


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



                                                              املقدمة

 أ. د. سحر جبار يعقوب حممد جمي  

 معهد العلمني للدراسات العليا 

احلمد هلل الذي زين قلوب اوليائه بأنوار الوفاق وسقى ارسار احبائه رشابا لذيذ املذاق والزم 

يف اي الفريقني  فال يعلم االنسان يف اي الدواوين كتب وال واالشفاق،قلوب اخلائفني الوجل 

 يساق فان سامح فبفضله وان عاقب فبعدله وال اعرتاض عىل امللك اخلالق.

االستاذ امحد الساعدي،  وزمييلينكرس خجل احلروف عىل بياض كلاميت وانا اكتب تقديم ألخي 

فتنبت عىل االوراق الشموع ونمسك بخيط الكالم ونمهد الطريق اىل عامل جديد ... عامل العلم 

 رفة لنرسم البسمة اينام حللنا وارحتلنا. واملع

اما بعد ... فان االبحاث العلمية واالدبية، انام هي ثروة كبرية جدا يرتكها اصحاب العلم 

لتالمذهتم، وتورث من جيل اىل جيل، وبال شك فان من اهم اجزاء هذه البحث هو العنوان سواء 

ث الرتقيات العلمية. اذ عىل اساسه يمكن اكان الطاريح الدكتوراه او رسائل املاجستري او بحو

ان يبتنى البحث، ويتمكن الباحث من اكامل مشواره العلمي. لذلك كانت اول عقبة امام الطلبة 

هي عملية اجياد دليل للتعرف عىل العناوين التي نوقشت او مكتوب فيها سواء يف اختصايص 

ها كثري من الطلبة، السيام وان عملية القانون او العلوم السياسية، وهي عقبة كئود جدا يقع في

 البحث واملطابقة امر شاق وصعب، السيام اذا كانت الرسالة او األطروحة غري منشورة.



 

إما بعد فقد انيطت يب مهمة  كتابة تقديم الدليل  اخلاص بإعداد البحوث والدراسات    لرسائل     

هنا ملهمة رائعة وشيقة السيام وان هلذا املعهد املاجستري والدكتوراه يف القانون والعلوم السياسية وا

 الفضل يف تفجر الطاقات العلمية .

فقد فتحت لنا االبواب عىل مرصاعيها للكتابة والتأليف والنرش سواء للكتب العلمية       

املتخصصة أم للبحوث القانونية السيام مع الرعاية املستمرة من لدن السادة مؤسيس املعهد وأمينه 

املمثل بالسيد الدكتور ابراهيم بحر العلوم والعالمة الدكتور حممد عيل بحر العلوم الذين العام 

افاضوا علينا وغمرونا بفضلهم من خالل توفري اجلو اهلادئ املالئم للطاقات العلمية كي تتفجر 

سنة  18وتأخذ دورها يف مسرية البحث العلمي وهذا واضح ففي طوال مسرييت اجلامعية البالغة 

كتب علمية إال وأنا أعمل يف هذا الرصح العلمي املتميز الذي استقطب علامء  8 أمتكن من نرش مل

وفقهاء القانون والعلوم السياسية يف كل انحاء العراق وخارجه، فكان رصحًا علميا يشار له 

التي يتم  بالبنان  يف املحافل العلمية، وهذا واضح جيل من خالل نوعية الرسائل واالطاريح

إعدادها ومناقشتها فيه فضاًل عن نوعية الطلبة، إذ ال يتم قبول الطالب إال بعد اجتياز االمتحان 

 التنافيس الذي يعد بعناية مصفاة تكرير. 

لذا فإن كل العبارات تقف عاجزة أمام وصف احلالة العلمية واألكاديمية للمعهد وأنا أحد      

جامعة الكوفة كلية القانون، وقد قدمت طلبا  لغرض  جتديد  االعضاء فيه املعارة خدمايت من

اعاريت وخدمتي فيه، ألين وجدت مامل اجده يف بقية األماكن، فقد فتحت يل آفاق علمية واسعة 

من خالل تدرييس طلبة املاجستري والدكتوراه واالرشاف عىل الرسائل واالطاريح، فضاًل عن 



رض التعرف عىل الربامج العلمية احلديثة يف عمليته البحث هذا ، فقد تم فسح املجال  للطالب لغ

العلمي من خالل تدريسهم ماديت االستالل واالنتحال بشقيها النظري والعميل لتحقيق الرصانة 

العلمية املنشودة،  وهذا واضح من خالل جلوء طلبة الدراسات العليا يف داخل العراق وخارجه 

ة املعهد  وهم من محلة االلقاب العلمية  كذلك االطالع عىل اىل املعهد لغرض االستفادة  اساتذ

الكتب  االلكرتونية  املوجودة يف املنظومة االلكرتونية  التي تظم يف طياهتا كل ما يتعلق يف القانون 

و العلوم السياسة. لذلك فتح املعهد الباب امام كل طلبة الدراسات العليا لفحص وكشف 

 سائل واالطاريح فضال عن العنوان .استالل وانتحال البحوث ولر

هذا وقد متيزت الدراسة يف معهد العلمني باجلدية املوضوعية البعيدة عن الشخصنه والتبعية         

 السياسية.

لذا كان الطلبة  خليط غري متجانس من كافة انحاء العراق دون متييز بينهم عىل العكس كان        

والتدريسني والباحثني عىل حد سواء . جيد الباحث كل وسائل احلاضنة الرئيسية لكل من الطلبة 

 البحث العلمي متاحة امامة الخراج مكنوناته لذا بات قبلة الباحثني ووجهتهم .

ويروق يل ان احتدث عن هيكلية هذا الرصح العلمي الذي أصبحت جزء منه إذ يتألف من       

ديت املاجستري والدكتوراه فضالً عن منح قسم القانون بفرعيه العام واخلاص، الذي يمنح شها

شهادة الدبلوم العايل يف االنتخابات واحلكم الرشيد وقسم العلوم السياسية  .فضاًل عن مكتبة 

ضخمة يف القانون والعلوم السياسية ، كام يضم اقسام ادارية وقسم للفهرسة والتصنيف وال خيفى 



االرشف حاظنة العلم للعلامء وجاءت تسميته  عن الزائر ان معهد العلمني يقع يف مدينة النجف

 بالعلمني نسبه اىل علمني من اعالم الفقه واالصول  .

عليه فان هذا الكتاب الذي سيوضع يف ايدي القارئ واملهتم انام هو ثمرة ولبنة جهد يكاد يكون   

وعات او االول من نوعه يف العراق، السيام انه ال يوجد كتاب او كتيب جامع مانع لكل املوض

اسامء االطاريح والرسائل وبحوث الرتقيات التي نوقشت او نرشت يف القانون والعلوم 

 السياسية.

لذلك جاء ليختزل جهود الباحثني عن املوضوعات القيمة يف القانون والعلوم السياسية،        

يص يف بطون والتي قد ال يتمكن الباحث من االطالع عليها، فام كان من املعد اال البحث والتق

املكتبات للخروج  بدليل شامل لكل هذه العناوين التي اضافت شيئا اىل حقل االختصاص، مع 

ان مسرية البحث العلمي ما تزال مستمرة ما دامت النفس االنسانية ترغب يف الوصول اىل الكامل 

 وما نقصده الكامل يف جمال العلوم القانونية.

بصمة امل مجيلة وضعها االستاذ املعد من نسيج جهد وتعب لذا كان هذا الدليل إضاءة و       

يكاد يكون منقطع النظري . وقد بذل جهدا يف مجع ما يمكن ان حيصل عليه من عناوين ملواضيع 

 القانون والعلوم السياسية التي نوقشت يف العراق او خارجه.

او املهتمني يف الشؤون  وقد كان هدفه يف كل هذا هو توصيل العلم واملعرفة اىل مجيع الباحثني

 القانونية.



لذلك نقدم هذا الدليل الشامل اخلاص بالرسائل واالطاريح اىل مجيع من هيتم بالعلم من     

ونتمنى ان ينال اعجابكم واستحسانكم، وان يكون ذا  وقراء،اساتذة وطالب وزمالء ودارسني 

يف كل مفاصل حياته، السيام وانه انسان فائدة حقيقة ملن يقع حتت يديه، ونامل من اهلل التوفيق له 

 متفاين يف عمله اىل درجة ال يمكن وصفها.
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املدنية عىل املنتجات الدوائية املعيبة دراسة مقارنة بني القانونني االردين والعراقي( 
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املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: صاحب عبيد 

 الفتالوي.

اثرة يف صياغة االسرتاتيجية م، امحد عبداهلادي حسني )استقرار النظام السيايس و2016 .33

إنموذجا( الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم  2003الشاملة العراق بعد عام 

 السياسية جامعة النهرين.

م، امحد عدنان العصار )اتالفات القارص يف الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية 2016 .34

 ف د: عاطف حممد ابو هربيد.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشا

م، امحد عرسان )مبدأ ثبات رأس املال يف الرشكات املسامهة املغفلة( املاجستري 2016 .35

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

م، امحد عيل كاظم )مرشوعية ميناء مبارك الكويتي يف ضوء القانون الدويل واثره 2016 .36

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

 البصييص. 

م، امحد عامد امحد )املسؤولية الدولية الناجتة عن ارضار النفايات النووية(، 2016 .37

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

  عرموين.      
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م، امحد فرج الصادق دبوب )عيب عدم االختصاص يف القرار االداري دراسة 2016 .38

مقارنة ما بني القانون االردين والليبي(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد الشباطات.

اية االستثامر االجنبي يف القانون الدويل العام( القانون م، امحد كاظم حميبس )مح2016 .39

جامعة النهرين، الدكتوراه، بإرشاف د: صالح عبد الرمحن  -الدويل العام، كلية احلقوق 

 احلديثي.

م، أمحد جميد فليفل اجلنايب، االختصاص النوعي هليئة النزاهة يف العراق، 2016 .40

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

 م )قسم القانون(2016-3-4( 2972عسل. )

م، امحد حممد عىل جابر العوادي )التجديد يف فكر القوى السياسية العراقية 2016 .41

 املعارصة(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

ن مستلزمات م، امحد حممد كوثراين )سياسة االصالح االداري يف لبنا2016 .42

 ومعوقات(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

م، امحد مصطفى مجيل طوطح )املسؤولية االدارية للمرافق العامة عن اخطاء 2016 .43

موظفيها يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 طني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.االسالمية بغزة فلس
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م، امحد موسى )تدويل النزاعات الداخلية يف التنظيم الدويل املعارص كوسوفا 2016 .44

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

 د: جاسم زكريا.

انون الفلسطيني( م، امحد موسى حممود ابو جلمبو )تفويض االختصاص يف الق2016 .45

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

 صبحي بشناق.

م، امحد موفق عبيدات )رهن الدين يف القانون املدين األردين(، جامعة الريموك 2016 .46

 االردن.  

ويل االنساين( م، امحد يعقوب ابراهيم االسدي )دور النرش يف تنفيذ القانون الد2016 .47

 املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د حيدر كاظم عبد عيل

م، اركان عبداخلرض كيالن )الفكر السيايس للسلفية يف العراق( الدكتوراه العلوم 2016 .48

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

العقدي يف حتديد القانون الواجب م، إرم عصام خضري )أثر اختالل التوازن 2016 .49

جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري،  -دراسة مقارنة(، كلية القانون  -التطبيق 

 بإرشاف الدكتور: فراس كريم شيعان.
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م، ارية شيخموس )سلطة القايض اجلزائي يف حماكمة املتهم الغائب أمام املحكمة 2016 .50

القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، اجلنائية الدولية( املاجستري كلية 

 بإرشاف د: عبود الرساج.

م، ازهار عويني عبد الرضا )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن  التظاهرات( 2016 .51

 املاجستري القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

للزوجني( م، ازهار حممود هلمود )االختصاص القضائي الدويل يف النظام املايل 2016 .52

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: رعد مقداد حممود احلمداين.

م، ازهر عبد االمري راهي الفتالوي )العمليات العدائية عىل وفق قواعد القانون 2016 .53

النجف االرشف،  -الدويل االنساين(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 . القانون الدويل العام. )قسم القانون(بإرشاف د: حيدر ادهم الطائي

م، أسامة العيل )دور اليونسكو يف محاية الرتاث الثقايف غري املادي( املاجستري كلية 2016 .54

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

السوري(  م، اسامة العوا )النظام القانوين لعقد االشغال العامة يف الترشيع2016 .55

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

 العكار.
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م، اسامة عيل جاسم )الوصية باملنافع(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت 2016 .56

 بإرشاف د: قحطان هادي عبد القرغويل.  

بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية  م، اسامة فرج ابو اسامعيل )الرقابة املتبادلة2016 .57

وفقا للقانون االسايس الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: رائد صالح قنديل.

م، اسامه حمسن جاسم محيد )انتهاء مهمة املحكم( املاجستري كلية احلقوق جامعة 2016 .58

 نصورة مرص.امل

م، ارساء حاتم سلامن )تقيم السياسات العامة يف اقليم كردستان بعد عام 2016 .59

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003

التأديبية يف قانون  م، اسالم اسامعيل ابو السعود )الرقابة القضائية عىل اجلزاءات2016 .60

م وتعديالته( املاجستري كلية الرشيعة 1998لسنة  4اخلدمة املدنية الفلسطيني رقم 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.

م، إسالم عادل حممود الزطيمة )املسؤولية التأديبية للمحامي يف القانون األردين 2016 .61

 (، جامعة الريموك االردن.  دراسة مقارنة
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م، اسامء ابراهيم حسني )خصوصية اجراءات الدعوى اجلزائية للحدث دراسة 2016 .62

مع املواثيق(، املاجستري القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: صباح 

 سامي داود. 

كلية  م، اسامعيل بيطار )طرد االجانب لرضورات االمن القومي( املاجستري2016 .63

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

م، اسمهان عزيز عباس )تأثري الثورة املعلوماتية يف العالقات الدولية العالقات 2016 .64

األمريكية إنموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 بية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.جامعة دمشق اجلمهورية العر

م، ارشف وجيه الشافعي خليفة، توازن املصالح يف الترشيعات الرضيبية مع 2016 .65

التطبيق عىل مرص، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

امد م، اعظم صالح الفايز )مدى امكانية الرجوع عىل البنك مصدر االعت2016 .66

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

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

م، أكرم ناظم كريم )أصول االجراءات يف جرائم اإلجتار بالبرش( املاجستري 2016 .67

 ر.القانون العام كلية القانون جامعة ذي قا
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م، االء النجم )اللجان الربملانية ودورها يف تفعيل العمل الربملاين دراسة مقارنة( 2016 .68

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

 قريطم.

م، االء شاهني )مبدأ حسن النية يف العقود التجارية الدولية دراسة حتليلية مقارنة( 2016 .69

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

 فاروق ابو الشامات.

م، الكوثر عبد الباري حسني )حقوق االنسان يف الدساتري العراقية املعارصة 2016 .70

دراسة مقارنة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة  2005 -1925

 النهرين.    

م، اهلادي مجعة مسعود أو جريد، املسؤولية املدنية عن حراسة االشياء غري احلية. 2016 .71

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اهلام مطرش هادي )الرقابة عىل االختصاصات املالية للوحدات اإلدارية 2016 .72

ذي قار، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د:  جامعة -الالمركزية(، كلية القانون 

 عيل هادي عطية.
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م، اليزابيت رزق اهلل )الشغور الرئايس يف لبنان بني االليات الدستورية والواقعني 2016 .73

الداخيل واالقليمي(، املاجستري العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 ف د: جورج رشف.السياسية واالدارية، بإرشا

م، امال املقداد )عقد تأجيل الرحم بني الرشيعة االسالمية والقانون الوضعي 2016 .74

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

 بإرشاف د: فواز صالح.

اجستري م، اجمد مزهر )االثر الرجعي إلحكام االلغاء وفكرة االمن القومي(، امل2016 .75

 كلية احلقوق جامعة املنصورة، مرص. 

م، أجمد مسعد حممد السيد قطب، الشكلية يف التحكيم. رسائل واطاريح القانون 2016 .76

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمل الغانم )رد القايض وعدم صالحيته بموجب أحكام قانون أصول 2016 .77

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2016عام لل 1املحاكامت السوري رقم 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عمران كحيل.

م، امري عنرت السيد حممد، التحليل االقتصادي لدور املعرفة يف التنمية االقتصادية، 2016 .78

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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نتصار شاكر حممود )حجية احلكم اجلزائي عن اجلرائم املخلة بواجبات م، ا2016 .79

 الوظيفة امام سلطات التأديب( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، أنديرا عراجي )القوة يف الفضاء السيرباين فصل عرصي من التحدي 2016 .80

ة كلية احلقوق والعلوم واالستجابة(، الدبلوم العلوم السياسية واالدارية، اجلامعة اللبناني

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممود جبور.

م، أنس أبو فخر )الضوابط الدستورية للوظيفة الالئحية دراسة مقارنة( 2016 .81

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

 اسامعيل.

جتاه األقليات اإلسالمية يف أوروبا فرنسا  م، انس بالن )سياسة الدول األوروبية2016 .82

نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أيمن عبد العزيز.

 11م، أنس عيل حسن )االسرتاتيجية الصينية جتاه القارة اإلفريقية بعد أحداث 2016 .83

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 2001أيلول 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.

م، انس موسى نايف نوفل )دور الدولة يف حفظ االموال( املاجستري كلية الرشيعة 2016 .84

 اجلابر الصليبي.والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: خالد عبد 
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م، أنس نمر سامل الدبعي )االجراءات البديلة للتوقيف دراسة حتليلية مقارنة( 2016 .85

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

م، انسام رسام غضبان حسني )التنظيم القانوين للتبليغات القضائية بواسطة 2016 .86

جامعة النهرين، قسم القانون اخلاص،  -التقدم العلمي(، كلية احلقوق وسائل 

 املاجستري، بإرشاف د: عيل غسان امحد.

جامعة  -م، أنسام قاسم حاجم )احلامية الدولية لقوات السالم( كلية القانون 2016 .87

 بابل، فرع القانون الدويل العام، الدكتوراه، بإرشاف د: صدام حسني الفتالوي. 

م، انور ثابت خضري )حجية املستخرجات الصوتية واملرئية االلكرتونية يف 2016 .88

االثبات اجلنائي يف القانون العراقي دراسة مقارنة(، جامعة االرساء اخلاصة كلية احلقوق 

 االردن، املاجستري، بإرشاف د: صالح امحد حجازي.  

لقانون الدويل حلقوق م، أوس أكرم حممد )عالقة القانون الدويل االنساين با2016 .89

جامعة النهرين، قسم القانون العام املاجستري، بإرشاف د:  -االنسان(، كلية احلقوق 

 أمحد عبد الرزاق.

م، أوس خميرب )عقود تفويض املرفق العام وإشكاالهتا التنفيذية دراسة مقارنة( 2016 .90

اف د: امحد الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرش

 اسامعيل.
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م، أولياء جبار صاحب اهلاليل )احلامية اجلزائية للموارد املائية دراسة مقارنة( كلية 2016 .91

القانون جامعة بابل، الدكتوراه فلسفة القانون العام، بإرشاف د: حممد عيل سامل جاسم 

 األسدي 

عراق دراسة م، آيات نارص جابر املوسوي )اسرتاتيجية مكافحة االرهاب يف ال2016 .92

 مستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، اياد ابراهيم عبد اللطيف املزين )سحب القرارات االدارية يف الترشيع 2016 .93

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 رشاف د: باسم صبحي بشناق.بغزة فلسطني بإ

م، اياد خلف عمر الكعود )اسرتاتيجية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ اهداف 2016 .94

السياسة اخلارجية االمريكية يف املنطقة العربية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم 

ي العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهم

 الطائي

م، اياد عبد شكر )احلق يف الصمت اثناء االجراءات اجلزائية دراسة مقارنة(، 2016 .95

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

 الشاعر.       
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م، اياد هالل حسني الكناين )احلكم العاملي يف دراسة العالقات الدولية بعد 2016 .96

رب الباردة( املاجستري قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، احل

 بإرشاف د: قاسم حممد الدليمي.

م، اية مجال حسن املغريب )ضوابط حرية التعبري عن الراي يف الترشيع الفلسطيني 2016 .97

ة االسالمية واملواثيق الدولية دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامع

 بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.

م، ايفني ضعون )النظام القانوين ملحكمة العدل االوروبية( املاجستري كلية 2016 .98

القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مايا الدباس و د: صبحي 

 العاديل.

والتنشئة السياسية يف العراق بعد م، ايالف حسن جعفر )السياسات التعليمية 2016 .99

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

م، ايلسا عصفورة )دور القوى اإلقليمية والدولية يف األزمة السورية( املاجستري 2016 .100

العربية االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.
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م، ايامن حسني عبدالسادة اجلباوي، أثر الظروف االستثنائية عىل اركان القرار 2016 .101

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

 غازي فيصل مهدي. )قسم القانون(

يني يف القانون اللبناين(، دبلوم قانون االعامل، م، ايامن حممد كريم )التنفيذ الع2016 .102

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: سامي منصور.

م، ايامن نبيل ذيب حداد )القانون الواجب التطبيق عىل العالمات التجارية(، 2016 .103

دنية اهلاشمية االردن، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االر

 بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، أيمن شيخ االرض )ضامن الرضر الناجم عن النرش االلكرتوين( املاجستري 2016 .104

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

ائط يف منازعات م، ايناس عبد اهلادي مهدي الربيعي )القيمة القانونية للخر2016 .105

جامعة النهرين، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف  -احلدود(، كلية احلقوق 

 الدكتور: حيدر ادهم عبد اهلادي. 

م، ايناس مدوح حممد حممد سليامن، مدى تأثر الفارايب بالفلسفة السياسية 2016 .106

املنصورة مجهورية  والقانونية اليونانية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 مرص العربية.  
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م، اهياب رشدي مصطفى عبد املجيد، دور الصناعات الصغرية يف تنمية 2016 .107

االقتصادات النامية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

ستندي الظهري( م، اهياب هناد عبد االمري الربيعي )االثر القانوين لالعتامد امل2016 .108

 املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: حممود الكيالين.

م، بابا مروان )الرقابة الدستورية يف الدساتري املغاربية تونس اجلزائر املغرب( 2016 .109

بن يوسف بن خدة اجلمهورية اجلزائرية  1املاجستري كلية احلقوق جامعة اجلزائر 

 اطية الشعبية بإرشاف د: وليد العقون.الديمقر

م، باسم حسن خرض احلساين، مسؤولية االدارة عن حفظ االمن العام يف العراق، 2016 .110

النجف االرشف، بإرشاف د: عامر طارق  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 عبد العزيز. )قسم القانون(   

ية يف التحالفات الدولية مكافحة م، بتول مبدر عيل )مكانة القوى االقليم2016 .111

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

م، بثينة حممد مروة )الرضر املعنوي الناجم عن املس باملعتقدات( املاجستري 2016 .112

 لبنان. -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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سامحة )املسؤولية يف الفرتة السابقة للتعاقد(، الدبلوم القانون م، برتا جوزف 2016 .113

العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: سمري 

 عقيقي.

م، بسام محيد حممود )التنظيم القانوين لواجب املوظف العام يف كتامن األرسار 2016 .114

بابل، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د:  جامعة -الوظيفية(، كلية القانون 

 إسامعيل صعصاع غيدان. 

م، بسام حممد عرفات زينو )املسئولية عن االرضار يف اماكن الرتفيه يف الفقه 2016 .115

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: مازن اسامعيل هنية.

ال بطرس مزهر )التحديات القانونية والسياسية لقطاع النفط يف لبنان(، م، بسك2016 .116

الدبلوم العالقات الدولية الدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: عقل عقل.

م، بشار ريا )دراسة جينولوجية ملوقع سورية وتأثريها يف العالقات الدولية 2016 .117

راسة نقدية للمنظومات املعرفية حول دور سورية وأثرها يف العالقات الدولية( د

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.
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يف القانون م، بشار عيل أبو سليم )حدود سلطة االدارة يف الظروف االستثنائية 2016 .118

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

 منصور ابراهيم العتوم.

م، بشار عيزوقي )النزعات واحلركات االنفصالية يف الصني وتأثريها عىل 2016 .119

لوم السياسة اخلارجية الصينية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية الع

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

م، بشار حممد اسامعيل )االخبار الكاذبة يف القانون اجلنائي العراقي دراسة 2016 .120

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

 حممد عيل سامل.    

 -بشار حمي هاشم )املركز القانوين للحافظ األمني يف سوق األوراق املالية م، 2016 .121

جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف  -دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 د: ذكرى حممد حسني.

م، بشار منصور فاضل الرضغام )الرضر املتغري يف املسؤولية التقصريية وفقا 2016 .122

املدين االردين( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية  إلحكام القانون

 احلقوق، بإرشاف د: نجم رياض الربيض.  
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م، بشار موفق مساعده )االلتزام باإلعالم بمخاطر املبيع يف القانون األردين(، 2016 .123

 املاجستري القانون اخلاص جامعة الريموك االردن بإرشاف د: يوسف عبيدات.

شـري عبد الرمحن عواد اخلرابشة )النظام القانوين للمحكمة الدستورية يف م، ب2016 .124

اململكة االردنية اهلاشمية دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية 

 كلية احلقوق، بإرشاف د: اسامة امحد احلناينة.

محاية الالجئني م، بالل محيد بديوي حسن )دور املنظامت الدولية احلكومية يف 2016 .125

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نموذجا(، املاجستري قسم القانون العام 

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

 عبدالسالم امحد مهاش.

ريب بعد عام م، بالل طالل محد اجلوادي )السياسة الروسية جتاه املرشق الع2016 .126

( الدكتوراه، قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية العلوم السياسية، 2000

 بإرشاف د: خضري عباس عطوان.

م، بالل نورة )اثر الدبلوماسية الربملانية يف السياسة اخلارجية للجزائر(، املاجستري 2016 .127

علوم السياسية، القانون العام ختصص دستوري، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق وال

 اجلزائر، بإرشاف د: رشيدة العام.
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م، بن ناقلة كامل )املعضلة االمنية احلوثية وتداعياهتا عىل الصعيد االقليمي 2016 .128

( املاجستري ختصص الدراسات االمنية كلية احلقوق واالعالم 2015 - 2004والدويل 

هورية اجلزائرية اجلم 3قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة اجلزائر 

 الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: حممد رزيق.

م، هباء الدين عمر عبد الفتاح عبد اهلل )املسؤولية القانونية للنارش االلكرتوين يف 2016 .129

القانون االردين دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية 

 لذنيبات.احلقوق، بإرشاف د: حممد مجال ا

م، هباء غزايل )القضية الكردية وتداعياهتا عىل أزمة اهلوية يف تركيا( املاجستري 2016 .130

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: أيمن عبد العزيز.

 -م، بيداء خضري عبيس )احلامية القانونية خلدمات البث الفضائي( كلية القانون 2016 .131

 جامعة القادسية، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: مريي كاظم اخليكاين.

 العاملي النظام ظل يف العام الدويل القانون تطور) عزيز جان ەحم وڕەشێم، پ2016 .132

( املاجستري يف القانون العام كلية القانون جامعة السليامنية سياسية قانونية دراسة اجلديد

  النجار امحد رزادێبإرشاف د ش
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م، حتسني مكطوف كاظم )املحكمة االوروبية حلقوق االنسان(، املاجستري، 2016 .133

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

ل القييس )الدور الدويل حللف الناتو مكافحة االرهاب م، تقى اياد خلي2016 .134

انموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العلوم السياسية 

 االسرتاتيجية، بإرشاف د: قحطان كاظم اخلفاجي.

م، هتاين املال )دور نظرية بطالن االجراءات اجلزائية يف تعزيز ضامنات املدعى 2016 .135

جستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عليه( املا

 عيسى املخول.

م، تولني الزين )اعالنات ومواثيق احلقوق الدستورية دراسة حتليلية مقارنة( 2016 .136

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

 البحري.

معتوق الشمريت، الوضع الدستوري إلقليم كوردستان وفقا م، تيسري ناظم 2016 .137

 -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005لدستور مجهورية العراق لسنة 

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

ر يف صناعة م، جابر عبود وحيد )اثر االنضامم ملنظمة التجارة العاملية عىل االستثام2016 .138

 الدواء يف العراق دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.
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م، جاسم حممد سلامن )الدفوع الشكلية يف الدعوى اجلزائية( املاجستري، كلية 2016 .139

 جامعة بغداد، بإرشاف د: صباح سامي داود. -القانون 

)االجراءات املاسة باحلرية الشخصية يف مرحلة التحقيق  م، جبار كاظم فرطوس2016 .140

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

 غازي فيصل مهدي.      

م، جرب ياسني لفته الشافعي )االمن االنساين ابعاده و تطبيقاته يف ضوء القانون 2016 .141

اجستري القانون العام كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د امحد عبيس الدويل العام( امل

 نعمة الفتالوي 

م، جعفر عبد الرضا عبد اخلالق )اجلريمة املرورية يف الترشيع العراقي دراسة 2016 .142

مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة البرصة، القانون العام، بإرشاف د: عامد فاضل 

 ركاب.

علوان كاظم، عدم االستقرار السيايس واثره يف االداء احلكومي يف  م، جعفر2016 .143

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "2014-2003"العراق 

 االرشف، املرشف د: زيد عدنان العكييل. )العلوم السياسية( 

مقومات م، جالل عيل )دراسة حتليلية للتكتالت االقتصادية يف أمريكا الالتينية 2016 .144

نجاحها والتحديات التي تواجهها( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 
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الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: 

 نبيل عيل.

التنظيم الدستوري والقانوين حلق املشاركة يف الشؤون (م، مجال نارص جبار 2016 .145

(، قسم القانون العام، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد، العامة دراسة مقارنة

 بإرشاف د: مها هبجت يونس. 

م، جنان جاسم مشتت )النظام القانوين لعقود املشاركة بني القطاعني العام 2016 .146

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

أمحد صالح )دور األحزاب اليمنية يف السياسة اخلارجية جتاه  م، جهاد عبد الرمحن2016 .147

القضايا العربية دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية 

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

 املنصور و د: فادي خليل.

)العدالة االنتقالية مابعد النزاعات املسلحة العراق مابعد  م، جواد كاظم عجيل2016 .148

(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: 2003

 عيل زعالن نعمة.     
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م، جوانا حممد رمال )اوجه انحراف االدارة عن ركن الغاية يف القرار االداري 2016 .149

ن وفرنسا(، دبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق دراسة مقارنة بني لبنا

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عصام اسامعيل.

م، جيا نجم الدين امحد )احلامية القانونية للمستهلك من التعسف يف حتديد 2016 .150

السالمية بريوت االسعار يف النظام القانوين العراقي( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة ا

 لبنان. -

م، حازم اسامعيل جاداهلل )التنازل عن احلق والرجوع عنه واثره يف الفروع 2016 .151

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

 تيسري كامل ابراهيم.

ردين دراسة مقارنة( م، حازم حممد أبو رمان )قرار منع املحاكمة يف الترشيع اال2016 .152

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

م، حاكم جبري حنون )حجية احلكم االجنبي املقيض فيه(، املاجستري القانون 2016 .153

 الدويل اخلاص كلية القانون جامعة القادسية. 

ختصاص النوعي يف الدعوى املدنية م، حبيب عبيد مرزة العامري )جتاوز اال2016 .154

دراسة مقارنة( كلية القانون جامعة كربالء، القانون اخلاص الدكتوراه، بإرشاف حسن 

 حنتوش رشيد.
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م، حذيفة رعد عيل الطائي )القانون الواجب التطبيق عىل عقود الرشكات 2016 .155

ة االردنية املتعددة اجلنسية(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململك

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، حذيفة سعيد جالمنة )تقييم حمتوى مقررات الرتبية املدنية و اللغة العربية و 2016 .156

الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني يف ضوء أسس املواطنة 

Evaluating the content of civic education, Arabic and 

Islamic education curricula in Palestine in the higher 

elementary stage in light of citizenship principles )

املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني 

 بإرشاف د: جورج جقامن.

جلنائي دراسة مقارنة يف القانون م، حرج زيدان خلف )االكراه يف الترشيع ا2016 .157

العراقي واملقارن(، املاجستري قسم القانون اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية 

 واالنسانية، بإرشاف د: راسم مسري الشمري.  

عىل واقع احلامية الدولية  1373م، حرزي السعيد )انعكاسات القرار االمي 2016 .158

القانون الدويل العام، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق  حلقوق االنسان(، الدكتوراه

 والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: لشهب حورية.
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(، البحرية القرصنة جريمة م، حسام امحد املشهداين )التعاون الدويل يف مكافحة2016 .159

  .    تكريت جامعة احلقوق كلية الدكتوراه

ة للمحامي عن إفشاء الرس املهني( كلية م، حسام جادر فليح )املسؤولية املدني2016 .160

جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: سالم عبد الزهرة  -القانون 

 عبد اهلل.

م، حسام محيد شهاب امحد )التعاون الدويل يف مكافحة جريمة القرصنة البحرية( 2016 .161

 وب.الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: مها حممد أي

م، حسام خدام اجلامع )سياسة جملس الدولة السوري يف حتقيق التوازن املايل 2016 .162

للعقد االداري( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: حممد احلالق.

م، حسام خملوف )مالمح النظام السيايس املقرتح لسورية يف ضوء املبادئ 2016 .163

العامة دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق  الدستورية

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نحييل.

م، حسان احلوراين )تنفيذ االحكام االدارية دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2016 .164

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: انصاف حممد.
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دراسة مقارنة بني الفكرين "حسن محزة موسى، مبدأ الفصل بني السلطات  م،2016 .165

النجف  -االسالمي والغريب احلديث، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: عبد االمري كاظم زاهد و د: حسني عليوي. )العلوم السياسية(

الدارية ملنظمة العمل الدولية م، حسن عبيد عبدالسادة النعامين، املحكمة ا2016 .166

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

 بإرشاف د: عبدالرسول كريم ابو صيبع. )قسم القانون( 

(، 1979م، حسن حممد محية )العالقات الروسية االيرانية منذ الثورة االسالمية 2016 .167

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: جورج عرموين.  

م، حسن يعقوب )النظام القانوين للقسمة الرضائية للعقار دراسة مقارنة( 2016 .168

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

م، حسني العباس )رقابة القضاء االداري عىل تطبيق قاعدة ختصيص االهداف 2016 .169

امعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون ج

 بإرشاف د: قريطم.

م، حسني حسن حايك )االحتاد االورويب بني القومية والعاملية(، الدكتوراه 2016 .170

العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: رامز عامر.  
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الزبيدي، املركز القانوين لالدعاء العام يف جرائم االمن  م، حسني عبد االمري محزة2016 .171

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

 حسون عبيد الفتالوي. )قسم القانون(

م، حسني غازي كاظم الزبيدي )التنظيم الدستوري والقانوين للحقوق 2016 .172

 تري القانون الدستوري، جامعة بغداد كلية القانون.  واحلريات االقتصادية(، املاجس

م، حسني حممد املوىل )مسؤولية بريطانيا كدولة منتدبة عن قيام دولة ارسائيل(، 2016 .173

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد منذر.   

مارسة الشعائر الدينية( كلية القانون م، حسني حممد كريم )احلامية الدولية حلرية 2016 .174

 جامعة بابل، القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: طيبة جواد محد. -

م، حسني نارص جيجان احلريشاوي، تنازع االختصاص القانوين يف عقد التأمني 2016 .175

 -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"عن حوادث الطائرات 

 االرشف، املرشف د: عبد الرسول عبد الرضا االسدي. )قسم القانون(النجف 

م، حسني هادي ساجت )نظرية تدويل الدساتري وتطبيقاهتا يف دساتري الدول 2016 .176

جامعة ذي قار، املاجستري، قسم القانون العام، بإرشاف د:  -العربية(، كلية القانون 

 حممد ثامر السعدون. 
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ل أحسن )تأثري االقليات عىل االمن االقليمي يف منطقة م، حليمة بوزناد و دال2016 .177

الرشق االوسط أكراد سوريا نموذجا( املاجستري التخصص دراسات اسرتاتيجية قسم 

العلوم السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة العريب التبيس تبسة اجلمهورية 

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: سمري كيم.

م، محد االمحد )االجراءات التمهيدية ألبرام العقد االداري دراسة مقارنة( 2016 .178

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

 االمحد.

م، محزة أمحد عيسى العدوان )االساس القانوين ملشاركة االردن يف قوات حفظ 2016 .179

تري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، السلم واالمن الدولية( املاجس

 بإرشاف د: حممد حسني القضاة.  

م، محزة حممد دياب )التحكيم يف املنازعات التجارية البحرية(، الدبلوم قانون 2016 .180

اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل 

 رحال.

اد دريخ، اجراءات املحكمة االحتادية العليا وتفسري نصوص م، محيد رد2016 .181

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

 رحيم موسى البهاديل. )قسم القانون(
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م، محيدة دقايش )دور مبدأ التداول عىل السلطة يف حتقيق االستقرار السيايس 2016 .182

املاجستري ختصص سياسية مقارنة واحلوكمة قسم العلوم  دراسة حالة بلجيكا(،

السياسية والعالقات الدولية، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: اهلام 

 نايت سعيدي.

م، محيدة عيل جابر )التدابري الدولية املضادة للفساد واثرها يف الترشيعات 2016 .183

قار، قسم القانون العام املاجستري، بإرشاف د: جامعة ذي  -العراقية(، كلية القانون 

 حممد ثامر السعدون.

م، حنان حسام توفيق )االثار القانونية إلفالس املصارف(، املاجستري كلية 2016 .184

 احلقوق جامعة تكريت.

م، حنان عبد لويت )صالحيات السلطة الترشيعية يف العراق بني النظرية والتطبيق 2016 .185

 ( املاجستري.2005بعد 

م، حنان قاسم كاظم )املسؤولية االنضباطية للعامل دراسة مقارنة يف ضوء قانون 2016 .186

 (، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.2015لسنة  37العمل رقم 

م، حوراء عزاوي ذياب )التنظيم القانوين حلق املطل دراسة مقارنة(، املاجستري 2016 .187

  القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية.
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م، حيدر ابراهيم حسن، توظيف الفوىض اخلالقة يف السياسة االمريكية بعد 2016 .188

احلرب الباردة العراق إنموذجا، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا، املرشف د: 

 صالح عباس الطائي، الدراسات الدولية. )العلوم السياسية(

دراسة يف ضوء أحكام "اتلني م، حيدر محيد عزيز، التمييز بني املدنيني واملق2016 .189

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "القانون الدويل االنساين

 االرشف، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل. )قسم القانون(

م، حيدر زاير عبويس العامري )االنعكاسات االقليمية والدولية حلركات 2016 .190

لدكتوراه جامعة بغداد العلوم السياسية فرع االسالم السيايس يف املنطقة العربية( ا

 الدراسات الدولية ، بإرشاف د: مثنى عيل املهداوي 

 -م، حيدر عيل مزهر )انتقال احلق يف التعويض عن الرضر اىل اخللف العام 2016 .191

جامعة بغداد، قسم القانون  -دراسة مقارنة بني القانون والفقه االسالمي(، كلية القانون 

 وراه، بإرشاف د: محيد سلطان عيل.اخلاص، الدكت

م، حيدر عواد محادي )خروج تنفيذ العقد عن دائرة اطرافه دراسة مقارنة(، 2016 .192

 املاجستري القانون املدين، كلية القانون جامعة القادسية. 
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م، حيدر كاظم جمدي شرب، املسؤولية التقصريية الناشئة عن إساءة استخدام 2016 .193

 -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "قارنةدراسة م"أبراج االتصاالت 

 النجف االرشف، املرشف د: عزيز كاظم اخلفاجي. )قسم القانون(

م، حيدر حممد حسني عيل )مسئولية الدولة عن أرضار التلوث البيئي دراسة 2016 .194

 مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

االحزاب السياسية يف اخرتاق مبدأ الفصل بني السلطات م، خالد املقداد )دور 2016 .195

يف االنظمة السياسية املعارصة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: الرشبجي.

م، خالد جاسم خلف )املركز القانوين لألجانب يف القانون العراقي(، اجلامعة 2016 .196

وق / قسم القانون اخلاص، الدكتوراه، بإرشاف د: عباس زبون كلية احلق -االسالمية 

 العبودي.

م، خالد سعيد )التشاركية ودورها يف إدارة املرافق العامة دراسة مقارنة( 2016 .197

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

 احلسني.
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فع بعدم املسؤولية يف اطار املحكمة اجلنائية م، خالد سلامن جواد اجلنايب )الد2016 .198

الدولية الدكتوراه(، كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خاد عكاب حسون 

 العبيدي

م، خالد عطا حسن مهام )تدخل جملس االمن الدويل يف قضايا حقوق االنسان 2016 .199

ألوسط كلية طبقا للفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة(، املاجستري جامعة الرشق ا

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، خالد حممود سامل الزعبي )أثر املديونية عىل االستقرار السيايس يف الدول 2016 .200

العربية األردن نموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

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

 عمر ياسني خضريات )االردن(. 

م، خالد هشام حممود عرفة )فقه االمام حممد بن الفضل يف االحوال الشخصية( 2016 .201

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

 اهلل ابو خمدة.

دراسة  -ختام محادي حممود )وسائل حرية التعبري عن الراي وضامناهتا  م،2016 .202

مقارنة(، قسم القانون العام الدستوري، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد ، بإرشاف 

 د: محيد حنون خالد.
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م، خريش حسام الدين )الرصاع عىل املوارد الطبيعية ودوره يف تفجري النزاعات 2016 .203

يقيا دراسة حالة البحريات الكربى(، املاجستري ختصص دراسات افريقية املسلحة يف افر

قسم العلوم السياسية، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: مكي حممد 

 السعيد.

م، خضري عباس العيساوي )موضوعية املسؤولية عن الفعل الضار يف القانون 2016 .204

 ردن.  املدين األردين(، جامعة الريموك اال

م، خلود حممد اسعد امام )وضع االحداث حتت الرقابة االلكرتونية كعقوبة 2016 .205

بديلة للحبس دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د نزار محدي قشطة.

ت العربية االيرانية( م، خليل جداوي )املسألة النووية وتأثرياهتا يف العالقا2016 .206

الدكتوراه ختصص عالقات دولية كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية قسم 

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف  3الدراسات الدولية جامعة اجلزائر 

 د: اسامعيل دبش.

مة يف العراق م، خليل عثامن محد أمني )االيرادات النفطية يف متويل املوازنة العا2016 .207

خماطر ومنازعات(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: فوزت فرحات.    
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م، دعاء مجعة نعمة )دول جملس التعاون اخلليجي وادارة االزمات االقليمية ازمة 2016 .208

 سية جامعة النهرين.     اليمن انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السيا

دراسة مقارنة(،  2005م، دعاء حسن حممد )القيود الرسمية لتعديل دستور 2016 .209

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عيل سعد عمران. 

م، دنيا حسني حذية حسن الزيدي )واجب التحفظ يف الوظيفة العامة دراسة 2016 .210

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: سعيد عيل  -ن مقارنة(، كلية القانو

 غافل. 

م، ديام غازي احلاوي )دور االدارة املحلية يف حتقيق االنامء املتوازن يف لبنان(، 2016 .211

الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: فوزت فرحات.

م، راجي نصري دوارة، خطاب املرجعية الدينية يف النجف االرشف واثره يف الراي 2016 .212

 -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "2003العراقي بعد العام "العام 

 النجف االرشف، املرشف د: محيد فاضل. )العلوم السياسية( 

قليدية دراسة مقارنة(، م، راشد حتسني اجلزازي )العالمات التجارية غري الت2016 .213

املاجستري كلية احلقوق جامعة عامن االهلية االردن بإرشاف د: مصطفى موسى 

 العطيات.
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م، رافع عباس )دعوى التعويض عن ارتقاع االسعار يف العقود االدارية( 2016 .214

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

 اسامعيل.

م، راما سعدة )القوة الثبوتية للدفاتر التجارية االلكرتونية دراسة مقارنة( 2016 .215

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

 ملكيه.

م، رائد سامى عباس العبيدي )اثر الديون اخلارجية عىل حقوق االنسان  2016 .216

رب الباردة دراسة مقارنة ماليزيا واليمن( الدكتوراه االقتصادية واالجتامعية  بعد احل

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، رائد حممد املرصي )البعد االقتصادي والسيايس يف ازمة بناء الدولة يف العامل 2016 .217

ية يف لبنان العريب(، الدكتوراه العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالم

 بإرشاف د: بسام احلجار.

سلطة الضبط اإلداري يف محاية السكينة العامة (م، رائدة ياسني خرض الدليمي 2016 .218

 -من الضوضاء( املاجستري، كلية القانون جامعة املوصل، كلية القانون جامعة كركوك 

 .، بإرشاف د: أمحد خورشيد املفرجي-مكان املناقشة 
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)التفويض يف االختصاص الترشيعي دراسة مقارنة(،  م، رائف رحيم رايض2016 .219

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.    

م، رباب حسني كشكول )النظام القانوين لبيع االوراق املالية يف سوق االوراق 2016 .220

 داد كلية القانون. املالية(، الدكتوراه القانون التجاري، جامعة بغ

م، رباب حممود عامر، املسؤولية الدولية عن االرضار البيئية النامجة عن انتهاك 2016 .221

، املاجستري "دراسة يف ضوء القانون الدويل االنساين"املنشآت ذات القوى اخلطرة 

النجف االرشف، بإرشاف د: حيدر كاظم عبدعيل.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 القانون()قسم 

م، رجب عيل حسن )العدالة التصاحلية اجتاه جديد يف السياسة اجلنائية( 2016 .222

 الدكتوراه كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.  

م، رحيم جاسم محزة )وحدة اخلصومة يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( كلية 2016 .223

 ، بإرشاف د: وسن قاسم غني.جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري -القانون 

م، رحيم راهي نارص مطة )الوكالة بالعمولة بالنقل الربي للبضائع دراسة 2016 .224

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

م، رسل فاضل ضيدان )محاية رسية التحقيق يف الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة(، 2016 .225

 امعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عادل كاظم سعود. املاجستري القانون، ج
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دراسة قانونية جنائية  -م، رسل فيصل دلول )محاية الزوجة من العنف االرسي 2016 .226

جامعة بغداد، فرع القانون اجلنائي، املاجستري، بإرشاف د:  -( كلية القانون -مقارنة 

 فخري عبد الرزاق صلبي احلديثي.

احي )التحديات التي تواجه تطبيق الدستور العراقي املسألة م، رسول سلامن ض2016 .227

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

 زهري شكر.      

بني  2002لعام  55م، رشا الفتال )قانون جلان االبنية وهيئات شاغيل البناء رقم 2016 .228

كتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، النظري والتطبيق( الد

 بإرشاف د: رشبا.

م، رشا أيويب )حتديد املسؤولية املدنية للناقل اجلوي دراسة مقارنة( الدكتوراه 2016 .229

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

اليات محاية املستهلك االلكرتوين يف بيئة م، رشا حامد حسانني حممود غيث، 2016 .230

االقتصاد القائم عىل املعرفة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، رشا عىل جاسم )محاية حقوق براءات االخرتاع دراسة مقارنة( الدكتوراه 2016 .231

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.
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كيالن شاكر )ضامنات حقوق الرشيك غري املالية يف ادارة الرشكة م، رشا 2016 .232

)ضامنات املساهم يف ادارة الرشكة املسامهة دراسة مقارنة(، فرع القانون  -املسامهة( 

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

الدوائر املتكاملة يف نطاق امللكية  م، رشا جميد محيد )النظام القانوين لتصاميم2016 .233

(، فرع القانون اخلاص، املاجستري القانون التجاري، كلية -دراسة مقارنة  -الفكرية 

 القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: حسني عبداهلل عبد الرضا.

م، رضاء رجب عبد اللطيف حممود ، احلامية الدولية للبيئة البحرية من التلوث 2016 .234

 ئل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  النووي . رسا

م، رفعت صبيح الكناين )جريمة القتل غري املقصود يف القانون والرشيعة دراسة 2016 .235

مقارنة(، املاجستري القانون العام، اجلامعة االسالمية كلية احلقوق، بإرشاف د: سمرية 

 عالية.

لعالج باخلاليا اجلذعية بني املرشوعية والتجريم( الدكتوراه م، رفيف العبه جي )ا2016 .236

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

م، رقية عادل محزة )جرائم الكشف عن الذمة املالية يف الترشيع العراقي دراسة 2016 .237

لسياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم ا

 عامد فاضل ركاب.
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م، رقية عبدالعباس سيد )جريمة ختريب االثار دراسة مقارن(، املاجستري القانون 2016 .238

 اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: مجال ابراهيم احليدري. 

 الدولية( م، رنا امحد )محاية حقوق الطفل يف أثناء النزاعات املسلحة غري2016 .239

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

 ملندي.

م، رنا اخلرضي )إساءة استغالل املركز املهيمن يف العالقات التجارية( املاجستري 2016 .240

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

ندي )دور االحتاد األوريب يف التسوية السلمية للرصاع العريب الصهيوين( م، رنا اهل2016 .241

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: أمحد ناصوري.

ا دراسة م، رنا عيل محيد )سلطة االدارة يف مكافحة االرهاب ورقابة القضاء عليه2016 .242

مقارن(، الدكتوراه القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: وليد مرزة 

 محزة. 

م، رنا فارس جرب )مسؤولية الناقل البحري عن تأخري يف تسليم البضاعة( 2016 .243

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.



55                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

 : Obama doctrineم، رندة العمري )عقيدة أوباما بني الواقعية واملثالية 2016 .244

between realism and idealism املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: روجر هيكوك.

م، رهام ديوب )االقتصاص يف النزاعات املسلحة الدولية( املاجستري كلية 2016 .245

 اف د: مايا الدباس.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرش

م، رهف سليامن )أثر املتغريات الدولية عىل السياسة اخلارجية اإليرانية بعد 2016 .246

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 2001أيلول  11أحداث 

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

املشاقبة )احكام الدفوع يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف  م، روان امني عواد2016 .247

القانون االردين(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

)مدى فعالية عقد االمتياز يف تسيري املرافق العامة دراسة  م، رود مالحويش2016 .248

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

 عامر الرتكاوي.
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، "دراسة مقارنة"م، رؤى نزار أمني، الركن املعنوي واثباته يف اجلرائم الشكلية 2016 .249

النجف االرشف، ارشاف د: إرساء حممد  -اسات العليا املاجستري معهد العلمني للدر

 عيل سامل.   

م، روي كايب جريش )التحكيم يف عقود استثامر البرتول يف لبنان(، املاجستري 2016 .250

قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: 

 سابني دي الكك.

احلمداين )الرضورة والتناسب يف إطار القضاء  م، رياض أمحد خلف عدي2016 .251

 الدويل اجلنائي(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: طلعت جياد جلي.

عيل حسني )اثر االكتشافات النفطية اجلديدة يف قاريت امريكا الشاملية  م، ريام2016 .252

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2005واجلنوبية عىل اسعار النفط العاملية بعد 

 السياسية جامعة النهرين.    

م، ريبوار أمحد كوخا رجب )دور حمكمة العدل الدولية يف انفاذ اتفاقية منع 2016 .253

ة االبادة اجلامعية والعقاب عليها( املاجستري، كلية القانون والسياسة، جامعة جريم

 السليامنية، بإرشاف د: معروف عمر كل.

م، ريم فيصل جرجيس )اثر املتغري النفطي يف السلوك السيايس اخلارجي 2016 .254

 العراقي( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، ريام الرفاعي )دور االعرتاض عىل القوانني يف حتقيق التوازن بني السلطتني 2016 .255

الترشيعية والتنفيذية دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيلة الرشبجي.

لرشق االوسط(، م، ريمون فرحات )تصاعد الدور الرويس وتأثريه عىل ا2016 .256

املاجستري، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: امني 

 لبس.

م، رهيام محود )عقد االجيار التملكي(، املاجستري قانون االعامل، اجلامعة اللبنانية 2016 .257

 كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل رحال.

راء حسن مشط )احلامية املوضوعية واالجرائية للمحميات الطبيعية دراسة م، زه2016 .258

 مقارنة(، املاجستري القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة القادسية. 

م، زهراء عبد الواحد كاظم )رضا املتهم واثره يف االجراءات اجلنائية دراسة 2016 .259

 مقارنة( املاجستري.

سدي، االختصاص التميز للمحكمة االدارية العليا م، زهراء عامد رحيم عيل اال2016 .260

النجف االرشف، املرشف د:  -يف العراق، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 م )قسم القانون(2016-1-22( 5673عامر زغري حميسن. )
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دراسة  -م، زهراء فليح حسن )أثر جنسية املستثمر يف تكييف عقد االستثامر 2016 .261

جامعة النهرين، قسم القانون اخلاص، املاجستري،  -( كلية احلقوق -ة قانونية مقارن

 بإرشاف د: صدام فيصل كوكز.

م، زهري محودي قنرب، السياسة اخلارجية والسلوك االنتخايب االمريكي، املاجستري 2016 .262

النجف االرشف، بإرشاف د: داود حسني مردان،  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 .العلوم السياسية

م، زياد امحد حممد العبادي )دور املحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف حتديد جريمة 2016 .263

االبادة اجلامعية واملعاقبة عليها( املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط 

 كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

)الرقابة القضائية عىل إجراءات االدارة يف نطاق تنفيذ العقود م، زياد العرسان 2016 .264

االدارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: الرتكاوي.

م، زياد عيل الشيخ )االنفاق العام يف غياب املوازنة العامة(، الدبلوم، اجلامعة 2016 .265

 ة احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عبدالستار االيويب.اللبنانية كلي
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م، زيد حازم فرحان )التأثريات السياسية واالمنية لعسكرة املجتمع العراقي بعد 2016 .266

القسم الربي، جامعة الدفاع للدراسات  -(، كلية االركان املشرتكة 2003عام 

 ف د: خرض عباس عطوان. العسكرية املاجستري العلوم العسكرية ، بإرشا

م، زيد كاظم حممود العتبي )نظرية الفاعل املعنوي للجريمة دراسة مقارنة(، 2016 .267

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، زيد يوسف حممود جربين )التعويض عن املساس باالسم يف القانون األردين( 2016 .268

العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د:  الدكتوراه جامعة

 ياسني حممد خلف اجلبوري 

م، زينب ستار جبار )املسؤولية املدنية الناشئة عن االعالنات التجارية عرب 2016 .269

االنرتنت دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

 د: حسني عبدالقادر معروف.البرصة، بإرشاف 

م، زينب صربي حممد )فسخ العقود االدارية الناشئة عن املناقصات(، املاجستري 2016 .270

 القانون االداري كلية القانون جامعة القادسية. 

م، زينب قداحة )القصد االحتاميل يف جريمة القتل( الدكتوراه كلية القانون 2016 .271

 ة، بإرشاف د: الرساج.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوري
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م، زينب حممد خلف )مكانة روسيا االحتادية يف النظام الدويل( املاجستري العلوم 2016 .272

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، زينب حممود حسني زنكنه )نظم العالقة بني سلطتي االهتام و التحقيق دراسة ٢٠١٦ .273

لعام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك مقارنة( املاجستري يف القانون ا

  بإرشاف د حسني حممد طه الباليساين

م، زينة عارف رشيد )املسؤولية القانونية للوزير دراسة مقارنة(، املاجستري، 2016 .274

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

سعدون )اهليئات الرقابية يف املصارف االسالمية العراقية(، م، زينة حممد 2016 .275

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد خلف حسني الدخيل.

م، ساعود ساعود )دراسة حتليلية إلشكالية الدولة املدنية يف الوطن العريب مرص 2016 .276

وم السياسية جامعة أنموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العل

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نزار جزان.

م، سامل خلف أو قاعود، حيد واستقالل ونزاهة املحكم بني املقتضيات 2016 .277

املوضوعية والشخصية الختياره وعمله. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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سعد حممد الفراجي )ازمة رئاسة اجلمهورية يف لبنان دراسة يف االسس  م، سايل2016 .278

 واالبعاد املستقبلية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، سامح صربي جاسم حممد )دور التحكيم التجاري يف منازعات امللكية 2016 .279

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

م، سامر عبد احلليم ابو سمرة )املسؤولية الدولية املرتتبة عىل ارسائيل جراء اعامل 2016 .280

سلطتها الترشيعية دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

امية القانونية لألموال العامة وأثرها عىل سري املرفق العام( م، سامي املهشم )احل2016 .281

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

 اسامعيل.

م، سامي جاسم حميسن، نظرية الظروف الطارئة واثرها عىل التوازن العقدي 2016 .282

النجف االرشف،  -لدراسات العليا ، املاجستري معهد العلمني ل"دراسة مقارنة"

 م )قسم القانون(2016-1-29( 4324املرشف د: عزيز كاظم اخلفاجي. )

م، سامي جبار حسون محيدي )التنظيم القانوين للمحاكمة االحتادية العليا 2016 .283

العراقية يف ميزان الدستور دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم 

 ية جامعة الكوفة بإرشاف د عدنان عاجل عبيد السياس
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م، ستار جبار شالش البدري )العقود االدارية املستحدثة ودورها يف تنظيم 2016 .284

املرافق العام الرضورية يف العراق دراسة مقارنة(، فرع القانون العام، املاجستري كلية 

 القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: وليد مرزة محزة.

سني عبد، العدول يف قرارات املحكمة االحتادية العليا يف العراق، م، سجاد ح2016 .285

النجف االرشف، املرشف د: عدنان عاجل  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 م )قسم القانون(2016-1-23عبيد. 

دراسة مقارنة(،  -م، سحر أنور حممد )القانون اإلجرائي يف قانون املرافعات 2016 .286

لية احلقوق، مكان املناقشة جامعة كركوك، كلية القانون جامعة املوصل، املاجستري، ك

 بإرشاف د: إجياد ثامر نايف.

م، رسمد جواد كاظم )التسبب يف القرارات االدارية دراسة مقارنة( املاجستري 2016 .287

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

االغتصاب(  م، سعد سليم )السياسة اجلنائية للمرشع السوري يف جتريم2016 .288

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

 املخول.
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م، سعد عبد الفتاح حسن دخان )الرقابة القضائية عىل االعامل الترشيعية للسلطة 2016 .289

التنفيذية يف فلسطني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 السالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.ا

م، سعدون حسيب عارف العبيدي )املرشوعية يف تطبيقات اجليل الثالث من 2016 .290

املنظامت الدولية(، الدكتوراه كلية حقوق جامعة تكريت، بإرشاف د: حممد يونس حييى 

 .الصانع

ار الناشئة عن االعامل م، سعود النزال )مدى ضامن الدولة للتعويض عن االرض2016 .291

االرهابية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: امال رشبا و د: عيل اجلاسم.

دراسة  -م، سفانة سمري محيد )رشط امللكية املفرزة يف رهن احلقوق تأمينيا 2016 .292

دراسة مقارنة(، قسم القانون اخلاص،  مقارنة( )ملكية الراهن للعقار املرهون تأمينيا

 الدكتوراه القانون التجاري، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: محيد سلطان عيل.

م، سكوب رزيقة )دور النائب باملجلس الشعبي الوطني بني القانون واملامرسة 2016 .293

احلقوق  السياسية(، املاجستري القانون العام ختصص دستوري، جامعة حممد خيرض كلية

 والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: رشيدة العام.
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م، سالم حسني حممد سامل العزاوي )اجلهود القانونية املبذولة ملكافحة الفساد(، 2016 .294

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د:عمر عبد احلميد عمر النعيمي.

دراسة "قرار القضائي م، سلامن كامل سلامن اجلبوري، النقص اجلزئي لل2016 .295

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

 م )قسم القانون( 2016-2-12( 2323حسني الكعبي. )

م، سليم شعبان حممد طاهر برو )الدساتري اجلامدة واثرها يف استقرار النظام 2016 .296

العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف  السيايس العراق انموذجا(، املاجستري، القانون

 لبنان بإرشاف د: زهري شكر.  

م، سليم علوش )دور النظام الربملاين يف ارساء الديمقراطية املعارصة دراسة 2016 .297

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

 الرشبجي.

سني )الرقابة عىل االنفاق العام دراسة مقارنة(، املاجستري، م، سليامن ابراهيم احل2016 .298

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: سامي منقارة.      

م، سليامن حسن املياحي )التنظيم القانوين ملكافحة االرهاب يف الترشيع العراقي 2016 .299

ون اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية لندن، والدويل دراسة مقارنة(، املاجستري القان

 بإرشاف د: يارس الزبيدي. 
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م، سليامن طرف )قانون البحار يف القضاء الدويل دراسة مقارنة بني حمكمة العدل 2016 .300

الدولية واملحكمة الدولية لقانون البحار( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 مايا الدباس. اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د:

م، سامح أبو ستة )احلامية الدولية حلقوق الشعوب االصلية( املاجستري كلية 2016 .301

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: رنا عبود.

ظاهر، الديمقراطية التوافقية واثرها يف النظام السيايس يف  م، سمري عبدعيل2016 .302

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005العراق يف ظل دستور 

 االرشف، بإرشاف د: ماجد حمي الفتالوي. )العلوم السياسية(

طاع م، سمرية حممد عبداحلميد الساكت )عقد اقتسام الوقت وأمهيته يف تطوير ق2016 .303

السياحة االردين دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية 

 احلقوق، بإرشاف د: امحد خلدون الظاهر.

دراسة  -م، سنان فاضل عبد اجلبار )احلق يف الكرامة االنسانية وضامنات محايته 2016 .304

بغداد، بإرشاف د: محيد  (، قسم القانون العام، املاجستري، كلية القانون جامعة-مقارنة 

 حنون خالد.

م، سهري قيرص فارس )فسخ الزواج بخيار البلوغ وإحكامه يف الفقه االسالمي 2016 .305

 وقوانني االحوال الشخصية( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة ذي قار.
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م، سوران حممود سليم سيوكاين، االبعاد السياسية لفكر االخوان املسلمني، 2016 .306

النجف االرشف، بإرشاف د: تركي عبيد  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 م )العلوم السياسية(2016-12-31( 4317جميد. )

م، شادي اسامعيل )دور التمويل يف استقاللية وحدات االدارة املحلية دراسة 2016 .307

رية، بإرشاف د: مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السو

 حممد احلسني.

م، شداد اسامعيل عاموي )نطاق مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 2016 .308

يف القانون الدويل العام(، املاجستري، جامعة جرش كلية القانون االردن، بإرشاف د: 

 سهيل حسني الفتالوي.

ردي يف القانون م، شذا سليم حتاملة )رشط عدم املنافسة يف عقد العمل الف2016 .309

 األردين(، جامعة الريموك االردن.  

م، رشف صابر حممد طميزة )جرائم الذم والتحفيز عرب الوسائل االلكرتونية 2016 .310

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.

 النووي السالح 1990 – 1945باق نحو التسلح م، رشيط رباب )الس2016 .311

 جامعة واالجتامعية االنسانية العلوم كلية واالثار التاريخ قسم املاجستري( انموذجا
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 عبدالوهاب: د بإرشاف الشعبية الديمقراطية اجلزائرية اجلمهورية تبسة التبيس العريب

 .شاليل

ة يف النظم الربملانية دراسة م، رشهيان عدنان عواد احلديد )املسؤولية السياسي2016 .312

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

 الذنيبات.

م، شالل جميد فالح )جتنيد االطفال والقانون الدويل االنساين(، املاجستري، 2016 .313

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

، شهد اياد حازم )الصلح واثره يف الدعوى العامة بني القانونني االردين م2016 .314

والعراقي(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد اجلبور.

اسة يف م، شهد حسن عيل البهرزي )االحتاد االوريب والعالقات الدولية در2016 .315

 املقومات والدور( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، شهد ماهر بشار اليوسف )الطعن بإجراءات مسجل الرشكات(، كلية 2016 .316

جامعة النهرين، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: زمن غازي  -احلقوق 

 جعفر.
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ويكي )مدلول البضائع وفقا التفاقية البيع الدويل م، شوق حسني أمحد ش2016 .317

 The substance of goods in دراسة حتليلية مقارنة 1980للبضائع فيينا 

the convention on the international sale of goods 

Vienna 1980 : an analytical comparative study  املاجستري )

 ريزيت فلسطني بإرشاف د: حممود دودي.كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة ب

م، شيامء فارس حممد اجلرب )السياسة االيرادية يف العراق بني النظرية والتطبيق( 2016 .318

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خلف حسني الدخيل.

 كلية م، شيامء نعمة عبود )االختصاصات غري الترشيعية للربملان دراسة مقارنة2016 .319

 القانون(، جامعة بابل، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد.

م، صابرين قاسم عبد )مكانة املانيا االحتادية يف النظام الدويل( املاجستري العلوم 2016 .320

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

الدولية الناشئة عن انتهاكات م، صادق باقر ابراهيم العلوي )املسؤولية 2016 .321

املجموعات املسلحة يف ضوء معيار السيطرة الكاملة(، املاجستري القانون العام، كلية 

 القانون جامعة الكوفة، بأرشاف د: امحد عبيس الفتالوي.
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م، صادق عيل حسني )الدوافع السياسية واالقتصادية لظاهرة االرهاب الدويل 2016 .322

ذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية العراق انمو 2003بعد عام 

 جامعة النهرين.     

م، صالح امحد محاد )حق التعليم يف اطار التنظيم الدويل املعارص( كلية احلقوق 2016 .323

 جامعة تكريت، قسم القانون العام املاجستري، بإرشاف د: خالد عكاب حسون.

حق التعليم يف أطار التنظيم الدويل م، صالح امحد محاد سليامن اجلبوري )2016 .324

املعارص( املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: خالد عَكاب حسون 

 العبيدي.

م، صالح السيد هريدي، التحكيم يف إطار النظام العام. رسائل واطاريح القانون 2016 .325

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ن )طرق ادارة املرافق العامة االقتصادية رشكة طريان الرشق م، صالح سليام2016 .326

االوسط(، املاجستري القانون االداري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د: بسام احلجار.  

م، صالح عيل )أثر التحالف االسرتاتيجي بني الرشكات الرأساملية عىل القدرة 2016 .327

 ظل العوملة( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية التنافسية يف

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.
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م، صالح كاظم جرب، توظيف القوة يف االسرتاتيجية االمريكية بعد العام 2016 .328

النجف االرشف، املرشف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2001

 قاسم حممد عبيد اجلنايب. )العلوم السياسية(

)دور املنظامت الدولية غري احلكومية يف القانون  م، صالح حممد صالح البوفالح2016 .329

الدويل حلقوق االنسان(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

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

رضيبة م، صبا فاروق خرض )النظام القانوين للفحص الرضيبي يف قانون 2016 .330

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

م، صغريي رضا )املشاركة السياسية واشكالية الديمقراطية يف دول املغرب 2016 .331

(، املاجستري العلوم السياسية 2011 - 1990العريب دراسة مقارنة اجلزائر تونس 

جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم العالقات دولية فرع دراسات مغاربية، 

 السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: بن صغريي عبدالعظيم.

م، صفا عيل حسني )االستعالم املرصيف دراسة مقارنة(، فرع القانون اخلاص، 2016 .332

 املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: خالص نافع امني.
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)الكفالة يف احلدود والقصاص( املاجستري كلية م، صفاء تاجي حممد ابو معوض 2016 .333

الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: منال حممد رمضان 

 العيش.

م، صفاء فريد كاظم )اجلرائم املاسة بسري العمل يف الترشيع العراقي( املاجستري 2016 .334

 القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

دراسة مقارنة  -د العبادي )احلامية القانونية لألرسار الوظيفية م، صفاء نومي عب2016 .335

القانون العام، بإرشاف د: سعيد عيل  -جامعة الكوفة، املاجستري  -(، كلية القانون -

 غافل الشبيل. 

م، صفاء يوسف حسني التميمي )املركز القانوين لالجنبي يف دولة االقامة دراسة 2016 .336

ن اخلاص، كلية احلقوق جامعة تكريت، بإرشاف د: رعد مقارنة(، املاجستري القانو

 مقداد حممود. 

م، صالح مهدي هادي الشمري )دور وكالة االستخبارات املركزية االمريكية 2016 .337

(cln يف صنع القرار االسرتاتيجي االمريكي حرب العراق عام )انموذجا(  2003

جامعة النهرين بإرشاف د:  الدكتوراه الدراسات االسرتاتيجية، كلية العلوم السياسية

 منعم صاحي العامر.
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م، ضحى عبد الرزاق حممود )الدبلوماسية الشعبية اجلديدة إلدارة اوباما والدولة 2016 .338

 العربية( املاجستري.

م، ضحى فالح سعد الدلو )الصور املعارصة جلريمة احلرابة( املاجستري كلية 2016 .339

 لسطني بإرشاف د: عاطف حممد ابو هربيد.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة ف

دراسة "م، رضغام جابر عطوش آل مواش، جريمة التجسس املعلومايت 2016 .340

النجف  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  -القانون اجلنائي  -، "مقارنة

م )قسم 2016-6-3االرشف، بإرشاف الدكتورة: إرساء حممدعيل سامل االسدي. 

 القانون(

م، رضغام رزاق جابر )الفكرة القانونية السائدة يف ظل دستور مجهورية العراق 2016 .341

جامعة الكوفة، املاجستري القانون العام، بإرشاف د:  -م( كلية القانون 2005لعام 

 عدنان عاجل عبيد. 

م، رضغام رشيد نوري )التكييف القانوين للعالقة بني السلطتني الترشيعية 2016 .342

(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 2005دستور العراق لعام  والتنفيذية عىل وفق

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: طه محيد العنبكي.   

م، ضمري عبد الرزاق حممود )الدبلوماسية الشعبية اجلديدة الدارة اوباما والدولة 2016 .343

 العربية( الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م، ضياء الدين عدنان بومرعي )اجلدار االرسائييل العازل وتأثريه عىل حقوق 2016 .344

االنسان يف االرايض الفلسطينية املحتلة(، الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممد طي.

لرشق األوسط وأثره عىل العالقات م، ضياء املفلح )سباق التسلح يف منطقة ا2016 .345

( املاجستري االختصاص العالقات 2001الدولية بعد أحداث احلادي عرش من أيلول 

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

 فادي خليل.

الفكرية دراسة م، ضياء مسلم عبداالمري الغيبي )احلامية الدولية حلقوق امللكية 2016 .346

كلية القانون، بإرشاف د:  -(، املاجستري جامعة بابل 1994يف ضوء اتفاقية تربس لعام 

 مرشد امحد السيد. 

م، ضياء نوماس حمسن آل جريو، دور القانون الدويل يف احلد من التأثريات البيئية 2016 .347

النجف  -ا للظواهر الغبارية يف العراق، املاجستري معهد العلمني للدراسات العلي

 االرشف، املرشف د: عبد عيل سوادي. )قسم القانون(

م، طارق الغزايل )االطار القانوين للتعددية احلزبية يف اجلمهورية العربية السورية 2016 .348

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

 بإرشاف د: البحري.
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العيايش )سلطة املحكمة يف تعديل الرشط اجلزائي بعقود م، طارق هباء الدين 2016 .349

مقاوالت(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

ة يف االمم م، طارق زياد ابراهيم مقداد )خمالفة ارسائيل رشوط وقواعد العضوي2016 .350

املتحدة واالثار املرتتبة عليها دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د حممد نعامن النحال. 

م، طانيوس رشبل احلايك )التعديالت اجلارية عىل الرشكة واثرها عىل 2016 .351

اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم  شخصيتها املعنوية(، الدبلوم القانون اخلاص،

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: جاد اهلاشمي.

م، ظافر حممد قطيع )االختصاص الشامل ملحكمة اجلنايات يف القانونني 2016 .352

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

 االسالمية يف لبنان.     

م، عادل احممد اعبيد ناجي، احلقوق السياسية للمرأة يف الفكر االسالمي. رسائل 2016 .353

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عادل مطرش حسن )التعاون الدويل اإلقليمي يف إطار األمن اإلنساين(، 2016 .354

 محـد عبد اهلل املايض.املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أ
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م، عاصم فاروق عبدالرمحن )احلدود القانونية للتغطية التلفزيونية لإلرهاب 2016 .355

(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 2013ومدى انطباقها عىل أحداث عربا 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: ماري ترييز عقل.

)تنظيم املحاكم االدارية يف الترشيع االردين(، املاجستري  م، عامر امحد الشخانبه2016 .356

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

 بإرشاف د: حممد الشباطات.

م، عامر االبراهيم )اجلزاءات التأديبية املقنعة يف نطاق الوظيفة العامة دراسة 2016 .357

ه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مقارنة( الدكتورا

 الرتكاوي.

م، عامر جايد زيدان خملف )حرمان الوارث من مرياثه(، املاجستري قسم القانون 2016 .358

 اخلاص كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: قحطان هادي عبد.

ه يف االمن اخلليجي( م، عامر حسن ثابت )العراق ما بعد االحتالل وتأثري2016 .359

 الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، عباس روكان ماجود، السياسية اخلارجية العراقية يف ظل دستور عام 2016 .360

النجف االرشف، املرشف د: عيل  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005

 )العلوم السياسية(م 2016-3-4هادي محيد الشكراوي. 
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م، عباس َسِمري حسني اجلبوري )تغري قيمة املال املرهون دراسة مقارنة( القانون 2016 .361

 جامعة كربالء، الدكتوراه القانون اخلاص، بإرشاف د: َمنْصور حاتِم حُمِسن الفتالوي.

م، عباس عيل سلامن )مسؤولية مراقب احلسابات يف مكافحة الفساد يف الرشكة 2016 .362

جامعة النهرين، قسم القانون اخلاص،  -(، كلية احلقوق -دراسة مقارنة  -ة املسامه

 املاجستري، بإرشاف د: زمن غازي جعفر. 

م، عبد احلسن دويج خفيفي )استبعاد االدلة اجلنائية غري املرشوعة( املاجستري 2016 .363

 القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

ة اجلنائية الناشئة عن افشاء االرسار م، عبد الرمحن امحد شديد )املسؤولي2016 .364

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

 فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

م، عبد الرزاق إسامعيل )العالقات الرتكية اإليرانية بعد انتهاء احلرب الباردة 2016 .365

راه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة الواقع واآلفاق( الدكتو

 .دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل و د. أمحد ناصوري

م، عبد السميع بلعيد حممد االعجرم، مبدأ املواطنة يف الفكر االسالمي. رسائل 2016 .366

 رص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م
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دراسة مقارنة(  -م، عبد العظيم محدان عليوي )احلامية اجلنائية للثروة احليوانية 2016 .367

جامعة بابل، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: إسامعيل نعمة  -كلية القانون 

 عبود.

م، عبد القادر عوض واكد )املخالفات الرشعية يف معامالت الرصافة يف قطاع 2016 .368

ة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: زياد غز

 ابراهيم مقداد.

م، عبد الكريم عبداجلبار عبدالكريم الثابت، السياسية اخلارجية الروسية حيال 2016 .369

النجف االرشف،  -العراق يف عهد بوتني، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 م( )العلوم السياسية( 2016-3-18د. صالح عباس الطائي. )املرشف: 

م، عبد اللطيف صابر ظاهر )املسؤولية الدولية املرتتبة عىل منع االحتالل 2016 .370

االرسائييل عودة الالجئني الفلسطينيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

م، عبد اهلادي وليد كباجة )جريمة القتل بدافع الرشف يف القانون الفلسطيني 2016 .371

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

 بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.
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لقانون م، عبدالرزاق احلسني )حق االرضاب يف املرافق العامة( الدكتوراه كلية ا2016 .372

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

م، عبدالرسول حسن فاضل الباوي )البناء عىل ارض الغري دراسة مقارنة( 2016 .373

 لبنان. -املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

راسة حالة د"م، عبدالكريم دايح عيل الدجييل، االخوان املسلمون والسلطة 2016 .374

النجف االرشف، بإرشاف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "مرص

 ( )العلوم السياسية(4791م()2016-3-11الدكتورة: امل هندي كاطع. )

م، عبدالكريم عبد اجلبار صالح احلريب، رضر املوت وتعويض يف املسؤولية 2016 .375

النجف االرشف، بإرشاف  -العليا التقصريية، املاجستري معهد العلمني للدراسات 

 م )قسم القانون(2016-1-1الدكتور طارق كاظم عجيل. 

م، عبداللطيف القطرنجي )االلتزام باألعالم عن اخلطر يف عقد التأمني دراسة 2016 .376

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

 جودت اهلندي.

هلل جبار رضيو )التنظيم الدستوري والقانوين للقيود الواردة عىل مارسة م، عبدا2016 .377

املوظف العام للحقوق السياسية يف العراق دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية 

 القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: جعفر عبدالسادة هبري.
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الكردي يف السياسة اخلارجية الرتكية ازاء م، عبداهلل حمسن فاهم اجلبوري، املتغري 2016 .378

النجف االرشف،  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2002اعراق منذ عام 

 م )العلوم السياسية(2016-4-30املرشف د: حممد يارس خرض. 

دراسة "م، عبداهلل حممد عبيد رشجي اجلنايب، القواعد املنظمة لصياغة الدساتري 2016 .379

م )قسم 2016-12-2( 4790بإرشاف د: عامر طارق عبدالعزيز. ) ،"مقارنة

 ( 5308القانون( )

م، عبداهلل حممود حممد اللهيبي )النظام القانوين للمزايدات العامة دراسة 2016 .380

مقارنة(، كلية احلقوق جامعة تكريت، قسم القانون العام املاجستري، بإرشاف د: بدر 

 محادة صالح اجلبوري.

ادي رمحان حممد حممود الغانمي، احلامية اجلنائية للثروة املائية يف العراق، م، عبداهل2016 .381

 عبيد حسون. د: املرشف، العراق –املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا النجف 

 (القانون قسم) م2016-3-26. الفتالوي

م، عبري عوض حممد عبيد )أسباب اهناء خدمة املوظف االحتادي العام وفقا 2016 .382

ترشيعات دولة االمارات العربية املتحدة(، املاجستري قسم القانون العام، كلية القانون ل

 جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د: ابراهيم كامل الشوابكة.



80                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عثامن حممد خلف البيايت )املســؤولية اجلزائية عن جرائم التشهري عرب 2016 .383

احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: براء منذر كامل القنوات الفضائية( املاجستري كلية 

 عبد اللطيف.

م، عدنان مجال عبدالنارص ياسني )قانون االمتثال الرضيبي عىل احلسابات 2016 .384

االجنبية واثره عىل الرسية املرصفية(، دبلوم قانون االعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 ء مغربل.والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: صفا

م، عدنان ضامن مهدي حبيب )الرقابة الدستورية عىل النصوص الترشيعية يف 2016 .385

 املعاهدات الدولية(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.  

م، عدنان عبد االمري مهدي حممود الزبيدي )السياسات العامة ملكافحة البطالة 2016 .386

علوم السياسية كلية العلوم السياسية ( املاجستري ال2003والفقر يف العراق بعد عام 

 جامعة النهرين.  

م، عدي زياد عيسى التميمي )السياسة اخلارجية االردنية واالزمات العربية 2016 .387

(، املاجستري، جامعة ال البيت معهد بيت احلكمة، 2014 - 2003العراق انموذجا 

 االردن، بإرشاف د: حممد امحد املقداد.
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خرض الدوري )انابة اعضاء الضبط القضائي يف التحقيق م، عدي طلفاح حممد 2016 .388

االبتدائي(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: موفق عيل عبيد 

 اجلبوري.

م، عزة عبد القادر حسن خلف، حرية العقيدة بني فلسفة القانون وتارخيه. 2016 .389

 مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، عزمي حممد عبد اجلليل حسن الغايش، االدوات االقتصادية والتدابري الالزمة 2016 .390

ملواجهة اثار التنمية االقتصادية عىل البيئة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بات املستحدثة يف قانون االحداث م، عزه عدنان ابراهيم الشامي )التدابري والعقو2016 .391

(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط 2014لسنة  32االردين رقم 

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

م، عصام حاتم حسني )الرقابة عىل ختصيص االيرادات االحتادية يف ظل دستور 2016 .392

، )الرقابة عىل االيرادات العامة توزيعها يف )دراسة مقارنة -2005العراق مجهورية 

الترشيع املايل العراقي( قسم القانون العام / املايل، الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 

 ، بإرشاف د: عبد الرؤوف نعمة الصايف.
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لعراق بعد عام م، عطاء عيل جميد )السياسات العامة للحد من ظاهرة اهلجرة يف ا2016 .393

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     2003

م، عكاب امحد حممد )التنظيم القانوين للحمالت االنتخابية من منظور دستوري 2016 .394

  ومايل(، الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: ماجد نجم عيدان.  

ة وعالقتها بالتنمية السياسية واإلصالح السيايس( م، عال اسرب )احلوكم2016 .395

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أشواق عباس.

م، عال فايز عبدالكريم العوايشة )أثر وجود اتفاق التحكيم عىل سري الدعوى 2016 .396

رنة( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف املدنية دراسة مقا

 د: صاحب الفتالوي.

م، عال فرحات موسى التميمي )مأسسة اإلستثناء األونروا و تقويض احلامية 2016 .397

 : Institutionalization of exceptionالقانونية لالجئني الفلسطينيني

UNRWA`s role in undermining the legal protection of 

Palestinian refugees املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا )

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نورما مرصية حزبون.
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م، عال قضامين )التنافس الرويس األمريكي يف الرشق األوسط وانعكاساته عىل 2016 .398

صاص العالقات الدولية كلية العلوم ( املاجستري االخت2010األزمة السورية بعد عام 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.

م، عال منصور )السياسة النقدية يف الواليات املتحدة األمريكية ودورها يف األزمة 2016 .399

العلوم  ( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية2008املالية العاملية 

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

م، عالء امحد )دور القوى الصاعدة اقتصاديا يف ظل العوملة عىل النظام 2016 .400

االقتصادي الدويل الربازيل جنوب افريقيا أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات 

ياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، االقتصادية الدولية كلية العلوم الس

 بإرشاف د: صابر بلول.

م، عالء الدين وائل زهدي جنينة )اثر الشبهة عىل احكام االحوال الشخصية 2016 .401

وصورها املعارصة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: صالح الدين طلب سالمة قرج.

م، عالء حسني جاسم السامرائي )التنظيم القانوين الستخدام املجاري املائية 2016 .402

الدولية لألغراض غري املالحية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: 

 كامل عبد خلف  
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م، عالء حسني عيل خابط احلوشان، االرهاب وتوظيف النص الديني وموقف 2016 .403

منه، املاجستري معهد  2005( لسنة 13فحة االرهاب رقم )املرشع العراقي يف قانون مكا

النجف االرشف، بإرشاف د: عيل عادل اسامعيل كاشف  -العلمني للدراسات العليا 

 الغطاء؛ د: وليد عبداحلميد فرج اهلل االسدي. القانون اجلنائي. )قسم القانون(

د املستندي( م، عالء سليامن )أثر الغش يف عقد االساس عىل تنفيذ االعتام2016 .404

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

 مليكة.

م، عالء فاضل خلف )الصورية يف القانون املدين(، املاجستري القانون املدين، كلية 2016 .405

 احلقوق جامعة االسكندرية.  

االنتخابات النيابية يف  م، عالء كامل حمسن اخلريفاوي )الرقابة عىل دستورية2016 .406

جامعة الكوفة،  -(، كلية القانون -دراسة مقارنة  - 2005العراق يف ظل دستور 

 املاجستري القانون العام، بإرشاف د: ساجد حممد الزاميل. 

 2000م، عالء حممد فوزي دنديس )الكفاح املسلح الفلسطيني إنتفاضة األقىص 2016 .407

ستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة فتح يف جبل اخلليل نموذجا ( املاج

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: رنا بركات.
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-1968م، عالء هادي عبود احلطاب، املعارضة السياسية يف التجربة العراقية 2016 .408

النجف االرشف، املرشف د: عامر  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 اسية. )العلوم السياسية(حسن فياض. الدراسات السي

م، عيل اكرم كاظم السعدي )الترصف القانوين باإلرادة املنفردة(، ماجستري، 2016 .409

القانون املدين ، كلية احلقوق جامعة االسكندرية، بإرشاف د: نبيل ابراهيم سعد. 

(2017 ) 

املفروضة يف اطار تنفيذ العقود االدارية دراسة مقارنة(  م، عيل احلسن )اجلزاءات2016 .410

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

 حممد.

م، عيل بومحود )دور االصالح املالية يف انجاح عملية إعادة االعامل يف سورية 2016 .411

ة دمشق اجلمهورية العربية السورية، دراسة حتليلية( الدكتوراه كلية القانون جامع

 بإرشاف د: صابوين.

م، عيل جاسم عبد عيل الشمري )وضع االقليات يف الدولة الفدرالية 2016 .412

اسرتاتيجيات التعامل وسياسة االحتواء دراسة مقارنة بني العراق واهلند( الدكتوراه 

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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(، التدابري تنفيذ  جعفر حممود البيايت )ضامنات احلدث اجلانح يف مرحلةم، عيل2016 .413

 اللطيف عبد كامل منذر براء: د بإرشاف تكريت جامعة احلقوق كلية الدكتوراه

م، عيل حاتم عبداحلميد العاين )الالمركزية االدارية وتطبيقاهتا يف القانون االردن 2016 .414

حلقوق االردن، املاجستري قسم القانون العام، والعراق(، جامعة الرشق االوسط كلية ا

 بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.  

م، عيل حسن باتول البهاديل )النظام القانوين للتوريق املرصيف للديون دراسة 2016 .415

جامعة النهرين، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د:  -مقارنة(، كلية احلقوق 

 صدام فيصل كوكز 

م، دراسة 2003م، عيل حسني امحد )حتديات بناء الدولة العراقية بعد عام 2016 .416

جيوسرتاتيجية( كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، الدكتوراه فلسفة العلوم 

 السياسية االسرتاتيجية، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد اجلنايب و د: عامر حسن الفياض.      

دراسة  -، اختصاصات جملس االحتاد يف العراق م، عيل حسني حسن اجلناحي 2016 .417

النجف االرشف، بإرشاف د:  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا -مقارنة 

 ( )قسم القانون(4327م( )2016-10-29عامر طارق عبدالعزيز، القانون. )
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م، عيل حسني عيل هاشم )النظام القانوين حلالة الطوارئ يف امر الدفاع عن 2016 .418

جامعة  -(، كلية القانون -دراسة مقارنة  - 2004لسنة  1لسالمة الوطنية العراقي رقم ا

 القادسية، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: فاضل جبري لفته. 

م، عيل خوجة خرية )الضامنات القانونية لتعويض املستهلك عن االرضار 2016 .419

ود ومسؤولية، جامعة حممد خيرض كلية بسالمته يف الترشيع اجلزائري(، الدكتوراه عق

 احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: لشهب حورية.

م، عيل خرياهلل دعدوش يوسف )مسؤولية العامل يف املحافظة عىل اموال صاحب 2016 .420

العمل وصيانتها(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: فراس عبد الرزاق 

 محزة

داود عيل حسني )املركز القانوين للمهندس االستشاري يف عقد الفيديك م، عيل 2016 .421

فرع القانون اخلاص، املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف  دراسة مقارنة(، -

 د: عيل مطرش عبد الصاحب.

م، عيل راسم عبد الغانمي )املؤسسات الفكرية وصنع السياسة اخلارجية 2016 .422

( املاجستري العلوم 2014 - 1991ريب االرسائييل للمدة )االمريكية الرصاع الع

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     
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م، عيل رضا طليفح السويد )مبدأ عدم جتزئة اخلصومة يف قانون املرافعات املدين 2016 .423

 لبنان. -العراقي( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

سجيع عيل )االسرتاتيجية األمريكية جتاه مكافحة اإلرهاب الدويل يف  م، عيل2016 .424

سورية العراق اليمن مرص نامذجا( املاجستري  2015 - 2010املنطقة العربية 

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.

دراسة  -ن صالح ) التنظيم القانوين لعقد البيع عىل التصميم اهلنديس م، عيل سلام2016 .425

(، كلية احلقوق جامعة تكريت، قسم القانون اخلاص املاجستري، بإرشاف د: -مقارنة 

 ذنون يونس صالح.

م، عيل سليامن )التوظيف اإلرهايب للشبكة الرقمية يف احلرب عىل سورية 2016 .426

دراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة والعراق( املاجستري االختصاص ال

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ و د. أمحد الشعراوي.

م، عيل سليامن )ظاهرة عجز املوازنة العامة يف الدول النامية( الدكتوراه كلية 2016 .427

 ابوين.القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجيل ص

م، عيل صالح )النظام السيايس يف مجهورية أملانيا االحتادية دراسة حتليلية مقارنة( 2016 .428

 املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نحييل.
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م، عيل طابع عبد الغني )الوسائل القانونية إلعادة هيكلة املصارف( فرع القانون 2016 .429

انون التجاري، الدكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد ، بإرشاف د: خالص اخلاص الق

 نافع امني.

م، عيل طالب الحج اجلبوري )الدبلوماسية القرسية يف العالقات االقتصادية 2016 .430

الدولية العقوبات االقتصادية عىل روسيا يف ظل أزمة اوكرانيا انموذجا( املاجستري 

 السياسية جامعة النهرين.     العلوم السياسية كلية العلوم 

م، عيل عبد الستار أبو كطيفة )االختصاص القضائي الدويل يف منازعات التجارة 2016 .431

جامعة بابل، قسم القانون اخلاص،  -(، كلية القانون -دراسة مقارنة  -اإللكرتونية 

 املاجستري، بإرشاف د: عبدالرسول عبد الرضا جابر.

لرمحن )مسئولية الوسيط اإللكرتوين ووسائل اثباهتا م، عيل عبد الستار عبد ا2016 .432

 دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، عيل عبداحلسني عبد العظيم اليارسي )القانون الواجب التطبيق عىل التزامات 2016 .433

 -ن كلية القانو دراسة مقارنة(، -املرصف املراسل يف عقد االعتامد املستندي الدويل 

 جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: فراس كريم شيعان. 
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 -م، عيل عزوز رشماهي، االستئناف املتقابل يف قانون املرافعات املدنية العراقية 2016 .434

النجف االرشف،  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا -دراسة مقارنة 

 م )قسم القانون(2016-10-22بإرشاف د: اسعد فاضل منديل. 

م، عيل غازي فيصل )دور االعتبار الشخيص يف عقد االشغال العامة دراسة 2016 .435

 مقارنة(، املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عيل سعد عمران. 

م، عيل غسان امحد )جريمة القتل اخلطأ دراسة مقارنة بني الرشيعة االسالمية 2016 .436

 ن الوضعي(، بإرشاف د: مصطفى الزملي.والقانو

م، عيل قاسم مقداد )النظام السيايس يف تركيا يف عهد حزب العدالة والتنمية(، 2016 .437

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: جورج عرموين. 

اإلدعاء العام عن م، عيل كاظم زيدان املسعودي )املسؤولية اجلزائية لعضو 2016 .438

جامعة  -إخالله بواجباته الوظيفية يف القانون العراقي دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: خالد خضري دحام املعموري.

م، عيل كامل الشاعر )مرور الزمن يف القانون املدين(، املاجستري القانون اخلاص، 2016 .439

 بنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: وسام غياض.اجلامعة الل
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م، عيل حمسن طويب، مسؤولية املرافق الصحية العام عن اخلطأ الطبي يف العراق 2016 .440

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

 م )قسم القانون( 2016-3-25( 2973املرشف د: عامر زغري حميسن. )

(، 2013 - 2003م، عيل حمسن عيل ابو جويد )العالقات العراقية االوربية بني 2016 .441

الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د: رامز عامر.

القانون( الدكتوراه كلية  م، عيل حمفوض )عدم التنفيذ العيني عىل العقار بحكم2016 .442

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

م، عيل حممد جلوب اجلنايب، السياسة اخلارجية لدول جملس التعاون لدولة 2016 .443

، املاجستري معهد العلمني "دول خمتارة"م 2003اخلليج العربية جتاه العراق بعد 

( 2015-3-13جف االرشف، املرشف د: صالح الطائي. )الن -للدراسات العليا 

 )العلوم السياسية الدراسات الدولية(

م، عيل حممد زعرور )سلطات الضابطة العدلية يف اجلريمة املشهودة وخارجها(، 2016 .444

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

 عالية.    
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حممد عبد الكريم النسور )ابرام العقد االلكرتوين وفقا الحكام القانون  م، عيل2016 .445

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

 حممود يوسف شنيكات.

م، عيل مهدي صالح الدفاعي )عقد الكفالة بالنفس دراسة مقارنة(، كلية القانون 2016 .446

 دسية، قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: مريي كاظم اخليكاين.جامعة القا -

م، عيل نجم حممد )السلطات اخلارقة لقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين يف العقود 2016 .447

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

 عباس نرص اهلل.       

عيل نعمة جواد الزريف، اجلريمة املعلوماتية املاسة باحلياة اخلاصة، املاجستري  م،2016 .448

النجف االرشف، املرشف د: عامر عباس احلسيني.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، عيل هرموش )التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن عقود الفيذيك( 2016 .449

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

 قرباش.

م، عيل وطن عنيد الزيادي )اآلليات الدولية السرتداد املمتلكات الثقافية( 2016 .450

 املاجستري القانون كلية القانون جامعة ذي قار.
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اجستري. م، عليا عبد اهلل حمفوظ )االفاق املستقبلية للعالقات اللبنانية العراقية( امل2016 .451

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية.

م، علياء حممد عبد اجلليل الغايش، اجلوانب االقتصادية حلامية البيئة يف الفكر 2016 .452

املعارص والفكر االسالمي، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م )سلطة االدارة يف الرقابة البيئية يف قانون محاية وحتسني البيئة م، عامد عبيد جاس2016 .453

 -دراسة مقارنة( املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا  2009لسنة  27رقم 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عيل امحد حسن. )قسم القانون(

طبيقات القانون م، عامد عيل امحد )دور االحتاد االورويب يف بناء السالم يف اطار ت2016 .454

 الدويل املعارص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، عامد فوزي يوسف الكاظمي )جريمة االمتناع يف قانون العقوبات(، 2016 .455

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

 عالية.     

الرضر الناشئ عن انحالل الرابطة الزوجية دراسة م، عامر البيك )التعويض عن 2016 .456

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

 مؤيد زيدان.
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م، عامر العيل )العالقات السعودية اإليرانية وأثرها عىل االستقرار يف منطقة 2016 .457

ستري االختصاص العالقات ( املاج2001أيلول  11الرشق األوسط بعد أحداث 

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

 أمحد ناصوري.

م، عامر محيد جالب )املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرورية( املاجستري القانون 2016 .458

 العام كلية القانون جامعة ذي قار.

كلية احلقوق جامعة  ( الدكتوراهالغش يف التحكيم)م، عامر طلعت زايد مروان 2016 .459

 .  عني شمس بإرشاف د سيد امحد حممود

م، عامر عبداجلواد حسني العذاري )اجلريمة املستحيلة( اجلامعة االسالمية لبنان، 2016 .460

 كلية احلقوق قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: صالح هادي الفتالوي. 

ربي )االلتزام باإلفصاح يف سوق االوراق املالية دراسة م، عامر عبدالرمحن ص2016 .461

مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: 

 وليد خالد عطيه.

م، عامر عبدالسادة كيطان، توظيف ازمات الرشق االوسط يف االسرتاتيجية 2016 .462

 -اجستري معهد العلمني للدراسات العليا ، امل-االزمة السورية إنموذجا  -الروسية 

 النجف االرشف، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد اجلنايب. )العلوم السياسية(
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م، عامر عطية خميلف )احلصانة النيابية يف ظل الترشيعني العراقي واللبناين(، 2016 .463

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

الرتكية انعكاساهتا عىل  -م، عامر حممدعيل رضا الغرايب، العالقات االمريكية 2016 .464

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2014-م2003العراق من 

م،( )العلوم 2016-9-24االرشف، بإرشاف د: صباح صاحب العريض. )

 السياسية(

م، عامر مرعي حسن )مكانة تركيا اجليوسياسية والرصاع الدويل( الدكتوراه 2016 .465

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، عامر مرهج )مبدأ مصلحة الرشكة واثره يف قرارات الرشكة املسامهة( 2016 .466

ة، بإرشاف د: الطاس و الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السوري

 د: قرباش.

م، عامر ياسني كاظم )حوافز االستثامر واثرها عىل جذب االستثامر األجنبي يف 2016 .467

القطاع الزراعي يف الدول النامية دراسة مقارنة يف العراق ومرص واهلند( املاجستري كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.

الداري بالنسبة اىل الغري(، املاجستري، م، عمر صالح الدين نوري )اثر العقد ا2016 .468

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غادي مقلد.    
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م، عمر عامر شياع )النظام القانوين إلدارة املحفظة االستثامرية دراسة مقارنة بني 2016 .469

ة القانون، االردن، الترشيعني االردين والعراقي(، املاجستري، جامعة آل البيت كلي

 بإرشاف د: رمزي امحد مايض.

م، عمر عبد اجلبار كامل احلياين )مستقبل مكانة العراق يف التفكري االسرتاتيجي 2016 .470

 جامعة النهرين، العلوم السياسية -األمريكي( الدكتوراه كلية العلوم السياسية 

 االسرتاتيجية.

نمية املجتمعات املحلية( املاجستري م، عهد سليامن )دور التخطيط االقليمي يف ت2016 .471

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

م، عواد بشارة عواد السويلميني )تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية 2016 .472

 ( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم2015-1989يف االردن خالل الفرتة 

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، عيسى الذيب )مرشوعية الدليل االلكرتوين يف االثبات اجلزائي دراسة مقارنة( 2016 .473

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

 القديس.
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)احلامية الدولية للنازحني أثناء النزاعات املسلحة م، غالب خلف محد اجلبوري 2016 .474

الداخلية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: حسن حممد صالح 

 احلديد.

م، غالية السامن )عقد إصدار بطاقة السحب املرصفية واملخاطر النامجة عنه دراسة 2016 .475

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

 هال احلسن.

م، غسان اجليوش )الرتخيص االداري دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 2016 .476

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

م، غسان عبد السادة حسن )ضامنات احلدث يف الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة(، 2016 .477

جامعة ذي قار، قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف الدكتور: عقيل  -لقانون كلية ا

 عزيز عودة.

م، غفران ناجي شاكر، عالقة الدين بالدولة وموقف دستور مجهورية العراق 2016 .478

النجف  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  -القانون العام  -م، 2005لسنة 

 عاجل عبيد. )قسم القانون( االرشف، بإرشاف د: عدنان
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م، غيث رحيان )رؤية حتليلية مستقبلية ألثر إسرتاتيجية التوجه رشقًا عىل 2016 .479

االقتصاد السوري( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

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

مر ابو هزيم )الالمركزية وعملية اإلصالح السيايس يف األردن وجهة م، غيث نا2016 .480

نظر أعضاء جملس النواب السابع عرش( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

ني النص والتطبيق( م، فادي فخر الدين الشعراين )مكافحة هتريب املخدرات ب2016 .481

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

م، فادي قدري أبو بكر )عائالت األرسى الفلسطينيني ومواجهة السياسات 2016 .482

 Palestinian prisoners' families in احليوية اإلرسائيلية 

confrontation with Israeli bio-politics املاجستري الدراسات )

 العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.

م، فارس عبد الكريم الغرة )التنظيم القانوين للموازنة العامة يف الترشيع 2016 .483

ية الفلسطيني دراسة وصفية حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالم

 بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.
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م، فارس خملف خلف الدليمي )اجلزاءات املالية يف العقد االداري دراسة مقارنة 2016 .484

بني الترشيعني العراقي واالردين(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، 

 املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.  

فاروق عز الدين خلف )املركز القانوين لرئيس جملس النواب يف دستور م، 2016 .485

جامعة بغداد، قسم  -دراسة مقارنة(، كلية القانون  -2005مجهورية العراق لسنة 

 القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: مصدق عادل طالب.

الترشيع م، فاضل مهدي عباس، التنظيم القانوين ملؤسسة السجناء السياسيني يف 2016 .486

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

 م )قسم القانون(2016-10-15( 4323عدنان عاجل عبيد. )

م، فاطمة سعدون عبد الزهرة )االرهاب الدويل والسيادة الوطنية العراق 2016 .487

 ة جامعة النهرين.    انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسي

م، فاطمة عادل سعيد عبدالغفار، القضاء واإلعالم. رسائل واطاريح القانون 2016 .488

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، فاطمة منور )االعتامد املستندي القابل للتحويل دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2016 .489

 عربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي.القانون جامعة دمشق اجلمهورية ال
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م، فالح جالل احلسيني )اثر شكلية التوقيع االلكرتوين يف القرار االداري(، 2016 .490

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

 بإرشاف د: حممد الشباطات.

م، فايز مطر )العالقات بني روسيا والعامل العريب منذ انتهاء احلرب الباردة(، 2016 .491

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عادل خليفة.  

م، فراس بلحة )محاية العالمة التجارية يف عالقتها باسم النطاق االلكرتوين( 2016 .492

نون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو الدكتوراه كلية القا

 الشامات و د: ملكية.

م، فراس عيسى مرزة )حق االنفصال يف القانون الدويل(، املاجستري القانون، 2016 .493

 جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: صالح جبري البصييص. 

نظمة الدستورية املعارصة م، فرح عيد )تعديل الدساتري وتعطيلها يف ظل اال2016 .494

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

 بإرشاف د: عيد قريطم.

م، فرزدق عيل عبداالمري التميمي، ازمات التنمية السياسية يف العراق بعد عام 2016 .495

جف االرشف، املرشف د: الن -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 م )العلوم السياسية(2016-5-7( 1560خريي عبدالرزاق اخلفاجي. )
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م، فطمة هواري )احلامية القانونية للحقوق املعنوية للموظف العام دراسة 2016 .496

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

 النحييل.

شنشل )العالقة بني السلطات يف الدستور العراقي اجلديد دراسة  م، فالح حسن2016 .497

 مقارنة(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

م، فلك هاشم عبداجلليل املهريات )املسؤولية الدولية للمنظامت الدولية يف 2016 .498

امعة الرشق األوسط كلية القانون الدويل العام(، املاجستري قسم القانون العام ج

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

م، فلوريدا محيد العامري )رقابة املسجل عىل الرشكات اخلاصة(، املاجستري 2016 .499

 القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. 

ية النامجة عن تلوث البيئة يف م، فهد فريد مصطفى جرب )املسؤولية التقصري2016 .500

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

 طالب حسن موسى.

 (سحب القرارات االدارية يف القانون الكويتي)م، فهد يوسف عبداهلل اجلمعة 2016 .501

 .  هيم فدوةقاهرة بإرشاف د رافت ابراكلية احلقوق جامعة ال الدكتوراه
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م، فهمي حممد زهري حممد ابو لبدة )التنظيم القانوين لقرار حفظ الدعوى اجلزائية 2016 .502

وفقا لقانون االجراءات اجلزائية الفلسطيني وتعديالته دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري 

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: نزار محدي قشطة.

م، فواز خلف ظاهر حسن )استقالل القضاء اإلداري يف العراق( الدكتوراه كلية 2016 .503

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: امحد خورشيد محيدي.

م، فواز فهاد العدواين، خصوصيات الدعوى اإلدارية أمام القايض اإلداري. 2016 .504

 ربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، فوزية لبادي )اشكالية ادارة التنوع االثني العرقي يف العامل العريب منذ هناية 2016 .505

احلرب الباردة دراسة حالتي السودان والعراق(، املاجستري العلوم السياسية ختصص 

اسرتاتيجية وعالقات دولية، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 عبدالنارص جنديل.اجلزائر، بإرشاف د: 

م، فريوز عبد اهلل اجلالمدة )الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني من خالل 2016 .506

الدفع الفرعي يف اململكة االردنية اهلاشمية( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية 

 كلية احلقوق، بإرشاف د: اسامة امحد احلناينة.
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الرتتيبات االقليمية واهليمنة االمريكية جنوب م، فينوس غالب كامل السعدي )2016 .507

رشق اسيا انموذجا( الدكتوراه الدراسات االسرتاتيجية، السياسات الدولية، كلية 

 العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر. 

م 2003م، قاسم كاظم علك الزاميل، اليات بناء الدولة املدنية يف العراق بعد عام 2016 .508

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "املعوقات -املقومات "

 م( )العلوم السياسية(2016-1-21االرشف، املرشف د: بلقيس حممد جواد. )

م، قاسم حممد حنتوش )التنظيم القانوين لسلطة اإلدارة يف سحب إجازة 2016 .509

القانون / جامعة بابل، قسم  (، كلية-دراسة مقارنة  -اإلستثامر يف الترشيع العراقي 

 القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: صادق حممد عيل.

م، كاظم مهدي كاظم احلار، االحزاب العراقية واملامرسات السياسية بعد عام 2016 .510

النجف االرشف، املرشف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 وم السياسية(م )العل2016-2-6بلقيس حممد جواد. 

م، كامل العيل )اجلرائم االنتخابية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 2016 .511

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيد قريطم.
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م، كرار عباس متعب فرج املسعودي )االسرتاتيجية الروسية حيال اقليم القوقاز 2016 .512

ت الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين جورجيا انموذجا( الدكتوراه السياسا

 بإرشاف د: لبنى مخيس مهدي الربيعي.

م، كرار موسى حمسن اليارسي، مكانة العراق يف السوق النفط العاملي بعد عام 2016 .513

النجف االرشف، املرشف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 العلوم السياسية(م )2016-5-6اسامة مرتىض باقر. 

م، كريستل داين االشقر )االقليات يف العامل العريب(، الدكتوراه، كلية العلوم 2016 .514

 السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

م، كريم عوض ناهي، اثر واجبات املوظف العام يف مارسته حلرياته السياسية، 2016 .515

االرشف، بإرشاف د: عامر طارق النجف  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 عبدالعزيز، قسم القانون. )قسم القانون(

 املاجستري( املستقبلية وآفاقها الرتكية –م، كفاح جابر )العالقات الروسية 2016 .516

 العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم كلية الدولية العالقات االختصاص

 . مقلد حسني: د بإرشاف، السورية



105 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

( املاجستري 2011-2003امل ضاحي عواد )العالقات العراقية االمريكية م، ك2016 .517

كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف 

 د: حممد القطاطشة

م، كامل عيل حسني )التنظيم الدستوري لتشكيل احلكومة واختصاصاهتا يف 2016 .518

جامعة بغداد،  -، كلية القانون )-دراسة مقارنة  -2005دستور مجهورية العراق لسنة 

 قسم القانون العام، الدكتوراه، بإرشاف د: مها هبجت يونس.

م، الوندا دارا نورالدين )االثار القانونية لقرارات املنظامت الدولية(، املاجستري 2016 .519

إرشاف د: نزار جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، ب

 العنبكي.

م، لبنى عدنان عبد االمري )االختصاص االداري يف املنازعات اجلزائية(، 2016 .520

 املاجستري، كلية القانون جامعة بغداد.

م، مليس شكر )نظرية األمن اإلرسائييل وانعكاساهتا عىل عملية السالم العربية 2016 .521

االختصاص العالقات الدولية كلية اإلرسائيلية بعد انتهاء احلرب الباردة( املاجستري 

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.
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م، مليس فياض )امكانية تطبيق نظام املجلسني الترشيعيني يف سورية دراسة 2016 .522

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

 عيد قريطم.

م، لواء طه فليح )الديمقراطية التوافقية وامكانية نجاحها يف حل مشكلة السلطة 2016 .523

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

 د: حممد طي.      

ثامر املتصلة م، لورنا عبد اهلل حامد عىل الديب )انعكاسات اتفاق تدابري االست2016 .524

بالتجارة عىل الدول النامية دراسة مقارنة مع التطبيق عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مرص.

م، لؤي عبداحلق اسامعيل )احلكم القضائي الغامض واشكاالت تفسريه عند 2016 .525

التنفيذ(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: بريك فارس حسني 

 بوري.اجل

م، ليايل خالد الوعر )جريمة التعرض حلرمة احلياة اخلاصة ماهيتها انواعها(، 2016 .526

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     



107 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، ليث عصام العبيدي، الفكر السيايس للسيد حممد بحر العلوم، معهد العلمني 2016 .527

-4-15النجف االرشف، املرشف د: انور سعيد جواد احليدري. ) -للدراسات العليا 

 ( )تقديم د: عادل عبداملهدي( )العلوم السياسية( 1221م( )2016

ديق عىل مرشوعات م، ليىل حنتوش ناجي )امتناع رئيس الدولة عن التص2016 .528

كلية القانون، قسم القانون العام، الدكتوراه، بإرشاف د: عيل  -جامعة بابل  القوانني(

 يوسف الشكري. 

 2001م، ليىل وسوف )العالقات األمريكية اإلرسائيلية بعد أحداث أيلول 2016 .529

لعلوم وانعكاساهتا عىل املنطقة العربية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية ا

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

م، لينا مصطفى حسن بدران )النظام القانوين لرأس مال الرشكة املسامهة اخلاصة 2016 .530

وتعديالته(، املاجستري قسم القانون اخلاص  1997( لسنة 22يف قانون الرشكات رقم )

قوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند جامعة الرشق األوسط كلية احل

 عزمي ابو مغيل.

م، ماجد عيسى )رقابة القضاء االداري عىل االعامل املادية لإلدارة دراسة مقارنة( 2016 .531

 الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نحييل.
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)تطور مفهوم الرشيك(، املاجستري القانون التجاري، م، ماريا انطوان ساروفني 2016 .532

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: سابني دي الكك.

م، ماريا بيري شحود )مسؤولية مديري الرشكة املسامهة عند افالسها(، الدبلوم 2016 .533

لوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: القانون اخلاص، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والع

 اييل جربان.

م، ماريا لبابيدي )اخلصم والرد الرضيبية عىل القيمة املضافة دراسة مقارنة( 2016 .534

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

 د: العكار.

 القضاء الدويل والقضاء الوطني(، م، مارية عمراوي )ردع اجلرائم الدولية بني2016 .535

الدكتوراه القانون اجلنائي، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 

 بإرشاف د: رشوق حسينة.

م، ماهر حممد )بروز إيران كقوة إقليمية وأثره عىل املرشوع الصهيوين يف املنطقة( 2016 .536

ية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كل

 العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل.

م، مثنى جبل امحد )املسئولية املدنية عن الفسخ التعسفي لعقد العمل دراسة 2016 .537

 مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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ديرية لإلدارة دراسة م، جمد حناوي )حدود الرقابة القضائية عىل السلطة التق2016 .538

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

 نجم االمحد.

م، جمد صقر )أثر تعدد اجلرائم يف العقار واالجراءات اجلزائية دراسة مقارنة( 2016 .539

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

 ميكائيل.

م، جمدولني سعادة سعادة )تطور االليات االقليمية حلامية حقوق االنسان(، 2016 .540

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

 بإرشاف د: نزار العنبكي.

املسؤولية م، جميد مطري مسري اخلفاجي )اجلهل بالقانون والرشيعة واثرمها يف 2016 .541

اجلزائية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اجلنائي، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: سمري عالية.     

م، حمارب مخيس ضاري العبيدي )الرقابة االدارية واملالية عىل العقود احلكومية 2016 .542

اقي(، جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق دراسة مقارنة يف القانون االردين والعر

 االردن، املاجستري، بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.  
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م، حممد ابراهيم ابوبكر ابو قرين )دور حمكمة العدل الدولية يف تطوير مفهوم 2016 .543

سيادة الدولة(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 هلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.اململكة االردنية ا

م، حممد ابراهيم الششتاوي الغرباوي، نحو نظرية عامة إلنعدام اإلجراء. رسائل 2016 .544

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مقارنة( م، حممد ابراهيم تركى )املسئولية املدنية عن مضار احلوار دراسة 2016 .545

 املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

 -م، حممد ابو القاسم عيل ابريبش )اثر التحكيم يف املنازعات االدارية العقدية 2016 .546

دراسة مقارنة بني القانون االردين والليبي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 : حممد الشباطات.احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د

م، حممد اخلطيب )تقويم وتطوير أداء االجهزة الرقابية املالية واالدارية يف سوريا 2016 .547

دراسة حتليلية مقارنة لواقع عمل االجهزة الرقابية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد العموري.

الدوافع  2003التنمية السياسية يف العراق بعد عام م، حممد باسم محزة )2016 .548

 واملقومات( املاجستري.
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م، حممد جاسم )تأثري سياسات البنك الدويل يف حقوق االنسان يف البلدان 2016 .549

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

 جاسم زكريا.

دور الطاقة يف التوجه االسرتاتيجي الرويس جتاه االحتاد م، حممد جاسم حسني )2016 .550

 االوريب( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، حممد جودت جمدي منصور )جلان تقيص احلقائق كوسيلة للرقابة الربملانية عىل 2016 .551

مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة اعامل السلطة التنفيذية يف الترشيع الفلسطيني دراسة 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، حممد حسام اجلعيداين )العالقة بني شكل الرشكة وموضوعها( املاجستري كلية 2016 .552

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

)البنية الفكرية لألحزاب واحلركات السياسية االسالمية يف  م، حممد حسام عيل2016 .553

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2003العراق قبل وبعد 

 النهرين.     

 -م، حممد حسون عبيد )جريمة تعاطي املخدرات دراسة مقارنة( كلية القانون 2016 .554

 ري، بإرشاف د: إسامعيل نعمه عبود.جامعة بابل، قسم القانون العام، املاجست
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م، حممد حسني عبدالعليم حسن، إثبات العقد االداري االلكرتوين. رسائل 2016 .555

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد محزة الطحان )دور التنسيق الرضيبي يف حتقيق التكامل االقتصادي( 2016 .556

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

م، حممد محزة كاظم اجلبوري، املتغري الرتكامين يف سياسة تركيا اخلارجية جتاه 2016 .557

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2002العراق بعد عام 

 ياسية(االرشف، بإرشاف د: حممد ياس خضري. )العلوم الس

م، حممد حوري )اإليديولوجية الصهيونية ودورها يف رسم السياسة اخلارجية 2016 .558

اإلرسائيلية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.

املاجستري كلية القانون جامعة  م، حممد حورية )دور العرف يف القانون اجلزائي(2016 .559

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيسى املخول.

م، حممد حيدر السعيدي )احلرب االستباقية يف القانون الدويل والسياسة الدولية 2016 .560

دراسة حتليلية ملدى رشعية احلرب االستباقية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية 

سياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد كلية العلوم ال

 حسون.
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م، حممد خالد اخللف اليوسف )محاية حقوق ضحايا التعذيب يف القانون الدويل( 2016 .561

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

لإلسناد التجارية االلكرتونية دراسة مقارنة( م، حممد خضور )النظام القانوين 2016 .562

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

 الطاس.

م، حممد خضري جاسم، دور اللجان الوطنية يف تطبيق القانون الدويل االنساين، 2016 .563

بإرشاف د: حيدر ادهم  النجف االرشف، -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الطائي. القانون الدويل العام.

م، حممد درويش )الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للمهندس واملقاول عن 2016 .564

سالمة البناء( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

 د: مجال مذكور.

غري املرشوعة باألسلحة اخلفيفة يف ظل القانون م، حممد ديوب )مكافحة االجتار 2016 .565

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

 رنا عبود.
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م، حممد سامي مظلوم )أثر غياب املتهم يف مراحل الدعوى اجلزائية دراسة 2016 .566

جف االرشف، بإرشاف د: عيل الن -مقارنة( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 م )قسم القانون(2016-2-20محزة عسل اخلفاجي. 

م، حممد سعد الرويعي )اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين 2016 .567

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

 بإرشاف د: حممد الشباطات. احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن،

م، حممد عباس حسني حممد )جريمة اثارة احلرب االهلية( املاجستري كلية 2016 .568

 احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أدم سميان ذياب الغريري.

)اثر الزمان واملكان يف اجلناية عىل النفس وما  م، حممد عبد الرمحن حممد جرغون2016 .569

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

 فلسطني بإرشاف د: سامي حممد ابو عرجة.

م، حممد عبد العليم امحد عبد الرمحن، االصول التارخيية والفلسفية لنظام امللكية. 2016 .570

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطا

م، حممد عبد الفتاح فارس كامل )اإلعتامد األكاديمي يف اجلامعات الفلسطينية 2016 .571

 Academicحتديات الواقع وآفاق املستقبل يف سياق املقارنات الدولية

accreditation in Palestinian Universities : challenges 
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of reality and prospects for future in context of 

international comparisons املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: جمدي املالكي.

م، حممد عبد الكريم عيل خرض ال غازي، نظام الوظيفة العامة يف الدولة 2016 .572

واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص االسالمية. رسائل 

 العربية.  

م، حممد عبد اهلل رايض )القيادة واثرها يف االداء االسرتاتيجي الرتكي الرشق 2016 .573

االوسط انموذجا( الدكتوراه الدراسات االسرتاتيجية، كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين بإرشاف د: فكرت نامق العاين.

دراسة دستورية مقارنة( كلية  -م، حممد عبد عيل خضري )احلق يف امللكية اخلاصة 2016 .574

 جامعة بابل، الدكتوراه، بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. -القانون 

م، حممد عبدالرزاق حممود )االمن الوطني العراقي وحتديات االرهاب بعد عام 2016 .575

 لسياسية جامعة النهرين.     ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم ا2003

م، حممد عبدالرضا نارص العرداوي )تقييد وسائل وأساليب القتال إعامال ملبادئ 2016 .576

كلية القانون، بإرشاف د: حيدر  -القانون الدويل االنساين(، املاجستري جامعة بابل 

 كاظم عبدعيل.



116 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

ا عىل احلياة م، حممد عبدالكريم نوري )الديمقراطية التوافقية وانعكاساهت2016 .577

(، املاجستري، جامعة ال البيت معهد بيت احلكمة، 2014 - 2005السياسة يف العراق 

 االردن، بإرشاف د: حممد امحد املقداد.

م، حممد عبدالواحد جايل )احلريات العامة يف الظروف االستثنائية دراسة مقارنة 2016 .578

 قوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      بني العراق ولبنان(، املاجستري، القانون العام كلية احل

م، حممد عبدالوهاب حممد مجيل الزبيدي، )تدرج القواعد العقدّية دراسة يف 2016 .579

جامعة بغداد، القانون اخلاص، بإرشاف د:  -معيارّية العقود(، الدكتوراه، كلية القانون 

 جليل حسن الساعدي. 

القانوين للمرافق العامة االقتصادية م، حممد عالء الرسوجي )مدى فعالية النظام 2016 .580

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

 بإرشاف د: عامر الرتكاوي.

م، حممد عودة حمسن الدراجي، تقاسم الثروة وتوزيعها يف دولة االحتاد الفيدرايل 2016 .581

النجف  -لمني للدراسات العليا ، املاجستري معهد الع"دراسة حتليلية مقارنة"

 االرشف، بإرشاف د: عيل يوسف الشكري. )قسم القانون(
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م، حممد غسان صبحي العاين )االخالل بالتزام الرسية يف عقد نقل التكنولوجيا 2016 .582

دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 الردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.اململكة االردنية اهلاشمية ا

م، حممد فتحي حممد عبدالنظري، الدفع بالتحكيم. رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .583

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد فرج حسون ، تعيني احلدود الدولية وختطيطها . رسائل واطاريح القانون 2016 .584

 نصورة مجهورية مرص العربية.  كلية احلقوق جامعة امل

م، حممد فرحان عباس اجلبوري )موجبات النفقة يف الفقه االسالمي وقانون 2016 .585

االحوال الشخصية العراقي االردين دراسة مقارنة(، املاجستري، جامعة ال البيت كلية 

 الرشيعة، االردن، بإرشاف د: نمر حممد خشاشنة.

س الوزراء بني النص الدستوري م، حممد فياض مشيك )صالحيات جمل2016 .586

واملامرسة العملية(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: زهري شكر.      

م، حممد قاسم طه )دور األحزاب يف العملية السياسية يف الوطن العريب األردن 2016 .587

اسية كلية العلوم السياسية جامعة أنموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السي

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أيمن عبد العزيز.
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م، حممد حممد عبداحلميد الكسار، أثر اجلرائم االقتصادية عىل نشوء األزمة املالية 2016 .588

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

م، حممد حممود جواد، املسؤولية اجلزائية الناشئة عن جرائم املرورية الواقعة عىل 2016 .589

بإرشاف د:  النجف االرشف، -اإلنسان، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 متيم طاهر اجلادر. )قسم القانون(

لية م، حممد موسى خلف )عقد االستثامر يف تصفية النفط اخلام(، الدكتوراه ك2016 .590

 احلقوق جامعة تكريت.    

م، حممد نضال عبدالغفور )تصميم وبناء نظام سيايس فاعل ومستقر يف ظل 2016 .591

اعتامد ترتيبات شبه رئاسية دراسة حتليلية للنظام السيايس الفلسطيني( املاجستري كلية 

 احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.

-2003دي عبداخلرض، التعددية احلزبية وأزمة بناء الدولة يف العراق م، حممد ها2016 .592

النجف االرشف، املرشف د: زيد  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2014

 عدنان العكييل. )العلوم السياسية(

م، حممد يوسف )نحو نظام قانون االلكرتوين( املاجستري كلية القانون جامعة 2016 .593

 ورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان مليكة.دمشق اجلمه
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م، حممود امحد حسني اجلنايب )العالقة بني املحكمة اجلنائية الدولية ومنظمة االمم 2016 .594

املتحدة دراسة حالة السودان(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.      

ود بري )النظام القانوين للحساب املرصيف املشرتك( املاجستري كلية م، حمم2016 .595

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

م، حممود حسني )النظام القانوين لتكليف العامل بغري العمل املتفق عليه دراسة 2016 .596

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

 مجال مذكور.

م، حممود حسني )النظام القانوين لتكليف العامل بغري العمل املتفق عليه دراسة 2016 .597

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

 مجال مذكور.

قي الرتكي اإليراين وإمكانية التكتل م، حممود ديب )التقارب السوري العرا2016 .598

االقتصادي( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.
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م، حممود شاكر أرحيم )التنظيم القانوين إلدارة خماطر القروض املرصفية دراسة 2016 .599

جامعة بابل، قسم القانون اخلاص، املاجستري د: ذكرى حممد  -مقارنة( كلية القانون 

 حسني.

م، حممود عبد الكامل صالح امحد، القيمة لألغراض اجلمركية يف ضوء اتفاقية 2016 .600

منضمة التجارة العاملية للقيمة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 .  مجهورية مرص العربية

م، حممود عبدالفتاح كامل حسان )اقتصاديات استثامر اموال التأمينات 2016 .601

االجتامعية دراسة مقارنة وتطبيقها عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص.

 -م، حممود عبدالوهاب حسن الربزنجي )جملس الواليات يف الدولة الفدرالية 2016 .602

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

 محيد حنون خالد.

م، حممود حممد اذر )مفهوم القبيلة وتأثريها يف املجتمع الصومايل مقاربة لغوية 2016 .603

اجتامعية وسياسية من خالل وسائل االعالم ومصادر عىل االنرتنت( املاجستري شعبة 

 عة الكيب الغريب بإرشاف د: مصطفى السعيد.اللغات االجنبية كلية االداب جام
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م، مدين عبدالرزاق الكلش )مسؤولية احلكام اجلزائية يف الدستور العراقي 2016 .604

دراسة مقارنة(، كلية احلقوق اجلامعة االسالمية، الدكتوراه احلقوق، رئيسا اجللسة د: 

 زهري شكر. 

ية الدولية لبنان إنموذجا(، م، مرام شاهني أبودرمهني )تطور ظاهرة العقود االدار2016 .605

الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: فوزت فرحات.

م، مرتىض عيل حسني )التنظيم الدستوري والقانوين للحقوق االجتامعية يف 2016 .606

ة القانون جامعة بغداد، العراق دراسة مقارنة(، قسم القانون العام، املاجستري، كلي

 بإرشاف د: حيدر مصدق عادل طالب. 

م، مروان محيد حممد العيثاوي )دور اململكة العربية السعودية يف أمن اخلليج 2016 .607

( كلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية املاجستري العلوم 2003العريب منذ عام 

اف د: عبد االمري حمسن جبار السياسية العالقات الدولية والسياسة اخلارجية بإرش

 االسدي. 

م، مروة رعد عبد اللطيف )دور االمم املتحدة يف مكافحة االرهاب( املاجستري 2016 .608

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     



122 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، مروة شاكر كاظم )ارهاصات النظام الدويل اجلديد(، املاجستري، القانون العام 2016 .609

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: زهري شكر.     

م، مريم مجال جاسم )النظام القانوين للضم(، املاجستري القانون املدين كلية 2016 .610

 القانون جامعة القادسية. 

حسن سالمة فرج )االحكام املتعلقة بمرسح اجلريمة دراسة فقهية( م، مريم 2016 .611

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

 اسامعيل هنية.

م، مريم حممد حسن )التنظيم القانوين جلريمة التجسس املعلوماتية(، كلية 2016 .612

 القانون اجلنائي، بإرشاف د: عامر عباس احلسيني.  جامعة الكوفة، املاجستري، -القانون 

م، مريوان فريق كريم )محاية البيئة يف اقليم كوردستان العراق دراسة يف القانون 2016 .613

الدويل العام( املاجستري، كلية القانون والسياسة، جامعة السليامنية، بإرشاف د: معروف 

 عمر كل. 

العقار وقبل تسجيله يف السجل العقاري  م، مزهر لفته ابو اهلور )احكام بيع2016 .614

دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام، االكاديمية العليا للدراسات العلمية 

 واالنسانية، بإرشاف د: عبدالفتاح حجازي.  
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م، مزيد سميا )حالة الرضورة ضمن اطار مسؤولية الدول عن أعامهلا غري 2016 .615

ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف املرشوعة( املاجستري كلية القان

 د: مايا الدباس.

م، مسعود محو )احلامية الدستورية للحقوق واحلريات السياسية دراسة مقارنة( 2016 .616

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

قر البعثة الدبلوماسية يف القانون م، مسلم طاهر حسون احلسيني )محاية م2016 .617

جامعة كربالء، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: صالح  -الدويل(، كلية القانون

 جبري البصييص. 

 -م، مشتاق عبداحلي عبد احلسني )التنظيم القانوين لإلنتفاع باألجنة البرشية 2016 .618

اخلاص، املاجستري، بإرشاف جامعة بابل، قسم القانون  -دراسة مقارنة(، كلية القانون 

 د: سالم عبد الزهرة عبد اهلل.

م، مرشوم صباح )معوقات السلطة لدى النوع االجتامعي يف االدارة اجلزائرية 2016 .619

دراسة ميدانية بمديرية البيئة لوالية ورقلة(، الدكتوراه علم االجتامع االدارة والعمل، 

 رقوق عبدالرمحان.جامعة حممد خيرض كلية ال، اجلزائر، بإرشاف د: ب
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م، مصطفى ابراهيم سلامن )السياسة اخلارجية للواليات املتحدة االمريكية جتاه 2016 .620

كينيا منذ انتهاء احلرب الباردة( الدكتوراه املعهد العايل للدراسات السياسية والدولية، 

 اجلامعة املستنرصية.

املاجستري القانون  م، مصطفى امحد فرحان )االلتزام باالعالن يف عقد الرحلة(،2016 .621

 املدين كلية القانون جامعة القادسية. 

م، مصطفى حسني عبدالرزاق )انتقال الفكر املؤسسايت من املحلية اىل العاملية 2016 .622

ودورة يف حتقيق التنمية سياسيا واقتصاديا( الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين.

عيل، إصدار حكم التحكيم وأثاره التنفيذية. رسائل  م، مصطفى راتب حسن2016 .623

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مصطفى طه جواد اجلبوري )خصخصة الدعوى اجلزائية واثرها يف العدالة 2016 .624

 اجلنائية(، املاجستري، جامعة املنصورة، بإرشاف د: حممد عيد الغريب.  

االجتامعية يف البحرين  -، مصطفى عبداجلبار عباس نارص )االزمة السياسية م2016 .625

دراسة يف اسباب االزمة وأبعادها( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.     
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م، مصعب العقاب )االسرتاتيجية الصينية يف جنوب آسيا وأثرها عىل تفاعالت 2016 .626

اإلقليمي( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة النظام 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون.

م، مصعب نجم عبد اهلل الدليمي )واقع ومستقبل الرشق األوسط يف ضوء 2016 .627

صاص العالقات سياسات املحاور واالستقطابات اإلقليمية والدولية( الدكتوراه االخت

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

 فادي خليل و د. سمري حسن.

م، معاذ حممد البشتاوي )املسؤولية املدنية عن األرضار التي تسببها السيول 2016 .628

 والفيضانات دراسة يف القانون األردين(، جامعة الريموك االردن.  

م، معاوية عبد اهلل ذياب املجايل )دور البنك وصندوق النقد الدوليني يف حل 2016 .629

مشكلة املديونية يف الدول النامية اململكة األردنية اهلاشمية نموذجًا( الدكتوراه 

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 الد رعد و د. غالب اخلالدي.اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خ

م، معتز عبد اللطيف الوريكات )اثر التحديات الداخلية واخلارجية يف السياسة 2016 .630

اخلارجية االردنية( املاجستري كلية اآلداب قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط 

 عامن االردن بإرشاف د: حممد محد القطاطشة
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د )عقد الرشكة دراسة مقارنة بني القانون م، معتز حممد عبد الغنى سيد امح2016 .631

 الروماين والفقه االسالمي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، معتز حممد عبد الغني سيد امحد، عقد الرشكة. رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .632

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

)التعويض عن تفاقم الرضر اجلسدي بعد صدور م، معتصم أمحد بني عيسى 2016 .633

 حكم هنائي يف القانون املدين األردين(، جامعة الريموك االردن.  

الدويل  القانون م، مقداد عبد الستار عبداهلل )مكافحة الفساد االداري يف2016 .634

القانون والسياسة املاجستري، بإرشاف د: معروف  والداخيل( جامعة السليامنية، كلية

 كل.عمر 

م، مالك حسن مسلامين )مكافحة االرهاب احلرب عىل القاعدة وداعش 2016 .635

نموذجا(، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل شكر.

اخلية دارفور م، منار عبد العزيز حممد عمرو )التدخل الدويل يف النزاعات الد2016 .636

نموذجا( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط 

 عامن االردن بإرشاف د: حممود عيل
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م، منار عبد املحسن عبدالغني )ذاتية التحريض عىل اجلرائم املاسة بأمن الدولة 2016 .637

 م سميان الغريري.الداخيل( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت، بإرشاف د: اد

م، منصور سليامن اشتي )النزاعات االثنية والدينية يف منطقة الرشق االوسط 2016 .638

لبنان سوريا العراق(، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عادل خليفة.

ني )دور القطاعات غري البرتولية يف رفع مستوى الناتج م، منصور عثامن ابا حس2016 .639

القومي السعودي وانعكاسه عىل عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية يف اململكة 

م( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية 2010-1990العربية السعودية 

ورية، بإرشاف د: الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية الس

 صابر بلول و د. نبيل عيل.

م، منى أمحد جابر عزام )اهلوية واملكان يف ذاكرة النكبة املستمرة خميم اجللزون 2016 .640

-Identity and place in the memory of the onحالة دراسية 

going Nakba : Jalazone camp as a case study املاجستري )

راسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: رنا الدراسات الدولية كلية الد

 بركات.
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م، منى امحد عيل امحد تقي، االثار االقتصادية واملالية للرضيبة والزكاة، رسائل 2016 .641

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ن اجلريمة دراسة فقهية( م، منى سمري حممد ابو عريبان )تدابري الدولة للوقاية م2016 .642

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

 اسامعيل هنية.

م، منى كاظم جاسم )موضوعات احلشد الشعبي يف الصحافة العربية دراسة 2016 .643

كلية حتليلية يف التغطية االخبارية بخرائط الصباح واالهرام والدستور(، املاجستري، 

 االعالم جامعة بغداد.

م، منري محود )التنظيم الدستوري والقانوين ملامرسة الشعائر الدينية( املاجستري 2016 .644

 القانون العام كلية القانون جامعة ذي قار.

م، مهدى عبد عرميط )املسئولية اجلنائية والسياسية للوزراء دراسة مقارنة( 2016 .645

 ة مرص.املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصور

م، مهدي صالح عطية احلسن )التحكيم يف سوق االوراق املالية( جامعة القادسية 2016 .646

 كلية القانون، املاجستري القانون اخلاص القانون التجاري، بإرشاف د: عقيل رسحان.
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دراسة  -م، مهدي صالح مهدي اجلشعمي، حق اللجوء إىل القضاء االداري 2016 .647

النجف االرشف، بإرشاف د:  -لمني للدراسات العليا ، املاجستري معهد الع-مقارنة 

 عامر زغري حميسن. )قسم القانون(

م، مهدي عيل مهدي )مستقبل الدولة القومية دراسة حتليلية يف اطار تطورات 2016 .648

البيئة الدولية منذ بداية القرن احلادي والعرشين( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 

 النهرين.السياسية جامعة 

م، مهدي عيد ابن حمسن )التكتالت االقتصادية يف القارة اإلفريقية دراسة حتليلية 2016 .649

للتكتالت االقتصادية اإلفريقية مقومات نجاحها، والتحديات التي تواجهها( 

الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 لسورية، بإرشاف د: صابر بلول و د. نبيل عيل.دمشق اجلمهورية العربية ا

م، مهند العيل )النظام القانوين ملركز االبداع واملقاصة( املاجستري كلية القانون 2016 .650

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد قرباش.

صول م، مهند فرحان حممد الطعاين، الدفع بوجود رشط التحكيم وفقًا لقانوين أ2016 .651

املحاكامت املدنية والتحكيم األردنيني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، مهند كرباج )التصدي الترشيعي للجريمة املنظمة يف سورية( الدكتوراه كلية 2016 .652

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

م، مهند هادي عبد احلسني )التنظيم الدويل لرشط التسليم أو املحاكمة وأثره يف 2016 .653

 التنظيم القانوين العراقي( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة ذي قار.

)النظام القانوين للقرض العام اخلارجي(،  م، مهى حاجي شاهني عيل سليفاين2016 .654

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: أمحد خلف حسني الدخيل.

م، مهيمن عبدالكريم خلف )العالقات اهلندية الصينية واثرها عىل العالقات 2016 .655

نان لب يف االسالمية اجلامعة السياسية العلوم كلية، املاجستري(، 2010 – 1985الدولية 

 بإرشاف د: جورج عرموين. 

م، موالي بو جموط )السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه إفريقيا يف ظل املنافسة 2016 .656

( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية 2014 - 2001األمريكية الصينية 

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد حسون و 

 الد املرصي.د. خ

م، مريفت اسكندر )اهناء خدمة املوظف العام لعدم الكفاية الوظيفية( الدكتوراه 2016 .657

 كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: احلسني.
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م، مريفت اخلطيب )مدى مرشوعية إجراء التجارب الطبية عىل جسم االنسان 2016 .658

ة القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، دراسة مقارنة( الدكتوراه كلي

 بإرشاف د: حرح.

م، ميسون عىل حممد صالح )التعسف يف استعامل حق الطالق واألثار املرتتبة عليه 2016 .659

يف الرشيعة االسالمية مع بيان موقف القانون الليبي منه دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.

نادية حممد حسن الريان )النظام القانوين لإلجراءات السابقة إلبرام العقود  م،2016 .660

اإلدارية دراسة مقارنة وتطبيقية يف األردن( الدكتوراه جامعة العلوم االسالمية العاملية 

 كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: نواف سامل كنعان  

لتنمية السياسية تونس أنموذجاً( م، ناهد املصطفى )دور املجتمع املدين يف ا2016 .661

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: أشواق عباس.

م، نبيل احلاممي )نظام التحكيم يف سوق دمشق لألوراق املالية( املاجستري كلية 2016 .662

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

م، نبيل حربا )االطار القانوين للوظائف املحجوزة( الدكتوراه كلية القانون 2016 .663

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: النحييل.
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م، نجم عبد الزهرة عيل )جيوبولتك الطاقة والرصاع الدويل يف الرشق االوسط 2016 .664

دة سوريا انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية بعد احلرب البار

 جامعة النهرين.     

م، نجم عبد رسم )االباحة وجتاوزها يف استعامل احلق والدفاع الرشعي دراسة 2016 .665

مقارنة(، املاجستري قسم القانون اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية 

 راسم مسري الشمري.  واالنسانية، بإرشاف د: 

 -م، ندى حسني عيل محد اجلبوري )حزب االحتاد الوطني السوداين االفريقي 2016 .666

دراسة تارخيية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم  1972 - 1958 -سانو 

 السياسية جامعة النهرين.     

ن اعامل، اجلامعة م، نرجس نون )النظام القانوين للتلقيح الصناعي(، الدبلوم قانو2016 .667

 اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: هال العريس.

م، نرسين االخرس )املناقصة كإحدى أساليب ابرام العقد االداري دراسة 2016 .668

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

 إنصاف حممد.

نرسين الطحان بالعدس )أثر جتاوز الوكيل حدود وكالته( املاجستري كلية م، 2016 .669

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فواز صالح.
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م، نرسين ديبو )أثر األزمات اإلقليمية عىل العالقات الروسية األمريكية األزمة 2016 .670
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سوريا انموجا( الدكتوراه الدراسات الدولية، جامعة بغداد كلية العلوم السياسية، 

 بإرشاف د: مثنى عيل حسني. 

 - 1991م، ياسني اشور جوهر )اداء النخبة السياسية يف اقليم كردستان العراق 2016 .729

 ( الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2013

م، ياسني طه عطا اهلل )الطبيعة القانونية لعقود التجارة الدولية دراسة مقارنة(، 2016 .730

الدكتوراه قسم القانون اخلاص، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، 

 بإرشاف د: حممد عباس السامرائي.  
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العراق لعام م، ياسني عبداالمري طعمة، النظام الربملاين يف ظل دستور مجهورية 2016 .731

النجف االرشف، املرشف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005

 ميثم حنظل رشيف. )قسم القانون( 

م، ياسني يعقوب املرزوق )عقوبة االعدام بني االبقاء وااللغاء دراسة مقارنة(، 2016 .732

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

 حسني غياض.      

م، يامن يسوف )واقع التكامل األورويب بعد انتهاء احلرب الباردة وأثره عىل 2016 .733

قوى يف النظام الدويل( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم توزع ال

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

 .جاسم زكريا

م، حييى مطر مهدي السلطاين، القوة يف السياسية اخلارجية االمريكية حيال 2016 .734

الباردة، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا، بإرشاف العراق بعد انتهاء احلرب 

 د: صالح عباس الطائي. الدراسات السياسية. )العلوم السياسية(

م، يزن محدان )التحوالت يف بنية النظام الدويل وتداعياهتا عىل التوازنات 2016 .735

العلوم  اإلقليمية يف منطقة أوراسيا( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: خالد املرصي.
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م، يرس عباس عبود املختار )املنطقة االقتصادية البحرية اخلالصة واملنازعات 2016 .736

الدولية املتعلقة باإلنشاء والتحديد(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

كة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عبدالسالم امحد األوسط كلية احلقوق، اململ

 مهاش.

م، يرسه امحد ابوزيد )عقد العمل البحري يف القانون اللبناين واالتفاقيات 2016 .737

الدولية(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: سيبل جلول.

جب كمر )التنظيم القانوين حلقوق ذوي االحتياجات اخلاصة دراسة م، يرسى ر2016 .738

مقارنة( املاجستري، كلية القانون والسياسة، جامعة السليامنية، بإرشاف د: معروف عمر 

 كل.

م، يعمر طاهر حممد اجلنايب، املسؤولية اجلزائية الناشئة عن خرق قواعد االشتباك 2016 .739

النجف االرشف، بإرشاف د: عيل  -سات العليا ، معهد العلمني للدرا"دراسة مقارنة

 عادل اسامعيل كاشف الغطاء، القانون العام. )قسم القانون(

م، يوسف غانم يوسف ابو معيلق )احكام الفساد الوظيفي وسلطان الدولة عليه 2016 .740

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

 ف د: ماهر حامد حممد احلويل.بإرشا
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 -دراسة مقارنة  -م، يوسف نعمه جعاز )التنظيم القانوين إلدارة رضيبة الدخل 2016 .741

املاجستري، بإرشاف د: سعد خضري  جامعة بابل، قسم القانون العام، -كلية القانون  (،

 عباس.

ل واطاريح م، ابراهيم اسامعيل ابراهيم ، التحفظ يف املعاهدات الدولية . رسائ2016 .742

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم اسامعيل ابراهيم عيل أسليم ، حق االولوية للمسامهني يف رشكة 2016 .743

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

ى ، الطلبات االدرية املستعجلة . رسائل م، ابراهيم طلعت ابراهيم مصطف2016 .744

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم عبد الر محن فهمي سليامن ، القواعد العامة لالختالس يف القانون 2016 .745

ة اجلنائي والرشيعة اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم حمسن جرب ، دور األمني العام لألمم املتحدة فاصل املنازعات الدولية 2016 .746

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أبو بكر عبد اجلليل أبو بكر ، جريمة التزوير يف الفقه اإلسالمي . رسائل 2016 .747

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  و

م، أثامر ثامر جامل ، املسؤولية الدولية عن األرضار التي تسببها النفايات النووية 2016 .748

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

ية املدنية للعالمة التجارية يف القانون العراقي . م، أثري بشري محود سامل ، احلام2016 .749

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أثري وليد توفيق احلديثي ، عدم مرشوعية تدخل الدول األجنبية يف الشؤون 2016 .750

امعة املنصورة الداخلية للدول العربية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق ج

 مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد السيد البهي الشوبري ، تأمني املسؤولية عن ارضار االستخدامات 2016 .751

التكنلوجية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ئل العلمية النظرية العامة لألثبات اجلنائي بالوسا)مغريب( )م، أمحد توفيق 2016 .752

القاهرة بإرشاف د امحد كلية احلقوق جامعة ( الدكتوراه قسم القانون اجلنائي احلديثة

 .  عوض بالل
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م، امحد حسن السيد فهمي سالمة العطيفي ، االختصاص الترشيعي والقضائي 2016 .753

بشأن حق املؤلف . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 ة.  مرص العربي

م، أمحد حسنى عبد املنعم حسن طراد ، احلامية املدنية لألطفال يف جمال األبحاث 2016 .754

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

م، أمحد راشد سيف احلجيالن، االنحراف عن قاعدة ختصيص االهداف 2016 .755

اف يف السلطة يف القانون االداري الكويتي. رسائل باعتبارها احدى حاالت االنحر

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد رجب حممد عبد الونيس ، اهلجرة غري الرشعية واألثار املرتتبة عليها يف 2016 .756

ة مجهورية مرص الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

 العربية.  

م، أمحد رشاد حممد حممود ، االحكام القانونية املنظمة الستخدام العالمات 2016 .757

التجارية الكرتونيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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اق من التحايل احلامية اجلنائية لألسو)أمحد  املقصودم، أمحد زين العابدين عبد2016 .758

عني كلية احلقوق جامعة الدكتوراه قسم القانون اجلنائي  دراسة مقارنة(عىل االغراق 

 .  شمس بإرشاف د ابراهيم عيد نايل و د مصطفى فهمي اجلوهري

م، امحد سعدون لفته، رشوط التحكيم يف عقود البرتول. رسائل واطاريح 2016 .759

 ية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، أمحد شهاب ازغيب، محاية املستهلك يف عقود االستهالك االلكرتوين. رسائل 2016 .760

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد صباح عبد الكريم ، املسؤولية السياسية واجلنائية لرئيس اجلمهورية، 2016 .761

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    رسائل واطاريح

م، أمحد عبد التواب أمحد مربوك ، النظام الرشعي والقانوين ملكافحة اجلريمة 2016 .762

اإلرهابية يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عبد اجلواد جمدي حممد، نظرية املصلحة . رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .763

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، امحد عبد الرمحن مرشف ، جنسية االشخاص االعتبارية االجنبية. رسائل 2016 .764

   واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمحد عبد السالم حسني حممد أثر إعامل حقوق اإلنسان عىل مبدأ السيادة . 2016 .765

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد عبد املوجود امحد حممد فرغيل ، تسوية املنازعات الناشئة عن عقد النقل 2016 .766

نون الدويل اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق البحري للبضائع يف إطار القا

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عدنان سليامن حممد أمحد قاسم ، حتصني اعامل االدارة العامة ضد الرقابة 2016 .767

القضائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمحد عيل أمحد التجاين ، الوضع القانوين للمرتزقة يف النزاعات املسلحة. 2016 .768

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عيل أمحد عابد، الصلح يف املعامالت املالية. رسائل واطاريح القانون 2016 .769

 ة مرص العربية.  كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري
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م، أمحد عيل سامل حسن ، مدى فعالية دور الربملان يف احلياة السياسية . رسائل 2016 .770

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عيل كحوش ، النظام التأديبي لضباط الرشطة . رسائل واطاريح القانون 2016 .771

 ملنصورة مجهورية مرص العربية.  كلية احلقوق جامعة ا

م، امحد عمران الدباح ، احلامية القانونية للعالمات التجارية يف القانون الدويل 2016 .772

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

فيذ االعامل. م، أمحد فالح مهدي ناجي ، مدى مسؤولية املقاول من الباطن عن تن2016 .773

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد فهمي فايز فهمي ، القرصنة البحرية عىل السفن واملسؤولية عنها يف ضوء 2016 .774

االتفاقيات الدولية واملواثيق الوطنية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 ية مرص العربية.  املنصورة مجهور

م، امحد حممد امحد حممد صالح ، منازعات التنفيذ امام القضاء االداري . رسائل 2016 .775

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد حممد عبد الصادق حممد ، مدى فاعلية قواعد املسؤولية الدنية للمحكم 2016 .776

م التجاري الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة واالطراف يف التحكي

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حممد حممد أمحد عبد القادر، اجراءات التحقيق واملحاكمة أمام القضاء 2016 .777

اجلنائي الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمحد حممود أمحد احلبيس ، محاية املستهلك اثناء تنفيذ عقد البيع . رسائل 2016 .778

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حممود البدري، املسؤولية الدولية عن االثار البيئية لظاهرة ترسب 2016 .779

نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية اإلشعاعات النووية . رسائل واطاريح القا

 مرص العربية.  

م، أمحد خميمر أمحد عطا ، اجلهود الدولية يف جمال مكافحة اجلريمة املنظمة عرب 2016 .780

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

العام يف اإلسالم . رسائل واطاريح م، أمحد مصطفى يوسف الرشبيني ، املوظف 2016 .781

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد منصور أمحد بن حريز، محاية املستهلك من الرشوط التعسفية. رسائل 2016 .782

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ختيارات الفقهية لإلمام أبن املنذر التي خالف اإلمام م، أمحد ياسني حممد، اال2016 .783

الشافعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، إدريس حارض هشام فريش اللهيبي ، حالة طوارئ ، رسائل واطاريح القانون 2016 .784

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ارشد ابراهيم عبد عالك ، احلامية القانونية لألموال العامة . رسائل واطاريح 2016 .785

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اسامة عوكل الغايل ، التحكيم يف العقود االدارية ذات العنرص االجنبي . 2016 .786

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

م، اسامة حمسن جاسم محيد ، انتهاء مهمة املحكم . رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .787

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أسلم بن حممد أسلم العمري ، القرصنة البحرية والقانون الدويل . رسائل 2016 .788

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   واطاريح
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م، ارشف مجال حممود عبد العاطي ، االدارة االلكرتونية للمرافق العامة . رسائل 2016 .789

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ق العامل يف احلياة اخلاصة يف م، أرشف حممد اسامعيل أمحد ، احلامية القانونية حل2016 .790

مواجهة املعلوماتية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

 لم، ارشف حممد حممود حفني ، دور منظمة العمل الدولية يف محاية حقوق العام2016 .791

 هورية مرص العربية.  احلدث . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، اعتدال شاكر عباس، عوارض املسؤولية اجلنائية. رسائل واطاريح القانون 2016 .792

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أكرم بن محيد بن عبيد اهلل الشعيبي ، اإلثبات بالقرائن يف النظام السعودي 2016 .793

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

م، البخاري عيل حامد البخاري ، ضامنات واجراءات تأديب املوظف العام . 2016 .794

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، احلسن عيل سيد أمحد ، مقصد حفظ النفس يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاته 2016 .795

املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، السعيد ابراهيم اجلنيد ، املواجهة اجلنائية لوثائق االحوال املدنية . رسائل 2016 .796

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ايل ، املسؤولية املدنية عن حراسة االشياء اخلطرة. رسائل م، السيد أمحد حممد اجلب2016 .797

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، السيد عبد اهلل أبو الفتوح عزب ، احكام التعامل يف سندات ووثائق االستثامر 2016 .798

 ية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، الطاهر خليفة املربوك أبو مهيله ، ضامنات احلرية الشخصية اثناء استجواب 2016 .799

املتهم وتوقيفه يف القانون الليبي املقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 التقديرية يف سحب قراراهتا اإلداريةسلطة االدارة )م، الفيتوري سامل حممد سامل 2016 .800

كلية احلقوق قسم القانون العام  دراسة مقارنة بني الترشيع املرصي والليبي( الدكتوراه

 .  عني شمس بإرشاف د ربيع انور فتح البابجامعة 
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م، املربوك عابد املربوك االطرش ، اثار التقويض االداري وتطبيقاته يف القانون 2016 .801

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

م، املربوك عيل مسعود الشويشني، االضطرار وتطبيقاته املعارصة . رسائل 2016 .802

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ة حلامية ودعم املنتج املحيل م، املصطفى عبد الرشيد حممد بدوي ، التدابري الدولي2016 .803

يف ضوء اتفاقات التجارة الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، املعتصم باهلل فرج حسن دهيوم، املسؤولية العقدية للمقاول من الباطن. رسائل 2016 .804

 هورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، اهلادي خليفة الصغري نرصات، التعويض عن الرضر املرتد. رسائل واطاريح 2016 .805

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اهلادي سامل حممد عمر ، احلامية الدولية للمبعوثني الدبلوماسيني إبان النزاعات 2016 .806

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املسلحة الدولية . رس

 العربية.  
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م، اجمد هاشم جليل ، مكافحة الفساد االداري بالقطاع العام . رسائل واطاريح 2016 .807

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

كرية يف الترشيع اجلنائي م، أمني حممد عبد اهلل نوفل ، مواجهة اجلريمة العس2016 .808

الفلسطيني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، امينة عيل حسانني مراد ، تنفيذ احكام املحكمني يف املنازعات االدارية . رسائل 2016 .809

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، انتصار أمحيده حممد مسيوط ، التحول يف نظام االثبات اجلنائي . رسائل 2016 .810

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، انتصار فيصل خلف اجلبوري )حق االنسان يف اللجوء اىل قاضيه الطبيعي ٢٠١٦ .811

ن العام كلية القانون والعلوم السياسية دراسة دستورية قانونية مقارنة( املاجستري القانو

 و د فرات رستم امني اجلاف جامعة كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبوري

م، أنس صالح عبود ، املسؤولية الدولية عن جريمة التطهري العرقي . رسائل 2016 .812

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ر خلف اليحيى العبد اهلل ، مدى مارسة املوظف العام للحقوق واحلريات م، أنو2016 .813

السياسية يف القانون السوري واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اياد طارق حامد، اخلطأ املرفقي كأساس للمسؤولية االدارية . رسائل 2016 .814

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ال

م، إيامن صالح الدين رياض يوسف ، التغريات القانونية التي تطرأ عىل املنشأة 2016 .815

وأثارها عىل عالقات العمل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، أيمن ثابت عبد الربيعي ، انقضاء الدعوى اجلنائية بالعفو الشامل . رسائل 2016 .816

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ايمن عبد احلفيظ عبد احلميد سليامن ، السياسة اجلنائية ودورها يف مواجهة 2016 .817

قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية اجلرائم االقتصادية . رسائل واطاريح ال

 مرص العربية.  

م، إيناس مجعة رايض، انقضاء العقوبة بالعفو. رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .818

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، إهياب السيد عبد اللطيف عيل منصور ، دور القضاء االداري يف محاية احلقوق 2016 .819

اجبات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص والو

 العربية.  

م، بخشان خورشيد رشيد عقراوي، التمويل الدويل جلرائم غسل األموال . 2016 .820

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

املدنية عن االعالنات التجارية عرب االنرتنت .  م، بسام فلوش اجلنيد ، املسؤولية2016 .821

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بشار قيس حممد ، عقود نقل التكنلوجيا يف إطار القانون الدويل اخلاص . 2016 .822

 ربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، بكر مبارك حممد البقور، املستفيد من التأمني االلزامي بموجب القانون 2016 .823

االردين واالثار املرتتبة عىل رشكات التأمني يف األردن. رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الدويل يف مرحلة التحقيق م، بكري عبد اهلل حسن السيد ، التعاون القضائي 2016 .824

االبتدائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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م، تراث حممد عبد العزيز ، احلامية اجلنائية حلقوق اإلنسان يف إطار جرائم 2016 .825

التنظيامت املسلحة والتحريض عىل العنف . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، توفيق عبد اهلل أمحد اخلشاشنة ، معاينة مرسح اجلريمة من خالل شبكة 2016 .826

املعلومات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، ثامر حامد جابر القايض ، عقوبة االعدام يف الترشيع الفلسطيني والقانون 2016 .827

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

م، ثامر نجم عبد اهلل الكعيدي، دور القضاء االداري يف محاية حقوق وحريات 2016 .828

يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املوظف العام. رسائل واطار

 العربية.  

م، ثروت البدري السيد ابراهيم، مشكالت عقد الوكالة. رسائل واطاريح 2016 .829

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يف الترشيع املسؤولية اجلنائية لرئيس اجلمهورية وحماكمته )م، جتو اسامعيل جميد 2016 .830

بإرشاف كلية احلقوق جامعة املنصورة الدكتوراه قسم القانون اجلنائي  (العراقي املقارن

 .  د امحد شوقي عمر ابو خطوة
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م، جالل حممد جالل القهيوي ، التحكيم يف منازعات عقود نقل التكنلوجيا . 2016 .831

 عربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، مجال السيد عبد احلميد ، الورقة التجارية كضامن لالئتامن املرصيف . رسائل 2016 .832

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مجيل رمضان حممد عفيفي ، املسؤولية املدنية عن االرضار النامجة عن الفساد. 2016 .833

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كل

م، جوان ناصح امني الشواين )احليدة يف التحقيق اإلداري دراسة مقارنة( ٢٠١٦ .834

املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د فرات 

 و د فرات رستم امني رسم امني

وطي، منازعات األرسة اإلسالمية. رسائل م، حاتم صبحي حممد األرناؤ2016 .835

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حاتم صرب حسون ، السلطة التقديرية للقايض اجلنائي يف التفريد العقايب . 2016 .836

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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، حاتم حممد السيد عبد اهلل ، الفساد اإلداري وسبل مواجهته يف النظام اإلداري م2016 .837

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حازم عبد الكريم محودة ، اإلطار القانوين للمرحلة السابقة عىل التعاقد. 2016 .838

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون 

م، حافظ جاسم كردي ثميل، النظام القانوين لعقود االستثامر. رسائل واطاريح 2016 .839

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 م، حامد حسن حميسن األسدي، املالحقة اجلنائية ملرتكبي جرائم االرهاب عرب2016 .840

شبكات االنرتبول الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حامد خلف مدلول، اثر العقد االداري بالنسبة للغري. رسائل واطاريح 2016 .841

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حامد حمسن عباس اجلنايب ، عقد التوريد االداري . رسائل واطاريح القانون 2016 .842

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حبيب عبد اهلل حممد الرميمة ، دور األمم املتحدة يف حتقيق األمن اجلامعي 2016 .843

 صورة مجهورية مرص العربية.  الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

م، حسام توكل حممد موسى ، نحو دور جلمعيات محاية املستهلك يف مكافحة 2016 .844

الغش التجاري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ائع يف م، حسام سيد عبد الرحيم ، جزاء إخالل البائع بالتسليم يف عقد بيع البض2016 .845

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 1980ضوء اتفاقية فيينا عام 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حسام طه ياسني ، الرصاعات القادمة يف الرشق االوسط بشأن املياه املشرتكة 2016 .846

ية مرص لألهنار الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

 العربية.  

احلامية اجلنائية واملدنية لعمليات البنوك حسام عبدالرمحن فرج امحد اخلويل )م، 2016 .847

كلية احلقوق الدكتوراه قسم القانون اجلنائي والبحري  دراسة مقارنة( االلكرتونية

 .  عني شمس بإرشاف د رضا السيد عبداحلميد و د مجيل عبدالباقي الصغريجامعة 
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سامل عمر املناخ ، ضامنات املتهم امام القضاء العسكري يف مرحلة  م، حسن2016 .848

املحاكمة يف القانون الليبي املقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حسني حممد يارس ، رقابة القضاء االداري عىل القرارات التأديبية يف النظام 2016 .849

 العراقي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص القانوين

 العربية.  

م، محاده ابراهيم أمحد سالمة التنظيم القانوين لتداول الصكوك التجارية الصادرة 2016 .850

من املستودعات العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

   مجهورية مرص العربية.

م، محد اهلل هبادر، الوضع القانوين لقوات حفظ السالم الدويل يف ظل التنظيم 2016 .851

الدويل املعارص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، محد وديع حممود الطويل ، دعوى عدم دستورية القوانني واللوائح يف الترشيع 2016 .852

 ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القطري . رس
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م، محود حممد غازي احلامدة ، العالقات التعاقدية الناشئة عن بطاقات الدفع 2016 .853

االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

واج اجلنسية واثرها عىل تويل املنصب السيادية . رسائل م، محيد هاشم عبد ، ازد2016 .854

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حورية حممد عبد الرحيم موسى ، اثر وسيلة ارتكاب اجلريمة عىل تشديد 2016 .855

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

م، حيدر ابراهيم هريس ، وضع املعاهدات غري املتكافئة يف القانون الدويل العام 2016 .856

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

م، حيدر حسن فرحات العاتب ، الضبطية القضائية يف الفقه اإلسالمي زأثرها 2016 .857

لة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص يف حتقيق العدا

 العربية.  

م، حيدر خليل ابراهيم، التلقيح الصناعي بني الرشيعة اإلسالمية والقانون 2016 .858

 الوضعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حيدر حممد حسني عيل ، مسؤولية الدولة عن أرضار التلوث البيئي . رسائل 2016 .859

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد حامد حممد فرج ، وضع الالجئني األجانب وفقا ألحكام القانون الدويل 2016 .860

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م، خالد رمزي حممود ابراهيم ، مستقبل السياسة اجلنائية الترشيعية . رسائل 2016 .861

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد عيل حممد املسامرة العقيالت ، سلطة القضاء يف حتريك الدعوى اجلنائية 2016 .862

 سائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . ر

م، خرض حممد عبد الرحيم حممد ، املسؤولية السياسية لرئيس الدولة يف ظل 2016 .863

النظام الرئايس . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

بد احلكيم فواز ، اتفاق مكافحة االغراق كأحد اتفاقات م، خلف اهلل اليمني ع2016 .864

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

م، دانية مشهور زياد، التعهد عن الغري. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 2016 .865

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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فخري رفيق )والية املحكمة اجلنائية الدولية عىل اجلرائم الواقعة يف الدول  م، دريا٢٠١6 .866

غري االعضاء( املاجستري القانون كلية القانون جامعة صالح الدين اربيل كوردستان 

 و د بريار شريكو بابان بإرشاف د عبد امللك يونس حممد

ي بطريق املناقصة العامة الرقابة عىل ابرام العقد االدار) م، دريد عيسى ابراهيم 2016 .867

عني شمس كلية احلقوق جامعة الدكتوراه يف القانون العام  دراسة مقارنة مرص العراق (

 .  بإرشاف د عمر حلمي فهمي و د حممد سعيد حسني امني

م، دالل حممد عبد السالم معتمد ، التسلح النووي واثره عىل العالقات الدولية 2016 .868

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    رسائل واطاريح القانون كلية

م، دينا حتسني عثامن ، احلامية اجلنائية لألثار والرتاث يف القانون العراقي . رسائل 2016 .869

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، دينا عبد العزيز فهمي ، احلامية اجلنائية الستئصال وزرع االعضاء البرشية . 2016 .870

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رامي غسان خملف ، التنفيذ االلكرتوين لالعتامد املستندي . رسائل واطاريح 2016 .871

 نصورة مجهورية مرص العربية.   القانون كلية احلقوق جامعة امل
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م، رامي مصطفى عنرت حممد اجلميل ، تعديل الدستور . رسائل واطاريح القانون 2016 .872

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رائد ابراهيم علوان ، التزام املوظف العام بالرس املهني يف ظل الترشيع اجلنائي 2016 .873

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح ا

م، رائد أمحد عيل أمحد ، التحكيم يف عقود االستثامرات البرتولية . رسائل 2016 .874

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ت اجلنائية . رسائل م، رزق سعد عيل عبد املجيد ، املنع يف الترصف يف االجراءا2016 .875

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رزق مرعى رزق حممد ، حق الدول يف الدفاع الرشعي يف الفقه االسالمي . 2016 .876

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ي، محاية حقوق براءات االخرتاع. رسائل واطاريح م، رشا عيل جاسم العامر2016 .877

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رضا خريي مهدي إمام ، النظرية العامة للحصانة يف قانون االجراءات اجلنائية 2016 .878

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، رمضان حممد رمضان باكورة، املسؤولية املدنية عن هتدم البناء. رسائل 2016 .879

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رمضان نادي امحد ابراهيم، خصوصية التحكيم يف منازعات االستثامر . 2016 .880

 مجهورية مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة

م، رويدة سليم عبد احلميد األورفيل، املسؤولية اجلنائية عن جرائم الفساد 2016 .881

االداري وضامنات محاية املبلغ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

العقد. رسائل م، ريمة فرج إعامر الفايس، مدى سلطة القايض يف تعديل 2016 .882

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، زهرة عيل املزوغي تيبار ، احلامية الدولية للطفل الالجئ. رسائل واطاريح 2016 .883

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 االجراءات اجلنائية . رسائل م، زهرة فحر الدين فهد كاظم ، العالنية يف2016 .884

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، زيد صالح عبد الستار الزهاوي ، املسؤولية املدنية للمحكم. رسائل واطاريح 2016 .885

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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لزيدكي ، دور الترشيعات الوطنية يف محاية البيئة الدولية . م، زيد لقامن إسامعيل ا2016 .886

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، زيدان حممد زيدان ، مبدأ الرشعية اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .887

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، زينب حممود حسني زنكنة )نظم العالقة بني سلطتي االهتام والتحقيق دراسة م٢٠١٦ .888

مقارنة( املاجستري اختصاص القانون العام كلية القانون والسياسة جامعة صالح الدين 

  اربيل كوردستان بإرشاف د حسني حممد طه الباليساين

سائل واطاريح م، سارة فتحي حممد الدسوقي العراقي ، التجارة بالنفوذ . ر2016 .889

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سامل بن مسلم بن سعيد املرهون ، حل املنازعات بالتوفيق واملصاحلة . رسائل 2016 .890

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ق املدية واملعنوية للمرأة يف استمرار احلياة م، سامل حممد سامل العريب ، آثار احلقو2016 .891

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

م، سامح حممد عبد املنعم شاهني، احلامية املدنية للمستهلك. رسائل واطاريح 2016 .892

   القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، سامي امام البدوي، رقابة جملس الدولة عىل الوقائع باعتباره قايض نقض 2016 .893

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

م، سامي عوض عيل عبد السالم ، األسس القانونية ملواجهة اإلرهاب يف القانون 2016 .894

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

م، سامي هارون سامي الزارع ، فكرة اخلطأ املهني أساس املسؤولية املهنية 2016 .895

ألرباب املهن احلرة الطبيب. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، سامية حممد عبد الرمحن عبد العال، احلامية الدبلوماسية لرعايا الدولة . رسائل 2016 .896

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سبهان عبد اهلل يونس احلامدي ، حدود مارسة املوظف العام للحقوق 2016 .897

ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية واحلريات السياسية . رسائل واطاريح القان

 مرص العربية.  

م، سحنون زكريا عبد املجيد ، املواجهة الدولية النتهاكات القانون الدويل 2016 .898

 اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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عبري يف القانون الدويل حلقوق م، رساج العريب محاد فرج ، احلق يف حرية الت2016 .899

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

م، رساج حممد حممد عاشور ، تعديل العقد االداري من جانب واحد . رسائل 2016 .900

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مد جواد كاظم ، التسبيب يف القرارات االدارية . رسائل واطاريح القانون م، رس2016 .901

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سعد امحودة مصباح الغناي ، اعرتاف املتهم واثره يف اإلثبات اجلنائي . رسائل 2016 .902

 عربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، سعد اهلادي أبو بكر ، اشكاالت تنفيذ القرارات واالحكام القضائية االدارية 2016 .903

يف مواجهة االدارة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

ة م، سعد مناحي سعود ساير املطريي ، اجلوانب القانونية للعالج باخلاليا اجلذعي2016 .904

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

م، سعدون محيد فياض ، عقد االشغال العامة ذو الطبيعة الدولية . رسائل 2016 .905

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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كافحة املخدرات . رسائل واطاريح م، سفيان مازن ابراهيم، التعاون الدويل مل2016 .906

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سالمة عبد العزيز حسن عيل ، حقوق األقليات الدينية ومحايتها يف الدول 2016 .907

اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

مري حسني املرصي ، املسؤولية التقصريية الناشئة عن استخدام االنرتنت . م، س2016 .908

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سمري رساج ابراهيم رساج ، التحقيق االداري يف اجلرائم التأديبية . رسائل 2016 .909

 ورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م، سمري عبد العزيز الزم ، التوازن بني االصل يف املتهم والرباءة  واحلبس 2016 .910

االحتياطي ورقابته . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

قانونية م، سنان طالب عبد الشهيد حممد الظفريي ، األسس الدستورية وال2016 .911

للتسوية القضائية للمنازعات اإلدارية الدولية يف الدستور العراقي والقانون الدويل . 

 الدكتوراه القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، سوسن صايف صالح ، تعزيز احلامية الدولية للبيئة االثرية واملمتلكات الثقافية 2016 .912

ن الدويل اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة يف ظل احكام القانو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، شاهيناز عبد الكريم حممد ابراهيم احللبي ، قسمة املهايأة كوسيلة انتفاع باملال 2016 .913

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

القانون الواجب التطبيق عىل اجلريمة )حسن  دم، رشيف حسني حممد حمم2016 .914

عني شمس بإرشاف كلية احلقوق جامعة الدويل اخلاص القانون الدكتوراه  (االلكرتونية

 .  د ابراهيم عني نايل و د ابو العال عيل ابو العال النمر

االستثامر . رسائل م، رشيف عبد حسن حممد اسرتاتيجية القرار االداري يف جمال 2016 .915

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

االصالح السيايس يف ظل التطورات )م، رشيف حممد شاكر حممد عفيفي 2016 .916

الدكتوراه عني  دراسة مقارنة( يونيه 30يناير و 25عقب ثوريت الدستورية يف مرص 

اف د رمضان حممد بطيخ و د عيل عبدالعال عني شمس بإرشكلية احلقوق جامعة شمس 

 .  سيد امحد
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م، شعبان عبد العزيز عبد الفتاح عبد اهلل أبو باشا ، احلامية اجلمركية حلقوق 2016 .917

امللكية الفكرية ودورها يف محاية االقتصاد الدويل والقومي واملرصي . رسائل واطاريح 

 العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

م، شهلة حممد عزيز، ضامن سالمة املستهلك من أرضار املنتجات املعيبة. رسائل 2016 .918

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، شوخان طه عيل )اثر الثقافة السياسية يف االستقرار السيايس دراسة حالة ٢٠١٦ .919

العلوم السياسية جامعة السليامنية بإرشاف د مهدي  ( املاجستري يف٢٠٠٣العراق بعد 

  جابر مهدي

م، صالح حممد صالح مبارك ، محاية املستهلك يف االعالن التجاري . رسائل 2016 .920

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

القرارات االدارية م، صالح مفتاح مسعود دربوك ، النظام القانوين لوقف تنفيذ 2016 .921

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

م، صربي حسن حممد الدرازي ، االثبات اجلنائي يف جرائم احلدود. رسائل 2016 .922

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، صالح أمحد مربوك متام، مشكالت املسؤولية املدنية يف جمال التحاليل الطبية. 2016 .923

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، صالح خريي جابر، محاية املياه العذبة من التلوث وفقا لقواعد القانون الدويل 2016 .924

اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية و رسائل.  نموذجا العراق –

 مرص العربية.  

م، صالح سيد عبد العال سيد ، النظام القانوين للوظائف العامة املؤقتة . رسائل 2016 .925

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

امية االجرائية للامل العام . م، صالح عبد احلميد حممود االحول ، فلسفة احل2016 .926

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رضار عبد احلكيم عامر نايب ، االلتزام بالرسية يف عقود نقل التكنلوجيا 2016 .927

عة واملسؤولية املدنية الناشئة عن االخالل به. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رضغام كريم رمحن، دور الربملان واالجهزة الرقابية يف حماكمة الفساد االداري 2016 .928

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ة يف املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوي)م، طارق مصطفى حممد الطراونة 2016 .929

كلية احلقوق جامعة قسم القانون اجلنائي  الدكتوراه (الترشيع االردين والقانون املقارن

 .  عني شمس بإرشاف د حممد ابو العال عقيدة و د عبد االلة النوايسة

م، طالب سالمة عيد املشاقبة ، االجتار باألعضاء البرشية واخلاليا اجلذعية. 2016 .930

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احل

م، عادل حسني عيل ، نقص االهلية وأثره يف الترصفات. رسائل واطاريح 2016 .931

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عادل دلف خليفة احللبويس ، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام املحكمة اجلنائية 2016 .932

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

م، عامر أمحد عمر أبو نجيم، املسؤولية املدنية لرشكات التأمني يف ضوء عقدي 2016 .933

التأمني والوكالة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ن مشعان ، املواجهة اجلنائية للفساد املايل واالداري . رسائل م، عامر سلطا2016 .934

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عايد خملف نطاح الدليمي ، رد االعتبار يف القانون العراقي اجراءاته وأثاره . 2016 .935

 هورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، عبد الرب أمحد مصطفى فضل ، احلامية اجلنائية حلقوق الطفل يف القانون الدويل 2016 .936

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

ل م، عبد الرمحن عباس أبو املجد ، الدفوع االجرائية أمام املحاكم اجلنائية . رسائ2016 .937

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الرمحن حممد احلازمي التاتب ، االتفاقيات الدولية للحد من انتشار 2016 .938

االسلحة النووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

مد املريي ، املسؤولية اجلنائية للفرد يف ضوء احكام القانون م، عبد الرزاق أمحد حم2016 .939

الدويل اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عبد الرزاق وهبة سيد أمحد حممد، املسؤولية املدنية عن االرضار النووية. 2016 .940

 ق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقو
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م، عبد السالم أمحيد عيل الرشيد ، حدود سلطات الضبط االداري . رسائل 2016 .941

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد السالم حممد سامل النميل، جريمة الكسب غري املرشوع . رسائل واطاريح 2016 .942

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القا

م، عبد العظيم خالد صالح الغطاس ، وضع حقوق االنسان يف مرحلة ما قبل 2016 .943

املحاكمة اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

، االجتاهات العامة للقانون املدين الليبي  م، عبد الغفار عبد اهلل حسني الفرجاين2016 .944

يف الوفاء بمحل االتزان النقدي دراسة يف العالقة بني االشخاص الطبيعيني . رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ئل م، عبد القادر امحد حممد صباغ ، قيد االوراق املالية يف البورصة . رسا2016 .945

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الكريم قاسم حمبوب ، حرية العقيدة والتعبري عنها يف الرشائع والقانون 2016 .946

 الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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عبو الفاضل االزرق ، التصالح اجلنائي ودوره يف إهناء م، عبد اللطيف بو دربالة 2016 .947

الدعوى اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عبد اهلل عمر عبد اهلل العرويس ، املسؤولية املدنية للصيديل عن أخطائه املهنية. 2016 .948

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلق

م، عبد اهلل مفتاح حممد اليعقويب ، دور القايض يف البحث عن مضمون القانون 2016 .949

االجنبي وفق القانون املرصي والليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد امللك عرفه ، حق الشعوب يف تقرير مصريها داخليا يف ظل أحكام القانون 2016 .950

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

م، عبد اهلادي السيد حسن ، املنازعات الناشئة عن عقد االنشاء والتشغيل ونقل 2016 .951

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  امللكية . رسائل واطار

م، عبري خالد كامل مصلح ، االستثامر االجنبي املبارش وتأثريه عىل صادرات 2016 .952

الدول املضيفة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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، املواجهة اجلنائية للفساد يف إطار اتفاقية االمم  م، عبري فؤاد إبراهيم الغوباري2016 .953

املتحدة ملكافحة الفساد . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عثامن منعم كاظم املشهداين ، انتهاء الرابطة الوظيفية يف غري حالة التأديب . 2016 .954

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية ا

م، عدنان حسني طه ، احلامية القانونية لضحايا النزاعات املسلحة يف القانون 2016 .955

. رسائل واطاريح  2003الدويل مع التطبيق لضحايا العراق بعد االحتالل األمريكي 

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عدي سفر عبد القادر، احلامية الدولية لآلثار. رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .956

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عزت حممد السيد السيد العويض ، أثر الوسائل العلمية احلديثة عىل امراض 2016 .957

 ورية مرص العربية.  النكاح . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

م، عصام السيد عطية صالح، قسمة املهايأة يف الفقه اإلسالمي. رسائل واطاريح 2016 .958

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عطا اهلل فضل اهلل حسن حممد ، االنعكاسات التنموية للتهرب الرضيبي . 2016 .959

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   رسائل واطاريح

م، عالء جابر نعمة ، املسؤولية اجلنائية لألحداث يف الترشيع العراقي . رسائل 2016 .960

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

زعات عقود االستثامر . رسائل م، عالء حممد عيل العويني ، احلامية االجرائية ملنا2016 .961

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عىل فواد عىل النوساين ، االقرار وأثره يف اثبات اجلريمة يف الرشيعة والقانون . 2016 .962

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

عيل عبد الستار عبد الرمحن العايل، مسؤولية الوسيط االلكرتوين ورسائل  م،2016 .963

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

م، عيل عدنان علوان الرباك ، دور القضاء االداري يف محاية حقوق اطراف العقد 2016 .964

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  االداري . رسائل واطاريح القانو

م، عيل عطية عبد اخلالق ، الكائن البرشي يف مفهوم القانون املدين واستخدامات 2016 .965

التكنلوجيا احليوية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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ري يف التظاهر . رسائل واطاريح القانون كلية م، عيل قاسم كاظم ، احلق الدستو2016 .966

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل حممد كاظم ، احلقوق القانونية للعراق وفقا للقانون الدويل للبحار . 2016 .967

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الذبحاوي ، دزر القضاء االداري والدستوري يف محاية حرية  م، عيل حممد نعمة2016 .968

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

م، عيل منصور عبد اهلادي احلاج اشتيوي، املسؤولية التقصريية للمقاول من 2016 .969

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.  الباطن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

م، عيل هادي رديف، املسؤولية املدنية للمعلم. رسائل واطاريح القانون كلية 2016 .970

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عامد محدي عبد احلسيب حسن، مبدأ عدم يف الشؤون الداخلية للدول وقواعد 2016 .971

ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية القانون الدويل للتنمية. رسائ

 مرص العربية.  

كلية احلقوق  الدكتوراه (املساواة بني العامل يف عقد العمل)م، عامد صالح احلامم 2016 .972

 .  عني شمس بإرشاف د خالد محدي عبدالرمحن و د حممد حممد ابو زيد جامعة
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يق االبتدائي يف نظام املحكمة اجلنائية م، عامد موسى بركات الطراونه ، التحق2016 .973

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

م، عامر حمسن علوان ، الضامنات الدستورية والقانونية حلرية االجتامع يف العراق 2016 .974

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

م، عامر حممد نارص البخيتي، موقف املجتمع الدويل من النزاع املسلح للحكومة 2016 .975

اليمنية مع مجاعة احلوثي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

تثامر االجنبي يف م، عامر ياسني كاظم ، حوافز االستثامر واثرها عىل جذب االس2016 .976

القطاع الزراعي يف الدول النامية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 م، عمر أوزفارداريل ، دور الرأي العام يف ضامن نفاذ الدساتري . رسائل واطاريح2016 .977

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عمر فايز أمحد البزور ، دور جملس األمن الدويل يف تنفيذ قواعد القانون الدويل 2016 .978

 اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ي فياض ، التحكيم يف منازعات عقد البيع م، عمرو عالء الدين عبد اهلاد2016 .979

التجاري االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، عمرو فتح اهلل عكاشة ، عبء االثبات امام القضاء االداري . رسائل واطاريح 2016 .980

 لعربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، عواد يوسف حسني الشمري ، داللة البصمة الوراثية ودورها يف االثبات 2016 .981

اجلنائي يف القانون املرصي والعراقي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

إلرهاب يف م، عيسى رمضان خليفة الرتيكي ، التمييز بني املقاومة املرشوعة وا2016 .982

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

 العربية.  

م، غادة حلمي أمحد أمحد خليل ، جرائم اإلجتار بالبرش يف االتفاقيات الدولية 2016 .983

والقانون اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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م، غالب كامل حممود املهريات ، التزام املنتج بالتبصري قبل التعاقد يف العقود 2016 .984

االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، غانم بن سعيد بن صالح السعيدي، التوثيق االلكرتوين. رسائل واطاريح 2016 .985

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون ك

م، غسان شاكر حمسن ، احلصانات املوضوعية واالجرائية واثرها عىل مبدأ 2016 .986

املساوات اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

القانون  املاجستري قسم (جارياثار عقد االمتياز الت)م، فاضل طعيمة جايد 2016 .987

 .  بإرشاف د حسني عبده املاحيكلية احلقوق جامعة املنصورة التجاري 

م، فاطمة بنت قادر بخش بن قادر داد ، حق املرأة يف املشاركة يف احلياة السياسية 2016 .988

وفقا للمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 ورة مجهورية مرص العربية.  املنص

م، فاطمة زغلول ابراهيم، املسؤولية املدنية للصيديل. رسائل واطاريح القانون 2016 .989

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، فايز مثقال شجراوي ، الطبيعة القانونية للبيوع القضائية واالدارية . رسائل 2016 .990

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احل

م، فرات صبيح جميد مهدي ، تعدد اجلنسية يف العراقي واملقارن . رسائل واطاريح 2016 .991

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

 م، فراس نايف تايه ، القصد اجلنائي يف جريمة تزوير العملة . رسائل واطاريح2016 .992

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، فريدة عيد عيل قنديل، محاية املتعاقد بالوسائل احلديثة يف الفقه اإلسالمي. 2016 .993

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ولة عن انتهاك احكام الدستور م، فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الد2016 .994

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

م، قيس بن داود بن سليامن السابعي ، دور احلوافز الرضيبية يف جذب الرشكات 2016 .995

متعددة اجلنسية يف القانون العامين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 نصورة مجهورية مرص العربية.  امل
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م، كاظم عبد اهلل نزال املياحي ، حجية املراقبة االلكرتونية للصوت والصورة يف 2016 .996

االثبات اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

رب االنرتنت. رسائل م، كريم كارم عبد السالم أبو دنيا ، محاية حقوق املؤلف ع2016 .997

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، كامل جدعان عيل، مرشوعية بقاء الواليات املتحدة األمريكية يف العراق بعد 2016 .998

م . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 2001أحداث سبتمرب 

 مجهورية مرص العربية.  

م، كوفان عيسى حممد أمني ابراهيم ، التقادم واثر يف اسقاط الدعوى اجلنائية 2016 .999

والعقوبة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، كريلس عاطف رزق ، احلامية القانونية لرسية االتصاالت العادية 2016 .1000

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص وااللكرتونية . رسائل واطاريح الق

 العربية.  

م، لطفي حممد لطفي منصور ، احلامية الدستورية حلق االنسان يف البيئة . رسائل 2016 .1001

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ت تفسريه عند م، لؤي عبد احلق اسامعيل )احلكم القضائي الغامض واشكاال٢٠١٦ .1002

التنفيذ دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف 

  د بريك فارس حسني اجلبوري

م، ليىل حمفوظ عمران أبو تبينة ، النظام القانوين هلمل االجانب يف ليبيا . رسائل 2016 .1003

 ربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، ليىل حممد عيل خملوف ، الضامنات القانونية الستقالل الربملان . رسائل 2016 .1004

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ماجد محدي عمر ، انتهاء خدمة املوظف العام بقوة القانون . رسائل 2016 .1005

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   واطاريح

م، ماجد شهاب الرمضان ، التزام االطراف الرابطة العقدية بالشفافية يف جمال 2016 .1006

العقود االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

 ، احلامية اجلنائية للمتعاملني يف بورصة م، مازن حممد رضا موسى املريس2016 .1007

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

 العربية.    
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م، مالك أمحد الذياب ، أثر الغش عىل مبدأ االستقالل يف االعتامد املستندي . 2016 .1008

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

م، ماهر ابراهني قنرب العزاوي ، تنازع القوانني يف عقد التأمني . رسائل واطاريح 2016 .1009

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مثنى جمبل أمحد، املسؤولية املدنية عن الفسخ التعسفي لعقد العمل. رسائل 2016 .1010

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.    واطاريح القانون

م، حمسن عبد اهلل مطرود ، املنظامت الدولية غري احلكومية ودورها يف الدفاع عن 2016 .1011

حقوق االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار. م، حممد ابراهيم تركي خلف اجلبوري، 2016 .1012

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد ابراهيم قطب غانم، انعكاسات العوملة عىل التحكيم التجاري الدويل. 2016 .1013

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد أمحد عبد العزيز ، عالج اختالل توازن العقد الناجم عن التعاقد 2016 .1014

باستخدام الوسائط احلديثة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد الباز حممد الباز ، احلامية اجلنائية لألموال العامة . رسائل واطاريح 2016 .1015

 لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون ك

م، حممد الطيب الشيباين نرصات، املسؤولية املدنية ملساعدي االطباء. رسائل 2016 .1016

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

عض أجهزة إدارة الرشكات املسامهة وب)م، حممد بكري حسانني حممد عويس 2016 .1017

عني كلية احلقوق جامعة الدكتوراه قسم القانون التجاري  (مشكالت السيطرة عليه

 .  شمس بإرشاف د رضا السيد عبداحلميد و د ناجي عبداملؤمن

م، حممد حاتم عيسى ، احلامية الدستورية حلق االجانب يف التملك . رسائل 2016 .1018

  العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

م، حممد حسن أمحد جاد ، مدى تأثري قرارات املحكمة اجلنائية الدولية عىل 2016 .1019

الدول غري االعضاء . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، حممد حسني أمحد بن عيل احلامدي ، جرائم اإلجتار بالبرش . رسائل واطاريح 2016 .1020

 قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  ال

م، حممد حسني صالح طليان ، التحويل املرصيف االلكرتوين . رسائل واطاريح 2016 .1021

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اء م، حممد حسني موسى ضيف عبد النارص، املواجهة اجلنائية جلرائم االعتد2016 .1022

عىل حقوق امللكية االدبية والفنية عرب االنرتنت. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد خلف اهلل ابراهيم ، حالة الرضورة يف القانون الوضعي والرشيعة 2016 .1023

هورية مرص االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 العربية.  

م، حممد رضا حسني حسن ، املواجهة اجلنائية جلرائم التعذيب . رسائل 2016 .1024

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، حممد سامل حممد أعليجة، تعدد اجلنسية وانعدامها. رسائل واطاريح القانون 2016 .1025

 رة مجهورية مرص العربية.  كلية احلقوق جامعة املنصو
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م، حممد سعد محزة، جريمة استعامل املحررات املزورة. رسائل واطاريح 2016 .1026

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد سعد فالح العدواين ، املسؤولية املدنية ملدير املدرسة. رسائل واطاريح 2016 .1027

 املنصورة مجهورية مرص العربية.   القانون كلية احلقوق جامعة

م، حممد سعيد عيل الشيبه ، الطبيعة القانونية حلكم التحكيم التجاري يف مرص 2016 .1028

ودول اخلليج العريب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، حممد سلامن عبد احلسن الكناين ، تطور نظرية الظروف الطارئة يف العقود 2016 .1029

االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد صالح إبراهيم املرسومي ، النظام القانوين لألحزاب السياسية يف مرص 2016 .1030

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  والعراق . رسائل واطاريح

 العربية.  

م، حممد صالح الشيباين نرصات ، جنسية املرأة املتزوجة يف القانون الدويل 2016 .1031

اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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م، حممد صالح حممد املهدي ، احلامية اجلنائية ألمن الدولة الداخيل من اجلرائم 2016 .1032

املرضة به . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد صبح عيل ، تقدير العقوبة التأديبية يف القانون العراقي. رسائل 2016 .1033

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية 

م، حممد صالح حسني النحاس ، والية املحكمة اجلنائية الدولية عىل افراد 2016 .1034

القوات الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

جلنائية . رسائل واطاريح م، حممد صالح هادي، دور املجنى عليه يف الدعوى ا2016 .1035

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عبد احلميد بوضية بو صبع ، جترين العجرة غري الرشعية واالفعال 2016 .1036

املرتبطة هبا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

اهلل حممد املومني ، حجية حكم التحكيم االلكرتوين وتنفيذه .  م، حممد عبد2016 .1037

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد عبد املحسن بن طريف ، دور املسؤولية التأديبية للموظف العام يف 2016 .1038

رسائل واطاريح القانون كلية  مكافحة الفساد يف الوظيفة العامة يف القانون االردين .

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد عيل كريم ، مكافحة اجلريمة املنظمة يف ظل املعاهدات الدولية . رسائل 2016 .1039

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اء جملس ادارة الرشكة املسامهة عن م، حممد عيل حممد كريم ، مسؤولية أعض2016 .1040

افالس الرشكة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد عمر حممد عبدو ، دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف كفالة احرتام 2016 .1041

جامعة املنصورة القانون الدويل اإلنساين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد قحطان حممد فائق احلبار النظام القانوين لعقود خدمات االتصاالت. 2016 .1042

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد حمسن حسن حسن عيل ، الطب الرشعي كدليل فني لإلثبات  يف 2016 .1043

اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  املسائل

 العربية.  
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م، حممد حممد السيد ابو زيادة ، املسؤولية اجلنائية عن جريمة غسل االموال 2016 .1044

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

النجار، العفو يف القانون اجلنائي. رسائل واطاريح  م، حممد حممد خريي طه2016 .1045

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد حممد فتحي عبد الرمحن حسن ، القرائن يف القانون االداري . رسائل 2016 .1046

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مد حممود حممد رزق ، احلامية الدولية حلقوق الالجئني . رسائل واطاريح م، حم2016 .1047

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مستقبل عقد الوظيفة العامة والتضخم الوظيفي )م، حممد مسعود سامل مصباح 2016 .1048

كلية م القانون العام ( الدكتوراه احلقوق قسيف ضوء القانون الليبي واملرصي واملقارن

 .  عني شمس بإرشاف د رمضان حممد بطيخاحلقوق جامعة 

م، حممد مصطفى سيد حسني ، احلصانة القضائية للدولة يف منازعات االستثامر 2016 .1049

االجنبي املستغرقة داخل اعامل السيادة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد مرض حييى البزاز ، القرارات االدارية القابلة لالنفصال . رسائل 2016 .1050

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد مهدي شعيب ، السلطات التقديرية لإلدارة يف النظامني املرصي 2016 .1051

ة املنصورة مجهورية مرص والعراقي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامع

 العربية.  

م، حممود ابراهيم أمحد ابراهيم ، االجتاهات احلديثة يف املسؤولية املدنية 2016 .1052

التقصريية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

االنحراف م، حممود عبد احلي حممد عيل ، االهتامم بالطفولة واثره يف منع 2016 .1053

وحتقيق التنمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممود حممد نجيب عطية سبالة ، أثار سوء النية يف املعامالت املدنية. رسائل 2016 .1054

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مدين عبد الرمحن ، النظام القانوين للمنظمة الدولية للرشطة اجلنائية م، حممود 2016 .1055

االنرتبول يف جمال تسليم املجرمني. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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اثر تغري الظروف عىل عقود التجارة الدولية يف )م، حممود نديم املحمد اخلرض 2016 .1056

كلية الدكتوراه قسم القانون التجاري والبحري  دراسة مقارنة( السوريالقانون 

 .  عني شمس بإرشاف د رضا السيد عبداحلميد و د ناجي عبداملؤمناحلقوق جامعة 

م، مدين مجال راجي املحاسمة ، الرقابة القضائية عىل اعامل االدارة يف الظروف 2016 .1057

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة االستثنائية يف القانون االردين . رسائل واط

 مجهورية مرص العربية.  

م، مراد مجعة عمر احلطاب ، اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين 2016 .1058

عىل الصعيد الوطني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، مراد عبد اهلل حممد عكاش ، ضامنات املتهم أمام املحكمة اجلنائية الدولية 2016 .1059

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، مرتىض عبد األمري شاكر ، انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظل تنامي ظاهرة 2016 .1060

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة التطرف الديني للجامعات املسلحة . رس

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، مرزوق سليامن هالل العموش ، املسؤولية املدنية ملزودي اخلدمات عرب 2016 .1061

شبكة االنرتنت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.   

دير املاجدي ، النظام القانوين االمثل لالستجواب م، مرسال سعد مرسال الغ2016 .1062

يف الدستورين املرصي والكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مروة زين العابدين صالح ، احلامية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عرب 2016 .1063

االنرتنت بني القانون الدويل االتفاقي والقانون الوطني . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ظمة عابرة احلدود . رسائل م، مروه حممد عبد اخلالق النوهيي ، اجلريمة املن2016 .1064

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مريم حممد عيل بوين ، النظام القانوين للقضاء الدستوري الليبي . رسائل 2016 .1065

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

حممد ، محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة وفق القانون م، مسعود حممد مسعود 2016 .1066

الدويل اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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اختصاصات املحكمة الدستورية يف النظام القانوين )م، مشعل عويد الشمري 2016 .1067

عني شمس كلية احلقوق جامعة ون العام الدكتوراه قسم القان دراسة مقارنة( الكويتي

 .  بإرشاف د ربيع انور فتح الباب

م، مصبح راجح فؤاد السيد ، التحكيم يف االوراق التجارية . رسائل واطاريح 2016 .1068

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الدارية . رسائل م، مصطفى شهاب امحد اخلزرجي، نظرية البطالن يف العقود ا2016 .1069

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مصطفى طه جواد ، خصخصة الدعوى اجلزائية واثرها يف العدالة اجلنائية . 2016 .1070

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بط االجرائية جلرائم التقنية احلديثة . رسائل م، مصطفى عيل خلف ، الضوا2016 .1071

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، معتز محدان مرزوق بدر ، الوساطة وسيلة بديلو لتسوية منازعات التجارة 2016 .1072

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 عربية.  ال
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م، معمر ميالد أبو بكر الطبايش ، معيار القايض الطبيعي يف املحاكامت اجلنائية 2016 .1073

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

م، معن عودة عبد السكارنة ، االثار القانونية املرتتبة عىل بطالن براءة االخرتاع 2016 .1074

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطا

م، مقداد ايوب سعدي ، حماكمة املتهم غيابياً يف اجلنايات . رسائل واطاريح 2016 .1075

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يف ضوء املواثيق  م، مدوح عبد السالم نور الدين شوشة ، احلق يف حماكمة عادلة2016 .1076

واالتفاقيات الدولية حلقوق االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، منصور عبد السالم عبد احلميد حسان العجيل ، العدالة الرضائية يف 2016 .1077

ملنصورة مجهورية االجراءات اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ا

 مرص العربية.  

م، منري سايس عبد القادر اهلاشمي ، التعويض عن االرضار املرتتبة عىل العدول 2016 .1078

عن اخلطبة يف الرشيعة اإلسالمية والقانون والقضاء الليبي . رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ود اجلبوري ، تسوية املنازعات الناشئة عن العقود النفطية م، مهند كامل عب2016 .1079

الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، نارص محد نارص الربيكي ، دور الترشيع العامين يف مواجهة التجارة 2016 .1080

معة املنصورة مجهورية مرص االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 العربية.  

م، نارص سهود مرزوق الرشيدي البدهة ، دور القضاء يف محاية احلقوق 2016 .1081

واحلريات العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

سائل واطاريح م، ناالن مجال حممد، الضامنات القانونية لالستثامر االجنبي. ر2016 .1082

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نايل منزيل مفيض اهلروط ، محاية املال العام يف الترشيع والقضاء املرصي 2016 .1083

واالدرين رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.   
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ين ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع وفقا للقانونني م، نبيل عيل أمحد الفيشا2016 .1084

اليمني واملرصي واالتفاقيات الدولية اتفاقية بروكسل مهبورغ ونوتردام . رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نجوى حممد حلمي ، مسؤولية االدارة عن االستخدام السلمي للطاقة 2016 .1085

النووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، نجوى حممد مصطفى امحد ، وقف تنفيذ القرار االداري يف القانون املرصي 2016 .1086

لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية والقانون الفرنيس . رسائل واطاريح ا

 مرص العربية.  

م، نزيه حممد عيل عبد الغني ، وسائل الوقاية والتدابري الواجبة التباع يف اتفاقية 2016 .1087

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  2003األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نرسين شوقي السيد منترص ، املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة . رسائل 2016 .1088

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، نعيم مرمر لفته ، االداء الوظيفي وتكنلوجيا االدارة . رسائل واطاريح 2016 .1089

 لعربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا
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م، نورا عامد مجال محدى )احلامية اجلنائية للمتظاهرين دراسة مقارنة( املاجستري ٢٠١٦ .1090

القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د نوزاد امحد 

  ياسني الشواين

ملرتتبة عليها م، هالة فؤاد ابراهيم حممد ، أمهية احلامية اجلنائية لرس املهنة واألثار ا2016 .1091

يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، هاين عرفات محدان صبحي، النظام القانوين لعقود الرشكة بني القطاعية 2016 .1092

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة   p p pاحلكومي واخلاص 

 ية مرص العربية.   مجهور

تأثريها عىل  املامرسات الضارة بسوق االوراق املالية)م، هدى حممد حممد محدي 2016 .1093

كلية االستثامر واالليات القانونية لضبطها( الدكتوراه قسم القانون البحري والتجاري 

 .  عني شمس بإرشاف د رضا السيد عبد احلميداحلقوق جامعة 

-١٩٨٧التحول الديمقراطي يف كوريا اجلنوبية للمدة م، هديل ابراهيم حممد )٢٠١٦ .1094

( املاجستري فرع النظم السياسية يف العلوم السياسية جامعة بغداد بإرشاف د ٢٠١٥

  ابتسام حممد عبد



205 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، هشام عيل اجلابري ، جريمة خطف االشخاص يف الترشيع اليمني واملقارن 2016 .1095

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

م، هناء عيل البشري بلحاج ، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية 2016 .1096

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

القانوين لدول املنبع والترصفات التي م، هند عبد الوهاب عبد الرزاق ، الوضع 2016 .1097

متس حقوق دول املصب يف األهنار الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هند نجيب السيد مطر مطر، االثبات يف اجلرائم االلكرتونية. رسائل 2016 .1098

 ورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

م، هوار بدرخان حسن ، اختصاص القضاء العسكري بنظر اجلرائم االرهابية 2016 .1099

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

م، هيفاء عبد العايل فرج أمحد ، جرائم احلرب ضد املدنيني والعقاب عليها . 2016 .1100

 ريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطا

م، واثق حممود حممد عبود زبار العلواين ، ضوابط تقدير األدلة للقايض اجلنائي 2016 .1101

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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تعدد الوسائط للبضائع . رسائل م، وائل ربيع الداود ، مسؤولية الناقل م2016 .1102

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، وائل حممد أمحد جلو ، اساليب املعاملة االجرائية والعقابية لألحداث 2016 .1103

اجلانحني واملعرضني لالنحراف يف القانون اليمني . رسائل واطاريح القانون كلية 

 ملنصورة مجهورية مرص العربية.  احلقوق جامعة ا

 احلمية اجلنائية للمستثمر يف رشكات املسامهة)م، وجيه حممود حجاج رشيف 2016 .1104

عني شمس كلية احلقوق جامعة اجلنائي القانون الدكتوراه قسم  دراسة مقارنة(

 .  بإرشاف د مجيل عبدالباقي الصغري

امر يف ضوء احكام مركز م، وديان خالد عودة ، التحكم يف منازعات االستث2016 .1105

واشنطن لتسوية منازعات االستثامر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، وسام خالد عبد العايل ، اإلرهاب الدويل والكفاح املسلح يف القانون الدويل 2016 .1106

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

وانعكاساهتا عىل القطاع  2008م، وسام فرج خمزوم املقلد، االزمة املالية 2016 .1107

املرصيف . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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رهابية م، وصفي وائل ثابت ، املسؤولية اجلنائية الشرتاك االحداث باجلريمة اال2016 .1108

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

م، وفاء عبد املوىل أبو العينني حممد ، املسؤولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم ضد 2016 .1109

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

عمر حممد السعيد ، العقوبات املالية يف الفقه اإلسالمي . رسائل م، وليد أبو 2016 .1110

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، وليد مجيل حممد الوكيل ، املسؤولية املدنية عن عقود تنظيم املسابقات 2016 .1111

ورة مجهورية مرص الرياضية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 العربية.  

م، وليد عيد حممد الظفريي ، رقابة القضاء عىل اتفاق التحكيم . رسائل 2016 .1112

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، وليد حممد حممد املغازي ، النظام القانوين لعمليات التوريق . رسائل 2016 .1113

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   واطاريح

م، وهيب حسن امحد خدابخش ، اقامة وابعاد االجانب . رسائل واطاريح 2016 .1114

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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سائل م، يارس سليامن صالح القهيوي، ضامن العيوب اخلفية يف القانون املدين. ر2016 .1115

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، يارس مصطفى منصور بيومي ، اسباب الرباءة يف جرائم املخدرات . رسائل 2016 .1116

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

املقررة للموظف العام يف الترشيع م، حييى رمضان العريفي ، الضامنات التأديبية 2016 .1117

املرصي والليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، يرسي عبد اهلل عبد الباري عبد املطلب ، احلامية املدنية للخصوصية 2016 .1118

هورية مرص املعلوماتية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

 العربية.  

م، يوسف بن سعيد حممد الكلباين ، احلامية اجلزائية للبيانات االلكرتونية يف 2016 .1119

الترشيعني العامين واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

 

  . 
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