


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



 تقديم

 هاشم حسني نارص الـمحنك الربوفيسور الدكتور

 عمل سابقًا يف جامعة بابل وجامعة الكوفة/  مدير مؤسـسة أنباء للدراسات والنرش

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل حممد بن عبد اهلل وعىل آله       

 الطيبني الطاهرين ..

تعد املوسوعات واملعاجم عمومًا ، والببليوغرافيات )ببليوجرافيا أو ببليوغرافيا       

Bibliography  البنى التحتية الحتياجات ووسائل وأدوات التدرييس والباحث ، )

والطالب واملتعلم ، فهو خيترص له ما يبتغيه من مصطلحات ومفاهيم وتعريفات ، وتتبع ما جيري 

 عىل الساحة الثقافية والعلمية واملعرفية ..

 من وهو ، العلمية –ية والببليوجرافيا أو الببليوغرافيا جمال من جماالت الفنون املعلومات     

 هذه جاءت وقد ، احلديث العرص يف معربة العربية اللغة إىل دخلت التي العربية غري الكلامت

كتيب وهي صورة  Biblion:  مها كلمتيـن من مركبة وهي اليونانية اللغة من أصـال الكلمة

أخوذ من وهي اسم الفعل امل Graphiaبمعني كتابة ، وكلمة  Bibliosالتصغري للمصطلح 

Graphein  بمعنى ينسخ أو يكتب ، وقد كانت ببليوجرافيا تعني منذ ظهورها خالل العرص

، وظلت حتمل نفس املعنى حتى حتول  "نسخ الكتب  "اإلغريقي وحتى القرن السابع عرش 

 "إىل  "كتابة الكتب  "أو  "نسخ الكتب  "مدلوهلا يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش من 



، إذن هي كلمة تتكون من مقطعني ببليو معناها كتاب وجرافيا تعني وصف  "ة عن الكتب الكتاب

وهلذا فإن أبسط تعريف للكلمة هو وصف الكتب ، وهي املعلومات والبيانات ،  مثل : اسم 

املؤلف ، والعنوان ، والطبعة ، وبيانات النرش ، وعدد الصفحات ، وعن أوعية املعلومات سواء 

 1واحدة فقط أو عدة نوعيات معا .أكانت نوعية 

من هذا وغريه ، أصبح املرشد الببليوغرايف بكل أنواعه ، من الكتب أو املراجع التي هلا األمهية       

البالغة ملتابعة ما يتم وجيري من دراسات وبحوث ، والسيام منها ما جيري من دراسات عىل 

 يح الدكتوراه ، ومنه ما يتم نرشه ..الصعيد اجلامعي رسائل املاجستري وإطروحات أو أطار

وأيضاً ما يتعلق ويتم من نرش البحوث من خالل املجالت املتنوعة وربام الصحف ،       

 وباخلصوص املجالت املعتمدة والدورية واملقومة علميًا ..

ليكون هذا املرشد الببليوغرايف دليل للجامعات وللتدرييس والباحث والطالب ، لئال تكون       

ازدواجية أو تكرار أو حتى الرسقة العلمية والتعدي عىل حقوق املؤلف والباحث ، وبذات الوقت 

ما يستهدفه امليرسر واملوفر للجهود املبذولة واملوفر للوقت ، ملتابعة املراجع واملصادر واختيار 

 الباحث  ..

                                                           

 لويكيبيديا الموسوعة الحرة على االنترنت .ا - 1



من هنا كانت اجلهود املتواصلة يف تأليف وإعداد مثل هكذا أعامل فنية علمية رائعة ، التي جتمع       

املعلومات يف احلقبة املاضية واحلارضة ومتابعة ما جيري يف املستقبل ، ختترص املسافات والتوجهات 

 واملعامل عىل كل متطلع للثقافات والعلوم ..

معلومات وبيانات هذا الدليل  ويظهر هذا املجال وتواصل اجلهود املبذولة يف إعداد وجتميع     

أمحد عبد الرحيم الساعدي ، مشكورًا عىل هذه املتابعة الرائعة واجلهود القيم ؛ الباحث السيد 

ة والعلمية املتواصلة يف إسهاماهتا اجلادة لتهيئة بيئة تستقطب ما جيري عىل الساحة البحثية ، الثقافي

 واملعرفية ... 

وفق اهلل عز وجل السيد الساعدي ملواصلة هذا اخلط واالجتاه املثمر بوظيفته وأداءه ، ومآثر        

اجلهود الكريمة واملعطاءة ملجاالت واسعة يف القانون والعلوم السياسية ، ومنه ما يتضمنه هذا 

 املجلد املوسوم : 

رسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه يف القانون والعلوم ) دليل البحوث والدراسات و      

 السياسية ( ..

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرسائل واالطاريح :

م، ابتسام حامد مايض )التنظيم القانوين للمناقصات العامة مع املتعاقد االجنبي 2017 .1

دراسة مقارن(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: وسام 

 صبار عبدالرمحن. 

م، ابتسام رحيم شناوة املوسوي الرميثي )التنظيم اجلنائي حلق املعلم التأديب 2017 .2

سة تطبيقية يف ظل احكام قانون العقوبات العراقي النافذ( املاجستري، كلية القانون درا

 جامعة الكوفة، بإرشاف د: ضياء االسدي. -

م، ابتهال فاضل عبد اخلفاجي )املسؤولية اجلنائية الفردية الناشئة عن اإلمهال يف 2017 .3

ملاجستري فرع القانون جامعة الكوفة، ا -ضوء القانون اجلنائي الدويل( كلية القانون 

  العام، بإرشاف د: أمحد عبيس الفتالوي.

م، ابراهيم امني عبدالرمحن القضاه )اجلرائم اإللكرتونية املاسة باالقتصاد الوطني 2017 .4

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.

، ابراهيم حسن عبدالرضا )جرائم الرضر وجرائم اخلطر(، املاجستري، القانون م2017 .5

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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م، ابراهيم محيد كامل )االختصاص اجلنائي هليئة النّزاهة(، املاجستري، القانون 2017 .6

 العام. 

للمنازعات االدارية يف دولة  م، ابراهيم ولد الشيخ سيديا )النظام القانوين2017 .7

االمارات العربية املتحدة دراسة حتليلية مقارنة(، املاجستري القانون العام، جامعة 

 االمارات العربية املتحدة كلية القانون، بإرشاف د: عالء حمي الدين مصطفى.

م، اثري حسني عبداهلل فشل احلدراوي )تعدد الوكالء يف الدعوة الواحدة دراسة 2017 .8

 ارنة(، املاجستري القانون اجلمهورية االسالمية ايران )امتياز عايل(. مق

م، احسان راجح سوادي اخلزاعي )التعويض يف املسؤولية التقصريية الناشئة عن 2017 .9

االشياء دراسة مقارنة بني القانون العراقي والقانون املرصي( جامعة طهران، كلية 

 بإرشاف د: حسن شبريي احلسني. ايران  القانون، قسم القانون اخلاص، املاجستري،

م، احالم حممد العواد )ضامنات محاية املال العام يف القانون العراقي دراسة 2017 .10

مقارنة(، جامعة االرساء اخلاصة كلية احلقوق االردن، املاجستري، بإرشاف د: محدي 

 قبيالت.  

لس التعاون لدول م، أمحد إبراهيم األنصاري )التحديات االسرتاتيجية لدول جم2017 .11

( املاجستري كلية 2016 - 2010اخلليج العربية يف ظل املتغريات اإلقليمية والدولية 
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اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: 

 حممد محد القطاطشة

ارطة الكيانات م، امحد اسامعيل ابراهيم املشهداين )النظام االنتخايب وأثره عىل خ2017 .12

دراسة يف التحديات والنتائج(  2014-2005السياسية يف الربملان العراقي من عام 

 ادهم مخيس: د بإرشاف، العراق –املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا النجف 

 (السياسية العلوم قسم( )م2017-10-13. )محيد

االستثنائية دراسة م، امحد احلسني )سلطات رئيس اجلمهورية يف الظروف 2017 .13

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

 امحد اسامعيل.

م، أمحد املهدي الدويك )القانون الدويل املعارص وأزمة الدولة(، املاجستري قسم 2017 .14

اشمية االردن، القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهل

 بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

م، امحد جاسم عكلة )مدى فاعلية املحكمة االحتادية العليا العراقية يف محاية 2017 .15

احلقوق واحلريات العامة( املاجستري القانون، اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية لندن، 

 بإرشاف د: يارس الزبيدي.
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 2003العراقية العربية بعد عام  -دي، العالقات م، أمحد جاسم حممد اخلال2017 .16

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

 بإرشاف الدكتور أمحد عبداالمري االنباري. )العلوم السياسية(

م، امحد جبار هادي )ادخال املعاهدات الدولية يف القوانني الوطنية دراسة مقارنة 2017 .17

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

 د عيل زعالن.  

م، امحد حامد حممد )دور العوامل االقتصادية ىف االستقرار السياسى لدولة 2017 .18

مارات العربية املتحدة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة اال

 النهرين.    

م، امحد حسني )النظام القانوين لالستحواذ عىل الرشكات التجارية( الدكتوراه 2017 .19

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

اري )سكوت االرادة عن حتديد القانون الواجب التطبيق عىل م، امحد محيد االنب2017 .20

العقد الدويل دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط 

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

قود يف االحوال الشخصية دراسة م، امحد محيد عبداحلسن )احكام الغائب واملف2017 .21

 مقارنة(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  
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م، امحد خالد امحد نوفل )محاية االثار يف الفقه االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة 2017 .22

  والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: صالح الدين طلب فرج.

م، أمحد خليل عبد الشهيب )الوعد ببيع العقار يف ضوء القانون األردين والقانون 2017 .23

العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.

الرؤية السياسية العربية املعارصة، املاجستري  م، أمحد داخل نارص، االسترشاق يف2017 .24

النجف االرشف، بإرشاف د: سعدي كريم سلامن.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )العلوم السياسية(

م، امحد رايض حممدعيل احلدراوي )الريادة االسرتاتيجية ودورها يف تطوير عمل 2017 .25

جامعة الكوفة، القسم ادارة  -واالقتصاد املفوضية العليا يف االنتخابات(، كلية االدارة 

 االعامل، الدبلوم العايل التخطيط السرتاتيجي، بإرشاف د: ليث احلكيم.   

م، امحد رحيان كريمش، مدى مرشوعية منح االمتيازات املالية ألعضاء جملس 2017 .26

 النجف -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"النواب العراقي 

 االرشف، بإرشاف الدكتور: عامر طارق عبد العزيز. )قسم القانون(



14                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، امحد سعيد العسيل )ضامنات مكافحة جريمة التعذيب يف القانون الفلسطيني 2017 .27

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

 بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

دراسة "محد صالح مهدي، جريمة االجتار بالبرش ألغراض العمل القرسي م، أ2017 .28

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

 ارساء حممد عيل سامل. )قسم القانون(

 م، أمحد ضياء عبد عبد )احلامية القانونّية للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وفقا2017 .29

ألحكام القانون الدويّل اإلنسايّن(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

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

م، أمحد طالل بركات خريس )مدى سلطة هيئة التحكيم يف إصدار األوامر 2017 .30

( (، جامعة الريموك 2001( لسنة )31املستعجلة وفق قانون التحكيم األردين رقم )

 االردن.   

( 2015 - 1999م، أمحد عبد اهلل الرقاد )دور األردن يف مكافحة اإلرهاب 2017 .31

م العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن املاجستري كلية اآلداب والعلوم قس

 االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى
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م، امحد عبد املالك سويلم ابو درايب )الظروف االستثنائية واثرها عىل احلقوق 2017 .32

واحلريات العامة يف فلسطني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 طني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.اجلامعة االسالمية بغزة فلس

م، امحد عبداالمري كاظم جربين )النظام القانوين لالستحواذ عىل الرشكات(، 2017 .33

 الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

م، امحد عبدالزهرة كاظم الفتالوي )استقالل السلطة القضائية ونظام دولة 2017 .34

ة مقارنة بني العراق لبنان مرص(، اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق القانون دراس

 قسم القانون العام، الدكتوراه ، بإرشاف د: زهري شكر. 

دراسة "م، أمحد عبيد جرب الكعبي، املخالف اجلوهرية يف عقد البيع الدويل 2017 .35

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

 باسم علوان العقايب. )قسم القانون(

م، أمحد عرنوس )السياسة اإليرانية جتاه مجهوريات آسيا الوسطى بعد انتهاء 2017 .36

احلرب الباردة( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد. 

، امحد عيل النجم )االجتاهات احلديثة يف جرائم االعالم املرئي واملسموع دراسة م2017 .37

 مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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م، أمحد فايز السواعري )االعرتاف يف الدعوى اجلزائية دراسة مقارنة( املاجستري 2017 .38

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

م، امحد فايق سعيد قنيطة )النظام القانوين للتظلم من القرار االداري يف الترشيع 2017 .39

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

م، امحد فؤاد شجاع )األساس القانوين للدعوى املبارشة يف القانون املدين العراقي 2017 .40

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: سالم منعم مشعل.

ي م، امحد كامل اخلفاجي )القوة الناعمة ودورها يف توجهات السياسة اخلارج2017 .41

االيرانية (، املاجستري العلوم االنسانية، فرع العالقات الدولية، جامعة املصطفى العاملية 

 .  عيل مري عيل حممد: د بإرشاف، ايران –كلية العلوم االنسانية، قم 

م، امحد لبقاسم )جتزئة الرشكات التجارية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 2017 .42

 ، بإرشاف د: مرتي و د اجلندي.اجلمهورية العربية السورية

م، امحد حممد ابو شعبان )النظام القانوين للمناقصات العامة يف الترشيع 2017 .43

الفلسطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: باسم صبحي بشناق.
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لقضايا حوادث الطرق  م، امحد حممد تيسري السويس )القواعد اجلزائية الناظمة2017 .44

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

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: نزار محدي ابراهيم قشطة.

م، امحد حممد تيسري السويس )القواعد اجلزائية الناظمة لقضايا حوادث الطرق 2017 .45

راسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة يف الترشيع الفلسطيني د

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: نزار محدي ابراهيم قشطة 

م، امحد حممد حسب النبي الشورى )الدور السيايس للقضاء الدستوري( 2017 .46

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

الرسائل االلكرتونية ودورها يف االثبات اجلنائي م، امحد حممد حمسن العبادي )2017 .47

النجف  -دراسة مقارنة( املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: زينب امحد عوين. )قسم القانون(

م، امحد حممود ابو موسى )التعاقد من الباطن يف نطاق عقود االشغال العامة يف 2017 .48

ة مقارنة مع الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة فلسطني دراس

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.

م، امحد حممود امحد )ترفيع املوظف العام دراسة مقارنة( املاجستري فرع القانون 2017 .49

 : امحد حممود الربيعيالعام القانون االداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د
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م، امحد مزهر عذاب )مفهوم العدالة يف الفكر الفلسفي السيايس املعارص جون 2017 .50

رولز وامارتياسن انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.    

ق م، امحد مصطفى الصدر )احلركة االجتامعية واملعارضة السياسية يف العرا2017 .51

 .   لبنان يف االسالمية اجلامعة السياسية العلوم كلية، املاجستري(، 2003 – 1990

م، امحد موسى الشامي )النظام القانوين للميعاد يف دعوى االلغاء وفقا للقانون 2017 .52

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 ف د: وليد عبد الرمحن مزهر.بغزة فلسطني بإرشا

م، امحد نبيل عبد اجلليل عمر، النظم القانونية واالجتامعية والسياسية يف رشيعة 2017 .53

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

دكتوراه كلية م، امحد نعامن )دور قايض االمور املستعجلة يف القضايا اجلزائية( ال2017 .54

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

م، امحد هاشم جواد، اثر اخلطاب الديني يف القرار السيايس العراقي بعد عام 2017 .55

 -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "صالة اجلمعة إنموذجا"م، 2003

 النظم السياسية( -يس حممد جواد. )العلوم السياسية النجف االرشف، بإرشاف د: بلق
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م، امحد يوسف بيضون )ضامن املرض واالمومة بني الوصفة الطبية املوحدة 2017 .56

والبطاقة الصحية املوحدة(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: خليل خري اهلل.

امحد يوسف عبد الرمحن بحر )نظرية الظروف الطارئة واثرها عىل العقد م، 2017 .57

االداري يف فلسطني دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د هاين عبد الرمحن غانم.

ص حلساب التنظيامت اإلرهابية م، ادهم منصور عبداهلل ابو جسار )جتنيد األشخا2017 .58

عرب مواقع العرض املرئي و املسموع اإللكرتونية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون 

 جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: حممد براء ابو عنزة.

رسدية م، أزهار احلاممرة )احللول السياسية للقضية الفلسطينية و أثرها عىل ال2017 .59

 The political solutions of the Palestinianالفلسطينية 

question and their impact on the Palestinian 

narrative املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية اآلداب جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.

ية اإليرانية جتاه الواليات املتحدة م، ازهار حممد حسني اجلمل )السياسة اخلارج2017 .60

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 2001أيلول 11األمريكية بعد 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد. 
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م، أسامة أمحد حممد الرشكيس )التحديات السياسية وتأثريها عىل األمن 2017 .61

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 2016-2011ي العريب املجتمع

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، اسامة فائق عبدالرسول )االحزاب السياسية واثرها يف فاعلية النظام السيايس 2017 .62

النجف  -ت العليا (،املاجستري معهد العلمني للدراسا2011املرصي بعد العام 

 االرشف، إرشاف الدكتور زيد عدنان العكييل. )قسم العلوم السياسية(

م، إرساء ثابت مجيل عبيد )دور التعليم العايل لألونروا يف احلراك اإلجتامعي 2017 .63

 The role of UNRWA`s higherللمرأة الالجئة الفلسطينية 

education in the social mobility of Palestinian refugee 

women املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: عالء العزة.

م، إرساء صباح جاسم )التنظيم الدويل للمناطق املحمية(، كلية القانون اجلامعة 2017 .64

 املستنرصية، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: حييى ياسني سعود. 

ارساء طالب شغايت )املسؤولية الدولية وفقا التفاقيات حقوق اإلنسان(  م،2017 .65

املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: ايمن 

 هلسا.
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م، ارساء عبدالصاحب جاسم )جريمة جتنيد االطفال يف النزاعات املسلحة يف 2017 .66

جستري القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف القانون اجلنائي الدويل(، املا

 د: صباح سامي داود. 

م، اسعد سمور )الدولة االسالمية من التأسيس إىل التوسيع(، الدبلوم العالقات 2017 .67

الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: امحد ميل.

م، أسعد موسى سكران، معايري اختبار القيادات االدارية واثرها عىل حسن سري 2017 .68

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

 عبدالعزيز. )قسم القانون(

م، اسالم عبد اهلادي يوسف الشاويش )محاية االحداث من االنتهاكات االرسية 2017 .69

واملجتمعية يف الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: عاطف حممد ابو هربيد.   

االعالمي يف القانون  م، ارشف سلامن وادي الشمري )التنظيم القانوين للعمل2017 .70

العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف 

 د: حممد علوم حممد. 
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م، أرشف عبداهلادي مصفي حممد، النظام القانوين لتنفيذ أحكام املحكمني. 2017 .71

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الدكتوراه قسم قانون  (األحكام غري املنهية للخصومة)م، أرشف لطفي حسن 2017 .72

 .  ف د سيد امحد حممود و د هبة بدر امحدعني شمس بإرشاكلية احلقوق جامعة املرافعات 

( 2003م، اصالة قاسم حمسن )الرأي العام العراقي والنظام الفيدرايل بعد عام 2017 .73

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 م، االء عبدالكاظم يارس )اباحة العنف يف القانون اجلنائي( املاجستري، معهد2017 .74

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور عيل عادل كاشف  -العلمني للدراسات العليا 

 الغطاء. )قسم القانون(

م، االء مصباح امحد العبادسة )أثر الزمن عىل أحكام املعامالت املالية يف الفقه 2017 .75

اإلسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 زن اسامعيل مصباح هنية.د: ما

م، احلسن يونس )الضوابط واملسؤولية املرصفية يف معرض منح االئتامن( 2017 .76

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

م، الزهراء عيل حممد الساعدي )الديمقراطية وضامنات االقليات(، املاجستري، 2017 .77

 ام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: زهري شكر.      القانون الع
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م، السيد حممد عبده بسيوين )دور املناطق االقتصادية احلرة والصناعية يف التنمية 2017 .78

 االقتصادية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

ستوري والقانوين للحريات الشخصية م، الفارعة عبداهلل جاسم )التنظيم الد2017 .79

دراسة مقارن(، املاجستري القانون العام، كلية  2005وفقا لدستور مجهورية العراق لسنة 

 القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: مصدق عادل طالب. 

م، اهلام فاهم نغيش )جتزئة العقد الدويل(، املاجستري القانون الدويل اخلاص كلية 2017 .80

 القادسية. القانون جامعة 

م، أماين أبو العال عيل أوب العال النمر، العودة إىل التحكيم بعد بطالن احلكم. 2017 .81

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اماين عبدالرمحن عبداهلل جاسم، دور االمم يف حاالت التدخل االنساين، 2017 .82

النجف االرشف، بإرشاف د: عبدالكريم  -ني للدراسات العليا املاجستري معهد العلم

 مزعل الساعدي. )قسم القانون(

م، اماين حممد كوثراين )التنازع الرضيبي يف الترشيع اللبناين(، الدبلوم القانون 2017 .83

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

 القطب.
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م، امبارك رحيل ضو سعيد )املسألة الكردية يف ظل الربيع العريب أكراد سوريا 2017 .84

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 2016-2011دراسة حالة 

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: امحد عارف الكفارنة

يف تنفيذ القانون الدويل م، اجمد حاكم حممد اخلفاجي )تفعيل التزامات الدول 2017 .85

 كلية القانون بإرشاف د: حيدر القرييش.  -االنساين(، املاجستري جامعة بابل 

م، امل اسكندراين )النظام القانوين لعقود املزادات االلكرتونية( املاجستري كلية 2017 .86

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

)النظرية العامة للعمل الوالئي واهم تطبيقاته يف الترشيع السوري م، امل الغانم 2017 .87

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

 ابو العيال و د كحيل.

م، امل يوسف عبد القادر البسيوين )احكام دعوى الغاء القرار االداري لعيب 2017 .88

سطني دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة عدم االختصاص يف فل

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.

م، امنة كاظم سعدون )املسؤولية اجلزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة دراسة 2017 .89

 دة.  مقارنة(، جامعة ذي قار كلية القانون، قسم العام: بإرشاف د: عقيل عزيز عو
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م، امري عبداهلل ابراهيم عبدالعال )النظام القانوين للربح يف الرشكة املسامهة 2017 .90

 لبنان. -دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، أمري مالك ميلوخ الشبالوي، مقومات رسم السياسة العامة وفاعلية النظام 2017 .91

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2005السيايس العراقي بعد عام 

 االرشف، بإرشاف الدكتور: زيد عدنان العكييل. )العلوم السياسية(

م، امني فرج يوسف )احلكم الصالح يف اقليم كوردستان العراق دراسة يف 2017 .92

 املقومات واملعوقات(، الدكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة صالح الدين.

م، انتصار حسن عبداهلل )التنظيم الدستوري والقانوين للعالقة بني السلطتني 2017 .93

الترشيعية والقضائية يف العراق دراسة مقارن(، الدكتوراه القانون العام، كلية القانون 

 جامعة بغداد، بإرشاف د: ميثم حنظل. 

كي(، املاجستري م، اندرو رينيه حبيب )العالقة اجلدلية بني اليسار واالسالم احلر2017 .94

العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: 

 أمني جرجس لبوس.

م، اندلس حامد عبد )االستحواذ يف الرشكة القابضة واثره عىل حقوق املعرتضني 2017 .95

غداد، بإرشاف د: دراسة مقارنة(، الدكتوراه فرع القانون اخلاص، كلية القانون جامعة ب

 عيل فوزي ابراهيم. 
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م، انس رعد )الرقابة القضائية عىل اعامل االدارة املحلية دراسة مقارنة( الدكتوراه 2017 .96

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

ي يف م، انطوان جورج اخلوري )النزوح السوري وتأثريه عىل الوضع االجتامع2017 .97

لبنان(، املاجستري العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: أمني لبوس.

م، إنعام حممد جواد العندليب )الفكر السيايس عند السيد هاين فحص(، 2017 .98

الدكتور إياد النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 خلف العنرب. )العلوم السياسية(

م، انوار حممد هادي )الدفع بوجود اتفاق التحكيم االستوبل(، املاجستري 2017 .99

اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: منقذ عبدالرضا عيل 

 الفردان.

املؤسسات الوقفية دراسة  م، انوار حممود ابو ضباع )والية الدولة ورقابتها عىل2017 .100

فقهية معارصة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د مؤمن امحد شويدح
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م، انور صباح عبيد )خصومة الشخص املعنوي دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم 2017 .101

اف الدكتور ضمري النجف االرشف، بإرش -القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 حسني املعموري. 

م، اوس رائد سامل السيد )احلامية القانونية للعاملة الوافدة يف القانون الداخيل 2017 .102

واملعاهدات واملواثيق الدولية دراسة مقارنة يف القانون العراقي واللبناين( املاجستري 

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

جعفر عيل اكرب )دور االدعاء العام يف محاية املال العام يف العراق دراسة م، اياد 2017 .103

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

 هدى هاتف مظهر.

م، اياد خلف عبد العيساوي )آثار قواعد منظمة التجارة العاملية عىل دول اجلنوب 2017 .104

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

 بإرشاف د: عبداهلادي يموت. 

م، اياد شيخ قطنا )تطور مؤرشات التنمية البرشية يف إطار األهداف اإلنامئية 2017 .105

لأللفية دراسة حتليلية مقارنة اهلند لبنان( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 

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

 نبيل عيل و د. صابر بلول.
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م 2011م، اياد طارق عكله السعيدي )النظام السيايس يف تونس بعد التغيري عام 2017 .106

النجف  -دراسة يف املؤسسات والتحديات(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

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

م، اياد عاشور كاظم البحراين )دور االمني العام لألمم املتحدة يف حل املنازعات 2017 .107

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

 كريم مزعل الساعدي. )قسم القانون(

اق حسن العذاري، النزاع املسلح الدائر يف العراق بني القوات م، أياد عبد الرز2017 .108

، املاجستري معهد "دراسة يف ضوء القانون الدويل االنساين"احلكومية وتنظيم داعش 

النجف االرشف، بإرشاف د: حيدر كاظم القرييش. )قسم  -العلمني للدراسات العليا 

 القانون(

لألموال العامة يف الترشيعات الفلسطينية م، اية نارص عقل )احلامية القانونية 2017 .109

دراسة مقارنة يف ضوء احكام الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

 م، ايفا رمضان )دور الغرامة التهديدية يف التنفيذ العيني لاللتزام( املاجستري كلية2017 .110

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عمران كحيل.
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م، اييل الطرشه )دور نظام النقد الدويل يف األزمات االقتصادية الديون السيادية 2017 .111

األوروبية أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

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

م، ايامن محزة حسني )التنظيم القانوين للمرشوع املشرتك دراسة مقارنة(، 2017 .112

املاجستري القانون اخلاص التجاري، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف د: عيل فوزي 

 ابراهيم. 

 - 2002ة الرتكية م، ايامن دين )البعد االقليمي والدويل للسياسة اخلارجي2017 .113

(، الدكتوراه ختصص سياسات مقارنة قسم العلوم السياسية، جامعة حممد 2023

خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية بإرشاف د: لعجال اعجال حممد االمني.

مي( املاجستري كلية م، ايامن سامل مشعل )االنضاج الصناعي يف الفقه االسال2017 .114

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

 العيش.

م، ايامن عدنان عليان )االثار القانونية النضامم فلسطني للعهديني الدوليني 2017 .115

م دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة 1966اخلاصني بحقوق االنسان لسنة 

 جلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر.والقانون ا
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م، ايمن ابراهيم شحاته السيد يوسف، االنعكاسات التنموية لتفيش ظاهرة 2017 .116

االقتصاد غري الرسمي، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

حلق االنسان يف بيئة سليمة( الدكتوراه كلية القانون  م، ايمن العرت )احلامية اجلزائية2017 .117

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

م، ايمن رزاق هادى )دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز السلم االهيل يف العراق 2017 .118

 ( املاجستري.2003بعد 

ة املعاهدات الدولية دراسة م، ايمن عبدالرضا حممد )الرقابة عىل دستوري2017 .119

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

 زهري شكر.     

م، ايناس مكي عبد نصار )االفرتاض القانوين دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي( 2017 .120

ء بإرشاف د: عيل عبد الدكتوراه التخصص القانون املدين، كلية القانون جامعة كربال

 القادر البدري.

م، ايناس نارص كاظم )احلامية القانونية لذوي شهداء االرهاب يف العراق( 2017 .121

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

 عبيد. )قسم القانون(



31                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

االستعامل غري املرشوع م، ايناس يوسف داخل )املسؤولية العقدية الناشئة عن 2017 .122

لبطاقات الدفع االلكرتوين دراسة مقارنة(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم 

 السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: رائد صيوان عطوان.

م، اهياب كسيبة )جرائم العنف اجلنيس يف القانون الدويل اجلزائي( الدكتوراه 2017 .123

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

م، بارق محزة عبد اجلحييش )اثر قبول العمل عىل التزام املقاول بالضامن دراسة 2017 .124

مقارنة(، املاجستري القانون املدين، كلية القانون جامعة الكوفة قسم القانون اخلاص، 

 بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي 

المي )جريمة إنتهاك اخلصوصية عرب الوسائل م، بارق منتظر عبد الوهاب 2017 .125

اإللكرتونية يف الترشيع االردين دراسة مقارنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.

ي دراسة م، باسل جبار البدران )املهندس املقيم املرشف يف عقد املقاولة اإلنشائ2017 .126

يف ضوء القانونني األردين والعراقي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.
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م، باسم عبدالكريم حسن اجلحييش )احلق يف اهلوية لألقليات وضامناته يف 2017 .127

النجف  -مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  دراسة -الدساتري العربية 

 االرشف، إرشاف د: كاظم عيل عباس. )قسم القانون(

م، باسم نور الدين )أثر أزمة الالجئني عىل االحتاد األورويب أبعادها السياسية 2017 .128

واالقتصادية واالجتامعية( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

 لسياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد.ا

م، بالطيب حممد البشري )احلرية التعاقدية يف الرشكات التجارية وفقا للترشيع 2017 .129

اجلزائري(، الدكتوراه القانون اخلاص، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: لشهب حورية.

م، بان سيف الدين حممود املشهداين )املنافسة الطفيلية يف القانون العراقي دراسة 2017 .130

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

 .احلطيط

م، بخشان رشيد سعيد )األثار االقتصادية املرتتبة عىل احلامية القانونية للتغريات 2017 .131

 ية والبيئية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.اجلين
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 املاجستري( تركيا يف م، بدر محزة )جدلية العالقة بني العلامنية واألصولية2017 .132

 اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم كلية السياسية الدراسات االختصاص

 .الشيخ وجيه: د بإرشاف، السورية العربية

مطر )الرجوع يف اهلبة دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني  م، بديوي جماهد2017 .133

 النجف االرشف، بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. )قسم القانون( -للدراسات العليا 

م، براءة العيسى )العالقات الفرنسية الروسية وأبعادها اإلقليمية والدولية بعد 2017 .134

الدولية كلية العلوم السياسية جامعة  احلرب الباردة( املاجستري االختصاص العالقات

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد. 

م، براك عبد اهلل براك اهليفي )حجية الوسائل العلمية يف اإلثبات اجلزائي(، 2017 .135

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

 اللوزي. بإرشاف د: امحد

م، بروين عيل حممد امني )الرقابة عىل السلطة التقديرية لإلدارة يف نطاق القضاء 2017 .136

بإرشاف د:  االداري دراسة حتليلية مقارنة( جامعة السليامنية كلية القانون، املاجستري،

  دانا عبد الكريم.
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يف مستقبل  م، بسام يعقوب عباس )املرتكزات الفكرية حلزب اهلل اللبناين واثرها2017 .137

النجف االرشف،  -دوره السيايس(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: حممد عطوان خلف. )العلوم السياسية( 

م، بسمة حممد أمني )القرائن يف القانون اإلداري دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 2017 .138

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.

ين )تسوية منازعات عقود االشغال العامة يف ضوء م، بسمة ناظم نور الد2017 .139

االتفاقية املوحدة الستثامر رؤوس االموال يف الدول العربية(، املاجستري، القانون العام 

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد دحام الفهداوي.      

يف العرص الوسيط م، بشار سعدون هاشم )الفكر السيايس الديني الغريب 2017 .140

اوغسطني انموذجا(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، بإرشاف د: امل 

 هندي كاطع.

م، برشى رضا حممد )عقد تأمني املشاريع النفطية دراسة مقارن(، املاجستري 2017 .141

 القانون اخلاص، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: راقية عبداجلبار. 

سامل حممد ربعي )دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثامر(  م، بشري2017 .142

املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: حممود 

 الشوابكة.
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م، بشري سبهان امحد )التنظيم القانوين حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية 2017 .143

 القضائية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.  

م، بشري شوقي صالح عزام )ظاهرة التسييس يف االجهزة الدولية احلكومية 2017 .144

ة والدبلوماسية، حلقوق االنسان الواقع وافاق املعاجلة(، الدبلوم العالقات الدولي

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

م، بنان حممد أمحد طنطور )نحو إطار قانوين لتنظيم املقاصة اإللكرتونية 2017 .145

للشيكات يف فلسطني دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة 

 بريزيت فلسطني.

م، بورشيط حسناء )النظام القانوين للعقار الفالحي يف اجلزائري(، الدكتوراه 2017 .146

القانون، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: 

 عزري الزين.

م، بيداء حسني حريب )املسؤولية املدنية الناشئة عن ارضار وسائل االعالم دراسة 2017 .147

 تري القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون. مقارنة(، املاجس

م، تامر جندي عبد الوهاب، السلوك البيئي للرشكات دولية النشاط يف البلدان 2017 .148

 النامية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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ي دراسة مقارنة(، املاجستري م، تبارك نجم عبد )احلامية اجلزائية لرئيس اجلمهور2017 .149

  العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: غازي حنون خلف.

م، تريزة بيسكويس )تقرير عن اعامل التدريب يف رشاكة الرشق االوسط وشامل 2017 .150

لية افريقيا للوقاية من النزاعات املسلحة(، الدبلوم منظامت دولية، اجلامعة اللبنانية ك

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: امني لبس.

م، تسنيم إسامعيل عبد اجلبار كحلة )عقد رشاء احلقوق التجارية يف فلسطني 2017 .151

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

 د: أمري خليل.

م، تسنيم فكري الدويري )ضامن العيب اخلفي يف عقد اإلجيار يف القانون املدين 2017 .152

 األردين(، جامعة الريموك االردن.  

دراسة "م، تغريد عاشور صالح، جريمة ايواء املحبوسني واملقبوض عليهم 2017 .153

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

 ر عباس احلسيني. )قسم القانون(عام

م، متكني عبد رسحان )آثار االحكام اجلزائية االجنبية يف العراق ولبنان دراسة 2017 .154

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

 وسام حسني غياض.       
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وين لفحص املستندات من قبل املرصف م، متوز شنان حسني مكوطر )النظام القان2017 .155

النجف  -دراسة مقارنة( املاجستري قسم القانون معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف الدكتور ابراهيم اسامعيل ابراهيم الربيعي.

م، ثامر رضاء عيل املفرجي )التدخل البيئي يف نطاق القانون الدويل العام(، 2017 .156

نون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف املاجستري، قسم القا

 د: هالة صالح ياسني احلديثي و د سلوى امحد ميدان املفرجي.

م، ثامر عدنان فرحان )دور وزارة اخلارجية العراقية يف ابرام االتفاقيات الدولية 2017 .157

(، املاجستري قسم 2015( لسنة 35الثنائية يف ضوء قانون عقد املعاهدات العراقي رقم )

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور حيدر  -القانون معهد العلمني للدراسات العليا 

 ادهم الطائي.

م، ثامر عطب جمييل )النظام التأديبي للقضاة يف مرص والعراق( املاجستري كلية 2017 .158

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.

لني املايل والتأديبي للوظيفة العامة(، م، ثائر لقامن االبراهيمي )التقادم يف املجا2017 .159

جامعة الكوفة، املاجستري القانون اخلاص، رئيس اللجنة عامر زغري، د:  -كلية القانون 

 سحر جبار د: جواد سميسم عضوا بإرشاف د: سعيد الشبيل. 
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م، ثاير هويب خليل )املركز الدستوري لرئيس اجلمهورية يف كل من لبنان 2017 .160

ارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف والعراق دراسة مق

 لبنان بإرشاف د: طه محيد العنبكي. 

م، ثراء ريا اسكندر )االصالح الرضيبي يف جمال الرضائب عىل الدخل دراسة 2017 .161

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

 و د عكام. احلالق

م، ثريا هاشم فاخر الكناين )احلامية الدولية للنساء االسريات يف القانون الدويل(، 2017 .162

 املاجستري القانون، جامعة كربالء كلية القانون، بإرشاف د: عبد عيل حممد سوادي. 

م، جاسم حممد حسني )اثر حترير التجارة العاملية عىل ترشيعات العمل الدولية 2017 .163

 ، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.والوطنية(

م، جاسم حممد عبدالكريم )املتغري االيراين يف العالقات العراقية الرتكية بعد عام 2017 .164

النجف  -( املاجستري قسم العلوم السياسية معهد العلمني للدراسات العليا 2003

 االرشف، بإرشاف الدكتور حسني عليو عيشون.

كاظم الغانمي )جريمة انتهاك حرمة القبور يف الترشيع م، جاسم حممدعيل عيل 2017 .165

النجف االرشف،  -العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: ارساء حممدعيل سامل. )قسم القانون(
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م، جاال اخلري )االعتداءات االرسائيلية بذريعة الدفاع عن النفس الوقائي لبنان 2017 .166

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

 جورج عرموين.        

م، جبار شمخي جرب االسدي، املسؤولية اجلزائية ملطلقي العيارات النارية دراسة 2017 .167

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

 زة عسل. )قسم القانون(مح

م، جبار فريح عباس )االتفاق النووي االيراين مع الدول الكربى وتداعياته 2017 .168

االسرتاتيجية وانعكاساته االقليمية(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر. 

وائية دراسة مقارنة(، الدكتوراه القانون م، جدي وناسة )احلامية اجلنائية للبيئة اهل2017 .169

الدويل والعالقات الدولية، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 اجلزائر، بإرشاف د: جلول شيتور.

م، جعفر هبلول جابر احلسيناوي )التحديات السياسية واالقتصادية للهيمنة 2017 .170

الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة االمريكية تكتال الربكس وشنغهاي إنموذجا(، 

 النهرين.
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م، جعفر عزيز حمسن )دور النظام احلزيب يف النظام السيايس دراسة مقارنة بني 2017 .171

الواليات املتحدة واململكة املتحدة( املاجستري قسم النظم السياسية والسياسات العامة 

 عيل حسني التميميكلية العلوم السياسية اجلامعة املستنرصية بإرشاف د سعد 

م، جعفر عامد عبد عيل )حلول مشرتي املصنع حمل املستأجر(، املاجستري القانون 2017 .172

 املدين كلية القانون جامعة القادسية. 

م، جعفر نعمة صالح الطالقاين )الرقابة الدستوري عىل قرارات السلطة التنفيذية 2017 .173

 -د العلمني للدراسات العليا ذات الطابع السيايس يف العراق دراسة مقارنة(، معه

 ( )قسم القانون(2017-12-29النجف االرشف، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد. )

م، مجال صالح الدين مجال ضبان )اثر اخللل يف اجراءات االدعاء والتحقيق 2017 .174

االبتدائي عىل سري التقايض يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة 

 ن اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: يارس اسعيد فوجو.والقانو

م، جهاد عيل مجعة )دور جملس شورى الدولة العراقي يف محاية احلقوق واحلريات 2017 .175

العامة دراسة مقارن(، الدكتوراه القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: 

 مها هبجت يونس. 
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ملجمعي )اخلطاب السيايس يف الفضائيات احلزبية العراقية م، جواد خنفر كاظم ا2017 .176

مقارنة( املاجستري، اجلامعة العاملية  ومتطلبات اخلطاب االعالمي الوطني دراسة حتليلية

 للعلوم االسالمية لندن، بإرشاف د: وسام فاضل الدراجي. 

اطي م، جوان عدنان قادر زنكنة )التسبيب واثره يف مرشوعية القرار االنضب2017 .177

دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

 كركوك، بإرشاف د: سامي حسن نجم احلمداين و د فرات رستم امني.

م، جوانة عبدااللة امحد نادر )اللجنة الدولية للصليب االمحر ودورها يف تطبيق 2017 .178

، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية القانون الدويل االنساين(، املاجستري

 جامعة كركوك، بإرشاف د: طلعت جياد جلي.

م، جورج سامي نقوال فهمي، املركز القانوين للعاملني يف دور العبادة. رسائل 2017 .179

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

وسائل التواصل االجتامعي يف عملية التحول  م، جيدور حاج بشري )اثر2017 .180

الديمقراطي يف الدول العربية دراسة مقارنة(، الدكتوراه ختصص سياسية وادارية قسم 

العلوم السياسية، جامعة حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: قوي بوحنية.
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جيمن فيض اهلل شاهني )حتالفات ايران االقليمية واثرها عىل التوازن م، 2017 .181

( املاجستري العلوم السياسية كلية 2003االسرتاتيجي يف منطقة الرشق االوسط بعد عام 

 العلوم السياسية جامعة النهرين.    

 -كلية القانون  م، جني يارس حسني، )موازنة املحافظة غري املنتظمة يف بإقليم(2017 .182

 قسم القانون العام، املاجستري، بإرشاف د: عيل هادي عطية. جامعة ذي قار،

م، جيهان حيدر خليل، االلتزام بالتبصري بنقل االعضاء البرشية، املاجستري معهد 2017 .183

-19النجف االرشف، بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. ) -العلمني للدراسات العليا 

 م( )قسم القانون(5-2017

بن سعيد بن حممد مسن )مرتكزات السياسية اخلارجية العامنية يف ظل م، حاتم 2017 .184

املتغريات اإلقليمية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 

 الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد القطاطشة

دكتوراه م، حازم اكرم صالح )اثر االرادة الباطنة يف العقد دراسة مقارن(، ال2017 .185

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

م، حازم رايض لفته احلافظي )سيادة العراق دراسة يف االبعاد القانونية 2017 .186

النجف االرشف، إرشاف  -والسياسية(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الدكتور عيل يوسف الشكري.
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زم حممد خليل عبدالرحيم برهم )الوضع القانوين للمهجرين السوريني يف م، حا2017 .187

دول اجلوار السوري ويف اوروبا( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية 

 احلقوق، بإرشاف د: حممد حسني القضاة. 

م، حازم نياز راشد رداد )إجراءات حماكمة األحداث يف القانون الفلسطيني 2017 .188

ة مقارنة بالقانون األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة دراس

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: صالح حجازي.

م، حافظ ابراهيم مالك البعاج )اختيار الرئيس االمريكي بني النص الدستوري 2017 .189

الرشف، النجف ا -والواقع العميل(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف الدكتور ماجد حمي الفتالوي. )العلوم السياسية(

م، حبيب عبداهلل )املعاملة الرضيبية للمصارف اخلاصة يف سورية دراسة مقارنة( 2017 .190

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

لعاملة يف الترشيعات الدولية والوطنية م، حذام حممدعيل بيدي )ضامنات املرأة ا2017 .191

النجف االرشف، بإرشاف  -دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: عامر طارق عبدالعزيز. )قسم القانون(

م، حسام رسحان كاظم الرششاحي )القوة القانونية للموجب الطبيعي( 2017 .192

 لبنان. -ية بريوت املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالم
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م، حسام ظافر رحيم )الرصاع الدويل عىل النفوذ السيايس واالقتصادي يف العراق 2017 .193

وسوريا(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: 

 عبداهلادي يموت.    

لنفط والغاز(، م، حسام عبيس عودة )املسؤولية املدنية البيئية لرشكات تكرير ا2017 .194

 املاجستري القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية. 

م، حسام حييى مخيس البنا )جريمة العدوان يف ضوء احكام النظام االسايس 2017 .195

م انمودجا( املاجستري 2014للمحكمة اجلنائية الدولية العدوان االرسائييل عىل غزة عام 

 مية بغزة فلسطني بإرشاف د: رائد صالح قنديل.كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسال

م، حسان دياب )اجراءات الضابطة العدلية يف اطار التحقيق اجلزائي(، الدبلوم 2017 .196

القانون اجلزائي، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: 

 وسام غياض.

لبنان  -لعريب وسبل مكافحتهام، حسن أسعد )تبيض األموال يف الوطن ا2017 .197

واإلمارات العربية املتحدة أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 

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

 قاسم أبو دست.
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ة مقارنة بني م، حسن حسني عبيد )احلريات السياسية وضامناهتا الدستورية دراس2017 .198

مصادر الضامنات الوضعية والدينية(، الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: خليل حسني.

م، حسن سعد عبد احلميد التحايف )السياسات العامة ملكافحة االرهاب يف 2017 .199

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

م، حسن صادق آل حسوين )أحكام الكفالة يف املواد اجلزائية دراسة مقارنة(، 2017 .200

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور حممد  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 عيل سامل. )قسم القانون(

 العراق(، املاجستري م، حسن صالح مهدي )الرقابة السياسية عىل املحافظ يف2017 .201

النجف االرشف، بإرشاف د: عامر زغري حميسن.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، حسن عبدالرزاق )التنظيم القانوين لالحزاب السياسية ودورها يف التجربة 2017 .202

ق الديمقراطية اجلزائرية(، الدكتوراه القانون العام، جامعة حممد خيرض كلية احلقو

 والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: لشهب حورية.

م، حسن عيل عبداحلسني البديري، حدود اختصاص رئيس جملس الوزراء يف 2017 .203

م، دراسة حتليلية 2005ختطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة يف دستور العراق لعام 
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: حيدر حممد النجف االرشف، بإرشاف د -مقارنة، معهد العلمني للدراسات العليا 

 الوزان. )قسم القانون(

م، حسن فاضل )ترشيد االنفاق العام يف سورية يف ظل احلرب وتداعياهتا( 2017 .204

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

 م، حسن حممد حسن الكرعاين )التعويض عن الرضر االديب يف املسؤولية العقدية2017 .205

دراسة مقارنة بني الفقه والقانون(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. -العليا 

م، حسن هادي عبود )احكام الكفالة يف املواد اجلزائية دراسة مقارنة(، املاجستري 2017 .206

بإرشاف د: حممد عيل سامل. )قسم  النجف االرشف، -معهد العلمني للدراسات العليا 

 القانون(

م، حسنني عيل هادي )املركز القانوين للمستشار يف سوق االوراق املالية(، 2017 .207

 املاجستري القانون التجاري كلية القانون جامعة القادسية. 

)استقالل القضاء االداري يف العراق دراسة مقارنة(  م، حسني جاسم شايت2017 .208

 القانون، املاجستري، بإرشاف د: سليم نعيم خضري.  جامعة البرصة كلية

م، حسني جبار الزم )الفصل يف املنازعات الرياضية بالتحكيم( املاجستري 2017 .209

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، حسني مجيل حمسن معيوف الزاميل )اعادة رسم االطار القانوين للمسؤولية 2017 .210

ود العقارات دروس مستفادة من جتربة مرص(، املاجستري القانون املدنية ملثبت حد

 اخلاص، كلية القانون جامعة القادسية، بإرشاف د: نظام جبار طالب.

م، حسني حيدر عبدالرضا )احلامية املدنية للمستهلك يف التعاقد االلكرتوين(، 2017 .211

د: عيل مطرش املاجستري القانون التجاري، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف 

 عبدالصاحب. 

م، حسني خري الدين املوسوي )ظاهرة التمديد الرئايس والربملاين يف لبنان(، 2017 .212

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

 بإرشاف د: زهري شكر.

ق ومرص(، م، حسني رزاق مرزة )احلقوق الدستورية للمواطن يف العرا2017 .213

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

م، حسني عباس جبار )عقود اخلدمة النفطية يف العراق بني النظرية والواقع 2017 .214

النجف االرشف، إرشاف  -دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 سامعيل صعصاع غيدان. )قسم القانون(الدكتور ا



48                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، حسني عباس مهنا )جتربة احلكم املحيل يف العراق من الدولة البسيطة اىل الدولة 2017 .215

املركبة دراسة حتليلية(، املاجستري فرع احلكومات واالدارة املحلية كلية العلوم السياسية 

 جامعة بغداد، بإرشاف د هشام عزالدين جميد. 

 حسن اليارسي )االلتزام العقدي باالعالم دراسة مقارنة بني م، حسني عيل2017 .216

 -القوانني الوضعية والفقه االسالمي(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: ضمري حسني املعموري. )قسم القانون(

 م، حسني عيل حسني الديراوي، العنف السيايس والتحول الديمقراطي يف2017 .217

دراسة يف أثر العامل الفكري، املاجستري معهد العلمني للدراسات  2003العراق بعد 

 النجف االرشف، بإرشاف د: حممد عطوان خلف. )العلوم السياسية( -العليا 

م، حسني عيل كرنيب )البث الفضائي التلفزيوين يف الترشيعني الوطني والدويل(، 2017 .218

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

م، حسني عيل حممد حطاب )احلامية اجلنائية للربيد االلكرتوين(، املاجستري 2017 .219

 القانون اجلنائي كلية القانون جامعة القادسية.

م، حسني حممد شنيشل الكعبي )ابرام العقود االدارية وفقا ألسلوب االتفاق 2017 .220

دراسة مقارنة بني القانونني اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية املبارش 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غادي مقلد.       
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م، حشوف ياسني )اشكالية االمن يف منطقة اخلليج بني السياسات االقليمية 2017 .221

دولية ودراسات اسرتاتيجية، جامعة واالسرتاتيجيات الدولية(، الدكتوراه عالقات 

حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: لعجال اعجال 

 حممداالمني.

م، حال عيل محد )اختصاص جملس الوزراء يف اصدار الترشيعات الفرعية 2017 .222

انون دراسة مقارن(، املاجستري الق 2005وتطبيقاته يف ظل دستور مجهورية العراق لسنة 

 العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: مصدق عادل طالب. 

م، حليم نعمة حسني الدليمي، االختصاص القضائي للمحكمة الكمركية يف 2017 .223

جرائم هتريب النفط ومشتقاته يف الترشيع العراقي، املاجستري معهد العلمني للدراسات 

 ل. )قسم القانون( النجف االرشف، بإرشاف د: عيل محزة عس -العليا 

م، محادة انور شحتة كحيل )املعاجلة الترشيعية جلرائم االجتار باملخدرات يف 2017 .224

الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: تامر حامد القايض.

ايس األردين يف الدفاع عن وسطية م، محزة نواف الفايز )دور اخلطاب السي2017 .225

اإلسالم رسالة عامن أنموذجًا( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى
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م، محيد اسعد نداوي اجلوراين، احلامية اجلنائية املوضوعية حلق االنسان يف بيئة 2017 .226

النجف االرشف، بإرشاف د: متيم  -اجستري معهد العلمني للدراسات العليا مالئمة، امل

 طاهر اجلادر. )قسم القانون(

م، محيد نعيم خضري )اململكة العربية السعودية واالزمة السورية بعد عام 2017 .227

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

 عادل عبد محزة ثجيل.

م، حنان الياس برجي )التزوير االلكرتوين بني النص واالجتهاد دراسة مقارنة 2017 .228

بني القانون اللبناين والقانون الفرنيس(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: وسيم احلجار.

ة عن جريمة االرهاب الدويل، املاجستري م، حنان حسن مالح، املسؤولية الدولي2017 .229

النجف االرشف، بإرشاف د: عبدالرسول كريم ابو  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 صيبع. )قسم القانون(

م، حوراء عزاوي ذياب )التنظيم القانوين للمطل دراسة قانونية(، املاجستري كلية 2017 .230

بيل زوين و د: حيدر الشمري و د: القانون جامعة بغداد، د: اسعد فاضل منديل و د: ن

 مالك جابر رئيسا.  
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م، حياة النفوس يوسفي )االسرتاتيجية الروسية يف منطقة املتوسط من منظور 2017 .231

تعدييل(، املاجستري اجلامعة العربية بن مهيدي ام البواقي، كلية احلقوق والعلوم 

ط، بإرشاف د: فاطمة السياسية قسم العلوم السياسية، ختصص دراسات امنية يف املتوس

 محوتة. 

م، حيدر امحد عبدالزهرة الفتالوي )الرقابة القضائية عىل مبدأ التناسب يف حالة 2017 .232

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

 لبنان.     

املاجستري معهد م، حيدر سامل ياسني )احلصانة القضائية للموظف الدويل(، 2017 .233

العلمني للدراسات العليا النجف االرشف بإرشاف د: صدام حسني الفتالوي. )قسم 

 القانون(

م، حيدر صباح مطرش )املراجعة االدارية املسبقة كرشط لقبول الدعوى(، 2017 .234

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

 مقلد.     

(، 2003م، حيدر صبحي )السياسة اخلارجية الكويتية جتاه العراق بعد 2017 .235

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م، حيدر عبد حمسن شهد العويدي )االختصاصات الضمنية للمنظامت 2017 .236

الدولية(، قسم القانون العام، الدكتوراه، جامعة بابل كلية القانون، بإرشاف د: عيل 

 ي محيدي.هاد

م، حيدر عيل حسني عيل العقايب )احكام استخدام االدارة للقوة يف مواجهة 2017 .237

االضطرابات العامة محاية للنظام العام دراسة مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة 

 بغداد.

م، حيدر عيل ضايف )استقالل القضاء الدستوري وأثره يف الرقابة عىل دستورية 2017 .238

 ملاجستري القانون كلية القانون جامعة ذي قار.القوانني( ا

م، حيدر غالب املرشدي )خلو منصب رئيس يف دستور مجهورية العراق دراسة 2017 .239

 كلية القانون، بإرشاف د: رافع شرب. -مقارنة( جامعة بابل 

م، حيدر ناجي طاهر سلامن ابو صيبع، دور النظام االحتادي يف محاية احلقوق 2017 .240

النجف  -ليات يف العراق، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا الثقافية لألق

 االرشف، بإرشاف د: عيل نجيب محزة. )قسم القانون(

م، خالد الرابح )اندماج املصارف من الوجهة القانونية دراسة مقارنة( املاجستري 2017 .241

 املرصي.كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون 
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م، خالد الرقشة )التعاون األمني بني دول حوض املتوسط يف مواجهة التهديدات 2017 .242

األمنية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نمري عيسى.

ة املالية العاملية تأثريها عىل م، خالد حسن الرشبيني ابراهيم العشاموي )األزم2017 .243

الدول النامية وسياسات مواجهتها مع دراسة لتداعيات األزمة عىل االقتصاد املرصي( 

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، خالد حسن الرشبيني العشاموي، االزمة املالية العاملية، رسائل واطاريح 2017 .244

 ة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م، خالد عبد الرمحن جرب اجلابري )التنافس الرويس االمريكي يف سوريا بعد عام 2017 .245

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

 العالقات الدولية( -هباء عدنان السعربي. )العلوم السياسية 

بلويش )دور النيابة العامة يف تنفيذ االحكام اجلزائية دراسة م، خالد عبداحلميد ال2017 .246

مقارنة(، املاجستري القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة كلية القانون، 

 بإرشاف د: ابو الوفا حممد ابو الوفا.
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م، خالد ماهر صالح )أثر قرينة صحة وسالمة القرار اإلداري يف إجراءات دعوى 2017 .247

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد الشباطات.

م، خالد حممد سعيد عبد هلل، مفهوم الدولة بني الفكر االسالمي والفكر 2017 .248

 االغريقي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.  

م، خالد ناجي سلامن الشجريي )دور احلوافز الرضيبية يف تشجيع االستثامر يف 2017 .249

مشاريع الطاقة املتجددة دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عباس نرص اهلل.      

ثر العرف عىل مستجدات أحكام املرأة يف الفقه م، ختام سالمة سليامن ابو عمرة )أ2017 .250

االسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: مازن اسامعيل هنية. 

م، خلدون العمر املرشف )تسوية املنازل الناشئة عن عقد الوساطة املالية دراسة 2017 .251

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

 قرباش.
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م، خلود موسى الدبعي )االطار القانوين لتداول أسهم الرشكة املسامهة العامة( 2017 .252

املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: مصطفى موسى 

 العطيات.

طة التقديرية لإلدارة دراسة مقارنة(، م، خليفي حممد )الضوابط القضائية للسل2017 .253

الدكتوراه القانون العام، جامعة ايب بكر بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 

 بإرشاف د: تشوار اجلياليل.

م، خليل امحد خليل شاهني )االختصاصات القضائية لرئيس الدولة يف النظام 2017 .254

تقالل القضاء دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء الدستوري الفلسطيني واثرها عىل مبدأ اس

النظم القانونية والرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

 02/  15م، خليل باديس و زهري بورناس )أوامر قايض التحقيق وفق االمر 2017 .255

ن االجراءات اجلزائية(، املاجستري القانون اجلنائي، جامعة حممد بو املعدل واملتمم لقانو

 ضياف املسيلة كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: فواز جللط.

م، خليل حسن حامد رضوان )حماكمة املتهم الفار من وجه العدالة يف القانون 2017 .256

عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف  األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء

 د: صالح حجازي.
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م، خليل عبود صالح الدليمي )املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد قوات االحتالل 2017 .257

يف العراق(، جامعة العلوم االسالمية العاملية كلية الدراسات العليا االردن، الدكتوراه، 

 بإرشاف د: صالح سعود الرقاد.  

ليل حممد )مستقبل احلركات التكفريية وسبل مواجهتها(، الدبلوم م، خ2017 .258

العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: عيل شكر.

م، دارين سعيد هياجنة )الربيع الغريب يف السنة اللهب مفاهيم السلطة واملقاومة( 2017 .259

 كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد حاج حممد املاجستري

م، دايل صالح جانبني )أثر اخلروج الربيطاين من االحتاد االورويب(، الدبلوم 2017 .260

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

 خليل حسني.

عمر أبو بكر )صالحيات املحافظ يف الضبط اإلداري والضبط م، دانة قدري 2017 .261

القضائي وفقا للنظام القانوين الفلسطيني( املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة 

 بريزيت فلسطني بإرشاف د: مصطفى عبد الباقي.
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دراسة م، دانيال حبيب )الرقابة القضائية عىل املرشوعية الداخلية للقرار االداري 2017 .262

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

 حممد احلسن .

م، دانيه امللقي )دراسة حتليلية للعالقة اجلدلية بني التنشئة السياسية واهلوية 2017 .263

اجلزائر أنموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية 

 معة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ.جا

م، دحامنية عيل )متابعة رؤساء املحكمة اجلنائية الدولية(، الدكتوراه القانون 2017 .264

اجلنائي الدويل، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف 

 د: رشيدة العام.

سياسة اخلارجية الروسية جتاه األزمة يف سورية من م، دعاء امحد زيدان )ال2017 .265

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 2011

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نمري عيسى.

م، دعاء عبدالوهاب اخلتاتنة )سلطة القايض املدين يف املوازنة بني التزامات 2017 .266

( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية أطراف العقد

 بإرشاف د: حممد العاموي.
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م، 2003م، دعاء قحطان باقر، العراق واالندماج االقليمي بعد عام 2017 .267

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "االشكاليات واحللول"

  باقر السعيدي. )العلوم السياسية( االرشف، بإرشاف د: اسامة مرتىض

م، دعد احلسن )احلامية القانونية للمتجر االلكرتوين( املاجستري كلية القانون 2017 .268

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

م، دلري حسن حممد )اجلرائم ضد اإلنسانية يف الفكر االسالمي دراسة مقارنة 2017 .269

 الدولية املعارصة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص. باملواثيق

م، ده شتى قادر حسني )النظام القانوين لعقود النفط يف العراق دراسة مقارنة( 2017 .270

 املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

 م، ده شتي سالم سعيد )إعادة املحاكمة يف ضوء قانون اصول املحاكامت اجلزائية2017 .271

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

 معاذ جاسم الدليمي.      

م، ديام الفتى )دور الشفافية واملساءلة يف االصالح االداري( الدكتوراه كلية 2017 .272

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد العموري.
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م، رايض سليم توفيق مصباح االبعج، التكامل االقتصادي يف القطاع الزراعي 2017 .273

بني مرص والسودان وليبيا، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

عىل االقتصاد  2015 - 2011م، رامي البيطار )تداعيات األزمة السورية 2017 .274

 االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية السوري( املاجستري

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

م، رامي السيد أمحد الرشبيني ابراهيم )دور الدولة يف التوجه نحو اقتصاد 2017 .275

معة املنصورة جا احلقوق كلية الدكتوراه( مرص عىل تطبيقية و مقارنة دراسة املعرفة

 مرص.

م، رامي خويل )جمموعة دول الربيكس ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي 2017 .276

الدويل( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست.

وعية قرارات احلاكم اإلداري بالتوقيف يف م، رانية سعدات السعدي )مرش2017 .277

القانون األردين يف ضوء املعايري الدولية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 

 االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي القبيالت.
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الزمة م، رائد بحري )امهية التنسيق بني القوانني املالية والنقدية يف حل ا2017 .278

االقتصادية السورية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: مجيل صابوين.

م، رائد محدان عاجب املالكي )االستقالل الذايت لواليات الدولة االحتادية 2017 .279

ية القانون وتطبيقاته يف الدساتري املعارصة دراسة مقارن(، الدكتوراه القانون العام، كل

 جامعة بغداد، بإرشاف د: مها هبجت يونس. 

م، رائد نعيم رجب العيش )الرقابة القضائية عىل القرارات االدارية املتعلقة برتقية 2017 .280

املوظف العام يف فلسطني دراسة حتليلية للقوانني واالنظمة الفلسطينية واحكام حمكمة 

ن اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف العدل العليا( املاجستري كلية الرشيعة والقانو

 د: صالح الدين فوزي.

م، رائد هالل كردي )املسامهة التبعية يف اجلريمة دراسة مقارنة(، املاجستري قسم 2017 .281

القانون اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف د: حمروس 

 نصار غائب.  

ي )دور مؤرشات قائمة التدفقات النقدية يف تقييم األداء م، رائف معن الغاليين2017 .282

املايل دراسة حالة للرشكات الصناعية الدوائية يف األردن( املاجستري كلية القانون جامعة 

 االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: عبداخلالق مطلك الراوي.
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الدويل وفق اتفاقية جنيف  م، ربا ابو خري )تنازع القوانني يف سند السحب2017 .283

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

 بإرشاف د: اخلابور.

م، ربيع حنا )املفهوم احلديث ملبدأ الرشعية اجلزائية( الدكتوراه كلية القانون 2017 .284

 ج.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الرسا

م، رجاين حممود حممد ابراهيم خرض، انعكاسات سياسات صندوق النقد الدويل 2017 .285

عىل حتقيق التنمية االقتصادية يف مرص وكوريا اجلنوبية رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ق النقد م، رجائي حممود حممد ابراهيم خرض )انعكاسات سياسات صندو2017 .286

الدويل عىل حتقيق التنمية االقتصادية يف مرص وكوريا اجلنوبية دراسة مقارنة وتطبيقية( 

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، رمحن جبار عبيد )العالقات الروسية الرتكية يف القرن الواحد والعرشين(، 2017 .287

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.   

م، رمحه عبد الكريم ابو سنيده )خمالفة االحتالل االرسائييل لضوابط الرضورة 2017 .288

قطاع غزة واثارها القانونية دراسة وصفية حتليلية( املاجستري  العسكرية يف هجامته عىل

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د حممد نعامن النحال.
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م، رسول عبداحلسني عزيز )احلامية املدنية من الرضر االوزوين دراسة مقارنة(، 2017 .289

رشف، بإرشاف د: عزيز جرب اخلفاجي. النجف اال -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، رشا الظريف )طريق احلرير اجلديد قوة صينية عاملية(، الدبلوم العلوم 2017 .290

السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: ليىل 

 نقوال.

القانون واالجتهاد دراسة م، رشا شوقي املسرتاح )احكام عقد الضامن بني 2017 .291

مقارنة(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: سيبيل جلول.

م، رشا حممد صالح اجلبوري )التنظيم القانوين لالغراق التجاري يف ضوء 2017 .292

ق األوسط كلية احلقوق، الترشيع االردين(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرش

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد ابو اهليجاء.

م، ريض حممدعيل هادي البلداوي )مكافحة االرهاب الدويل وأثره يف تطبيق 2017 .293

(، الدكتوراه معهد العلمني "دراسة يف دور السلطة الترشيعية"قواعد حقوق االنسان 

 رشف، بإرشاف د: كامل عبد خلف. )قسم القانون(النجف اال -للدراسات العليا 
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م، رعد محود خلف )القيمة القانونية للمفاوضات التمهيدية قبل مرحلة التعاقد 2017 .294

دراسة مقارنة بني العراق ولبنان(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان.      

الية يف العراق ودورها يف احلد من التفاوت يف م، رغد هاشم حممد )السياسة امل2017 .295

توزيع الدخل(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: عباس نرص اهلل.       

م، رفاة عبدالعظيم عبد احلسن )السياسات العامة لألمن الوطني يف مكافحة 2017 .296

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 2003االرهاب يف العراق بعد عام 

 جامعة النهرين.    

م، رفيف مكي كاظم )القرارات املحصنة من الطعن باإللغاء يف القانون العراقي 2017 .297

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: عادل العيل.

رفيق شاوش )اجلرائم املرضة باملصلحة العامة يف الترشيع اجلنائي املقارن(، م، 2017 .298

الدكتوراه القانون اجلنائي الدويل، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 اجلزائر، بإرشاف د: عبدالرؤوف دبابش.
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لوم م، رقية سعيد خلخال )الفكر السيايس جلاك دريدا(، الدكتوراه كلية الع2017 .299

 السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: محيد فاضل حسن.

م، رقية عيل عبود )الوكيل العالقات بني الواليات املتحدة االمريكية واهلند يف 2017 .300

( الدكتوراه الدراسات الدولية كلية العلوم 1998ضوء اتفاقية التعاون بعد عام 

 السياسية جامعة بغداد.

حلامية اجلنائية لسالمة املالحة البحرية للسفن(، م، رنا عبدالرحيم مردان )ا2017 .301

املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حممد عيل 

 عبدالرضا عفلوك.

 - 1971م، روان كنعان )العالقات السعودية القطرية بني التعاون والتصادم 2017 .302

اسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق (، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوم2014

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: امحد ميل.

م، روز قاسم رشيف )امللكية الفكرية للنباتات املعدلة وراثيا املتعلقة بالشعوب 2017 .303

 االصلية(، املاجستري القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية. 

م، روضة ماجد عاميرة )األديب كقوة دافعة للتغيري اإلنتاج الروائي العريب و 2017 .304

 The novelist as a change impetus : Arabالتحوالت الديمقراطية 

literary production and democratic transformations )



65                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

يت فلسطني املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريز

 بإرشاف د: مرض قسيس.

م، روال غزال )خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وآثاره عىل العالقات 2017 .305

االقتصادية األوروبية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست.

م، رياض محيد طايس السامرائي )التفاوض يف جمال التعاقد عن طريق املناقصة 2017 .306

دراسة مقارنة بني لبنان والعراق(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غادي مقلد.     

نية الدولية دراسة م، رياض عبد املحسن جبار الفتالوي )االدارة االنتقالية املد2017 .307

 كلية القانون بإرشاف د: صدام حسني الفتالوي.  -مقارنة(، املاجستري جامعة بابل 

م، ريم شقري )دور القروض العامة الداخلية يف متويل إعادة االعامر يف سورية( 2017 .308

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

زرنك دلري عمر )عيوب القرار االداري دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون  م،2017 .309

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عباس نرص اهلل.  

م، زمن جاسم حممد )مكانة سوريا يف املدرك االسرتاتيجي االيراين بعد عام 2017 .310

 وم السياسية جامعة النهرين.    ( املاجستري العلوم السياسية كلية العل2003
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م، زه وه ند نوزاد هادي )املسؤولية اجلزائية للموظف العام عن اجلرائم املرتكبة 2017 .311

تنفيذًا ألوامر رئيسه دراسة مقارنة بني الترشيع األردين والعراقي(، املاجستري جامعة 

اف د: امحد الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرش

 اللوزي.

م، زهراء جواد كاظم عباس اليارسي )االستجواب واملواجهة يف نظام 2017 .312

االجراءات اجلزائية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اجلنائي كلية القانون جامعة 

 املصطفى قم ايران بإرشاف د: مهدي اخلاقاين.  

لقانون اللبناين والقانون م، زهراء حسني ابراهيم )اجارة االرحام يف ضوء ا2017 .313

املقارن(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: هال العريس.

م، زهراء عبداالمري امحد اخلفاجي )الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي يف 2017 .314

إنموذجا(، املاجستري معهد العلمني جامعة كربالء  -دراسة مقارنة  -العراق 

النجف االرشف، بإرشاف د: نرص حممد عيل. )قسم العلوم  -للدراسات العليا 

 السياسية(



67                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، زهراء عامد حممد كلنرت )املسؤولية الدولية الناشئة عن اهلجامت السيربانية(، 2017 .315

ف د: امحد عبيس املاجستري القانون الدويل العام ، كلية القانون جامعة الكوفة، بإرشا

 الفتالوي.

م، زهري خريبط خلف )جريمة اساءة االمانة(، املاجستري، القانون العام كلية 2017 .316

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: وسام حسني غياض.      

م، زيد سعد رزوقي )بيع اسهم الرشكات بثمن رمزي دراسة مقارنة( املاجستري 2017 .317

 .  حطيط امني: د بإرشاف لبنان –امعة االسالمية بريوت القانون اخلاص اجل

م، زيد صالح مهدي اجلبوري )املسؤولية املدنية للمعاون الطبي( املاجستري 2017 .318

 . سليامن عزة: د بإرشاف لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

تيجي االمريكي م، زيد حممد عيل ابراهيم عيل )مركزية القوة يف الفكر االسرتا2017 .319

بعد انتهاء احلرب الباردة(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د: 

 منعم صاحي حسني العامر.

م، زيد حممد كاظم احلسيني )احلق يف سالمة املناخ وفق احكام باريس لسنة 2017 .320

 -عليا وبعض الوثائق الدستورية(، املاجستري معهد العلمني للدراسات ال 2015

 النجف االرشف، بإرشاف د: حيدر حممد حسن. 
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م، زين العابدين حممد عبد احلسني )اثر تقلبات االسعار عىل املوازنة العامة 2017 .321

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

اجستري كلية م، زينب االسطل )الرتاخي يف العقود املالية وتطبيقاته املعارصة( امل2017 .322

الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: تيسري كامل اسامعيل 

 ابراهيم.

م، زينب جبار عبيد اجلاسمي )ترك الدعوى املدنية املرفوعة امام املحاكم اجلزائية 2017 .323

النجف االرشف، بإرشاف  -دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 : ارساء حممدعيل سامل االسدي. )قسم القانون( د

م، زينب سعيد جاسم املسلاموي، تنفيذ قرارات جملس االمن داخل الدول، 2017 .324

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

 الفتالوي. )قسم القانون(

سة يف االبعاد واملواقف م، زينب ضياء عبود )احلشد الشعبي يف العراق درا2017 .325

 -االقليمية والدولية( املاجستري قسم العلوم السياسية معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: صباح صاحب العريض.

م، زينب كريم حميسن )الطائفية السياسية وعدم االستقرار السيايس يف العراق 2017 .326

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     ( املاجستري العلوم السياسية2003بعد 
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م، زينة ضافري )أزمة الرشعية وبناء املؤسسات يف النظام السيايس املرصي 2017 .327

(، املاجستري اجلامعة العربية بن مهيدي ام البواقي، كلية احلقوق 2015 - 2011

د: والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، ختصص سياسات عامة مقارنة، بإرشاف 

 زين العابدين معو. 

م، زينة عبد الكريم ابراهيم النجار )تأثري العالقات التجارية االقليمية عىل 2017 .328

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة 2003اخلطط االمنوتنموية يف العراق ما بعد 

 النهرين.

، الثغرات والنواقص( 2005م، ساجد عبد االمري صعب )دستور العراق لعام 2017 .329

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

 العنبكي. 

م، سارة زين العابدين )املعاملة الرضيبية للتجارة االلكرتونية( املاجستري كلية 2017 .330

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

بد الرضا االسدي )تأثري جتمع الربيكس يف النظام الدويل( م، سارة قاسم ع2017 .331

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    
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م، ساشا القسيس برزغل )الصليب االمحر اللبناين جنود سالم ليبقى االنسان 2017 .332

نانية كلية احلقوق عمل تدريبي يف قسم الشباب(، املاجستري منظامت دولية، اجلامعة اللب

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: منى الباشا.

م، ساالر ناجي اسامعيل رشيف )دور الترشيع يف معاجلة الفساد االقتصادي 2017 .333

 كوردستان العراق نموذجا( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

ميز يف حتديد القانون م، سامل حسني عليوي اجلبوري )دور معيار االداء امل2017 .334

الواجب التطبيق يف العقود الدولية دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عبدالرسول عبدالرضا االسدي. )قسم القانون( -العليا 

م، سامل ضياء نوري مشكور، السياسة الرتكية جتاه اقليم كردستان العراق 2017 .335

النجف االرشف، بإرشاف د:  -م، معهد العلمني للدراسات العليا 2016-م1991

 فكرت نامق عبدالفتاح. )العلوم السياسية(

م، سايل سمري فهمي عبد املسيح، اقتصاديات محاية حقوق امللكية الفكرية 2017 .336

املتصلة بالتجارة واملعاملة الرضيبية هلا، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 رة مجهورية مرص العربية.  املنصو
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م، سايل موفق عبد احلميد حبيب )التكتالت االقتصادية الدولية ودورها يف 2017 .337

االقتصاد العاملي بريكس انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.    

قها املستقبلية م، سامر ضاحي )واقع املعارضة السياسية العربية ودورها وآفا2017 .338

مجهورية مرص العربية نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجال املحمود و د. نزار 

 جزان.

م، سامر عباس )أثر التقارب الرويس الصيني يف حتقيق التوازن الدويل يف منطقة 2017 .339

أوراسيا( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد و د. فادي خليل.

م، سامر عبدالرضا عزيز الالمي، جريمة هتريب املهاجرين دراسة مقارنة، 2017 .340

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

 احلسيني. )قسم القانون(

م، سامر حممد جرادات )املسؤولية العقدية عن فعل الغري يف القانون املدين 2017 .341

 األردين دراسة مقارنة بالقانون املدين املرصي(، جامعة الريموك االردن.  
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م، سامي مدب حممد تايه )عقوبة االمهال اجلسيم للموظف العام(، املاجستري، 2017 .342

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: معاد جاسم الدليمي.      

م، سامي هيجل محاد )حمكمة العدل الدولية ودورها يف تطوير وظائف االمم 2017 .343

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

 حممد دحام الفهداوي.    

م، سامية احلسن )الرشاكة بني القطاع العام واخلاص ودورها يف ضبط العجز يف 2017 .344

وازنة العامة للدولة دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق امل

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: العموري.

م، ساهرة حسن كريدي الزيادي، السياسات االمريكية وانتشار االرهاب الدويل 2017 .345

جف االرشف، الن -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2001بعد عام 

 بإرشاف د: اسامة مرتىض باقر. )العلوم السياسية(

م، ستار جبار محد كاظم الزكيطي )االشكاليات الناجتة عن الترشيعات العراقية 2017 .346

املتعلقة بمكافحة الفساد(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د: عيل نعمة زعالن.      
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م، ستار جبار زاير الغزي، االرهاق يف تنفيذ االلتزام وسلطة القايض يف تقديره 2017 .347

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

 د: حسن حنتوش رشيد. )قسم القانون(

م، ستار مزعل فرحان العصمي، عدم مرشوعية االدلة وأثارها يف الدعوى 2017 .348

النجف االرشف،  -زائية دراسة مقارنة، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا اجل

 بإرشاف د: نارص كريمش اجلوراين. )قسم القانون(

م، سجاد سامل حسني )املسؤولية عن االرضار التي تلحقها الطائرة بالغري عىل 2017 .349

 –المية بريوت سطح االرض دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االس

 .املوسوي فوزي عيل: د بإرشاف لبنان

م، سجاد عيل محيد الدلفي )مكانة النفط يف االسرتاتيجية االمريكية اجتاه الرشق 2017 .350

االوسط النفط العراقية نموذجا( املاجستري قسم العالقات الدولية العلوم السياسية كلية 

ة االسالمية االيرانية بأرشاف د: العلوم السياسية جامعة املصطفى العاملية اجلمهوري

 حممدعيل مريعيل. 

م، سجى حسن علوى )املسؤولية املدنية عن األخطاء الطبية يف املستشفيات 2017 .351

 Medical negligence under tortious liability in العامة
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respect of public hospitals   املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة )

 فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي.جامعة بريزيت 

م، سجى عبد الكريم عبد الستار )محاية الصحفيني يف القانون الدويل اإلنساين(، 2017 .352

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

 بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.

يتيكية يف االداء االسرتاتيجي الرويس م، رساج مهند منري )اثر املبادئ اجليوبول2017 .353

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2001بعد 

م، رسى موفق جعفر )اثر االستثامر االجنبي يف النمو االقتصادي لدولة االمارات 2017 .354

 معة النهرين.  العربية املتحدة( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جا

م، سعد حيدر حسني )دور االدارة يف محاية اخلصوصية جتاه رشكة اهلاتف 2017 .355

النجف االرشف، إرشاف د: عامر  -النقال(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 زهري حميسن. )قسم القانون(

راق بعد م، سعد عبد احلسني نعمة )العدالة االجتامعية ودولة الرفاهية يف الع2017 .356

 (، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003
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 2005م، سعد عبدالشهيد شاكر، املؤسسات الدستورية يف العراق وفق دستور 2017 .357

دراسة يف رضورات االصالح وطبيعة التحديات، املاجستري معهد العلمني للدراسات 

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

م، سعد عبيد حسني الطائي )تعاون الدول مع املحكمة الدولية اجلنائية يف 2017 .358

اجراءات التحقيق واملقاضاة وفقًا لنظام روما االسايس(، املاجستري القانون العام، 

 كلية القانون، بإرشاف د: صدام الفتالوي.  -جامعة بابل 

ف الرشيعة االسالمية من اتفاقية سيداو( م، سعدية عديل مصطفى الترت )موق2017 .359

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د منال حممد 

 رمضان العيش.

م، سكينة حممد عيل نصار )موقف الرشيعة االسالمية من استئجار االرحام 2017 .360

وم االسالمية لندن، بإرشاف د: دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري، اجلامعة العاملية للعل

 فاضل امليالين. 

م، سالم امحد السواعري )توجهات السياسة اخلارجية االردنية جتاه ازمات الربيع 2017 .361

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 2017-2011العريب 

 الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد القطاطشة
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)ضامن احلقوق االقتصادية للمواطنني يف اطار منظمة  م مجعة القايضم، سال2017 .362

موسكو، جامعة االدارة احلكومية، بإرشاف الدكتورة:  -روسيا  التجارة الدولية(

 . يكاتريا

م، سالم جواد محزة عنرب )رقابة املحافظ عىل قرارات جملس املحافظة دراسة 2017 .363

النجف االرشف، بإرشاف  -ات العليا مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراس

 الدكتور صادق حممد عيل احلسيني. 

م، سالم كاظم عبد االمري )احلامية الدولية للمعتقلني يف القانون الدويل 2017 .364

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

 حيدر كاظم عبد عيل. )قسم القانون(

يم بسام العالونة )الرشط املانع من الترصف يف القانون املدين األردين م، سل2017 .365

 دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  

م، سليم محود )التجاوز يف اسباب التربير( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2017 .366

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صفاء أوتاين.

)وحدة الترصف القانوين دراسة مقارنة(، املاجستري قسم م، سليم كريم كزار 2017 .367

 القانون اخلاص، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية.  
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م، سامء ابراهيم لطيف )االبعاد االسرتاتيجية للتنافس االمريكي الرويس جتاه 2017 .368

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2003سوريا بعد عام 

 النهرين.    

م، سامهر عبد اخلرض حساين الرماحي )احلامية الدولية حلقوق الطفل(، املاجستري 2017 .369

النجف االرشف، بإرشاف د: ميثم حنظل العزي.  -راسات العليا معهد العلمني للد

 )قسم القانون(

م، سمحه خالد عيل سعد )املسؤولية املدنية للدولة عن االعامل القضائية يف 2017 .370

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

 الشاعر.فلسطني بإرشاف د: انور محدان 

م، سمر عبداللطيف عبدالكريم العامري )االستجواب الربملاين كوسيلة 2017 .371

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

م، سميحة زروخي )العالقات الصينية االمريكية بني التعاون والرصاع من 2017 .372

العلوم السياسية ختصص اسرتاتيجية وعالقات  (، املاجستري2001سبتمرب  11احداث 

 دولية كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: اسامعيل زروقة.

م، سمري عبود فرحان )القانون الواجب التطبيق عىل منازعات التحكيم دراسة 2017 .373

ة الرشق مقارنة بني القانونني األردين والعراقي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامع
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األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو 

 مغيل.

م، سمريه حممود فالح اجلهامين )معوقات احلكومة اإللكرتونية يف ضوء الترشيع 2017 .374

األردين دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام جامعة الريموك االردن بإرشاف د كريم 

 اكش.  يوسف كش

م، سناء حسن حجازي )دور التكنولوجيا احلديثة يف النزاعات الدولية الطائرة 2017 .375

من دون طيار نموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان.     

م، سهاد رحيم مبارك حممد )دور االدعاء العام يف مراقبة مرشوعية قرارات 2017 .376

قيف دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام، كلية القانون والعلوم القبض والتو

 السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: نوزاد امحد ياسني.

م، سهاد سعد عواد )احلدود الدستورية والقانونية لسلطات رئيس الدولة يف 2017 .377

لقانون جامعة القادسية، قسم ا -(، كلية القانون 2005العمل القضائي يف ظل دستور 

 العام، املاجستري، بإرشاف د: ساجد حممد كاظم.
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م، سهاد عبداحلسني عبداالمري )الوعي السيايس وأثره يف االمن الوطني العراقي 2017 .378

النجف االرشف،  -م(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003بعد العام 

 بإرشاف د: زيد عدنان العكييل. )العلوم السياسية(

هام السيد مجعة جاد احلق، تأثري سعر الرصف عىل ميزان املدفوعات، رسائل م، س2017 .379

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سهام انجق )احكام العقد يف قانون املعامالت االلكرتونية السورية مقارنة مع 2017 .380

قانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية احكامه يف القانون املدين( الدكتوراه كلية ال

 السورية، بإرشاف د: صالح.

م، سوزان جالل عبد الشايف الكناين، الطاقة الشمسية وحتقيق التنمية املستدامة، 2017 .381

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

كحق من احلقوق السياسية م، سيف جاسم حممد مصلح )االنتخاب والرتشح 2017 .382

للموظف العام دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط 

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

م، سيف حيدر وهاب )التسويق السيايس لألحزاب السياسية العراقية وتأثريه 2017 .383

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم 2003خب العراقي بعد عام عىل ادراك النا

 السياسية جامعة النهرين.    
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م، سيف حممد كامل )التنافس االمريكي الرويس واثره عىل دور ايران االقليمي 2017 .384

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

ي عبداهلل الزويني )االلتزام بالتعاون يف عقد التامني وجزاء االخالل م، سيف هاد2017 .385

جامعة االسكندرية،  -به دراسة قانونية مقارنة(، املاجستري، القانون املدين، كلية احلقوق 

 بإرشاف د: عصام أنور سليم.  

م، شادي ابراهيم )حمددات السلوك التصويتي الرتكي يف اجلمعية العامة لألمم 2017 .386

تحدة جتاه القضايا العربية منذ بداية احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات امل

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

 حسني مقلد.

م، شاديا طالل مطر )املضاربة يف االوراق التجارية( املاجستري القانون اخلاص 2017 .387

 .  حطيط امني: د بإرشاف لبنان –سالمية بريوت اجلامعة اال

م، شاكر حممود شاكر اجلبوري )املسؤولية املدنية لعضو جملس النواب دراسة 2017 .388

 مقارنة(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د بريك فارس حسني اجلبوري

املاجستري م، شامل مالك محود العزاوي )احلضانة يف القانون الدويل اخلاص( 2017 .389

 لبنان. -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، شرب حسني جعفر )بناء الدولة االمة دراسة مقارنة بني جتربتني ماليزيا 2017 .390

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

 اياد خلف العنرب. )العلوم السياسية(

ف )العالقات األردنية اإلرسائيلية بعد معاهدة وادي عربة م، شذى الرشي2017 .391

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 1994

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نمري عيسى.

م، شذى ديروان )سلطات سوق دمشق لألوراق املالية يف محاية املستثمرين من 2017 .392

ات غري املرشوعة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية املامرس

 السورية، بإرشاف د: حممد فاروق ابو الشامات و د: ميسون املرصي.

م، رشوق إبراهيم حممود زيد )الدبلوماسية العامة الفلسطينية الرياضة نموذجا 2017 .393

 Palestinian public diplomacy : sport as softللقوة الناعمة 

power املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني )

 بإرشاف د: امحد عزم محد.

م، رشيف عبد الواحد عبد البديع عبد الواحد، دور السياسة الرضيبية يف تشجيع 2017 .394

ورة االستثامر االجنبي املبارش، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 مجهورية مرص العربية.  
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م، رشيفة حسن الرئييس )احلامية اجلزائية لألطفال يف قانون مكافحة جرائم تقنية 2017 .395

املعلومات العامين دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة 

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: صالح حجازي.

الصادرات السورية يف تفعيل االقتصاد الوطني م، شكرية زيد سيف )دور 2017 .396

( املاجستري االختصاص العالقات 2000وحتقيق التنمية االقتصادية منذ العام 

االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: صابر بلول.

 قوق امللكية الفكرية دراسة مقارنة(،م، شهد خليل عبد اجلبار )احلامية الوقتية حل2017 .397

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

 جعفر.

م، شيامء فوزي امحد عيل ) النظام القانوين خلالفة الرشكات دراسة مقارنة ( ٢٠١٧ .398

أجياد ثامر  الدكتوراه قانون جتاري رشكات كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د

 الدليمي 

م، شيامء حممد عبد اجلليل ابراهيم )دور االستثامر األجنبي املبارش يف تعزيز 2017 .399

القدرات التصديرية للدول املضيفة دراسة مقارنة وتطبيقية عىل مرص( الدكتوراه كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مرص.
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( 2010االرهاب بعد  م، صادق سكر نعمة العبادي )االليات الدولية ملكافحة2017 .400

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م، صادق يوسف خلف )دور املجني عليه يف املسؤولية اجلنائية دراسة مقارنة(، 2017 .401

كلية القانون جامعة ذي قار، قسم القانون اجلنائي، املاجستري، بإرشاف د: عامر تركي 

 عطية.

سالمة اخلضور )احلامية القانونية للمصنفات الرقمية يف القانون األردين  م، صالح2017 .402

دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: سالم منعم مشعل.

م، صالح عبد احلميد أبو هديب )القدس يف خطابات امللك عبداهلل الثاين ابن 2017 .403

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 1999-2015 احلسني

 الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، صالح نجم عبود املالكي، القواعد القانونية املنظمة لعقد االحرتاف الريايض 2017 .404

النجف االرشف،  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "كرة القدم إنموذجا"

 بإرشاف د: غازي فيصل مهدي. 
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م، صالح هادي منيس الرشيفي، تشارك السلطة التنفيذية مع الربملان بالترشيع يف 2017 .405

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"النظام الربملاين 

 االرشف، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد. )قسم القانون( 

، "دراسة مقارنة"، صالح هويدي شاكر، احلامية اجلنائية للمحادثات اهلاتفية م2017 .406

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

 الفتالوي. )قسم القانون(

م، صائب رسم بشيت )صالحيات تفسري الدستور يف العراق دراسة مقارنة مع 2017 .407

اجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف مرص ولبنان(، امل

 د: زهري شكر. 

م، صبا احلسن )تبسيط االجراءات االدارية واثره عىل اداء املرفق العام( املاجستري 2017 .408

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

 )النظام القانوين للفحص الرضيبي دراسة مقارن(، م، صبا فاروق خضري2017 .409

 الدكتوراه القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: بان صالح عبدالقادر. 

م، صباح حممد جرب اجلبوري، دور املحاكم الدولية والوطنية يف محاية حقوق 2017 .410

جف االرشف، بإرشاف د: الن -الالجئني، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 كريم مزعل الساعدي. )قسم القانون(
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م، صباح ناطق صباح صباح )ضامنات التحقيق مع األحداث يف مرحلة ما قبل 2017 .411

املحاكمة يف القانوننّي األردين والعراقي(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

 دن، بإرشاف د: امحد اللوزي.األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االر

م، صفد عبدالعزيز محادي، املواطنة وبناء الدولة املدنية احلديثة يف التجربة 2017 .412

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

 عامر حسن فياض. )العلوم السياسية(

 دراسة"يف مراقبة الرشطة  م، صقر سياب عبد الواحد، السياسة العقابية2017 .413

 عيل: د بإرشاف العراق – النجف العليا للدراسات العلمني معهد املاجستري، "مقارنة

 (القانون قسم. )عسل محزة

م، ضحى حسن فليح )التعويض عن التوقيف عند احلكم بالرباءة دراسة 2017 .414

إرشاف د: حسن مقارنة(، املاجستري، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، ب

 محادة محيد.

م، رضغام ناظم واعي اجلبوري )نطاق التزام الطبيب بتبصري املريض دراسة 2017 .415

جامعة بابل، بإرشاف د: ايامن  -مقارنة( املاجستري، القانون اخلاص، كلية القانون 

     .طارق
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يادة م، ضياء الدين االشقر )اجتاهات القضاء االداري يف الرقابة عىل اعامل الس2017 .416

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

 بإرشاف د: سنان عامر و د: باسم عزو.

م، ضياء حممود )ضامنات املشتبه فيه يف مرحلة البحث االوىل( الدكتوراه كلية 2017 .417

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

م، ضياء نور كاظم وتوت، املسؤولية املدنية يف نقل وزرع االعضاء البرشية، 2017 .418

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

 الكعبي. )قسم القانون(

م، طارق عبد العزيز حسني نوار، سياسية االغراق وانعكاساهتا عىل القدرات 2017 .419

دول النامية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية التنافسية لل

 مرص العربية.  

م، طارق عبداهلل املسلم )ضوابط الطعن بصحة عضوية جملس النواب يف القانون 2017 .420

األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف 

 الت.د: محدي القبي

م، طارق حممد ذنون )مستقبل االمن الدويل يف ظل التحديات الراهنة( 2017 .421

 املاجستري.
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م، طارق حممد ذنون )مستقبل االمن الدويل يف ظل التحديات الراهنة( 2017 .422

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، طالب عبد اهلل فهد العلواين ، الفصل بني السلطة التنفيذية وتأثريه عىل 2017 .423

الديمقراطية يف النظم السياسية والدستورية املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

حلاسوب يف ضوء م، طالل احلاج ابراهيم )اهلجامت السيربانية عىل شبكات ا2017 .424

القانون الدويل االنساين( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: مايا الدباس.

م، طه ابراهيم عبد )السلطة التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية يف العراق بعد عام 2017 .425

 جامعة النهرين.    ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 2003

م، طه خالد اسامعيل )النظام القانوين لعقود االستثامر واليات فض منازعاهتا 2017 .426

 دراسة مقارنة بني العراق ومرص( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، طه خرض يونس سعد )جريمة اصدار شيك بدون رصيد يف الترشيعات 2017 .427

االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة  الفلسطينيني يف ضوء الرشيعة

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.



88                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عابدة نورة )مفهوم احلق يف الفلسفة املعارصة هابرماس انموذجا(، الدكتوراه 2017 .428

 حممد ابن 2يف الطور الثالث ختصص فلسفة عامة كلية العلوم االجتامعية جامعة وهران 

 امحد اجلزائر، بإرشاف د: انور محادة. 

م، عادل طهامسبي )الرشكة يف الرشيعة االسالمية دراسة مقارنة مع القانون 2017 .429

 الوضعي(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

جستري م، عايد غازي جرب اخلفاجي )املسؤولية اجلزائية لقايض التحقيق(، املا2017 .430

النجف االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد الفتالوي.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، عباس محزة خدر )التطبيقات القضائية للترصفات الصورية يف القانون املدين 2017 .431

دراسة مقارنة بني القانون املدين العراقي وقانون املوجبات والعقود اللبناين( املاجستري 

 لبنان.  -لقانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت ا

م، عباس عيل حممد )الرقابة االدارية لديوان الرقابة املالية االحتادية يف القانون 2017 .432

النجف االرشف، بإرشاف د: اسامعيل  -العراقي( معهد العلمني للدراسات العليا 

 صعصاع غيدان. )قسم القانون(

دي )املسئولية املدنية واجلنائية للمعلم(، دبلوم قانون م، عباس قاسم حممد املاج2017 .433

 خاص كلية احلقوق جامعة االسكندرية، بإرشاف د: حممد عمران.
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م، عباس جميد شبيب الشمري، االحوال الطارئة عىل ميعاد رفع دعوى االلغاء 2017 .434

ف النجف االرشف، بإرشا -دراسة مقارنة، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: صادق حممد عيل احلسيني. )قسم القانون(

م، عباس نعيم عبد اجلليل )النظام القانوين للموت الدماغي دراسة مقارنة بالفقه 2017 .435

االسالمي(، املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف 

 د: عقيل فاضل محد الدهان.

رائم السياسية واجلنائية احكامها الرشعية م، عبد الباري حممد خلة )اجل2017 .436

وضوابطها واثارها دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامعيل هنية.

م، عبد الباسط سعد درباله، املعاملة الرضيبية لعقود االمتياز العقود النفطية يف 2017 .437

يبي واملرصي رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة القانونني الل

 مجهورية مرص العربية.   

-2006م، عبد احلميد غانم )اهلجرة املعاكسة وتداعياهتا عىل الكيان اإلرسائييل 2017 .438

( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2014

 السورية، بإرشاف د: نزار جزان.دمشق اجلمهورية العربية 
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م، عبد الرمحن توفيق حممد املدقة )وسائل حماسبة احلاكم دراسة فقهية معارصة( 2017 .439

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د يارس اسعيد 

 فوجو.

املتعلقة بأسامء  م، عبد الرمحن محد العموش)السياسة املوحدة لتسوية املنازعات2017 .440

نطاقات االنرتنت( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف 

 د: مصطفى موسى العطيات.  

م، عبد الرمحن حممد شحتو )العود للجريمة بني الترشيع الفلسطيني والفقه 2017 .441

اجلامعة االسالمية  االسالمي دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون

  بغزة فلسطني بإرشاف د: نزار محدي قشطة

م، عبد الرزاق مصطفى )إشكالية اهلوية والتكامل الوطني يف السودان( املاجستري 2017 .442

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: أيمن عبد العزيز.

بد القادر الطيف عثامن، انعكاسات العضوية يف منظمة التجارة العاملية عىل م، ع2017 .443

تنمية الصادرات، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  
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م، عبد القادر نايف تاية الكمر )قياس وحتليل اثر املتغريات النقدية عىل ميزان 2017 .444

(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة 2015 - 2005لمدة املدفوعات العراقي ل

 النهرين.

م، عبد الكريم حسن عبد الكريم املرصي )متطلبات ومعوقات تشكيل احلكومة 2017 .445

الربملانية يف األردن دراسة استطالعية عىل اعضاء جملس النواب االردين السابع عرش( 

السياسية جامعة الرشق االوسط عامن املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي

م، عبد الكريم رضوان امحد االسطل )صالحيات احلاكم يف األرايض اخلاصة 2017 .446

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

 بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.

م، عبد اهلل املهدي املربوك ، احكام الفقه اإلسالمي يف القضاء عىل االنحالل 2017 .447

واإلباحية والتشهري باألعراض . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد املعطي حسن حممد الغلبان )اثر اخللل يف الركن املعنوي عىل جريمة 2017 .448

قة يف الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة الرس

 فلسطني بإرشاف د: ماهر حامد احلويل.
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م، عبداالمري سليم عباس ابراهيم )املفاوضات الدولية يف عرص املعلوماتية( 2017 .449

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م، عبداجلبار املحمود )سلطة هيئة التحكيم يف اختاذ االجراءات التحفظية 2017 .450

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

 د: حرح.

م، عبداحلسني عصفور لفته )اثر العامل االقتصادي يف االستقرار السيايس جدلية 2017 .451

م(، املاجستري معهد العلمني للدراسات 2003ة العراق بعد العام التأثري والتأثر حال

 النجف االرشف، إرشاف د: زيد عدنان العكييل. )العلوم السياسية(                -العليا 

م، عبداحلميد عبدالعزيز ظاهر )معوقات تطبيق احلكومة االلكرتونية يف العراق 2017 .452

النجف االرشف، بإرشاف  -للدراسات العليا  دراسة مقارنة(، املاجستري معهد العلمني

 د: اسامعيل صعصاع غيدان. )قسم القانون(

م، عبداحلميد حييى حاج عيل )القيود الواردة عىل حرية االدارة يف تعاقدها دراسة 2017 .453

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

اخل ناهي، جريمة التحريض عىل الفسق والفجور دراسة م، عبدالرمحن د2017 .454

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

 محزة عسل. )قسم القانون(



93                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، عبدالرزاق أمحد رغيف )جريمة االبادة اجلامعية يف القانون الدويل اجلنائي 2017 .455

النجف االرشف،  -معهد العلمني للدراسات العليا دراسة حالة العراق(، املاجستري 

 بإرشاف د: حممود خليل جعفر. )قسم القانون(

م، عبدالعايل محيد عبدالعايل التميمي )التحقيق االداري اجراءاته وضامناته 2017 .456

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

 قلد.    بإرشاف د: غادي م

م، عبداللطيف عيل نارص )أثر العوامل املحلية واالقليمية والدولية عىل االمن 2017 .457

(، الدكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة 2010 - 2001القومي اليمني 

 القاهرة. 

م، عبداهلل عبدالسالم فرج )التحكيم التجاري لعقود النفط والغاز(، املاجستري 2017 .458

انون اخلاص، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف د: زياد قسم الق

 محد عباس.  

م، عبداهلل عبدالعزيز عمر العكربي )عقود الطاقة ومرشوعية فض منازعاهتا عن 2017 .459

طريق التحكيم(، املاجستري قسم القانون العام، كلية القانون جامعة االمارات العربية 

 القانون، بإرشاف د: جمدي عبداحلميد شعيب.املتحدة كلية 
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م، عبداهلل خملف طراد )املركز القانوين للمستثمر يف املنازعات االستثامرية دراسة 2017 .460

مقارنة بني الترشيعني االردين والعراقي(، املاجستري، جامعة آل البيت كلية القانون، 

 االردن، بإرشاف د: رمزي امحد مايض.

ر رجب )املوازنة بني املصالح يف القانون اجلنائي( املاجستري م، عبداملحمد قاد2017 .461

 كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.  

م، عبداملنعم مكي )التوافق االسرتاتيجي الرويس الصيني يف مواجهة الواليات 2017 .462

انية املتحدة يف الرشق االوسط(، املاجستري العالقات الدولية الدبلوماسية، اجلامعة اللبن

 كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عادل خليفة.

م، عبدعيل كريم صبار وهب، االسرتاتيجية االمريكية جتاه السعودية بعد 2017 .463

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2011ايلول  11احداث 

 اسية(االرشف، بإرشاف د: هباء عدنان السعربي. )العلوم السي

م، عبيدي حممد )االمن االنساين يف ظل مبدأ مسؤولية احلامية(، الدكتوراه القانون 2017 .464

الدويل، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: رشيدة 

 العام.
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م، عبري عبد اهلل )البعد الثقايف يف بناء القوة الناعمة الصني نموذجًا( املاجستري 2017 .465

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: كريم ابو حالوة.

م، عبري حممد عثامن العثامين )ضوابط الدولة املقيمة للحدود( املاجستري كلية 2017 .466

يل مصباح الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مازن اسامع

 هنية. 

م، عجمي بشيت عبداحلسن الركايب )االعتداد باحلصانة الدبلوماسية امام 2017 .467

القضاء اجلنائي الدويل(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 لبنان بإرشاف د: جورج عرموين.   

دراسة مقارنة(، م، عدنان كاظم عسكر )ارصار املحكمة عىل احلكم املنقوض 2017 .468

النجف االرشف، إرشاف د: هادي حسني  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الكعبي. )قسم القانون(

م، عدي اسامعيل خرض )تسوية )املنازعات الناشئة يف مرحلة ابرام العقود 2017 .469

العام كلية االدارية دراسة مقارنة يف القانونني اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون 

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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م، عدي زياد عيسى التميمي )السياسة اخلارجية االردنية واالزمات العربية 2017 .470

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

 االردن، بإرشاف د: حممد امحد املقداد.

الرد العيني عن انتهاكات القانون الدويل االنساين(، م، عدي صبيح ثامر )2017 .471

النجف االرشف، إرشاف د: حيدر ادهم  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الطائي.

م، عذراء عبداهلل جواد العاريض، حق تقرير املصري يف ضوء تطور العالقات 2017 .472

 -علمني للدراسات العليا ، املاجستري معهد ال"العراق إنموذجا"الدولية املعارصة 

 النجف االرشف، بإرشاف د: صباح صاحب العريض.

م، عريب وليد امحد االسمر )تأثري الطابع االيديولوجي عىل الرتمجة السياسية 2017 .473

خطابات الرئيس االمريكي دونالد ترامب دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب جامعة 

 د عبداللطيف الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: ماج

-1973م، عز الدين موسى صالح عقيلة )النزاع احلدودي الليبي التشادي 2017 .474

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط 1995

 عامن االردن بإرشاف د: امحد عارف الكفارنة
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ية يف واقعها وآفاقها م، عزام القصري )ظاهرة اإلسالم السيايس دراسة نقدية حتليل2017 .475

املستقبلية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم أبو حالوة و د. سمري حسن.

م، عصام اسعد حمسن )لبنان والرصاع العريب االرسائييل دراسة يف عدوان عام 2017 .476

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.(، 2006

م، عصام هاين بردي )العيوب اخلفية يف املبيع دراسة مقارنة بني القانون اللبناين 2017 .477

(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية 1980واتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع 

 د: ريام فرج.احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف 

م، عضيد مطرش رشيد اجلبوري )خصوصية عقد البضائع اخلطرة(، املاجستري 2017 .478

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، عطاف عيل قمر الدين )االشكاليات التي يثريها تطبيق قانون العنف االرسي 2017 .479

م (، الدبلوم القانون اجلزائي، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلو2014/  293

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: وسام غياض.

م، عطور حسني عىل املوسوي )مؤسسات العدالة االنتقالية يف العراق بعد عام 2017 .480

دراسة تقويمية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، بإرشاف د:  2003

 امحد غالب حمي شاله؛ و د: عامر حسن فياض.
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)املسؤولية الدولية عن التلوث البيئي الناجم عن نقل م، عقيل جبار رهيف 2017 .481

(، املاجستري القانون الدويل 1989النفايات اخلطرة عرب احلدود وفقا التفاقية بازل لعام 

 العام كلية القانون جامعة القادسية.

العاريض )اجلرائم املاسة بحرمة االنسان عرب مواقع التواصل  كاظم م، عقيل2017 .482

مقارنة(، كلية القانون جامعة الكوفة، املاجستري، بإرشاف د: عيل  االجتامعي دراسة

 عادل.

م، عال النقري )املعارضة السياسية والضامنات الدستورية لعملها دراسة مقارنة( 2017 .483

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

 عامر.

يسن )املسئولية املرتتبة عىل التداوي بالطب البديل( م، عال عبد القادر حسني حم2017 .484

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

 نرص الداية.

-م، عالء احسان عيل الشباين )احلامية الدولية حلقوق االقليات يف القانون الدويل2017 .485

ملاجستري القانون الدويل العام كلية القانون جامعة دراسة تطبيقية عن حالة العراق(، ا

 القادسية.
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م، عالء أمحد سعود )موانع منح العالوة السنوية يف القانون العراقي دراسة 2017 .486

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

 اسامعيل صعصاع غيدان. )قسم القانون(

كم هاشم املوسوي )البيع برشط اخليار دراسة مقارنة(، املاجستري م، عالء حا2017 .487

النجف االرشف، بإرشاف د: هادي حسني الكعبي.  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، عالء شون املشاخيي )تسوية املنازعات حول احلدود البحرية(، املاجستري، 2017 .488

 السالمية يف لبنان بإرشاف د: جورج عرموين.     القانون العام كلية احلقوق اجلامعة ا

م، عالء عبداجلبار صالح احلريشاوي )النظام القانوين للوسيط املايل( املاجستري 2017 .489

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عالء غنام عبداحلليم داود )الطعن بحكم التحكيم وآثاره دراسة مقارنة( 2017 .490

كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: عوض املاجستري 

 اخو ارشيدة.

م، عالء نارص عزوز )فكرة توحيد النظام القانوين للمسئولية املدنية يف نطاق 2017 .491

 املجموعة العقدية(، املاجستري القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية.      
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لغندور )النظام القانوين للدفع االلكرتوين يف لبنان( املاجستري م، عيل امحد ا2017 .492

 لبنان. -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عيل الديوب )املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السري( الدكتوراه كلية 2017 .493

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

امني )دور لوائح الضبط االداري يف محاية احلقوق واحلريات العامة دراسة  م، عيل2017 .494

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

 سنان عامر.

م، عيل بشار بكر أغوان )القوى الكربى واعادة تشكيل النظام الدويل دراسة يف 2017 .495

(، الدكتوراه قسم السياسة الدولية، جامعة النهرين كلية فرضيات الصعود واالفول

 العلوم السياسية، بإرشاف د: حممد ياس خضري.

م، عيل بالسم احلجامي )املسؤولية الدولية اجلنائية لقوات االحتالل العراق 2017 .496

إنموذجا(، القانون الدويل العام، جامعة املصطفى العاملية، املرشف حمسن حسن قديري. 

 قم. –ايران 

م، عيل جاسم حممد السعدي، االختصاص اجلزائي لرئيس الوحدة االدارية 2017 .497

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

 بإرشاف د: عامر عباس كاظم احلسيني. )قسم القانون(
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اإللكرتوين(، م، عيل جبري عبيد اجلنايب )الطبيعة القانونية للعقد اإلداري 2017 .498

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

 االردن، بإرشاف د: حممد الشباطات.

م، عيل جحيم عريان )انعكاسات الترشيعات والقوانني االعالمية عىل حرية 2017 .499

ية العليا للدراسات العلمية القائم باالتصال يف العراق(، املاجستري قسم اعالم، االكاديم

 واالنسانية، بإرشاف د: حسن رضا النجار.  

م، عيل جعفر محزة الفتالوي )آليات احلامية القضائية االقليمية حلقوق االنسان(، 2017 .500

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

 املالكي. )قسم القانون(

جواد كاظم العتيجاوي )الضوابط الدولية حلرية ابداء الرأي اثناء م، عيل 2017 .501

النزاعات املسلحة(، املاجستري القانون العام، اجلامعة االسالمية كلية احلقوق لبنان، 

 بإرشاف د: رامز عامر. 

م، عيل حسن املال اجلفريي )النظام القانوين للرضائب يف الكويت واألردن دراسة 2017 .502

تري جامعة ال البيت كلية الدراسات العليا االردن بإرشاف د: حممد وليد مقارنة( املاجس

 حامد.
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م، عيل حسني الغزي )استخدام القوة يف اإلسالم بني الدفاع الرشعي واالرهاب 2017 .503

العراق احلديث إنموذجًا(، املاجستري، الدراسات االسالمية من اجلامعة العاملية للعلوم 

 االسالمية لندن، بإرشاف د: عباس جعفر االمامي. 

االفشاء دراسة مقارنة ، م، عيل حلو عيل، احلامية اجلزائية للرس التجاري من 2017 .504

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور عيل  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 محزة عسل اخلفاجي. )قسم القانون(

م، عيل حليم حسن العبايس، جريمة االمتناع عن تقديم كشف الذمة املالية 2017 .505

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

 بإرشاف د: عيل عادل كاشف الغطاء. )قسم القانون(

م، عيل محيد نارص، محاية املدنيني من عمليات التهجري القرسي يف ضوء احكام 2017 .506

، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "العراق إنموذجا"القانوين الدويل االنساين 

 ريم ابو صيبع. )قسم القانون(النجف االرشف، بإرشاف د: عبد الرسول ك -

م، عيل خليل حدرج )القرار التحكيمي رشط صحته وبطالنه(، الدبلوم قانون 2017 .507

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

 رباح.
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م، عيل رشيد مصطفى )الفكر السيايس لإلخوان املسلمني بني الديمقراطية 2017 .508

الشورى مرص نموذجا(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان و

 بإرشاف د: حممد منذر.    

م، عيل عبدالرزاق لفته الرحياموي، املحاكمة املوجزة لقوى االمن الداخيل دراسة 2017 .509

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

 عادل كاشف الغطاء. )قسم القانون(

م، عيل عبداهلل رمال )الرقابة االدارية عىل البلديات(، املاجستري القانون العام، 2017 .510

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حسني عبيد.

يف القانون الدويل م، عيل عدنان عبداحلكيم )محاية احلقوق الثقافية لألقليات 2017 .511

العام(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عيل 

 جبار كريدي.

م، عيل عدنان حممد )عقد رشاء الديون التجارية الفاكتورنغ دراسة مقارنة( 2017 .512

 فضل اهلل.  هيثم: د بإرشاف لبنان –املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عيل فخري جاسم، العالقة بني احلكومة االحتادية واقليم كردستان يف ميدان 2017 .513

النجف االرشف، بأرشاف  -النفط والغاز، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: داود حسني مراد. قسم العلوم السياسية.
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كافحة االمراض املعدية(، م، عيل فرحان )مهام اهليئات الدولية املتخصصة يف م2017 .514

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

 الفهداوي.   

م، عيل كاظم الدلفي )النظام القانوين لرشكات متويل املشاريع يف القانون العراقي 2017 .515

 لبنان.  -ة بريوت دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمي

م، عيل كاظم عبد )احلامية الدولية للمحامني وموظفي العدالة وتطبيقاهتا يف 2017 .516

 الترشيعات العراقية( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

م، عيل كريم شجر )املصلحة املعتربة يف جتريم االفعال املاسة باألمن الوطني(، 2017 .517

 ون جامعة ميسان.املاجستري كلية القان

م، عيل جميد عبداحلميد احلمريي )احلقوق الدستورية اجلزائية(، املاجستري، 2017 .518

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

الواقع  2003م، عيل حمسن عايص التميمي )الالمركزية االدارية يف العراق بعد 2017 .519

لس حمافظة بغداد إنموذجا( املاجستري قسم العلوم السياسية معهد العلمني و املستقبل جم

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور عبدالعظيم جرب حافظ. -للدراسات العليا 
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م، عيل حممد امحد عيل ابو خزيم، الفحص الرضيبي وضامنات فعاليته يف حتديد 2017 .520

قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الوعاء الرضيبي، رسائل واطاريح القانون كلية احل

 العربية.  

م، عيل حممد حسني العامري )تأثري املتغريات االقليمية يف العالقات السعودية 2017 .521

(، كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، الدكتوراه فلسفة 2001االمريكية بعد العام 

 السعدون. العلوم السياسية فرع الدراسات الدولية بإرشاف د: محيد محد فهد 

م، عيل حممد مطلك )اساليب متويل االرهاب واسرتاتيجيات مكافحتها دراسة 2017 .522

حالة يف بعض املؤسسات االمنية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.    

 م، عيل مهدي حممد عيل )احلامية الدولية ملبدأ السيادة(، املاجستري معهد العلمني2017 .523

 النجف االرشف، إرشاف د: عبدعيل حممد سوادي. -للدراسات العليا 

م، عيل نارص نارص )القواعد العسكرية االمريكية يف الرشق االوسط واثرها عىل 2017 .524

السلم واالمن الدوليني(، الدكتوراه العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم 

 ف د: سامي سلهب. السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشا

م، عيل هادي عيل الشكري )جريمة التسبب يف االنتحار دراسة مقارنة(، كلية 2017 .525

 جامعة الكوفة، املاجستري قسم اجلنائي، بإرشاف د: عيل عادل كاشف الغطاء. -القانون 
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م، عيل يوسف )االشكاالت القانونية التي يثريها مبدأ احلياد يف الدعوى اجلزائية( 2017 .526

 تري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميكائيل.املاجس

م، علياء وهبة )قانون الطوارئ واثره عىل النظام احلزيب واملشاركة السياسية احلالة 2017 .527

(، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية، 2011وحتى ثورة يناير  2005املرصية من 

 ة احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حسني غربية.اجلامعة اللبنانية كلي

م، عامد الصعيدي )تدخل االمم املتحدة يف الشؤون الداخلية للدولة( الدكتوراه 2017 .528

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

م السياسى اليابانى( الدكتوراه م، عامد رزيك عمر )دور البريوقراطية ىف النظا2017 .529

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. 

م، عامد زيدان العدوان )املسؤولية اجلزائية عن التلقيح الصناعي دراسة مقارنة( 2017 .530

املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: اكرم 

 الفايز.طراد 

م، عامد عيد امحد العبيدات )أحكام طلب اسرتداد املأجور يف قانون املالكني 2017 .531

واملستأجرين األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: سالم منعم مشعل.
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االعالم وتعزيز  م، عامد حممد صالح عبداحلسني رشيف العصاد العبادي )وسائل2017 .532

القناة العراقية الفضائية إنموذجا(، املاجستري معهد  2003اهلوية الوطنية يف العراق بعد 

النجف االرشف، بإرشاف د: امحد غالب الشاله. )العلوم  -العلمني للدراسات العليا 

 السياسية(

د م، عامد هركل )مسؤولية االدارة عن اخلطأ العقدي يف مرحلة تنفيذ العقو2017 .533

االدارية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: الرصان.

م، عامر السامل )تقييم اداء العاملني واثره عىل املسار الوظيفي دراسة مقارنة( 2017 .534

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

 اسامعيل.

م، عامر محيد عبداالمري احلداد، محاية املمتلكات الثقافية عىل وفق مبدا املسؤولية 2017 .535

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

 حيدر ادهم الطائي. )قسم القانون( 

 -حالة العراق إنموذجا  -داخليا م، عامر دعري فالح، احلامية القانونية للنازحني 2017 .536

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

 كاظم القرييش. )قسم القانون(
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م، عامر عاشور سامل اخلفاجي، الطعن يف االحكام اجلزائية ملحاكم قوى االمن 2017 .537

النجف  -راسات العليا ، املاجستري معهد العلمني للد"دراسة مقارنة"الداخيل 

 االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد الفتالوي. )قسم القانون(

م، عامر عباس نعمة )ضامنات القضاء اجلزائي دراسة مقارنة(، قسم القانون، 2017 .538

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

 سامل.

)مسؤولية الشاحن البحري دراسة مقارنة(، املاجستري م، عامر مالك عبدالرضا 2017 .539

 اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: يوسف عودة غانم.

م، عمر توفيق حبيب )املواجهة اجلنائية جلرائم الفساد يف فلسطني دراسة حتليلية 2017 .540

المية بغزة فلسطني بإرشاف د: مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االس

 أيمن نرص اهلل عبد العال.

م، عمر عبد السالم حسني اجلبوري )جريمة التزوير اإللكرتوين يف الترشيع 2017 .541

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

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللوزي.
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ر كريم منشد )املرشوعية اجلزائية لألعامل والتجارب الطبية يف القانونني م، عم2017 .542

اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 وسام حسني غياض   

م، عمران حييى امحد ابو مسامح )التنظيم القانوين لاللتزام باملعاهدات الدولية يف 2017 .543

رشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون الت

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

م، عمراوي السعيد )جريمة االسرتقاق يف القانون الدويل(، الدكتوراه ختصص 2017 .544

خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، القانون الدويل قسم احلقوق، جامعة حممد 

 اجلزائر، بإرشاف د: عزري الزين.

م، عمرو السيد حممد اهلربيطي، االصول التارخيية واالسس للعدالة اجلنائية. 2017 .545

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

اجلنائي الدويل بنظر اجلرائم النامجة  م، عمري عبدالقادر )تعاون الدول و القضاء2017 .546

عن النزاعات املسلحة الداخلية(، الدكتوراه ختصص القانون الدويل اجلنائي قسم 

احلقوق، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: 

 مستاري عادل.
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جلرائم املخلة م، عميد جخيور ضويع الشوييل، السياسة اجلنائية يف مكافحة ا2017 .547

، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  -دراسة مقارنة  -بواجبات الوظيفة 

 بإرشاف د: عيل محزة عسل. )قسم القانون(

م، عناد كاظم حسني النائيل، روسيا االحتادية ومستقبل التوازن االسرتاتيجي 2017 .548

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

 الدكتور حممد ياس خضري. )العلوم السياسية( 

م، عنان حممد الدحدوح )تفتيش نظم احلاسب االيل دراسة وصفية حتليلية 2017 .549

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

 امحد اسامة حسنية.

( 2001أيلول  11يكية السعودية بعد أحداثم، عهد خضور )العالقات األمر2017 .550

املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: نمري عيسى.

م، عهد حممود سليم )دور القضاء اجلزائي يف املنازعات الكمركية دراسة 2017 .551

امعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية مقارنة(، الدبلوم قانون اعامل، اجل

 واالدارية، بإرشاف د: وسام غياض.
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م، عوف سليامن )رقابة السلطة املركزية عىل املجالس البلدية يف القانون األردين 2017 .552

 و اجلزائري دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  

رية للحقوق واحلريات يف م، عيد عويد مريض اجلنايب )نطاق احلامية الدستو2017 .553

النجف االرشف،  -العراق دراسة مقارنة(، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف الدكتور عامر طارق عبد العزيز. )قسم القانون(

م، عيسى عبداجلبار اسامعيل آل عرب، التنظيم القانوين لعقد التشغيل املشرتك، 2017 .554

النجف االرشف، بإرشاف د: غازي فيصل  -اسات العليا املاجستري معهد العلمني للدر

 مهدي. )قسم القانون(

م، غازي الصطيف )االثبات بالبينة الشخصية يف املواد املدنية والتجارية دراسة 2017 .555

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

 الشامط.

ب القعيطي )االحكام غري املنهية للخصومة املدنية يف قانون م، غالب عبداهلل غال2017 .556

 املرافعات املرصي واليمنى( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، غالية عربيني )دراسة حتليلية نقدية للتضليل اإلعالمي األمريكي غزو العراق 2017 .557

كلية العلوم السياسية  نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية 2003عام 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نزار جزان و د. مجال املحمود.
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م، غانم هادي صايل العيساوي )املسؤولية الدولية عن االرضار الناجتة عن افعال 2017 .558

مرشوعة يف القانون الدويل العام(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 السالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد دحام كردي.  ا

م، غدير حسني الطقش )التفاعالت املتبادلة بني السياسة اخلارجية الرتكية 2017 .559

 العالقات الدبلوم(، مقارنة دراسة 2016 – 2002والسياسة اخلارجية السعودية 

ية واالدارية، السياس والعلوم احلقوق كلية اللبنانية اجلامعة، والدبلوماسية الدولية

 بإرشاف د: حممد منذر.

م، غزوان حممد كشيمش العتايب )احلامية اجلزائية لألثار الوطنية يف القانونني 2017 .560

اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: وسام حسني غياض.      

تنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية يف النظام الربملاين م، غسان تركي عفتان ) ال2017 .561

جامعة االنبار، قسم القانون العام،  -العراقي (، كلية القانون والعلوم السياسية 

 املاجستري، بإرشاف د: ماجد نجم عيدان.

م، غسان علوان خضري )مفهوم العقوبة التأديبية املفروضة عىل املوظف العام 2017 .562

ة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف وألية حموها دراس

 لبنان بإرشاف د: جنان خوري.    
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م، غسق صادق عبد الرضا )النظام الربملاين واشكالية الرشاكة يف احلكم العراق 2017 .563

     انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين. 2003بعد 

م، غفران امحد سامل )اختصاصات رئيس جملس النواب وفقا للدستور العراقي 2017 .564

 (، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.2005لسنة 

م، غويف هارون )املبادئ املعتمدة يف تويل الوظائف العمومية(، املاجستري ختصص 2017 .565

لوم السياسية، اجلمهورية القانون واداري، جامعة حممد خيرض بسكرة كلية احلقوق والع

 اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: علوش فريد.

م، فاتن السهوي )البعد اجليوسيايس يف سياسة تركيا اإلقليمية دراسة حتليلية 2017 .566

لسياسة تركيا يف جنوب القوقاز( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 

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

م، فاتن فوزي مصطفى )النفط واالمن القومي العريب(، املاجستري العالقات 2017 .567

الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: 

 سامي سلهب.    

اره بالنسبة للضحية املبارشة م، فادي جان أيب شبل )مفهوم الرضر املعنوي وآث2017 .568

والشخص الثالث(، الدبلوم القانون اخلاص، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: دانيال القطريب.
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 -م، فادي ميده )تقلبات أسعار النفط عامليًا ومنعكساهتا عىل االقتصاد الدويل2017 .569

 أنموذجًا( املاجستري بإرشاف د: خالد رعد. 2015أزمة انخفاض أسعار النفط 

م، فادية حافظ جاسم )مبدأ املحايدة الطبية يف املنازعات املسلحة( ماجستري 2017 .570

القانون العام االختصاص الدقيق القانون الدويل العام / كلية احلقوق جامعة النهرين، 

 بإرشاف د: مها حممد ايوب. 

القانوين للفرد  م، فارس حممد حسني )تطور املركز2017 .571

  الدكتوراه، بإرشاف د: خلف رمضان اجلبوري. الدويل( القانون يف

م، فاروق حممد سعيد درويش )دور التدابري غري العسكرية يف محاية االمن والسلم 2017 .572

الدوليني العراق إنموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف 

 مز عامر.     لبنان بإرشاف د: را

م، فاضل عبداحلسني جواد القسام )السلطة السياسية يف الفكر االسالمي الشيعي 2017 .573

املعارص بني نظريتي والية الفقيه ووالية االمة(، املاجستري، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: اياد خلف العنرب. )العلوم السياسية( -العليا 

عبدي )الثقافة السياسية واالستقرار السيايس يف العراق بعد م، فاضل فرمان 2017 .574

 ( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2003
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م، فاطمة حسن جاسم حممد )العالقات االيرانية اخلليجية دراسة يف االبعاد 2017 .575

م السياسية كلية العلوم العلو املاجستري( 2016 – 2003االقتصادية والسياسية للمدة 

 السياسية جامعة النهرين.    

م، فاطمة حسن عبد )احلامية الدولية للمصنفات املكتوبة(، املاجستري القانون 2017 .576

 جامعة ميسان، بإرشاف د: حممد سلامن حممود.

م، فاطمة سليامن حيفويف )اسرتاتيجية اختيار وتدريب املوارد البرشية مستشفى 2017 .577

بعلبك احلكومي نموذجا(، املاجستري قسم ختطيط وادارة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: صالح طليس. 

رة يف االمن الدويل اوروبا م، فاطمة جميد محيد العيساوي )ظاهرة التطرف وأث2017 .578

النجف االرشف، بإرشاف  -إنموذجا(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الدكتور هباء السعربي، العلوم السياسية قسم العالقات الدولية.

م، فاطمة نجم حممد )النظام القانوين لعقد االعالن االلكرتوين دراسة مقارن(، 2017 .579

اص، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: جليل حسن املاجستري القانون اخل

 الساعدي. 
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م، فاهم فتنان كايل اليعكويب، اختصاص هيأة النزاهة يف اسرتداد األموال يف 2017 .580

النجف  -جرائم الفساد دراسة مقارنة، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 ون(االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد الفتالوي. )قسم القان

م، فائق زيدان خلف )مدى مرشوعية املحكمة االحتادية العليا يف العراق 2017 .581

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

م، فتحي أمحد قحطان حسن، ضامنات إستقالل القايض يف القانون اليمني 2017 .582

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واملقارن. رسائل واطاريح القانو

م، فتحي ايمن فتحي عبد العال )عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية 2017 .583

واثرها عىل استقالل القضاء يف الترشيع الفلسطيني مقارنة بالرشيعة االسالمية دراسة 

سالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة اال

 انور محدان الشاعر.

م، فراس مجال شاكر )تطور العقائد القتالية يف االسرتاتيجية العسكرية االمريكية 2017 .584

 -( املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 2001بعد عام 

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور حممد ياس خضري. 

فراس محود )الطبيعة القانونية للظروف املشددة للعقاب( املاجستري كلية م، 2017 .585

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: املخول.
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م، فراس رزاق جاسم الركايب، دور االتفاقات واملامرسات الالحقة يف تفسري 2017 .586

، املاجستري معهد العلمني املعاهدات الدولية دراسة يف اعامل جلنة القانون الدويل

النجف االرشف، بإرشاف د: صدام حسني وداي الفتالوي. )قسم  -للدراسات العليا 

 القانون(

م، فراس سامي محيد )املسؤولية املدنية الناشئة عن خماطر الدواء(، الدكتوراه 2017 .587

 قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

)إشكالية التدخل اإلنساين الدويل ومبدأ عدم  عبد العزيز الدوري م، فراس صابر2017 .588

التدخل يف القانون الدويل العام(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية 

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

ء اجلزائي العادي م، فراس فايز البحري )حقوق املترضر امام القضا2017 .589

واالستثنائي(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: وسام غياض.

م، فراس كاظم حسوين لفتة احلسناوي، املشاركة السياسية واالستقرار السيايس 2017 .590

، املاجستري معهد العلمني  - دراسة يف التأثري والتأثر -م 2003يف العراق بعد عام 

النجف االرشف، بإرشاف د: امحد غالب حمي جعفر الشاله.  -للدراسات العليا 

 )العلوم السياسية(
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م، فرج عصام بن جليل )جملس االمن الدويل دراسة يف االختصاص القانوين 2017 .591

ري كلية والسيايس ومظاهر اختالله ومعوقات إصالحه يف ظل املتغريات الدولية( املاجست

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

 عبدالقادر فهمي حممد الطائي

 – 2003م، فرج مفتاح فرج اعنيبه )هتديدات األمن القومي العريب املعارص 2017 .592

ط االوس الرشق جامعة السياسية العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية املاجستري( 2016

 عامن االردن بإرشاف د: حممد محد القطاطشة

م، فرح ابراهيم عيل )اخلطر الومهي وأثره يف الدفاع الرشعي دراسة مقارنة(، 2017 .593

املاجستري قسم القانون العام، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف 

 د: امحد كيالن.  

 دراسة حتليلية نقدية( املاجستري كلية م، فرح العالوي )عقد االجيار التشغييل2017 .594

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: هال احلسن.

م، فرح عبداملحسن العبيدي )املسؤولية اجلزائية للطبيب العديل دراسة مقارنة(، 2017 .595

الدكتوراه القانون اجلنائي، كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د: سميان ذياب 

 لغريري.ا
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م، فرح حممد قليالت )تنفيذ احكام االفالس االجنبي يف لبنان( املاجستري القانون 2017 .596

 لبنان. -اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، فالح امحد رضا السوداين، التوظيف السيايس حلقوق االنسان يف السياسة 2017 .597

نامذج "م 2001ايلول  11اخلارجية االمريكية ازاء الرشق االوسط بعد احداث 

النجف االرشف، فكرت نامق  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "خمتارة

 عبدالفتاح. )العلوم السياسية(

م، فالح شهاب امحد )احلامية اجلزائية حلقوق الطفل يف القانونني اللبناين 2017 .598

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

 د: معاذ جاسم حممد.     

م، فالح مطرود مزعل العبودي )توازن السلطة وفاعلية النظام السيايس يف ظل 2017 .599

بني مؤرشات االداء وعملية التقييم(، املاجستري معهد  2005الدستور العراقي لسنة 

العلوم النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. ) -العلمني للدراسات العليا 

 السياسية( 

م، فالح مهدي عبدالسادة اجلحييش )التنظيم الدويل ملكافحة جريمة جتنيد 2017 .600

كلية  -االطفال يف النزاعات املسلحة(، املاجستري القانون الدويل العام، جامعة بابل 

 القانون، بإرشاف د: رسمد عامر عباس. 
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مة(، الدبلوم القانون العام، م، فلورانس حمسن )ضامنات التأديب يف الوظيفة العا2017 .601

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: فوزت فرحان.

م، فهد خليل كريشان )ارهاب الدولة دراسة يف االفكار واملامرسات الصهيونية 2017 .602

( املاجستري كلية اآلداب 2015-1948االرسائيلية داخل فلسطني خالل الفرتة 

لوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: والع

 عبدالقادر حممد فهمي الطائي

م، فيصل عقلة سامل الرشفات )القرار اإلداري النهائي كرشط لقبول دعوى 2017 .603

 اإللغاء دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة الريموك االردن.

ملسؤولية املدنية للناقل يف عقد النقل الربي للركاب م، فيصل موسى احلياري )ا2017 .604

يف القانون األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: حممد عبدالغفور العاموي.

م، قاسم ابراهيم متعب اجلنايب )دور جملس االمن يف تفعيل االليات الدولية 2017 .605

عاجلة النزاعات املسلحة غري الدولية(، املاجستري قسم القانون العام جامعة السلمية مل

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

 مهاش.
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م، قاسم خضري عباس )املتغري السورى ىف العالقات الرتكية االيرانية بعد 2017 .606

 سية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     ( املاجستري العلوم السيا2011

م، قاسم عبود )احلق يف الوصول اىل املعلومات التأرجح بني االتاحة والتقييد 2017 .607

دراسة مقارنة(، الدبلوم قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: ارشف رمال.

 )جريمة التسول دراسة مقارنة(، املاجستري، معهد العلمني م، قاسم حممد حسني2017 .608

 للدراسات العليا النجف االرشف، بإرشاف د: عيل محزة عسل. )قسم القانون(

م، قاسم يونس عيل )أسباب بطالن القرار التحكيمي التجاري الدويل ونتائجه(، 2017 .609

علمية واالنسانية، الدكتوراه قسم القانون اخلاص، االكاديمية العليا للدراسات ال

 بإرشاف د: حممد عباس السامرائي.  

م، قائد حامد زيدان )احلامية القانونية للحياة اخلاصة يف جمال الرضائب دراسة 2017 .610

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

 بإرشاف د: عباس نرص اهلل.       

قائد سلامن حسن )التنظيم القانوين للرقابة املتبادلة بني جملس املحافظة م، 2017 .611

واملحافظ(، جامعة البرصة كلية القانون، املاجستري القانون العام، بإرشاف د: جعفر 

 عبدالسادة هبري.



122 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، قحطان حمسن عيل، توازن القدرات العسكرية بني ايران ودول اخلليج 2017 .612

النجف االرشف،  -اجستري معهد العلمني للدراسات العليا وتداعياهتا عىل العراق، امل

 بإرشاف د: أمحد غالب الشاله. )العلوم السياسية(

م، قيص املحمد )دور االستثامرات األجنبية يف حتقيق التنمية االقتصادية 2017 .613

( املاجستري االختصاص 2016-2004بجمهورية مرص العربية خالل الفرتة 

دولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية العالقات االقتصادية ال

 السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، قيص كاظم خزيم )اثر االسرتاتيجيات االقليمية يف االمن الوطني العراقي بعد 2017 .614

 نامذج خمتارة( املاجستري. 2003عام 

 "دراسة مقارنة"الية م، قيرص حممود عبيس، احلامية اجلنائية لتداول االوراق امل2017 .615

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور:  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 حسون عبيد الفتالوي. )قسم القانون(

م، كاتيا عصام الصامدي )حاالت مســؤولية الـنـاقـــل الـبـحـــري عن نقل 2017 .616

دراسة مقارنة(، املاجستري البضائع يف الترشيع االردين مقارنة مع االتفاقيات الدولية 

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

 حممد ابراهيم ابو اهليجاء.
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م، كارزان سالم حسن )النظام القانوين الذي حيكم تنفيذ العقود االدارية(، 2017 .617

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

 اجلبوري.     

م، كاظم جاسم حممد احلسناوي )حلف الشامل االطليس واالمن املتوسطي 2017 .618

النجف  -دراسة حالة القضية السورية(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: صباح صاحب العريض. )العلوم السياسية العالقات الدولية(

املسؤولية املدنية عن نرش عرب مواقع التواصل )كاظم محدان صدخان البزوين ، م2017 .619

، كلية احلقوق جامعة النهرين، اجستري القانون اخلاصدراسة مقارنة( امل االجتامعي

 بإرشاف د: رشوق عباس فاضل.  

م، كاظم مطرش شبيب )مرشوعية استخدام االسلحة يف ضوء مبدأ االالم التي 2017 .620

النجف  -ا دراسة مقارنة( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا ال مربر هل

 االرشف، بإرشاف د: أمحد عبيس الفتالوي. )قسم القانون(

م، كايد اسامعيل حممد احلوامدة )أثر قانون االنتخاب األردين عيل السلوك 2017 .621

جامعة ال  االنتخايب جملس النواب السابع عرش والثامن عرش دراسة مقارنة( املاجستري

 البيت معهد بيت احلكمة االردن بإرشاف د: صايل فالح مقداد الرسحان. 
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م، كرار حسن كاظم الغزايل )احكام املنشآت املشيدة وفقا ألحكام القانون 2017 .622

النجف االرشف، بإرشاف  -العراقي( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 ون(الدكتور ضمري حسني املعموري. )قسم القان

 2016اىل  2011م، كفيس عيل )التدخالت العسكرية الفرنسية يف افريقيا من 2017 .623

دراسة حالة كوت ديفوار مايل ومجهورية افريقيا الوسطى( املاجستري ختصص دراسات 

افريقية كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية قسم الدراسات الدولية جامعة اجلزائر 

 ديمقراطية الشعبية بإرشاف د: عبدالرزاق صغور.اجلمهورية اجلزائرية ال 3

م، كنده مجال عبدالستار )التحكيم يف عقود البرتول دراسة مقارنة(، الدبلوم 2017 .624

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

 رحال.

ة يف هياكل ومؤسسات الدولة م، كوثر حسن غازي اليارسي )التحوالت البنيوي2017 .625

 ( املاجستري.2003العراقية بعد عام 

م، النا حممد أمحد بني هاين )مسؤولية املحكم عن االخالل بالتزاماته جتاه اطراف 2017 .626

النزاع( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: اسامة امحد 

 الظاهر. 
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عيسى )النظام القانوين لعقد خدمة املعلومات االلكرتونية  م، لبنى عبد احلسني2017 .627

جامعة بغداد، الدكتوراه، بإرشاف د: جليل حسن  -دراسة مقارنة(، كلية القانون  -

 بشات.

دراسة يف ضوء  -م، لفته هامل علوان العجييل، التنظيم القانوين لعقد املغارسة 2017 .628

لعراق، املاجستري معهد العلمني احكام القانون املدين واالصالح الزراعي يف ا

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور: عزيز كاظم اخلفاجي. )قسم  -للدراسات العليا 

 القانون( 

م، ملا حالق )قايض االحالة بني االبقاء وااللغاء( املاجستري كلية القانون جامعة 2017 .629

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: املخول.

جوس )التبعية اإلعالمية يف الوطن العريب الصحافة أنموذجًا( املاجستري م، ملا رن2017 .630

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: نزار جزان.

م، ملى سلوم )نظام الرضيبة العامة عىل الدخل يف سورية بني التأصيل والتطوير 2017 .631

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

 بإرشاف د: عكام.
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م، ملى عيل أبو سمرة )احلصانة القضائية للمبعوث الدبلومايس( املاجستري 2017 .632

 القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، بإرشاف د: صايل املومني.

حتاد األورويب جتاه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد م، لؤي ابراهيم )سياسة اال2017 .633

انتهاء احلرب الباردة ( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 

 .جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سمري حسن و د.حممد حسون

أثرها عىل املرشق العريب بعد م، لؤي حسني جرب )العالقات السعودية االيرانية و2017 .634

النجف  -العراق إنموذجا(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  2003عام 

 االرشف، بإرشاف الدكتور فكرت نامق عبدالفتاح. )العلوم السياسية(

م، ليال اسعد نحلة )دور الدولة االقليمية يف السياسة الدولية ايران نموذجا(، 2017 .635

ت الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم الدبلوم العالقا

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممد منذر.

م، ليث عبدالرزاق عيل )فكرة االمان القانوين ودورها يف تنازع القوانني دراسة 2017 .636

بون مقارن(، الدكتوراه القانون اخلاص، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: عباس ز

 العبودي. 
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م، ليث عيل عبدالكريم االسدي )دور هيئة النزاهة يف مكافحة الفساد االداري يف 2017 .637

العراق ومقارنتها مع اجلهات الرقابية االخرى(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عباس نرص اهلل.     

م، ليث لؤي صالح التميمي )ابعاد العالقات االقتصادية والسياسية االمريكية 2017 .638

( املاجستري قسم العالقات االقتصادية والدولية كلية 2003الرتكية عىل العراق بعد 

 العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: وسن احسان عبداملنعم. 

الدويل متعدد الوسائط دراسة م، ليث حممد صادق فرحان الكبييس )النقل 2017 .639

 مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، ليىل شواهني )دور الرقابة االدارية يف تفعيل عمل املؤسسات العامة( املاجستري 2017 .640

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

االسدي )دور الترشيعات اجلزائية يف احلد من االحجام عن م، لينا حممد متعب 2017 .641

دراسة مقارنة( الدكتوراه فلسفة القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة  -اداء الشهادة 

 النهرين، بإرشاف د: زينب امحد عوين.

م، مابيل موريس احلداد )معايري االثبات لتكوين قناعة القايض املدين دراسة 2017 .642

ظام االنكلوساكسوين والالتيني(، املاجستري القانون اخلاص، اجلامعة مقارنة بني الن

 اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: داين نعوس.
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م، ماجد جاسم موسى املاجدي )الرسية يف مراحل الدعوى اجلنائية دراسة 2017 .643

( املاجستري قسم القانون معهد مقارنة يف اصول املحاكامت اجلزائية لقوى االمن الداخيل

 النجف االرشف، بإرشاف د: عيل محزة عسل. -العلمني للدراسات العليا 

م، ماجد محيد حسن، الدعاية يف السياسة اخلارجية االمريكية حيال العراق بعد 2017 .644

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة سياسية" 1991عام 

 د: صالح عباس الطائي. )العلوم السياسية(االرشف، بإرشاف 

م، مازن جبور )دور اإلعالم يف تفعيل املشاركة السياسية يف سورية( املاجستري 2017 .645

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: كريم ابو حالوة.

ري العسكري واثره يف العالقات الروسية الرتكية منذ م، مازن محيد شالل )املتغ2017 .646

 القرن احلادي والعرشين( املاجستري.

م، مأمون عطا كامل مي )مقابل الوفاء يف الكمبيالة دراسة حتليلية مقارنة( 2017 .647

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د محدي 

 حممود بارود.
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ر الصافتيل )التكتالت االقتصادية اإلقليمية ودورها يف التنمية االقتصادية م، ماه2017 .648

النافتا أنموذجا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست.

عة وإحكامه( املاجستري القانون اخلاص م، جميد حمسن محيد )وقف احلصة الشائ2017 .649

 كلية القانون جامعة ذي قار.

م، حمسن البدري حسن كامل الدين، احلجز االداري بني النظرية والتطبيق. 2017 .650

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مسلح دراسة مقارنة(،  م، حمسن ثامر حمسن )جريمة الرشوع يف اثارة عصيان2017 .651

النجف االرشف، إرشاف الدكتورة ارساء  -املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 حممد عيل سامل. )قسم القانون(

م، حمسن ساجد محداهلل )جدلية العالمة بني الفقيه والسلطة يف الفكر السيايس 2017 .652

علوم السياسية معهد االسالمي الشيعي يف عرص الغيبة(، املاجستري نظم سيايس ال

 النجف االرشف، إرشاف الدكتور اياد خلف العنرب.  -العلمني للدراسات العليا 

م، حممد أمحد أبو الغنم )دور قايض الوساطة يف تسوية النزاعات املدنية يف القانون 2017 .653

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

 تالوي.الف
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م، حممد أشقر )الثقافة العربية يف عرص العوملة دراسة حتليلية لواقع الثقافة العربية 2017 .654

وآفاقها املستقبلية( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية 

جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مجال املحمود و د. كريم أبو 

 حالوة.

م، حممد الباخوخ )الدعاوى املرصفية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 2017 .655

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الطاس.

م، حممد اجلرب )النزاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل التي ال يشملها 2017 .656

اجلمهورية  ( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق2017الربتوكوال االضايف الثاين لعام 

 العربية السورية، بإرشاف د: خازم.

م، حممد الشيخ )محاية حقوق طالبي اللجوء يف منطق العبور( الدكتوراه كلية 2017 .657

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

 عبود.

دكتوراه كلية القانون م، حممد العلوه )انعدام احلكم القضائي دراسة مقارنة( ال2017 .658

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ابو العيال.
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م، حممد املعتصم باهلل ابراهيم حممد )التفتيش يف جمال اجلرائم املعلوماتية(، 2017 .659

جامعة الكوفة، بإرشاف د: عامر عباس  -املاجستري القانون اجلنائي كلية القانون 

 احلسيني.

ال امحد االسمر )احكام النقابات يف ضوء االجتهاد الفقهي املعارص( م، حممد مج2017 .660

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

 نرص الداية.

م، حممد حسان علوان )دور عقد االلتزام يف ادارة املرافق العامة دراسة مقارنة( 2017 .661

 ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابوين.املاجستري كلية القان

م، حممد حسن سعد )التأثري االسرتاتيجي االمريكي عىل احدى دول الربيع 2017 .662

العريب ليبيا إنموذجا(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: جورج عرموين.     

اظم احلسناوي، ضامنات حقوق االنسان يف مرحلة التحري م، حممد حسن ك2017 .663

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا "دراسة مقارنة"ومجع االدلة 

 االرشف، بإرشاف د: نارص كريمش اجلوراين. )قسم القانون(
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م، حممد حسني احلمده )رقابة القضاء االداري عىل منازعات الصفقات 2017 .664

ملاجستري قسم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم العمومية(، ا

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: عصام اسامعيل. 

م، حممد حسني جايع، احلوثيني انصار اهلل واقع ومستقبل دورهم يف ظل الرصاع 2017 .665

االرشف، النجف  -السيايس يف اليمن، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف الدكتور: خريي عبدالرزاق جاسم. )العلوم السياسية(

م، حممد حيدر الغالبي )احليادية بوصفها ضامنة للموظف العام يف مواجهة سلطة 2017 .666

 التأديب(، املاجستري القانون االداري كلية القانون جامعة القادسية. 

نة( املاجستري القانون العام م، حممد خالد السواعري )اجلرم املشهود دراسة مقار2017 .667

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

م، حممد خليل عبدالكريم )احكام خطبة النساء دراسة مقارنة( املاجستري قانون 2017 .668

 االحوال الشخصية كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نشوان زكي سليامن

اية املمتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح الداخيل م، حممد رائد عبدالرضا )مح2017 .669

دراسة تطبيقية عىل العراق( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: ايمن اديب هلسة.



133 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممد رياض عبداهلادي سميسم، حق الضحية يف التعويض يف ضوء القانون 2017 .670

النجف االرشف، بإرشاف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا اجلنائي الدويل

 د: أمحد عبيس الفتالوي. )قسم القانون( 

م، حممد زاهر املخلاليت )الية تقدير البدل النقدي لالستمالك بني النص والتطبيق 2017 .671

لسورية، دراسة حتليلية نقدية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

 بإرشاف د: حممد احلسني.

م، حممد سامل الشاهني )دور وحدة مكافحة غسل األموال كضابطة عدلية يف 2017 .672

القانون األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.

ية للمرشع السوري يف جريمة احلريق( م، حممد رساج عبدالقادر )السياسة اجلنائ2017 .673

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

 املخول.

م، حممد شهاب )القضاء عىل أسوأ أشكال عامل االطفال يف الترشيعات الوطني 2017 .674

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

 بإرشاف د: رشبا.
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م، حممد صالح مهنا، املسؤولية املدنية عن التلوث البيئي، املاجستري معهد 2017 .675

النجف االرشف، بإرشاف د: عزيز كاظم اخلفاجي. )قسم  -العلمني للدراسات العليا 

 القانون( 

ية م، حممد صدام فايق بن طريف )االزمة الدولية وطرائق ادارهتا دراسة حتليل2017 .676

دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب   2003-1990األمريكية ألزمة العالقات العراقية

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

 عبدالقادر حممد فهمي الطائي

م، حممد ضياء مهدي املنصوري، العدالة االنتقالية يف القانون الدويل االنسانية 2017 .677

النجف االرشف،  -وتطبيقاهتا يف العراق، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: عبد عيل سوادي. )قسم القانون(

م، حممد عادل حسني الصفدي )التعسف يف العدول عن اخلطبة( املاجستري كلية 2017 .678

 شويدح.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مؤمن امحد 

م، حممد عايد فاضل اخلزاعلة )موانع تنفيذ حكم التحكيم األجنبي(، املاجستري 2017 .679

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

 االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.
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لجريمة يف عالقتها م، حممد عبد العزيز حممد عبد القادر، التحليل االقتصادي ل2017 .680

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

م، حممد عبد الفتاح كامل حسان، اقتصاديات استثامر اموال التأمينات 2017 .681

االجتامعية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد عبد القادر حممود ابو عجالن )جريمة التحريض يف الترشيع الفلسطيني 2017 .682

دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: حسام الدين حممود الدين.

جريم( املاجستري م، حممد عبداحلسني شنان )الضوابط ألدستورية لسياسة الت2017 .683

 القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

م، حممد عبدالرمحن ابراهيم )احلامية القانونية املفقودة للعامل يف االقتصاد غري 2017 .684

 النظامي(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.  

انون م، حممد عبداهلل عطا اهلل )النظام القانوين ملنتجي التسجيالت الصوتية يف الق2017 .685

 لبنان. -اللبناين دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 
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م، حممد عبود اجلمعة )ضامنات حتقيق مبدأ املرشوعية(، املاجستري قانون اعامل، 2017 .686

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عصام اسامعيل.

عيل العيل )آلية املصارف يف توريق القروض املضمونة برهن عقاري  م، حممد2017 .687

دراسة قانونية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: قرباش.

م، حممد عامد شحادة )القصور الترشيعي يف رهن املتجر( املاجستري القانون العام 2017 .688

 احلقوق، بإرشاف د: نداء كاظم. جامعة عامن االهلية كلية

م، حممد عامد شحادة صيام )املسئولية اجلنائية لرئيس الدولة يف الترشيع 2017 .689

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: هاين عبد الرمحن غانم.

القايض يف تكميل العقد(، الدكتوراه، كلية القانون م، حممد غانم يونس )سلطة 2017 .690

 جامعة بغداد.

م، حممد فاهم سلامن اجلبوري )السؤال الربملاين يف دستور مجهورية العراق دراسة 2017 .691

 كلية القانون، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد. -مقارنة(، املاجستري القانون جامعة بابل 
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م، حممد فطايري )ضامن الودائع املرصفية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق 2017 .692

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميسون املرصي. 

م، حممد فهد عبدالعزيز احلكمي )املسؤولية اجلزائية لإلحداث اجلانحني 2017 .693

ة القانون جامعة االمارات واملرشدين دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام، كلي

 العربية املتحدة كلية القانون، بإرشاف د: فتحية حممد قوراري.

م، حممد كامل العزب، االثار االقتصادية الدولية للرضيبة، رسائل واطاريح 2017 .694

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ص القانونية يف الترشيع الفلسطيني م، حممد كامل مخيس احلويل )تفسري النصو2017 .695

دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية واحكام الرشيعة االسالمية( املاجستري 

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

 بشناق.

اه اجلامعات م، حممد حمسن زيدان )اسرتاتيجية الواليات املتحدة االمريكية جت2017 .696

النجف  -االرهابية داعش إنموذجا(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: امحد حسني شجيل. )العلوم السياسية(
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م، حممد حممود امحد اجلنايب )املرشوعية ملامرسة االلعاب الرياضية يف القانونني 2017 .697

لعام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون ا

 بإرشاف د: وسام حسني غياض.      

م، حممد مدلول حسني )القصد اجلنائي املبارش واالحتاميل يف جريمة القتل 2017 .698

العمد(، الدكتوراه قسم القانون اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية 

 شمري.  واالنسانية، بإرشاف د: راسم مسري ال

م، حممد منجي القطيشات )بيع ملك الغري يف القانون األردين دراسة مقارنة( 2017 .699

املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: سالم 

 منعم مشعل.

م، حممد منصور احلسيني، دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي، 2017 .700

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

م، حممد موسى جاب اهلل خليل، النظام القانوين لالفرتاض يف قانون املرافعات 2017 .701

املدنية والتجارية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

البخيت، املنازعات االدارية. رسائل واطاريح القانون  م، حممد موسى حسن2017 .702

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد نارص جمهول احلميداوي، جريمة ختريب املنشآت النفطية يف القانون 2017 .703

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

 اف د: عامر عباس احلسيني. )قسم القانون(االرشف، بإرش

م، حممد نعمة ضايف الغالبي )النظام االجرائي لعمل ديوان الرقابة املالية االحتادي 2017 .704

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

 بإرشاف د: غادي مقلد.     

ية املستهلك من املامرسات املخلة بسالمته( املاجستري م، حممد نوار اهلبول )محا2017 .705

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

م، حممد هادي نارص الزريف )املواجهة القانونية لالرهاب الدويل دراسة بشإن 2017 .706

فة بإرشاف د: عالء احلق يف الدفاع الرشعي(، املاجستري كلية القانون جامعة الكو

 عبداحلسن السيالوي. 

م، حممد هيجل محاد )احلقوق الدستورية للجامعات يف لبنان والعراق(، 2017 .707

 املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد طي.       

امد املستندي(، م، حممد يوسف بعيو )دور البنك املراسل يف تبليغ خطاب االعت2017 .708

املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن 

 بإرشاف د: فائق حممود الشامع.
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م، حممد يوسف حممد فراج ، احلامية الدولية للمعلومات الرسية خالل عمليات 2017 .709

ورة مجهورية مرص التفتيش الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 العربية.  

 يف العنف ظاهرة عىل التأثري يف الثقايف العامل دور) عتمة العابدين زين م، حممد2017 .710

 كلية السياسية الدراسات االختصاص املاجستري( اجلزائر حالة دراسة العربية الدولة

 يخ.الش وجيه: د بإرشاف، السورية العربية اجلمهورية دمشق جامعة السياسية العلوم

م، حممود امحد عبد الرؤوف املبحوح )املسؤولية اجلزائية للصيدالين يف الترشيع 2017 .711

الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم بشناق.

يف النظام النيايب املختلط دراسة م، حممود رساقبي )سلطة ومسؤولية رئيس الدولة 2017 .712

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

 سنان عامر.

م، حممود حممد خليل اجلميس، االحتاد النقدي االوريب ومدى امكانية حتقيق 2017 .713

نصورة مجهورية وحده نقدية عربية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

 مرص العربية.  
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م، حممود حممد عبد القادر الداغستاين )مكانة التطرف يف البنية االيدلوجية لتنظيم 2017 .714

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 2016 - 2010داعش خالل الفرتة 

 ئيالسياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطا

م، خمتار يوسف حممد القذايف )ضامنات توقيع اجلزاءات اإلدارية عىل املتعاقد مع 2017 .715

اإلدارة يف القانون الليبي دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن 

 اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي سليامن القبيالت.

لصيني ودورها يف تعزيز املكانة االقتصادية م، مراد ديب )حتوالت االقتصاد ا2017 .716

للصني عىل املستوى الدويل( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية 

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست.

االقتصادية يف البلدان م، مرام ماميش )أثر سياسات التجارة اخلارجية عىل التنمية 2017 .717

سورية أنموذجا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية -النامية

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

م، مرفت قاسم عبود اجلبوري )اثر احلكومة االلكرتونية عىل النظام القانوين 2017 .718

ام دراسة مقارن(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، للمرفق الع

 بإرشاف د: رشا حممد جعفر. 
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م، مروان عبداهلل عبود )حق التعليم يف اطار دستور مجهورية العراق لعام 2017 .719

 (، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.2005

اخلاصة للمنفعة العامة يف  م، مروان حممود حممد نرص )اجراءات نزع امللكية2017 .720

الترشيع الفلسطيني وطرق الطعن فيها دراسة وصفية حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة 

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

م، مروة محزة كاظم )فاعلية االستجواب يف الرقابة الربملانية دراسة مقارنة(، 2017 .721

ري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد دحام املاجست

 الفهداوي.      

م، مروة عباس حممد الساعدي، احلامية اجلزائية للبنوة ورعاية القارص دراسة 2017 .722

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

 لغطاء. )قسم القانون(عادل كاشف ا

م، مروة مكي جميد )دور املحكمة اجلنائية الدولية يف حتديد اختصاصها واثره عىل 2017 .723

مبدأ التكامل(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف 

 د: عيل جبار كريدي.
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مليات االنعاش الصناعي م، مريم عدنان فاضل )املسؤولية اجلنائية الطبية عن ع2017 .724

جامعة النهرين، بإرشاف د: امحد كيالن  -دراسة مقارنة(، املاجستري، كلية احلقوق 

 عبداهلل.

دراسة "م، مسلم طالب جايل الزيادي، املسؤولية اجلزائية لألحزاب السياسية 2017 .725

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

 سون عبيد الفتالوي. )قسم القانون( ح

م، مشتاق طالب مهنا عوض )القرارات الدولية وازدواجية املعايري(، املاجستري، 2017 .726

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رسمد عامر اخلزاعي.      

دين األردين دراسة م، مصطفى امحد الفرحيات )التقادم املكسب يف القانون امل2017 .727

مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف 

 د: سالم مشعل.

م، مصطفى امحد عبد )التوظيف االمريكي لسوق النفط يف الرصاعات الدولية: 2017 .728

ة جامعة دراسة حالة ايران روسيا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسي

 النهرين.    

م، مصطفى مجعة مهدي ، دور األمم املتحدة يف محاية الالجئني اثناء النزاعات 2017 .729

 املسلحة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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دراسة يف  -م، مصطفى حسون عبيد هجول، جريمة املطالبة العشائرية لألطباء 2017 .730

النجف  -، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا -ن محاية االطباء العراقي قانو

 االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد الفتالوي. )قسم القانون(

م، مصطفى راشد عبداحلمزة )دور القيم االجتامعية يف السياسة اجلزائية دراسة 2017 .731

ن جامعة بغداد، بإرشاف د: مقارن(، الدكتوراه القانون القانون اجلنائي، كلية القانو

 فخري عبدالرزاق احلديثي. 

م، مصطفى سعد محد خملف )جريمة االرهاب عرب الوسائل االلكرتونية دراسة 2017 .732

مقارنة بني الترشيعني االردين والعراقي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية 

 زي.احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: امحد اللو

م، مصطفى طالع خليل )التنظيم القانوين حلرية االعالم املرئي واملسموع دراسة 2017 .733

جامعة االنبار، قسم القانون العام، املاجستري،  -مقارنة( كلية القانون والعلوم السياسية 

 بإرشاف د: ماهر فيصل صالح.

 البرشي م، مصطفى عيل محزة اجلاسم )املرشوعية اجلزائية للتلقيح االنجايب2017 .734

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اجلنائي، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان بإرشاف د: سمري عالية. 
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م، مصطفى عيل محيد العامري )االختصاصات الضبطية هليئة السياحة يف العراق 2017 .735

ستري القانون العام، بإرشاف دراسة قانونية مقارنة(، كلية احلقوق جامعة النهرين، املاج

 د: حيدر طالب األمارة.

م، مصطفى حمسن شاكر )الرشكات النفطية العابرة للقومية ودورها يف االقتصاد 2017 .736

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2003العراق بعد عام 

 النهرين.    

( 2003ثني يف العراق بعد عام م، مصطفى حممود جالل )املواطنة والتعدد اال2017 .737

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م، مطانيوس الصفدي )السياسة األمريكية جتاه اجلامعات اإلسالمية املتطرفة يف 2017 .738

الرشق األوسط دراسة حتليلية للتعاطي األمريكي مع احلالة السورية( املاجستري 

راسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية االختصاص الد

 العربية السورية، بإرشاف د: مجال املحمود.

م، مظهر غايب عيل )اجلرائم املاسة باألخالق واآلداب العامة عرب الوسائل 2017 .739

االلكرتونية احلديثة دراسة مقارنة بني لبنان والعراق(، املاجستري، القانون العام كلية 

 قوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: معاذ جاسم الدليمي.        احل
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م، معتز اسامعيل خلف الصبيحي )سياسات بناء الدولة املدنية يف العراق بعد 2017 .740

 (، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003

ارن(، املاجستري، م، معتز سالم العجيمي )جرائم العنف االرسي يف القانون املق2017 .741

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، معتوق الفرجاين حممد الرباين )إشكاليات تنفيذ أحكام القضاء االداري دراسة 2017 .742

 مقارنة بالوضع يف ليبيا( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

اإلسالم السيايس وتداعياهتا عىل االستقرار  م، منار أبو إسامعيل )ظاهرة صعود2017 .743

يف الوطن العريب مرص أنموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية 

 العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميشيل شيحة.

تري االختصاص م، منار ابو عيل )دور اقتصاد املعرفة يف التنمية البرشية( املاجس2017 .744

العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: خالد رعد.

م، منار مجال حممد رمضان )املراقبة االلكرتونية كبديل لعقوبة احلبس قصري املدة( 2017 .745

 بإرشاف د: حممد الذنيبات. املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق،
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م، منار كريم عبد )ضامنات عملية قياس االداء ملوظفي احلكومة االحتادية يف 2017 .746

دولة االمارات العربية املتحدة(، املاجستري قسم القانون العام، كلية القانون جامعة 

 االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د: طارق فتحي ابو الوفاء.

 السلطة التنفيذية تشكيل يف العراقي النواب جملس داود )دور صبيح م، منتظر2017 .747

 االحتادية(، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.

م(، املاجستري 2002م، منتظر ناهي غالب )السياسة االقليمية الرتكية بعد عام 2017 .748

النجف االرشف، بإرشاف الدكتور فكرت نامق  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 فتاح. )العلوم السياسية العالقات(عبدال

م، منتظر نايف خميف الغزايل )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه روسيا االحتادية 2017 .749

النجف  -يف عهد الرئيس باراك اوباما( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 ية(االرشف، بإرشاف د: حممد ياس خضري. )قسم العلوم السياسية العالقات الدول

م، منجد أمحد أبو رشار )الصحافة اإللكرتونية الفلسطينية كمنصة للخطاب 2017 .750

 Palestinian electronic media as a platform forالديمقراطي 

democratic speech املاجستري الديمقراطية وحقوق االنسان كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: هلغى باومغرتن.
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م، منهل حممد )جدلية العالقة بني الدولة واملجتمع املدين اململكة املغربية 2017 .751

نموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نزار جزان و د. ميشيل شيحة.

 االمني وتطبيقاته املعارصة دراسة فقهية( م، منى ابراهيم امحد ابو شباب )تضمني2017 .752

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

 كامل اسامعيل ابراهيم.

م، منرية عمر اليازجي )الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية لإلدارة يف فلسطني 2017 .753

لية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري ك

 بإرشاف د: هاين عبد الرمحن غانم. 

م، مها ابراهيم امحد )افالس الرشكات املتعددة اجلنسيات دراسة مقارنة( 2017 .754

 لبنان. -املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

عىل الشباب اجلامعي طالب جامعة م، مها القحف )األزمة السورية وتداعياهتا 2017 .755

دمشق أنموذجًا( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ايمن عبد العزيز.
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م، مها سليامن حممد شحادة )السياسة اخلارجية الصينية جتاه النظام الدويل البعد 2017 .756

(، املاجستري كلية اآلداب والعلوم االنسانية قسم 2015 - 1991نموذجا الثقايف 

 العلوم السياسية غزة فلسطني بإرشاف د: عبد ربه العنزي. 

م، مها شكر حممود الطائي )البعد السيايس واالقتصادي للتنافس االمريكي يف 2017 .757

دية الدولية كلية الرشق االوسط ايران السعودية انموذجا( املاجستري العالقات االقتصا

 العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: عبد عيل كاظم املعموري. 

م، مهدي خزعل دويج )القانون الدويل االنساين والرضورة القانونية لنشوء 2017 .758

املحكمة اجلنائية الدولية(، املاجستري قسم القانون العام، االكاديمية العليا للدراسات 

 بإرشاف د: امحد عبدالرزاق.  العلمية واالنسانية، 

م، مهدي خليل حممود حوامدة )مراكز االصالح والتأهيل الفلسطينية بني الواقع 2017 .759

والقانون(، املاجستري القانون العام، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، 

 نابلس فلسطني، بإرشاف د: حسن فالح.

ولية يف نطاق القانون اجلنائي م، مهدي صالح عباس حسني )موانع املسؤ2017 .760

الدويل(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة الكوفة، بإرشاف د: عادل يوسف 

 الشكري و د امحد عبيس الفتالوي 
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م، مهران العيسى )املصالح االقتصادية الروسية ودورها يف إعادة تشكيل نظام 2017 .761

االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية عاملي جديد( املاجستري االختصاص العالقات 

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

م، مهند عبدالوهاب مرموص، النظام السيايس العراقي وحتقيق العدالة 2017 .762

النجف  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2003االجتامعية بعد عام 

 حمسن. )العلوم السياسية( االرشف، زيد عدنان

م، موج فهد عيل )قواعد القانون الدويل حلامية البيئة يف ضوء إتفاقية باريس 2017 .763

دراسة حتليلية(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط  2015للمناخ 

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

م، موسى خالد سعيد ضاهر )الدفوع الشكلية واملوضوعية لدعاوى املهور 2017 .764

وتطبيقاهتا يف املحاكم الرشعية يف قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد راتب السويس.

م املسؤولية العقدية يف م، موسى عبدالكريم الدواغره )الرشوط املعدلة ألحكا2017 .765

 القانون املدين األردين دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  
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م، ميثم عنيدي عىل حسني العبادي )سياسة ادارة االزمات يف العراق بعد عام 2017 .766

دراسة يف االزمات السياسية(، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة  2003

 املستنرصية.

 1389مرية و قمراس صباح )البوسنة واهلرسك من الفتح العثامين م، ميهويب ا2017 .767

( املاجستري ختصص تاريخ العامل املعارص اجلمهورية اجلزائرية 1995اىل معاهدة دايتون 

 الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: حممد حسني رشيف.

اقي( م، نادية عبداهلل الطيف امحد )السياسة الوقائية يف قانون العقوبات العر2017 .768

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة تكريت.  

م، نارص نايف حديثه اخلريشا )التنمية السياسية وتأثريها عىل االستقرار السيايس 2017 .769

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 2017 - 1999يف األردن 

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: امحد عارف الكفارنة

م، ناظر عبدالقادر جعاز، صالحية املحافظ يف حفظ االمن العام يف القانون 2017 .770

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

 اسامعيل صعصاع. )قسم القانون(

م، ناظم رضوان الشبول )رشط ملكية الراهن للعقار املرهون يف الرهن التأميني 2017 .771

 مقارنة يف القانون املدين األردين واملرصي(، جامعة الريموك االردن.   دراسة
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م، نانيس أمحد اسامعيل أمحد، االستقرار املهني للعامل يف ضوء قوانني العمل 2017 .772

واالتفاقيات الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

حممد زعرب )املستجدات الفقهية املتعلقة باملجاهدين( املاجستري م، ناهد حسني 2017 .773

كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عاطف حممد ابو 

 هربيد.

م، نبال رويس محزة جاسم )اثبات النسب بني الطرق التقليدية والطرق احلديثة(، 2017 .774

 انون جامعة القادسية. املاجستري املرافعات املدنية كلية الق

م، نبيل سعدون فيصل، موائمة االجراءات االصالحية لألحداث مع املواثيق 2017 .775

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

 االرشف، بإرشاف د: متيم طاهر اجلادر. )قسم القانون(

سؤولية القانونية للمصفى يف رشكات م، نبيل عبد السالم ابراهيم أبو زيد )امل2017 .776

 األموال دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، نبيل عبد مسلم اسد )دور االدعاء العام يف السلطة القضائية(، املاجستري 2017 .777

 القانون.
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ستري م، نبيلة حممد درويش عكيلة )رد القرار بالقرائن يف الفقه االسالمي( املاج2017 .778

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

 مصباح هنية.

م، نبيهه ديل تعيب اجلنايب )االعذار القانونية املخففة للعقاب دراسة مقارنة(، 2017 .779

الدكتوراه قسم القانون اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، 

 د: راسم مسري الشمري.  بإرشاف 

م، نجاة حممد عبيد )الدولة الريعية واثرها يف تطبيق الفيدرالية العراق انموذجا(، 2017 .780

 الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، بإرشاف د: مهسة قحطان خلف.

م، نجوى صابرين )عدالة احللول الدائمة ملشكلة اللجوء بني النظرية والتطبيق( 2017 .781

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

 زكريا.

م، ندى أمحد موسى السعربي )مؤسسات التنشئة االجتامعية السياسية وحتقيق 2017 .782

دور املدرسة يف حمافظة بابل إنموذجًا(.  -دراسة ميدانية  -م، 2003املواطنة بعد عام 

النجف االرشف، بإرشاف الدكتورة  -دراسات العليا املاجستري معهد العلمني لل

بلقيس حممد جواد. )العلوم السياسية(/ العلوم السياسية/ قسم النظم والفكر 

 السيايس.
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م، ندى سامل حممد )االتفاق النووي االمريكي االيراين واثرة عىل مكانة ارسائيل 2017 .783

 ياسية جامعة النهرين.    االقليمية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم الس

م، نزار بالسم بجاي العكييل، التطورات السياسية يف كردستان العراق للمدة 2017 .784

املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا  "دراسة تارخيية سياسية"م 2009-م1991

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور عالء الرهيمي. )العلوم السياسية( -

م املوسوي )الرقابة املتبادلة للحكومات املحلية يف قانون م، نزار حممد جاس2017 .785

م، املعدل دراسة مقارنة(، 2008سنة  21املحافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم 

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

 مهدي. )قسم القانون(

يع بطريقة املساعدة عىل ارتكاب اجلرائم م، نشأت ناظم وحيد، جريمة التشج2017 .786

 -املاسة بأمن الدولة الداخيل دراسة مقارنة، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: ارساء حممدعيل سامل. )قسم القانون(

م، نشأت نائل امحد )حدود صالحية حل الربملان دراسة مقارنة لبنان العراق(، 2017 .787

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

م، نّصار زغري دريب الربيعي )دور خرباء السلطة يف عملية صنع القرار السيايس 2017 .788

اخلارجي األمريكي كيسنجر وبرجيينسكي انموذجًا(، كلية العلوم السياسية يف جامعة 
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فلسفة العلوم السياسية الدراسات الدولية بإرشاف د: أمحد نوري  بغداد الدكتوراه

 النعيمي. 

م، نصري جاسم جرب البديري )مواءمة اآلليات الوطنية يف العراق ملكافحة الفساد 2017 .789

النجف االرشف،  -مع اآلليات الدولية(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 قسم القانون الدويل(بإرشاف الدكتورة مها حممد أيوب. )

م، نضال امحد موسى شاهني )التعويض عن الرضر الناشئ عن التحريض( 2017 .790

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

 ابراهيم مقداد.

م، نعايم سالمة يوسف العيادات )دور املحاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف حتديد 2017 .791

جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، نعمة سعيد عبداهلل )مسؤولية االدارة عن حوادث املركبات احلكومية دراسة 2017 .792

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

 عبدالرزاق. 

م، نعمة يعقوب نعمة )مبادئ الفكر االموي عند سعيد عقل(، الدبلوم، اجلامعة 2017 .793

 اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: سايد مطر.
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يني واثره يف محاية م، نغم ستيتي )دور جملس االمن يف حفظ السلم واالمن الدول2017 .794

حقوق االنسان( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: خازم.

م، هناد صاحب عبداهلل، القيمة القانونية لقرارات املنظامت الدولية ذات الطابع 2017 .795

 -ات العليا ، املاجستري معهد العلمني للدراس"منظمة االمم املتحدة مثاال"الترشيعي 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عبدالرسول ابو صيبع. )قسم القانون(

م، هنلة رشيد جميد اجلعفري )االسرتاتيجية النووية االيرانية واثرها عىل دول 2017 .796

(، املاجستري معهد العلمني للدراسات 2015اخلليج العريب بعد االتفاق النووي لعام 

 حممد ياس خرض. )العلوم السياسية(النجف االرشف، بإرشاف د  -العليا 

م، هنى امحد العبدالالت )االلتزام باالعالم والتبصري يف عقد املقاولة دراسة 2017 .797

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

 املفلح.  

وب االلكرتونية بعد م، هنى شفيق مكي )اسرتاتيجية ارسائيل االمنية يف ظل احلر2017 .798

(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية 2006حرب متوز 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: غسان العزي.
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م، هنى غصن )زمان انعقاد العقد االلكرتوين ومكانه( املاجستري كلية القانون 2017 .799

 ربية السورية، بإرشاف د: صالح.جامعة دمشق اجلمهورية الع

م، هنى مثنى نجم الدين )السياسة اخلارجية الرتكية جتاه ارسائيل يف مدة حكومة 2017 .800

حزب العدالة والتنمية( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

 النهرين.    

، وانعكاساهتا عىل توجه 2008م، هنري امحد حسن عوض، االزمة املالية العاملية 2017 .801

االستثامرات العربية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، نوار كاظم جابر )اختصاص احلكومة املحلية بتنظيم الرضائب والرسوم يف 2017 .802

ارنة(، املاجستري كلية القانون جامعة القادسية، بإرشاف د: عيل نجيب العراق دراسة مق

 محزة. 

م، نوار حممود )ضامنات حقوق االنسان وموجبات محاية الدولة يف نطاق 2017 .803

الرشعية الدولية حلقوق االنسان( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: جاسم زكريا.
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م، نواف حممد رباح احلريب )املسألة الكردية والوضع االقليمي حالة دراسة 2017 .804

(، املاجستري، جامعة ال البيت معهد بيت احلكمة، االردن، 2016 - 2011العراق 

 بإرشاف د: هاين اخورشيدة.

م، نوال الزغري )األمننة والالجئون الفلسطينيون يف الدول العربية لبنان 2017 .805

 Securitizing and Palestinian refugees in Arabنموذجا

countries : Lebanon is a model املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: لورد حبش.

م، نور الصباح مزحيم )الفقدان اجلزئي لسبب املوجب يف العقد(، الدبلوم قانون 2017 .806

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

 ابراهيم.

م، نور املغريب )دراسة القواعد اخلاصة بمصارف االستثامر( الدكتوراه كلية 2017 .807

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

يط العمراين يف العراق م، نور اهلدى مجيل خلف )سلطة االدارة يف جمال التخط2017 .808

دراسة مقارنة(، املاجستري العام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، 

 بإرشاف د: عامر زغري حمسن.
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م، نور اهلدى قاسم )جدار الفصل العنرصي يف فلسطني املحتلة يف ضوء قواعد 2017 .809

وراه االختصاص العالقات القانون الدويل: اإلبعاد السياسية القانونية االقتصادية الدكت

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

 حسني مقلد.

م، نور حسني بلتاوي ) تكاملية دور اجهزة الرقابة الدولية واالقليمية مع االجهزة 2017 .810

معة عامن االهلية كلية الوطنية االردنية حلامية حقوق االنسان( املاجستري القانون العام جا

 احلقوق، بإرشاف د: حممد حسني القضاة.

م، نور عوين حسن )الصفة يف الدعوى املدنية دراسة مقارنة( 2017 .811

 املاجستري.   جامعة دهوك، -والسياسة  القانون كلية

( الدكتوراه 2001م، نورس نجم عبد اهلل )املعلوماتية واحلروب احلديثة منذ عام 2017 .812

 سية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.العلوم السيا

م، هادي خمايل بشارة )محاية العنارص غري املادية يف املؤسسة التجارية( املاجستري 2017 .813

 لبنان.  -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

االيرانية واثرها عىل  -م، هاشم حممد حممدباقر الباججي، العالقات السعودية 2017 .814

م، املاجستري معهد العلمني 2001يني يف املنطقة العربية بعد احداث ايلول التطرف الد
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النجف االرشف، بإرشاف د: صباح صاحب العريض. )العلوم  -للدراسات العليا 

 السياسية(

م، هاين زينة )االوراق املالية احلكومية من الناحية القانونية( الدكتوراه كلية 2017 .815

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

م، هبة الصوص )بطاقة االئتامن السوري من وجهة نظر القانون( الدكتوراه كلية 2017 .816

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

م، هبة صفاء عبد احلي اجلنايب )النظام القانوين للرهن الواقع عىل الطائرات 2017 .817

رنة(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية دراسة مقا

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

م، هدى كاظم خطاب الربيعي )التدرج يف قواعد القانون الدويل(، املاجستري 2017 .818

عباس. النجف االرشف، بإرشاف د: عباس عبود  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 )قسم القانون(

م، هشام بن عيسى بن عبد اهلل الداليل الشحي )حق التنمية املستدامة يف قواعد 2017 .819

القانون الدويل حلقوق االنسان(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: عبدالسالم امحد مهاش.
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ته، دور اسواق رأس املال يف جذب وتشجيع االستثامر، م، هشام بيومي شحا2017 .820

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، هال الربجس )قواعد تصفية الرشكات يف القانون السوري التأصيل 2017 .821

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

 د: مرتي.

م، هناء عبدالعزيز جرب العكييل )االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية 2017 .822

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

 صباح سامي داود. )قسم القانون(

( الدكتوراه م، هنادي ادريس )حاالت انتهاء العضوية الربملانية دراسة مقارنة2017 .823

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

م، هند مجعة عيل )طبيعة العالقة بني االستقرار السيايس واالستقرار املجتمعي يف 2017 .824

 (، املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    2003العراق بعد 

ياسني جاسم العيساوي )اثر الدور الرويس يف التوازنات االقليمية بعد م، هند 2017 .825

الرشق اال وسط انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية  2002عام 

 جامعة النهرين.    
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م، هيام جربان جرب شنان )الطبيعة القانونية لدعوى إخالء املأجور واسرتداده يف 2017 .826

(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية الترشيع األردين

 اهلاشمية االردن، بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، هيثم عقيل حممود )املفاوضات الدولية دراسة حالة املفاوضات اخلاصة 2017 .827

النجف  -بالربنامج النووي االيراين(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف الدكتور فكرت نامق عبدالفتاح. )قسم العلوم السياسية(

م، هيثم نجم عبداهلل )مسؤولية املعلم املدنية عن التالميذ القرص دراسة مقارنة(، 2017 .828

الدكتوراه قسم القانون اخلاص، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، 

 بإرشاف د: عيل غسان.  

الياسني )النظام القانوين للرشكة املسامهة الغفلة قيد التأسيس( الدكتوراه  م، وائل2017 .829

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

( 2015 - 2000م، وائل حممد رضا )العالقات الروسية االرسائيلية للمدة 2017 .830

 م السياسية جامعة النهرين.    املاجستري العلوم السياسية كلية العلو

م، وداد وهيب هلمود )مسؤولية الغري عن االدخال بالعقد( املاجستري القانون 2017 .831

 اخلاص كلية القانون جامعة ذي قار.
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م، وسام حسني عيل العيثاوي )التحديث واالستقرار يف النظام السيايس العراقي 2017 .832

 سية جامعة النهرين. (، الدكتوراه كلية العلوم السيا2003بعد عام 

م، وسيم وائل ايوب زعرب )التحكيم كوسيلة حلل النزاعات الناشئة عن 2017 .833

التعامل باالوراق املالية(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية 

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

ير العنبكي )االختصاص الرقايب للمجالس املحلية يف م، وضاح حامد هز2017 .834

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

م، وليد غالب جبار )اثر الالمركزية السياسية عىل وحدة الدولة العراق 2017 .835

، اجلامعة االسالمية كلية احلقوق، انموذجا(، املاجستري القانون العام القانون الدستوري

 بإرشاف د: ليىل نقوال.

م، يارس حسن حسني الزبيدي )املركز الدستوري لرئيس جملس الوزراء يف كل 2017 .836

من العراق ولبنان دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: زهري شكر. 

الد يارس اخلفاجي )النظام السيايس العراقي والسلوك السيايس للنخبة م، يارس خ2017 .837

 (، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة املستنرصية.2003احلاكمة بعد العام 
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م، يارس صربي نجم )االبعاد السياسية واالقتصادية للتنافس االمريكي الصيني 2017 .838

دان ونيجرييا( املاجستري العلوم جنوب السو 2002عىل القارة االفريقية بعد عام 

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

م، يارس طه ياسني )اثر الظروف االستثنائية عىل املؤسسات الدستورية(، 2017 .839

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

مر حسان )األثار القانونية لعقد اخلدمة النفطي للتطوير واإلنتاج م، يارس عا2017 .840

بالنسبة للرشكة األجنبية املستثمرة(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق 

 األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د: فائق الشامع.

وغاياهتا(، املاجستري، القانون العام كلية م، يارس عبداهلل سعيد )مرشوعية الدولة 2017 .841

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: زهري شكر.     

م، يارس فالح حسن )املسؤولية اجلزائية عن وسائل االعالم العراق مرص لبنان(، 2017 .842

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

 الشاعر.     

م، يارس حممود عبداالمري )القرارات الفرعية يف التحقيق االبتدائي دراسة 2017 .843

النجف االرشف، بإرشاف  -مقارنة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 الدكتور حممد عيل سامل. )قسم القانون(
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الدويل بعد  م، يامن الرسحان )دور منظمة األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب2017 .844

( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم 2001ايلول  11أحداث 

السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حسني مقلد ود فادي 

 خليل.

م، حييى جليل خضري، جريمة متويل االرهاب يف الترشيع العراقي، املاجستري 2017 .845

النجف االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد الفتالوي.  -العليا  معهد العلمني للدراسات

 )قسم القانون(

 2005م، حييى غازي عبد املحمدي )النظام الربملاين العراقي يف ظل دستور2017 .846

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

 : حممد الشباطات.اململكة االردنية اهلاشمية االردن، بإرشاف د

م، حييى حممد الشاب )ظاهرة الفقر وتداعياهتا عىل بعض الدول العربية(، 2017 .847

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   

م، يزن خلوق حممد ساجد )السلطة الترشيعية وصنع السياسة العامة يف النظام 2017 .848

مقراطية الراسخة والديمقراطية الناشئة(، الدكتوراه كلية الربملاين دراسة مقارنة بني الدي

 العلوم السياسية جامعة النهرين. 
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م، يعرب عثامن حممود )دور املنظامت غري احلكومية يف االستجابة ألزمة اللجوء 2017 .849

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم 2014إىل عام  2011السوري يف األردن من عام 

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد محد القطاطشةالعلوم السياسية 

م، يقظان محيد خضري )احلامية اجلنائية حلق اخلصوصية دراسة مقارنة(، املاجستري 2017 .850

النجف االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد هجيج  -معهد العلمني للدراسات العليا 

 الفتالوي.)قسم القانون(

عىل احلمالت االنتخابية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية  م، يوسف رزوق )الرقابة2017 .851

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

م، يوسف سعدون عبداهلل )ضامنات حتصيل الدين الرضيبي يف قانون رضيبة 2017 .852

اململكة الدخل األردين دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن 

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: عادل فليح العيل.

م، يوسف سعدون حممد )التنظيم القانوين لعقد الصيانة يف مرشوعات البنية 2017 .853

االساسية دراسة مقارنة(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية 

 احلقوق بإرشاف د: عيل ابراهيم.  
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م، يوسف حممد كاظم السعدي )اختصاصات رؤساء الوحدات االدارية 2017 .854

واملجالس املحلية يف العراق(، الدكتوراه قسم القانون العام، االكاديمية العليا 

 للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  

اين لعام م، يونس شعيل عجيل، االحتاد االورويب واالتفاق النووي االير2017 .855

النجف االرشف، بإرشاف د:  -م، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2015

 اسامة مرتىض باقر. )قسم العلوم السياسية(

م، ابراهيم بن عبد اهلل بن سامل الغافري، التزام الطبيب بضامن سالمة املريض يف 2017 .856

لية احلقوق جامعة القانون الوضعي والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون ك

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ابراهيم سعود محيد عبد الرمحن أبوستيت ، اجلزاءات الدولية يف القانون 2017 .857

الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

ية لعمليات نقل الدم . رسائل م، ابراهيم صالح أبو ضيف ، املسؤولية اجلنائ2017 .858

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اْبرّيك مفتاح خليفة عثامن ، الشبهة واثرها يف إثبات اجلرائم احلدية . رسائل 2017 .859

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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القاسم أحممد العجمي ، حكم االلتزام بالتفاوض يف عقود التجارة  م، أمحد أبو2017 .860

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

م، أمحد إسامعيل عبد الرزاق أمحد ، احلامية القانونية للمستهلك ضد حوادث سري 2017 .861

. رسائل واطاريح القانون كلية  72االجباري لسنة  املركبات اآللية يف ظل قانون التأمني

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.     

م، امحد الرسيطي طاهر الرسيطي ، ضامنات املحاكامت التأديبية . رسائل 2017 .862

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد بن عيل بن سليامن الصبحي ، تأمني املسؤولية ضد اخطار النقل اجلوي . 2017 .863

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حسن اخلطيب ، تفعيل الدور الرقايب للمجالس الشعبية املحلية . رسائل 2017 .864

 معة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جا

م، امحد رشدي امحد حممد الشورى ، حرية العقيدة ومقتضيات النظام العام . 2017 .865

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ل م، أمحد سالمة أمحد بدر ، املحاكمة اجلنائية ومبدأ االقناع القضائي . رسائ2017 .866

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد سيد حسن حممد عفيفي ، عقود التوزيع يف القانون الدويل اخلاص . 2017 .867

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

واالمنية جلرائم البغاء . رسائل م، أمحد صالح درويش ، املواجهة الترشيعية 2017 .868

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد ضيف اهلل حممد الفنيس املطريي ، تسليم املجرمني يف القانونني اجلنائي 2017 .869

الوطني والدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 عربية.  ال

م، امحد طلبة أبو الدهب ، الرقابة عىل اهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية . 2017 .870

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد طلحا حسني ، املنطقة االقتصادية اخلالصة يف ضوء قضاء املحكمة 2017 .871

الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة  الدولية لقانون البحار والقضاء

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد عباس مشعل ، تنفيذ االحكام االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية 2017 .872

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  



170 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

يات النيابية يف الفقه م، أمحد عبد السالم عبد السالم خرض ، العزل عن الوال2017 .873

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أمحد عبد القادر علوان ، سلطة القايض االدري يف توجيه اوامر جلهة االدارة . 2017 .874

  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، أمحد عبد اهلاشم عبد اهلادي حممد ، اإلجتار بالنساء واألطفال وعقوبته . 2017 .875

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد عواد سالمة البنيان، التنفيذ العيني االلتزام املدين ووسائل إجباره عىل 2017 .876

 واملرصي والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية التنفيذ يف القانون االردين

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، امحد فاتح حممد )مبدا سمو الدستوري وضامناته يف مواجهة اعامل السلطة ٢٠١٧ .877

التنفيذية( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة 

  ركوك بإرشاف د فوزي حسني سلامن اجلبوريك

م، أمحد فكري طه، اجلرائم املرتكبة عرب شبكة االنرتنت. رسائل واطاريح 2017 .878

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، أمحد حممد أمحد أمحد اجلرادي، املنازعات الناشئة عن عقد النقل اجلوي 2017 .879

قات الدولية اخلاصة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة لألشخاص يف العال

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، أمحد حممد عبد الرحيم حممد ، الغش وأثاره وطرق مكافحته يف عقود 2017 .880

املعاوضات املالية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، أمحد حممد عبد اهلل مؤمن ، الرقابة القضائية عىل ركن االختصاص يف القرار 2017 .881

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

دراسة تطبيقية عىل التعاون الدويل ملواجهة الكوارث )م، أمحد حممد حممود عيسى 2017 .882

عني شمس بإرشاف د حازم حممد كلية احلقوق جامعة  ( الدكتوراهمجهورية مرص العربية

 .  عتلم

م، أمحد حممد مصطفى النشار ، االحكام املتعلقة باجلهل والنسيان يف العبادات . 2017 .883

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الشهود يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح م، أمحد حممود أمحد العثامين ، محاية 2017 .884

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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يف ضوء قانون  أحكام املستند االلكرتوين) م، أمحد حممود أمحد حممود السيد2017 .885

كلية احلقوق ( الدكتوراه قسم القانون املدين 2004لسنة  15التوقيع االلكرتوين رقم 

 .  عني شمس بإرشاف د حممد املريس زهرة جامعة

م، أمحد معمر حممد رشيمة ، ضامنات حقوق السجني اثناء التنفيذ العقايب . 2017 .886

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، اخالص حممد أمحد شلبي ، عقد التأجري التموييل . رسائل واطاريح القانون 2017 .887

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، آراس جعفر سعيد )التنظيم الدستوري والترشيعي للعالقة بني الدين والدولة ٢٠١٧ .888

لوم السياسية قسم القانون دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والع

  جامعة كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبوري

م، آرمن سيد زكريا شمسية، املسؤولية اجلنائية عن نقل وزرع االعضاء البرشية. 2017 .889

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

يم يف منازعات املالحة البحرية . رسائل م، اسامة السيد حممود يوسف ، التحك2017 .890

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، اسامة حويل سليامن سامل ، القايض الطبيعي للمنازعة االدارية يف النظام 2017 .891

 القانوين الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص

 العربية.  

م، اسامة عبد الرزاق مجيل ، االلتزام بضامن املطابقة يف عقود االستهالك التقليدية 2017 .892

وااللكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، أسعد بن سعيد بم حارب احلرضمي، إهناء عقد العمل باإلرادة املنفردة 2017 .893

احب العمل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص لص

 العربية.  

م، إسالم سهل السيد اجلعفراوي ، النظام القانوين للحق يف الصورة. رسائل 2017 .894

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ل ، احلامية الدولية حلقوق الطفل يف ضوء م، اسامعيل حممد السنويس اسامعي2017 .895

القانون الدويل واإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، اسني امحد فخري ) اعتبارات خروج االدارة عىل مبدأ املرشوعية يف املجال ٢٠١٧ .896

اجستري القانون العام كلية القانون االنضباطي دراسة دستورية ترشيعية مقارنة( امل

  والعلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د فوزي حسني سلامن

م، اسني امحد فخري )اعتبارات خروج االدارة عىل مبدأ املرشوعني يف املجال ٢٠١٧ .897

 االنضباطي( املاجستري القانون العام جامعة كركوك بإرشاف د فوزي حسني سلامن 

لتنظيم القانوين لعقد الرتخيص باستغالل براءة االخرتاع يف جمال نقل م، ا2017 .898

التكنلوجيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، السيد ابراهيم امحد عبده ، عقد الفرنشايز . رسائل واطاريح القانون كلية 2017 .899

 مرص العربية.  احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، السيد أمحد السيد فودة ، أحكام الفقه يف مرغبات الرشاء وأثرها يف الرواج 2017 .900

التجاري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، السيد عبد الواحد هوين يوسف ، االطار القانوين للسمرسة يف االوراق املالية 2017 .901

 سائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . ر
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م، أماين عبد املقصود عبد املقصود سعود، اجلنسية ومنازعات االستثامر امام 2017 .902

هيئات التحكيم التجاري الدويل. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مل عبد الرحيم ابراهيم )مبادئ الوظيفة العامة يف الدستور وضامناهتا دراسة م، ا٢٠١٧ .903

مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة 

  كركوك بإرشاف د فوزي حسني سلامن

رسائل  م، انتصار قاسم سامل الودان ، نظام العفو يف الترشيعني الليبي واملرصي .2017 .904

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، انتصار حممد عيل العبيدي )مصري الترشيعات النافذة بني مبدأ ثبات الدستور ٢٠١٧ .905

وتغيريه( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة 

  يدان اجلبوريكركوك بإرشاف د ماجد نجم ع

م، انس هاشم حممد ) التحكيم يف منازعات عقد امتياز املرفق العام ( املاجستري ٢٠١٧ .906

 القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د قيدار عبد القادر

م، اياد حممد السيايدة ، اخلضوع االختياري ملحاكم الدولة . رسائل واطاريح 2017 .907

 ة املنصورة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامع
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م، إيامن حممد سليامن حممد األطري ، احكام الرشيعة اإلسالمية وأثرها يف القضاء 2017 .908

عىل البطالة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، إيامن خمتار عبد السالم حسن ، الرقابة القضائية الدولية عىل مرشوعية قرارات 2017 .909

جملس األمن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، ايمن زايد أمحد رضوان ، قاعدة ختصيص االهداف يف القرار االدري دراسة 2017 .910

 اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  مقارنة . رسائل واط

م، أيمن فتحي حممد عبد النظري ، االحالة للمحاكمة التأديبية كوجه من أوجه 2017 .911

الترصف يف التحقيق . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

)تطور القضاء االداري يف العراق دارسة يف ضوء  م، ايوب حممد رشيد سعيد٢٠١٧ .912

التعديل اخلامس( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 

  جامعة كركوك بإرشاف د عدنان قادر عارف زنكنة
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م، ايوب حممد رشيد سعيد )تطورات  القضاء  االداري  يف العراق دراسة  يف ٢٠١٧ .913

اخلامس( املاجستري يف القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية ضوء التعديل 

  جامعة كركوك بإرشاف د عدنان قادر عارف زنكنه

 –م، باسم حممد محود ، املسؤولية الوزارية يف النظم السياسية اململكة املتحدة 2017 .914

ية مرص مجهور املنصورة جامعة احلقوق كلية القانون واطاريح رسائل. العراق – مرص

 العربية.  

م، باسم حممد عبد املحسن البنداري، التنظيم الدويل للهندسة الوراثية . رسائل 2017 .915

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، بدر تراك سليامن مليحان الشمري ، القواعد القانونية احلاكمة إلهناء العقد 2017 .916

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  الدويل . رسائل و

م، بدر حممد حممود ازربيط ، املسؤولية املدنية للناقل البحري للبضائع. رسائل 2017 .917

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ضاء اجلنائي الدويل بالقضاء م، بدوي ابراهيم الدسوقي ابراهيم ، عالقة الق2017 .918

 الوطني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، بسام زاهر عبد الرمحن خديوي ، تطبيق القانون اجلنائي قي ظل إعالن حالة 2017 .919

الطوارئ . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 عربية.  ال

م، بشار محد انجاد اجلمييل )سحب القرارات االدارية املتعلقة بالوظيفة العامة يف ٢٠١٧ .920

العراق دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي

املبادئ القانونية العامة الغري املكتوبة كمصدر م، بشاير غنام سليامن الديكان ، 2017 .921

من مصادر القانون االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، بشري حممد الفيتوري كندي، اجلرائم املعلوماتية يف الترشيع الليبي. رسائل 2017 .922

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

م، بالل مهدي صالح العزي )املسؤولية اجلنائية عن جرائم االعالم االلكرتوين ٢٠١٧ .923

دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 

  جامعة كركوك بإرشاف د يارس حممد عبداهلل

شه ، الفساد االداري يف الوظيفة احلكومية ومكافحته . م، بالل هناد أمحد أبو عي2017 .924

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، بوتان ابراهيم امحد حممد )عوارض اخلصومة اجلنائية دراسة مقارنة( املاجستري ٢٠١٧ .925

القانون جامعة كركوك بإرشاف د القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم 

  يارس حممد عبداهلل العبودي

م، تامر أمحد عبد احلميد عبد القادر، احلامية اجلنائية من جرائم البلطجة والعنف. 2017 .926

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

وضوعية واإلجرائية جلريمة إبادة م، تامر عبد احلميد محد فرجاين ، األحكام امل2017 .927

اجلنس البرشي يف ضوء االتفاقات الدولية والنظام االسايس للمحكمة اجلنائية الدولية. 

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

طاريح م، ثامر عطب جمييل ، النظام التأديبي للقضاء يف مرص والعراق . رسائل وا2017 .928

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، مجال عبد الستار عليش ، مسؤولية الدولة عن االرضار البيئية . رسائل 2017 .929

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

حتادي ودوره يف الوظيفة م، مجعة حسني مهدي احلمداين )جملس اخلدمة العامة اال٢٠17 .930

العامة دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلم السياسية قسم 

  القانون العام جامعة كركوك بإرشاف د سامي حسن نجم احلمداين
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م، حاتم أمحد حممد بطيخ ، دور االنرتنت يف االثبات القايض اجلنائي واالداري . 2017 .931

 انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح الق

م، حازم حممد حسن احلمداين )سلطة الضبط االداري يف املحافظة عىل النظم ٢٠١٧ .932

العام االقتصادي يف العراق دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم 

و د امحد خورشيد محيدي  د العطيةالسياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د سع

 املفرجي

م، حازم حممد راتب عبد العزيز املدادحة، النظام القانوين لضامن الدولة ألذى 2017 .933

النفس الناتج عن حوادث املركبات. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

، السياسة اجلنائية االجرائية يف مواجهة م، حسام الدين حممد ابراهيم أمحد 2017 .934

االجرام االقتصادي واملايل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حسام فتحي حممد أنور عزت ، جريمة النصب عرب االنرتنت . رسائل 2017 .935

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حسن صالح أمحد أبو عائشة ، املسؤولية املدنية الناشئة عن غش االدوية. 2017 .936

 هورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج
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م، حسني عيل العبد اهلل ، الرقابة القضائية عىل سالمة العملية االنتخابية . رسائل 2017 .937

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حكم دحام حبو ) االختصاص يف مسائل اجلنسية ووسائل اثباهتا دراسة ٢٠١٧ .938

ري القانون الدويل اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: وسام مقارنة ( املاجست

 توفيق عبد اهلل 

م، محد صالح الطيب حممد ، مدى فعالية املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة . 2017 .939

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

بدا الفصل بني السلطات عىل القضاء االداري يف م، محزة سعدون عيل ) اثر م٢٠١٧ .940

العراق دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د عدنان قادر زنكنه

م، خالد أمحد عبد الغني أمني ، حق استنساخ املصنفات املحمية لالستعامل 2017 .941

واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  الشخيص . رسائل

 العربية.  

 استثامر الدائن املرهتن لليشء املرهون وادارته) م، خالد السيد حممد عبد الرمحن2017 .942

كلية الدكتوراه قسم القانون املدين  دراسة مقارنة بني القانون املدين والفقه االسالمي(

 .  ف د عاطف عبداحلميد حسنعني شمس بإرشااحلقوق جامعة 
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م، خالد حريب عيل السعدي ، الشهادة يف املسائل اجلنائية . رسائل واطاريح 2017 .943

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد حسني حممد براك حضريي الدورسي ، السياسة اجلنائية ملواجهة 2017 .944

الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة االعتداء يف البيئة يف القانون 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، خالد عبد العاطي ابراهيم ، مشكالت حتول مرص من نظام الشهر الشخيص 2017 .945

إىل نظام السجل العيني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

ليفة حممد عبد الرب حممد ، حرية تداول املعلومات كوسيلة للرقابة عىل اعامل م، خ2017 .946

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

م، مخيس محاد عبد اهلل ، دور القضاء الدويل يف مكافحة اجلريمة الدولية . رسائل 2017 .947

 حلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية ا

م، داليا جاسم حممد )دور القضاء االداري يف محاية احلقوق املدنية و السياسية يف ٢٠١٧ .948

العراق دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي
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م، دهشتي قادر حسني ، النظام القانوين لعقود النفط يف العراق . رسائل واطاريح 2017 .949

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، دولة أمحد عبد اهلل) املسؤولية السياسية للوزارة دراسة مقارنة ( الدكتوراه ٢٠١٧ .950

املوصل بإرشاف د عصام سعيد عبد قانون العام قانون دستوري كلية احلقوق جامعة 

 العبيدي

م، دينا حممد السعيد رشدي ، ضامنات التمويل العقاري يف القانون املرصي. 2017 .951

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ت م، ذكرى فضل عبد اهلل ، حق املتهم يف االستعانة بمحام يف قانون االجراءا2017 .952

اجلنائية اليمني واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، رانا مصباح عبد املحسن ، استقالل القانون اجلنائي العسكري . رسائل 2017 .953

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

جيب العمور، النظام القانوين للحق يف النسيان . رسائل م، ربيع حممود ن2017 .954

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، رشا بشار اسامعيل الصباغ ، تسوية منازعات التجارة االلكرتونية يف القانون 2017 .955

النموذجية . رسائل  االردين وقوانني دول جملس التعاون اخلليجي بقوانني اليونيسرتال

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رشاد عبد الكريم حممود سلامن ، وقف تنفيذ القرارات االدارية يف النظام 2017 .956

القانوين الفلسطيني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، رضوان اهلادي أمحد الطبيب ، االلتزام بالتعاون يف العقود . رسائل واطاريح 2017 .957

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رغداء عبد املحسن سيد ريان ، توازن عالقات العمل الفردية داخل 2017 .958

قوق جامعة املنصورة مجهورية املرشوعات الرأساملية . رسائل واطاريح القانون كلية احل

 مرص العربية.  

م، رقية املشاط حممد السائح احلامية الدولية لألطفال أثناء النزاعات املسلحة. 2017 .959

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ل واطاريح م، رمضان جالل مهام عمر ، استعامل السلطة كسبب لإلباحة . رسائ2017 .960

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، رنا عصام عائد ) مبدأ تدرج القرارات االدارية و ضامنات تطبيقه دراسة ٢٠١٧ .961

مقارنة ( الدكتوراه قانون العام قانون االدارية كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د 

 أمحد خورشيد محيد 

م، رناد سامل صالح لضمور ، املسؤولية املدنية عن دور احلضانات يف دول جملس 2017 .962

التعاون اخلليجي مقارنا بالقانونني املرصي واالردين . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

املسلحة . رسائل م، رنيا محدي جابر ، حق الطفل يف النسب إبان النزاعات 2017 .963

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، رهان ناجي سليامن أبو الزيت ، االحكام اجلنائية االجنبية . رسائل واطاريح 2017 .964

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

الدستوري برقابة االنحراف  م، رومان خليل رسول ، اختصاص القضاء2017 .965

الترشيعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، ريم ذنوب يونس )التنظيم القانوين لالستثامر العقاري دراسة مقارنة( ٢٠١٧ .966

املاجستري القانون خاص قانون جتاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د مهند 

 اهيم عيلابر
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م، زياد عوض عبد اهلل محد ، غرامة التأخري يف العقود االدارية واثرها يف تسيري 2017 .967

املرافق العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

 م، زياد حممد شحاذة ) فاعلية االجزائي يف قانون املرافعات املدنية( الدكتوراه٢٠١٧ .968

 املرافعات و االثبات كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د فارس عيل عمر

م، زينب ابراهيم حسن عيل )دور الدليل املنفرد يف احلكم اجلزائي دراسة مقارنة( ٢٠١٧ .969

املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك 

  اينبإرشاف د نوزاد امحد ياسني الشو

م، زينب صالح الدين الظهريي ، املصاحلة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية 2017 .970

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

م، ژيان مجشري جواد )التنظيم الدستوري والترشيعي للعالقة بني االدارة و ٢٠١٧ .971

اجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القضاء دراسة مقارنة( امل

 د امحد خورشيد محيدي القانون جامعة كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبوري و

م، سارة عادل حممد عبد احلميد الشافعي ، التحكيم يف منازعات العمل اجلامعية 2017 .972

قوق جامعة املنصورة مجهورية يف القانون املرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احل

 مرص العربية.  
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م، سامل بن عامر بن سامل احلامدي ، نظام االنتخابات للمجالس املحلية لسلطنة 2017 .973

عامن ومرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

عىل تطبيق القانون االجنبي م، سامل محودة سامل أبو ظهري ، رقابة حمكمة النقض 2017 .974

وتفسريه . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، سامل عبد خلف النويرشي ، محاية الصحفيني يف أوقات النزاعات املسلحة . 2017 .975

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سامل مسعد أبو الطويرات أبو دنيه ، خصوصية املسؤولية املدنية عن اجلراحة 2017 .976

التجميلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، سامل يوسف كامل شاكر سامل العمدة ، حق املستهلك يف العدول عن التعاقد . 2017 .977

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   رسائل واطاريح القانون

الشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية )م، سامح أمحد حممد متويل النجار 2017 .978

عني شمس بإرشاف د حازم حممد كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه (للصليب األمحر

 .  عتلم
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ناء النزاعات املسلحة غري م، سامر حممد عباس )احلامية القانونية لألطفال اث٢٠١٧ .979

الدولية( املاجستري القانون العام كلية احلقوق جامعة تكريت بإرشاف د ناظر امحد 

 املنديل

م، سامية حممد يوسف شحاته ، سلطة القايض االداري يف توجية اوامر جلهة 2017 .980

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

م، سحر سعد عبد السميع حممد ، احلامية اجلنائية للتوقيع االلكرتوين . رسائل 2017 .981

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سعد الدين حممد وليد ، نحو نظرية عامة النعدام املسؤولية اجلنائية . رسائل 2017 .982

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق 

م، سعد ماجد جاسم العنزي ، عقود البناء والتشغيل ونقل امللكية عقود البوت 2017 .983

(b. o. t   يف القانون الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة )

 مجهورية مرص العربية.  

تأمني من املسؤولية املدنية يف املجال الطبي . م، سعيد سامل عبد اهلل الغامدي ، ال2017 .984

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، سعيد عبد العاطي حممد أمحد البنداري ، حقوق املستهلن وحدودها . رسائل 2017 .985

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سليم عبد اهلل سليم عيل بلغرات ، الوسائل واألساليب الدبلوماسية يف رسائل 2017 .986

النبي ) صىل اهلل عليه وسلم ( يف العالقات اخلارجية . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، سامح حممود يونس )النظام القانوين للمدد اخلاصة بالرشكات( املاجستري ٢٠١٧ .987

 القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د عامر سعدون حامد 

م، سهاد رحيم مبارك حممد )دور االدعاء العام يف مراقبة مرشوعية قرارات ٢٠١٧ .988

ون العام كلية القانون و العلوم القبض والتوقيف دراسة مقارنة( املاجستري القان

  السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د نوزاد امحد ياسني الشواين

م، سيد أمحد ابراهيم عبد القادر ، النظام القانوين الدويل السرتداد األموال املهربة 2017 .989

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ة للامل العام . رسائل واطاريح م، شتاء عيل طاهر عيل ، احلامية اجلنائية االجرائي2017 .990

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، رشقاوي فرغل عطية فرغل ، مكافحة الفساد االداري يف القانون والرشيعة 2017 .991

االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

وي حممد كامل الدين عمر ، حقوق األقليات الدينية بني القانون الدويل م، رشقا2017 .992

العام والفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، رشهان خلف حسني ، احلامية القانونية لألموال العامة يف القانون العراقي 2017 .993

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القا

م، رشيف رأفت حممد محاد ، أحكام وضوابط العمليات اجلراحية يف القانون 2017 .994

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

ية الدولية بنظر جريمة اختصاص املحكمة اجلنائ)م، رشيف حممد عفيفي أمني 2017 .995

عني لية احلقوق جامعة الدكتوراه قسم القانون الدويل العام ك (العدوان وإشكالياته

 .  شمس بإرشاف د ابراهيم حممد العناين و د جعفر عبدالسالم عيل

م، رشيف يرس ابراهيم الزميتي ، محاية اخلصومة اجلنائية من التأثري االعالمي . 2017 .996

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطاريح القا
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م، شنو عيل شكور )فاعلية احلكومة االحتادية يف العراق يف املجال املايل دراسة ٢٠١٧ .997

حتليلية مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون 

  ريجامعة كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبو

م، شيامء مجال حممد طومخاغيل )الضامنات الدولية والداخلية حلامية النازحني ٢٠١٧ .998

العراق انموذجا( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون 

  جامعة كركوك بإرشاف د سلوى امحد ميدان املفرجي

زية القانون الدويل العام م، شيامء عيل حسني عيل الشمري )انعكاس ال مرك٢٠17 .999

عىل فاعلية قواعده( املاجستري القانون العام كلية القانون العلوم السياسية جامعة 

 احلديدي كركوك بإرشاف د طلعت جياد جلي

م، صالح رياض شلبي ، مناهج القانون الدويل اخلاص يف تسوية املنازعات 2017 .1000

معة املنصورة مجهورية مرص الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جا

 العربية.  

م، صالح فزاع اجلبور )سلطة املحكمة يف تقدير االدلة اجلنائية دراسة مقارنة( 2017 .1001

 الدكتوراه قسم القانون اجلنائي كلية عني شمس بإرشاف د حممد ابو العال عقيدة.  
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دث م، صخر حممد ضبعان املور ، نحو محاية فاعلة للمرضورين من جراء حوا2017 .1002

السري يف القانون . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، صالح حممد يسن سليامن ، القواعد الدستورية بني مقتضيات الثبات 2017 .1003

ورضورات التعديل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

، صالح مصطفى فياض غنانيم، احلامية املدنية للمعامالت االلكرتونية وفق م2017 .1004

احكام القانون االردين. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، طارق حممد أمحد رمضان غنيم ، جريمة التجسس وعقوبتها . رسائل 2017 .1005

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق 

م، طارق هارون حممد حممد ، ضامن سالمة بيئة العمل من خماطر االشعاعات 2017 .1006

النووية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  



193 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

راسة م، طلعت صابر حاجي )تعدد اجلرائم واثره يف االجراءات اجلزائية د٢٠١٧ .1007

مقارنة( املاجستري القانون كلية القانون والعلوم السياسية العام جامعة صالح الدين 

 اربيل بإرشاف د مسعود محيد إسامعيل

م، طه خالد اسامعيل ، النظام القانوين لعقود االستثامر وآليات فض منازعاهتا 2017 .1008

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

م، عادل فراج عرايب نصار، املعاجلة االقتصادية ملشكلة الفقر يف اإلسالم. 2017 .1009

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عايدة عبد الرمحن حسن حممد ، املركز القانوين للمتعاقد املحرتف 2017 .1010

ائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة واملسؤولية املرتتبة عليه . رس

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اجلليل السعيد عبد اجلليل عيل ، القانون الواجب التطبيق عىل عقد 2017 .1011

التفاوض الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

بد املحسن الصفتي ، دور الرشطة يف التأمني التقني م، عبد الرمحن حممد ع2017 .1012

للعقود االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، عبد الرمحن مرشف عبد الرمحن ، االدارة العامة واملوظف العامة يف ظل 2017 .1013

كلية احلقوق جامعة املنصورة  احلكومة االلكرتونية . رسائل واطاريح القانون

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الرحيم حممد حمجوب حممد ، أثر االرادة املنفردة يف االلتزام العقدي. 2017 .1014

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

العامين عىل اعامل  م، عبد السالم بن سامل بن اهلناين ، رقابة جملس الشورى2017 .1015

السلطة التنفيذية ومسامهته يف الترشيع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد السالم عيل حممد أحممد ، السياسة اجلنائية يف مواجهة غس األموال يف 2017 .1016

الترشيع اجلنائي الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد السالم حممد السنويس اسامعيل ، الرقابة القضائية الالحقة عىل صدور 2017 .1017

لتأديبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية القرار ا

 مرص العربية.  
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م، عبد العزيز حسني عليوي العويد ، التامس اعادة النظر يف الترشيعات 2017 .1018

االجرائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

رص عيد الرباك ، اساليب ابرام العقد االداري . رسائل م، عبد العزيز نا2017 .1019

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد العليم امحد املعداوي السيد ، أثر االرضاب عىل العالقات التعاقدية . 2017 .1020

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد الفتاح بن عبد العزيز بن حممد العويض ، الوقف اخلريي يف الفقه 2017 .1021

واالقتصادية. رسائل واطاريح القانون كلية  االسالمي ودوره يف التنمية االجتامعية

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اللطيف عبد اهلل عايض ، املسؤولية اجلنائية للموظف العام عن 2017 .1022

استعامل القسوة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

هلل ابراهيم امحد حسن اجلمييل )استقالل هيئات الرقابة املالية م، عبد ا٢٠١٧ .1023

وضامناته يف العراق( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د عبد الستار محد انجاد اجلمييل
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قه اإلسالمي . رسائل م، عبد اهلل إدريس جوييل ، املرابحة لألمر بالرشاء يف الف2017 .1024

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اهلل خليل ابراهيم عبد اهلل الكندري ، اساليب إبرام العقد االداري 2017 .1025

االلكرتوين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

اهلل شاهر تيعان البغييل ،تنفيذ احكام املحكمني يف القانونني املرصي  م، عبد2017 .1026

والكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، عبد اهلل عبد الفتاح عبد املحسن العيل ، الرقابة القضائية عىل مرشوعية 2017 .1027

طاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة قرارات الضبط االداري . رسائل وا

 مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اهلل عمر حممود الذنيبات ، اجلوانب القانونية للتعامل يف اسهم اخلزينة 2017 .1028

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

، النظام القانوين للعقوبة التأديبية يف م، عبد املهيمن فوزي عبد اهلل حمفوظ 2017 .1029

القضاء الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، عبد النارص املتويل املهدي ، النظام القانوين لعقود التأمني الدولية . رسائل 2017 .1030

 ية مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، عبد النارص عبد اهلل حممد أمعش ، آليات التحول نحو اقتصاد السوق . 2017 .1031

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عبد اهلادي عبد اهلل عيل الطهراوي ، الضامنات اخلاصة بتحقيق العدالة 2017 .1032

ئل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية اجلنائية لألحداث . رسا

 مرص العربية.  

م، عبده حممود عبده حممد ، وسائل الرقابة الربملانية عىل اعامل السلطة 2017 .1033

التنفيذية يف مرص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

بو الزيدي )االختصاص النوعي ملحكمة قضاء م، عدنان حممد عباس د٢٠١٧ .1034

املوظفني يف العراق دراسة مقارنة( املاجستري يف القانون العام كلية القانون و العلوم 

  السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي

م، عدي سمري حليم أمني احلسان، ضامنات املسألة التأديبية لرجل الرشطة يف 2017 .1035

القانون العراقي واملقارن. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، عرفه حممد عبد القوي ، النظام االنتخايب اجلامع بني االنتخاب الفردي 2017 .1036

واالنتخاب بالقائمة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 ربية.  مجهورية مرص الع

م، عزيز مصلح حسني التميمي ، احلكومة االلكرتونية ودورها يف مكافحة 2017 .1037

الفساد االداري . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، عزيزة جالل رشيف )رقابة حمكمة اجلنايات عىل اجراءات التحقيق ٢٠١٧ .1038

قارنة( املاجستري القانون العام جامعة السليامنية كلية االبتدائي دراسة حتليلية م

 القانون و السياسة بإرشاف د حسني عبد عيل عيسى 

م، عصام عيل السيد الطباخ ، التمويل العقاري وفقًا للقانون احلايل والرؤى 2017 .1039

املستقبلية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

   العربية.

م، عصام حممد أنوجيي أبو صبع ، إبعاد االجانب يف القانون الليبي . رسائل 2017 .1040

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عصمت ابراهيم الطوخي حسني ، املسؤولية املدنية الناجتة عن تلوث البيئة 2017 .1041

كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية  البحرية بالزيت . رسائل واطاريح القانون

 مرص العربية.  

م، عطية معمر أمحد قاجوم ، نطاق االلتزام بالرسية املرصفية . رسائل 2017 .1042

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عالء أمحد صبح ، املسؤولية املدنية للموثق . رسائل واطاريح القانون كلية 2017 .1043

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عالء الدين أمحد حسن العاين ، تطور فكرة العقد االداري واثرها عىل 2017 .1044

احلقوق جامعة التحكيم يف منازعات العقود االدارية. رسائل واطاريح القانون كلية 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عالء النجار حسانني أمحد ، التزام املحكم بالرسية يف التحكيم التجاري 2017 .1045

الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

تفاق التمويل العقاري م، عيل ابراهيم أبو العينني شلبي ، ضامنات املمول يف ا2017 .1046

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، عيل إسامعيل حديد ، تنازع القوانني يف عقود التجارة الدولية . رسائل 2017 .1047

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

دور املحكمة االحتادية العليا يف حتقيق التوازن بني  م، عيل جليل جبار ،2017 .1048

السلطتني الترشيعية والتنفيذية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عيل حسن حسني عبد اهلل )االصالح الرضيبي ودور يف متويل املوازنة العام ٢٠١٧ .1049

قانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك يف العراق( املاجستري يف ال

 بإرشاف د سعد العطية

م، عيل حسن حسني عبداهلل )االصالح الرضيبي ودوره يف متويل املوازنة ٢٠١٧ .1050

العامة يف العراق( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم 

  يةالقانون جامعة كركوك بإرشاف د سعد العط

م، عيل عباس حسن ، رقابة حمكمة قضاء املوظفني يف العراق عىل قرارات 2017 .1051

االقصاء من الوظيفة العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، عيل عواد شحاته ، نحو بناء نظرية عامة ملكافحة جرائم احلاسب اآليل. 2017 .1052

 يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  رسائل واطار
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م، عيل قاسم حممد ناجي ، مسؤولية رئيس أمام القضاء اجلنائي الدويل . 2017 .1053

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ي . رسائل واطاريح القانون م، عيل حييى كرم حممد ، االمتناع يف القانون اجلنائ2017 .1054

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، علياء حممد القط ، نحو قانون جديد للتأمني من املسؤولية املدنية لألطباء. 2017 .1055

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مقارنة يف القانون  املسؤولية املدنية للمنتج) )عراقي(م، عامد خضري عالوي 2017 .1056

حمسن عبداحلميد كلية احلقوق جامعة املنصورة الدكتوراه  العراقي والقانون املقارن(

 .  ابراهيم البيه

م، عامد نوري عيل األمحر ، احلامية الدولية لالجئني يف النزاعات املسلحة. 2017 .1057

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، عامر ثامر جبار الطائي ، اجلرائم املاسة بحقوق امللكية الفكرية االلكرتونية 2017 .1058

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  . رسائل واطاريح القانون كلية 
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م، عيسى سامل عبد السالم عيسى ، دور املدعي العام امام املحكمة اجلنائية 2017 .1059

الدولية الدائمة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

 املعامالت املالية املعارصة م، عيسى عبد اهلل ابراهيم، االستحسان وأثره يف2017 .1060

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.   

م، فاطمة محادة عبد العظيم عمران ، النظام االنتخايب يف مجهورية مرص العربية 2017 .1061

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

االدارة املحلية واثرها عىل التحول )م، فتح اهلل مصباح عمران مصباح 2017 .1062

عني شمس بإرشاف د كلية احلقوق جامعة  دراسة مقارنة( الديمقراطي يف ليبيا

 .  رمضان حممد بطيخ

م، فتحي عيل أمحد غنيمي ، الوظيفة الترشيعية والقضائية ملنظمة الطريان 2017 .1063

القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص  املدين الدويل . رسائل واطاريح

 العربية.  

م، فتحي غيث حممد سامل ، االلتزام باإلفصاح يف عقود االمانة. رسائل 2017 .1064

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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لرشكة القابضة م، فالح أمحد عبد القادر السكارنة ، العالقة القانونية بني ا2017 .1065

والرشكات التابعة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، فوزية حسن حممد سليامن، سياسة املرشوع اجلنائي يف مواجهة الكذب. 2017 .1066

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

ل سعدون املطريي ، السياسة اجلنائية لنقل وزراعة االعضاء . رسائل م، فيص2017 .1067

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، قيس موسى حسني الشمري ، املسؤولية املدنية الناشئة عن عقود نقل 2017 .1068

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

 العربية.  

م، كامل السيد عز العرب منصور ، احلامية الدستورية للحق يف احلياة وسالمة 2017 .1069

اجلسد مقارنا بالرشيعة االسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، ملياء عيل أمحد عيل النجار ، مدى مرشوعية التدخل الدويل اإلنساين يف ظل 2017 .1070

الثورات العربية املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  
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م، ليث حممد صادق فرحان الكبييس ، النقل الدويل متعدد الوسائط . رسائل 2017 .1071

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  واطاريح ا

م، ماجد حممود حسن اجلندي ، املسؤولية املدنية يف جمال تقديم خدمات البث 2017 .1072

املسموع واملرئي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

حلامية اجلنائية للحيازة العقارية . رسائل م، جمدي حممد كامل حممد شيربو ، ا2017 .1073

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حمسن عصام فرج اهلل ابراهيم ، الطبيعة القانونية للعقود الدولية للبرتول . 2017 .1074

  رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، حممد أمحد احلافظ حممد زكي ابراهيم ، حق استنساخ املصنفات املحمية 2017 .1075

لالستعامل الشخيص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد أمحد صفوت عبد احلليم فتح اهلل ، املسؤولية املدنية عن ارضار 2017 .1076

ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية حوادث الطائرات . رسائ

 مرص العربية.  
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م، حممد أمحد عطية عيل الشييش ، احلامية اجلنائية لألديان . رسائل واطاريح 2017 .1077

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

قوق االنسان يف مرحلة م، حممد أمحد فوزي حممد الصادق ، احلامية اجلنائية حل2017 .1078

مجع االستدالالت . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  

م، حممد الدسيطي حممد الباز، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وحق ويل األمر 2017 .1079

صورة يف ختفيضها أو اسقاطها . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد السعيد عبد الشفيع القزعة ، احلامية اجلنائية لألديان الساموية . رسائل 2017 .1080

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد الشناوي حممد، تطوير املؤسسات العقابية يف ضوء الترشيعات 2017 .1081

ية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية الوطنية والدول

 مرص العربية.  

م، حممد الصادق منصور رسير ، إبرام العقد االلكرتوين واثباته. رسائل 2017 .1082

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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اللكرتونية واملسؤولية املدنية. م، حممد الصديق البشري امبريش ، الصحافة ا2017 .1083

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد النبوي خميمر ، املواطنة وأثارها الرشعية يف الفقه اإلسالمي . رسائل 2017 .1084

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

مد بن سيف بن سعد اهلاشمي ، التنظيم القانوين لالستثامر االجنبي يف م، حم2017 .1085

سلطنة عامن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.  

م، حممد بن عبد اهلل الفاريس ، فرتة الريبة يف اإلفالس . رسائل واطاريح 2017 .1086

 ة مجهورية مرص العربية.  القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م، حممد بن عيل القحطاين ، النظام االداري باململكة العربية السعودية بني 2017 .1087

املركزية االدارية الكاملة وبني الالمركزية االدارية املعتدلة . رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لعيل احلديثي ، القانون الواجب التطبيق عىل عقد م، حممد حسن محيد ا2017 .1088

التفاوض الدويل رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.  
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م، حممد حسنني فتحي ، التنظيم القانوين إلهناء االفالس املخفف . رسائل 2017 .1089

 مرص العربية.  واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

م، حممد خري عامر رشيف ، النظام القانوين ألساليب تسوية املنازعات 2017 .1090

اهلندسية ذات العنرص األجنبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد سامل حممد عبد اهلل الظنحاين، تطبيقات الرشط اجلزائي يف املعامالت 2017 .1091

املالية يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.  

م، حممد سعد الدين إسامعيل كامل ، مسؤولية الدولة عن تداول املواد 2017 .1092

طرة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية والنفايات اخل

 مرص العربية.  

م، حممد سليم عيل سليم ، املسامهة اجلنائية التبعية . رسائل واطاريح القانون 2017 .1093

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

لعام يف القانون الليبي . م، حممد صالح حممد عتيقة ، تقويم اداء املوظف ا2017 .1094

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  
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م، حممد صالح ملفي القضاة ، تنازع القوانني يف مسؤولية مديري الرشكات 2017 .1095

متهددة القوميات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

  مرص العربية. 

م، حممد صالح ابراهيم اجلبايل ، التزام املحامي باألمانة. رسائل واطاريح 2017 .1096

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.  

م، حممد صالح الدين هبجت حممد ، ترصف النيابة العامة يف التحقيق 2017 .1097

املنصورة مجهورية مرص االبتدائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 العربية.

م، حممد صالح سعد غانم ، العالقات الدولية وقت السلم واحلرب . رسائل 2017 .1098

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد صالح حممد عبد املنعم ، اجلرائم االلكرتونية وحتدياهتا . رسائل 2017 .1099

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلي

م، حممد عابدين عباده عليو ، اجلريمة االرهابية وطرق مواجهتها ترشيعياً 2017 .1100

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ال م، حممد عبد الباسط حممد العدوي ، االحكام الفقهية للنوازل يف املج2017 .1101

الطبي يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد عبد احلميد سعد حممد ، نظام ازدواج اهليئة الترشيعية يف مرص وفقا 2017 .1102

إلحداث التعديالت الدستورية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 رية مرص العربية.املنصورة مجهو

م، حممد عبد الرزاق العدل حممد ، املسؤولية املدنية يف جمال ممارسة االلعاب 2017 .1103

الرياضية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممد عبد الرزاق بيومي عبد الرازق، الدور القانوين ملراقبي التأمني يف محاية 2017 .1104

حقوق الوثائق. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حممد حممد عبد املجيد حسني ، النظام القانوين الدويل للبث املبارش عرب 2017 .1105

االقامر االصطناعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.
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حممد حممد حممد خليل ، الرقابة القضائية عىل سلطة االدارة يف جمال  م،2017 .1106

التأديب يف القانون الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد حممود حممد حممود الفويل ، القيادة االدارية واملداخل احلديثة يف 2017 .1107

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية التطوير االداري . 

 مرص العربية.

م، حممد حممود حممود عالم ، احلق يف احرتام احلياة اخلاصة وامهيته يف جمال 2017 .1108

حقوق االنسان . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

ر، مسؤولية األرسة واملجتمع عن اجلريمة اإلرهابية. م، حممد حممود حممود جم2017 .1109

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد نشأت قباين ، األبعاد القانونية جلريمة القرصنة البحرية . رسائل 2017 .1110

 .واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، حممد ومضان حممد ميالد ، احلامية الدولية حلقوق امللكية الفكرية . رسائل 2017 .1111

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد حييى خالد اخلالد ، النظام القانوين للوفاة بالعقود االلكرتونية . 2017 .1112

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جام

م، حممود املريض فضيل عبد اهلل ، التوازن املايل يف عقد االشغال العامة 2017 .1113

واساليب حتديد االسعار . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ة لألشخاص اخلطريين م، حممود سيد أمحد عبد القادر عامر ، املعاملة العقابي2017 .1114

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

م، حممود صالح حممد اليسري ، األدلة العلمية احلديثة واثرها يف االحكام 2017 .1115

اجلنائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

د عبد الفتاح حممد شلبي ، احلامية اجلنائية لألسري يف ظل القانون م، حممو2017 .1116

الدويل االنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حممود عبد اهلل حممود إدريس ، مبدأ سد الذرائع وتطبيقاته يف املذهب 2017 .1117

لية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص املالكي . رسائل واطاريح القانون ك

 العربية.
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م، حممود عمر عبد الباقي الصاوي ، التامس اعادة النظر يف االحكام االدارية 2017 .1118

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

حتقيق  م، حممود حممد طلعت سعد أمني ، الصكوك اإلسالمية وأثارها يف2017 .1119

التنمية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممود حممد عبد الفتاح حممد ، ضوابط محاية املستهلك يف الفقه االسالمي 2017 .1120

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

د أمحد مريس ، االجتاهات احلديثة يف الرقابة القضائية عىل م، خمتار عبد احلمي2017 .1121

السلطة التقديرية لإلدارة يف نزع امللكية للمنفعة العامة . رسائل واطاريح القانون 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مرعي خليفة سعد رجب ، تكلفة القرض واحكامه وتطبيقاته املعارصة . 2017 .1122

 ل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائ

م، مشاري سعود صاهود املطريي ، ضامنات حقوق االنسان يف إطار القانون 2017 .1123

الدويل اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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حصانة رؤساء الدول أمام القضاء اجلنائي م، مشعل مطلق العدلة العنزي ، 2017 .1124

الدويل ، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، مصطفى ابراهيم ابراهيم الشاذيل ، اتفاقيات البرتول ودورها يف اقامة 2017 .1125

قانون كلية التوازن القانوين واالقتصادي بني الدولة واملستثمر . رسائل واطاريح ال

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الضامنات الدستورية والقضائية حلامية حق امللكية )م، مصطفى حبايش عليو 2017 .1126

 .عني شمس بإرشاف د رمضان حممد بطيخكلية احلقوق جامعة الدكتوراه  (اخلاصة

م، معتز السيد الزهري ، العدالة الرضائية ودورها يف اهناء الدعوى اجلنائية 2017 .1127

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. 

م، معتوق الفرجاين حممد الرباين ، اشكاليات تنفيذ احكام القضاء االداري . 2017 .1128

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 إشكالية تقدير التعويض يف القانون املدين االردين) م، ممدوح يوسف النجادا2017 .1129

عني شمس بإرشاف د خالد محدي كلية احلقوق جامعة  الدكتوراه دراسة مقارنة(

 .عبدالرمحن و د حممد حممد ابو زيد
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املجرمني يف ظل قواعد القانون م، منصور محدي مصطفى حتيته ، نظام تسليم 2017 .1130

الدويل العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، منصور صلت غريبان الدحياين ، املسؤولية التأديبية والضامنات االجرائية 2017 .1131

نصورة يف تأديب املوظف العام . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة امل

 مجهورية مرص العربية.

م، منه اهلل حممود صالح الدين مصيلحي، املسؤولية املدنية يف إطار األرسة 2017 .1132

العقدية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

 م، منى السيد عادل عبد الشايف عامر ، احلامية القانونية لرباءات االخرتاع يف2017 .1133

جمال الدواء . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، منى طه عيل عليوة حسن ، دور املعاينة يف االثبات اجلنائي . رسائل 2017 .1134

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة املدنية للدولة عن ارضار االرهاب. م، مها رمضان حممد بطيخ، املسؤولي2017 .1135

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، مهند سليم عبد ، احلامية القضائية للحريات الشخصية . رسائل واطاريح 2017 .1136

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

احلشاموي ، الرقابة القضائية عىل تسبب القرارات  م، مهند فرحان حممود2017 .1137

االنضباطية عىل املوظف العام يف ضوء القانون العراقي والقانون املرصي . رسائل 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ي م، مؤيد صالح العرويس أبو جعفر ، مبدأ االستقالل يف االعتامد املستند2017 .1138

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

م، نارص مخيس املطريي ، التنظيم القانوين لتحول البنوك التقليدية إىل نظام 2017 .1139

املرصيف اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

د حممد هالل ، الطبيعة القانونية للعالقة بني اجلهة االدارية م، نارص سيد أمح2017 .1140

واملقاول من الباطن يف نطاق العقود اإلدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نارص فاضل حسني، مشكالت التفتيش القضائي يف القانون العراقي. 2017 .1141

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح ا
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م، نبيل عبد السالم ابراهيم أبو زيد ، املسؤولية القانونية للمصفى يف رشكات 2017 .1142

االموال . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

عذيب واملامرسات املرتبطة به . م، ندى منعم حممود السيد سالم ، جتريم الت2017 .1143

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نرص الدين حممد فرج العبايس ، نظرية اجلزاءات يف العقود االدرية . 2017 .1144

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

الدكتوراه  (استنفاد هيئة التحكيم لواليتها)ح الدين حممد عامر م، هناد صال2017 .1145

عني شمس بإرشاف د امحد قسمت كلية احلقوق جامعة  قسم القانون الدويل اخلاص

 .اجلداوي و د سيد امحد حممود

م، نور الدين حممد صالح الراجحي ، محاية األرسى وفقا للقانون الدويل 2017 .1146

انون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اإلنساين . رسائل واطاريح الق

 العربية.

م، نوزاد عيل حممد الربواري ، املسؤولية اجلنائية للموظف العام عن إفشاء 2017 .1147

االرسار الوظيفية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.



217 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

هيئة النزاهة يف الدعوى  م، هاشم جاسم زيدان خلف احلمداين )دور٢٠١٧ .1148

اجلزائية( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون جامعة 

  كركوك بإرشاف د يارس حممد عبداهلل

م، هاشم عبداهلل حممد )التنظيم الدستوري الستغالل املوارد النفطية يف الدول ٢٠١٧ .1149

قانون العام جامعة السليامنية كلية القانون و الفدرالية العراق إنموذجًا( املاجستري ال

 السياسة بإرشاف د شورش حسن عمر

م، هالة رزق عبد اجلواد حممد االلفي ، احلامية الدستورية والقضائية لتداول 2017 .1150

املعلومات . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

عفيفي عبد املنعم ، جور اهليئات الرقابية يف اإلرشاف عىل م، هبة عبد احلكيم 2017 .1151

صناديق التأمني اخلاصة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، هشام ابراهيم عبد املنعم منصان ، بني املركزية والالمركزية يف التنظيم 2017 .1152

قانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية االداري يف مرص . رسائل واطاريح ال

 مرص العربية.
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م، هناء موسى امحد موسى ، تنفيذ احكام التحكيم األجنبية يف القانونني 2017 .1153

الليبي واملرصي رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

املدنية عن ميالد الطفل معاقًا.  م، هند أمحد حممد الشحات األلفي ، املسؤولية2017 .1154

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هند رشيد حسن احلصنى ، الدعاية التجارية املضللة واحلامية املدنية . 2017 .1155

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عبد عناد الدليمي )حياد املوظف العام يف العراق دراسة مقارنة( م، هند ٢٠١٧ .1156

املاجستري يف القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون يف جامعة 

  كركوك بإرشاف د سامي حسن نجم احلمداين

م، هيثم يسن عبد الرحيم حسن ، عقود الرشاكة بني القطاع العام واخلاص . 2017 .1157

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل و

م، وليد أمحد عبد اللطيف عكاشة ، اآلراء الشاذة يف احكام األرسة 2017 .1158

واملعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لغندور ، احلامية العقدية لطريف عقد بيع املباين حتت االنشاء. م، يارس أمام ا2017 .1159

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ياسني صالح عيل تنتوش ، مسؤولية املوظف العام عن تنفيذ االوامر 2017 .1160

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

 العربية.

م، يوسف نوري يوسف حسني الوتار ، فاعلية االستجواب يف حتقيق الرقابة 2017 .1161

الربملانية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

  العربية.
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