد متويل أمحد ، مسؤولية الرشطة عن االرضار الناشئة عن 2014 .732

ة وظيفتها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص مزاول

 العربية.  

م، عبد السالم حممد عبد السالم اجلنيدي ، االدلة العلمية وتأثريها عىل اقتناع 2014 .733

القايض اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عبد العزيز حممد ابراهيم قطاطو ، الدعوى الدستورية االصلية . رسائل 2014 .734

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد القادر أمحد عبد القادر احلسناوي ، العالقة بني جملس األمن واملحكمة 2014 .735

احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية

 العربية.  
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م، عبد اهلل بن راشد السنيدي ، املركز القانوين لألجنبي يف ظل التكتالت 2014 .736

االقليمية احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ون العام يف محاية البيئة . رسائل م، عبد اهلل راشد سعيد الساعدي ، دور القان2014 .737

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد املنعم أمحد نبيل خليفة، احلامية القانونية للمستهلك يف عقود توريد 2014 .738

برجميات احلاسوب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 ربية.  مرص الع

م، عبد النارص حممد عيل حممد ، واجب املوظف العام ازاء االموال العامة رسائل 2014 .739

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، عبري ابراهيم أمحد احلسيني ، العالقة بني الرشعية الدولية حلقوق االنسان 2014 .740

واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية والقوانني الوطنية . رسائل 

 مرص العربية.  

م، عثامن عبد الرمحن ابراهيم احلفناوي ، دور األمم املتحدة املعارص وفاعلية تنفيذ 2014 .741

قرارات جملس األمن الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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صام حممود عبد احلليم يوسف ، املسؤولية اجلنائية للمصابني باألمراض م، ع2014 .742

العصبية والنفسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، عالء حممد شاكر سليامن ، احلامية اجلنائية لألعضاء البرشية . رسائل واطاريح 2014 .743

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق 

م، عيل حسني خمتار خضري، احلامية اجلنائية لنظام االنتخايب. رسائل واطاريح 2014 .744

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل عابدين عيل عبد املجيد، املسؤولية املدنية لطبيب االسنان يف جمال 2014 .745

الصناعية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية الرتكيبات 

 مرص العربية.  

م، عيل عبد اخلالق عيل ) شكل النظام الديمقراطي واثره يف احلقوق واحلريات ٢٠١٤ .746

السياسية( الدبلوم العايل عام قانون حقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة املوصل 

 طفىبإرشاف د حممد ذنون يونس مص

م، عيل عبد الرزاق ابراهيم ويح ، التعاقد عن طريق التلفزيون. رسائل واطاريح 2014 .747

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عيل عز الدين الباز عيل، نحو مؤسسات عقابية حديثة. رسائل واطاريح 2014 .748

 العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، عمر حممد زهدي، التنظيم القانوين حلصانة البعثة الدبلوماسية يف القانون 2014 .749

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

م، عمرو زكريا صاوي عبد الرمحن ، الطفل املحارب يف القانون الدويل اإلنساين 2014 .750

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطا

م، عمرو حممد غازي املارية، عقد البيع االلكرتوين أحكامه وأثاره. رسائل 2014 .751

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

نية للحامية الدولية م، غنيم قناص غنيم احلميدي املطريي ، املؤثرات القانو2014 .752

لألفراد حلقوق اإلنسان عىل سيادة الدولة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، فارس خرض عبيس اجلليحاوي )املركزية و الالمركزية يف النظام العراقي م٢٠١٤ .753

العربية للرتبية و الثقافة و العلوم  دراسة مقارنة( املاجستري جامعة الدول العربية املنظمة

معهد البحوث و الدراسات العربية قسم البحوث و الدراسات القانونية بارشاف 

  صالح الدين فوزي حممد
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م، فاطمة بشري حممد موىل ، احلامية اجلنائية من العنف االرسي يف القانون الليبي 2014 .754

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

م، فاطمة جالل عبد اهلل شهاب الدين، حقوق امللكية الفكرية يف املصنفات 2014 .755

املشرتكة واجلامعية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

ة االجتار بالبرش. م، فتحي سعد املربوك عون، التعاون الدويل ملكافحة جريم2014 .756

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    

م، فراس عبد القادر عبد الستار، القيود الواردة عىل السلطة التقديرية للقايض 2014 .757

اجلنائي يف القانون العراقي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 مجهورية مرص العربية.  املنصورة 

م، كامل حممد كامل رزة، اجلوانب القانونية للمسؤولية الدولية للمنظامت 2014 .758

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

م، كفاح مشعان العذري ، املسؤولية اجلنائية الدولية لرؤساء الدول واحلكومات 2014 .759

ارتكاب اجلرائم الدولية يف إطار نظام روما األسايس بإنشاء املحكمة اجلنائية الدولية عن 

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، مبارك سعد حممد راشد املطريي ، املشاكل واملسؤولية القانونية التي تثريها 2014 .760

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة عمليات جراحة التجميل . 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد ابراهيم هالل ابراهيم، املسؤولية املدنية يف جمال نقل وزرع االعضاء 2014 .761

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

زي ، الرقابة الدستورية عىل املعاهدات الدولية . م، حممد السيد صالح حجا2014 .762

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد السيد حممد عبد الرمحن الشهاوي ، التنمية املحلية واثرها عىل التنمية 2014 .763

ورة مجهورية مرص االقتصادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 العربية.  

م، حممد جالل حممد العيسوي ، دور القايض االداري يف املنازعات االدارية . 2014 .764

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد حلمي طه الشاعر، النظام القانوين لعقود احرتاف العبي كرة القدم. 2014 .765

 طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل وا
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م، حممد حلمي حممد حسان ، سلطة القايض اجلنائي يف تطبيق اجلزاء االجرائي . 2014 .766

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اجلنائية عن جرائم الدعارة يف القانون  م، حممد محد عبيد محد الزوهري ، املسؤولية2014 .767

االحتادي اإلمارايت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، حممد محود مساعد أبو غانم ، جريمة التهريب املنظم للهجرة غري املرشوعة مع 2014 .768

اريح القانون كلية احلقوق جامعة دراسة تطبيقية عىل اجلمهورية اليمنية . رسائل واط

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد خال برع )تطور املعاهدات الدولية يف ثنايات القانون الوطني دراسة ٢٠١٤ .769

مقارنة( الدكتوراه احلقوق اجلامعة اللبنانية املعهد العايل للدكتوراه يف احلقوق والعلوم 

 رشاف د احالم بيضونالسياسية واالدارية واالقتصادية بإ

م، حممد خالد برع )توطني املعاهد الدولية يف ثنايا القانون الوطني دراسة مقارنة( ٢٠١٤ .770

الدكتوراه احلقوق اجلامعة اللبنانية املعهد العايل احلقوق والعلوم السياسية واالدارية 

 واالقتصادية بإرشاف د احالم بيضون 
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لقضاء االردين يف تفعيل التحكيم الوطني م، حممد خليفة مناور النعيم ، دور ا2014 .771

والتجاري الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، حممد رزق فايد أرشف، محاية املستهلك. رسائل واطاريح القانون كلية 2014 .772

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

هاب أحممد كندي ، دور القضاء االداري يف محاية احلريات واحلقوق م، حممد ش2014 .773

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

م، حممد عبد القادر كميل ، مدى كفالة حق األنسان يف التعبري بني الفقه 2014 .774

لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة اإلسالمي والقانون الوضعي . رسائل واطاريح ا

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عبد اهلل جاسم املهندي ، املسؤولية اجلنائية للوزراء يف القانون القطري . 2014 .775

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 الظروف اخلاصة باحلار املرضور م، حممد عبد اهلل حممد حسن حممد، مدى تأثري2014 .776

عىل طبيعة الرضر. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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م، حممد عيل ابراهيم )حدود سلطات الدولة يف تعطيل حقوق االنسان يف حاالت ٢٠١٤ .777

لعام جامعة بريوت الطوارئ يف القانون الدويل العام( ماجستري احلقوق ختصص القانون ا

العربية كلية احلقوق و العلوم السياسية قسم الدراسات العليا بإرشاف د عمر حوري و 

 د جورج عرموين

م، حممد كامل سامل عبد احلميد أبو زيد ، جدوى الرقابة القانونية عىل البنوك . 2014 .778

 .  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، حممد حمسن شذان قاسم ، النظام التأديبي للموظف العام يف اليمن . رسائل 2014 .779

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد حممود سالمة جرب ، الدور االقتصادي للقايض االداري يف مرص وفرنسا 2014 .780

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

م، حممد هاشم ابو هشيمة عبد اهلل ، البريوقراطية االدارية واثرها عىل االداء 2014 .781

ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص احلكومي . رسائل واطاريح القان

 العربية.  

م، حممود امحد حممد عيل رشيد ، ضامنات محية احلقوق واحلريات العامة رسائل 2014 .782

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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تية. رسائل م، حممود حممد حممد خليل، االلتزام باإلفصاح يف عقد املعلوما2014 .783

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممود معمر عبد اهلل أبو ستني ، انعكاسات تدفق االستثامر االجنبي عىل 2014 .784

الدولة املضيفة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

شعيب عقرب ، رسية احلسابات املرصفية . رسائل واطاريح القانون  م، خمتار عيل2014 .785

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مروة زين العابدين سعد صالح ، احلامية القانونية الدولية للبيانات الشخصية 2014 .786

طاريح القانون عرب االنرتنت بني القانون الدويل االتفاقي والقانون الوطني . رسائل وا

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مريم عبد االله عبد الكريم )عقد الرحلة السياحية يف القانون الدويل اخلاص ٢٠١٤ .787

( املاجستري القانون الدويل اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د بدران شكيب 

 عبد الرمحن الرفاعي 

 االجراءات التأديبية يف الترشيع والقضاء) ليم بن مرهون التويبم، مسلم بن س2014 .788

كلية احلقوق  الدكتوراه دراسة مقارنة القانون الفرنيس القانون املرصي القانون العامين(
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عني شمس بإرشاف د حممود ابو السعود حبيب و د حممد بن طاهر بن حممد ال جامعة 

 .  ابراهيم

م، مصطفى أمحد بخيت عبد ربه ، محاية املمتلكات الثقافية الرتاثية اثناء املنازعات 2014 .789

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

م، مصطفى عيل مصطفى جاب اهلل ، احلامية اجلنائية لعالقات العمل يف نطاق 2014 .790

ئل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القطاع اخلاص . رسا

 العربية.  

م، معن بن عيل اجلربا، الطبيعة القانونية للكفاالت املستقلة واخلطابات االعتامد 2014 .791

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

ويدان ، التوازن املايل للعقد االداري . رسائل واطاريح م، مفتاح عطية مفتاح ع2014 .792

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، منري يوسف حامد املناصري ، سلطة املحكم يف االثبات يف خصومة التحكيم 2014 .793

ة مرص التجاري الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

 العربية.  
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م، مهند اياد جعفر فرج اهلل )النظام القانوين للقضاء االداري الدويل( املاجستري ٢٠١٤ .794

احلقوق ختصص القانون العام جامعة بريوت العربية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 بإرشاف د عمر حوري 

عالقات م، ميشيل نرص احلكيم معوض، مبدأ استقالل رشط التحكيم يف ضوء ال2014 .795

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

 العربية.  

م، نارص عبد اهلل املقلد ، املعاملة العقابية للمحكوم عليهم اثناء التنفيذ العقايب 2014 .796

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، ندى خري الدين سعيد عبد الرمحن) الدفوع االجرائية يف الدعوى املدنية ( ٢٠١٤ .797

املاجستري القانون املرافعات و االثبات كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د فارس 

 عيل عمر عيل 

م، نرجس حممد سلطان السلطاين )إجيار الوقف يف الترشيعات االردنية والعراقية ٢٠١٤ .798

قه االسالمية( املاجستري القانون كلية احلقوق جامعة االرساء بإرشاف دراسة مقارنة بالف

  د صاحب الفتالوي

م، نرص الدين عبد الرمحن ويس زنكنه ) التنظيم الدستوري للسلطة الترشيعية يف ٢٠١٤ .799

 ١٩٢٥النظام الربملاين العراقي دراسة قانونية مقارنة بني القانون االسايس العراقي سنة 
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( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم ٢٠٠٥العراق سنة  ودستور مجهورية

 السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د فوزي حسني سلامن اجلبوري

الدكتوراه  (االستحواذ عىل الرشكات التجارية)م، هناد أمحد ابراهيم السيد 2014 .800

اف د رضا السيد عبد عني شمس بإرشكلية احلقوق جامعة التجاري والبحري القانون 

   احلميد و د حممد ابراهيم حممود الشافعي

م، نوزت مجعة حسن اهلسنياين، التعاقد بواسطة الشبكة االلكرتونية االنرتنت 2014 .801

ومحاية املستهلك. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

وط املقرتنة بعقد الزواج يف الفقه االسالمي . م، هادي حممد نارص عوض ، الرش2014 .802

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هانم أمحد حممود سامل ، نحو قانون اجراءات ادارية مرصي . رسائل واطاريح 2014 .803

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

هشام سعيد اسامعيل ، دور التحكيم االلكرتوين الدويل يف منازعات التجارة  م،2014 .804

 الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، هونه رمحه رشيد حممد ، احلامية القانونية  لعقود التجارة االلكرتونية . رسائل 2014 .805

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية ا

م، وليد رشاد جودة يوسف ، عمليات االستنساخ بني اإلباحة والتجريم . رسائل 2014 .806

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، يارس أمحد بدر حممد، أثر االعتبار الشخيص عىل تكوين وتنفيذ العقد يف 2014 .807

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

 العربية.  

م، ُييى صالح ُييى ابو حاتم ، املركز القانوين لالجئني يف ضور احكام القانون 2014 .808

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الدويل اخلاص . رس

 العربية.  

م، يوسف فرج صالح ، احلامية اجلنائية جلسم االنسان يف ضوء االساليب الطبية 2014 .809

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

 Adnan mousa fayadt alkinani (La proplimaticaم، 2015 .810

del aqua en Iraq una reflexion sobre,la Incidencia de la 

politica turca de infra estructras  ) 
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م، ابتهال مالك جليل حممد )آثر العالقات االرسائيلية ــ اهلندية عىل االمن 2015 .811

 القومي الباكستاين( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، ابراهيم الصاحلني حممد تاج الدين )تامني املسئولية املدنية للناقل اجلوي( 2015 .812

 حلقوق جامعة املنصورة مرص.املاجستري كلية ا

م، ابراهيم سادر محدان )املسؤولية اجلزائية لرؤساء الدولة والقادة عن جرائم 2015 .813

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

مية م، ابراهيم عبد السالم عبد السالم خلف، االثار االقتصادية واالجتامعية لتن2015 .814

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

م، إبراهيم عبدالنارص خليفة )محاية املساهم يف رشكة املسامهة( قسم القانون 2015 .815

 اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف د: مفتاح رمضان الرويمي، جامعة طرابلس ليبيا.

سيف )سياسة مرص اخلارجية والقضية الفلسطينية من احلكم  م، إبراهيم حممد2015 .816

 2013Egypt's foreign policy and-1917امللكي إىل الربيع العريب 

Palestinian cause from the monarchy to Arab Spring : 

( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت 1917-2013

 امحد مجيل عزم.فلسطني بإرشاف د: 
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م، ابراهيم حممد منيب نوري عبدربه )االبعاد السياسية ملوقف حزب اهلل من 2015 .817

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط 2015 - 2011الرصاع عىل السلطة يف سوريا 

قسم التاريخ والعلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم االنسانية غزة فلسطني بإرشاف د: 

 ي و د خالد رجب شعبان. زهري ابراهيم املرص

م، أبوبكر عبدالسالم بن زيد )النظام القانوين للجان اإلدارية ذات االختصاص 2015 .818

الكوين عيل اعبودة،  :القضائي( قسم القانون اخلاص كلية القانون املاجستري ارشاف د

 جامعة طرابلس ليبيا.

رالية م، احسان عبداملطلب جاسم )ضامنات عدم جتاوز السلطات الفد2015 .819

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

 لبنان.     

م، احسان عبداهلادي سليامن )بنية الدولة االملانية منذ معاهدة بوتسدام سنة 2015 .820

وانعكاساهتا عىل سياستها الداخلية واخلارجية(، الدكتوراه، كلية العلوم  1945

 ية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  السياس

م، امحد ابراهيم )طرق انقضاء االلتزام بدين الرضيبة دراسة مقارنة( املاجستري 2015 .821

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد خري العكام.
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لفلسطينية م، امحد أسعد حسني القبط )السياسة اخلارجية الصينية جتاه القضية ا2015 .822

(، املاجستري كلية االقتصاد والعلوم االدارية قسم العلوم السياسية غزة 2013 - 1993

 فلسطني بإرشاف د: كامل حممد االسطل و د محد حلمي الفرا. 

م، امحد باسم ابو دالل )احلقوق السياسية لغري املسلمني يف الفقه االسالمي( 2015 .823

معة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلا

 السويس.

م، امحد حسن سعيد خليل )جريمة التزوير يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية 2015 .824

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

 حممد نعامن النحال.

املعلومات غري املعلنة يف الرشكات املسامهة دراسة م، أمحد حسني )التعامل ب2015 .825

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

 قره باش.

م، امحد حسني نعيم )سلوك الرشطة النموذجي يف التعامل مع الشعب مدونة 2015 .826

عام كلية احلقوق اجلامعة قواعد السلوك االمني نموذجا(، املاجستري، القانون ال

 االسالمية يف لبنان.       
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م، امحد حسني وايل البدري )آثر البنية االقتصادية يف الثقافة السياسية يف العراق 2015 .827

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: امحد 2003بعد عام 

 عبدالقادر خملص القييس.

عليان )حقوق اإلنسان يف األردن رؤية اسرتاتيجية( م، امحد محدان ندى ال2015 .828

الدكتوراه جامعة ام درمان االسالمية معهد البحوث والدراسات االسرتاتيجية السودان 

 بإرشاف د: حسن حممد امني امحد

م، امحد محندي ُييى الربيعي )رقابة املفتش العام عىل اعامل االدارة يف العراق(، 2015 .829

عام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص املاجستري، القانون ال

 اهلل      

م، امحد رسول عبد عجيل الالمي )دور القوى غري الرسمية يف صنع السياسات 2015 .830

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.2013-2003العامة يف العراق 

نظيم القانوين للجامعات املسلحة يف القانون الدويل م، أمحد صبار عبد األمري )الت2015 .831

اإلنساين( كلية القانون جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: صالح جبري 

 البصييص. 
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م، امحد صربي كاظم عبد السعدي )خيار املستهلك يف العدول عن العقد 2015 .832

ربالء، املاجستري القانون، بإرشاف ك جامعة –االلكرتوين دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 د: باسم علوان طعمة العقايب.

م، أمحد صدام ايدام العتايب )االستقرار السيايس يف دول جملس التعاون اخلليجي 2015 .833

: الواقع واملستقبل اململكة العربية السعودية إنموذجا(، الدكتوراه الدراسات الدولية 

 إرشاف د: مثنى عيل حسني.كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ب

م، أمحد عبد اهلل خليفة مسعود )دول جنوب املتوسط وسياسة اجلوار والرشاكة 2015 .834

االوروبية( قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية املاجستري ارشاف: د. 

 منصور فرج الشكري، جامعة طرابلس ليبيا.

 2001والتوازن االسرتاتيجي العاملي بعد عام م، امحد عبداجلبار عبداهلل )الصني 2015 .835

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

 بإرشاف د: حممد ياس خضري.

م، امحد عبدالزهرة )التنظيم القانوين يف الترشيع اجلنائي يف القانون العراقي دراسة 2015 .836

، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: ضياء عبداهلل مقارنة(، املاجستري القانون

 عبود. 
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م، امحد عبدالكاظم موسى )مكانة ايران االقليمية يف االسرتاتيجية االمريكية بعد 2015 .837

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: حممد كريم 2003عام 

 كاظم.

كالية التكوين االقاليم واختصاصاهتا يف الترشيع م، امحد عبداهلل عبد اجلبور )اش2015 .838

العراقي دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون العام، اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق، 

 بإرشاف د: زهري شكر. 

م، أمحد عطا عبد العظيم عبد اللطيف )املسئولية الدولية عن جريمة االبعاد او 2015 .839

ء احكام القانون الدويل العام(، الدكتوراه قسم القانون النقل القرسي للمدنيني يف ضو

 . عرشي حممد اهلادي عبد: د بإرشاف، املنوفية جامعة –الدويل، كلية احلقوق 

م، أمحد عيل )العالقات االقتصادية الصينية اإليرانية وأثرها يف االقتصاد العاملي( 2015 .840

ية العلوم السياسية جامعة املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كل

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست و د.نبيل عيل.

م، امحد عيل حسني املعموري )حرية الرأي يف نطاق الوظيفة العام دراسة 2015 .841

 جامعة الكوفة، بإرشاف د: سعيد عيل غافل.  -مقارنة(، املاجستري، القانون العام 
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دراسة  -عبود اخلفاجي )آثار احلكم الصادر بعدم الدستورية م، أمحد عيل 2015 .842

جامعة بابل، الدكتوراه القانون الدستوري، بإرشاف د: رافع  -مقارنة( كلية القانون 

 خرض صالح. 

م، امحد عنه حاشوش الزبيدي، التوازن االسرتاتيجي بني جملس التعاون اخلليجي 2015 .843

النجف االرشف، املرشف د: عيل  -ت العليا والعراق وايران، معهد العلمني للدراسا

 هادي الشكراوي. )العلوم السياسية(

م، امحد غركان رسحان )مركز املحارب يف القانون الدويل االنساين(، املاجستري، 2015 .844

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

مستقبل الرقابة عىل البنوك بعد االزمة املالية العاملية، م، امحد فاروق حممد الزيني، 2015 .845

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد فؤاد حسن )الدوافع السياسية واالقتصادية هلجرة الكفاءات العربية 2015 .846

لية العلوم السياسية العراق انموذجا( املاجستري العلوم السياسية ك 1990بعدعام 

 جامعة النهرين.     

م، أمحد يارس مسك )التعويض عن رضر تفويت الفرصة دراسة مقارنة(، 2015 .847

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

 بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.
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لنرش يف تنفيذ القانون الدويل االنساين(، م، امحد يعقوب ابراهيم االسدي )دور ا2015 .848

 جامعة الكوفة، املاجستري، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل.  -كلية القانون 

م، اديب اسامعيل حمفوض )القيود التي تفرضها مصلحة الدولة عىل امللكية 2015 .849

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

م، ازهار هاشم امحد الزهريي )الرقابة عىل دستورية االنظمة والقرارات االدارية 2015 .850

 (، الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد.2005يف ظل دستور مجهورية العراق 

م، أسامة إسامعيل حممد عاميره )عقد التأجري التموييل يف فلسطني األحكام 2015 .851

ارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت واالنقضاء دراسة حتليلية مق

 فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.

م، اسامة زكي ابورمحة )اخذ التكلفة الفعلية وتطبيقاته املرصفية( املاجستري كلية 2015 .852

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

عبده السيد شاهني )دور املالية العامة املحلية يف التنمية االقتصادية م، أسامة 2015 .853

 دراسة مقارنة عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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م، اسامة عصام ابو وردة )االنتفاع باألعضاء البرشية املستأصلة بعد عقوبة 2015 .854

مية بغزة فلسطني بإرشاف د: رشعية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسال

 خالد عبد اجلابر الصليبي.

م، أسامة حمفوظ السائح )ضامنات املتهم مرحلة التحقيق االبتدائي يف قانون 2015 .855

االجراءات اجلنائية املرصي والليبي( الدكتوراه، مجهورية مرص العربية بإرشاف د: 

 رشيف سيد كامل. 

قليم يف النظام االحتادي العراقي منظور م، أسامة حممد صاحب )جتربة ادارة اال2015 .856

 تنموي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، ارساء خرض خليل النادي )اخللطة يف االموال واثرها عىل االحكام( املاجستري 2015 .857

 ري كامل ابراهيم.كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: تيس

م، ارساء رمحن جرب )النظام القانوين للعقود املربمة بني الدول واالشخاص 2015 .858

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

 حمي الدين القييس. 

ئية(، املاجستري م، ارساء سعيد عايص )اشكالية التنفيذ يف احكام املحاكم اجلزا2015 .859

 القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد. 
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م، ارساء منقذ هاشم )نظام االفالس املرصيف يف قانون التجارة العراقي واللبناين 2015 .860

 لبنان. -دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، اسعاف مهدي سلطان )مسؤولية االدارة عن التسجيل العقاري الباطل يف 2015 .861

النجف االرشف،  -القانون العراقي( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 املرشف د: رياض عبد عيسى الزهريي. )قسم القانون( 

ية للدولة دراسة م، اسعد رشيد سكر )اجلرائم املاسة باالقتصاد الوطني والثقة املال2015 .862

مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة بابل بإشـراف د حسون عبيد هجيج 

 و د سعد خضري عباس

 The م، اسكندر بشارة اسكندر سالمة )األثر الناقل لإلستئناف دراسة مقارنة2015 .863

effect of substantiating an appeal comparative study )

 ة احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: رشا محاد.املاجستري كلي

م، اسالم اسامة عياده بربخ )التوسع يف املعامالت املالية املختلف فيها وضوابطه 2015 .864

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

 هربيد.بإرشاف د: عاطف حممد حسني ابو 

م، اسامء عبداحلسني امحد )النظام التأديبي للموظف الدويل(، املاجستري، القانون 2015 .865

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد املجذوب      
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م، أسامء مصطفى عبدالقادر غنيامت )عقوبة االعدام يف الترشيعات الوطنية 2015 .866

ة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية واالقليمية والدولية دراس

 احلقوق، بإرشاف د: حسن اجلوخدار. 

م، اسامعيل فاضل حلواص أدم الشمري )الطبيعة القانونية لقرارات جملس 2015 .867

 النواب العراقي دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام،

 فيصل مهدي. بإرشاف د: غازي 

م، ارشف حممد عبد الشايف احلبييل، التأصيل القانوين والفلسفي للمنطق القانوين 2015 .868

واثره يف الترشيع وانزل االحكام. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

رنة( م، اصف عساف )الدور االستثار ملجلس الدولة السوري دراسة مقا2015 .869

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

م، افتكار البيضة )تطور اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي بعد احلرب الباردة( 2015 .870

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 ة، بإرشاف د: خالد املرصي.العربية السوري

م، اقبال عبداهلل امني )سلطة رئيس الدولة يف النظام(، املاجستري القانون 2015 .871

 الدستوري، كلية القانون جامعة بغداد. 
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م، اقبال ناجي سعيد العزاوي )النظام القانوين للهيئات املستقلة يف العراق دراسة 2015 .872

كتوراه القانون العام، بإرشاف د: وسام صبار مقارنة(، كلية القانون جامعة بغداد، الد

 العاين. 

م، اقبال نعمت درويش كريم )دور القضاء يف تنفيذ االحكام االدارية( املاجستري 2015 .873

 كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: نجيب خلف أمحد اجلبوري

ارنة(، م، اكرم حتسني حممد حسن )النظام القانوين للتوثيق االلكرتوين دراسة مق2015 .874

كلية القانون جامعة البرصة، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: غني ريسان جادر 

 الساعدي. 

م، االء طالب خلف )التوظيف السيايس لعالقة جملس االمن باملحكمة اجلنائية 2015 .875

الدولية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: عيل حسن 

 نيسان.

االء عبدالواحد موسى )محاية البيئة البحرية اثناء النزاعات الدولية املسلحة(، م، 2015 .876

املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عيل جبار 

 كريدي.
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م، االء مهدي مطر )املسؤولية االدارية عن ارضار املنشآت العامة دراسة مقارنة(، 2015 .877

انون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حمي الدين املاجستري، الق

 القييس     

م، السيد حممد زكي حسن، دور صندوق النقد الدويل يف معاجلة االزمات املالية 2015 .878

يف ضوء حتديات العوملة االقتصادية مع االشارة اىل مرص. رسائل واطاريح القانون كلية 

 رة مجهورية مرص العربية.   احلقوق جامعة املنصو

م، املدثر نضال عبد الكريم القضاة ) مدى فعالية جامعة الدول العربية يف تسوية 2015 .879

النزاعات االقليمية بالطرق السلمية النزاع السوري انمرذجا( املاجستري القانون العام 

 جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: حممد حسني القضاة.   

دراسة مقارنة(، كلية  -امال امحد ناجي )الغش واثره يف املسؤولية العقدية  م،2015 .880

جامعة بغداد، فرع القانون اخلاص، الدكتوراه، بإرشاف د: عباس زبون عبيد  -القانون 

 العبودي.

م، أمامة اسامعيل )وسائل دفع املسؤولية املدنية يف جمال النقل متعدد الوسائل( 2015 .881

نون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد الدكتوراه كلية القا

 حاتم البيات.
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م، اماين حسن مومني )ضامن الودائع املرصفية يف القانون األردين(، جامعة 2015 .882

 الريموك االردن.  

م، أماين زاهر الرشهان )اسرتاتيجية حلف شامل االطليس جتاه منطقة اخلليج 2015 .883

ب الباردة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب العريب بعد انتهاء احلر

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

 امحد عيل.

م، اماين هاشم لطيف )االحزاب السياسية واالنتامءات التقليدية يف دول املرشق 2015 .884

( املاجستري العلوم السياسية كلية 1990ام العريب دراسة حالة العراق ولبنان بعد ع

 العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، امل جرب نارص )قواعد املرافعات واالثبات يف منازعات الرضائب املبارشة 2015 .885

دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة ذي قار، املاجستري، بإرشاف د: عيل هادي عطية 

 اهلاليل.

)صالحيات رئيس الدولة يف روسيا االحتادية دراسة  م، أمل نجيب ترمس2015 .886

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

 حممد طي     
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م، آمنة رسول عبدالزهرة )الفاعلون اجلدد يف السياسة الدولية فاعلو الشبكة 2015 .887

 السياسية جامعة النهرين.انموذجا(، الدكتوراه كلية العلوم 

م، امري عباس صابر عباس )احلكم املنعدم( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة 2015 .888

 لبنان. -االسالمية بريوت 

عىل  2011م، أنس حممد عصام عبد الرمحن )أثر التعديالت الدستورية لعام 2015 .889

االهلية كلية احلقوق، السلطات العامة يف االردن( املاجستري القانون العام جامعة عامن 

 بإرشاف د: اسامة احلناينة.

م، انصاف طالب حممد عبيد )السلوك السيايس اخلارجي الرويس جتاه اسيا 2015 .890

( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة 2000الوسطى بعد عام 

 النهرين بإرشاف د: اسامة مرتىض السعيدي.

دراسٌة   -ورح املعلومِة املرصفيِة يف جريمِة غسيِل األَموال م، إنعام صبيح جاسم )د2015 .891

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: أمحد  -( كلية القانون -مقارنٌة 

 سامي مرهون؛ د: عيل عادل اسامعيل. 

م، آنامر موسى جواد )احلرب يف السياسة اخلارجية االمريكية بعد احلرب 2015 .892

كتوراه الدراسات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف الباردة(، الد

 د: خضري عباس عطوان. 
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م، اهداء باسم داود اخلفاجي )عقد التوريق املرصيف دراسة قانونية مقارنة(، 2015 .893

 جامعة كربالء كلية القانون التجاري، الدكتوراه، بإرشاف د: عالء عزيز محيد. 

يب السعدي )دور االقليات يف حكم العراق وفقًا لدستور م، آيات سلامن شه2015 .894

( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه، القانون العام، بإرشاف د: صعب 2005

 ناجي عبود 

م، ايات حممد سعود )مدى مرشوعية استخدام االسلحة النووية يف اطار القانون 2015 .895

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

م، اياس حاج محود )ثنائية الرضا واالعتداء بني التجريم والتربير( املاجستري كلية 2015 .896

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

م، آية اسامعيل غانم أبو شقرة )معيار اجلودة يف عقدي السلم واالستصناع يف 2015 .897

( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني الفقه االسالمي

 بإرشاف د حممد صبحي أبو صقر. 

 2003م، ايامن رشيف عيل، احلقوق واحلريات السياسية للمرأة العراقية بعد 2015 .898

النجف االرشف،  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"

 ( )العلوم السياسية(5861العكييل. ) بإرشاف د: زيد عدنان
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م، ايامن عادل اهلباش )حقوق االقارب غري املسلمني يف الرشيعة االسالمية( 2015 .899

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

 اسامعيل هنية.   

يف االجراءات اجلزائية(،  م، ايامن عبداهلل امحد العزاوي )تعدد اجلرائم واثره2015 .900

 املاجستري القانون اجلنائي، جامعة بغداد كلية القانون.

م، ايامن قاسم هاين الصايف )التنظيم القانوين ملجلس الوزراء يف دستور مجهورية 2015 .901

دراسة مقارنة(، كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه فلسفة  2005العراق لسنة 

 عثامن سلامن غيالن العبودي.  القانون العام، بإرشاف د:

م، ايامن جميد هادي األنصاري، )العقد يف الفضاء اإللكرتوين دراسة مقارنة 2015 .902

للقوانني األمريكية والعراقية األسرتالية( جامعة مالبورن يف اسرتاليا، الدكتوراه القانون 

 الدويل اخلاص.

(، املاجستري العالقات 2003م، ايامن حممد جرب )ازمة احلكم يف العراق بعد عام 2015 .903

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

 عامر  
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م، ايامن حممود حميبس )واجب االدارة يف منع االجتار بالبرش ومكافحته يف القانون 2015 .904

ون العام، املاجستري، جامعة بغداد، قسم القان -العراقي دراسة مقارنة( كلية القانون 

 إرشاف د: وليد مرزة محزة. 

م، ايناس جاسم حممد )السياسية اخلارجية االمريكية جتاه ايران يف عهد ادارة 2015 .905

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

 فكرت نامق العاين.

ية التعامل باالعتامدات املستندية لدى املصارف م، إيناس جواد حسن املالعبي )آل2015 .906

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

 االردن، بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

م، إيناس محزة سلامن )االدعاء العام يف املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة(، كلية 2015 .907

 عة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عباس عبود عباس. جام -القانون 

م، ايناس مسلم توفيق اخلزرجي )نطاق االقليم االعتباري اجلزائي دراسة 2015 .908

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

 لبنان بإرشاف د سمري عالية.      

اهياب عليا )االنتهاء املبترس للعقد االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية م، 2015 .909

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امحد اسامعيل.
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م، أهيم حسن )املسؤولية اجلزائية عن النرش االعالمي وااللكرتوين( الدكتوراه 2015 .910

 ربية السورية، بإرشاف د: بارعة القديس.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية الع

م، باجس فتحي نارص )سلطة ويل االمر يف تقييد احلريات السياسية يف الفقه 2015 .911

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: ماهر امحد السويس.

ناير املرصية السياسة األمريكية جتاه ي 25م، بادية فواز ياسني احلاج حسني )ثورة 2015 .912

 The January 25 Egyptianصعود وسقوط حكم اإلخوان املسلمني

revolution : American policy toward the rise and fall of 

the Muslim Brotherhood املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات )

 محن احلاج ابراهيم.العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبدالر

م، باسل احلركي )إفصاح الرشكات املصدرة لألوراق املالية دراسة مقارنة( 2015 .913

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

 اجلندي.

م، باسل املشعل )مدى مالءمة االجراءات اجلزائية مع مالحقة اجلريمة 2015 .914

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف املعلوماتية( 

 د: متيم ميكائيل.
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م، باسل هليل دحام خرض األعاجيبي )التنظيم القانوين للمساءلة التأديبية 2015 .915

للمحامي دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، 

 بإرشاف د: صالح جبري صدام البصييص. 

ادا اىل م، باسم السيد )إعفاء مزود اخلدمة االلكرتونية من مسؤوليته العقدية استن2015 .916

الرشط االتفاقي( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: هال احلسن.

م، باسم حممد حسني حمسن العوينات، احلامية االدارية للبيئة يف القانون العراقي. 2015 .917

 النجف االرشف، املرشف د: رياض -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الزهريي. )قسم القانون(

م، باسم حممد خرض )اعادة التوازن العقدي بالوسائل االتفاقية يف عقود التجارة 2015 .918

 الدولية(، فرع القانون اخلاص، الدكتوراه، بإرشاف د: عيل كاظم الرفيعي. 

م، باسم حممد عبداالمام )استقالل جهاز االدعاء العام يف ضوء أحكام نظام روما 2015 .919

(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: االسايس

 وصفي هاشم عبدالكريم.

م، بان صاحب عبد املنعم )مبدأ املواطنة وضامنات تطبيقه يف العراق( كلية 2015 .920

 القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: صالح جبري البصييص.
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محد حممد عبد السالم، اجلزاء البدين ) اجللد واملثلة ( . رسائل واطاريح م، بدر ا2015 .921

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بسام فريد حسن )حق املطلقة واحلاضنة يف السكنى فقها وقانونا دراسة مقارنة 2015 .922

خلاص اجلامعة االسالمية بريوت بني القانونيني املرصي والعراقي( املاجستري القانون ا

 لبنان. -

م، بسمة ماجد محزة )اسرتاتيجيات التنافس العاملي عىل مصادر الطاقة النفط 2015 .923

 والغاز انموذجا(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، بشار اخلياط )احلكومة االلكرتونية ودورها يف االصالح االداري( املاجستري 2015 .924

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سعيد نحييل. كلية

م، بشار جاهم عجمي )مسؤولية الدولة عن االرضار النامجة عن االخطاء 2015 .925

 القضائية(، الدكتوراه القانون الدويل، كلية القانون جامعة بغداد. 

اتيجية الروسية للمدة م، بشري محيد فاضل املوسوي )مكافحة االرهاب يف االسرت2015 .926

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2014ـ  2007
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م، بال شعبو )االشكاليات الناجتة عن التمييز بني احلق الشخيص واحلق العيني( 2015 .927

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

 دي.هن

(، املاجستري، 2006م، بالل امحد القيس )االمن القومي االرسائييل بعد العام 2015 .928

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   

م، بالل شاكر عبد )وقف تنفيذ العقوبة بني القانون االردين والعراقي(، جامعة 2015 .929

 االرساء اخلاصة كلية احلقوق االردن، املاجستري، بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.  

م، بلقاسم حامدي )ابرام العقد االلكرتوين(، املاجستري قسم احلقوق، جامعة 2015 .930

 السياسية والقانون، بإرشاف د: عيل قرييش. احلاج اخلرض باتنة كلية العلوم

م، بيان قاسم دخل اهلل )احلامية القانونية من التلوث الضوضائي يف األردن دراسة 2015 .931

مقارنة( املاجستري جامعة الريموك كلية القانون االردن بإرشاف د: كريم يوسف 

 كشاكش

 إقتصاد األغوار م، حترير صوافطه )سياسات إرسائيل اإلستيطانية وأثرها عىل2015 .932

الشاملية( املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: رائد بدر.
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م، حتسني يوسف شمخي )النظام القانوين للدفاتر التجارية دراسة مقارنة(، 2015 .933

 املاجستري القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

اء مهدي التميمي )افريقيا يف املدرك االسرتاتيجي الصيني القرن م، تغريد صف2015 .934

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

م، هتاين حممد حممد برهوم )اثر اخللل يف عقود النكاح وتطبيقاته يف املحاكم 2015 .935

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

 بإرشاف د: سامل عبد اهلل ابو خمدة.

م، توفيق حكيمي )مستقبل التوازن الدويل يف ظل الصعود الصيني(، الدكتوراه 2015 .936

العلوم السياسية ختصص العالقات الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احلاج 

 رشاف د: حسني قادري.خلرض باتنة اجلزائر بإ

م، ثامر داود عبود خضري الشافعي )املعايري املحددة لدور اإلرادة يف اختيار 2015 .937

القانون الواجب التطبيق يف العقد الدويل(، كلية القانون جامعة كربالء، الدكتوراه 

 القانون اخلاص، بإرشاف د: كريم مزعل الساعدي.

ضد االجراءات اجلنائية دراسة مقارنة(  م، جاسم الشعلة )احلصانة الربملانية2015 .938

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

 التكروري.
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م، جاسم حممد سلامن )الدفع الشكلية يف الدعوى اجلزائية(، املاجستري القانون 2015 .939

 االداري، كلية القانون جامعة بغداد.

ه وتطبيقاته يف ضوء القانون م، جرب ياسني لفته الشا2015 .940 فعي )األمن اإلنساين أبعادح

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: أمحد  -الدويل العام( كلية القانون 

 عبيس الفتالوي. 

م، جعفر امحد )طعون املستفيدين يف نطاق عقود التزام املرافق العامة دراسة 2015 .941

ن جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مقارنة( املاجستري كلية القانو

 حممد احلسني.

م، جعفر عقيل اجلمييل )مسؤولية املرصف مانح التسهيالت املرصفية دراسة 2015 .942

مقارنة يف القانونني االردين والعراقي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق 

اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مجال الدين عبداهلل األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 مكناس.

م، جعفر وادي عباس )عدم مسؤولية الدولة عن أعامل القضاء دراسة مقارنة( 2015 .943

 جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: سعيد عيل غافل.  -كلية القانون 

. رسائل واطاريح القانون م، مجال الدين مربوك موسى عيل، إلكرتونية التحكيم2015 .944

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، مجال الدين مربوك موسى عيل، إلكرتونية التحكيم. رسائل واطاريح القانون 2015 .945

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لسلطة املركزية م، مجال نارص داود حسن )تفويض الصالحيات املتبادل بني ا2015 .946

 -دراسة مقارنة(، كلية القانون  2005واملحافظات يف دستور مجهورية العراق لسنة 

 جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد.

م، مجعة الزروق فرج بلعيد )دور القبيلة يف االنظمة السياسية العربية اليمن 2015 .947

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

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي.

م، جهاد ممدوح السموين )اجلرائم العسكرية واجراءات حماكمة مرتكبيها يف 2015 .948

رشيعة والقانون اجلامعة الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية ال

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ايمن نرص عبدالعال.

م، جواد كاظم طراد الرصيفي )اجلرائم ضد االنسانية يف ضوء أحكام القانون 2015 .949

كلية القانون، القانون العام، بإرشاف د:  -(، جامعة بابل -دراسة مقارنة  -الدويل 

 د عيل القرييش. حسن عودة زعال ؛ د: حيدر كاظم عب
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م، جيزيل ابراهيم فارس )هيئة التحقيق اخلاص لدى مرصف لبنان طبيعتها 2015 .950

القانونية وإمكانية الطعن بقراراهتا(، الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية املعهد العايل 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية واالقتصادية، بإرشاف د: حمي الدين القييس.

م، حافظ عبدو )مدى فاعلية الرقابة الترشيعية عىل بيان احلكومة يف إطار ترشيد 2015 .951

االنفاق العام دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: منى ادلبي.

 م، حاكم فيصل جرب سميج )احلامية اجلنائية للجنني جراء استخدام التقنيات2015 .952

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

م، حامد جسوم محزة عطية الدعمي )دور ديوان الرقابة املالية اإلحتادي يف محاية 2015 .953

املال العام دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام بإرشاف د: 

 ري عباس الرهيمي. رفاه كريم كربل؛ و د: سعد خض

م، حامد شاكر حممود الطائي )املفاوضات السابقة عىل العقد دراسة قانونية 2015 .954

 لبنان، بإرشاف د: ماجد مزُيم.   -مقارنة(، الدكتوراه، القانون، اجلامعة اللبانية، بريوت 

م، حذيفة جاسم داود )حق املرأة يف طلب حل الرابطة الزوجية دراسة مقارنة بني 2015 .955

رشيعة والقانون يف اطار قانون االحوال الشخصية العراقي( املاجستري القانون اخلاص ال

 .شقري حممد د بإرشاف لبنان –اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، حذيفة عادل عبدالكريم منصور )اهناء العقد االداري باإلرادة املنفردة دراسة 2015 .956

ق االوسط كلية احلقوق االردن، مقارنة بني الترشيع االردين والعراقي(، جامعة الرش

 املاجستري، بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.  

م، حسام حامد عبيد املجمعي )الدفع بعدم القبول يف الدعاوي املدنية دراسة 2015 .957

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

املنظامت الدولية دراسة تطبيقية(  م، حسن احلسني )احلامية الوظيفية التي تبارشها2015 .958

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

 الدباس.

م، حسن زهري هاشم الرصاف )الديمقراطية وألياهتا يف فكر وسلوك االحزاب 2015 .959

لمني م( املاجستري معهد الع2003والقوى السياسية والشيعية يف العراق بعد عام 

 للدراسات العليا، املرشف د: عامر حسن الفياض. )العلوم السياسية(

م، حسن صالح )رشط إعادة التفاوض يف العقود االدارية الدولية( املاجستري 2015 .960

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

ستمالك والتنظيم املدين(، م، حسن عبداهلل فضل اهلل )نظرية التوازن يف اال2015 .961

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حمي الدين 

 القييس.     
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م، حسن عيل ابراهيم )اختالف الدين كامنع من موانع االرث يف لبنان( املاجستري 2015 .962

 كرم ياغي ا د بإرشاف لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، حسن فاضل )معاجلة التضخم بني السياسة املالية والنقدية يف سورية( 2015 .963

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

 املحمد.

م، حسن فالح حسن اهلاشمي )حق التصدي يف الدعوى اجلزائية يف الترشيع 2015 .964

كلية القانون جامعة البرصة، املاجستري القانون العام، بإرشاف  العراقي دراسة مقارنة(،

 د: هدى هاتف مظهر الزبيدي.

م، حسن لفتة حريب )نظام البناء والتشغيل والتحويل كأحد أوجه خصخصة 2015 .965

املرافق العامة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 فتالوي  بإرشاف د صالح هادي ال

م، حسنني فؤاد كاظم )ازمة املياه بني العراق وتركيا واثرها يف العالقات بني 2015 .966

 البلدين(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.    

م، حسني خرضة )الرقابة القضائية عىل ضوابط الشكل واالجراء يف القرار 2015 .967

قانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: االداري( املاجستري كلية ال

 نجم االمحد.
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م، حسني رحيم حممد )دور االدارة املنفردة للدولة يف القانون الدويل(، املاجستري 2015 .968

 القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، حسني سلامن سكر )ظاهرة العزوف عن املشاركة يف االنتخابات العامة 2015 .969

وتأثريها يف رشعية السلطة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د زهري شكر 

م، حسني عباس حسني )االختصاص الترشيعي يف تسوية منازعات منظمة 2015 .970

كلية القانون، إرشاف د:  -دراسة مقارنة(، املاجستري، جامعة بابل  -ية التجارة العامل

 عبد الرسول عبد الرضا.

م، حسني عباس عبود العيايش، النظم السيايس العراقي والعالقة بني السلطات 2015 .971

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005عىل وفق دستور 

 الداودي. )العلوم السياسية(االرشف، املرشف د: داود 

م، حسني عزيز حسني احلمريي )تعيني حمل عقدي البيع والسلم دراسة مقارنة 2015 .972

بني الرشيعة والقانون(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، املاجستري، 

 بإرشاف د: وليد هويمل عبدالعزيز عوجان.  

ية الروسية حيال االحتاد االورويب م، حسني حممد امني كوراين )السياسة اخلارج2015 .973

والسياسة اخلارجية لكل من روسيا واالحتاد االورويب حيال منطقتي آسيا الوسطى 
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والرشق االوسط(، املاجستري العالقات الدويل والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د غسان العزي  

ج )اثر العقوبات االقتصادية يف عملية التنمية بإيران(، م، حسني حممد صادق تا2015 .974

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عبد اهلادي 

 يموت     

م، محزة حممود عطا ابو لبدة )املصادرة يف الترشيع اجلزائي الفلسطيني دراسة 2015 .975

القانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة و

 فتحي عبد النبي الوحيدي.

م، محيد نعمة عيدان جلود )دور املبادرات السلمية يف ادارة العالقات الدولية 2015 .976

 روسيا االحتادية انموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

لرشيعة االسالمية يف الدساتري العربية دراسة م، حنان عباس عبود )مكانة ا2015 .977

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: سامر مؤيد 

 عبداللطيف. 

م، حنان كامل الدين مجال ضبان )عقد التأجري التموييل وتطبيقاته املعارصة دراسة 2015 .978

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

 عاطف حممد حسني ابو هربيد.
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م، حنني عبداالمري جالب )العدالة والعدالة االجتامعية يف فكر االحزاب 2015 .979

السياسية العراقية املعارصة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

توفيق بني احكام التجريم والعقاب وثوابت م، حيدر حسني عيل الكريطي )ال2015 .980

جامعة بابل، الدكتوراه القانون  -(، كلية القانون -دراسة مقارنة  -احكام االسالم 

 العام، بإرشاف د: حسون عبيد هجيج.  

دراسة مقارنة(، املاجستري،  -م، حيدر محيد صربي )صياغة احلكم اجلزائي 2015 .981

 د: عيل محزة عسل. كلية القانون، بإرشاف -جامعة بابل 

م، حيدر رسول حمسن الكعبي، العالقة بني املحافظات غري املنتظمة يف اقليم 2015 .982

النجف  -والسلطات االحتادية يف العراق، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، املرشف د: عامر زغري حميسن. )قسم القانون(

دراسة مقارنة(،  -ة التوافقية يف العراقي م، حيدر عبد االمري عيل )الديمقراطي2015 .983

 كلية القانون، املاجستري، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد.  -فرع القانون، جامعة بابل 

م، حيدر عبد جساس )صالحيات رئيس الدولة يف النظام السيايس املختلط 2015 .984

اجلامعة روسيا االحتادية( املاجستري، كلية العلوم السياسية  -دراسة مقارنة فرنسا

 املستنرصية.



187 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حيدر عبد عيل فياض اخلفاجي )اجلهود الدولية ملكافحة جريمة التجارة 2015 .985

بالبرش(، جامعة اهل البيت )ع(، قسم القانون الدويل العام، اململكة االردنية اهلاشمية، 

 بإرشاف د: ميساء سعيد بيضون.   

 واالقتصادي الرتكي ــ م، حيدر عبداجلبار حسوين اخلفاجي )التنافس السيايس2015 .986

االيراين وانعكاساته االقليمية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، 

 بإرشاف د: عبدالصمد سعدون الشمري؛ و د: رسمد زكي اجلادر. 

م، حيدر عبدالرزاق خلف احليدري )مكانة تركيا يف املدرك االسرتاتيجي 2015 .987

 توراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.االمريكي دراسة مستقبلية(، الدك

م، حيدر عبدالرضا عبد عيل الظاملي، اختصاص املحكمة االحتادية العليا يف 2015 .988

. "دراسة مقارنة"املنازعات بني احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية يف العراق 

عدنان عاجل النجف االرشف، املرشف د:  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 عبيد. )قسم القانون(

م، حيدر حممد حسن )احلامية القانونية ملشرتك الربيد االلكرتوين دراسة مقارنة(، 2015 .989

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حيدر حسني كاظم. 

(، دراسة مقارنة -م، حيدر حممد حسن )محاية حرية الرأي يف مواجهة الترشيع 2015 .990

 كلية القانون، بإرشاف د: رافع خرض شرب.  -الدكتوراه، جامعة بابل 
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م، حيدر موسى منخي )اثار التدخل العسكري يف العالقات الدولية : دراسة 2015 .991

 العراق وليبيا انموذجا( املاجستري، كلية القانون اجلامعة املستنرصية.

نون الدويل اجلنائي(، كلية م، حيدر ُييى ثامر )مبدأ الرشعية اجلزائية يف القا2015 .992

 أمحد كيالن عبد اهلل. جامعة النهرين، الدكتوراه، بإرشاف د: -احلقوق 

م، خالد حسني حواش أمحد )الوساطة يف إهناء الدعوى اجلنائية( قسم القانون 2015 .993

 املاجستري ارشاف د: شعبان حممد عكاش، جامعة طرابلس ليبيا. اجلنائي كلية القانون

مري موسى )أثر اإلعرتاف الدويل بفلسطني كدولة غري عضو عىل م، خالد س2015 .994

صعيد إختصاص املحكمة اجلنائية الدولية إمكانية مالحقة قادة إرسائيل السياسيني 

 The impact of the international recognition ofوالعسكريني

Palestine as a non-member state on the Jurisdiction of 

the International Criminal Court : the possibility of 

prosecution of Israel's political and military leaders   )

املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: مصطفى عبد 

 الباقي.
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( 2003م، خالد عدنان صاحب )التنافس االيراين الرتكي يف العراق بعد 2015 .995

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

 كريم الدفاعي. 

م، خالد حممد عبد صالل )املسؤولية املدنية النامجة عن ارضار ابراج اهلاتف النقال 2015 .996

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

 منصور الرصايرة.  

م، خالد مرشف عيدان )العالقات املرصية االثيوبية بعد احلرب الباردة( 2015 .997

 تري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     املاجس

م، ختام عبد احلسن شنان كريم )تسوية منازعات التجارة االلكرتونية عرب 2015 .998

االتصال احلاسويب املبارش( ويف عنوان اخر )تسوية املنازعات باالتصال احلاسويب املبارش 

الدكتوراه فلسفة القانون اخلاص، بإرشاف دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة كربالء، 

 د: حسن عيل كاظم.

م، خضري ابراهيم سلامن )السياسة اخلارجية املرصية حيال املنطقة العربية منذ 2015 .999

 انتهاء احلرب الباردة(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة املستنرصية.
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يل االلكرتوين للنقود م، خضري خميف فارس الغانمي )النظام القانوين للتحو2015 .1000

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

 باسم علوان طعمة العقايب.      

م، خلود عبد الرمحن العبادي )العقوبات املجتمعية يف الترشيعات اجلزائية 2015 .1001

ة الرشق األوسط كلية االردنية واقع وطموح(، املاجستري قسم القانون العام جامع

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

م، خلود عبد الكريم خلف املسعودي )التنشئة االجتامعية السياسية ودورها يف 2015 .1002

تكوين االجتاه السيايس يف تونس( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 املستنرصية.

براهيم اجلسمي )السياسة اخلارجية لدولة االمارات العربية املتحدة م، خليل ا2015 .1003

حيال اجلزر العربية الثالث املحتلة طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى(، 

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة 

 حممد فهمي الطائي.االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالقادر 

م، خليل امحد تعلوبة )رشكة الشخص الواحد املحدودة املسؤولية يف سوريا(، 2015 .1004

الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: عبده 

 مجيل غصوب.  
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سة درا 2003م، داليا فاتك امحد السهيل )العالقات العراقية الرتكية بعد عام 2015 .1005

يف البعد االسرتاتيجي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، داود سلامن داود الغزاوي )صالحيات املحكم(، املاجستري جامعة الرشق 2015 .1006

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن.

التحكيم يف عقود اإلنشاءات الدولية(، م، داود مداهلل الثبيتات )رسيان رشط 2015 .1007

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

 بإرشاف د: مجال الدين عبداهلل مكناس.

م، دعاء عبداحلسني رسن سوادي )ادارة الواليات املتحدة االمريكية لالزمات 2015 .1008

املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة  الدولية احلرب عىل االرهاب انموذجا(

 املستنرصية.

م، دعاء عبداملنعم خفي )االسرتاتيجية االمريكية والنفط العراقي بعد عام 2015 .1009

دراسة يف االدراك والتوظيف( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية  2003

 جامعة النهرين.     

املرصي )التنظيم القانوين لعقد تأجري السيارات  م، دعاء حممد كامل عبدالكريم2015 .1010

 Legal يف فلسطني بني قصور النظرية وإشكاالت التطبيق دراسة حتليلية مقارنة



192 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

regulation of renting cars contract in Palestine : 

legislative insufficiency and practice : a comparative 

analysis study   احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت ( املاجستري كلية

 فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.

م، دنيا عباس مرضوب )الرصاع الدويل عىل املياه حوض النيل انموذجا بعد 2015 .1011

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2011

 الترشيع االردين واملقارن(، م، دينا موشري مصطفى الشاعر )الفاعل املعنوي يف2015 .1012

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

 االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

(، 2012 – 1990م، راوية سليم منصور )العالقات االرسائيلية االمريكية 2015 .1013

ة العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف كلي، والدبلوماسية الدولية العالقات املاجستري

 لبنان بإرشاف د حممد املجذوب    

م، راوية عبدالسالم أبوعجيلة اجلورين )حـقـوق الضحـايـا فـي ضــوء 2015 .1014

األحـكام ذات الصلة فـي نظام رومـا( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري 

 ابلس ليبيا.ارشاف د: أبوبكر أمحد األنصاري، جامعة طر
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م، رائد ربيع فاضل عبدالرزاق )التنشئة االجتامعية السياسية ودورها يف تعزيز 2015 .1015

 الوحدة الوطنية العراق نموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، رائد غانم )الطعون االنتخابية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2015 .1016

 بية السورية، بإرشاف د: تركاوي.اجلمهورية العر

م، ربا حممد بلوط )االثار املرتتبة عىل عقد اقتسام الوقت(، املاجستري قسم 2015 .1017

القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية 

 االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.

ونية لإلدارة الرضيبية واملمول، م، رحاب حممد اهلادي بن نوبه، الضامنات القان2015 .1018

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رزان العلبي )محاية اجلانب املعنوي للشخصية االنسانية يف القانون اجلزائي( 2015 .1019

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

 اوتاين.

م، رزان قويدر )عقوبة اسرتداد الربح غري املرشوع يف اجلرائم االقتصادية( 2015 .1020

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرساج.
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م، رشا صالح )محاية احلق يف احلياة زمن النزاعات املسلحة( املاجستري كلية 2015 .1021

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

م، رشا عبدالرزاق حاج حسني )مسؤولية املحامي املدين جتاه العميل يف القانون 2015 .1022

 لبنان. -السوري دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، رشا عقيل عبد احلسني عبد احلسن )املسؤولية الدولية عن اإلشعاعات 2015 .1023

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام،  -النووية والكهرومغناطيسية( كلية القانون 

 بإرشاف د: أمحد عبيس نعمه الفتالوي. 

 م، رشا ُييى عبيس هاين )املتغري احلضاري واالمن الدويل جدلية العالقة(2015 .1024

 الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، رىض حممدعيل )االلتزامات القانونية املفروضة عىل الالجئ السيايس 2015 .1025

 والعسكري(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، رعد حممد عبدالطيف )جريمة التهريب اجلمركي الناشئة عن خمالفة احكام 2015 .1026

والتقييد دراسة مقارنة بني الترشيعني االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط املنع 

 كلية احلقوق االردن، املاجستري، بإرشاف د: امحد عيل حممد اللوزي.  
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م، رغد ناظم جميد )النظم القانوين لعقد الرتخيص والدعم التجاري( 2015 .1027

 املاجستري.     

س النواب العراقي واألمة الكويتي دراسة م، رغدة نبيل فوزي نرص اهلل )جمل2015 .1028

مقارنة يف الصالحيات واليات العمل( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 املستنرصية.

( 2001م، رفاه امحد رجب )الدور الرويس يف ادارة النظام الدويل بعد عام 2015 .1029

 .     املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين

م، رفعت محود ثجيل )التحكيم يف منازعات العالمة التجارية(، املاجستري 2015 .1030

اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: رائد صيوان 

 عطوان.

جامعة ذي قار،  -م، رفعت سامل محيد )رد االعتبار دراسة مقارنة( كلية القانون 2015 .1031

 ارص كريمش خرض.املاجستري، إرشاف د: ن

م، رقية كريم جاراهلل يارس )دور النظام السيايس يف النشئة السياسية يف العراق 2015 .1032

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003بعدعام 
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م، رمضان عديل حممد ربيع / محودة )التامني عىل الديون وتطبيقاته املعارصة يف 2015 .1033

ه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني الفق

 بإرشاف د: زياد ابراهيم مقداد.

م، رنا سالم أمانة )مبدأ عدم اإلعادة القرسية لالجئني يف القانون الدويل( كلية 2015 .1034

ايوب  احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د : مها حممد

 و د: سالم منعم مشعل. 

م، رنا حممد رايض البيايت )دور االدارة يف منح االجازة االستثامرية وإلغائها 2015 .1035

قسم  -جامعة النهرين، الدكتوراه، احلقوق  -دراسة قانونية مقارنة( كلية احلقوق 

 القانون العام، بإرشاف د: عامر طارق عزيز و د: سالم منعم مشعل 

 اجلمل )املسؤولية عن االرضار النامجة عن املبيدات الزراعية يف م، رنا نارص2015 .1036

 -القانون اللبناين دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 لبنان.

م، رهف حرم أغايس )العدول عن العقد يف املعامالت االلكرتونية دراسة 2015 .1037

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

 الصالح.



197 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، رواء جاسم لطيف السعدي )االسالم السيايس حزب العدالة والتنمية يف 2015 .1038

تركيا ودوره يف التغيري السيايس(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب 

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

 عوض اهلزايمة.

م، رواد رمحون )إفالس رشكة الشخص الواحد حمدودة املسؤولية( املاجستري 2015 .1039

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

م، روبا حامد )النظام العام يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية( الدكتوراه كلية 2015 .1040

 قانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبداجلبار احلنيص.ال

م، رؤى ابراهيم خالد حسن العزي )احلامية القانونية للصحفيني اثناء النزاعات 2015 .1041

املسلحة دراسة يف ضوء القانونيني الدويل والداخيل(، املاجستري القانون العام، جامعة 

السياسية، بإرشاف د: سلوى امحد املفرجي؛ و د: فوزي  كركوك كلية القانون والعلوم

 حسني سليامن اجلبوري.    

 -م، رؤى عبدالستار صالح )املسؤولية املادية للمنتج عن فعل سلعته املعيبة 2015 .1042

جامعة بغداد، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف  -(، كلية القانون -دراسة مقارنة 

 د: جليل حسن الساعدي. 
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ريـام عبـاس علـي )القانون الواجب التطبيق يف عقود الرتاخيص النفطية م، 2015 .1043

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

 الرسول عبد الرضا االسدي.

م، ريام مرشد )دور القانون يف ضبط االقتصاد اخلفي دراسة مقارنة( املاجستري 2015 .1044

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

م، زهري ررشاش بشنق )اثر قانون رسية املصارف عىل قوانني االرث يف لبنان(، 2015 .1045

 الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

سهم( املاجستري كلية القانون م، زياد العيل االمحد )القيود الواردة عىل تداول اال2015 .1046

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

م، زياد العيل املحمد )القيود الواردة عىل تداول االسهم( املاجستري كلية 2015 .1047

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

َوَدة 2015 .1048 ِدَراَسة  -)التزام االدارة بتنفيذ أْحَكام الَقَضاء ٌاإلَداِري م، زَيْاد َخَلف عح

مقارنة( كليــة احلقوق جامعـة النهرين، الدكتوراه القانون العام بإرشاف د: حيدر 

 طالب األمارة 
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م، زيد محيد جابر اجلبوري )التنافس السيايس واالقتصادي االيراين 2015 .1049

واالرسائييل يف اسيا الوسطى( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، زيد عيل االسدي )تعدي االدارة عىل االمالك اخلاصة دراسة مقارنة(، 2015 .1050

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

 فرحات     

م، زيدان العرسان )عقد التوريد ودوره يف تسيري املرافق العامة( املاجستري كلية 2015 .1051

 ق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرتكاوي.القانون جامعة دمش

م، زيدان حممد القعقور )تسبيب القرار االداري مصدر للشفافية االدارية(، 2015 .1052

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د هيام مروة.       

اجلزائي وأثره يف احلقوق السياسية  م، زين العابدين عواد كاظم الكردي )احلكم2015 .1053

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

 عباس احلسيني.

م، زينب ثامر محيد )تنازع القوانني يف عقد االستهالك(، الدكتوراه القانون 2015 .1054

 املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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رب اخلفاجي )مبادئ احلامية القانونية الدولية لضحايا م، زينب رياض ج2015 .1055

النزاعات املسلحة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: 

 حيدر كاظم عبد عيل. 

م، زينب طالب سلامن )العملية الترشيعية يف النظم الربملانية االحتادية دراسة 2015 .1056

 ري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.مقارنة العراق اهلند( املاجست

م، زينب عبداهلل منكاش )العالقات االمريكية الصينية بعد احلرب الباردة 2015 .1057

وابعادها السياسية واالقتصادية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، 

 بإرشاف د: رفاء شهاب امحد.

ة لتكنولوجيا النانو وفق أحكام حقوق م، زينب مصطفى )احلامية القانوني2015 .1058

املؤلف دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: أمل رشبا.

م، زينة درة لطيف )املسئولية املدنية الناشئة عن استخدام األدوات الطبية يف 2015 .1059

 ه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرصالقانون العراقي والقانون املقارن( الدكتورا

م، زينة مظهر نعمة )التنفيذ املعني يف العقود االدارية يف القانون العراقي(، 2015 .1060

 املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.
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م، زينة يونس حسني )جريمة االجتار بالبرش يف القانون املقارن(، املاجستري 2015 .1061

ية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سمري القانون اجلنائي، القانون العام كل

 عالية      

م، سارة امللحم )احلامية الدبلوماسية للرشكات متعددة اجلنسيات يف القانون 2015 .1062

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

 مايا الدباس.

املساعدة الفنية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون،  م، سارة حسن علوان )عقد2015 .1063

 جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن عيل كاظم. 

م، سامل املهدي سامل الاليف )آليات تفعيل حقوق األقليات يف القانون الدويل( 2015 .1064

عة قسم القانون الدويل كلية القانون املاجستري ارشاف د: عبد احلكيم ضو زامونة، جام

 طرابلس ليبيا.

م، سامان سليامن الياس )املسؤولية املدنية الناشئة عن عمل القناة الفضائية 2015 .1065

 التلفزيونية دراسة مقارنة(، الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة حلوان مرص.  

م، سامح حممود حممد الفرا )تطور االوضاع السياسية لألقلية الكردية يف ظل 2015 .1066

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط 2013 - 2011سوريا  الرصاع عىل السلطة يف
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قسم التاريخ والعلوم السياسية كلية اآلداب والعلوم االنسانية غزة فلسطني بإرشاف 

 د: رياض حممود االسطل. 

م، سامر الربيري )خصوصية االثبات يف املعامالت االلكرتونية بموجب 2015 .1067

ارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دراسة مق 2014لعام  3أحكام القانون رقم 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رشبا و د: اجلاسم.

م، سامر شاكر جابر )املسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق االسري يف ضوء 2015 .1068

القانون الدويل االنساين(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 إرشاف د هادي حسني الكعبي     لبنان ب

م، سامي جبار السالمي )التنظيم القانوين للمحكمة االحتادية العليا العراقية يف 2015 .1069

جامعة الكوفة، املاجستري القانون  -( كلية القانون -دراسة مقارنة  -ميزان الدستورية 

 العام. 

املاجستري كلية  م، ساهر مايض نارص العبيدي )جريمة اإلحتيال املعلومايت(2015 .1070

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: موفق عيل عبيد

م، سائدة إسامعيل مصطفى محد )اخلطاب االستعامري الصهيوين يف اتفاقات 2015 .1071

 The Zionist colonialأوسلو وحتوالت اخلطاب الرسمي الفلسطيني 

discourse in Oslo accords, and transformation of the 
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official Palestinian discourse املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: امحد محد.

م، سائدة حممد كامل دويمة )احكام رشكة التضامن يف الفقه االسالمي( 2015 .1072

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: رفيق 

 ضوان.اسعد ر

م، ستار شدهان شياع الزهريي )االصالحات السياسية واالقتصادية يف العراق 2015 .1073

وافاقها املستقبلية(، الدكتوراه قسم العالقات الدولية االقتصادية كلية  2003بعد عام 

 العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: عبدالصمد سعدون الشمري. 

املرأة يف طلب حل الرابطة الزوجية دراسة م، سجاد عبداحلسني داود )حق 2015 .1074

مقارنة بني الرشيعة والقانون يف اطار قانون االحوال الشخصية العراقية( املاجستري 

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، سجى حممد عباس الفضيل )دور الضبط اإلداري البيئي يف محاية مجال املدن 2015 .1075

ة احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: دراسة مقارنة( كلي

 غازي فيصل مهدي 
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م، سحر سعدي كحيل )املؤثرات الواقعة عىل االحصان يف اعتبار عقوبة حد 2015 .1076

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

 ماهر حامد احلويل

م، رساب ثامر امحد )اهلجامت عىل شبكات احلاسوب يف القانون الدويل 2015 .1077

اإلنساين( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: حيدر 

 ادهم الطائي. 

م، رسى ثامر هادي حممد )العالقات الروسية اهلندية الواقع واالفاق املستقبلية( 2015 .1078

 سياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     املاجستري العلوم ال

م، رسى حممد هويب مهدي )عقد املشاركة املنتهية بالتمليك(، املاجستري 2015 .1079

 القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، سعد الدين هاشم مهدي البناء )التنظيم القانوين للعتبة احلسينية املقدسة(، 2015 .1080

ة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: أمحد شاكر سلامن كلية القانون جامع

 اجلراح.

 -م، سعد صالح مهدي مطري ألزيادي )املسؤولية اجلزائية لناقيل عدوى اإليدز 2015 .1081

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

 عيل محزة عسل أخلفاجي. 
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د طاهر عبد اهلاشمي )اجلرائم الناشئة عن تقنيات التكاثر البرشي(، م، سع2015 .1082

 الدكتوراه القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد.

م، سعد عبداحلر كاظم جرب الزبيدي )عالقة اجلريمة املنظمة بالفساد دراسة 2015 .1083

جامعة  -انون حتليلية يف جهود مكافحة الظاهرتني دولياً وإقليميًا وعربيًا( كلية الق

 الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: امحد عبيس الفتالوي. 

م، سعد عبدالعزيز ابراهيم )مدى سلطة القايض االداري يف توجيه االوامر اىل 2015 .1084

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

 دلبنان بإرشاف د غادي مقل

م، سعد عبداهلل خلف )مسؤولية االدارة عن مرحلة املفاوضات قبل ابرام العقد 2015 .1085

االداري الداخيل والدويل دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حمي الدين القييس    

ثنية واملشاركة السياسية يف م، سعد حممد حسن حممد الكندي )املجموعات اال2015 .1086

املرشق العريب نامذج خمتارة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.     

م، سعد حممود سلامن املكدمي )مشكلة احلدود العراقية الكويتية ودور األمم 2015 .1087

ري قسم القانون (، املاجست1991املتحدة يف ترسيمها بعد حرب اخلليج الثانية عام 
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العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف 

 د: نزار العنبكي.

ــ  1958م، سعدي ابراهيم حسني )النخبة السياسية احلاكمة يف العراق 2015 .1088

دراسة يف التوجهات واالهداف(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة  2014

 ن.النهري

العالقات الدولية فيام بني القانون الروماين يف العرص )م، سعيد جحرود سليامن 2015 .1089

قسم  دراسة يف القانون املقارن( الدكتوراهالرشيعة االسالمية بني االمرباطوري و

القاهرة بإرشاف د حممود عز القانون كلية احلقوق جامعة فلسفة القانون وتارخيه 

 .  العرب السقا

كاظم جاسم )اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة يف مكافحة جرائم  م، سعيد2015 .1090

 املخدرات : دراسة مقارنة( املاجستري، كلية القانون اجلامعة املستنرصية.

م، سكينة شاطي جاهد، حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية 2015 .1091

تري معهد العلمني للدراسات . املاجس"دراسة يف اعامل جلنة القانون الدويل"االجنبية 

 النجف االرشف، )قسم القانون( -العليا 
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م، سالم كاظم حسني )النظام القانوين لعقود االستثامر النفطي دراسة مقارنة(، 2015 .1092

املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: غني 

 ريسان جادر.

رسائيل والتحوالت السياسية يف البلدان العربية م، سلامن عيل حسني حممد )إ2015 .1093

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: صالح 2010منذ عام 

 عباس الطائي.

م، سليم عبدالكريم رايض )املسؤولية اجلزائية واجلريمة الومهية(، املاجستري، 2015 .1094

  لبنان.      القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف

م، سامح سهيل هبنان )التنمية البرشية املستدامة وصنع السياسة العامة دراسة 2015 .1095

( املاجستري 2013ــ  2003مقارنة )بني العراق  ودولة االمارات العربية املتحدة )

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

ارون )التكامل االقتصادي العريب يف ظل م، سمر عبداجلواد عبدالرمحن ه2015 .1096

االنضامم ملنظمة التجارة العاملية ومرشوع الرشاكة االورومتوسطية(، املاجستري كلية 

االقتصاد والعلوم االدارية قسم العلوم السياسية غزة فلسطني بإرشاف د: حممود حممد 

 صربه و د معني حممد رجب. 
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حكمة االحتادية العليا يف ضامن الرشعية م، سمر ناجي فاضل املشهدي )دور امل2015 .1097

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

 عيل يوسف عبد النبي الشكري. 

م، سمية سلامن الداية )احكام التجاوزات الناشئة عن التأديب املرشوع يف الفقه 2015 .1098

والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف  االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة

 د: ماهر حامد احلويل.

م، سميح عبد اجلليل الشخانبة )االحكام االجرائية املستحدثة يف قانون 2015 .1099

(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 32/2014االحداث االردين رقم 

 ردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية اال

م، سمري زكريا )دور املنظامت االقتصادية واالتفاقيات الدولية وتأثريها يف 2015 .1100

 صناعة السياحة السورية( يوسف جزان و د. حسن الفحل. 

م، سمرية الوتار )احلامية القانونية للحقوق العينية العقارية بدعاوى احليازة( 2015 .1101

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

 ابو العيال.
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م، سنان اسامعيل )مفهوم اللجوء الدبلومايس يف القانون الدويل دراسة نظرية 2015 .1102

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

 رنا عبود.

)معوقات االنضامم للمحكمة اجلنائية الدولية( م، سندس عادل أبو صالح 2015 .1103

املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، االردن، بإرشاف د: حممد 

 حسني القضاة.  

م، سهاد حسن االسدي )املنازعات القانونية بني العراق والكويت دراسة يف 2015 .1104

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

م، سهام سوادي طعمة الطائي )االلتزام باإلفصاح يف املسائل التجارية( 2015 .1105

 رشاف د: عيل فوزي ابراهيم.الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، بإ

م، سيف بن سعيد بن أمحد احلزامي )القسمة االتفاقية للعقار الشائع يف القانون 2015 .1106

العامين دراسة مقارنة بالقانون األردين( املاجستري القانون املدين جامعة الريموك االردن 

 بإرشاف د عالء الدين خصاونة.

مة يف تنفيذ العقد اإلداري دراسة م، سيف سعد مهيدي )مظاهر السلطة العا2015 .1107

 مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص



210 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، سيف عباس حسني )ظاهرة االستقرار وعدم االستقرار احلكومي يف النظم 2015 .1108

 الربملانية : دراسة مقارنة( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

الداري السلبي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م، شادي طالب )القرار ا2015 .1109

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد.

 - 2001م، شامل روكز )اسرتاتيجية الواليات املتحدة االمريكية جتاه العراق 2015 .1110

ية، بإرشاف (، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدار2010

 د: كميل حبيب.

م، رشوق حسني عبده املاحي، سوق املشتقات املالية، رسائل واطاريح القانون 2015 .1111

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رشيف امحد يوسف بعلوشة )اجراءات التقايض امام القضاء االداري 2015 .1112

كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية  الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري

 بغزة فلسطني بإرشاف د: ماجد راغب احللو.

م، رشيفة معيكة )دراسة حتليلية لبنية النظام الدويل وحمدداته وأسباب حتوالته 2015 .1113

بعد انتهاء احلرب الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

 هورية العربية السورية، بإرشاف د: أمحد ناصوري.السياسية جامعة دمشق اجلم
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م، شفاء عبد حسني خلف )الرقابة عىل إجراءات التعاقد يف عقد االشغال 2015 .1114

 جامعة النهرين، الدكتوراه، إرشاف د: صعب ناجي عبود.  -العامة( كلية احلقوق 

م، شفق نجم عبدالوهاب املختار )التنافس االقتصادي االمريكي ارويس 2015 .1115

( املاجستري العلوم السياسية كلية 2012 - 1991الرسائييل عىل كازاخستان للمدة ا

 العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، شمس ضاري كامل الدليمي )دور احلوكمة يف االصالح السيايس ديب 2015 .1116

 انموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

)مدى مرشوعية التنازل عن املأجور دراسة مقارنة بني  م، شريين بريقدار2015 .1117

القانون السوري والقانون املرصي والفقه االسالمي( املاجستري كلية القانون جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مؤيد زيدان.

 م، شيامء جودت جمدي عيادة منصور )احكام التعامل بالنقود االلكرتونية واثره2015 .1118

عىل املعامالت املعارصة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

م، شيامء سعد جميد )املسؤولية املدنية للمؤسسات االعالمية دراسة مقارنة(، 2015 .1119

اس عيل حممد عب: د بإرشاف، اخلاص القانون املاجستري، كربالء جامعة –كلية القانون 

 احلسني.
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م، شيامء هادي جعفر حسني )احلامية القانونية الدولية للنازحني وتطبيقاهتا يف 2015 .1120

العراق دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف 

 د: عبد عيل حممد سوادي. 

مارات العربية املتحدة م، صالح صغري العامري )االصالح السيايس يف دولة اال2015 .1121

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط 2010 - 1991ودوره يف التغري السيايس من 

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

 بإرشاف د: محد سليم الربصان.

قضائية العراق م، صائب حممد ناظم املوسوي )العقوبات التأديبية والرقابة ال2015 .1122

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

 بإرشاف د هادي حسني الكعبي  

م، صبا محيد صالح )إشكالية العالقة بني املواطنة والتغيري يف الدول العربية : 2015 .1123

 عة املستنرصية.مرص انموذجا( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلام

م، صباح ابراهيم كاظم التميمي )املسؤولية املدنية للمساح عن اعامل التحديد 2015 .1124

 لبنان –والتحرير االجباري( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

   مزُيم ماجد د بإرشاف
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م، صباح كزير )دور السياسة اخلارجية لدولة قطر يف احلراك العريب الراهن 2015 .1125

(، املاجستري ختصص عالقات دولية واسرتاتيجية قسم العلوم 2014 - 2010

السياسية، جامعة حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلمهورية 

 ظيم بن صغري.اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: عبدالع

م، صدام حسني خلف درباش العيساوي )االسرتاتيجية االمريكية حيال دول 2015 .1126

م( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2001جملس التعاون اخلليجي بعد 

 السياسية جامعة النهرين.     

م، صفاء ابراهيم جاسم املوسوي، أثر عىل انتخابات الترشيع العراقي لسنة 2015 .1127

 -م، ارشاف: خالد سلامن جواد. املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2014

 النجف االرشف )قسم القانون(

م، صفاء جبار عبد )جريمة الكسب غري املرشوع يف الترشيع العراقي دراسة 2015 .1128

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: ضياء عبداهلل 

 عبود. 

م، صفاء حسني خضري )سلطة االدارة يف محاية املستهلك يف العراق دراسة 2015 .1129

 مقارنة( الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد ، بإرشاف د: رياض عبد عيسى.
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م، صالح حسن محود الرصاف، االعالم والتحول الديمقراطي يف العراق بعد 2015 .1130

 -مني للدراسات العليا ، املاجستري معهد العل"الواقع واملستقبل" -2003عام 

 النجف االرشف، املرشف د: صالح عباس الطائي. )العلوم السياسية(

م، صالح حسن كريم العرباوي )السلطتان االحتاديتان الترشيعية والتنفيذية يف 2015 .1131

(، املاجستري القانون الدستوري، كلية 2005ظل دستور مجهورية العراق لسنة 

 القانون جامعة بغداد. 

 2011م، صالح حممود حممد حوسو )الرصاع السيايس عىل السلطة يف مرص 2015 .1132

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط غزة فلسطني بإرشاف د: رياض 2014 -

 حممود االسطل. 

م، صالح مهدي ساجت )القانون الواجب التطبيق عىل خطاب الضامن 2015 .1133

انون جامعة كربالء، فرع القانون املرصيف دراسة يف القانون الدويل اخلاص( كلية الق

 اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: حسن عيل كاظم. 

م، ضحى درويش )احلامية القانونية للعاملني يف جمال اخلدمات االنسانية أثناء 2015 .1134

النزاعات املسلحة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: رنا عبود.
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ضياء هاين جودة )القواعد القانونية املنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية  م،2015 .1135

جامعة النهرين، املاجستري، بإرشاف د: عامر طارق  -والبعثات اخلاصة( كلية احلقوق 

 عبد العزيز.

م، طارق الكفري )دور االمني العام لألمم يف التسوية السلمية للنزاعات 2015 .1136

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

 جاسم زكريا.

م، طارق محودي )تنازع القوانني يف عقود االنتقال الدولية لالعبي كرة القدم 2015 .1137

املحرتفني( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: خابور.

)تعويض الرضر الناشئ عن اخلطأ يف القصاص يف م، طارق عيل ابو عريبان 2015 .1138

الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: مؤمن امحد شويدح.

م، طارق حممد حممد البيومي، اقتصاديات البرتول يف مرص، رسائل واطاريح 2015 .1139

 مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 
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م، طالب كاظم عبد حمسن الزيادي )دور الرأي العام يف صنع القرار السيايس 2015 .1140

( املاجستري معهد العلمني للدراسات "دراسة نظرية/ ميدانية"م 2003العراقي بعد 

 النجف االرشف، املرشف د: بلقيس حممد جواد. )العلوم السياسية( -العليا 

مل أمحد اجلبوري )حقوق اإلنسان يف اطار املنظامت الدولية م، طاهر خلف سا2015 .1141

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

 العبيدي

َصدر خطاب 2015 .1142 م، طالل عيل سليامن الشوبكي )أثر الغش يف التزام املرصف مح

ملكة االردنية اهلاشمية الضامن(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، امل

 االردن، بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

م، طالل ملويش )دور الفواعل غري الدوالتية يف العالقات الدولية املنظامت غري 2015 .1143

احلكومية حلقوق االنسان نموذجا(، الدكتوراه العلوم السياسية ختصص العالقات 

اج خلرض باتنة اجلزائر بإرشاف د: الدولية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة احل

 عادل زقاغ.

م، ظـافـر مـحـمـد حـمـدي الـجـبـوري )أهلية القايض اجلنائي يف نظر 2015 .1144

الدعوى( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: صباح مصباح حممود 

 احلمداين
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العراق  م، عادل ابراهيم طه )مدى االلتزام الدويل باحرتام حقوق االرسى يف2015 .1145

وفقا للمواثيق الدولية دراسة تطبيقية(، املاجستري، جامعة عامن العربية كلية القانون، 

 االردن، بإرشاف د: كريمة عبدالرحيم حسن الطائي.

م، عادل أمحد تركي اجلبوري )اجلوانب القانونية إلصالح منظمة األمم 2015 .1146

 كامل عبد خلف العنكود. املتحدة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د:

م، عادل جاسم عيل فرهود االماري )اثر السياسات االقتصادية عىل االداء املايل 2015 .1147

(، جامعة 2012 - 1999للمصارف االسالمية العامة يف االردن والعراق للفرتة 

العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا، االردن، الدكتوراه، اململكة االردنية 

 هلاشمية، بإرشاف د: حممد امحد صقر.ا

م، عادل سعد سليم مشاع )مدى امكانية التامني من املسئولية عن األرضار 2015 .1148

 البيئية( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، عادل عجيل عاشور )الدفع بعدم االختصاص يف قانون املرافعات املدنية 2015 .1149

معة بابل، املاجستري القانون املدين، بإرشاف د: وسن دراسة مقارنة(، كلية القانون جا

 قاسم غني. 
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م، عادل يوسف عبدالنبي الشكري )فن صياغة النص العقايب(، جامعة بريوت 2015 .1150

العربية قسم القانون اجلزائي كلية احلقوق والعلوم السياسية لبنان، الدكتوراه، 

 اسامة فريد جاسم. بإرشاف د: حممد حممد مصباح القايض، قراءة االستاذ : 

م، عارف خيلف بن حسني )خصوصية العدالة اجلنائية لألحداث اجلانحني( 2015 .1151

قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: شعبان أبوعجيلة عصارة، 

 جامعة طرابلس ليبيا.

م، عاصم خليل اجلبوري )النظام القانوين لعقد الرتخيص باستغالل براءة 2015 .1152

اع دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة اهل البيت عامدة الدراسات االخرت

 العليا بإرشاف د مجال طالل النعيمي

م، عاكف خليفة )عيب عدم االختصاص يف إصدار القرار االداري( املاجستري 2015 .1153

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد.

عامر كامل رشوان )غياب الدولة االسالمية واثره عىل احكام العقوبات يف م، 2015 .1154

الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د:  زياد ابراهيم مقداد. 
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م، عباس بريسم حبيب )احلامية اجلنائية للمحميات الطبيعية دراسة مقارنة(، 2015 .1155

ستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حممد عيل املاج

 عبدالرضا عفوك.

(، الدكتوراه 2002م، عباس سعدون رفعت )السياسة الرتكية جتاه سوريا بعد 2015 .1156

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: حممد كريم كاظم.

زاوي )جريمة تزوير البطاقة االئتامنية دراسة م، عباس طالب رزوقي علوان الع2015 .1157

مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حممد عيل 

 سامل. 

م، عباس عيل صاحب )التكليف القانوين لبيع العقار لوراث مع االحتفاظ 2015 .1158

باحليازة دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: 

 حسن حنتوش رشيد. 

م، عباس عنيد غانم الربيعي )ضامنات االستثامر االجنبي يف القانون العراقي 2015 .1159

النجف االرشف،  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا ("دراسة مقارنة"

 املرشف د: باسم العقايب. )قسم القانون(

م، عباس فاضل حسني يصغ )النظام القانوين لعقد العب كرة القدم دراسة 2015 .1160

 مقارنة(، املاجستري القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 
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)احلامية اجلنائية حلقوق املواَطنة السياسية م، عباس كاظم خطاب الربيعي 2015 .1161

دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: ملى 

 عامر حممود. 

م، عباس لفته محيد )اشكالية االزدواج الرضيبي يف العراق(، املاجستري، القانون 2015 .1162

 ان بإرشاف د عباس نرص اهلل     العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبن

م، عبد اخلالق غايل مهدي اجلاروش )التنظيم القانوين للتدقيق املرصيف دراسة 2015 .1163

مقارنة( كلية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: ذكرى حممد 

 حسني الياسني. 

هلاتف النقال دراسة م، عبد الرزاق حسني كاظم )املسؤولية اجلزائية لرشكات ا2015 .1164

جامعة بابل، قسم القانون العام، الدكتوراه، بإرشاف  -مقارنة(، كلية القانون 

 الدكتور: حسون عبيد هجيج. 

م، عبد الزهرة صاحب عيل الكرياموي )السياسة اخلارجية الرتكية جتاه التغيري 2015 .1165

 تنرصية.يف العامل العريب( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املس

م، عبد الفتاح سليامن عيل املغريب )مدى تطور حق اإلرضاب يف املرافق العامة 2015 .1166

دراسة يف القانون الليبي واملقارن( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف 

 د: حممود عمر معتوق، جامعة طرابلس ليبيا.
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لوقف وبيعه( املاجستري م، عبد القادر عبد اهلل حسني احلواجري )استبدال ا2015 .1167

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

 هنية.

م، عبد اهلل فاضل عبد اهلل أبو مخرة احلسيني )املسؤولية املدنية للموظف العام(، 2015 .1168

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

م، عبد املطلب عبداملهدي موسى زوين، ظاهرة العنف السيايس يف العراق بعد 2015 .1169

. املاجستري معهد العلمني "دراسة يف االسباب وسبل املواجهة"م، 2003عام 

شكراوي. )العلوم النجف االرشف، املرشف د: عيل هادي ال -للدراسات العليا 

 السياسية(  

م، عبداجلبار املحمود )القانون الواجب التطبيق عىل اجراءات خصومة 2015 .1170

التحكيم( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: زهري حرح.

ة مقارنة م، عبدالرمحن قادري )مدى احلامية القانونية حلقوق املؤلف املالية دراس2015 .1171

بني القانون السوري واالتفاقيات الدولية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مؤيد زيدان.
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م، عبدالرسول كريم أبوصيبع )القواعد العرفية يف القانون الدويل( كلية 2015 .1172

بإرشاف د: هادي نعيم احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه فلسفة القانون العام، 

 املالكي. و د: زينب أمحد عوين. تقديم زهري احلسني.                       

م، عبدالكريم زغري جرب )التنظيم الدستوري والقانوين الستقالل عضو جملس 2015 .1173

النواب العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية 

 إرشاف د: جعفر عبدالسادة هبري.جامعة البرصة، ب

م، عبدالكريم كاظم عجيل )دور املتغريات اخلارجية يف إعادة تشكيل النظام 2015 .1174

جامعة بغداد، الدكتوراه  -(، كلية العلوم السياسية 2010االقليمي العربية بعد 

 فلسفة العلوم السياسية فرع الدراسات الدولية، بإرشاف د: ستار جبار حسني اجلابري 

م، عبداهلل عيسى مطرش الغريري )عقد االستشارات اهلندسية دراسة مقارنة يف 2015 .1175

القانونني االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، املاجستري 

 القانون اخلاص، بإرشاف د: فائق حممود حممد الشامع.  

قضاؤه(، املاجستري جامعة م، عبداهلل حممدأمني القضاه )آثار عقد الفرنشايز وان2015 .1176

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

 الشامع.
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م، عبداهلل ُييى مجال الدين مكناس )االنقاذ املادي للرشكة املسامهة العامة 2015 .1177

ية املتعثرة دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كل

احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع و د: حممد ابراهيم 

 ابو اهليجاء.

م، عبري عبداحلسني حممد جاسم )دور القبيلة يف احلياة السياسية يف العراق 2015 .1178

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003بعدعام 

م، عبري نوري حممد القطان )إسرتداد ملكية العقارات املنزوعة دون وجه حق 2015 .1179

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

 عباس عيل حممد احلسيني. 

م، عدنان خليل كاظم البيايت )النظام القانوين لعقد التامني االلزامي عن 2015 .1180

دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  حوادث السيارات

  مزُيم ماجد د بإرشاف لبنان –

م، عدنان عيل ماجد اجلبري، الضامنات الدستورية حلق االنسان يف تويل الوظائف 2015 .1181

 -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"العامة يف العراق 

 املرشف د: عامر زغري حميسن. )قسم القانون( النجف االرشف،
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م، عذراء ردام مرزوك العواد )دور النفط يف صياغة االسرتاتيجية االمريكية 2015 .1182

حيال منطقة اخلليج العريب العراق انموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

ردن، بإرشاف د: اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية، اململكة االردنية اهلاشمية اال

 عبدالقادر حممد فهمي الطائي.

م، عريب امحد عبداهلل )الوكالة باخلصومة القضائية يف القانون األردين دراسة 2015 .1183

حتليلية تطبيقية( الدكتوراه جامعة العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا 

 االردن بإرشاف د: انيس منصور خالد املنصور

ن عثامن كاكل الداودي )احلامية الدولية للصحفيني اثناء النزاعات م، عز الدي2015 .1184

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

 جورج عرموين       

م، عصام حممد السيد، االتفاق العام واثرة عىل التنمية االنسانية، رسائل 2015 .1185

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عفراء هبلويل )قرارات املنظمة الدولية يف االجتهاد القضائي الدويل( 2015 .1186

لعربية السورية، بإرشاف د: ماهر املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية ا

 ملندي.
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وانعكاساهتا  2011م، عقيل ابراهيم حممد )تطورات الثورة املرصية بعد عام 2015 .1187

االقليمية والدولية(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عبد عيل املعموري 

قيل جلوب دخن نارص )عوارض اخلصومة القضائية يف القانون العراقي م، ع2015 .1188

 لبنان. -دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عقيل نارص محادي )دراسة مقارنة لتقييم انتقال جدران القناة وقابلية احلفاظ 2015 .1189

ملاجستري، كلية العلوم السياسية عىل متركزها بمستويات خمتلفة باستخدام أدوات( ا

 اجلامعة املستنرصية.

م، عقيل نارص هادي كاظم التميمي )العالقة بني املؤسسة الدينية والنظام 2015 .1190

السيايس يف اململكة العربية السعودية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     

تصاد اخلفي وآثاره يف النظام االقتصادي الدويل( م، عال ابو خرض )تطور االق2015 .1191

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.

ال زكي داود القاق )دور النظرية الوظيفية يف حتليل سياسات جامعة الدول 2015 .1192 م، عح

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2014 - 1945ة خالل فرتة العربي
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السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي 

 الطائي

م، عال سامح لطيف )سلطة االدارة يف محاية البيئية من التلوث يف القانون 2015 .1193

 بغداد.العراقي(، املاجستري، كلية القانون جامعة 

م، عالء ابراهيم عبد املعطي امحد، اقتصاديات اذون وسندات اخلزانة العامة يف 2015 .1194

التجربتني املرصية واليونانية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

داري(، م، عالء ابراهيم حممود )محاية احلقوق املكتسبة الناشئة عن القرار اال2015 .1195

 الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد.

م، عالء الدين امحد مصطفى سامل جرب، مناخ االستثامر يف مرص، رسائل 2015 .1196

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عالء الدين عبد الرزاق ابراهيم عبد املحسن اجلندي، االطار التارخيي 2015 .1197

وين لنظم التعامالت املالية اقليميا ودوليا. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق والقان

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عالء الدين عدنان بو مرعي )التدخل العسكري يف ليبيا رشعيته واثره يف 2015 .1198

حلقوق والعلوم محاية حقوق االنسان(، الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية ا

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممد طي.

م، عالء خلف عبدالقادر الشوابكة )ضوابط التمييز بني جريمة إساءة االئتامن 2015 .1199

وجريمة االختالس(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 جلبور.احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد ا

م، عالء شوكت الدليمي )املركز القانوين حلائز العقار يف الرهن التأميني دراسة 2015 .1200

مقارنة يف القانونني االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، 

 املاجستري قسم القانون اخلاص، بإرشاف د: حممد ابو اهليجاء.  

)التجربة العراقية يف جمال مكافحة يمي( دكا)استاذ ام، عالء عبداحلسن جرب 2015 .1201

)اللغة  االرهاب دراسة يف ضوء واقع حقوق االنسان( تولون فرنسا تولون للحقوق

 القانون اجلنائي.  فرنسية(

م، عالء عبدالوهاب عبدالعزيز املنذري )األبعاد السياسية واالقتصادية للتغيري 2015 .1202

السيايس واالقتصادي مرص إنموذجا(، يف الدول العربية وتأثريه عىل االستقرار 

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م، عالء يارس حسني )جرائم التمويل واإلنفاق يف الدعاية االنتخابية(، 2015 .1203

 املاجستري، كلية القانون جامعة ذي قار، بإرشاف د: عقيل عزيز عودة.

املاجستري العام، كلية القانون والعلوم م، عيل اعذاقة حممد )الوساطة اجلنائية(، 2015 .1204

 السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: وصفي هاشم عبدالكريم.

م، عيل الديوب )فسخ العقد بإرادة منفردة( املاجستري كلية القانون جامعة 2015 .1205

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رشبا.

االرسار التجارية يف مفاوضات عقود م، عيل جاسم حممد )االلتزام بعدم افشاء 2015 .1206

نقل التكنولوجيا دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية 

 جامعة البرصة، بإرشاف د: عبدالباسط عبدالصمد امحد.

م، عيل مجعة عبد السوداين )مدى إنقضاء اإللتزام بالتقادم دراسة مقارنة( كلية 2015 .1207

 د، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: جليل حسن الساعدي. القانون جامعة بغدا

م، عيل حسني عبدالقادر املؤيد )العامل املذهبي وتأثريه يف العالقات الدولية 2015 .1208

الدولة الصفوية إنموذجا(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان.   
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نون املوضوعية للدستور دراسة مقارنة( م، عيل حسني فليح ) خمالفة القا2015 .1209

 جامعة النهرين، بإرشاف د: سلمى طالل عبد احلميد.  -املاجستري، كلية احلقوق 

م، عيل محزة عباس الغانمي، الصياغة القانونية للعقود االدارية الدولية 2015 .1210

وتطورها. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 ية.  العرب

م، عيل خرض عبدالزهرة حسون )القصور الترشيعي يف مواجهة جرائم الفساد 2015 .1211

النجف  -املايل واالداري يف العراق( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، املرشف د: عيل محزة عسل. )قسم القانون(

دراسة مقارنة( م، عيل دربويل )إعادة اهليكلة املالية للمؤسسات العامة 2015 .1212

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

 حممد.

م، عيل رسن نارص العبودي )نظرية الظروف املشددة يف اجلريمة دراسة 2015 .1213

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

 ة.     سمرية عالي
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م، عيل رسول حسني املسعودي )مكانة اليابان يف النظام السيايس الدويل الواقع 2015 .1214

واملستقبل(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: فكرت نامق 

 عبدالفتاح.

م، عيل سليامن )جدلية العالقة بني اإلعالم والسياسة وسائل اإلعالم والسياسة 2015 .1215

جية األمريكية نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم اخلار

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. امحد 

 ناصوري.

 2003م، عيل صباح صابر )االحتالل االمريكي للعراق واشكالية بناء الدولة 2015 .1216

الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم (، املاجستري جامعة 2014 -

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

م، عيل ظاهر عبادي )اعادة املحاكمة يف الترشيع واالجتهاد االداري دراسة 2015 .1217

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

 غادة مقلد     

م، عيل عباس )السياسة اخلارجية األمريكية جتاه مجهورية الصني الشعبية بعد 2015 .1218

انتهاء احلرب الباردة وآفاقها املستقبلية( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية 
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بلول و  العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر

 .د. خالد املرصي

م، عيل عبد الكريم حسني اجلابري )اشكالية املنحدر املايل يف مكانة الواليات 2015 .1219

املتحدة االمريكية العاملية دراسة يف االثار السياسية واالقتصادية(، الدكتوراه كلية 

م العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: امحد شهاب احلمداين، و د: هيثم كري

 صيوان.

م، عيل عبد اهلل عفريت احلريشاوي )الفراغ يف القانون دراسة مقارنة دراسة 2015 .1220

مقارنة(، كلية القانون جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: عزيز 

 كاظم جرب اخلفاجي. 

م، عيل عبد عمران )املوظف املسائل انضباطيا يف الترشيع العراقي دراسة 2015 .1221

، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: امحد شاكر مقارنة(

 سلامن. 

م، عيل عبد عمران حسني )ضامنات املوظف يف التحقيق بقضايا الفساد دراسة 2015 .1222

 القانون املاجستري، كربالء جامعة –مقارنة يف ضوء الترشيع العراقي(، كلية القانون 

 ام املعموري.دح خضري خالد: د بإرشاف، العام
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م، عيل عبداحلسن حممد )االلتزام برسية تقرير البصمة الوراثية( املاجستري 2015 .1223

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عيل عبداحلسني منصور )فكرة احلكم املنعدم يف قانون املرافعات املدنية 2015 .1224

لعلوم السياسية جامعة البرصة، دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون وا

 بإرشاف د: وليد خالد عطية.

م، عيل حممد خري املقداد )العالقات األمريكية الرتكية بعد أحداث احلادي عرش 2015 .1225

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 2001من أيلول 

 خليل. جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي

(، 1999 - 1979م، عيل حممود الشياب )العالقات االردنية العراقية 2015 .1226

 الدكتوراه جامعة الريموك كلية اآلداب االردن، بإرشاف د: امحد حممود اجلوارنة.

م، عيل حممود عليق )اشكاليات تنفيذ احكام القضاء االداري(، املاجستري، 2015 .1227

 سالمية يف لبنان بإرشاف د فوزت فرحات   القانون العام كلية احلقوق اجلامعة اال

-م1921م، عيل نور مهدي القصري، املشاركة السياسية للمرأة العراقية من 2015 .1228

النجف االرشف، املرشف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2014

 عدنان عاجل عبيد. )العلوم السياسية(
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تركيا االقليمي يف االسرتاتيجية االمريكية م، عيل هاشم عبداهلل البهاديل )دور 2015 .1229

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: فكرت 2002بعد عام 

 نامق العاين.

م، عيل وهبي عبد الواحد )التزامات الوكيل بالعمولة(، املاجستري قسم القانون 2015 .1230

ردنية اهلاشمية االردن، اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة اال

 بإرشاف د: فائق حممود الشامع.

م، عامد عبدالعباس عيسى الفتالوي )سلطة القايض االداري العراقي يف تقدير 2015 .1231

(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"عيوب القرار االداري 

 النجف االرشف )قسم القانون( -

االماراتية بعد عام  -آل مكوطر )العالقات العراقية م، عامر امحد اسامعيل 2015 .1232

النجف  -الواقع واملستقبل(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  2003

االرشف، املرشف د: عيل هادي الشكراوي. قسم الدراسات الدولية. )العلوم 

 السياسية( 

 الرويس  م، عامر هباء الدين شمس الدين )التنافس االقتصادي السيايس2015 .1233

وافاق املستقبلية(  2014 - 1991االمريكي يف منطقة الرشق االوسط للمدة 

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، عامر رجب معيرش الكبييس )املصلحة املعتربة يف قواعد وإجراءات اخلصومة 2015 .1234

تكريت بإرشاف د: آدم سمّيان ذياب اجلزائية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

 الغريري.

 -م، عامر غايل )املسؤولية اجلنائية عن جرائم انتهاك احلق يف رسية املراسالت 2015 .1235

(، جامعة عني شمس كلية احلقوق القانون اجلنائي، -دراسة يف القوانني مقارنة 

 الدكتوراه.

ركزية يف محاية االمن م، عامر ماهر عبد احلسن اخلفاجي )دور االدارات الالم2015 .1236

من خالل الضبط االداري يف العراق دراسة مقارنة( املاجستري معهد العلمني 

 النجف االرشف. )قسم القانون( -للدراسات العليا 

ريف )التعارض بني أدلة اإلثبات يف الدعوى املدنية دراسة 2015 .1237 م، عامر حمسن كزار الزح

قانون جامعة كربالء، الدكتوراه القانون قانونية مقارنة بالفقه اإلسالمي(، كلية ال

 اخلاص، بإرشاف د: عزيز كاظم جرب اخلفاجي. 

دراسة  -م، عامر منصور عبد القادر )جريمة هتريب النفط يف الترشيع العراقي 2015 .1238

مقارنة(، فرع القانون اجلنائي املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: 

 صالح هادي صالح.
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م، عمر ارحيم جدوع )كف يد املوظف العام عن العمل سحب يد املوظف يف 2015 .1239

القانون العراقي واللبناين واملرصي دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د هادي حسني الكعبي    

لعام من جرائم االحتالل م، عمر حسني كريامن )موقف القانون الدويل ا2015 .1240

االمريكي يف العراق( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، 

 بإرشاف د: حممد حسني القضاة.

م، عمر رجب عبدالقادر املحروق )الرعاية الالحقة للمفرج عنهم يف الترشيع 2015 .1241

نون املاجستري ارشاف د: اإلسالمي واجلنائي املعارص( قسم القانون اجلنائي كلية القا

 أبوبكر أمحد األنصاري، جامعة طرابلس ليبيا.

م، عمر عبد الرحيم فرُيات )املسؤولية املدنية للمطبوعة الصحفية عن انتهاك 2015 .1242

 احلق بالسمعة يف القانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  

ائنني(، م، عمر موسى امحد الشبول )آثار شهر االفالس عىل حقوق الد2015 .1243

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن 

 بإرشاف د مجال الدين مكناس

م، عمران عيسى محود اجلبوري )أثر السياق الدويل واالقليمي للحركة 2015 .1244

االحتجاجية عىل االستقرار السيايس يف منطقة اخلليج العريب دراسة حالة اليمن(، 
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وراه، معهد البحوث والدراسات العربية قسم البحوث والدراسات السياسية، الدكت

 القاهرة.  

 ضوء يف واحللول –م، عمرو عيل حممد عيل، املتأخرات الرضيبية االشكالية 2015 .1245

 املنصورة جامعة احلقوق كلية القانون واطاريح رسائل. 2005 لسنة 91 رقم القانون

 .   العربية مرص مجهورية

عناد ماهر كامل النارص )مدى قانونية البيع يف الوكالة العامة لألصول م، 2015 .1246

والفروع(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، عهود طه ياسني شخري اجلنايب )جرائم االفالس دراسة مقارنة( كلية القانون 2015 .1247

 جامعة بابل، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: أرساء حممد عيل سامل. 

م، عواد حسني ياسني )احلكم القضائي الباطل دراسة حتليلية( متطلبات الرتقية 2015 .1248

س القضاء االعىل مجهورية العراق بإرشاف اىل الصنف الثاين من صنوف القضاء جمل

 صالح حسني سلطان.

م، عودة يوسف سلامن املوسوي )جريمة استهداف اثارة احلرب االهلية عرب 2015 .1249

االعالم دراسة مقارنة(، الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: امحد 

 كيالن عبداهلل. 
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ق دافعي الرضائب واثرها عىل م، عيد عبده حواش الطويل، ضامنات حقو2015 .1250

، رسائل 2005لسنة  91النمو االقتصادي يف ضوء قانون الرضيبة عىل الدخل رقم 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، عيسى الياس سعيد مرة )مراجعة وتدقيق األثر البيئي لصناعة احلجر يف مدن 2015 .1251

 The review and audit ofالدوحة واخلرض  بيت حلم بيت جاال

environmental impact for stone industry in the cities 

of Bethlehem , Beit-Jala , Al-Doha and Al-khader )

املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف 

 د: عثامن عيل رشكس.

رشيد النفقات كرضورة أساسية لسد العجز يف املوازنة العامة م، عيسى داود )ت2015 .1252

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

 إنصاف حممد.

م، غادة السبينايت )حجية الدليل االلكرتوين يف جريمة غسل االموال( املاجستري 2015 .1253

 ية العربية السورية، بإرشاف د: بارعة القديس.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهور

م، غادة فيصل جواد )محاية املدنيني اثناء النزاعات الداخلية(، املاجستري، 2015 .1254

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.     
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ادة الزور يف م، غازي هزاع الشوبكي )االشكاالت القانونية والعملية لشه2015 .1255

قانون العقوبات االردين(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

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

م، غانم عبد دهش عطية الشباين )تنظيم االختصاصات الدستورية يف نظام 2015 .1256

قارنة(، كلية القانون جامعة بابل، الدكتوراه القانون العام، الثنائية الربملانية دراسة م

 بإرشاف د: ميثم حنظل رشيف. 

م، غسان الغانم )االحتجاج بحق الدفاع الرشعي عرب استخدام وسائل الدفاع 2015 .1257

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

 عيسى املخول.

سان ضياء حممد رضا )املسائل اخلالفية يف الدعاوي الطالق والتفريق م، غ2015 .1258

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

م، غصون عيل عبدالزهرة )التنظيم القانوين للحقوق املالية للنائب يف املجالس 2015 .1259

كلية القانون،  -، جامعة بابل الترشيعية دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون العام

 بإرشاف د: رافع خرض شرب. 
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م، غفران حبيب ظاهر )العالقات العراقية االمريكية دراسة يف االبعاد السياسية 2015 .1260

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2013ــ  2003واالقتصادية للمدة 

 السياسية جامعة النهرين.     

عاوى العقارية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق م، غني دبج )طبيعة الد2015 .1261

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: احلراكي.

م، فاتح عامرة )دور التكتالت االقتصادية يف احلوكمة االقتصادية العاملية 2015 .1262

جمموعة الربيكس انموذجا(، املاجستري العلوم السياسية ختصص احلوكمة والتنمية 

 لعلوم السياسية جامعة احلاج خلرض باتنة اجلزائر.كلية احلقوق وا

م، فاطمة امحد منصور حسني املفرجي )جملس حقوق االنسان ودوره يف تعزيز 2015 .1263

ومحاية هذه احلقوق(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية 

 جامعة كركوك، بإرشاف د: سلوى امحد ميدان املفرجي.

ة فاضل حليحل )جريمة متويل االرهاب يف الترشيع العراقي والترشيع م، فاطم2015 .1264

 املقارن(، قسم القانون العام املاجستري، ذي قار، بإرشاف د: عامر تركي عطية. 

م، فامي عبد الواحد امحد العريقي )العالقات األمريكية العراقية بعد أحداث 2015 .1265

دولية كلية العلوم السياسية ( الدكتوراه االختصاص العالقات ال2001أيلول  11
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جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز املنصور و د. خالد 

 .املرصي

م، فتحي ابراهيم حممد حممد امحدين، الفصل يف املنازعات بني القضاء اخلاص 2015 .1266

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

 العربية.  

م، فراس االمحد )املسؤولية عن االرضار التي حتدثها املنتجات الطبية( 2015 .1267

 معة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حرح.املاجستري كلية القانون جا

م، فراس سامي محيد )الكاتب بالعدل مهامه ومسؤوليته( املاجستري القانون 2015 .1268

  ابراهيم عيل د بإرشاف لبنان –اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، فراس عليوي نارص الوحاح، القواعد املنظمة النتهاء خدمة رئيس الوحدة 2015 .1269

م، املعدل، 2008(، لسنة 21الدارية يف القانون املحافظات غري املنتظمة اقليم رقم )ا

النجف االرشف، املرشف د: غازي  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 فيصل مهدي. )قسم القانون(

م، فراس كوركيس عزيز )التعزيز املؤسيس للقيم الديمقراطية يف العراق بعد 2015 .1270

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، بإرشاف د: عبداجلبار 2003العام 

 امحدعبداهلل.
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م، فراس حممد حبيب )التنفيذ عىل نفقة املقاول دراسة مقارنة(، كلية القانون 2015 .1271

 جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: عباس عيل حممد احلسيني. 

ور االحزاب يف التنمية السياسية املغرب انموذجا( م، فرح كريم ماذي بدن )د2015 .1272

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، فرح هشام عمر عبدالرمحن الشيخيل )السياسة الروسية اجتاه دول جملس 2015 .1273

 التعاون اخلليجي( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

اسم )احلامية املدنية من االعالن التجاري املضلل دراسة م، فريد حنني ج2015 .1274

مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف 

 د: عقيل فاضل محد.

دور رئيس الدولة يف االنظمة الربملانية املعارصة يف )م، فهد حممد عواد العمرو 2015 .1275

القانون كلية احلقوق  الدكتوراه قسم، مقارنة( دراسة حفظ التوازن بني السلطات

 .  عني شمس بإرشاف د حممد انس قاسم جعفر و د ربيع انور فتح الباب متويلجامعة 

م، فيصل عايد خلف الشورة )اخلطأ الطبي يف القانون املدين األردين(، 2015 .1276

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

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.
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م، قادر أمحد عبد )األستثامر الدويل لقيعان البحار الدولية( الدكتوراه كلية 2015 .1277

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: طلعت جياد جلي احلديدي

م، قاسم طالل حممود الزعبي )دعوى املنافسة غري املرشوعة(، جامعة الريموك 2015 .1278

 االردن.  

قاسم مايض محزة )التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات  م،2015 .1279

 جامعة بابل، املاجستري، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل. -املسلحة( كلية القانون 

م، قتيبة مهدي صالح )حق الرجوع عىل الرشيك يف املال العام(، املاجستري 2015 .1280

 القانون املدين، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، قحطان بدور )منتدى دافوس وأثره يف اقتصاديات البلدان العربية( 2015 .1281

املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

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

املسؤولية املدنية( املاجستري م، قيص جعفر موسى سلامن )احكام االعفاء من 2015 .1282

 فرج ريام د بإرشاف لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، قيص مجيل فيصل )صالحية القضائيني العديل واالداري بمراقبة اعامل 2015 .1283

التعدي واالستيالء واملصادرة دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 

 مية يف لبنان بإرشاف د غادي مقلد      اجلامعة االسال

دراسة  -م، قيص عيل عباس )املسؤولية اجلنائية عن عمليات أطفال االنابيب 2015 .1284

 جامعة النهرين، الدكتوراه، بإرشاف د: أمحد كيالن عبد اهلل. -مقارنة( كلية احلقوق 

 م، قيس حممد خلف اجلبوري )الوقف االحتياطي للموظف العام عن العمل2015 .1285

 دراسة مقارنة بني الترشيع األردين والعراقي(، جامعة الريموك االردن.  

العتبة  -م، قيرص صاحب كيكو، التنظيم القانوين للعتبات املقدسة يف العراق 2015 .1286

، املاجستري معهد العلمني للدراسات "دراسة مقارنة" -العلوية املقدسة إنموذجا 

 يل صعصاع البديري. )قسم القانون(النجف االرشف، بإرشاف د: اسامع -العليا 

م، قيرص جميد عايد العامري )اشكالية العالقة بني املؤسسات االحتادية 2015 .1287

( املاجستري، كلية العلوم السياسية 2005واملؤسسات املحلية يف العراق وفق دستور 

 اجلامعة املستنرصية.

توراه، كلية م، كاتيا يوسف عواضة )حتديات االمن القومي العريب(، الدك2015 .1288

 العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  
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م، كاظم ناجي عبد )االسرتاتيجية االمريكية جتاه منطقة القرن األفريقي بعد 2015 .1289

 احلرب الباردة(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

سة قانونية مقارنة( م، كامل كاظم عبداهلل )املسؤولية املدنية لطبيب التخدير درا2015 .1290

 املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت لبنان بإرشاف د امحد حجال

م، كرار ذياب عبد الفتالوي )الواليات املتحدة االمريكية وادارة االزمات 2015 .1291

الدولية االزمة السورية إنموذجا(، املاجستري االسرتاتيجية، جامعة النهرين كلية 

 ، بإرشاف د: احسان عدنان عبداهلل.  العلوم السياسية

م، كريم نارص حسناوي كاظم املحنة )الرقابة القضائية عىل قرارات اإلبعاد 2015 .1292

والرتحيل اخلاصة باألجانب دراسة مقارنة بني القانونني املرصي والعراقي( املاجستري 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

القانوين حلامية املحبّلغني والشهود واملحخربين م، كامل حممود العساف )اإلطار 2015 .1293

واخلرباء يف قضايا الفساد(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

م، كنان جديد )االثار املالية لعجز املوازنة العامة وكيفية معاجلتها( املاجستري 2015 .1294

 ة القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد.كلي
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م، كنان صقر )األمهية االقتصادية ملنطقة بحر قزوين والتنافس الدويل عليها( 2015 .1295

 صابر بلول و د.يوسف جزان.

م، كنان غانم )املواجهة اجلزائية لإلرهاب املنظم( الدكتوراه كلية القانون 2015 .1296

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صفاء اوتاين. جامعة دمشق

م، كوتا انور حممد )حق االقلية يف استخدام اللغة االم دراسة مقارنة(، 2015 .1297

املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف 

  د: منى يوخنايافو.

جوع عن االقرار يف احلدود( املاجستري كلية م، كوثر حممد سالمة بركة )اثر الر2015 .1298

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

م، لبابة الرسوجي )ما سكت عنه قانون االحوال الشخصية السوري يف مسائل 2015 .1299

ية السورية، فرق الزواج وآثاره( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العرب

 بإرشاف د: رمضان و د أبو العيال.

م، لبنى عبد اللطيف حممود جابر )دور املصارف االسالمية يف ادارة السيولة 2015 .1300

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

 مازن اسامعيل هنية.   
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التربعات وصوره يف الفقه االسالمي( م، لبيبة امني االغا )الرجوع عن 2015 .1301

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: رفيق 

 اسعد رضوان.

م، لقاء مهدي سلامن )احلصانة اجلزائية للمبعوث الدبلومايس(، املاجستري، 2015 .1302

د: حممد عيل سامل القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف 

 جاسم.      

م، لوزية حممد مجيل بزار )اقتصاد االستهالك والدين زمن االنتداب الربيطاين 2015 .1303

 Consumption and debt economy/  1948 – 1917عىل فلسطني 

: the British mandate period in Palestine : 1917-1948 )

آلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية ا

 د: رنا بركات.

م، لؤي الدندن )الطبيعة القانونية حلجز ما للمدين لدى الغري( املاجستري كلية 2015 .1304

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عمران كمحيل.

نون السوري( م، ليث الصالح )احلامية اجلزائية للسالمة االحيائية وفقا لقا2015 .1305

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

 الرفاعي.
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م، ماثيوس جاك قراعة )التنظيم القانوين لتسجيل اإلخرتاع يف فلسطني دراسة 2015 .1306

 The legal framework of invention حتليلية مقارنة

registration in Palestine : a comparative analysis 

study :املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د )

 خالد التالمحه.

م، ماجد عبد الرمحن سالمة )التحري االمني يف الفقه االسالمي( املاجستري 2015 .1307

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

م، ماجد عبد عيل حردان، اثر ايقاف تنفيذ العقوبة االصلية عىل عقوبتي الطرد 2015 .1308

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا -دراسة مقارنة  -واالخراج 

 االرشف، املرشف د: عيل عادل كاشف الغطاء. )قسم القانون(

ري القضائية( م، مارية اخلري )منازعات العمل اجلامعي وحلها بالطرق غ2015 .1309

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

 اجلاسم.

م، مازن خلف نارص )احلامية اجلنائية لألشخاص من االختفاء القرسي دراسة 2015 .1310

مقارنة(، كلية القانون جامعة بابل، الدكتــوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: 

 جيج. حسون عبيد ه
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م، مازن حممد طاهر حممد حسني احلسيني )الطبيعة القانونية للعالقة بني 2015 .1311

املوظف واالدارة العامة يف العراق دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حمي الدين القييس.     

لسياسية للتنمية دراسة حتليلية يف تنظيم السلطة م، مازن حممود عيل )املتطلبات ا2015 .1312

والتحديث السيايس( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة و د. 

 أمحد ناصوري.

لفقه االسالمي دراسة م، مازن مصباح صباح )احكام بيع الثامر واحلبوب يف ا2015 .1313

فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: وصفي رشاد وصفي االغا.

م، ماشلني املر )خصوصية الديمقراطية اللبنانية بني التوافقية وامليثاقية(، 2015 .1314

سية واالدارية واالقتصادية، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السيا

 بإرشاف د: جوزيف عبود.

 2009م، مايا امني سامحة )جتربة تنظيم االعالم االنتخايب يف لبنان انتخابات 2015 .1315

النيابية(، الدبلوم العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: منى الباشا.
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حممد سعيد اشطيبة )احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش التجاري( م، مربوكة 2015 .1316

قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: أبو بكر أمحد األنصاري، 

 جامعة طرابلس ليبيا.

م، جمد محود )احلق يف العدول عن اخلطبة وأثر التعسف يف استعامله يف الفقه 2015 .1317

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية  االسالمي والترشيع السوري(

 السورية، بإرشاف د: أيمن أبو العيال.

م، جمدي إبراهيم أمحد بعجاوي )املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف القانون 2015 .1318

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

 ف د: نجم الربيض.   بإرشا

م، جميد امحد ابراهيم الزوبعي )التنظيم القانوين لالستثامر يف مشاريع الطاقة 2015 .1319

الدكتوراه، كلية القانون جامعة املوصل،  دراسة مقارنة(، كلية احلقوق، -املتجددة 

 بإرشاف د: مهند ابراهيم عيل.

احلريات العامة(، املاجستري م، حمارب سعود الفضيل )الضبط االداري واثره يف 2015 .1320

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

 حممد اجلبور.
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م، حممد امحد عبد املعطي ابو عيشة، دور البنك املركزي يف الرقابة عىل الدفع 2015 .1321

هورية مرص االلكرتونية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 العربية.  

م، حممد امحد عتمه )التهديد اإلرسائييل لألمن البيئي العريب دراسة حتليلية نقدية 2015 .1322

حول املفاعالت النووية والنفايات اإلرسائيلية وتأثريها يف املنطقة العربية( املاجستري 

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول و د. سمري حسن.

م، حممد اقبال أنق )االبرام االلكرتوين للعقد االداري( املاجستري كلية القانون 2015 .1323

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: اسامعيل.

م، حممد اخللف العيسى )إدارة رشكات الدولة بأسلوب القانون اخلاص 2015 .1324

لرشكة السورية لالتصاالت دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق ا

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: العموري و د: اجلندي.

م، حممد اخلوام )مدى سلطة حمكمة النقض يف التمييز بني مسائل الواقع 2015 .1325

انون جامعة دمشق والقانون وفق االجتهاد القضائي املقارن( املاجستري كلية الق

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: البيات.
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م، حممد السيد يوسف قمر، انعكاسات االزمة املالية عىل اداء البورصة املرصية، 2015 .1326

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

دراسة حتليلية ونقدية لواقع م، حممد الصاج )األحزاب السياسية يف سورية 2015 .1327

( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية 2013 -1972العمل احلزيب ما بني 

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

 الشيخ و د. مجال املحمود.

م املاسة بالبيئة م، حممد أمبارك األزرق )دور األمم املتحدة يف مكافحة اجلرائ2015 .1328

دراسة حتليلية نقدية( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: منصور 

 الفيتوري حامد، جامعة طرابلس ليبيا.

م، حممد انس حممد الباز، التعليم الفني الصناعي واثره عىل التنمية، رسائل 2015 .1329

 رص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م

م، حممد أنس نجم )صكوك التمويل املتوافقة مع الرشيعة االسالمية دراسة 2015 .1330

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

 اجلندي.
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م، حممد بدر املطريي )دور القيادة السياسية يف رسم وتنفيذ سياسات التنمية يف 2015 .1331

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 2013 - 2010لكويت دولة ا

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، حممد بردي رايض القرييش )القواعد العامة يف حتديد ميعاد رفع دعوى 2015 .1332

النجف االرشف،  -االلغاء دراسة مقارنة( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 املرشف د: عيل أمحد حسن. )قسم القانون( 

م، حممد جابر غافل )املسؤولية املدنية ملنظم املسابقات الرياضية دراسة 2015 .1333

مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: حسن حنتوش 

 رشيد. 

حوادث املركبات دراسة مقارنة  عن املدنية املسئولية م، حممد مجعه عىل املجرش2015 .1334

 بني القانون املرصي والقانون الليبي( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، حممد جودت عامر )متغري الطاقة يف السياسة اخلارجية االمريكية بعد عام 2015 .1335

النفط انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة  2000

 هرين.     الن
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م، حممد جياد زيدان )احلامية اجلنائية ألرسار الدفاع دراسة مقارنة( كلية احلقوق 2015 .1336

جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: أمل فاضل عبد و د: عصام 

 العطية. 

م، حممد حامد رشاد، فلسفة الندرة يف االقتصاد الوضعي واالسالمي، رسائل 2015 .1337

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ال

م، حممد حسام كركريل )رشكات التمويل العقاري( املاجستري كلية القانون 2015 .1338

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد قرباش.

ية م، حممد حسن )مسؤولية الدارة عن االرضار النامجة عن االعامل االرهاب2015 .1339

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

 بإرشاف د: حممد احلسني.

م، حممد حسن العكلة )مسؤولية املحكم( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة 2015 .1340

 لبنان. -االسالمية بريوت 

ويلها يف االقتصاد م، حممد حسن قنديل عبد ربه، التنمية االقتصادية ومصادر مت2015 .1341

الوضعي واالقتصاد االسالمي، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد محيد دغجوقه )ظاهرة االرهاب الدويل وانعكاساهتا عىل االمن الوطني 2015 .1342

ة الرشق االوسط االردين( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامع

 عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي

م، حممد محيد عيل اجلوراين )التحقيق االداري كضامنة من ضامنات املوظف 2015 .1343

العام القانونني العراقي واالردين دراسة مقارنة(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق 

 ف د: حممد عيل الشباطات.  االردن، املاجستري قسم القانون العام، بإرشا

م، حممد زياد اللحام )القرارات بقوانني الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية 2015 .1344

الفلسطينية واالثار القانونية املرتتبة عليها دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

مد ساجد نايل )املسؤولية املدنية ملصممي برامج احلاسوب دراسة م، حم2015 .1345

مقارنة(، كلية القانون يف جامعة كربالء، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: حسن 

 حممد كاظم املسعودي.    

م، حممد سامل عبد الكاظم العيساوي )مظاهر السلطة العامة يف العقد اإلداري 2015 .1346

لقانون جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عيل دراسة مقارنة( كلية ا

 يوسف عبد النبي الشكري. 



255 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممد سعيد الغندور )االجتاهات املتطورة لسلطة القضاء االداري يف توجيه 2015 .1347

االوامر اىل االدارة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 بإرشاف د: حممد احلسني.العربية السورية، 

م، حممد سليامن نايف شبري )النفاذ االلكرتوين للقرار االداري دراسة تطبيقية 2015 .1348

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

 حممد انس جعفر.

يف سورية(  م، حممد شهاب )مدى كفاية املعاجلة القانونية لعاملة االطفال2015 .1349

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

 رشبا.

 -م، حممد طعمة حاتم البيضاين )أوجه احلامية املدنية واالدارية لألموال العامة 2015 .1350

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

 سني ابو سعيدة؛ و د: سعيد عيل غافل.     رياض ح

م، حممد طه ابراهيم الفليح )احلامية اجلزائية لإلرسار التجارية دراسة مقارنة(، 2015 .1351

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

 بإرشاف د: حممد اجلبور.
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الزوجة املطلقة بالسكنى دراسة مقارنة م، حممد عادل ابراهيم الشاهري )حق 2015 .1352

بني الرشيعة والقانون يف اطار قانون االحوال الشخصية العراقي( املاجستري القانون 

 .شقري حممد: د بإرشاف لبنان –اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، حممد عادل الرصفندي )التدارك يف العقود املالية( املاجستري كلية الرشيعة 2015 .1353

 ون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عاطف حممد ابو هربيد.والقان

م، حممد عامر شنجار )تسوية املنازعات الناشئة عن عقود االستثامر دراسة 2015 .1354

 جامعة النهرين، املاجستري، بإرشاف د: عيل غسان أمحد. -مقارنة(، كلية احلقوق 

لسياسية يف دستور مجهورية م، حممد عبد الكاظم عويف )مسؤولية احلكومة ا2015 .1355

دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة بغداد، املاجستري القانون العام  2005العراق لسنة 

 الدستوري، بإرشاف د: مها هبجت يونس.  /

م، حممد عبد الكريم حسن عزيز )مسؤولية املقاتل عن انتهاك القانون الدويل 2015 .1356

نون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف االنساين( املاجستري كلية الرشيعة والقا

 د حازم حممد عتلم.

م، حممد عبداحلسن الغنياموي )رشوط التخفيف واالعفاء من ضامن العيوب 2015 .1357

 لبنان.  -اخلفية( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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تثامر يف القانون م، حممد عبدالقادر حممد امني )التنظيم القانوين لصناديق االس2015 .1358

 امني: د بإرشاف لبنان –املقارن( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حطيط

م، حممد عدنان عثامن )دور القانون الدويل يف مواجهة التجسس الدبلومايس(، 2015 .1359

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

 رشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.بإ

م، حممد عيل ياغي )النظام القانوين ملخليص البضائع املرخصني يف لبنان( 2015 .1360

املاجستري، القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عبده 

 غصوب.     

اجستري كلية م، حممد عمر مراد )احلصانة الربملانية يف الترشيع الفلسطيني( امل2015 .1361

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، حممد عواد احلديثي )أثر املحاكمة اجلزائية عىل املركز القانوين للموظف العام 2015 .1362

يف القانون العراقي دراسة مقارنة( املاجستري، جامعة جرش، اململكة االردنية 

 د: عبد الرمحن سعد العرمان. اهلاشمية، بإرشاف
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م، حممد عيسى عليوة زهران، ادارة الدين العام املحيل ودور السياسة املالية يف 2015 .1363

ترشيده، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد فاضل عباس مطلق املعامر )املركز الدستوري لرئيس الدولة يف 2015 .1364

لرشيعة اإلسالمية وجمموعة من الدساتري العربية املعارصة دراسة مقارنة( كلية القانون ا

 القانون العام، بإرشاف د: عيل يوسف الشكري.  -جامعة الكوفة، املاجستري  -

م، حممد فلسطني محزة، اهناء الرابطة الوظيفية اثر صدور حكم جنائي يف 2015 .1365

 -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  "دراسة مقارنة"القانون العراقي 

 النجف االرشف، املرشف د: نارص كريمش خرض. )قسم القانون(

م، حممد قاسم عبد احلميد )الضامن الطويل يف نطاق املسؤولية التقصريية  دراسة 2015 .1366

مقارنة يف القوانني املدنية والفقه اإلسالمي( كلية القانون جامعة بابل، املاجستري، 

 اف د: عباس حسني فياض، و د: منصور حاتم حمسن. بإرش

م، حممد قحطان فرحان التميمي )النظام القانوين ملؤسسات حقوق اإلنسان 2015 .1367

الوطنية دراسة يف القانون الدويل واحلالة يف العراق( كلية احلقوق جامعة النهرين، 

 الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: مها حممد أيوب. 
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كاظم علك الزاميل، أثر الفساد االداري واملايل يف مبدأ مساواة املواطنني  م، حممد2015 .1368

، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"يف تويل الوظائف العامة 

 النجف االرشف، املرشف د: غازي فيصل مهدي. )قسم القانون( -

راسة مقارنة(، كلية القانون م، حممد كاظم حممد )عقد بيع العقار عىل اخلريطة د2015 .1369

 جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: باسم علوان طعمة. 

م، حممد كاظم حممود العتبي )التأديب يف الوظيفة العام دراسة مقارنة(، 2015 .1370

املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: اسامعيل 

 ان.     صعصاع غيد

م، حممد مربوك حممد مصطفى، النطاق املوضوعي خلصومة الطعن بالنقض. 2015 .1371

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد مرهف السبيعي )احلرية الدينية وحدودها يف القانون الدويل حلقوق 2015 .1372

عة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف االنسان( املاجستري كلية القانون جام

 د: جاسم زكريا.

م، حممد مضحى عبد عيل )السياسة اخلارجية االيرانية اجتاه قارة افريقيا بعد 2015 .1373

 احلرب الباردة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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النزاهة يف املحافظة عىل املال العام(، م، حممد مظهر نارص البيايت )دور هيئة 2015 .1374

املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف 

 د: امحد خورشيد املفرجي .

م، حممد معزز إسكندر مجيل )الدور الرويس يف الرصاعات الدولية اجلديدة( 2015 .1375

 ستنرصية.املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة امل

م، حممد ميرس فتحي حممود )االسرتاتيجية الشاملة للواليات املتحدة االمريكية 2015 .1376

ومستقبل التوازنات اجليواسرتاتيجية العاملية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة 

 بغداد مركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد اجلنايب.

د نافع العدواين )حجية الدليل االلكرتوين كوسيلة من وسائل االثبات م، حمم2015 .1377

يف املسائل اجلزائية دراسة مقارنة بني القانونني الكويتي واالردين(، املاجستري جامعة 

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

 اللوزي.

يل الغافيل )املسئولية الدولية جتاه امللكية الفكرية يف م، حممد نور الدين اسامع2015 .1378

 القانون الدويل( الدكتوراه، جامعة كامربيدج، بإرشاف د: )كارتر مارتن(. 
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( 2002م، حممد هاشم عبداهلل الزوبعي )تركيا والقضية الفلسطينية منذ 2015 .1379

إرشاف د: حسني املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ب

 مصطفى امحد.

م، حممود اهلاليل اهلاليل عبد الصمد )احلصانات الدبلوماسية الربملانية القضائية 2015 .1380

اإلجيابيات السلبيات يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مرص

اه مدينة القدس م، حممود بدر احلديد )واقع ومستقبل السياسة االردنية جت2015 .1381

ومقدساهتا يف ضوء مشاريع التسوية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد صالح بني عيسى

م، حممود صربي عبد العزيز، دور التنمية البرشية يف عالج ظاهرة الفقر يف 2015 .1382

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  مرص، رسائل واطاريح القان

م، حممود عبدعيل محيد )النظام القانوين النقضاء الدعوى اإلدارية دون احلكم 2015 .1383

جامعة بابل، الدكتوراه، بإرشاف د: هادي  -دراسة مقارنة( كلية القانون  -باملوضوع 

 حسني عبد عيل الكعبي.

، وسائل محاية البيئة يف ضوء قانون املرافعات. م، حممود فخر الدين عثامن2015 .1384

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حمي الدين حسن يوسف )الضامنات القانونية حلرية التعبري عن الرأي دراسة 2015 .1385

وت العربية مقارنة(، الدكتوراه احلقوق كلية القانون والعلوم السياسية جامعة بري

 بإرشاف د: حسني عثامن. 

م، حمي الدين عدنان شهاب القييس )تبعيض االحكام وأثره يف الفقه االسالمي 2015 .1386

والقانون املدين العراقي والقانون املدين االردين والقانون املدين املرصي(، جامعة 

رشاف د: عامد العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا االردن، الدكتوراه، بإ

 الدين حممد الرشيد؛ و د: ابراهيم صالح.  

م، مراد تيسري خليف الشواورة )التنظيم القانوين حلرية االجتامعات العامة يف 2015 .1387

القانون األردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد الشباطات.

مرح دللول )حرية الصحافة وضامناهتا الدستورية والقانونية دراسة مقارنة( م، 2015 .1388

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

 الرشبجي.

م، مرفت عاطف بزي )الرصاع بني ايران وتركيا كقوتني اقليميتني(، املاجستري 2015 .1389

لية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان العالقات الدولية والدبلوماسية، ك

 بإرشاف د: كميل حبيب.  
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م، مروان حممد سهيل )دور اللجنة الدولية للصليب االمحر يف تطبيق القانون 2015 .1390

الدويل االنساين العراق إنموذجا(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية 

 يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر. العلوم السياسية اجلامعة االسالمية

م، مروة ابراهيم حممد )مبدأ الرضر العسكرية يف القانون الدويل االنساين(، 2015 .1391

 املاجستري القانون الدويل، جامعة بغداد كلية القانون. 

م، مروة حسام حممد ناجي )الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي يف الوطن 2015 .1392

 اجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.العريب مرص انموذجًا( امل

م، مروة خرض عياد )التعسف يف استعامل حق احلضانة( املاجستري كلية الرشيعة 2015 .1393

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

قد معها دراسة م، مريم حممد امحد )سلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعا2015 .1394

مقارنة بني القانونني املرصي والعراقي(، املاجستري احلقوق، جامعة املنصورة كلية 

احلقوق قسم القانون العام، بإرشاف د: حممد عبدالواحد اجلمييل؛ و د: حممد ابو بكر 

 عبداملقصود. 

ين( م، مسلم صالح مهنا )املحامي الدويل ودوره يف تطوير القانون الدويل اإلنسا2015 .1395

كلية القانون جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: أمحد عبيس نعمة 

 الفتالوي. 
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م، مصطفى تركي حومد اجلوراين )آثار عقد الفاكتورينغ )عقد رشاء الديون 2015 .1396

التجارية( يف الترشيعني االردين والعراقي دراسة مقارنة(، جامعة الرشق االوسط كلية 

، املاجستري قسم القانون اخلاص، بإرشاف د: مجال الدين عبداهلل احلقوق، االردن

 مكناس.  

م، مصطفى حسني بريم )الرقابة عىل االداء يف ديوان املحاسبة اللبناين بني الواقع 2015 .1397

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

 ات.      لبنان بإرشاف د: فوزت فرح

م، مصطفى عامد حممد )جريمة العدوان وفق تعديالت املؤمتر االستعرايض 2015 .1398

للمحكمة اجلنائية الدولية(، كلية القانون جامعة بابل، املاجسـتري القانون العام، 

 بإرشاف د: رسمد عامر عباس. 

م، مصطفى حممد رجب )املسؤولية املدنية عن البث االشعاعي البراج 2015 .1399

 -اهلواتف النقالة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  اتصاالت

 لبنان. 

م، مصون طالل حممد العجاج )أثر احلكم اجلزائي عىل تأديب املوظف العام(، 2015 .1400

 جامعة الريموك االردن.  
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م، مظهر قاسم جعفر مال الياس )دور التدخل الدويل يف إحالل النظام 2015 .1401

املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الديمقراطي(، 

 كركوك، بإرشاف د: طلعت جياد جلي احلديدي.

م، معن نارص )الثقافات السياسية الفرعية وإشكالية التكامل الوطني يف 2015 .1402

العراق( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميشيل شيحة و د. نزار جزان.دمشق 

م، مالك الطاهر حممد أبو سهمني )مواءمة الترشيع الليبي مع اتفاقية األمم 2015 .1403

املتحدة ملكافحة الفساد من الناحية اإلجرائية( قسم القانون اجلنائي كلية القانون 

 ة طرابلس ليبيا.املاجستري ارشاف د: شعبان حممد عكاش، جامع

م، ممدوح حممد عارف الشياب )الدعوى الدستورية بني الرقابة السياسية 2015 .1404

والرقابة القضائية دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: محدي قبيالت.

اص يف محاية النظام العام( املاجستري م، منار مرهج )دور الضبط االداري اخل2015 .1405

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

م، مناف نزار امحد )مكانة اوراسيا يف االسرتاتيجية الشاملة الواليات  املتحدة 2015 .1406

 هرين.     وآفاق املستقبل( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة الن
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 "م، منال أبو عجيلة فرج عرص )النّظام القانوين للقرض العام يف الّترشيع الليبي2015 .1407

دراسة مقارنة( قسم القانون العام كلية القانون املاجستري ارشاف د: منصور ميالد 

 يونس، جامعة طرابلس ليبيا.

خابية م، منال حسونة )الصني يف السياسة األمريكية بني احلمالت االنت2015 .1408

 China in the American policy : between والسياسات الرسمية

the electoral campaigns and the official policies )

املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف 

 د: رائد بدر.

باين السكنية( املاجستري م، منال موسى حممد مي )احكام املرافق املشرتكة يف امل2015 .1409

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

 مقداد.

م، منجد منصور حممود احللو )مبدا تقييد سلطة الدولة وضامنات تطبيقه دراسة 2015 .1410

وري، جامعة بغداد، الدكتوراه القانون العام القانون الدست -مقارنة(، كلية القانون 

 بإرشاف د: مها هبجت يونس الصاحلي . 

م، منى امحد القرعان )األساس القانوين للمسؤولية املدنية عن حوادث 2015 .1411

 املركبات يف القانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  
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م، منى شهبور البييل موسى )األثار التوزيعية للخصخصة دراسة مقارنة 2015 .1412

 ي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرصوتطبيقية عىل االقتصاد املرص

م، منى شهبور البييل موسى، االثار التوزيعية للخصخصة، رسائل واطاريح 2015 .1413

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، منى صبيح نرص ابوكرش )عيب االجراءات االدارية يف القضاء االداري(، 2015 .1414

 ك االردن.  جامعة الريمو

م، منري جرب خضري املعموري، مجاعات الضغط واثرها عىل صانع القرار 2015 .1415

، املاجستري معهد العلمني "العراق إنموذجا"السيايس يف الواليات املتحدة االمريكية 

 للدراسات العليا املرشف د: ماجد حمي الفتالوي. )العلوم السياسية(

دور جملس التعاون اخلليجي يف النظام م، مها سعد عبد الكريم التميمي )2015 .1416

( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 2003اإلقليمي العريب بعد عام 

 املستنرصية.

م، مها نصيف جاسم )التضامن السلبي دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون 2015 .1417

 التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 
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املكاملات اهلاتفية كأجراء من إجراءات  م، مهدي صالح كريم )التنصت عىل2015 .1418

جامعة كربالء، الفرع القانون العام،  -التحقيق اجلنائي دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 املاجستري، بإرشاف د: ضياء عبد اهلل عبود.

م، مهند عبد اهلل عبد الرمحن )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه كوريا الشاملية 2015 .1419

 ة( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.بعد احلرب البارد

م، مهند عبد حممد اجلبوري )التزام املوظف العام بعدم افشاء ارسار الوظيفة 2015 .1420

العامة دراسة مقارنة(، جامعة الريموك كلية القانون االردن، املاجستري القانون 

 االداري، بإرشاف د: خالد لفته شاكر الزبيدي )مخ( 

م، مؤمن طارق صالح )القوة الناعمة والسياسية اخلارجية االمريكية يف عهد 2015 .1421

 الرئيس باراك اوباما( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، مؤيد سلطان نايف الطراونة )الدفاتر التجارية(، املاجستري القانون اخلاص 2015 .1422

ة احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: جامعة الرشق األوسط كلي

 فائق الشامع.

م، ميادة صباح حسن )القانون واجب التطبيق عىل عقود االستثامر النفطي 2015 .1423

دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 بإرشاف د: رائد صيوان عطوان.
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طان حامد الدليمي )سلطة االدارة يف اهناء القرار االدارية دراسة م، ميثاق قح2015 .1424

مقارنة بني الترشيعني االردين والعراقي(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق 

 االوسط كلية احلقوق االردن، بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.  

األنظمة  م، ميثم منفي كاظم العميدي )هيمنة السلطة الترشيعية يف بعض2015 .1425

جامعة بابل، الدكتوراه، بإرشاف د: ميثم  -الدستورية دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 حنظل رشيف.

م، مريا عبد املجيد مساعدة )حق املساواة بني الرجل واملرأة وفق أحكام قانون 2015 .1426

اجلنسية األردين دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.اململكة 

م، ميس بركات )التحول الديمقراطي يف الدول العربية مرص إنموذجاً دراسة 2015 .1427

حتليلية للمحددات واملعوقات واآلفاق املستقبلية( املاجستري االختصاص الدراسات 

عربية السورية، بإرشاف د: السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية ال

 ميشيل شيحة.

م، ميساء اكرم عنييس )عديمو اجلنسية يف لبنان( املاجستري القانون اخلاص 2015 .1428

 لبنان.  -اجلامعة االسالمية بريوت 
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دراسة مقارنة(  -م، ميسون طـه حسني )الدور السيايس للقضاء الدستوري 2015 .1429

 جامعة بابل، الدكتوراه، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد.  -كلية القانون 

م، ميسون عيل عبد اهلادي احلسناوي )التنظيـم القانونـي للمحكمة اإلدارية 2015 .1430

ة النهرين، الدكتوراه فلسفة القانون العليا يف العراق دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامع

 العام، بإشـراف د: حنان حممد مطلك القييس. 

م، ناجي البشري عمر القحواش )تأثري الفيتو عىل قرارات جملس االمن الدويل 2015 .1431

قضية فلسطني إنموذجا(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية اآلداب والعلوم قسم 

 نية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد بني عيسى.العلوم السياسية، اململكة االرد

م، نادر عيل فليونة )املواطاة عىل ابرام العقود املالية املتعددة يف عقد واحد 2015 .1432

وتطبيقاهتا املعارصة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: صالح الدين طلب فرج.

)القرارات االدارية املضاد دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  م، ناديا دعبول2015 .1433

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نحييل.

م، نادية حسيب كريم )مبدأ وظيفية الرضيبة(، املاجستري كلية احلقوق جامعة 2015 .1434

 تكريت.
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سالمي( املاجستري كلية م، نادية مخيس عبد اهلل ابو سامل )احلراسة يف الفقه اال2015 .1435

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: رفيق اسعد رضوان.

م، نادية مصطفى حسني احلمداين )التوقيف التعسفي واالثار املرتتبة عليه 2015 .1436

دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

 بإرشاف د: يارس حممد عبداهلل و د عامر عاشور عبداهلل.كركوك، 

م، نارص كامل املرصي )فقه االمام ايب جعفر اهلندواين رمحه اهلل من كتاب 2015 .1437

االحوال الشخصية اىل كتاب القضاء( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

رباس ظاهر جرب الزيادي )حقوق الغري املقرتنة بالعقد دراسة مقارنة(، كلية م، ن2015 .1438

القانون جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: عباس عيل حممد 

 احلسيني. 

أيلول  11م، نبهان حممد داوود )العالقات الروسية السورية بعد أحداث 2015 .1439

دولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق ( املاجستري االختصاص العالقات ال2001

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل.
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م، نبيل بن مجال ابو عنزة )ضوابط االعالم الشخيص واحكامه يف الفقه 2015 .1440

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: حممد بن صبحي ابو صقر. 

م، نبيل عبد شعيبث املياحي )املسؤولية املدنية للرشكات األمنية دراسة 2015 .1441

كتوراه القانون اخلاص، كلية القانون جامعة كربالء، بإرشاف د: حسن مقارنة(، الد

 حنتوش رشيد احلسناوي. 

م، نجاح ابراهيم العزاوي )السكر واثره يف املسؤولية اجلزائية يف القانون 2015 .1442

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

   د: سمري عالية. 

م، نجاح عبد كاظم احلسني )معايري العدالة اجلنائية الدولية يف الترشيع اجلنائي 2015 .1443

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام،  -العراقي دراسة مقارنة( كلية القانون 

 بإرشاف د: عيل عادل كاشف. 

م، نجاح عبدالباري حسن مسلم )حلركة الفلسطينية للمقاطعة وسحب 2015 .1444

رات وفرض العقوبات كأداة للمقاومة الالعنفية باملقارنة مع حركة املقاطعة االستثام

 ,The Palestinian movement of boycottاجلنوب إفريقية

divestment and sanctions BDS as a method of 

nonviolent resistance compared with South Africa`s 
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Boycott Movementولية كلية الدراسات العليا ( املاجستري الدراسات الد

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

م، نجوى نجم الدين مجال عيل )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن االجتار باألعضاء 2015 .1445

البرشية دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية 

 حممد عبداهلل. جامعة كركوك، بإرشاف د: يارس

م، نرسين رياض شنشول )سياسات االصالح الرضيبي للمؤسسات الدولية 2015 .1446

انموذجا(، الدكتوراه كلية 2003واثرها يف حتقيق العدالة االجتامعية العراق بعد عام 

 العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: رفاء شهاب احلمداين.

دراسة مقارنة(، كلية القانون  -ائية لألطباء م، نرسين حمسن نعمة )احلامية اجلن2015 .1447

 جامعة بابل، الدكتوراه، بإرشاف د: عيل محزة عسل. -

م، نضال إسامعيل حسن )دور نظرية املرفق العام يف جمال األعامل القانونية 2015 .1448

 جامعة بابل، املاجستري، بإرشاف د: رفاه كريم رزوقي. -لإلدارة(، كلية القانون 

موي )دراسة حتليلية حول إمكانية قيام رشاكة اقتصادية عربية م، نضال احل2015 .1449

إيرانية( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

  جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عفيف حيدر و د: صابر بلول.
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نقل الدويل للبضائع عن طريق م، نفن سطاس )اتفاقية االمم املتحدة لعقود ال2015 .1450

احلر كليا أو جزئيا قواعد روتردام دراسة قانونية مقارنة( الدكتوراه كلية القانون 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أبو الشامات.

م، هنضة عبداحلسني مسجني، االستثامر االجنبي املبارش يف العراق وفقا 2015 .1451

النجف االرشف،  -ملاجستري معهد العلمني للدراسات العليا للترشيعات النافذة، ا

 بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. )قسم القانون(

م، نور الدين صالح شديفات )مسؤولية حارس األشياء و اآلالت امليكانيكية 2015 .1452

 بني اخلطأ واإلرضار يف القانون املدين األردين(، جامعة الريموك االردن.   

ن كيسيني )دور مفوض الدولة يف القضاء االداري دراسة مقارنة( م، نور الدي2015 .1453

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

م، نور اهلدى عبدالكاظم رايض )املنافسة التجارية واثرها عىل عقد التوزيع 2015 .1454

 احلرصي(، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

م، نور حسني عباس )احلامية اجلنائية من التلوث باإلشعاع النووي دراسة 2015 .1455

مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: 

 حممد عيل عبدالرضا عفوك.
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م، نور محزة حسني الدراجي )الرقابة املالية االحتادية عىل اعامل املحافظات غري 2015 .1456

ملنتظمة يف اقليم العراق إنموذجا(، كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون ا

 العام، بإرشاف د: حممد علوم حممد. 

م، نور عبدااللة جرش العبيدي )دور تركيا يف منطقة الرشق االوسط بعد عام 2015 .1457

ة جامعة التغيري يف الدول العربية إنموذجا(، الدكتوراه كلية العلوم السياسي  2002

 النهرين.

م، نورهان جرب شحادة )التحكيم يف العقود اإلدارية دراسة مقارنة(، املاجستري 2015 .1458

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

 االردن بإرشاف د: مجال الدين عبداهلل مكناس.

ة املالية يف تطوير قواعد القانون م، نومان محود مضحي )دور املنظامت الدولي2015 .1459

الدويل املايل(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد  خلف حسني 

 الدخيل.

م، هارون خلف عبد الدلو )عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته يف الفقه 2015 .1460

فلسطني بإرشاف  االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة

 د: زياد ابراهيم مقداد.
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م، هاشم حسني عيل اجلبوري )التنظيم الدستوري للتحقيق الربملاين( املاجستري 2015 .1461

 كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: عامـر عـّياش عـبد.                         

ريات م، هاوري كامل حممد )دور القضاء الدستوري يف محاية احلقوق واحل2015 .1462

العراق انموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: رامز عامر.   

م، هايل عبداحلميد )دور املرأة يف املشاركة السياسية دراسة حتليلية( املاجستري 2015 .1463

 التكروري.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عصام 

م، هبة اهلل عيسى الداهوك )االرضاب يف املرافق العامة وفق الترشيع 2015 .1464

الفلسطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، هبة سعيدة )منظومة محاية الالجئني يف األردن السوريون كحالة دراسية 2015 .1465

The protection system of refugees in Jordan : the 

Syrian as a case study املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات )

 العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.

م، هبة ضياء صالح الدين )قاعدة االغالق يف القانون الدويل(، املاجستري 2015 .1466

 كلية القانون.  القانون الدويل، جامعة بغداد
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م، هبة عيل حسن )اوضاع السجني وحقوقه دوليا ووطنيا دراسة مقارنة(، 2015 .1467

املاجستري القانون اجلنائي، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: سمري عالية.   

م، هبه حممد مصطفى دمهان )اشكاليات الديمقراطية يف ظل التحوالت 2015 .1468

(، املاجستري دراسات الرشق االوسط غزة فلسطني 2013 - 2011سياسية يف مرص ال

 بإرشاف د: اسامة حممد ابو نحل. 

م، هبه حممود )دور الفضائيات العربية يف ترتيب أولويات صانع القرار العريب 2015 .1469

والغريب دراسة حتليلية يف مضمون ما تبثه هذه الفضائيات وتأثريها( املاجستري 

ص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية االختصا

 العربية السورية، بإرشاف د: مجال املحمود.

م، هدى عبد احلسني فياض نارص )دور األحزاب الكردية يف العملية السياسية 2015 .1470

 ( املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.3003يف العراق بعد عام 

م، هدى فرج ابو اسامعيل )اثبات اخلطأ الطبي يف الفقه االسالمي( املاجستري 2015 .1471

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

 هنية. 
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م، هدى حممد ناجي البريماين )النظام القانوين لضامن الودائع املرصفية دراسة 2015 .1472

ة بابل، القانون اخلاص املاجستري، بإرشاف د: إبراهيم مقارنة(، كلية القانون جامع

 إسامعيل إبراهيم. 

م، هدى يونس ُييى )نطاق رقابة القايض االداري عىل اجراءات الضبط 2015 .1473

االداري(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: بدر محادة صالح 

 اجلبوري.

ام القضاء الدستوري يف العراق م، هديل حممد حسن املياحي )العدول يف احك2015 .1474

دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، بإرشاف د: 

 حنان حممد مطلك القييس. 

م، هديل نارص جاسم )ظاهرة الفساد يف العراق بعد التغري السيايس دراسة يف 2015 .1475

 ياسية اجلامعة املستنرصية.اثر عدم االستقرار السيايس( املاجستري، كلية العلوم الس

م، هشام مرزه )العقوبات االقتصادية وأثرها يف تنمية االقتصادات الوطنية كوبا 2015 .1476

وكوريا الشاملية إنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.
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م، هالل كريان )فعالية الرقابة الداخلية لإلدارة العامة ومدى ارتباطها باهليئة 2015 .1477

املركزية للرقابة والتفتيش( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: منى ادلبي.

البعث م، هالل حممد )دراسة نقدية ملفهومي القومية والديمقراطية لدى حزب 2015 .1478

العريب االشرتاكي واحلزب السوري القومي االجتامعي( املاجستري االختصاص 

الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: مجال املحمود.

م، هنادي فوزي حسني )رقابة االدارة يف مرحلة تنفيذ العقد اإلداري( كلية 2015 .1479

 جامعة النهرين، الدكتوراه، بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  -احلقوق 

م، هه لو نجاة محزة )املسؤولية عن افعال الرشكات العسكرية واالمنية اخلاصة 2015 .1480

يف ضوء احكام القانون الدويل االنساين(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون 

 جياد جلي احلديدي.والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: طلعت 

م، هيام حممود حممد الغنيمي ، احلامية الدستورية واجلنائية حلق االنسان يف األمن 2015 .1481

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

االستقرار م، وائل امحد عبدالكريم )أثر سباق التسلح يف اخلليج يف اخلليج عىل 2015 .1482

 االقليمي(، املاجستري، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.
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م، وجدان فالح حسن الساعدي )آليات التفاعل بني األقطاب املؤثرة يف النظام 2015 .1483

الدويل(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: عبد عيل كاظم 

 املعموري.

خان ، الرقابة عىل دستورية القوانني يف اهلند، رسائل م، وجنات وهبة ورد2015 .1484

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ورود خالد حممد )الترصفات الواردة عىل حصة الرشيك يف رشكة التضامن 2015 .1485

حلقوق دراسة مقارنة يف القانون االردين والعراقي(، جامعة الرشق االوسط كلية ا

 االردن، املاجستري، بإرشاف د: مجال الدين عبداهلل مكناس.  

دراسة مقارنة يف القوانني الوطنية  -م، وسام بشار عبد فرج )جرائم الكراهية 2015 .1486

والدولية(، فرع القانون اجلنائي، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد، إرشاف د: 

 فراس عبد املنعم عبداهلل.

كر مطرش الرساي )واقع ومستقبل الرصاع االيراين الصهيوين وآثره م، وسام شا2015 .1487

 عىل املرشق العريب( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، وسام عباس كاظم )احلامية املدنية للمصنفات اجلامعية دراسة مقارنة(، 2015 .1488

 لقانون، بإرشاف د: حسن حنتوش رشيد. املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية ا
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م، وسام عبد حممد )التغيري يف قيمة النقود وأثره عىل االلتزامات املدنية دراسة 2015 .1489

 –مقارنة بني القانون والرشيعة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . يموت عبداهلادي: د بإرشاف لبنان

ي )التحكيم يف نزاعات احلدود الدولية(، م، وسام مرشق سليم االطرقج2015 .1490

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر   

م، وسن كاظم زرزور )االخالل املتوقع واثره يف تنفيذ العقد دراسة مقارنة( 2015 .1491

ف د: حسن حممد كلية القانون، بإرشا -الدكتوراه الفرع اخلاص، جامعة كربالء 

 كاظم املسعودي.

م، والء شكري مراد )محاية املستهلك من التضليل االعالين( املاجستري كلية 2015 .1492

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

م، والء كاظم حمسن الكفائي )تعويض ضحايا إنتهاك القانون الدويل 2015 .1493

جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: عبد  -اإلنساين(، كلية القانون 

 عيل حممد سوادي.

م، والء يوسف )القيود القانونية الواردة عىل حرية الدائن يف اختيار حمل التنفيذ 2015 .1494

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

 بإرشاف د: البيات.
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أبو القاسم حممد سامل )سلطة صاحب العمل يف تعديل وإهناء العقد( م، وليد 2015 .1495

 املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، وليد حديفه )القوى االقتصادية الصاعدة يف ظل العوملة االقتصاد اهلندي 2015 .1496

أنموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 معة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نبيل عيل و د. صابر بلول.جا

م، وليد حممد أبو القاسم دقديقة )اإلشكاليات اإلجرائية التي تثريها اجلريمة 2015 .1497

املعلوماتية( قسم القانون اجلنائي كلية القانون املاجستري ارشاف د: شعبان حممد 

 عكاش، جامعة طرابلس ليبيا.

يارس جاسم عسكر، التنوع الديموغرايف يف كركوك وسياسات احلكومات  م،2015 .1498

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 1968العراقية اجتاهه من عام 

 االرشف، بإرشاف د: أمحد غالب الشالة. )العلوم السياسية(

ا يف بنية م، يارس سمرة )اخلصائص العامة لألحزاب السياسية العربية ودوره2015 .1499

الدولة وعالقاهتا اخلارجية لبنان نموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية 

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

 .ناصوري و د. كريم أبو حالوة
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ألمن م، ياسني طاهر حسن يارس اليارسي )الطبيعة القانونية لعالقة جملس ا2015 .1500

باملحكمة اجلنائية الدولية( كلية احلقوق جامعة النهرين، الدكتوراه القانون العام، 

 بإرشاف د: كامل عبد خلف العنكود. 

م، ُييى الضاوي حممد سلحب )السلوك التصويتي للدولة دائمة العضوية يف 2015 .1501

م جملس االمن الدويل( املاجستري قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلو

 السياسية، جامعة طرابلس ليبيا، بإرشاف د: منصور فرج الشكري.

م، يرسى كريم حمسن العالق )فكرة احلكومة العاملية وتطورات النظام السيايس 2015 .1502

 الدويل(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

ارنة( م، يعقوب سحرور )الرقابة عىل دستورية املعاهدات الدولية دراسة مق2015 .1503

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

 الرشبجي.

م، يعمر ابراهيم حسن )االمن اجلامعي بني ميثاق االمم املتحدة والتطبيق العميل 2015 .1504

العراق إنموذجا( املاجستري السياسات الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين 

 د: فكرت نامق العاين.بإرشاف 
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م، يوسف بن سيف بن عدي بن عبداهلل بني عرابة، الرقابة عىل االنفاق العام يف 2015 .1505

سلطنة عامن، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، يوسف حسني احلر )صالحية اختاذ التدابري الوقتية والتحفظية يف األعامل 2015 .1506

التحكيمية(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مجال الدين مكناس.

م، يوسف خليل إبراهيم السلوم )موقف القضاء االداري العراقي من خطا 2015 .1507

ام جامعة عامن االهلية كلية االداري الظاهر يف تقدير الوقائع( املاجستري القانون الع

 احلقوق، بإرشاف د: منصور ابراهيم العتوم.

م، ابراهيم الصاحلني حممد تاج الدين، تأمني املسؤولية املدنية للناقل اجلوي. 2015 .1508

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم حممد عبد اجلليل ، أحكام املسؤولية والتعويض عن إصابات 2015 .1509

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

م، اهباء عبد اهلل بحطاب ، قرارات نزع امللكية للمنفعة العامة والرقابة القضائية 2015 .1510

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص عليها يف اليمن . رسائل واط

 العربية.  
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م، أبو بكر أمحد خدر ، اخلربة ودورها يف اإلثبات اجلنائي يف القانون العراقي 2015 .1511

واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

، احلامية اجلنائية للطفل من االستغالل  م، أبو بكر احممد أمحد احتيوش2015 .1512

االقتصادي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.   

م، أبو بكر عيل حممد أبو سيف ، دور الصلح يف إهناء الدعوى اجلنائية . رسائل 2015 .1513

 العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، أبو بكر حممد أبو سيف، دور الصلح يف إهناء الدعوى اجلنائية دراسة مقارنة 2015 .1514

بني الترشيعني املرصي والليبي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

االنرتنت.  م، أبو عجيلة عقيلة عيل نرص، محاية املستهلك يف جمال التعاقد عرب2015 .1515

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد أبو املجد حممد السيد عفيفي ، إشكاليات املسؤولية التقصريية يف ضوء 2015 .1516

القانون الدويل اخلاص االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 لعربية.  املنصورة مجهورية مرص ا
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م، أمحد اسامعيل عبد العزيز عبد املحسن، احكام عقد القرض. رسائل 2015 .1517

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد بدر حامد ، مبدأ املساواة بني االب واالم يف جمال اكتساب اجلنسية 2015 .1518

وفقدها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمحد بن زيد املهندي ، السياسة اجلنائية للمرشع القطري يف مواجهة ظاهرة 2015 .1519

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص غسيل األموال . رسائل واط

 العربية.  

م، أمحد بن صالح بن نارص الربواين ، املواجهة اجلنائية جلرائم االجتار بالبرش . 2015 .1520

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، البصمة الوراثية وأثرها يف إثبات م، أمحد سعد عبد السميع سليامن عرسان 2015 .1521

النسب يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عاطف عبد الباسط قطب ، القواعد الدولية لصياغة الدساتري . رسائل 2015 .1522

 مرص العربية.   واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
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م، أمحد عبد احلليم عيسى معوض ، املحافظة عىل ارسار الوظيفة كواجب من 2015 .1523

واجبات املوظف العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

ارنا م، أمحد عبد احلميد أمحد اهلندي ، حق التظاهر السلمي يف القانون الدويل مق2015 .1524

باألنظمة القانونية الداخلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبد احلميد أمحد عبد الكريم ، نظرية االنعدام يف قانون االجراءات 2015 .1525

اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 عربية.  ال

املركز القانوين لرئيس الدولة يف الدستورين )م، أمحد عزيز داود اجلبوري 2015 .1526

املاجستري القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة بإرشاف د حممد  (املرصي والعراقي

 عبد الواحد اجلمييل و د حممد ابو بكر. 

جريمة االبعاد أو م، أمحد عطا عبد العظيم عبد اللطيف، املسؤولية الدولية عن 2015 .1527

النقل القرسي للمدنيني يف ضوء أحكام القانون الدويل العام . رسائل واطاريح 

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد حممد أمحد عثامن ، وسائل احلفاظ عىل االستقرار العقدي يف قانون 2015 .1528

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة . رسائل واط 1999لسنة  17التجارة رقم 

 مجهورية مرص العربية.  

م، امحد حممد السيد افندي ، دور القايض االدري يف االثبات . رسائل واطاريح 2015 .1529

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لعاملي ومبدأ م، أمحد حممد أمني عبد الرمحن مريان ، االختصاص اجلنائي ا2015 .1530

التكامل بني القضائيني الوطني والدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، أمحد هنمة عطية الشمري، الوصية باألعضاء البرشية. رسائل واطاريح 2015 .1531

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد ُييى حممود خليفة ، ضوابط السلطة التقديرية للقايض اجلنائي يف توقيع 2015 .1532

العقوبة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، امحد يوسف عاشور ، اثر التكنلوجيا احلديثة عىل الوسائل القانونية جلهة 2015 .1533

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  االدارة . رسائل واطاريح ا
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م، أمحد يوسف عيل بن عمران، انقضاء عقد العمل. رسائل واطاريح القانون 2015 .1534

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ن م، ارين ياسني يونس الرشفاين ، املسؤولية اجلنائية عن تعذيب املتهم يف القانو2015 .1535

العراقي واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، اسامة حمفوظ السائح ، ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف قانون 2015 .1536

االجراءات اجلنائية املرصي والليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ص م، اسامة حممد العريب امحد ، االنحراف بالقرار االداري عن قاعدة ختصي2015 .1537

االهداف . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، اسامة حممد حسن حسني ، املواجهة اجلنائية للمخدرات ومكافحتها يف 2015 .1538

الترشيع الداخيل والدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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، إسالم أمحد حممد حممد قناوي ، الرقابة القضائية عىل اعامل اللجان الفنية م2015 .1539

والعلمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

 117يف ظل احكام القانون  احلامية اجلنائية لألثار)م، ارشف أمحد عبد احلفيظ 2015 .1540

قاهرة كلية احلقوق جامعة الكتوراه قسم القانون اجلنائي الد وتعديالته( 1983لسنة 

 .  بإرشاف د حممود حممد كبيش

م، أرشف حممود حممد حمفوظ ، أصول الصياغة القانونية للمعاهدات الدولية 2015 .1541

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

الزغبي ، االطار القانوين الدويل لطيف ترددات م، أكرم مصطفى السيد أمحد 2015 .1542

االتصاالت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، العريب حممد السنويس عمر، االستيقاف والقبض. رسائل واطاريح القانون 2015 .1543

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اهلام حممد حامد ابراهيم ، املتجر االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية  م،2015 .1544

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمام أمحد صربي أمام اجلندي ، دور املدعي العام امام املحكمة اجلنائية 2015 .1545

ورية مرص الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

 العربية.  

م، أجمد مزهر أمحد ، االثر الرجعي إلحكام اإللغاء وفكرة االمن القانوين . 2015 .1546

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمري طالب هادي التميمي، املسؤولية املدنية الناشئة عن التدخالت الطبية يف 2015 .1547

 ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  اجلنني. رس

م، أمني فاروق أمني عامر ، املسؤولية الدولية لسلطة االحتالل عن األرضار 2015 .1548

باإلقليم املحتل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

جلعيكي، آلية مكافحة التهرب الرضيبي. رسائل واطاريح م، أنور عيل حممد ا2015 .1549

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أيمن حممود مسعد اجلالد، حرمة عوض املرأة وعقوبة التعرض له يف 2015 .1550

الرشيعة االسالمية والقانون الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، اهياب حسني عوض غازي ، الدفوع يف قضاء االلغاء . رسائل واطاريح 2015 .1551

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية ا

م، إهياب طلعت يوسف، مبدأ حياد القايض اجلنائي. رسائل واطاريح القانون 2015 .1552

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، باسل غريب حممد حسن ، مسؤولية االدارة عن اعامهلا املادية . رسائل 2015 .1553

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلي

م، باسم حممد فتحي حممود، احلامية املدنية لألرسار املهنية. رسائل واطاريح 2015 .1554

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بشار فالح نارص الشباك ، نحو نظرية للتعسف يف إدارة الرشكات التجارية 2015 .1555

ني القانون املرصي والقانون الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ب

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بكري عيل حممد أبو بكر، قاعدة عدم جتزئة الوهن. رسائل واطاريح القانون 2015 .1556

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ر امحد ، آلية النافذة الواحدة للتغلب عىل معوقات االستثامر م، به يام حممد ظاف2015 .1557

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، هباء حلمي بطرس ، االستثامر االجنبي يف القطاع املرصيف يف الترشيع املرصي 2015 .1558

 صورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م، هتاين عيل ُييى زياد ، النظام القانوين للمدعي العام يف املحكمة اجلنائية 2015 .1559

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ملحكم م، توفيق عارف توفيق املجايل ، إهناء عقود التجارة الدولية وسلطة ا2015 .1560

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

م، ثامر فواز سلامن أبو جربيان ، تنفيذ احكام االجنبية الباطلة . رسائل 2015 .1561

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ملالئمة يف املنازعات االدارية باليمن . رسائل م، جابر جاد نصار ، رقابة ا2015 .1562

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مجال محه رشيد حممد، جريمة اإلبادة اجلامعية. رسائل واطاريح القانون كلية 2015 .1563

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مجال صالح عبد احلليم ، مبدأ املساواة يف القانون اجلنائي . رسائل واطاريح 2015 .1564

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، جنان فحجان خالد املخلد ، احلامية الدولية للعالمة التجارية . رسائل 2015 .1565

 ورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، جيا إسامعيل عثامن ، املسؤولية اجلنائية للصحفي عن جرائم النرش . رسائل 2015 .1566

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حازم محدي حممد اجلاميل ، اسباب انتهاء خدمة املوظف العام يف القانون 2015 .1567

لقضائية عىل القرارات الصادرة بشأهنا . رسائل واطاريح القانون الفلسطيني والرقابة ا

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حازم عبد اهلل العدينات ، حق املتهم يف الصمت اثناء التحقيق االبتدائي . 2015 .1568

   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حافظ أمحد عبد السالم ، املوثق بني املسؤولية التأديبية ومسؤولية الدولة عن 2015 .1569

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

م، حافظ فايز صالح، تعدد الزوجات وأثره يف القضاء عىل العنوسة. رسائل 2015 .1570

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية 
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م، حسام الدين مصطفى عبد الفتاح عبد املقصود، املسؤولية اجلنائية الرتكاب 2015 .1571

رضه بأمن الدولة. رسائل واطاريح القانون كلية  اجلامعات والتنظيامت جلرائم مح

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

امد السيد ، املسؤولية املدنية الناشئة عن االخالل بااللتزام م، حسام طلعت ح2015 .1572

باألرسار املهنية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حسام خمتار حممد املغريب ، محاية األعيان املدنية أثناء النزاعات املسلحة وفقا 2015 .1573

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة  للقانون الدويل اإلنساين.

 مجهورية مرص العربية.  

م، حسان عبد اهلل يونس الطائي ، التطورات القضائية يف الرقابة عىل مبدأ 2015 .1574

التناسب يف القرارات التأديبية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

حسان عبد اهلل يونس الطائي، التطورات القضائية يف الرقابة عىل مبدأ م، 2015 .1575

التناسب يف القرارات التأديبية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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املسؤولية املدنية واجلنائية ملقدمي بعض خدمات )م، حسن البنا عبد اهلل عياد 2015 .1576

عني شمس بإرشاف د فيصل زكي كلية احلقوق جامعة  لدكتوراه( ااالنرتنت

 .  عبدالواحد

م، حسني بدر حسني الرشقاوي ، حقوق املتهم يف مرحلة املحاكمة اجلنائية . 2015 .1577

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ا يف االثبات يف املسائل اجلنائية م، حسني كاظم جودة احلسيني ، القرينة ودوره2015 .1578

بني القانون الوضعي والرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حلمي يوسف عيل سليامن ، ضوابط اخلروج عىل احلكام يف الفقه اإلسالمي 2015 .1579

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م، محزة عبد احلافظ مريس بركات ، محاية األعيان الثقافية وفقا لقانون 2015 .1580

املعاهدات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

تنفيذ البيع  م، حنان صفوت ناجي عبد القادر هبنساوي، دور املستندات يف2015 .1581

الدويل للبضائع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، خالد بخيت طالق الدعجة، املسؤولية املدنية لطبيب التخدير. رسائل 2015 .1582

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مد عبد الشايف ، املواجهة الترشيعية لظاهرة االرهاب . رسائل م، خالد مجال حا2015 .1583

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد خليل ابراهيم ، االثار الناجتة عىل العقوبات االقتصادية الدولية . 2015 .1584

 مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية

م، خالد عبد العزيز عبد اهلل اجلامل ، النظام القانوين لرتاخيص االنشطة النووية 2015 .1585

واإلشعاعية واإلجراءات االدارية الوقائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يف حتقيق التنمية االقتصادية . م، خرض منصور عيال ، دور القيادة االدارية 2015 .1586

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خلف ابراهيم سليامن الكيكي، املسؤولية املدنية عن إفشاء الرس. رسائل 2015 .1587

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

لح حممود ، عقد االشغال العامة . رسائل واطاريح القانون كلية م، خليل صا2015 .1588

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، داليا أمحد فؤاد حممود حممد ، احلامية الدولية لإلعالميني إبان النزاعات 2015 .1589

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، داليا عيل رسحان ، املسؤولية اجلنائية للرشكات ومستقبل القانون اجلنائي 2015 .1590

لألعامل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، رافع رجب حممد اجلبو ، مدى مرشوعية الصوت والصورة يف االثبات 2015 .1591

كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اجلنائي . رسائل واطاريح القانون 

 العربية.   

م، ربيع حممود حممد الصغري، القصد اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية 2015 .1592

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رضا سعيد حممد اجلنزوري ، نظام االثبات أمام فرق التحكيم يف أطار منظمة 2015 .1593

عاملية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص التجارة ال

 العربية.  

م، رفاعي حممد سليامن أبو زيد فراج عيل ، النظام القانوين لعقد الرهن البحري 2015 .1594

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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حسن العزي )احلامية القانونية للصحفيني اثناء النزاعات  م، رؤى ابراهيم خالد٢٠١٥ .1595

املسلحة دراسة يف ضوء القوانني الداخيل والدويل( املاجستري القانون العام  كلية 

القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د سلوى امحد ميدان 

 املفرجي و د فوزي حسني سليامن اجلبوري

فرحان سعيد ، التهريب اجلمركي . رسائل واطاريح القانون كلية م، ريبوار 2015 .1596

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ريم صالح عبيد الزين ، احلامية القانونية للمرأة يف ضوء أحكام االتفاقيات 2015 .1597

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 بية.  العر

م، ريوان نامق حممد ، احلامية اجلنائية للعالمة التجارية . رسائل واطاريح 2015 .1598

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، زنا حممد محا صالح ، دور معاينة مرسح اجلريمة يف االثبات اجلنائي يف 2015 .1599

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة القانون العراقي املقارن . رسائل واطاريح الق

 مجهورية مرص العربية.  

م، زينب رفعت سيد ، االلتزام باإلعالم يف إطار رشكات املسامهة . رسائل 2015 .1600

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ة وحدوده م، زينب سعيد زينهم السيد، احلمل حلساب الغري احكامه القانوني2015 .1601

الرشعية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، زينة قدرة لطيف، املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام االدوات الطبية يف 2015 .1602

القانون العراق والقانون املقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 ة مرص العربية.  املنصورة مجهوري

م، سامل بن سالم بن محيد الفليتي ، مسؤولية الناقل البحري يف ظل قواعد 2015 .1603

للنقل البحري الدويل للبضائع ، رسائل واطاريح القانون كلية  2008روتردام 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ر االيرادات العامة . رسائل م، سامل حممد عبد النور تاكرزة ، آليات تنويع مصاد2015 .1604

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سامر حممد الرضوس، االحكام املوضوعية واإلجرائية يف جريمة التعذيب 2015 .1605

يف القانون االردين واملرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ربية.  مجهورية مرص الع
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م، سعد حنيف سعد مطرف الدورسي ، تفتيش املساكن يف قانون االجراءات 2015 .1606

اجلنائية القطري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، سعد حممد السيد أبو العينني ، عمليات التجميل بني احلظر واإلباحة . 2015 .1607

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

م، سعود بن عبد العزيز بن حممد العويض ، الضوابط الرشعية للدساتري يف الفقه 2015 .1608

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

متويل املرشوع العام . رسائل م، سعيد حسني عيل ، العقد االداري اداة 2015 .1609

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سكفان خرض حسني ، التنظيم القانوين حلصانة رئيس الدولة يف القانون 2015 .1610

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

مة أنور عبد الفضيل بريقع ، مبدأ االنحراف بالسلطة يف القانون الدويل م، سال2015 .1611

 العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، سلوى مجيل أمحد حسن ، احلامية اجلنائية للملكية الفكرية . رسائل واطاريح 2015 .1612

 رة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

م، سليامن بن سعيد بن سيف الرحبي ، الرقابة القضائية عىل قرارات االدارة 2015 .1613

العامة يف سلطنة عامن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

آثارها فب م، سليامن مجعة موسى ُيي ، ضوابط ابرام املعاهدات الدولية و2015 .1614

حتقيق التعاون والتنمية بني الدول يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي . رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

العمليات املرصفية املنفذة بالبطاقات البنكية )م، سليامن ضيف اهلل مطلق الزبن 2015 .1615

كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (ام املستهلك االلكرتوينالرقمية ومسؤولية البنوك أم

 .  القاهرة بإرشاف د سميحة مصطفى و د خليل فكتور تادرس

م، سيف الدين حممود حممد أبو نحل ، دور النيابة العامة يف حتريك الدعوى 2015 .1616

اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 ة.  العربي

م، سيف سعد مهيدي ، مظاهر السلطة العامة يف تنفيذ العقد االدري . رسائل 2015 .1617

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، شادي رضا أمحد مريس، املسؤولية املدنية عن فوات الفرصة يف املجال 2015 .1618

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

م، شاكر مطلع محود احلريب ، احلامية اجلنائية للرشكات التجارية يف مرحلتي 2015 .1619

دي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة احلياة واالنقضاء يف النظام السعو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رشيف ابراهيم حممد أمحد بركات ، التنظيم القانوين لعقود الرشاكة 2015 .1620

والتحكيم يف املنازعات اخلاصة هبا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رشيف حسن طه البويش ، الرشعية الدستورية بني النظم الوضعية والنظام 2015 .1621

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، شمروخ حممد منصور ، التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية. رسائل 2015 .1622

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م، شمس الدين حممود حممد اسامعيل أبو شهبة ، تطور الرقابة القضائية عىل 2015 .1623

مالئمة حمل القرارات االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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االدارية ذات العنرص االجنبي م، شوقي نجاح عبد احلمزة ، التحكيم يف العقود 2015 .1624

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

م، شريوان امحد طاهر ، القضاء االداري ودوره يف حتقيق التوازن بني السلطة 2015 .1625

واحلرية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

   العربية.

م، شريين سمري حسن ، حرية ممارسة الشعائر الدينية من منظور القانون الدويل 2015 .1626

والقوانني الوطنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، شيالن عايص لطيف محه ، املجنى علية والسياسة اجلنائية املعارصة . رسائل 2015 .1627

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ا

م، صابر حسن عليوي حممد، حكم التحسينات واالصالحات والرتميامت 2015 .1628

التي جيرهيا املستأجر عىل العني املؤجرة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اختصاص القضاء االدري بالفصل يف املنازعات م، صادق محد خشوش ، 2015 .1629

الناشئة عن اجلنسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، صادق صادق موسى بدوي ، مسؤولية الطبيب الرشعي يف الفقه اإلسالمي 2015 .1630

امعة املنصورة مجهورية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

 مرص العربية.  

م، صفاء حسني امحد ، االختصاص القانوين والقضائية للمرشوعات املتعددة 2015 .1631

القوميات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

الساسية م، صكبان خليل رشيد الشمري ، التمويل املرصيف ملرشوعات البنية ا2015 .1632

بنظام مشاركة قطاع العام واخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، صالح رفيق حممد زمان )احلامية الدستورية لقواعد قانون العمل دراسة ٢٠١٥ .1633

 مقارنة بني نظام الدستوري املرصي ونظام الدستوري العراقي( املاجستري احلقوق

كلية احلقوق الدراسات العليا قسم القانون العام جامعة االسكندرية بإرشاف د حممد 

  رفعت عبد الوهاب

م، ضامن حممد األمني ، املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد عن اجلرائم اإلنسانية 2015 .1634

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   
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طالل عبد املنعم الشورايب ، خصوصية التحكيم يف املنازعات البحرية .  م،2015 .1635

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عادل سعد سليم مشاع، مدى امكانية التأمني من املسؤولية عن االرضار 2015 .1636

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.  البيئية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م، عامر عبد العزيز زكي الفقي ، رقابة القضاء االداري عىل مرشوعية ومالئمة 2015 .1637

قرارات االعتقال االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

ن الدويل يف تعزيز العدالة اجلنائية م، عايد سليامن أمحد املشاقبة ، دور جملس األم2015 .1638

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عبد اإلله عبد الرمحن احلباشنة ، الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي . رسائل 2015 .1639

 عربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، عبد الباري حسن حممد الباكمة ، إشكاليات الطالق وإثباته يف الرشيعة 2015 .1640

اإلسالمية والقانون الليبي واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  



307 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

الترشيع اليمني  م، عبد احلميد طه أمحد حمسن القشاين، احلامية اجلنائية للبيئة يف2015 .1641

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

م، عبد الرمحن طه املال أمحد أمحد، احلامية القانونية للمدنيني يف النزاعات 2015 .1642

املسلحة يف ضوء القانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 مرص العربية.  املنصورة مجهورية 

م، عبد العزيز دبيه عبد العزيز خرض، نحو نظرية عامة للمسؤولية التأديبية 2015 .1643

ألعضاء السلطة القضائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الفتاح حممد عثامن ، ربط املسار الوظيفي باملسار التدريبي واثره عىل 2015 .1644

تنمية املوارد البرشية يف القطاع احلكومي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

امر حق االجنبي يف التملك واالستث)م، عبد الكريم ُييى ُييي الصوميل 2015 .1645

الدكتوراه احلقوق قسم  دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والفقه االسالمي( العقاري

عني شمس بإرشاف د ابو العال عيل ابو كلية احلقوق جامعة القانون الدويل اخلاص 

 .  العال النمر و د حممد عبداملنعم حبيش
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رتول يف م، عبد اهلل الساعدي السنويس ، آليات تسوية منازعات عقود الب2015 .1646

القانون الدويل اخلاص الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اهلل عبد احلفيظ عبد اهلل احلالج ، القرابة واثرها عىل املسؤولية اجلنائية . 2015 .1647

 العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، عبد اهلل عبد احلميد سيد امحد يوسف ، مناهج القانون الدويل اخلاص يف 2015 .1648

محاية الطفل من البث االعالمي الضار . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

القانون كلية  م، عبد اهلل حممد املغازي ، كفالة حق التقايض . رسائل واطاريح2015 .1649

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد النارص حممود حممد معبدي ، اختالل التوازن بني التزامات االطراف 2015 .1650

. رسائل واطاريح 1980واثره عىل عقد البيع الدويل للبضائع طبقا التفاقية فيينا 

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مل الفوري. رسائل م، عزت حسن حممد أبو قطة ، ضامنات إهناء عقد الع2015 .1651

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عزيز ياسني عزيز، احلامية القانونية للمتربع يف حالة نقل وزرع األعضاء 2015 .1652

البرشية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

عبد الظاهر حسني ، مسؤولية االدارة عن قرار االعتقال م، عصام عرشي 2015 .1653

االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عصام فرج اهلل حمسن ابراهيم ، الطبيعة القانونية للعقود الدولية للبرتول . 2015 .1654

 صورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م، عصمت طارق خليل ، الرقابة عىل ميزانية الدولة . رسائل واطاريح القانون 2015 .1655

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عطا عثامن حسني، القبض بني اإلباحة والتجريم. رسائل واطاريح القانون 2015 .1656

 ورية مرص العربية.  كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، عالء الدين رجب السيد قطب ، التنظيم القانوين للمامرسات املقيدة يف 2015 .1657

املنافسة الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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عن  م، عالء الدين عبد عطا، املسؤولية املدنية لوزير الرتبية والتعليم بصفته2015 .1658

االرضار التي تصيب الطالب وحالة تطبيقية خاصة يف حالة انتشار االوبئة. رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عالء الدين حممد محدان )مسئولية االدارة عن االخطاء املرفقية دراسة ٢٠١٥ .1659

احلقوق جامعة القاهرة مجهورية مرص  مقارنة( الدكتوراه قسم القانون العام كلية

 العربية بإرشاف د رافت فوده

م، عالء الدين حممد عيل عبد املجيد ، عقد القطر البحري يف القانون املرصي 2015 .1660

واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

جلنائية للمعلومات املعاجلة آليا . رسائل م، عالء حممود يسن حراز، احلامية ا2015 .1661

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، علم الدين سالمة عبد الصانع امني ، الرقابة كأداة من ادوات حوكمة 2015 .1662

الرشكات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

  العربية. 
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م، عيل ابراهيم حممد اجلبوري ، اجلوانب التنموية لالستغالل املايل ملجالس 2015 .1663

املحافظات رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.   

م، عيل أمحد حممد عبد املنعم ، اختصاص القضاء اجلنائي املرصي يف ظل احكام 2015 .1664

حكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق حمكمة روما إلنشاء امل

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.           

م، عيل اسامعيل جماهد ، احلامية الدستورية للحريات الشخصية . رسائل 2015 .1665

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

عبد الرزاق ، خصوصية اتفاق التحكيم يف القانون الدويل اخلاص م، عيل سهيل 2015 .1666

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

م، عيل سهيل عبد الرزاق ، خصوصية اتفاق التحكيم يف القانون الدويل اخلاص 2015 .1667

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

م، عيل صاحب جاسم اهلاشمي ، ضامنات حقوق االنسان ومدى املسؤولية 2015 .1668

القانونية عن انتهاكها يف القانون الداخيل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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دى املسؤولية م، عيل صائب جاسم اهلاشمي ، ضامنات حق االنسان وم2015 .1669

القانونية عن انتهاكها يف القانون الداخيل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل عيل كامل، رشعية العقوبات التأديبية . رسائل واطاريح القانون كلية 2015 .1670

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل كريم يوسف ساير ، جرائم احلرب واملسؤولية اجلنائية عنها يف النظام 2015 .1671

االسايس للمحكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل معمر عيل اجلعرود ، محاية االئتامن بني االعسار املدين واإلفالس 2015 .1672

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

 العربية.  

م، عامد خلف دهام اجلبوري ، النظام القانوين لعقود النفط الدولية يف الترشيع 2015 .1673

العراقي املقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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عمر ابراهيم عبد الرحيم السامرائي ، جرائم الرشكات األمنية واملسؤولية م، 2015 .1674

اجلنائية عنها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عمرو حسن مريس سيد ، مدى دستورية التحكيم يف العقود االدارية . 2015 .1675

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقو

م، عمرو حممد فوزي أبو الوفا ، التقايض عىل درجتني يف اجلنايات . رسائل 2015 .1676

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

استغالل املعلومات غري املعلن عنها يف الرشكة )م، غالب عبد حسني اجلبوري 2015 .1677

عني كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه دراسة مقارنة( سامهة واملسؤولية املرتتبة عليهامل

   شمس بإرشاف د خالد محدي عبدالرمحن و د ياسني حممد

م، فرج حسن حممد االطرش، االنعكاسات االقتصادية املحتملة النضامم ليبيا 2015 .1678

حلقوق جامعة املنصورة إىل منظمة التجارة العاملية. رسائل واطاريح القانون كلية ا

 مجهورية مرص العربية.  

م، فهد عبد الرمحن كاظم حممود الكندري ، مسؤولية الناقل البحري واجلوي 2015 .1679

عن وفاة املسافر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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عادلة يف ضوء احكام م، فهد نشمي ناجي اخلرينج الرشيدي ، املحاكمة ال2015 .1680

املحكمة األوربية حلقوق االنسان واملحكمة العليا للواليات املتحدة االمريكية . 

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، فؤاد ابراهيم حممد الغوباري ، احلامية اجلنائية حلق املتهم يف اخلصوصية . 2015 .1681

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطار

م، فواز سليامن حسني اهلواوشة ، دور القضاء االداري يف محاية احلريات 2015 .1682

الشخصية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

لنساء عىل الصعيدين الدويل م، قحطان ياسني عطية الزيدي )االجتار با٢٠١٥ .1683

والداخيل( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون جامعة 

 نوزاد امحد ياسني الشواين  كركوك بإرشاف د سلوى امحد ميدان املفرجي

م، قدري حممد حممود، احلامية القانونية املدنية للمريض. رسائل واطاريح 2015 .1684

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون كل

م، كرار رياض السيد اخلفي، املسؤولية الدولية عن األعامل اإلرهابية. رسائل 2015 .1685

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، كريم نارص حسناوي كاظم املحنة ، الرقابة القضائية عىل قرارات االبعاد 2015 .1686

والرتحيل اخلاصة باألجانب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، كيالن امحد خلف الوكاع االسحاقي، دور االيرادات الرضيبية يف متويل 2015 .1687

امة لتحقيق التنمية االقتصادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق املوازنة الع

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، لبنى أمحد عوض مرعي كريشان ، مبدأ العالنية يف املحاكامت اجلزائية. 2015 .1688

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

نجة صالح محة طاهر محة امني )املعاملة الرضيبية لإليرادات النامجة عن م، ل٢٠١٥ .1689

دخل العمل دراسة مقارنة بني القانونية العراقي واملرصي( املاجستري القانون العام 

كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د قبس حسن 

  عواد البدراين

ي كريشان ، ابدأ العالنية يف املحاكامت اجلزائية . م، ليىل أمحد عوض مرع2015 .1690

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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دراسة مقارنة بني  القرارات االدارية السلبية)م، ماهر ابراهيم حممد دسوقي 2015 .1691

كلية احلقوق م الدكتوراه احلقوق قسم القانون العا النظامني الوضعي واالسالمي(

 .  عني شمس بإرشاف د حممد عبداملنعم حبيش و د حممود ابو السعود حبيبجامعة 

أثار اندماج الرشكات عىل حقوق الرشكاء والدائنني بني )م، ماهر صديق ملو 2015 .1692

كلية التجاري القانون  املاجستري قسم (التنظيم القانوين ومبادئ حوكمة الرشكات

 .  بإرشاف د حسني عبده حسني املاحي هورية مرص العربيةاحلقوق جامعة املنصورة مج

م، حممد أمحد سالمة حممد مشعل ، الوسائل احلديثة يف إبرام العقود االدارية، 2015 .1693

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ة إىل املحكمة الدولية م، حممد أمحد عليوي حسن ، سلطة جملس األمن يف اإلحال2015 .1694

يف ضوء ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد أمحد حممود محدان ، احلامية القانونية للتعديالت عىل براءة االخرتاع . 2015 .1695

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلق

م، حممد السيد حممد حسن، املسؤولية املدنية عن االعالنات يف الوسائل 2015 .1696

املسموعة واملرئية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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لتزام. رسائل واطاريح م، حممد السيد حممد قزيمة، القوة القاهرة وانقضاء اال2015 .1697

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد بشري حممد حامد ، احلامية املدنية لبطاقة االئتامن . رسائل واطاريح 2015 .1698

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

غري الرشعية بني القانون الدويل حلقوق اهلجرة )م، حممد بلعيد ميالد الساحيل 2015 .1699

كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه قسم القانون الدويل العام (االنسان ومبدأ سيادة الدولة

 .  بإرشاف د ابراهيم حممد العناين و د حممد رضا الديب عني شمس

م، حممد مجعة عيل املجرش، املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات. رسائل 2015 .1700

 ح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاري

م، حممد حسن عيضة عبد اهلل الزيادي ، استخدام الدولة للقوة املسلح ضد 2015 .1701

اجلامعات املتمردة عىل سيادهتا اإلقليمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ذكرى إدريس ، جريمة جلب وتصدير املخدرات وعالقتها بجريمة  م، حممد2015 .1702

غسل األموال . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  



318 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممد رمضان صبحي الرشايعة ، اثر النظام العام عىل بطالن حكم التحكيم 2015 .1703

وق جامعة املنصورة مجهورية مرص وتنفيذه . رسائل واطاريح القانون كلية احلق

 العربية.  

م، حممد سليامن نايف شبري ، النفاذ االلكرتوين للقرار االداري . رسائل 2015 .1704

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد شاكر حممود حممد، املسؤولية عن قطع املفاوضات. رسائل واطاريح 2015 .1705

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانو

م، حممد صالح ثابت سيد ، املسؤولية الدولية يف جمال مكافحة الفساد. رسائل 2015 .1706

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

جرائم  م، حممد صالح خليل ابراهيم التميمي، تعويض االرضار النامجة عن2015 .1707

االرهاب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد عامر عامر كريم، إثبات العقد املربم عن طريق االنرتنت. رسائل 2015 .1708

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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سلطة الرشيك يف املال الشائع يف القانون )الدين  م، حممد عبد الرمحن حممد بدر2015 .1709

كلية احلقوق الدكتوراه احلقوق  دراسة مقارنة بالفقه االسالمي( املدين اليمني واملرصي

 .  قاهرة بإرشاف د سعيد سليامن جرب و د حممد يوسف حفني ساملجامعة ال

م، حممد عبد الفتاح عبد املقصود عيل ، القواعد االجرائية للجرائم التي اقع عرب 2015 .1710

شبكة االنرتنت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، حممد عبد الكريم حسن عزيز ، مسؤولية املقاتل عن انتهاك القانون الدويل 2015 .1711

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االنساين . رس

 العربية.  

م، حممد عبداهلل نجم ، جتريم التحريض يف القانون اجلنائي . رسائل واطاريح 2015 .1712

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

االداري الليبي عىل عيب  م، حممد عثامن عبد السيد سامل ، رقابة دوائر القضاء2015 .1713

الشكل يف القرار االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عيل شحادة الرشمان ، الوفاء املربء للشيك . رسائل واطاريح القانون 2015 .1714

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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مد عيل عبد اهلل قطيش ، حق الدولة يف مكافحة احلركات االنفصالية . م، حم2015 .1715

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد فالح مهدي ، اجلوانب التنموية الستثامر اموال االوقاف . رسائل 2015 .1716

 رية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م، حممد فوزي عبد الباقي ، تأجري استغالل الطائرات . رسائل واطاريح 2015 .1717

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد حممد طه خليفة ، نظرية الرضورة يف االجراءات اجلنائية . رسائل 2015 .1718

 صورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م، حممد حممود طلعت حممد حسن ، تطور مضمون نظرية اخلطأ غري العمدي 2015 .1719

يف القانون اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

لية م، حممد مولود سوف ، الفرانشايز واثاره . رسائل واطاريح القانون ك2015 .1720

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد نور عبد الرؤوف رمضان ، اجلوانب القانونية حلركات التحرر الوطني 2015 .1721

وفقا لقواعد القانون الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، التأديب يف الوظيفة العامة يف اجلمهورية اليمنية .  م، حممد ُييى حممد هادي2015 .1722

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد يوسف حممد عبده أمحد ، التحكيم يف منازعات الدولة يف ضوء القانون 2015 .1723

احلقوق جامعة  كلية القانون واطاريح رسائل.  1994 – 27املرصي للتحكيم رقم 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممدي حممد األمني ، املسؤولية اجلنائية الدولية للزعامء والقادة أثناء 2015 .1724

النزاعات املسلحة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.   

م، حممود توفيق حممود حسني، العمليات املرصفية غري االستثامرية دراسة 2015 .1725

مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

تطبيق . م، حممود حممد ابراهيم عبد اهلل ، ضامنات مبدأ الفصل بني النظرية وال2015 .1726

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  



322 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممود حممد عيل الردان ، السياسة الرضيبية يف عالقتها باالستثامر . رسائل 2015 .1727

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

االحكام االجرائية للمحاكمة يف اجلرائم  م، حممود مراد ابراهيم حممد ،2015 .1728

االرهابية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، مدحت حممد عيل العزب. رد القايض يف الفقه اإلسالمي وقانون املرافعات 2015 .1729

جامعة املنصورة املدنية والتجارية املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 مجهورية مرص العربية.  

م، مروان حسني امحد الدباغ )احلامية اجلنائية للمنشاة النفطية دراسة مقارنة( ٢٠١٥ .1730

املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك 

  بإرشاف د يارس حممد عبد اهلل

شاذيل، املسؤولية الدولية عن األرضار النامجة م، مروة صالح الدين ابراهيم ال2015 .1731

عن االستخدام السلمي للطاقة النووية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مسعود حممد صديق السليفاين ، املسؤولية اجلنائية عن االخالل بأرسار املهنة 2015 .1732

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون ك
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م، مسعود حممد مسعود قنيفيد ، القرارات االدارية بشأن التجريد من اجلنسية 2015 .1733

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

عامل وترصفات م، مشاري عوض املطريي ، دور الرقابة الربملانية يف ضبط ا2015 .1734

السلطة التنفيذية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، مصطفى عبد الباقي حممود تركيا ، االختصاص القضائي العاملي عىل اجلرائم 2015 .1735

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 ة.  العربي

م، مصطفى فرغيل عثامن أمحد ، ضامنات الدفاع يف نظام املحكمة اجلنائية الدولية 2015 .1736

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

م، مصطفى حممد أمحد، مراتب احلكم الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية 2015 .1737

 ية مرص العربية.  احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، مصطفى حممد عبده وايل، ضامنات صحة وسالمة االنتخابات السياسية، 2015 .1738

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   
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م، معراج أمحد اسامعيل احلديدي ، احلامية اجلنائية حلقوق ضحايا اجلريمة 2015 .1739

راقي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة االرهابية يف القانون الع

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مفيدة يرسف السيد حممد أبو العينني ، محاية احلياة الربية يف القانون الدويل . 2015 .1740

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ني عبد احلميد عثامن ، هوية الشعب الفلسطيني يف اطار نظرية م، منال حس2015 .1741

اجلنسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

احلامية اجلنائية للخصومة من تأثري النرش )م، منصور بن نارص حممد القحطاين 2015 .1742

الدكتوراه القانون اجلنائي  راسة مقارنة(د من خالل وسائل االعالم يف القانون القطري

 .  قاهرة بإرشاف د عمر حممد ساملكلية احلقوق جامعة ال

م، منري ابراهيم عبد العال حممد الصغري ، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي 2015 .1743

يف جمال جرائم البيئة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، مها حمسن عيل السقا ، مبدأ حسن النية يف عقود التجارة الدولية . رسائل 2015 .1744

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ا
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م، مهدي صالح جمذاب اجلبوري، أثر االجل يف عقد اإلجيار. رسائل واطاريح 2015 .1745

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يح م، مهند فيصل فائق ، الفيدرالية واثرها عىل االستثامر . رسائل واطار2015 .1746

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بل محاية الصحة العامة من االمراض يف الفقه 2015 .1747 م، موسى حممد حسن املرادين ، سح

اإلسالمي والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

املحمودي ، التنظيم القانوين للحق يف االرضاب . رسائل  م، ميثم غانم جرب2015 .1748

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ناجي حممد امحد حممد ، اثار الرقابة عىل اعامل وعامل االدارة يف القانون 2015 .1749

جامعة املنصورة االداري والفقه االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 مجهورية مرص العربية.  

م، ناجي حممد عبد السالم حممد ، املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية . 2015 .1750

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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السفن  م، نارص امحد مبارك السعدي ، االحكام القانونية لإلنقاذ البحري ومحاية2015 .1751

من املخاطر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، ناطق نافع صديق ، املسؤولية اجلنائية عن اعامل البث اإلعالمي . رسائل 2015 .1752

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نايف عبد العال حنون الفرا ، تنازع القوانني يف االوراق التجارية . رسائل 2015 .1753

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نجاة عيل حممود عقيل ، اجلهود الدولية يف مواجهة العنف ضد املرأة . رسائل 2015 .1754

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م، نشوان سعيد عيل الرباوي ، اثر العقوبة اجلنائية عىل املوظف العام . رسائل 2015 .1755

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نواف عواد مطلق بني عطية، القانون الواجب التطبيق عىل الواسطة املالية يف 2015 .1756

رصة االوراق املالية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة بو

 مجهورية مرص العربية.  
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م، هالة عيل منصور ، الضامنات الدولية لالستثامرات األجنبية . رسائل 2015 .1757

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ضوابط االئتامن املرصيف . رسائل واطاريح  م، هاين حممد مؤنس عوض ،2015 .1758

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هدية أمحد حممد زعنر ، االحتاد األفريقي . رسائل واطاريح القانون كلية 2015 .1759

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اين ، التفاوض يف عقود التجارة الدولية م، هشام ضيف اهلل عبد املالك املهلط2015 .1760

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هشام عوض سامل الطراونة ، شطب العالمة التجارية يف القانون والقضاء 2015 .1761

االردين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 ربية.  الع

م، هشام حممد حبيب عيد ، االجتاهات الدولية املختلفة ملعاجلة االحتباس 2015 .1762

احلراري تغري املناخ. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، هشام مصطفى عبد القادر أبو سامل ، الرشعية الدستورية لألوامر اجلنائية، 2015 .1763

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

م، هناء مصطفى اخلبريين ، دور جملس األمن يف تفصيل محاية حقوق اإلنسان 2015 .1764

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

ة القوانني . رسائل واطاريح م، هه وراس نظام عثامن، الرقابة عىل دستوري2015 .1765

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هوار نور الدين حسني ، حدود الرقابة الربملانية عىل املوازنة العامة . رسائل 2015 .1766

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لغنيمي ، احلامية الدستورية واجلنائية حلق االنسان يف االمن م، هيام حممود حممد ا2015 .1767

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

م، هيمن فاضل امحد ، التنازع االنتقايل واثره يف حتديد القانون الواجب التطبيق 2015 .1768

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

م، وائل عزت عبد اهلادي مبارك، املفاهيم املستحدثة للخطأ كأساس 2015 .1769

للمسؤولية املدنية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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اجلنائي . رسائل م، وسام اهلادي عيل شنتور ، حق املتهم يف الدفاع امام القايض 2015 .1770

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، وليد أبو القاسم حممد سامل، سلطة صاحب العمل يف تعديل وإهناء العقد. 2015 .1771

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يد سكران ، نظرية الرضبات العسكرية االستباقية م، وليد الدرديري عبد احلم2015 .1772

الدفاع الوقائي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، يارا حافظ اجلندي ، النظام القانوين للتحكيم يف دول رشق اسيا مع التطبيق 2015 .1773

يح القانون كلية احلقوق جامعة عىل مركز سنغافورة للتحكيم الدويل . رسائل واطار

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، يارس حممود أمحد الصغري ، الدور االنشائي للقضاء االداري . رسائل 2015 .1774

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

العام عن تنفيذ م، يوسف خليل عبد الباقي الزيباري ، جريمة امتناع املوظف 2015 .1775

االحكام القضائية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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