


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 االهداء الى

 )رحمه اهلل(محمد بحر العلوم العالمة الدكتور السيد 

 )رحمه اهلل(السيد حسن عز الدين بحر العلوم العالمة 
 



 املقدمة

 د. ايناس عبد اهلادي الربيعي

 - 1 -التوطئة 

 هناية العرص الذهبي للتعليم التقليدي )حرب السليكون والكاربون(

بة، فلم يعد يميض العرص الذهبي للجامعات يف العامل املتقدم بعد ان اصبحت احلياة أكثر صعو    

والطالب لدفع تكاليفها،  ومع ذلك ال يمكن لسياق  احلكوماتارتفاع التكاليف يقابله استعداد 

العمل التقليدي للجامعة أن ينتج مكاسب وعائدات كافية لتغطية التكاليف، حتى قبل الوباء 

كان االرتفاع املستمر يف التكاليف سيقود األمور إىل ذروهتا، فعىل الرغم من ان الدعم الواسع 

ستينيات بدأ يتعثر بسبب الزيادات احلقيقية يف التكاليف للجامعات الذي كان السمة الغالبة منذ ال

 فبات الدعم الواجب توفره لكل طالب غري مرجح يف العديد من الدول.

باإلضافة إىل ذلك تتعرض اجلامعات لرضبات من قوى أخرى، اذ يولد التغيري التكنولوجي     

ثانوي، فمن املرجح أن يعني وعامل العمل اجلديد دعوات ألنواع جديدة من التعليم ما بعد ال

التغيري الديموغرايف جمموعات حملية أصغر من الطالب يف معظم الديمقراطيات الليربالية، ليقود 

تغري املناخ السائد إىل توقعات بأن التوجهات العامة ستكون غري منحازة للكربون )التعليم 

دد غري التقليديني الذين يستثمرون التقليدي( يف عملياهتا، لتهدد املنافسة من جانب الوافدين اجل

 يف التواصل الرقمي واسع النطاق جزًءا من ميدان املنافسة يف نطاق التعليم االلكرتوين.  

لقد وصل التغيري وكان لدى الطالب توقعات أعىل بشأن التجربة وما ستؤدي إليه، اذ تقرتب     

كانوا سيحولون أنفسهم إىل أنواع  اجلامعات التقليدية من مفرتق طرق، جيب أن يقرروا ما إذا
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جديدة من الكيانات، أو حيسنوا عملياهتم احلالية بحًثا عن مزيد من الكفاءات والقدرات 

املتزايدة، وال يفعلوا شيًئا عىل أمل أنه إذا مل يظهر فسيكون لدهيم الوقت لتقرير ما جيب القيام به 

 معرضني للخطر.  الحًقا، أو عدم القيام بأي يشء العتقادهم أهنم غري

الوضع احلايل للتعليم العايل يف عامل مضطرب ويقرتح أربع لبنات رئيسية لبناء الطريق إىل     

األمام، من حيث االسرتاتيجية والقدرات ونموذج التشغيل والتكنولوجيا. وستكون النتيجة 

ن أن حيققها قادرة عىل االستمرار يف تقديم اخلدمات غري العادية التي يمك "جامعة متصلة"

 التعليم العايل ملجتمعاهتا.

 اهم تلك النقاط هي جودة شخصية الطالب ليكون التعليم سيكون مفتاح النجاح املؤسيس.    

لقد مىض العرص الذهبي للجامعات الذي تتمتع به العامل املتقدم منذ منتصف القرن العرشين     

األوقات اجليدة تفسح املجال لألوقات الصعبة سيكون من الصعب حتقيق النجاح كام مر سابقا، 

م، شهد حدث الفاجعة الكربى للوباء 2020م، لكن عام 2019كان هذا هو احلال بالفعل يف عام 

إغالق احلدود الدولية و اإلغالق املحيل مثل ذلك بالنسبة للعديد من اجلامعات حضور  مع

 املستقبل قبل املوعد املحدد بشكل مفاجئ وبدون دعوة.

( التي تؤثر عىل املجتمع لكنهم عانوا أيًضا من COVID-19لقد علقوا يف اجتاهات ما بعد ) 

كان العام الدرايس اجلديد عىل وشك البدء  عامل جديد ظهر بشكل مفاجأ ، فدول مثل أسرتاليا

م، ويف هناية العام كان العديد من أعضاء منظمة 2020عندما تم إغالق احلدود يف شباط من عام 

 التعاون االقتصادي والتنمية قد رأوا بوضوح ما يعنيه التعليم الدويل حًقا القتصادهم.

رتض يف البداية أهنا قادمة مل تصل مبكرا حزم من االجراءات إلنقاذ للجامعات التي كان ُيف    

 باملقياس املتوقع، أو يف بعض احلاالت عىل اإلطالق ليتضح أن املجتمع لديه أولويات أعىل.
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تم وضع أعداد كبرية من املحارضات عىل اإلنرتنت برسعة من قبل العلامء الذين تعهدوا يف     

برية من املساعدين أو املعلمني، وترك أعضاء السابق بعدم وجود أي عالقة هبا، تم ترسيح أعداد ك

 هيئة التدريس مع ... الطالب!

عىل الرغم من أن كل هذا كان حقيقيًا ومؤمًلا، إال أن معظم عواقب الوباء كانت واضحة عىل      

األقل عىل أهنا اجتاهات ناشئة، كنتيجة لذلك لقد وصل املستقبل للتو يف وقت مبكر بشكل غري 

 مريح.

ام هو احلال مع مجيع املناقشات املتعلقة باملستقبل يصدر املرء أحكاًما مستنرية بناًء عىل ك     

 اجتاهات وخربات القطاعات التي تعرضت يف وقت سابق لنفس حمركات التغيري.

يف هذا املجال اجلامعات حمظوظة، إذ يمكن دراسة التحوالت التي مرت هبا العديد من    

عتامد ممارسات أفضل اذ يستند الكثري من التوقعات حول مستقبل الصناعات واملؤسسات، وا

حالة اجلامعات اىل أدلة دامغة حول ما نجح يف مكان آخر من بني مجيع االدعاءات والتنبؤات 

التالية ربام يكون أكثرها ثقة هو أن التعليم العايل سينتقل من التوحيد النسبي إىل التنوع الكبري، 

فة من مقدمي اخلدمات وأشكال التزويد مادًيا سنرى مزجًيا من احلرم وسوف تظهر أنواع خمتل

اجلامعي الفعيل واحلرم اجلامعي املعزز )حيث يندمج الواقع املختلط والعامل التامثيل( وبيئات 

التعلم االفرتاضية من الناحية التعليمية سنرى املزيد من التجارب مع حمتوى ومضمون جديد 

ي تدفع إىل هذا التنوع ، سيكون أقواها هو البحث عن تلبية احتياجات ومن بني مجيع القوى الت

الطالب الفرديني، اذ ستكون جودة التعلم الشخيص للطالب هي مفتاح النجاح املؤسيس وهو 

ما سوف يرتافق مع الكثري من العمل الشاق هلذا التحول وراء الكواليس غري املرئي، فالتحول ال 

رق التعلم ودعم الطالب والبحث بل يتعلق األمر بام جيري خلف يقترص فقط عىل املناهج وط

الكواليس، والتكنولوجيا، وبشكل أسايس جمموع القدرات املوجودة يف املؤسسة التعليمة والتي 

جيب ان تتمتع بمجموعة من املميزات: أن تكون مرًنة ومدروًسة وتقودها رؤى من األدلة العلمية 
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يضمن النجاح، لكن تلك املؤسسات التي تتمتع بمستويات عالية  املنتجة، ومع كل ذلك فال أحد

 من هذه القدرات ستكون جمهزة بشكل أفضل بكثري للنجاة من االضطراب، وبالتايل بقائها قائمة.

ولكي نكون رصحيني فمن املرجح أن يكونوا أكثر كفاءة، وأقل تكلفة للتشغيل ولدهيم املزيد      

 اسية يف التعلم واالكتشاف.من املوارد ألغراضهم األس

هذا يعني أن اجلامعات، يف هذه املرحلة من تارخينا، هي إىل حد بعيد املزود املهيمن للخدمة      

نفسه بشكل خمتلف يف مجيع أنحاء العامل،  "التعليم العايل"وهي هنا التعليم العايل، اذ يتم تعريف 

 ية العملية للغاية.مع وجود بعض األنظمة بام يف ذلك املؤسسات التدريب

بشكل عام، نحن نركز عىل تلك املؤسسات التي تقدم درجات البكالوريوس وما فوقها، سواء      

أجرت أبحاًثا أم ال، ومع ذلك فإن الكثري مما ييل سيظل ذا صلة بالتعليم املهني يف الدول حيث يتم 

 فصل ذلك بوضوح كقطاع مهم مستقل.

ؤسسة بدالً من النظام، ولكن أنظمة ما بعد املرحلة الثانوية حول ينصب الرتكيز أيًضا عىل امل   

العامل ستحتاج إىل إعادة تصورها أيًضا النبأ السار هو أن املؤسسات األعضاء الرائدة واملتغرية 

 هلذه األنظمة سيكون هلا التأثري األكرب عىل إعادة التصميم.

حول؟ أم ال تفعل شيئا ونأمل أن يكون اجلامعات عىل مفرتق طرق أو تقرتب من ذلك: هل تت   

هناك وقت للتحرك؟ أو ببساطة ال تفعل شيئًا ألهنم غري معرضني للخطر؟ ما هو االطار املتبع 

 واملرشح إىل أن يكونا دلياًل الختيار الطرق التي جيب اتباعها.

العلمي  التحول ال يتعلق فقط باملناهج الدراسية، وتقديم التعلم، ودعم الطالب والبحث    

ونموذج التشغيل وبام يتوافق والتطور التكنولوجي، اذ كان التعليم العايل منذ احلرب العاملية 

الثانية بمثابة قصة نمو غري عادية حيث انتقل من نظام النخبة إىل نظام مشاركة مجاعية أو عالية يف 
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من كل ثالثة شباب معظم الواليات القضائية يف املتوسط عىل مستوى العامل يلتحق اآلن واحد 

بالتعليم العايل وأكثر من ثالثة من كل أربعة يفعلون ذلك يف أوروبا وأمريكا الشاملية، وقد ساهم 

 هذا التوسع بشكل كبري يف إثراء احلياة وبناء الدولة والرفاهية االجتامعية والتقدم التكنولوجي.

مو األخرى، اذ نام التعليم العايل بمعامل لقد جتاوز نمو التعليم العايل إىل حد بعيد أشكال الن      

( والناتج 1.93( بينام تضاعف عدد السكان بمقدار ) 2013و  1970( بني عامي ) 6.12) 

( متت الدعوة إىل النمو وتربيره عىل أسس خمتلفة ،  3.63.2املحيل اإلمجايل احلقيقي بمقدار )

 وكلها حظيت بدعم شعبي.  

املفهوم الذي يدل إنه تربير اقتصادي، بام يعني أن  "ل البرشينظرية رأس املا"اذ أعطت     

اإلنفاق عىل التعليم العايل كان يف الواقع استثامًرا يف النمو االقتصادي. اذ ان تكافؤ الفرص منحت 

تربيًرا اجتامعًيا، اذ انه من الصعب املجادلة ضد فكرة تكافؤ الفرص فيام يتعلق هبا االمر وال سينا 

 اجلدارة التي توفرها فرص احلصول عىل التعليم العايل.بام يتعلق 

بعد ذلك بدأت الطبقات املتوسطة املتنامية يف الدول املكتظة بالسكان التي تضم أعداًدا كبرية     

( عاًما وناتج حميل إمجايل متزايد ولكن 24و  18من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني ) 

عدم قدرة مجيع اولياء االمور عىل إرسال ابنائهم إىل اخلارج  بتوزيع حميل غري متكافئ نتج عنه

 للحصول عىل تعليم جامعي مقابل رسوم حمددة.

م، فصاعًدا استفادت أسرتاليا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة عىل 1990منذ عام     

 حد ذاته، ففي وجه اخلصوص من كون التعليم الدويل كان ُينظر إليه عىل أنه قطاع تصدير يف

أسرتاليا عىل سبيل املثال ال احلرص تعد ثالث أكرب دولة من الدول املصدرة خلدمات التحصيل 

 الدرايس والعلمي يف العامل، وعىل االخص والية فيكتوريا فيها تعد األوىل هبذا النطاق.
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اىل خلق سوق  يف املقابل دفعت التصنيفات الدولية الختيار االفضل وإضافة تصنيفات جديدة     

مرموقة هبذا اجلانب االمر الذي دفع لتحفيز املنافسة واالستثامر يف السمعة إىل حد كبري خالل هذه 

الفرتة، كان هناك أيًضا إمجاع اجتامعي عىل رضورة متويل البحث يف اجلامعات بشكل عام ألنه إذا 

اسية أو البحتة التي يعتمد ُترك بال اهتامم فمن املحتمل أن يفشل السوق يف توفري البحوث األس

عليها تطوير التكنولوجيا والتي من خالهلا يتم إنشاء الثروة العاملية وال سيام يف نطاق الدراسات 

العلمية، لذلك فإن اجلمع بني نظرية رأس املال البرشي، وتكافؤ الفرص، وظهور صناعة 

 حرتام هو حاجة ملحة.التصدير واحلاجة إىل البحث جمتمعة خللق عرص ذهبي من التوسع واال

اال انه ليس من املستغرب القول بان تلك الفرتة اآلن تقرتب من هنايتها حيث اجتمعت جمموعة     

جديدة من العوامل وهي: تصل معدالت احلصول عىل درجات البكالوريوس يف أوساط الشباب 

عن احلصول عىل  ٪ يف بعض الدول، ومن احد نتائج ذلك انخفاض أقساط األرباح الناجتة50إىل 

 درجة علمية بل وحتى من املمكن ان تكون النتيجة سلبية يف بعض احلاالت.

يف اململكة املتحدة، تشري التقديرات إىل أن ُُخس الشهادات ال تساوي املال من حيث األرباح    

 اجلامعة، املستقبلية، اذ ان هؤالء الطالب سيكونون أفضل حااًل من الناحية املالية إذا مل يذهبوا إىل

م، حول املواقف من التعليم العايل أجريت يف احد 2020ويف دراسة استقصائية أجريت عام 

 10٪( من الدرجات العلمية باتت أقل قيمة مما كانت عليه قبل 61عرش دولة كشفت أن )

٪( فقط أن فوائد االلتحاق  44سنوات يف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال، يف حني اعتقد )

( دولة 11امعة تفوق النفقات، عىل الرغم من أن متوسط عدد احلاصلني عىل الشهادات يف )باجل

٪(، اذ يتزامن انخفاض العائد من التعليم مع ارتفاع الرسوم الدراسية وتصاعد ديون 56كان)

الطالب، ويف العديد من الدول ارتفعت الرسوم الدراسية بشكل أعىل بكثري من معدل التضخم 

 رسني أذ كانت عملية إدارة اجلامعات غري فعالة نسبًيا مما أدى إىل ارتفاع التكاليف.يف عدد الدا
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كام نرى تسميتها ملرافق الطالب لتوفري جتربة  "سباق تسلح"كان هناك يف بعض األماكن      

احلرم اجلامعي األكثر جاذبية، مع السعي وراء التصنيفات الدولية الذي يعتمد بشكل كبري عىل 

 البحثي والسمعة، وهوما جعل الرسوم الدراسية مصدًرا ال يقاوم لتمويل البحث العلمي. األداء

و  2001ويف جانب أخر تضاعفت ديون الطالب يف الواليات املتحدة ثالث مرات بني عامي )   

( وبدأت يف تقويض حجة تكافؤ الفرص، اذ ال يمكن للطالب األفقر دفع الرسوم مقدًما، 2016

 الستمرار يف العامل ألهنم يسددون ديوهنم الدراسية.وال يمكنهم ا

وهذا يقودنا إىل مشكلة اقتصادية أساسية تواجه التعليم العايل جنبا إىل جنب مع بعض      

قطاعات اخلدمات األخرى ال سيام الرعاية الصحية واخلدمات القانونية.  حتتاج اجلامعات لدفع 

ريسية الكافية واالحتفاظ هبا، لكن مكاسب األرباح الرواتب جلذب الكفاءات من الكوادر التد

يف ظل نموذج التشغيل احلايل بدأت تنفد، لقد وصل الكثريون إىل النقطة التي يكون فيها وجود 

املزيد من الطالب يف الفصل يمثل مشكلة، وتقليل عدد املجموعات الصغرية واحلد من اختيار 

 املوضوع يواجه مقاومة املستهلك.

م، أنه يف 2020رير صادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف حزيران من عام أظهر تق  

( دولة ومنطقة خمتارة من العامل تضاعف اإلنفاق لكل طالب يف التعليم العايل بعد السامح 13)

 (.2015و  1995بزيادة اعداهم بني عامي )

سة بني التعليم احلكومي والتعليم هذا بشكل يمثل إمجايل اإلنفاق بغض النظر عن نطاق الدرا    

اخلاص وهو ما قد ُيعزى بعضها إىل السباق الدائر بني تلك املؤسسات عرب توفري وسائل راحة يف 

جذب الطالب الحد تلك املجاالت، و قد يكون السبب أيًضا بسبب الطالب األكثر تطلًبا أو 

لتوفري القدرة لدفع تكاليف الرواتب  األقل استعداًدا أكاديمًيا، لكن املحصلة االخرية هو ببساطة

 العلية للكادر التدرييس.
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لذا تكمن املشكلة يف عدم القدرة عىل التوسع يف ظل النموذج احلايل للتعليم العايل وجهاً لوجه      

إىل حد كبري بسبب والثقافة التنظيمية التي حتيط به، هذا من الناحية النظرية، ليست مشكلة إذا 

زاء أخرى من كان املجتمع عىل استعداد لدفع ثمن كل ذلك واإلنتاجية آخذة يف االرتفاع يف أج

 اقتصادهم خللق الثروة.  

ومع ذلك، فقد تالشت فكرة اللمعان يف اجلامعات وهناك إحجام من قبل أي شخص عن      

 دفع أي مبلغ أكرب مما يفعل اآلن.

أذن املشكلة تكمن يف عدم القدرة عىل توسيع نطاق التعليم يف ظل النموذج احلايل للتعليم      

 حد كبري والثقافة التنظيمية التي حتيط به.العايل وجهًا لوجه إىل 

وبتسارع عجلة التغيري باتت احلاجة وال سيام يف نطاق الصناعة إىل خرجيني جاهزين للعمل     

بدالً من االضطرار إىل تدريبهم داخلًيا، وهو ما مثل خيبة أمل لتوقعات اخلرجيني من قبل أرباب 

 العمل.

م يبحثون يف املقام األول عن أشياء ال تعلمها اجلامعات اذ يقول العديد من أصحاب العمل إهن 

بشكل مبارش مثل املهارات االجتامعية والذكاء العاطفي والعمل اجلامعي والتواصل وإدارة 

 الوقت.

اما احلكومات فقد باتت يف مواجهة مع شيخوخة السكان وسياسات الرعاية الصحية هي     

لقد شهدت العديد من الدول ختفيضات يف التمويل  منافس قوي لألموال العامة واألصوات،

العام للجامعات قابلها جزئيًا ارتفاع يف الرسوم اجلامعية مما أدى إىل تفاقم مشكلة عدم القدرة 

 عىل الدفع من قبل الطالب.
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وهو ما بات امرا حمرجا ألولئك الذين دعموا بحامس التعليم العايل كقوة للخري والقيمة مقابل    

املال، إذ كان ذلك جيًدا للمساواة، فلامذا يرتفع عدم املساواة يف الدخل والثروة؟ إذا كان الطالب 

هيئة يدفعون كل هذه األموال، فلامذا يرون بشكل أسايس مدرسني مساعدين، وليس أعضاء 

 تدريس ثابتني؟

يريد اآلباء ألبنائهم االلتحاق باجلامعة، لكنهم ال يستطيعون حتمل تكاليف تدريبهم ألن     

التدريب عىل املهارات والتدريب املهني قد حل حملهام التوسع يف التعليم العايل. هل أصبح 

إشارة حمتملة للعرص القادم التعليم بعد الثانوي غري متوازن بني األشكال العليا واملهنية منه؟ يف 

م، إهنا تتخىل 2020الذي يشجع عىل التعليم املهني، حكومة اململكة املتحدة يف حزيران من عام 

٪( من الشباب إىل اجلامعة تلحق مشكلة عدم 50عن هدف احلكومة السابقة املتمثل يف ذهاب )

بل التعلم هم أقل استعداًدا الرغبة او القدرة عىل الدفع باجلامعات، فأولئك الذين يدفعون مقا

لدفع املزيد.  لنكون امام جتاوز نقطة التوازن، حيث يوازن الطموح البرشي والواقع االقتصادي 

 بعضهام البعض.

ولكن هناك قوى أخرى أكثر اضطراًبا مما يشري إىل مستقبل أكثر سوداوية للمؤسسات التقليدية     

 التي ال تتحول.

نافسني جدًدا، ال سيام يف شكل تعليم عرب اإلنرتنت ميسور التكلفة حول اذ جتلب الثورة الرقمية م

٪ 10.5 -٪ 7.5العامل ، فمن املتوقع أن يتمتع التعليم اإللكرتوين بمعدل نمو سنوي مركب من) 

. لتكون القدرة عىل التحول العامل احلاسم جلميع املؤسسات 2024و 2018( بني عامي 

 وا من تشكيل عامل التعليم املتغري واالستجابة له.التعليمية لتنميته، حتى يتمكن

تتطلب مسألة استمرار اجلامعات يف بعض الدول االستمرار يف دعم التعليم العايل أكثر من  

غريها، اذ ستكون بعض اجلامعات يف تلك الدول أكثر نجاًحا من غريها بسبب العمل اجلاد أو 
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هناك بعض الدوافع الرئيسية للتغيري العاملي بالنسبة املرياث العلمي أو املوقع املتميز، ومع ذلك 

 لنا مجيًعا والتي ال يمكن ألي مؤسسة أن تكون يف مأمن منها متاًما. 

أذ ستثبت الثورة الصناعية الرابعة، وهي اندماج التقنيات األساسية حيث يلتقي السيليكون 

ة التي يقودها البخار والكهرباء والكربون )القلم والتكنلوجيا( أهنا عميقة مثل الثورات السابق

 واحلوسبة.

كل من الثورات السابقة كانت مصحوبة بتغيريات يف نمط التعليم واملؤسسات التي وفرته،   

وهبذا يمكن أن تتطابق الفصول الدراسية يف املدرسة، ومعاهد التدريب املهنية، ويف اجلامعات 

 واالجتامعية لعرصهم. والتكنولوجية والبحثية، مع االحتياجات االقتصادية

لذا ال يوجد سبب لتوقع أن الثورة اجلديدة ستكون خمتلفة، لكننا يف املراحل األوىل من التفكري يف 

التغيريات املقابلة املطلوبة يف التعليم، ومن وجهة نظرنا فإن القدرة عىل التحول ستكون أمًرا بالغ 

كن من تشكيل عامل تعليمي متغري األمهية جلميع املؤسسات التعليمية لتنميته، حتى تتم

 واالستجابة له.

فالتغيريات الديموغرافية اجلارية سوف تؤثر بعمق، اذ يوجد يف بعض الدول عدد من كبار السن 

متقلصة لألشخاص يف سن العمل  "نسبة دعم"من السكان، ومعدالت خصوبة منخفضة، و

م، تعتقد 2050و أكرب. بحلول عام ( عاًما أ65( عاًما إىل أولئك الذين يبلغون )64 - 25من )

( دولة ومن املرجح أن حتصل عىل نسب دعم أقل، وعىل النقيض من ذلك 48األمم املتحدة أن )

فإن الدول األخرى لدهيا معدالت خصوبة أعىل بكثري وعدد كبري من الشباب، وتنامي الطبقات 

 ُوصف بأنه إعادة توازن عاملي الوسطى، ونتيجة لذلك فإن القوة والنفوذ يتحوالن بال هوادة، فيام

بني الرشق والغرب، وهو ما يظهر يف كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي.
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فانخفاض معدالت االلتحاق املحلية يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال قابله جزئياً تزايد    

ل يف كل من أسرتاليا وكندا اللتان تعتمدان أيًضا عىل األعداد من قبل الطلبة الدوليني كام هو احلا

اهلجرة للحفاظ عىل النمو السكاين، قد روجتا بقوة جلامعاهتام كوجهات من شأهنا تعزيز املطالبة 

مفتوحة "باهلجرة، يف حني أعلنت اململكة املتحدة بعد مغادرة االحتاد األورويب عن نفسها 

 راسة كجزء من احلوافز هبذا اجلانب.مع حقوق عمل أطول بعد الد "للمواهب

مهام كان التأثري النهائي للوباء، فإن تنقل الطالب الدوليني لن يكون بنفس الوترية السابقة   

وبنفس املستويات، اما نظام اجلامعات املحلية يف الصني فهو آخذ يف التحسن برسعة كوجهة 

اهتا اخلاصة بعد الدراسة الثانوية، وربام دراسة مرغوبة، اما اهلند فباتت تستثمر بكثافة يف مؤسس

نشهد حتواًل يف الطلب دولًيا بعيًدا عن الدراسة اجلامعية التقليدية نحو املزيد من الدورات املهنية 

والعملية. ستحتاج اجلامعات يف الدول ذات معدل اخلصوبة املنخفض والتي ربطت نموذج 

 دراسة اسرتاتيجيتها وخفض تكاليفها.أعامهلا للطالب الدوليني بشكل عاجل إىل إعادة 

تنترش اآلثار املحتملة لتغري تلك السياسة يف العامل بأرسه، وكذلك اآلثار املرتتبة عىل السياسات  

املصممة ملعاجلة ظاهرة االحتباس احلراري وتغري املناخ، اذ يمكننا أن نتوقع فرًصا هائلة للبحث 

مية، وباملثل فإن التقنيات التي ستساعدنا عىل العيش لتعزيز فهمنا للوضع وفعالية السياسة العل

والعمل بشكل خمتلف وبشكل مثايل نحو انبعاثات صافية صفرية من املرجح أن تستند إىل 

 االكتشافات العلمية من قبل اجلامعات واملعاهد البحثية.

من لكن اجلامعات نفسها كمؤسسات ذات أغراض عامة ستحتاج إىل أن تكون قدوة، وتقلل   

انبعاثاهتا من خالل ممارساهتا يف هذا النطاق وما يتوافق وطبيعة العملية التعليمية القادمة، اذ 

سيكون التنقل املادي للطالب الدوليني وحضور املؤمترات عىل سبيل املثال أكثر صعوبة عند 

ليعود إىل تربيره عندما تتوفر البدائل العملية اذ سينتقل التفكري اىل االقتصاد وخفض التكلفة 

 مركز الصدارة كمشكلة رئيسية.
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اجلامعات يف الدول ذات معدل اخلصوبة املنخفض سوف حتتاج اىل جذب الطالب الدوليني   

 بشكل عاجل من خالل إعداد دراسة اسرتاتيجية تشمل خفض تكاليفها.

علومات فأجهزة الكمبيوتر املتصلة وسالسل التوريد تعني أن أولئك الذين يتحكمون يف تدفق امل

 (.الفيسبوك – كومكاست -ياهو –هم املسيطرون مثل ) جوجل 

إن فكرة سيادة املستهلك ليست جديدة، لكن تطبيقها يف املامرسة تم تقييده إذا مل يكن املستهلكون 

عىل دراية بالبدائل األفضل، أو مل يتمكنوا من ممارستها، أو مل يتمكنوا من سامع جتارب املستهلكني 

م يتمسكون بام يعرفونه وما هو متاح بسهولة، اآلن مع وسائل التواصل االجتامعي، اآلخرين، فإهن

ومعلومات املنتجات الوفرية، والرشاء عرب اإلنرتنت، والقدرة عىل تبديل التفضيالت برسعة، 

 أصبحت سيادة املستهلك حقيقة واقعة.

ذلك يف اجلامعات، عىل الرغم  ال يمكن ألي رشكة جتاهل جتربة العمالء، وقد بدأ القطاع يف رؤية  

من أن متخصيص التعليم جيادلون أيًضا برضورة تطوير هذا إىل فكرة أكثر تعقيًدا، والتي تضيف 

جتربة املتعلم والتجربة الشخصية لنطاق التفضيل، هلذا السبب يف العقدين املاضيني عزز العديد 

شاء شبه أسواق حيث انتقلت تلك من أنظمة التعليم العايل املنافسة بني مقدمي اخلدمات إلن

األنظمة من النخبة إىل املشاركة اجلامعية لكن اختيار الطالب كان مقيًدا عادًة باملوارد واجلغرافيا 

 واملعلومات.

اآلن يتم التغلب عىل هذه العوائق أمام االختيار من املرجح أن يكون التحول التايل من التعلم     

ىل التعلم الرقمي الشامل بدأت الطريقة النمطية للمشاركة يف التعلم اجلامعي املبارش وجهاً لوجه إ

تنقلب، ففي السنوات األخرية كان هناك حديث يف هذا القطاع عن التعلم املدمج واملرن، ولكن 

احلقيقة كانت أن املوارد عرب اإلنرتنت تكمل طريقة التسليم السائدة، والتي كانت متزامنة 

ولكن من املحتمل أن حيدث عىل أي حال، هو الوضع املعاكس.  وشخصية بدافع من الوباء،
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واستكامهلا بالدعم  "الرقمية أوالً "سيتم تصميم الدورات لتقديمها من خالل التكنولوجيا 

 البرشي وجًها لوجه ثانيا.

إهنا األيام األوىل لكن الكلمة املكتوبة أصبحت مصحوبة بالفعل بالفيديو، والواقع املختلط    

كاة مع إمكانية وجود صور ثالثية األبعاد واقعية تفتح الروبوتات الذكية لكل موضوع واملحا

إمكانية التعلم املخصص عىل نطاق واسع، والذي يتم مراقبته بواسطة حتليالت التعلم املتقدمة، 

وإذا مل يكن الطالب مضطًرا إىل مغادرة املنزل أو العمل لتجربة ذلك )ما مل يرغب يف ذلك(، فإن 

 ار املستهلك يفتح أخرًيا. بدأ عرص العميل اآلن يف اجلامعات.خي

قد يتنبأ املرء بأن بعض اجلامعات سرتوج عمًدا لتجربة مادية يف احلرم اجلامعي كجزء من     

عرضها القيم، إذا كانت لدهيم العالمة التجارية التي تستمر يف جذب الطلبة فسيظل هلم مكاهنم 

لتعلم دائاًم لكنهم سيصبحون أقلية، هناك أيًضا نقطة منتصف الطريق بني بيئات التعلم املادي وا

االفرتايض: بيئة التعلم املعزز، حيث يتم تراكب احلضور يف مكان ما برؤية أكثر ثراًء، مما يتيح 

 جتربة عميقة من أماكن متواضعة.

هناك يشء واحد واضح، وهو أن اجلامعة التي تتوقع من الطالب مواجهة حركة املرور،    

، وكتابة االمتحانات يدوًيا، والعثور عىل مكان لوقوف السيارات، والذهاب إىل حمارضة

 واحلصول عىل مقعد يف مكتبة مزدمحة، ثم العودة إىل املنزل مرة أخرى، سيكون هلا حظها.

كام ذكرنا سابًقا، توجد العديد من مؤسسات التعليم العايل حول العامل عىل مفرتق طرق أو    

 تقرتب منه هذا ينطبق عىل االسرتاتيجية ونموذج التشغيل.

 تحولون؟هل ي -  

 هل يقومون بالتحسني؟ -  
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 هل ال يفعلون شيًئا ويتفاعلون الحًقا؟ -  

 أال يفعلون شيًئا وخياطرون؟ -  

ينصح متخصصو التعليم بعدم اتباع الفقرة االخرية مما ورد اعاله من هذه املقرتحات ربام     

التي جتعل الوضع الراهن باستثناء عدد قليل جًدا من املؤسسات ذات العالمات التجارية واملوارد 

 خياًرا أكثر أماًنا من أي من البدائل املعروفة.

اخليار الثالث قد يكون إسرتاتيجية معقولة ألقلية أخرى نعتقد أن لدهيم الوقت لصاحلهم     

والقدرة عىل التمحور برسعة إذا احتاجوا إىل ذلك، ومع ذلك قد يكون اخلطأ يف هذا اجلانب 

 مكلًفا.

لغالبية املؤسسات التعليمية من املحتمل أن يقع االختيار الواقعي بني حتويل نموذج بالنسبة    

التشغيل اخلاص هبا، وكل ما يتامشى مع ذلك يف فرتة قصرية إىل حد معقول، أو حتقيق نفس 

النتيجة عىل مدى فرتة أطول، وتوزيع النفقات وعبء العمل أي التحسني مع املخاطرة بحدوث 

قد تؤثر عليهم خالل ذلك، اذن مطلوب حتويل نموذج التشغيل عندما تكون اضطرابات جديدة 

املؤسسة التعليمية قد غريت بشكل كبري طموحها االسرتاتيجي أو تتطلب حتواًل أساسيًا يف 

 عرض القيمة ونموذج األعامل االقوى.

فعاليتها التنظيمية  حتسني نموذج التشغيل هو املكان الذي حتتاج فيه املؤسسة التعليمية إىل حتسني   

وكفاءهتا من أجل حتسني األداء لتلبية الطموح االسرتاتيجي وتطبيق جدول أعامهلا ، واملتغريات 

 الرئيسية يف حتديد أهيا من املرجح أن يتم اتباعها يف حتقيق تلك الغاية.

. بناًء عىل فيام يتعلق باالسرتاتيجية، يعتمد الكثري عىل وجهة نظر املستقبل، يف سياق املرء    

 التعليقات السابقة الواردة يف هذا التقرير، قد تتضمن النظرة املعقولة للمستقبل امليزات التالية:
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سيقدم املنافسون برامج داخل املنطقة املفرتضة يف مناطق جتمع اآلخرين، والفرصة موجودة    

رج، حيث تقل املقاومة لفعل اليشء نفسه، وهذا يعني بشكل متزايد االقبال عىل التعليم يف اخلا

 الثقافية والتنظيمية للربامج التي تقدمها املؤسسات األجنبية عرب اإلنرتنت.

سوف يرغب عدد أقل من الطالب يف احلصول عىل درجات اخلدمة الكاملة.  ومع ذلك،     

ة سيهتم املزيد من الطالب باالعتامد اجلزئي، والتعليم القائم عىل الكفاءة، والدرجات النانوي

والدرجات املنسقة. سيكون الفصل بارًزا، مع حتديد الرسوم الدراسية بشكل منفصل للتدريس 

وجتربة احلرم اجلامعي وما إىل ذلك، اذ سيتمكن الطالب من االنسحاب من بعض جوانب احلياة 

 اجلامعية وعدم دفع تكاليفها.

التصال سيزداد االهتامم مع نمو نسبة الشباب الذين هم مواطنون رقميون، مع وصول جيد إىل ا

 بالتعليم بال حدود وأنواع جديدة من الدورات، وبالتايل ترسيع السمتني املذكورتني أعاله.

سوف ينمو الطلب عىل التعلم باملامرسة، هذا سوف يتحدى النموذج اجلامعي التقليدي باستثناء 

عمد مع هذه املهمة، اذ  الدورات التعليمية والصحية يف نطاق اخلدمات الطبية، وربام بعضها عن

ان الفرتات الطويلة يف املامرسة العملية ليست جزًءا من العديد من الدرجات العلمية، لذا سيكون 

من الصعب توسيع نطاق التعلم املتكامل يف العمل يف نموذج األعامل والتشغيل القيايس 

م وأرباب العمل للجامعة، ولكن هذا هو املكان الذي سيكون فيه الطلب من الطالب أنفسه

 املحتملني.

التطور املحتمل يف أنظمة ما بعد املرحلة الثانوية هو تكامل أكرب بني التعليم العايل واملهني، خللق  

 مزيج جديد من التعلم املجرد والتطبيقي.
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 - 2 -التوطئة 

 التعليم االهيل والتجاذبات السياسية معهد العلمني للدراسات العليا إنموذجا

منذ سنوات ليست بالقريبة والتعليم االهيل توأم للتعليم احلكومي ليشمل مساحات واسعة يف 

خمتلف املجاالت الدراسية والذي ال خيتلف عن أمثاله يف دول العامل املتقدم فالتعليم االهيل هو 

حالة من حاالت استكامل التعليم الرسمي وإرشاف االجهزة احلكومية املتخصصة، والعراق 

ه من الدول يسري هبذا االجتاه عن طريق االستعانة بتجارب التعليم املطبقة يف العامل والتي كغري

ليست وليدة ظرف حايل بل هلا تارخيها املسبق يف العراق ليصدر جملس النواب العراقي قانون 

م، والذي اشار فيه اىل تويل وزارة التعليم العايل والبحث 2016لسنة  25التعليم االهيل رقم 

العلمي اصدار تعليامت لتكييف أوضاع الكليات واجلامعات واملعاهد العليا املجازة من قبل 

ثانيا منه واملستخلص من ذلك أن  /57جملس الوزراء قبل صدور القانون انف الذكر وفق املادة 

جازة املادة املذكورة انفا أن اعرتاف الوزارة بالكليات واملعاهد العليا يأيت الحقا حلصوهلا عىل إ

تأسيس، وفق ذلك يكون اعرتاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بمعهد العلمني بالقرار 

م، ممتد بأثر رجعي وفق اجازة التأسيس من جملس الوزراء بالرقم 2016 /12/  5يف  4801 /5

من دستور مجهورية العراق  34م، وهو ذو سند دستوري وفق نص املادة 2013لسنة  /105

م، الذي كفل التعليم االهيل واحتل تنظيمي لقانون يصدر عن جملس النواب ليصدر 2005لسنة 

م، وهو القانون الذي نظم تأسيس اجلامعات والكليات 2016لسنة  25قانون التعليم االهيل رقم 

واملعاهد العليا يف بغداد واالقليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم مع اشرتاطه من املتطلبات 

وهو ما تم العمل عىل توفريه من قبل املؤسسات املعنية ابتداء وتبعه االعرتاف باجلامعة الرضورية 

االمريكية وبأثر رجعي كذلك وبظهور العديد من اخليارات للطالب العراقي وللتكاليف التي 

يدفعها الطالب عند السفر خلارج البلد إلكامل دراسته يف ظل عدم استيعاب االعداد املتزايدة من 

لبة الراغبني بإكامل دراستهم العليا من قبل اجلامعات والكليات احلكومية نرى أن وجود الط
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بدائل حملية عالية املستوى ومعقولة التكاليف والنفقات مقارنة مع تكاليف الدراسة يف خارج 

البلد وتغرب الطالب عن وطنه وما يرافق ذلك من صعوبات تزيد او تقل حسب كل حالة من 

ة واالقامة ومستلزمات الدراسة مجيعها أمور يكافح الطالب الدارس يف اخلارج نفقات الدراس

لتوفريها، وقد تكون بكلفة منخفضة التكلفة اذا ما كان الطالب ضحية مكاتب السفر التي تؤدي 

به اىل احلصول عىل ورقة بال فائدة للطالب احلاصل عليها نظرا لعدم وجود اعرتاف هبا من قبل 

 ية.املؤسسات املعن

فمع تقدم املجتمعات املستمر أصبح احلاجة اىل مواطنني من محلة الشهادات العليا اكثر من اي 

وقت مىض، لتصبح الدرجة اجلامعية ذات امهية كربى وأصبح الشباب اكثر وعيا بأمهية التعليم 

ومع ازدياد عدد الراغبني يف الدراسة يكون من االفضل استيعاب تلك االعداد وتوفري فرص 

لتعليم العايل وااللتحاق هبا داخل البلد والذي من املؤكد لن يكون بأقل من مستوى التعليم يف ل

اخلارج ومرد ذلك وجود كفاءات غري حمددة يمكن االستعانة هبا للعمل عىل حتقيق ذلك اهلدف 

ليكون االعرتاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتلك املؤسسات انطالقا من العمل عىل 

استيعاب املزيد من الطلبة وخلق بيئة تنافسية يف احلرم اجلامعي خللق جيل من اخلرجيني املتميزين 

     يف خمتلف جماالت احلياة.

 - 3 -التوطئة 

 كلمة البد منها

نظرا التساع نتاج العقل االنساين يف شتى جماالت املعرفة القانونية والسياسية ولتداخل تلك 

ملعارف وتطورها بتعاقب السنني واالجيال ، واستجابة حلاجات عملية البحث العلمي الدقيق ا

باتت احلاجة الفعلية لتجديد املستمر عىل عملية البحث العلمي لنجد الدراسات تتواىل يف شتى 

جماالت املعرفة القانونية والسياسية للوقوف عىل احلاجة املتواصلة للحداثة يف نطاق تلك 
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سات ، وهو ما يظهر امهية التجديد يف اختيار العنوان واملوضوع املراد بحثه متاشيا مع الدرا

املستجد يف ذلك املجال يف اطار عملية البحث العلمي ، لتظهر عناوين متميزة اتسمت باستخدام 

لغة معارصة يف الصياغة العلمية واملنهج البحثي بقدرة عىل التجديد ميزت ما تم طرحه من رسائل 

 أطاريح اتصفت باألبداع العلمي والعطاء الفكري .  و

وهنا ظهرت احلاجة املاسة لكتاب مرجعي يأخذ عىل عاتقه مجع ما تم اصداره من رسائل 

وأطاريح يف اجلامعات العراقية والعربية ولسنوات عدة مثلت جهدا متميزا للباحثني يف هذا 

وصول لتلك الغاية اذ يعرب الدليل عن النطاق ليكون دليل الرسائل واألطاريح هو السبيل لل

خريطة االنجاز العلمي عرب سنوات عدة بتسلسل متكامل مواكبا للمسارات الفكرية يف جمال 

السياسة والقانون بتداخل وتكامل يظهر املحاكاة واملتابعة املستمرة من لدن االستاذ امحد 

بأسلوب علمي دقيق من خالل  الساعدي املحرك الرئييس هلذا املرشوع باجتهادات تم توظيفها

القاء االضواء عىل كل جديد يف نطاق الدليل ليكون منظومة متكاملة ومتناغمة حيمل يف طياته 

عصارة جهد متواصل ليثمر هبذا اجلزء اجلديد ليكون سلسلة متكاملة يف نطاق اجلهد العلمي 

دف منه السعي لفتح نوافذ واملعريف بخطوة سباقة مل يكن هلا سابقة يف هذا املجال بجهد كان اهل

علمية تيرس للباحث وضع اليد عىل خريطة املصادر القانونية والسياسية بإنجاز تبلور يف صورته 

تلك كأداة جاهزة يطل من نوافذها الباحثني واملهتمني لتلقف ما جتود به قرائح الباحثني من 

القول عنها باهنا رسد متواصل معارف قانونية وسياسية خالل مسريهتم العلمية ببانوراما  يمكن 

ملسرية حضارة وبناء معريف وقانوين أصيل عاكسا حرص القائمني عليه ليكون بحلته اجلديدة يف 

 متناول املهتمني.

فهرس شامل للمكتبة القانونية من رسائل وأطاريح بطائفة متنوعة تسهم يف مساعدة طلبة العلم 

ويه الدليل من أسامء ملراجع يمكنها ان تكون والباحثني يف نطاق االختصاص من خالل ما حيت
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دليال للمهتم وسندا للبحث العلمي يف تيسري الوصول للمصدر بشكل موثق ليكون الدليل حمل 

 اعجاب واسع إلجيازه ولعرضه العميل للرسائل واألطاريح كنتاج علمي وقانوين .

ولكون البحث العلمي هو عصب احلياة وأداة رقيه يرتدد صداه يف حياتنا بشتى املجاالت لذلك 

كان السعي لتوثيق النتاج العلمي يتم بجهد الباحث الدؤوب لتوثيق النتاج العلمي وإفادة 

املختصني والباحثني كأهداف رئيسية لذلك اجلهد املتفاين الذي يتم بإخالص وأمانة  ليكون 

والتميز عنوانه كل الشكر والتقدير للجهود القائمة عىل أخراج ذلك العمل وجتميع   اإلبداع

حمتواه عىل خري صورة سائغا مستساغا ملن يطلبه واخص بالذكر األستاذ ) امحد عبد الرحيم 

الساعدي ( جلهده املتميز والدؤوب  يف اجلمع والتوثيق وتقديمه سائغا مستساغا ملن يطلبه، إذ 

عنوانه والتميز سمته موثقا مصادر تلبي متطلبات الباحث املجد ، ليأيت نرش هذا  كانت الدقة

الدليل كإضافة قيمة ملرشوع قيم يقدم للمكتبة انامطا خمتلفة من الدراسات الشائع منها وغري 

الشائع ليكون احلافز للباحثني للسري قدما عىل أثر تلك اخلطى، ليصح القول انه موسوعة شاملة 

عونة ملن يطلبها بدقة تنظيم يسهل الركون إليها بيسري اجلهد لتكون مصدر لإلرشاد ملا تقدم امل

يلبي طموح الباحث وحاجته عرب االطالع عىل ما تم رفد املكتبة القانونية والسياسية به من جهد 

متميز مثل عصارة افكار ونتاج الفكر القانوين والسيايس لكوكبة من الباحثني يف تلك املجاالت 

نسأل اهلل لكم التوفيق والسداد يف سعيكم ذلك ودمتم معطاء ملا فيه اخلري للعلم وأهله وال سيام ،

أن العمل عىل انجاز عمل كهذا يتطلب جهودا كبرية ليخرج اىل النور ليكون عمال متكامال عىل 

ا ببذل قدر عال من الرقي يف أداء العمل مواكبا لركب العلم والتعليم بجهد القائمني عىل حمراهب

أساس رفعة وتقدم لتحقيق األهداف حاملني لشعلة النجاح والتطور كيف وهي النجوم الرباقة 

الالمعة يف سامئنا ال خيفت بريقها فاستحقت أن يرفع اسمها يف األعايل قد ال تسعفني الكلامت يف 

تنا عىل خارطة قول كلمة احلق إال انه لو ال تلك اجلهود ملا متكنا من مواصلة النجاح لتكون مؤسس

النجاح ،فلكل مبدع انجاز ولكل مقام مقال ولكل نجاح شكر وتقدير فجزيل الشكر هنديكم 
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وأوىف التقدير ألنكم أثبتم أنكم خري من توىل األمانة التي مهام نطقت األلسن وخطت األيدي 

شجرة تظل مقرصة أمام روعتها وعلو مهتها ألناس احتضنوا العلم ومهدوا السيل لسالكيها كال

الوارفة الظالل واملنارة املضيئة لعتمة العقول، كنتم خري داعم لبناء جيل قادر عىل النهضة 

 والوصول لغاية الطموح أسعدكم املوىل وجعل سعيكم يف ميزان حسناتكم.

  



  واالطاريح:الرسائل 

م، اباء حندي )النظام القانوين لوديعة االوراق املالية دراسة مقارنة( الدكتوراه 2018 .1

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

م، ابتهال شلش خضري املياحي )االخالل اجلسيم واثره يف تقدير التعويض(، 2018 .2

كلية القانون جامعة البرصة، املاجستري القانون اخلاص، بإرشاف د: غني ريسان جادر 

 الساعدي. 

تنازع االختصاص بني القضاء العديل  م، ابراهيم جبار منصور )الفصل يف2018 .3

والقضاء االداري دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عيل ابراهيم.    

م، ابراهيم صباح رحيم )معوقات تنفيذ العقود االدارية واثرها يف تنفيذ العقد(، 2018 .4

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

 مقلد.

م، ابراهيم عباس حممد الساعدي )املسؤولية العقدية للعالج باخلاليا اجلذرية 2018 .5

دراسة مقارنة(، املاجستري املدين اخلاص جامعة العلوم االنسانية كلية احلقوق قم ايران 

 بإرشاف د: عزيز باقر حسيني.  
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، إبراهيم عبدالرحيم سعادة )نطاق املسؤولية اجلزائية ألفراد عمليات حفظ م2018 .6

السالم الدولية يف جرائم االستغالل واالساءة اجلنسية(، املاجستري قسم القانون العام 

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

 عبدالسالم مهاش.

عبدالرؤوف صالح )القرائن الطبية املعارصة يف األحوال الشخصية م، إبراهيم 2018 .7

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

 بإرشاف د: عاطف حممد ابو هربيد.

م، ابراهيم حممد امحد العصفوري )االستثامر األجنبي املبارش يف صناعة 2018 .8

دراسة مقارنة مع التطبيق عىل مرص(  واثره عىل التنمية االقتصادية البرتوكيامويات

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، ابراهيم حممد القاسمي )جرائم الدخول والبقاء غري املرشوع يف نظام املعاجلة 2018 .9

 شأن يف 2012لسنة  5االلية للمعطيات االلكرتونية وفقا للمرسوم بقانون احتادي رقم 

مكافحة جرائم تقنية املعلومات وتعديالته(، املاجستري القانون العام، جامعة االمارات 

 العربية املتحدة، بإرشاف د: جهاد حممد عبدالعزيز.

م، ابراهيم حممد عبدالوهاب )االتفاقية االمنية بني العراق والواليات املتحدة 2018 .10

املاجستري كلية القانون جامعة دمشق  االمريكية واثرها عىل سيادة الدولة العراقية(

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: جاسم زكريا.
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م، ابو رمحة أمحد جابر )احلامية القانونية للبيئة يف القانون الفلسطيني دراسة مع 2018 .11

مقارنة الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة 

 رشاف د: هاين عبد الرمحن غانم.فلسطني بإ

م، ابو زيدان إسامعيل إبراهيم حممد )احلامية الدولية ملحاكمة األحداث 2018 .12

وتطبيقاهتا يف القضاء الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية 

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عفيف حممد ابو كلوب.

م، أبو طالب مجعة ناعور )احلامية اجلنائية لذوي االحتياجات اخلاصة دراسة 2018 .13

 مقارنة(، جامعة البرصة كلية القانون، املاجستري، بإرشاف د: حسن محاد محيد.

م، ابو طالب هاشم امحد الطالقاين )خالفة الدول يف جنسية االشخاص الطبيعيني 2018 .14

لية القانون جامعة بابل، املاجستري القانون العام، دراسة يف القانون الدويل العام(، ك

 بإرشاف د: طيبة جواد املختار. 

م، أبوعبيدة منذر كامل )التقرير الطبي العديل ودوره يف القضايا اجلزائية(، 2018 .15

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

دراسة  م، اثري سلامن شكري )االتفاقات املعدلة إلحكام املسؤولية العقدية2018 .16

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

 بإرشاف د: منصور حاتم حمسن.
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م، احسان باقر حممد )التحالف الدويل واالمن االقليمي يف الرشق االوسط بعد 2018 .17

 -يا م(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العل2011عام 

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور قاسم حممد عبيد.

م، احسان حممد عبداحلسني اجلواهري )دور متغري الطاقة يف االسرتاتيجية 2018 .18

الروسية حيال دول اسيا الوسطى(، املاجستري العلوم السياسية العالقات االقتصادية 

الدولية، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: عبدالصمد سعدون عبداهلل 

 الشمري و د: امحد شهاب احلمداين 

م، احسان حممد هادي الكرعاوي )حتوالت القوة عند الدولة بني العوملة 2018 .19

واخلصخصة( جامعة بغداد، الدكتوراه قسم العلوم السياسية، بإرشاف د: ايناس 

 عبدالسادة العنزي. 

م، أحالم اهلادي خليفه الزغابة )خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض دراسة 2018 .20

 لية احلقوق جامعة املنصورة مرص.مقارنة ( الدكتوراه ك

م، أمحد إبراهيم درويش عطا اهلل )السوابق القضائية يف الترشيع الفلسطيني 2018 .21

دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية والنظم القانونية( املاجستري كلية 

 .الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق
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م، امحد الرجولة )التفريق بني الزوجني للعيوب يف ضوء الرشيعة والقانون 2018 .22

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

 بإرشاف د: مؤيد زيدان. 

م، أمحد السيد رمضان عيل )أدوات محاية البيئة من آثار التنمية دراسة مقارنة 2018 .23

ة عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: رضا وتطبيقي

 عبدالسالم إبراهيم.

م، امحد العيسى )املؤيدات اجلزائية يف العقود االدارية دراسة مقارنة( املاجستري 2018 .24

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

جتزئة الرشكات التجارية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق م، امحد القاسم )2018 .25

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

م، امحد اجمد هليل )حزب الدعوة االسالمية يف املؤسسة الترشيعية العراقية من 2018 .26

 -للدراسات العليا  العلمني معهد، السياسية العلوم قسم املاجستري(، 2014 – 2005

 النجف االرشف، بإرشاف د: اياد خاف العنرب.     

م، امحد انامر فالح املجول )امتناع البنك املسحوب عليه عن تنفيذ االلتزام بإداء 2018 .27

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

 ة االردن بإرشاف د: فائق حممود الشامع.احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمي
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م، امحد برهان الدين عبد الرمحن )ركن الوصية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة 2018 .28

 تكريت.

م، امحد بن سامل بن حفيظ بن حممد باعمر )النظام القانوين لالستثامر يف منطقة 2018 .29

ستري كلية القانون جامعة صحار احلرة وفق أحكام القانون العامين دراسة مقارنة( املاج

 االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: عيل قطيشات.

م، امحد جابر محيد )االنعكاسات املالية للحروب عىل النظام املايل يف العراق 2018 .30

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

 خلف الدخيل. بإرشاف د: امحد 

م، امحد جبار املخزومي )الفسخ يف املجموعة العقدية دراسة مقارنة( املاجستري، 2018 .31

 جامعة الكوفة، بإرشاف د: نارمان النعامين.  -كلية القانون 

م، امحد مجيل عبدالرضا )عقد نقل املعرفة الفني يف القانون العراقي دراسة 2018 .32

 لبنان. -امعة االسالمية بريوت مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجل

م، امحد حامد حممد شبيب اجلبوري )الرقابة القانونية عىل رشكات الوساطة 2018 .33

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

 اهلاشمية بإرشاف د: عادل العيل.
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عتربة ألثر الصفة املوظف ومركزه يف م، امحد حبيب خبط العبايس )املصالح امل2018 .34

دراسة مقارنة(، الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين،  -بنيان النص اجلزائي 

 بإرشاف د: أمحد كيالن عبد اهلل. و د: غازي فيصل مهدي.

م، امحد حريري )احلامية القانونية للملكية العقارية للمستثمر االجنبي دراسة 2018 .35

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

 ساجر اخلابور.

م، امحد حسني جاسم الربيعي )البيئة االجتامعية واثرها عىل السلوك السيايس 2018 .36

(، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري، النظم 2003للمواطن العراقي بعد 

 رشاف د: أمحد عبداهلل ناهي. السياسية والسياسات العامة بإ

م، امحد خالد سعيد البحييص )سلطات مأموري الضبط القضائي يف تنفيذ 2018 .37

مذكرات القبض والتفتيش يف الترشيع الفلسطيني مقارنا بالرشيعة االسالمية والقوانني 

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

 سام الدين حممود الدن.ح

م، أمحد خالد عبد النور صاحلة )أوامر االستدعاء الصادرة عن اجلهات األمنية 2018 .38

كقيد عىل احلريات الشخصية دراسة حتليلية ألحكام القانون الفلسطيني يف ضوء 

الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 د: عفيف حممد ابو كلوب.  بإرشاف
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م، امحد خرسه )املصالح االقتصادية األمريكية وتأثريها يف السياسة الدولية جملس 2018 .39

التعاون لدول اخلليج العربية أنموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية 

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

 يوسف جزان.

م، امحد خضري عباس الرماحي )تطور العالقات االمريكية االوروبية حيال 2018 .40

روسيا االحتادية(، الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف 

 د جورج عرموين.   

العراق م، امحد داخل سلامن )الطبقة الوسطى وأثرها يف االستقرار السيايس يف 2018 .41

 - العليا للدراسات العلمني معهد، السياسية العلوم قسم املاجستري(، 2016 – 1990

 .حمي غالب امحد: د بإرشاف، االرشف النجف

م، امحد رايض حممد عيل )العالقة بني التعددية احلزبية والنظام االنتخايب يف 2018 .42

العلمني للدراسات  (، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد2003العراق بعد عام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. -العليا 

م، امحد رزاق مايح، )أثر الوساطة عىل احلق يف تكافؤ الفرص( الدبلوم العايل 2018 .43

د: رنا  حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين، د: فراس عبد الرزاق محزة رئيسا.

عضوا  د: سلمى طالل عبد احلميد مري عضوا.د: عيل حسن عبد األ حممد رايض عضوا.

  و مرشفا.
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م، أمحد رزق حممد خضري العشاموي )القانون الواجب التطبيق عىل املعامالت 2018 .44

املرصفية االلكرتونية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: رشا 

  عيل الدين.

تداول االوراق املالية(، املاجستري كلية م، امحد رشيد خليل )الرقابة عىل عمليات 2018 .45

 احلقوق جامعة تكريت.

م، امحد رمضان امحد لبيب )حمددات وانعكاسات االستثامر األجنبي يف صناعات 2018 .46

السيارات دراسة مقارنة وتطبيقية عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص

امن الطاقة عىل الرصاع الدويل عىل الغاز م، امحد زكريا الباسويس )تأثريات هتديد 2018 .47

الطبيعي دراسة حالة منطقة حوض رشق البحر املتوسط( الدكتوراه فلسفة العلوم 

السياسية قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بإرشاف 

 د: نورهان الشيخ.

ىل استبعاد األدلة املتحصلة بطرق م، أمحد زكي شحدة ابو زهري )اآلثار املرتتبة ع2018 .48

غري مرشوعة يف القانون اجلنائي الفلسطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: أنور محدان الشاعر.
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م، أمحد سعيد عبد الكريم السويلميني )ضامنات حقوق املتهم امام املحكمة 2018 .49

ملاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اجلنائية الدولية(، ا

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: نزار العنبكي.

 اخلليج منطقة عىل واثرها االيرانية –م، امحد رشيف جواد )العالقات السعودية 2018 .50

ني للدراسات العلم معهد، السياسية العلوم قسم املاجستري(، 2003 عام بعد العريب

 النجف االرشف، بإرشاف د: هباء السعربي. -العليا 

م، امحد صاحب منعم )دور االدارة يف مكافحة املخدرات دراسة مقارنة(، 2018 .51

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: صادق حممد عيل.

صاصات اخلارجية بني السلطات االحتادية م، امحد عباس حممود )توزيع االخت2018 .52

دراسة مقارنة(، قسم القانون، املاجستري،  2005واالقاليم بموجب دستور العراق لسنة 

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

االقتصادية يف  م، امحد عبد املعز حممود عيل، صندوق النقد الدويل، والسياسيات2018 .53

الدول النامية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، امحد عثامن امليس )احلوافز الرضيبية وتأثريها عىل االستثامر يف لبنان(، 2018 .54

ة، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالداري

 بإرشاف د: فوزت فرحات. 

م، امحد عريب فدعم الدوري )االستقالل املايل ملجالس املحافظات يف القانون 2018 .55

العراقي دراسة مقارنة(، جامعة االرساء اخلاصة كلية احلقوق االردن، املاجستري، 

 بإرشاف د: محدي قبيالت.  

الترشيع العراقي( املاجستري  م، امحد عكار نزال )التنظيم القانوين لعقد الداللة يف2018 .56

 القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

م، امحد عيل حسني الكناين )دور جدول أعامل الربملان يف االستقرار الترشيعي(، 2018 .57

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

 عبداملنعم قبالن.    

يل شالل )املسؤولية العقدية عن فعل االشياء املستخدمة يف تنفيذ م، امحد غا2018 .58

 ريام: د بإرشاف لبنان –العقد( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 .  فرج
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م، أمحد غايل عبد القادر رباح )احلقوق واحلريات السياسية ملوظفي وكالة الغوث 2018 .59

ونروا( وضامناهتا دراسة حتليلية( املاجستري كلية وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )اال

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

م، امحد فرقد كاظم )رشط املصلحة يف دعوى الغاء القرار االداري يف القانونني 2018 .60

اجلامعة االسالمية يف لبنان  اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق

 بإرشاف د: عصام نعمة اسامعيل.    

م، امحد قاسم زايد )العالقة بني البند التعسفي والبند اجلزائي يف العقد دراسة 2018 .61

 لبنان. -مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

املوظف باحلياد السيايس بني  م، امحد قاسم عيل رشهان السوداين العبودي )التزام2018 .62

النص واملامرسة دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام، قسم القانون كلية القانون، 

 اجلامعة االسالمية لبنان، بإرشاف د: عامر زغري حميسن. 

م، امحد كامل خليل امحد، اصالح االدارة الرضيبية يف مرص، رسائل واطاريح 2018 .63

 امعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق ج

م، امحد كليسيل )القروض املرصفية املتعثرة وطرق معاجلتها من الوجهة 2018 .64

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

 ميسون املرصي.
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ة يف اإلثبات يف م، امحد جميد رشيد السنجري )حجية املستندات اإللكرتوني2018 .65

القانونني العراقي واالردين(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: مامون امحد احلنيطي.

م، امحد حمسن )الضامن اخلطأ الطبي الناجم عن عمليات التجميل( املاجستري 2018 .66

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

م، امحد حممد دكروب )الطبيعة القانونية للرىض يف عقود برامج التواصل 2018 .67

االجتامعي(، املاجستري قانون االعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: ريم فرحات.

)العصيان املدين يف ضوء مقاصد الترشيع اإلسالمي( م، أمحد حممد حممد القامش 2018 .68

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، أمحد حممود السعود )الرضر الناشئ عن أعامل املقاومة واملسئولية عنه( 2018 .69

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: مؤمن أمحد 

 شويدح.

، أمحد مسلم أبو نشيش )مدى أمكانية الطعن غري العادي يف حكم التحكيم(، م2018 .70

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

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: متارا نارص الدين. 
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 االستقرار م، امحد مصطفى عبد احلميد مهران، البطالة املقنعة وانعكاساهتا عىل2018 .71

االجتامعي يف مرص، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، امحد مصلح صالح )جرائم االمهال يف قانون العقوبات العسكري(، 2018 .72

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

 اخلوري.     

م، امحد منصور كاظم اخلفاجي )التنظيم القانوين للتعيني وإعادة التعيني يف 2018 .73

القانونني العراقي واللبناين(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان.      

م، امحد نعامن ابو السعد اثر السياسة الرضيبية عىل التنمية االقتصادية، رسائل 2018 .74

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ارحومة امحد ارحومة امحد )مستقبل النزاع عىل الصحراء الغربية يف ضوء 2018 .75

تفامهات التسوية دراسة استرشافية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 ف د: حممد صالح بني عيسىالسياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشا

م، اريج فهد )احلامية القانونية الدولية لالستثامر االجنبي( الدكتوراه كلية القانون 2018 .76

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي.
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م، أريج نايف الشيخ )املسؤولية املدنية يف اجلراحة التجميلية يف فلسطني دراسة 2018 .77

 Civil liability in plastic surgery in Palestine a مقارنة 

comparative study املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: يوسف شندي. 

م، أسال حممد جربيل )فسخ عقد البيع اإللكرتوين(، املاجستري القانون اخلاص 2018 .78

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

 ابو اهليجاء.

م، اسامة العيل )التدخل الديمقراطي يف التنظيم الدويل املعارص( الدكتوراه كلية 2018 .79

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

ة بعقود االدارة العامة( الدكتوراه م، اسامة العوا )الطلبات املستعجلة واملتعلق2018 .80

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

م، أسامة مروان عيل كالب )الثورة الشعبية كوسيلة لتغيري نظام احلكم دراسة 2018 .81

مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.
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 لبنان –العراقي دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . حجال امحد د بإرشاف

لس شورى الدولة العراقي واختصاصاته غري م، اسامة نجاة رشيد الصاحلي )جم2018 .83

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

 جامعة كركوك، بإرشاف د: سامي حسن نجم احلمداين.

م، استربق قاسم محدان )اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف العراق( املاجستري، 2018 .84

جامعة النهرين، د: امحد كيالن عبد اهلل رئيسا، د: هدى هاتف مظهر كلية احلقوق 

 عضوا، د: عالء عبد احلسني جرب عضوا، بإرشاف د: ميسون خلف محد.

م، ارساء محيد غريب احلمداين )املواجهة اجلزائية جلريمة غسل األموال دراسة 2018 .85

إرشاف د: حممد نواف مقارنة(، املاجستري، جامعة ال البيت كلية القانون، االردن، ب

 الفواعرة.

م، ارساء مراد حممد )االطار القانوين العداد املوازنة العامة يف العراق( املاجستري 2018 .86

 العراق.   -كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك إقليم كوردستان 

وراه م، ارساء يونس هادي )احلامية اجلنائية للحق يف الصورة دراسة مقارنة( الدكت2018 .87

 فرع العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: طالل عبد حسني البدراين 
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م، اسعد تركي سواري )القيادة يف الفكر السيايس االسالمي االمامي / والية 2018 .88

 -الفقيه إنموذجا(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 فاضل حسن.النجف االرشف، بإرشاف د: محيد 

م، اسعد دخيل هادي )حقوق االنسان يف الفكر السيايس االسالمي االمامي 2018 .89

النجف  -املعارص(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: خالد العرداوي.

قابل إنشائه يف م، اسالم مسعد اسامعيل البسيوين )االنتفاع باملرشوع مدة حمددة م2018 .90

الفقه االسالمي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: أبو السعود 

 عبد العزيز موسى.

م، اسامء عيل سامل راشد الشاميس )جرائم االعتداء عىل حرمة احلياة اخلاصة 2018 .91

بشأن مكافحة جرائم تقنية  2012لسنة  5لألشخاص يف ظل املرسوم بقانون رقم 

علومات دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة االمارات امل

 العربية املتحدة، بإرشاف د: حممد احلامدي.

م، اسامء لبيوض )املرشوطية يف السياسات اخلاصة بصندوق النقد الدويل 2018 .92

قتصادية وانعكاساهتا عىل الدول النامية حالة اجلزائر( الدكتوراه ختصص العالقات اال

الدولية الدولية جامعة عبداحلميد بن باديس مستنغانم كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د: بقنيش عثامن.
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م، اسامعيل ابراهيم حممد برواري )املركز القانوين لرئيس الوحدة االدارية يف 2018 .93

قارنة(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون اقليم كوردستان العراق دراسة م

والعلوم السياسية جامعة دهوك اقليم كوردستان العراق، بإرشاف د: جوتيار حممد 

 رشيد.

م، اسامعيل يوسف سليامن )جريمة الزنى يف القانونني اللبناين والعراقي(، 2018 .94

 يف لبنان بإرشاف د: اكرم ياغي.      املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية

م، اسو عثامن رمحان سعيد )العجز املايل العراقي وفق قواعد القانون الدويل 2018 .95

االسباب واملعاجلات(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية 

 جامعة كركوك، بإرشاف د: سلوى امحد ميدان.

قيل )ظاهرة االستعامل غري املرشوع للمركز املتحكم يف م، اسيل باقر جاسم الب2018 .96

سوق وقواعد املواجهة دراسة مقارنة(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة 

 االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د: عباس زبون العبودي.  

م، اسيل ثائر عبد احلميد )احلامية اجلنائية الدولية حلق االنسان يف السلم 2018 .97

دراسة يف ظل قانون العقوبات العراقي( الدبلوم العايل حلقوق االنسان  -االجتامعي 

د ملى  د هدى هاتف مظهر عضوا كلية احلقوق جامعة النهرين .د مها حممد ايوب رئيسا
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43                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

لباردة إىل اليوم دراسة يف النظام م، أسيل شامسنة )النظام الدويل منذ احلرب ا2018 .98

 The international orderالدويل اجلديد يف القرن احلادي و العرشين 

since the Cold War until today : a study in the new 

international order in the 21 st century املاجستري الدراسات )

 ني بإرشاف د: عيل اجلرباوي.الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسط

م، ارشف سعد ابو صيبع )التفويض الترشيعي يف ظل مبدأ الرشعية اجلنائية( 2018 .99

 جامعة الكوفة، بإرشاف د: عادل يوسف الشكري. -املاجستري، كلية القانون 

م، أصالة أمني شبيل )سياسة فنزويال اخلارجية وأثرها عىل عالقاهتا الدولية( 2018 .100

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري 

 العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. امحد ناصوري.

م، افراح عباس عبدعيل )مبدأ عدم االرضار بدول املجرى املائي الدويل املستخدم 2018 .101

 -للدراسات العليا  ألغراض غري مالحية(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور صدام حسني وداي.

م، افراح عدنان نجيب حممد )التنظيم القانوين لضامن الوديعة النقدية دراسة 2018 .102

مقارنة( املاجستري فرع القانون اخلاص / التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف 

 د: ايرس عصام داود 
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لتشاركية بني القطاعني العام واخلاص يف سورية ودورها يف إعادة م، آالء الدرة )ا2018 .103

اإلعامر يف مرحلة ما بعد األزمة( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية 

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

 بلول.

ربملانية دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون م، االء املقديس )اسقاط العضوية ال2018 .104

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

م، آالء بدر العالول )مكافحة االرهاب بني مقتضيات القانون الدويل وانتهاك 2018 .105

لية احلقوق حقوق االنسان فرنسا نموذجا(، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية ك

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: إبراهيم مشورب.

م، االء شاهني )احلامية القانونية للملكية الفكرية يف املسلسالت التلفزيونية 2018 .106

دراسة حتليلية تأصيلية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: موسى مرتي.

آالء رشيف عابد )سياسات الذاكرة والنسيان حتوالت الكفاح املسلح يف م، 2018 .107

( املاجستري الدراسات العربية املعارصة كلية 2017 - 1968التجربة الفلسطينية 

 اآلداب جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عبد الرحيم الشيخ.
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ثره يف الفقه م، اجلميل شكري اجلميل السيد العدوى )جملس العقد اإللكرتوين وأ2018 .108

 اإلسالمي والقانون املدين( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، الزبري حايف سامل )االعتداء عىل احلياة اخلاصة عن طريق االنرتنت يف الترشيع 2018 .109

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

 ن بإرشاف د: رامي عبد احلي.   االسالمية يف لبنا

م، السيد مجال عبدالنارص امام حممود )انعكاسات األزمة املالية العاملية عىل 2018 .110

مستقبل النظام العاملي دراسة حتليلية مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مرص.

ئل واطاريح م، السيد حممد عيل الرفاعي، دور القضاء يف خصومة التحكيم. رسا2018 .111

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، السيد مصطفى عىل شلبي )العقوبات البدنية يف الترشيع اجلنائي اإلسالمي 2018 .112

 دراسة فقهية مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

لرشق األوسط بعد أحداث م، الوليد حامد )االسرتاتيجية الصينية جتاه منطقة ا2018 .113

( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية 2001أيلول  11

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيل عباس.
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م، اليسار عيل رشانق )واقع ومستقبل التحكيم يف لبنان(، املاجستري، اجلامعة 2018 .114

 م السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل رحال.اللبنانية كلية احلقوق والعلو

م، امال عبد احلميد القصاص، الفساد واثره عىل املرشوعات الصغرية، رسائل 2018 .115

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اماين زهري انيس موسى السلول )األحكام واآلثار املرتتبة عىل اضطراب 2018 .116

املوظفني دراسة فقهية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة  رواتب

 فلسطني بإرشاف د: ماهر امحد السويس.

م، امل ابو خالد )ايرادات الدولة النقدية اخلاصة بسندات اخلزينة وضوابطها 2018 .117

ية، بإرشاف د: القانونية( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السور

 ادلبي.

م، امية عبد العزيز اشتيوي )مسؤولية االباء عن افعاهلم يف حق االبناء دراسة 2018 .118

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

 يارس اسعيد فوجو.

املعارص دراسة  م، امية نزهان دحام )الدولة يف الفكر السيايس الغريب والعريب2018 .119

مقارنة(، املاجستري، كلية العلوم السياسية جامعة تكريت، بإرشاف د: ثائر نجرس هزاع 

 عمريي. 
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م، امري اهلزاع )مسؤولية الدولة عن اعامل مرفق الرشطة دراسة مقارنة( املاجستري 2018 .120

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

م، امرية جمدي امحد ابراهيم، الفصل بني سلطات بني التأصيل والتطبيق. رسائل 2018 .121

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أمرية حمسن مهدي )اختصاص القضاء اجلنائي الوطني للنظر باجلرائم الدولية 2018 .122

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

 النجف االرشف، بإرشاف د: حممد عيل سامل.

م، أمينة عبدالعزيز حممد )االمتداد االجرائي الشخاص اخلصومة املدنية( 2018 .123

 العراق.     -املاجستري كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك إقليم كوردستان 

دور النيابة العامة املالية يف مكافحة الفساد يف اجلامرك(، م، انديرا عيل مشيك )2018 .124

املاجستري ادارة اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: عيل ابراهيم.

م، انسام صبيح صادق شرب )تطبيقات العدالة االنتقالية بعد النزاعات املسلحة 2018 .125

النجف  -نون، الدكتوراه، معهد العلمني للدراسات العليا الداخلية(، قسم القا

 االرشف، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل. 
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م، انعام عبد الرضا سلطان العكابى )تكنولوجيا االعالم واهليمنة الدولية 2018 .126

 االمريكية( الدكتوراه، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، انوار حسني سوادي )سلطة القايض اجلنائي وتقدير اخلربة دراسة مقارنة(، 2018 .127

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: نارص كريمش. 

م، انوار حممد عبيد )عقد اإلنامء العقاري(، املاجستري القانون املدين كلية القانون 2018 .128

 لقادسية. جامعة ا

م، انور حامد محد عبطان الفالحي )الرؤية االسرتاتيجية االمريكية إلدارة 2018 .129

(، املاجستري، كلية العلوم السياسية 2011التنافس الدويل يف الرشق االوسط بعد عام 

 جامعة النهرين.

م، انور قحطان عبداحلميد )املسؤولية اجلنائية الدولية عن استخدام االسلحة غري 2018 .130

لتقليدية( املاجستري قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة النهرين، القانون، بإرشاف ا

 د: رنا سالم امانة.

م، اياد بسام القرعاوي )التعددية السياسية واحلزبية وأثرها يف النظام السيايس 2018 .131

ية الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية( املاجستري كل

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.
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م، اياد مجيل كامل )تعويض االرضار النامجة عن حوادث املرور(، املاجستري 2018 .132

القانون اخلاص القانون املدين، كلية القانون جامعة تكريت، بإرشاف د: بريك فارس 

 اجلبوري.

حيال امللف النووي  1+  5فاوضات اإليرانية مع جمموعة م، اياد حرفوش )امل2018 .133

اإليراين دراسة حتليلية ملنهج حتليل التفاوض الدويل( الدكتوراه االختصاص العالقات 

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

 فادي خليل و د. حممد حسون.

الدويكات )حجية األدلة اجلنائية التقليدية يف إثبات جريمة م، اياد فايز سليم 2018 .134

اإلرهاب اإللكرتوين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: اكرم طراد الفايز.

م، اياد هادي ناجي )خصوصية التحقيق اجلزائي امام هيئة النزاهة دراسة 2018 .135

 لوم العايل، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: صباح سامي داود. حتليلية(، الدب

م، آية بالل عالء الدين )متلك االجانب يف الرشكات العقارية اللبنانية(، 2018 .136

املاجستري قانون اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: عزه محد احلاج سليامن.
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عىل اداء جملس  2012، اية حممود اخلرابشة )تأثري النظام االنتخايب االردين لعام م2018 .137

النواب السابع عرش( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 

 الرشق االوسط عامن االردن.

م، إييل تابت )القطب الشاميل كمركز جذب للرصاعات الدولية املستقبلية 2018 .138

عىل الرشق االوسط(، الدبلوم العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق وتأثريه 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: ليىل نقوال.

م، ايليان يونس )الفساد االداري وسبل مكافحته(، املاجستري الدراسات 2018 .139

الدارية، بإرشاف د: االسرتاتيجية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية وا

 عصام اسامعيل.

م، إيامن حايف حممد )حق مؤسسات التعليم العايل األهيل يف مساءلة األساتذة 2018 .140

 العاملني لدهيا يف العراق(، املاجستري القانون االداري كلية القانون جامعة القادسية.

ليات التي م، ايامن سمعان عطا اهلل )اجلمع بني الزكاة ورضيبة الدخل واإلشكا2018 .141

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

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: هاين عبد الرمحن غانم.

م، ايامن كريم )االحكام القانونية املتعلقة بالوفاء( الدكتوراه كلية القانون جامعة 2018 .142

 ربية السورية، بإرشاف د: هال احلسن.دمشق اجلمهورية الع
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م، ايمن عبد الكريم حسني )احلياد واثرة يف السياسة اخلارجية العامنية( املاجستري 2018 .143

 العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، ايمن عودة البدادوة )سلطة القايض اجلنائي يف تقدير األدلة القولية( املاجستري 2018 .144

 كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: صالح حجازي.

م، أيمن كامل حممد حممد اهلوارى )التعويض عن األرضار النامجة عن االعتداء 2018 .145

 عىل البيئة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

ة لإلصالح االداري، رسائل م، ايمن حممد العجمي السعيد، اجلوانب التنموي2018 .146

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أيمن حممد يوسف مصطفى )سلطة اقامة العقوبات التعزيرية دراسة مقارنة 2018 .147

 بني مذاهب الفقه اإلسالمي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

)النفاذ املعجل لألحكام القضائية املدنية دراسة مقارنة(، م، إيناس خلف صالح 2018 .148

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، اهياب امحد عبد الظاهر عثامن، االثار االقتصادية للمنافسة وجتنب االحتكار 2018 .149

يف ظل املتغريات املعارصة، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 لعربية.مجهورية مرص ا



52                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

)مسؤولية الشاهد املدنية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة  م، اهياب سامي حسن2018 .150

 تكريت.

م، اهياب عليا )طرائف الطعن يف االحكام القضائية االدارية دراسة مقارنة( 2018 .151

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

 اسامعيل.

اهياب يوسف موسى يوسف )محاية األطفال من املخدرات( الدكتوراه كلية  م،2018 .152

  احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: اهلادي السعيد عرفه حسب النبي.

م، باتريسيا نبيل ايب فرح )مدى كفاية محاية حقوق الدائن دراسة مقارنة بني 2018 .153

اخلاص، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق القانونني اللبناين والفرنيس(، الدبلوم القانون 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: امل كاترين عبدالنور.

م، باسل احلركي )النظام القانوين ألسناد القرض الصادرة عن الرشكات املسامهة 2018 .154

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

 ون املرصي.ميس

م، باسل النابليس )الوكيل االلكرتوين من الوجهة القانونية( املاجستري كلية 2018 .155

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حنان مليكه. 
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م، باسل حممد رشاري الفايز )أثر احلكم اجلزائي عىل تأديب املوظف العام(، 2018 .156

 سط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن.املاجستري جامعة الرشق األو

 1994م، باسل حممد عبد الراشد )معاهدة السالم األردنية االرسائيلية لعام 2018 .157

دراسة يف دوافعها ومضامينها السياسية واالقتصادية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم 

رشاف د: امحد عارف قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإ

 الكفارنة

م، باسل مصا )الرشكات متعددة اجلنسيات ودورها يف نقل التكنولوجيا يف دول 2018 .158

اخلليج السعودية اإلمارات نموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 

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

 يونس.رياض 

م، باسم جاسم حممدعيل )النظام القانوين للرهن التجاري دراسة مقارنة(، 2018 .159

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: باسم علوان العقايب.

يف الترشيع  تعدد الزوجات دستورية تنظيم حرية(م، باسم حممد عبد الكاظم 2018 .160

جامعة  -دراسة مقارنة( املاجستري، كلية القانون  - ٢٠٠٥فقًا لدستور العراقي و

 . الكوفة، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد
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م، باسم مهول بخيت العاريض )اجلزاء اإلجرائي اجلنائي املرتد( املاجستري، كلية 2018 .161

  جامعة الكوفة، بإرشاف د: عالء السيالوي؛ و د: عادل الشكري. -القانون 

ان بدر حسني )املدد واثرها يف مسائل االحوال الشخصية دراسة مقارن(، م، ب2018 .162

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

م، بان عصام حممد الطائي )اخلطأ القضائي يف الدعوى املدين دراسة مقارنة(، 2018 .163

لقانون اخلاص، بإرشاف د: حيدر حسني كاظم الدكتوراه كلية القانون جامعة البرصة، ا

 الشمري.  

م، بان عالء عمر حممد )احلامية املؤقتة للعالمة التجارية دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .164

اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: حسني عبدالقادر 

 معروف.

الروسية االوكرانية وتداعياهتا عىل  م، بان قدس يوسف عبد الرمحن )العالقات2018 .165

 امن الطاقة االوريب( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

م، بتول خليل بيضون )اوجه التباين يف أرث املرأة بني االسالم واملسيحيني رشعا 2018 .166

 اكرم: د بإرشاف لبنان –ووضعا( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 . ياغي
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م، براء عبداحلكيم خليل السامرائي )احلامية اجلزائية ضد العنف عرب االنرتنت 2018 .167

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

 بإرشاف د نضال الشاعر.     

 مليعاد الطعن يف دعوى االلغاء امام م، براء حممود عيسى صالح )النظام القانوين2018 .168

القضاء االداري الفلسطيني مقارنة بالقانون املرصي والرشيعة االسالمية( املاجستري 

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

 بشناق.

السالح  م، برق الالح دومي )توازن القوى يف منطقة شامل رشق آسيا يف ظل2018 .169

النووي الكوري(، املاجستري ختصص اسرتاتيجية وعالقات دولية فرع العلوم السياسية 

والعالقات الدولية جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 الشعبية بإرشاف د: عبداهلل هوادف.

كة ذات الرش يف للرشيك م، برهان سلامن ربيع السيوف )املركز القانوين2018 .170

املسؤولية املحدودة(، املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: فائق الشامع. 

م، بسام ادريس )مبدأ الفصل بني السلطتني الترشيعية والقضائية دراسة مقارنة( 2018 .171

هورية العربية السورية، بإرشاف د: سنان املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلم

 عامر. 



56                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، بسام حازم الشيخ )من الدولة الشخصية اىل دولة املؤسسات القانونية دراسة 2018 .172

دستورية مقارنة(، الدكتوراه القسم العام، كلية القانون جامعة املوصل، بإرشاف د: 

 هاشم حييى املالح.  

دنية عن ظاهرة االحتباس احلراري دراسة م، بسام جميد سليامن )املسؤولية امل2018 .173

مقارنة( الدكتوراه القانون املدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: اكرم حممد 

 حسني 

م، بسنت نعامن ابراهيم عطعوط )دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية 2018 .174

 املنصورة مرص.االقتصادية واالجتامعية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

م، بشار حممد جري اجلبوري )التنظيم القانوين للدعوى الدستورية يف العراق 2018 .175

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

 كركوك، بإرشاف د: فوزي حسني سلامن اجلبوري.

زائي يف القانونني اللبناين م، بالسم هادي نعامن )اسباب بطالن احلكم اجل2018 .176

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

 د: نظال الشاعر.       
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م، بالل عبد الرمحن حممود )سياسة استبدال الصفة اجلنائية للعقوبة دراسة 2018 .177

ل فاضل عبد رئيسا، د: ميسون مقارنة( املاجستري، كلية احلقوق جامعة النهرين، د: أم

  ، د: حممد محيد عبد عضوا، بإرشاف د: أمحد كيالن عبد اهلل. خلف محد عضوا

م، بن حيي عتيقة )إشكالية مبدأ التدخل االنساين وتطور االجتاهات السياسية 2018 .178

السودان فلسطني انموذجا( الدكتوراه ختصص  1990ملجلس االمن الدويل منذ 

ستقبليات كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية قسم الدراسات االسرتاتيجية وامل

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية بإرشاف د:  3الدولية جامعة اجلزائر 

 عبداحلفيظ ديب.

م، هباء جهاد حممد املدهون )الصلح اجلزائي يف اجلنايات وفقا لقانون الصلح 2018 .179

يعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلزائي الفلسطيني مقارنة يف الرش

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد أبو كلوب عفيف.

م، بودردابن منرية )جهود الدبلوماسية العامة االمريكية يف تنفيذ السياسة 2018 .180

العريب(، اخلارجية وحتسني الصورة ضمن معايري الرتتيبات واملصالح االمنية جتاه العامل 

الدكتوراه العلوم السياسية فرع التنظيامت السياسية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 اجلزائر بإرشاف د: بخوش مصطفى. 1جامعة باتنة 



58                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

م، بيسان عيل سويد )التقنيات احلديثة يف جمال مكافحة جريمة تبييض االموال 2018 .181

نانية كلية احلقوق والعلوم السياسية دراسة مقارنة(، الدبلوم قانون االعامل، اجلامعة اللب

 واالدارية، بإرشاف د: خالد اخلري.

م، بيامن حممد عيل )احلق يف تكوين النقابات( املاجستري كلية القانون والعلوم 2018 .182

 العراق.     -السياسية جامعة دهوك إقليم كوردستان 

للعاملني بالدولة يف م، تامار جوين )االجراءات االحتياطية للمساءلة املسلكية 2018 .183

الترشيع السوري واملقارن( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: باسم عزو.

م، حتسني ابراهيم عيل )الرقابة القضائية عىل االنتخابات الربملانية(، املاجستري 2018 .184

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

د الشوابكة )الرقابة املالية ملجلس األمة األردين عىل أعامل م، تغريد ابراهيم حمم2018 .185

السلطة التنفيذية(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد عيل الشباطات.

عالقة تعاقدية( م، تغريد الفضيل )املسؤولية املدنية الناشئة عن جرم مرتبط ب2018 .186

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

 املقداد. 
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م، متيم الغفري )املركز القانوين ملجهول النسب يف الترشيع السوري( املاجستري 2018 .187

: كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كنده االشامط و د

 حممد يوسف. 

م، هتاين قالعواد )حدود سلطة االدارة بالتعديل االنفرادي للعقد االداري دراسة 2018 .188

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

 حممد العموري.

األردين(،  م، ثريا ماهر امحد النادي )التعهد بنقل ملكية عقار يف القانون املدين2018 .189

 جامعة الريموك االردن.  

م، جاسم عبدالزهرة عويد )دور احلبس التنفيذي يف تنفيذ االحكام واملحررات 2018 .190

التنفيذية دراسة قانونية مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: حسن حنتوش رشيد. -العليا 

)طبيعة العالقة بني جمالس املحافظات والسلطة املركزية يف  م، جاسم حممد عسل2018 .191

القانون العراقي مقارنة مع القانون األردين( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن 

 اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي القبيالت.
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العقاري بانجاز م، جرين عبدالعزيز سليامن )الضامنات املالية يف التزام املطور 2018 .192

واملطابقة عقد بيع العقار عىل التصميم نموذجا( املاجستري كلية القانون والعلوم 

 العراق.     -السياسية جامعة دهوك إقليم كوردستان 

م، جعفر غياث عبدالغفور )صالحيات الصليب االمحر الدويل والتحديات التي 2018 .193

 امعة االسالمية يف لبنان.    تواجهها(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجل

م، جالل حسن حسن عبداهلل )اجلوانب البيئية للتحول نحو التصنيع دراسة 2018 .194

 حتليلية مقارنة مع التطبيق عىل مرص( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

( الوجه املعتدل b o tم، مجال شكيب فواز )خصخصة املرافق العامة ونظام الـ )2018 .195

صخصة يف قطاع االتصاالت(، املاجستري املهني / احلقوق قسم التخطيط واالدارة للخ

العامة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممد 

 موسى ابراهيم.

م، مجال عبدالنارص داود )أحكام ترصف الرشيك بجزء مفرز من املال الشائع يف 2018 .196

 دراسة مقارنة( املاجستري قسم القانون اخلاص كلية القانون جامعة القانون األردين

 االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: حممد العاموي.
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م، مجعة خلف حمسن )ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق(، الدكتوراه قسم 2018 .197

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

 نصار غائب.  

م، جنان عادل نكد )محاية البعثات الدبلوماسية(، املاجستري، القانون العام كلية 2018 .198

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: زهري شكر.     

م، جنان يوسف )االجتاهات االقتصادية الوطنية املعارصة يف ظل املتغريات 2018 .199

لية التجربة الصينية نموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدو

االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: خالد رعد.

م، جهاد امحد رضوان )التحكيم يف تقديرات تعويضات التامني عن حوادث 2018 .200

ية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني الطرق دراسة حتليلية( املاجستري كل

 بإرشاف د: عدنان يوسف احلايف.

م، جودت كاظم جبار )العفو يف الرشيعة والقانون دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .201

قسم القانون العام، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف د: راسم 

 مسري الشمري.  
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جوليانا فايز حيفويف )نقل الدم واملسؤولية املدنية النامجة عنه(، الدبلوم، م، 2018 .202

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عبري احلركة.

م، جيهان عبداهلل إبراهيم بن صالح )التكييف الرشعي والقانوين لوسائل 2018 .203

 حلقوق جامعة املنصورة مرص. اإلنجاب احلديثة( الدكتوراه كلية ا

م، حاتم سامى حممد حممد ابو سعيد )دور الرقابة املالية عىل أدوات التمويل 2018 .204

 املحلية يف تعزيز الشفافية والالمركزية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

يف تعزيز م، حاتم سامي حممد حممد دور الرقابة املالية عىل ادوات التمويل املحلية 2018 .205

الشفافية والالمركزية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حازم زياد طالب دغمش )دور السياسة اجلنائية يف مواجهة االنحراف الفكري 2018 .206

مية : دراسة مقارنة بالرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسال

 بغزة فلسطني بإرشاف د: حسام الدين حممود الدن.   

م، حازم عبد احلاكم عبد اللطيف العيسوي )النظام القانوين ملنظامت املجتمع 2018 .207

 املدين وسيادة الدولة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.
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الرشق االوسط بعد م، حازم ناظم عبداهلادي الشيباين )التوازن االسرتاتيجي يف 2018 .208

واثره عىل العراق(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني  2011عام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد. -للدراسات العليا 

م، حازم ناظم حممود )نطاق الضامن اخلاص يف عقد املقاولة(، املاجستري كلية 2018 .209

 احلقوق جامعة تكريت.

د اهلادي حممد ابو سمرة )النظام القانوين لرئيس جملس الوزراء م، حامد عب2018 .210

دراسة مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني 

 بإرشاف د: حممد مجال عثامن جربيل.

م، حامد حممد عيل هادي البلداوي )التهجري القرسي يف اطار الرصاعات 2018 .211

راق إنموذجا(، املاجستري قسم القانون العام، معهد العلمني املسلحة الداخلية الع

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور خالد عكاب حسون. -للدراسات العليا 

م، حبيب عبده )دور القوة يف حفظ السالم واالمن الدوليني البوسنة واهلرسك 2018 .212

انية كلية احلقوق إنموذجا(، املاجستري العالقات الدولية الدبلوماسية، اجلامعة اللبن

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حممد منذر.

م، حسام احلريف )دور القطاع اخلاص يف االقتصاد السوري وأثره يف العالقات 2018 .213

االقتصادية السورية الدولية الغرف واملجالس االقتصادية نموذجًا( املاجستري 
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علوم السياسية جامعة دمشق االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية ال

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

م، حسام خدام اجلامع )السياسة القضائية لنظرية التعويض العادل يف العقود 2018 .214

االدارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 حلالق و د الرتكاوي.السورية، بإرشاف د: ا

م، حسام رمحن حاتم )اسرتداد املمتلكات الثقافية يف ضوء االتفاقيات الدولية 2018 .215

دراسة تطبيقية يف حالة العراق(، املاجستري القانون الدويل العام كلية القانون جامعة 

 القادسية. 

ريح م، حسام عبد العزيز هالل حممد، الدور االجتامعي للرضيبة رسائل واطا2018 .216

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسام فارس ادهم الربيعي )النظام القانوين لألموال العامة دراسة مقارنة(، 2018 .217

االسكندرية مرص، كلية احلقوق، القانون االداري، بإرشاف د: حممد رفعت 

 عبدالوهاب.  

لتعاقد من االدارة وتنفيذها عىل م، حسام فيصل )سحب تنفيذ االعامل من ا2018 .218

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

 بإرشاف د: حممد العموري.
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م، حسن امحد حميمد )املركز القانوين للمصفي يف رشكات االموال العامة(، 2018 .219

لية احلقوق، اململكة االردنية املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط ك

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: متارة يعقوب نارص الدين. 

م، حسن رشك غياض )التنافس بني منظمة اوبك ودول االنتاج النفطي 2018 .220

وانعكاساته سياسيا واقتصاديا عىل البلدان املتحولة العراق إنموذجا(، العلوم السياسية 

النجف االرشف، بإرشاف د: عيل كاظم  -ات العليا الدكتوراه، معهد العلمني للدراس

 شديد.

م، حسن عرايب )النظام املايل للمؤسسات العامة دراسة مقارنة( املاجستري كلية 2018 .221

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

دويل العام( م، حسن عطية امحد الشبييل )محاية الالجئني يف ظل القانون ال2018 .222

 املاجستري جامعة ال البيت كلية القانون االردن بإرشاف د: ميساء سعيد بيضون. 

م، حسن عكاب مالك الغانمي )االسرتاتيجية االمريكية جتاه العامل االسالمي 2018 .223

دول خمتارة من منطقة الرشق االوسط(، املاجستري قسم العلوم  2001بعد عام 

النجف االرشف، بإرشاف د: هباء  -السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 السعربي. 
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الغري عن االخالل بالعقد( املاجستري القانون  م، حسن غازي محد مجعة )مسؤولية2018 .224

 .عجيل كاظم طارق: د بإرشاف لبنان –اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، حسن فاضل سليم حسني )دور اوراسية اجلديدة يف تطور الفكر االسرتاتيجي 2018 .225

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2000الرويس بعد عام 

 لنهرين.    ا

م، حسن فاضل لفتة )النظام القانوين لسندات الشحن البحري االلكرتوين يف 2018 .226

 -القانون العراقي دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

 لبنان.

م، حسن كاظم علوان الوائيل )التطور احلديث يف اختصاص القضاء االداري 2018 .227

ية احلقوق واحلريات دراسة مقارنة(، الدكتوراه، قسم القانون، معهد املستعجل يف محا

 .ليلو مازن: د بإرشاف، االرشف النجف –العلمني للدراسات العليا 

م، حسن حمفوض )النظام القانوين للمسؤولية االدارية التعاقدية دراسة مقارنة( 2018 .228

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

 اسامعيل.
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م، حسن حممود عبداهلل )سيادة الدولة بني القانون واملصالح الدولية نموذجا 2018 .229

الرشق االوسط(، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: كميل حبيب.

نسبية أثر العقد االداري. رسائل واطاريح م، حسن حممود حممد حسن، مبدأ 2018 .230

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حسنني نوري صكر القييس )احلراسة القضائية يف القانون االردين والعراقي(، 2018 .231

جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، املاجستري قسم القانون اخلاص، بإرشاف 

 زمي مسعود ابو مغيل.  د: مهند ع

م، حسني ابراهيم شمعون )مسار االحتاد االورويب ومستقبله سياسيا 2018 .232

واقتصاديا(، الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل حممود شكر.

ة الرأي والتعبري يف وسائل االتصال م، حسني جعفر باقر اليعقويب )حري2018 .233

االلكرتونية يف ضوء القانون الدويل حلقوق االنسان(، املاجستري القانون، معهد العلمني 

 النجف االرشف، بإرشاف د: امحد عبيس الفتالوي. -للدراسات العليا 
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م، حسني حزام اجليزاين )دور القروض اثناء االزمات كمصدر من مصادر متويل 2018 .234

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

 بإرشاف د: حسن صالح.     

ة م، حسني ديوب )املصلحة يف الطعن اجلزائي( الدكتوراه كلية القانون جامع2018 .235

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيسى املخول.

م، حسني صالح مهدي )دور حزب اهلل يف السياسة االيرانية اجتاه ارسائيل(، 2018 .236

النجف االرشف،  -املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: صباح صاحب عبد احلسني. 

ناهي )حدود سلطة االحتالل يف االطار الترشيعي(، املاجستري م، حسني رصاخ 2018 .237

النجف االرشف، بإرشاف د: امحد  -قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 عبيس نعمة. 

م، حسني عبداهلل عيل الدليمي )القصد اجلزائي اخلاص يف اجلرائم دراسة 2018 .238

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

 وداد الشمعة.      

م، حسني عبداملجيد حسن عبداملجيد )الوكالة باخلصومة وأثرها يف حتقيق 2018 .239

 العدالة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.
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من اخلليج رياح وعاصفة م، حسني عيل محادة )حرب اليمن وتأثريها عىل ا2018 .240

حزم(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عادل خليفة.

(، 2018 - 2011م، حسني عيل مرجي )العامل الكردي يف االزمة السورية 2018 .241

، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: كميل حبيب.

م، حسني عيل مظلوم )الدولة الفاشلة بني املفهوم واملعيار ليبيا نموذجا(، 2018 .242

املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 رشاف د: طالح حممد طليس.السياسية واالدارية، بإ

م، حسني قاسم اوحيد )التنظيم القانوين لكشف الذمة املالية(، الدبلوم العايل 2018 .243

 املهني القانون، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف د: حممد علوم حممد. 

م، حسني كليالن طاهر املوسوي ) جرائم املخدرات دراسة مقارنه بني العراق 2018 .244

جستري القانون اجلنائي . جامعه فردويس مشهد ايران . بإرشاف د حسام وايران ( املا

 القبنجي   
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دراسة  2011م، حسني مهدي هاشم )العالقات الروسية االيرانية بعد عام 2018 .245

مقارنة يف االبعاد العسكرية واالمنية(، العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني 

 إرشاف د: قاسم حممد عبيد.النجف االرشف، ب -للدراسات العليا 

م، حسني يعقوب قشاقش )االحزاب السياسية يف ايران املرشوعية والدور(، 2018 .246

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غسان العزي.  

م، حفصة جمدي عبداحلافظ حممود )معاجلة الصحف املرصية للقضايا الربملانية 2018 .247

يناير(، املاجستري قسم الصحافة والنرش كلية االعالم جامعة االزهر مرص  25ثورة بعد 

 بإرشاف د: عبدالصبور حممد فاضل. 

م، حقي اسامعيل جاسم اجلبوري )طبيعة منصب نائب رئيس جملس الوزراء 2018 .248

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

 اف د: عقل عقل.     بإرش

( 2011-2017م، محد امحد عبد العزيز عون )البحرين ومفهوم األمن اخلليجي 2018 .249

املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن 

 االردن بإرشاف د: عمر احلرضمي



71                                                         الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية    دليل

 

ديثة عىل م، محدان صالح زيدان العبادي )اثر الوسائل التكنولوجية احل2018 .250

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

 االردن بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، محدي محزة محد، اليات تعزيز نمو الصادرات غري النفطية، رسائل واطاريح 2018 .251

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، محدي محزه محد حسن )آليات تعزيز نمو الصادرات غري النفطية دراسة مقارنة 2018 .252

 وتطبيقية عىل كوردستان( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، محزة عائد كريم )تداول الورقة التجارية االلكرتونية يف القانونني اللبناين 2018 .253

 لبنان. -معة االسالمية بريوت والعراقي( املاجستري القانون اخلاص اجلا

م، محيد رشيد فليح الزيرجاوي )متثيل اجلامعات يف السلطة السياسية دراسة 2018 .254

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

 غادي مقلد.     

، املاجستري كلية احلقوق م، محيد عبيد جاسم )احلامية القانونية لالسم التجاري(2018 .255

 جامعة تكريت.
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م، حنان املصطفى حممد رشاج )االحالة اىل املحكمة االحتادية العليا يف الدعوى 2018 .256

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

 بإرشاف د: عالء حميي الدين مصطفى.

نظيم القانوين لضبط اجللسة الربملانية يف العراق دراسة م، حنني سمري تركي )الت2018 .257

 مقارنة(، املاجستري، كلية القانون جامعة القادسية. 

م، حنني فالح سعيد )اثر احلصانة الدبلوماسية عىل حقوق االفراد االساسية( 2018 .258

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.     

فالح سعيد )أثر احلصانة الدبلوماسية عىل حقوق األفراد األساسية( م، حنني 2018 .259

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

 هلسا.

م، حواء فيصل الرشيف اجليالين )متويل املرشوعات الصغرية يف الفقه اإلسالمي 2018 .260

احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: حممود حممد دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية 

 حممد حسن.

م، حوراء جبار مزهر )حكم املقبوض بالعقد الباطل دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .261

النجف االرشف، بإرشاف د: عزيز  -قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 كاظم جرب. 
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لرؤساء الوحدات اإلدارية(  الضبطي االختصاص) اشمھم، حيدر امحد 2018 .262

 املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة ذي قار.

م، حيدر مجال خليل )تأثري السلطة التنفيذية عىل استقالل القضاء االداري يف 2018 .263

 العراق( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة ذي قار.

(، 2005م، حيدر محزة حممد حسني )املصادر املادية يف الدستور العراقي لعام 2018 .264

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

 اسامعيل.     

دراسة مقارنة(  -م، حيدر طه فياض )مرياث االحفاد يف الرشيعة والقانون 2018 .265

 اجستري، بإرشاف د: محيد سلطان عيل. جامعة النهرين، امل

م، حيدر عبد الزهرة )احلامية اجلنائية الدولية الماكن العبادة اثناء النزاعات 2018 .266

 املسلحة وتطبيقاهتا يف العراق(، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.

م، حيدر عيل ارحيم الالمي )االختصاص الترشيعي ملجالس املحافظات يف 2018 .267

رضائب والرسوم(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف فرض ال

 لبنان بإرشاف د عباس نرص اهلل.      

م، حيدر عامد عبد الرمحن )استخدام الطائرات املسرية وتأثريها عىل حقوق 2018 .268

 االنسان( املاجستري، كلية احلقوق جامعة النهرين بإرشاف د: مها حممد ايوب.
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م، حيدر غضبان فرحان )املعلوماتية واحلروب غري املتامثلة احلرب عىل تنظيم 2018 .269

 -داعش إنموذجا(، املاجستري العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: هباء عدنان السعربي.

راقي( م، حيدر مايض عبود )تطبيقات القرار األداري الضمني يف القانون الع2018 .270

د  د رنا حممد رايض عضوا كلية احلقوق جامعة النهرين د فراس عبد الرزاق محزة رئيسا

 د عامر طارق عبد العزيز عضوا و مرشفا. عيل حسن عبد األمري عضوا

م، حيدر هادي غاوي )احلامية اجلزائية للمعلومة الرسية يف سوق االوراق املالية 2018 .271

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

 بإرشاف د: عامد فاضل ركاب.

م، خالد الذياب )الطبيعة القانونية ملسؤولية املسامهني عن النتيجة اجلرمية 2018 .272

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

 عيسى خمول. 

مل بن مجيل السعدي )العالقات الروسية األمريكية بعد انتهاء م، خالد بن سا2018 .273

احلرب الباردة وأثرها يف منطقة الرشق األوسط األزمة السورية نموذجًا( الدكتوراه 

االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: فادي خليل و د. حممد حسون.
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م، خالد عوض عقلة الدهام )اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه الرشق األوسط يف 2018 .274

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 2017 - 2009عهد اوباما 

 جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي

للسلوك االجرامي( الدكتوراه  م، خالد عوين خطاب فتحي )النظرية العامة2018 .275

 القانون العام / اجلنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: حممد حسني حممد

م، خالد غالب مطر )احلامية القانونية لضحايا النزاعات املسلحة دراسة يف ضوء 2018 .276

 القانون الدويل االنساين والرشيعة االسالمية(، الدكتوراه، القانون، معهد العلمني

 النجف االرشف، بإرشاف د: عباس عبود.    -للدراسات العليا 

م، خدجية راشد حممد راشد احلبيس )السلطة التقديرية للنيابة العامة يف ممارسة 2018 .277

االجراءات اجلزائية يف قانون االجراءات اجلزائية االمارايت(، املاجستري القانون العام، 

 ف د: ابو الوفاء حممد ابو الوفاء.جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشا

م، خرض منصور العيال، االصالح القضائي واثره عىل التنمية االقتصادية، 2018 .278

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، خرض منصور عيال )االصالح القضائي وأثره عىل التنمية االقتصادية دراسة 2018 .279

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرصمقارنة( 
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دراسة  -م، خلدون حممد جرو )مسؤولية اعضاء جملس االدارة عن ديون الرشكة 2018 .280

مقارنة( الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين .د: رشوق عباس فاضل رئيسا د: 

د:  سليامن بارك دايح عضوا د: عيل فوزي أبراهيم عضوا .د أكرم فاضل سعيد عضوا

 لطيف جرب كوماين عضوا د: سميحة القليويل عضوا و مرشفا.

م، خلف صالح عيل اجلبوري )السياسات العامة للمصاحلة الوطنية يف العراق 2018 .281

 (، الدكتوراه كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003بعد 

احلوكمة  م، خنساء نبيل رفيق الشابندر )دور الشفافية واملساءلة كألية من اليات2018 .282

للوقاية من الفساد االداري(، املاجستري، قسم القانون العام كلية احلقوق جامعة 

 تكريت، بإرشاف د: صالح عبد عايد العجييل.

م، داليا حممد )تداعيات األزمة السورية عىل اجلوار اإلقليمي لبنان أنموذجاً( 2018 .283

ية جامعة دمشق اجلمهورية املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياس

 العربية السورية، بإرشاف د: فادي خليل.

م، دانة نبيل شحده النتشة )الوسائل الدولية يف مكافحة جريمة غسل االموال(، 2018 .284

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

  اهلاشمية االردن بإرشاف د: عبدالسالم مهاش.
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م، دانيا زيتونة )دور جملس القضاء االعىل يف محاية استقالل القضاء دراسة 2018 .285

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

 عصام تكروين. 

م، داود سلامن طه )أثر االرتباط االجرائي عىل صحة القرارات االعدادية امام 2018 .286

ة االوىل( كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري القانون اخلاص، حمكمة الدرج

 د: اكرم فاضل سعيد. بإرشاف

م، دراف حممد عيل حسن )محاية العامل يف قانون العالقات اخلاصة الدولية( 2018 .287

 املاجستري كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.  

م، دريد مصعب حسني العوادي )املعاهدات يف النظامني اللبناين والعراقي(، 2018 .288

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

م، دعاء ابراهيم زهراو )حرمان مزدوج اجلنسية من تويل املناصب السيادية يف 2018 .289

 (، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.2005راق لسنة دستور مجهورية الع

م، دعاء رمحن حاتم )التنظيم القانوين الستخدام املجاري املائية الدولية يف 2018 .290

 االغراض غري املالحية(، املاجستري القانون الدويل العام كلية القانون جامعة القادسية.

يرانية وامن اخلليج العريب بعد عام م، دعاء منعم ياسني )العالقات االمريكية اال2018 .291

 (، املاجستري، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003
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دراسة  2003-1991م، دنيا مهدي فؤاد األعظمي )العالقات العراقية االردنية 2018 .292

يف معطيات التقارب والتكامل( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية 

 وسط عامن االردن بإرشاف د: امحد عارف الكفارنةجامعة الرشق اال

م، ديار حطاب قاسم )املصلحة يف عقد التامني البحري دراسة مقارنة(، 2018 .293

املاجستري اخلاص، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: عيل عبد 

 الغني خشان.

مقابل نسبة من البناء دراسة  م، دياال احللبي )الطبيعة القانونية لعقد املقاولة2018 .294
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م، زيد رياض حسن االنباري )تقييد حرية الرأي بمقتضيات االمن العام يف 2018 .351

العراق دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: عامر طارق عبدالعزيز.

م، زيد ماجد داخل صفار )جريمة هتريب املهاجرين يف القانونني الدويل 2018 .352

 (، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      واملحيل
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(، قسم 2011م، زيد حممد عيل امني )ازمة التغيري السيايس يف مرص بعد عام 2018 .353

النجف االرشف،  -العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: سعيد جميد دحدوح.

زف العالن )االنقاذ البحري من الوجهة القانونية( املاجستري كلية القانون م، زي2018 .354

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

م، زين العابدين دريوس )حدود احلق يف حرية التعبري يف القانون الدويل حلقوق 2018 .355

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

 جاسم زكريا. 

م، زينب مجعة حمسن )خيار النقد دراسة مقارن(، املاجستري القانون اخلاص، كلية 2018 .356

 القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: محيد سلطان عيل. 

(، الدبلوم 2014 - 2003م، زينب زعيرت )العملية السياسية يف العراق 2018 .357

والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية العالقات الدولية 

 واالدارية، بإرشاف د: امحد ميل.

م، زينب مصطفى عيل باش )جريمة افشاء االرسار العسكرية يف االردن 2018 .358

والعراق(، املاجستري، جامعة عامن العربية كلية القانونية، االردن، بإرشاف د: فهد 

 يوسف سامل الكساسبة.
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م، زينب حييى كاظم عبد خليفة )الطبيعة القانونية لليمني(، القانون اخلاص، 2018 .359

 جامعة الكوفة، بإرشاف د: نبيل مهدي كاظم زوين.  -املاجستري، كلية القانون 

م، زينة حسني علوان )احلامية املدنية للقارص(، الدكتوراه القانون اخلاص، كلية 2018 .360

 عيل مطرش عبدالصاحب.  القانون جامعة بغداد، بإرشاف د:

م، زينة سمري هاشم )التزام االدارة بالوقاية من االرضار البيئية(، املاجستري كلية 2018 .361

 القانون جامعة ميسان.

م، زينة حممد صالح املهنا )ترصفات املريض مرض املوت دراسة مقارنة(، 2018 .362

الرشف، بإرشاف النجف ا -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: عزيز كاظم جرب. 

م، ساجدة نوفل شحادة نوفل )البعد الديني للرصاع العريب الصهيوين الدولة 2018 .363

اليهودية دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 

 الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عمر محدان احلرضمي

الواقع  2003حسني )السياسات االجتامعية يف العراق بعد عام م، سارة ابراهيم 2018 .364

 والتحديات(، الدكتوراه جامعة النهرين كلية العلوم السياسية.

م، سارة زياد منارصه )القانون الواجب التطبيق عىل عقود االستثامر التكنولوجي 2018 .365

 يف املنازعات التحكيمية دراسة مقارنة(، جامعة الريموك االردن.  
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م، سارة فاضل عباس )التنظيم القانوين للحرية االكاديمية يف العراق دراسة 2018 .366

مقارن(، الدكتوراه القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: مها هبجت 

 يونس. 

م، سارة قاسم موات )مسؤولية العامل عن افشاء األرسار املهنية(، املاجستري، 2018 .367

 د: فراس عبدالرزاق محزة. جامعة النهرين، بإرشاف

وحتى العام  2001م، سارة يوسف ابو راشد )تغريات النظام العاملي منذ العام 2018 .368

(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 2017

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل حممود شكر.

املمرات املائية يف العامل مضيق ملقا نموذجا(، الدبلوم، م، سارة يونس )امن 2018 .369

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

م، ساشا مؤيد ابزاخ )حتليل املدح والقدح يف خطابات الرئيس االمريكي جيمي 2018 .370

عامن االردن بإرشاف د: ماجد كارتر( املاجستري كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط 

 عبداللطيف  

م، سامر حسون )االدارة الرضيبية واليات تطويرها( املاجستري كلية القانون 2018 .371

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممود الرصان.
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م، سامر فواز االيويب )رقابة ديوان املحاسبة االداري املسبقة عىل االتفاقات 2018 .372

ائية ودورها يف املحافظة عىل املال العام(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق الرض

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: جوزيف رزق اهلل.

م، سامي سليم حسن اجلبوري )دور مفوضية املراقبة يف محاية مصالح املسامهني 2018 .373

انون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت يف الرشكة املسامهة دراسة مقارنة( املاجستري الق

 . حطيط امني: د بإرشاف لبنان –

م، ساندي حممد املرصي )املحكم استقالله وحياده يف املنازعات االدارية(، 2018 .374

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

 بإرشاف د: حميي الدين القييس.

ساهرة حسني صبار )دور جلنة االمم املتحدة لبناء السالم بعد مرحلة  م،2018 .375

النجف االرشف،  -النزاعات املسلحة(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 

 قسم القانون، بإرشاف د: صدام حسني الفتالوي. 

اتري م، سجى حممد سليامن اخلفاف )الكرامة االنسانية يف املواثيق الدولية والدس2018 .376

الوطنية دراسة حتليلية مقارنة( الدبلوم العايل فرع القانون حقوق االنسان كلية احلقوق 

 جامعة املوصل بإرشاف د: حممد ذنون يونس
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م، سحر حسني كنعان )سياسات التنمية والسالم يف برنامج االمم املتحدة 2018 .377

قوق والعلوم السياسية االنامئي(، املاجستري منظامت دولية، اجلامعة اللبنانية كلية احل

 واالدارية، بإرشاف د: منى الباشا.

م، سحر كريم جاسم الفتالوي )احلصانات اجلزائية كقيد عىل حتريك الدعوى 2018 .378

لبنان، كلية احلقوق قسم القانون العام،  -العامة دراسة مقارنة(، اجلامعة االسالمية 

 املاجستري، بإرشاف د: حممد فرحات. 

ناظم عايص )التنظيم القانوين للمفاوضات الدولية(، املاجستري،  م، رساج الدين2018 .379

قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: سلوى 

 امحد ميدان.

م، رسور عبد حنتوش )ضامنات املشاركة السياسية يف القانون العراقي( 2018 .380

ن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عام

 القبيالت.

م، رسى حارث عبد الكريم )اثار االغفال الترشيعي ورقابة املحكمة االحتادية 2018 .381

العليا دراسة مقارنة( الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين، اللجنة د: عامر زغري 

ة صالح عضوا، د: رنا حممد حميسن رئيسا، د: ماجد نجم عيدان، عضوا، د: بدر محاد

 رايض عضوا، د: خليل محيد اهليتي عضوا، بإرشاف د: حيدر طالب االمارة.
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م، رسى معاذ امحد )سلطة صاحب العمل يف اهناء عقد العمل غري حمددة املدة(، 2018 .382

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

الكفاءة االقتصادية  م، سعاد زكى االلفي جاد املوىل )دور اخلصخصة يف حتقيق2018 .383

مع اإلشارة إىل االقتصاد املرصي دراسة حتليلية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مرص

م، سعاد زكي االلفي، دور اخلصخصة يف حتقيق الكفأة االقتصادية مع االشارة 2018 .384

ية اىل االقتصاد املرصي، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

 مرص العربية.

م، سعاد عبدالكاظم عبداحلميد )محاية حقوق املرأة يف اتفاقية سيداو 2018 .385

 -والربوتوكول امللحق هبا(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: امحد عبيس الفتالوي. 

ية للحق االنتخايب للنقابات يف م، سعد عزيز طاهر )احلامية الدستورية والترشيع2018 .386

الترشيعني العراقي واللبناين(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية 

 يف لبنان بإرشاف د: أمني عاطف صليبا.      
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م، سعد هند عزيز )التنظيم القانوين هليأة احلشد الشعبي يف العراق(، قسم 2018 .387

النجف االرشف، بإرشاف د:  -لعلمني للدراسات العليا القانون، املاجستري، معهد ا

 مصدق عادل طالب.

م، سعود امحد رحيان املشهداين )التنافس االقليمي والدويل يف بحر قزوين(، 2018 .388

 الدكتوراه، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

عراق دراسة مقارنة مع م، سفيان حممود صالح )التنظيم القانوين لإلعالم يف ال2018 .389

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

 رمال.      

م، سالم عيل حممد )دور السلطة الترشيعية يف صناعة السياسة اخلارجية / دراسة 2018 .390

العلمني  (، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد2005حال العراق بعد عام 

النجف االرشف، بإرشاف الدكتورة بلقيس حممد جواد، والدكتور  -للدراسات العليا 

 حممد ياس خضري.

م، سالم حممد املقداد )احلساب اجلاري واالفالس التأثري املتبادل(، املاجستري 2018 .391

 املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: سيبيل جلول.
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م، سالمة أمحد سالمة التعمري )دور األحزاب والقوى السياسية يف األردن 2018 .392

جملس النّواب دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم  1989-2017

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: ريام ابو محيدان

م، سالمة امينة )الثقافة االمنية ودورها يف التقليل من حوادث العمل داخل 2018 .393

املؤسسة الصناعية مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة نموذجا(، الدكتوراه القانون اعامل 

علم االجتامع االدارة والعمل، جامعة حممد خيرض كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

 لية.اجلزائر، بإرشاف د: دبلة عبدالعا

م، سالمة فضل الشامي )جرائم االعتداء عىل احلق يف اخلصوصية يف ضوء 2018 .394

التطور التكنولوجي دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: امحد اسامة حسنية.

ي عىل الدليل االلكرتوين(، م، سالمة حممد املنصوري )تطبيق مبدأ االقناع القضائ2018 .395

املاجستري القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د: هشام عبداجلواد 

 شحاته.

م، سلطان شاكر عبداهلل اخلرشا )جريمة نقل ودفن النفايات النووية والسامة يف 2018 .396

األوسط كلية احلقوق، ظل القانون الدويل(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

 اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: نزار العنبكي.
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م، سلطان عناد ابراهيم العدينات )االلية الدولية ملكافحة االرهاب(، املاجستري 2018 .397

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

 الم امحد اهلامش.االردن، بإرشاف د: عبدالس

م، سلوان تركي جميد )التنفيذ عىل االوراق املالية الصادرة عن الرشكات 2018 .398

املسامهة( املاجستري القانون اخلاص كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: اكرم 

 فاضل سعيد. 

 م، سليم سالمة )الرصاع عىل الغاز واالزمة السورية(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية2018 .399

 كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: اوجيني التنوري.

م، سليامن العبد اهلل )دور دول جملس التعاون اخلليجي يف األزمة السورية( 2018 .400

الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 املنصور. اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز

م، سليامن بن حممد بن سيف اهلنائي )االستقالل اإلداري واملايل للهيئة العامة 2018 .401

للتأمينات االجتامعية يف سلطنة عامن دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام 

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

 ات.عيل الشباط
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م، سليامن داود سامل حممد مروح البدراين )مسؤولية جملس االدارة عن االفالس 2018 .402

يف الرشكات املسامهة( دراسة مقارنة القانون التجاري املاجستري جامعة النيلني كلية 

 القانون املرشف اسعد حممد قاسم، السودان. 

تثامر األجنبي دراسة م، سليامن حممد سليامن اهلاجاين )أثر اإلرهاب عىل االس2018 .403

 تطبيقية عىل واقع استثامر النفط العراقي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، سامح ابو سته )ضامنات العدالة يف اجلرائم الدولية بني القضائيني الوطني 2018 .404

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

 مايا الدباس.

م، سامح حبيب عكض )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن زراعة املخدرات دراسة 2018 .405

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

 بإرشاف د: عيل محزة عسل.

م، سامح مهدي صالح العلياوي )مستقبل الرشق االوسط ومالمح نظام عاملي 2018 .406

جديد(، الدكتوراه قسم العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية العلوم 

السياسية واالدارية والدبلوماسية قسم العالقات الدولية والدبلوماسية، بريوت خلدة، 

 بإرشاف د: امني حطيط.  
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م، سمري هادي سلامن )التنظيم القانوين للمالحة يف خور عبداهلل واثره عىل 2018 .407

الكويتية( الدكتوراه ، قسم العلوم السياسية، معهد العلمني  -العالقات العراقية 

 النجف االرشف، بإرشاف د: حممد احلاج محود. -للدراسات العليا 

لس الشعب السوري دراسة م، سنان حممد )الرقابة القضائية عىل انتخابات جم2018 .408

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

 سنان عامر. 

م، سهى عبدالرمحن كرنيب )النزوح السوري اىل لبنان يف ظل الظروف القاهرة 2018 .409

قوق والعلوم ومرشوع االستجابة(، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احل

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: وفيق حرض رحيان.

م، سهيل صقور )نطاق القواعد االجرائية الرضيبية دراسة مقارنة( الدكتوراه 2018 .410

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

ة ملامرسة الشعائر الدينية يف م، سهيلة جاسم حممد )احلامية اجلنائية املوضوعي2018 .411

العراق دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة(، املاجستري قسم القانون ، معهد العلمني 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عادل يوسف الشكري. -للدراسات العليا 
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م، سومر صالح )ظاهرة التطرف يف الثقافة الغربية املعارصة دراسة يف األسباب 2018 .412

جستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة والتداعيات( املا

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ميشيل شيخة و د. كريم أبو حالوة.

م، سومية رقة )دور جملس االمن يف ادارة االزمات االزمة السورية إنموذجا(، 2018 .413

ة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامع

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: خليل عيل خليل حسني.

م، سيف ُخيس حممد الشاميس )النظام القانوين للمناقصات يف دولة االمارات 2018 .414

العربية املتحدة(، املاجستري القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د: 

 مصطفى.عالء حميي الدين 

م، سيف عبدالستار عبداجلبار )عقد التمثيل التجاري مرشوع الوكالة التجارية 2018 .415

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

 .كالكش اورييل

م، سيف عالء حسني العبيدي )سلطة االدارة يف ترصني البحث العلمي والرقابة 2018 .416

يف العراق دراسة مقارنة(، املاجستري قانون عام ، قانون اداري بإرشاف .أ.د. حيدر عليها 

 طالب االمارة .) كتاب (
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م، سيف عيل بدوي الزهلوي )الكوتا النسائية يف العراق دراسة مقارنة(، 2018 .417

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

     ايوب.  

 1979م، شادية طه هنار الزواهرة )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه الدول العربية 2018 .418

، االردن، احلكمة بيت معهد البيت ال جامعة، املاجستري(، العراق دراسة حالة 2017 –

 .ذويب ابو سليامن مسلم عاهد: د بإرشاف

ما بعد رحيل القذايف(، م، شاكر درش خفي الدراجي )العالقات الليبية املرصية 2018 .419

املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عيل حممود 

 شكر.  

م، شاكر نايف شاكر عيل )إشكالية تطبيق احلكومة االلكرتونية يف العراق احللول 2018 .420

ف د: مرتىض واالفاق املستقبلية(، املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة تكريت، بإرشا

 امحد خرض. 

م، شامل منصور عيال )التحقيق الربملاين دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون 2018 .421

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.       
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م، شبيب جرجس أيب خرس )التخطيط االسرتاتيجي يف االدارة العامة يف لبنان(، 2018 .422

التخطيط واالدارة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، املاجستري 

 بإرشاف د: صالح حممد طليس.

م، شداد خليفة خزعل التميمي )سلطات الرئيس االمريكي يف الظروف 2018 .423

االستثنائية دراسة حتليلية مقارنة(، الدكتوراه، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.       

عالقات م، رشوان كامل سبتي الوائيل )تأثري اقليم كردستان العراق عىل ال2018 .424

(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية 2003العراقية الرتكية بعد العام 

 يف لبنان بإرشاف د: رامز عامر.   

م، شمسة مفتاح امحد النارصي )مسؤولية االدارة يف التعويض عن القرار 2018 .425

ملتحدة، كلية القانون االداري(، املاجستري قسم القانون العام، جامعة االمارات العربية ا

 بإرشاف د: امحد شوقي.

م، شهد مازن حكمت )فصل عنارص العقار بني النطاق املكاين والزماين(، 2018 .426

 املاجستري القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية.
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م، شريين حسني عبيد )الرقابة االدارية واملالية عىل البلديات نموذج بلدية 2018 .427

 املهني القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية بعلبك(، املاجستري

 واالدارية، بإرشاف د: حسني عيل عبيد.

م، شيالن طاهر صالح )احلامية الدولية لآلثار من االجتار غري املرشوع( املاجستري 2018 .428

 كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.  

احلامية املدنية للحق يف الصورة الشخصية يف ظل التقنيات م، شيامء جبار رداد )2018 .429

 احلديثة(، املاجستري القانون املدين كلية القانون جامعة القادسية. 

م، شيامء طالب عيل عباس )التنظيم القانوين للتصنيف االنتامئي دراسة قانونية 2018 .430

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

 فيصل كوكز املحمدي.

م، شيامء عقيل متعب )اثر اخلطا اجلسيم يف تقدير التعويض يف املسؤولية 2018 .431

التقصريية دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف 

 د عزيز كاظم جرب اخلفاجي

للنص االجرائي(، املاجستري كلية م، صابرين ناجي طه )نظرية البنيان القانوين 2018 .432

 احلقوق جامعة تكريت.
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م، صادق تركي زغري )النظام القانوين للهدف العسكري يف القانون الدويل 2018 .433

النجف االرشف،  -االنساين(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: هادي نعيم املالكي.

صدور قرار االحالة للمناقصة العامة عىل تنفيذ  م، صادق محيد حمبس )اثر2018 .434

االلتزامات التعاقدية(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية 

 احلقوق بإرشاف د: هاشم رمضان اجلزائري.  

م، صايف خليل العبداهلل )مستشفى صور احلكومي حماكاة الواقع الصحي 2018 .435

امعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف اللبناين(، املاجستري، اجل

 د: حسني عبيد.

م، صالح علوان نارص عبد النائيل )أثر التحقيق االداري يف الدعوى اجلزائية 2018 .436

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

   االرشف، بإرشاف د: مازن ليلو.

م، صالح مهدي كحيط )نظرية احلل الوظيفي واثرها يف تطوير قواعد االسناد 2018 .437

دراسة مقارنة( الدكتوراه القانون الدويل اخلاص كلية القانون جامعة كربالء بإرشاف د 

 حسن عيل كاظم 
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م، صباح محيد جالب )جرائم االرهاب ذات الطابع السيايس دراسة مقارنة(، 2018 .438

النجف االرشف، بإرشاف  -قانون، معهد العلمني للدراسات العليا املاجستري قسم ال

 د: حسون عبيد هجيج.

م، صباح فياض طالس )اثر حتديد طبيعة النزاع الدويل يف حتقيق العدالة الدولية( 2018 .439

الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين، اللجنة د: صالح جبري رئيسا، د: مها حممد 

س نعمة عضوا، د: امحد عبد الرزاق هضم عضوا، د: رنا سالم ايوب عضوا، د: امحد عبي

 امانة عضوا، بإرشاف د: حيدر ادهم عبد اهلادي.

م، صباح ممدوح النوايسة )أثر نظام إدارة الدعوى عىل الفصل يف اخلصومة يف 2018 .440

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

 بإرشاف د: سالم مشعل.

م، صبحي داود )دور الرقابة املالية يف تعزيز مبدا الشفافية يف املوازنة العامة دراسة 2018 .441

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

 مجيل الصابوين.

لقواعد العامة يف م، صفاء الدين ماجد خلف احلجامي )مربرات اخلروج عن ا2018 .442

جتريم االرهاب يف ضوء القواعد اجلنائية الدولية والوطنية(، املاجستري، القانون العام 

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب      
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م، صالح حسني كريم )عقلنة احلكم الربملاين يف العراق(، الدكتوراه القانون 2018 .443

 العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: مها هبجت يونس. 

م، صالح حممد اخلرابشة )مبدأ القناعة الوجدانية للقايض اجلزائي دراسة مقارنة( 2018 .444

 كلية احلقوق.   املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية 

م، ضحى إبراهيم إبراهيم السعدين )الدور الرقايب جلهاز محاية املنافسة ومنع 2018 .445

 املامرسات االحتكارية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، ضحى اللحام )عقد رشاء الديون عقد الفاكتورينغ نموذجا( املاجستري كلية 2018 .446

دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: مؤيد زيدان و د بسام  القانون جامعة

 شيخ العرشة.

م، ضحى حممد ايوب )عقد البيع باملرابحة دراسة مقارنة( املاجستري القانون 2018 .447

 اخلاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: يرسى وليد ابراهيم 

ة احلكومية ملكافحة االرهاب م، ضحى مهند عيل احلمداين )ديناميكيات السياس2018 .448

 يف العراق ومرص منظار حتلييل مقارن(، املاجستري.

م، رضغام حممود كاظم التميمي )النظام القانوين للرشكات املتعددة اجلنسيات(، 2018 .449

الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د امني 

 حممد حطيط. 
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طالل سلومي )تعدد اطراف الوكالة دراسة مقارنة(، املاجستري قسم م، ضياء 2018 .450

النجف االرشف، بإرشاف د: ضمري حسني  -القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 نارص.

م، طارق سامي حنا خوري )دور صندوق النقد الدويل يف التأثري عىل القرارات 2018 .451

دن حالة دراسة( املاجستري كلية األر 2017-1989 السياسية واالقتصادية للدولة

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

 عبدالقادر حممد فهمي الطائي

م، طارق عيل عيدان الزرباطي )التنظيم القانوين لدور البنك مصدر اعتامد 2018 .452

عة االسكندرية، املعتصم باهلل املستندي(، املاجستري القانون اخلاص، كلية احلقوق جام

 حممد حسام الدين الغرباين. 

م، طارق حممود مجعة اللبان )احلامية اجلزائية لألموال العامة يف الترشيع 2018 .453

الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية 

 إرشاف د: باسم صبحي بشناق.الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني ب

م، طارق مسّلم عيل الشخانبة )املسؤولية اجلزائية للمؤسسني وأعضاء جملس 2018 .454

اإلدارة يف الرشكة املسامهة العامة دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام جامعة الرشق 

 اللوزي.األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد امحد 
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م، طارق هاشم عيد دبو )انعدام القدرة والرغبة للقضاء الوطني وأثرمها عىل 2018 .455

انعقاد االختصاص التكمييل للمحكمة اجلنائية الدولية دراسة حتليلية وصفية( املاجستري 

 كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.

 2003شاكر عزوز اجلعفري )الثقافة السياسية لألحزاب العراقية بعد م، طالب 2018 .456

االحزاب االسالمية الشيعية إنموذجا(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني 

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. -للدراسات العليا 

ة جتاه االزمة م، طالب طاهر حبيني الداودي )السياسة اخلارجية السعودي2018 .457

(، العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 2011السورية بعد عام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: هباء عدنان حييى.  -

م، طالل بن عبداهلل الندايب )اثر اهلوية الوطنية عىل السياسة اخلارجية لسلطنة عامن 2018 .458

والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق  ( املاجستري كلية اآلداب2016 - 1970

 االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي

 االجتامعية املسؤولية عىل األطارية األتفاقيات أثر) حميسن رھم، طيبة حبيب ظا2018 .459

 كلية اخلاص الدويل القانون املاجستري(، القوانني تنازع ملحور حتليلية دراسة للرشكات

 القانون جامعة القادسية. 
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م، عادل حسن حيدر )االزمة السورية وتداعياهتا السياسية عىل لبنان(، املاجستري 2018 .460

العالقات الدولية الدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: عادل عيل خليفة.

عن ممارسة اختصاصاته الدستورية م، عادل حسن مطرش )عجز رئيس الدولة 2018 .461

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

 بإرشاف د: عامر طارق.

م، عادل محد عبود اجلبايس )الطبيعة القانونية لعقد تلزيم واستثامر اهلاتف النقال 2018 .462

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

م، عادل سليم سليامن العجيل )تعويض الرضر املتغري يف املسئولية التقصريية( 2018 .463

 املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

-1991م، عادل عيل سليامن موسى العقيبي )مفهوم القوة يف العالقات الدولية 2018 .464

دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم املنظور األمريكي  2017

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عمر محدان احلرضمي

م، عاصم حسب اهلل السيد الشيخ )التغطية الصحفية لالنتخابات النيابية يف 2018 .465

لصحافة كلية الصحف املرصية وانعكاساهتا عىل توجية الناخبني(، الدكتوراه قسم ا

 . عبدالرحيم كامل نجوى: د بإرشاف مرص –االداب جامعة بني سويف 
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م، عامر حسني عبداخلرض )السياسة اخلارجية لسلطنة عامن ازاء اخلليج العريب 2018 .466

دراسة يف سياسة احلياد(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد  1991منذ عام 

 ف، بإرشاف د: قحطان حسني ظاهر. النجف االرش -العلمني للدراسات العليا 

حممد  -حممد أركون  -م، عامر حممد )إشكالية احلداثة يف الفكر السيايس املعارص 2018 .467

عيل حرب( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم  -عابد اجلابري 

كريم  السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: وجيه الشيخ و د.

 أبو حالوة.

م، عايد خليف منصور حسني السعيدي )التنظيم القانوين للدرجة والوظيفة يف 2018 .468

الترشيع العراقي دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: غازي فيصل مهدي.  -العليا 

ين لرشكة ادارة حمفظة االوراق املالية دراسة م، عائد فوزي ابراهيم )التنظيم القانو2018 .469

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

 بإرشاف الدكتور امحد سامي مرهون.

م، عباس فاضل بدر )املسؤولية اجلنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدويل 2018 .470

ايكر وخطف النساء االيزيديات إنموذجا(، قسم االنساين يف العراق جريمتي سب
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النجف االرشف، بإرشاف د:  -القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 امحد عبدالرزاق هضم.  

م، عباس قاسم حممد املاجدي )الوساطة القضائية كطريق حلل للنزاعات(، 2018 .471

السكندرية، بإرشاف د: طلعت املاجستري قسم القانون اخلاص، كلية احلقوق جامعة ا

 دويدار.

م، عبد االله حممد عبد اشتيوي )الضامنات القانونية لنفاذ قواعد القانون 2018 .472

األسايس الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء القوانني الوضعية والرشيعة االسالمية( 

سم املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: با

 صبحي بشناق.

م، عبد احلسني لوكي زاجي )مسؤولية املّورد املدنية عن خماطر نقل التكنولوجيا( 2018 .473

 كلية القانون جامعة ذي قار، املاجستري القانون اخلاص.

م، عبد الرمحن سامل امحد سالمة )أعامل السيادة وأثرها عىل مبدأ املرشوعية يف 2018 .474

النظم القانونية والرشيعة االسالمية( املاجستري كلية فلسطني دراسة حتليلية مقارنة بني 

 الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عفيف حممد ابو كلوب.

م، عبد العزيز اخللييل )النظرية الواقعية وتفسري النظام األحادي القطبية 2018 .475

Realism theory and the explanation of the unipolar 
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system املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: لورد حبش. 

م، عبد العزيز داود خلف )دور الشفافية يف مكافحة الفساد االداري( الدبلوم 2018 .476

 العايل كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نكتل ابراهيم عبد امر محن 

م، عبد العظيم اسامعيل عبيد )الدبلوماسية الوقائية واثرها يف ادارة النزاعات 2018 .477

 -ايران إنموذجا(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 النجف االرشف، بإرشاف د: هباء عدنان حييى.  

الدولية( الدكتوراه  م، عبد الغني احلميدي )التحكيم متعدد االطراف يف العقود2018 .478

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

م، عبد الفتاح رضوان عبد الفتاح جرادة )املسؤولية اجلنائية الدولية عن انتهاكات 2018 .479

حقوق االرسى واملعتقلني يف السجون االرسائيلية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 امعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حممد نعامن النحال.اجل

م، عبد اهلل حممد املحاميد )القيود الواردة عىل نظام التحكيم التجاري(، املاجستري 2018 .480

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

 االردن بإرشاف د: مامون امحد احلنيطي. 
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م، عبد املنعم حممد عطا رجب )سلطة ويل األمر عىل أموال الوقف يف الفقه 2018 .481

اإلسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: عبد الرمحن سلامن الداية.

م، عبد الوهاب عبد الرحيم الشيخ، الكسب غري املرشوع واثاره االقتصادية 2018 .482

عية، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص واالجتام

 العربية.

م، عبد خلف فهد شويش احللبويس )ادلة االحكام الرشعية وتطبيقاهتا يف فقه 2018 .483

 العليا االكاديمية، الفقه اصول –االحوال الشخصية(، الدكتوراه قسم الرشيعة 

 .  اجلمييل رشيد خالد: د بإرشاف، واالنسانية العلمية للدراسات

قيص احلقائق يف تطبيق القانون م، عبداالله نريمان رسحان )دور اللجنة الدولية لت2018 .484

النجف  -الدويل االنساين(، قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: حيدر كاظم عبد عيل.

م، عبداجلليل اسامعيل حسن )اإلرهاب اإللكرتوين يف القانون الدويل املاهية 2018 .485

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان. واجلزاء( الدكتوراه قسم القانون العام
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م، عبداحلميد امحد الواحدي )نفاذ القرار االدارية يف ضوء احكام القضاء 2018 .486

االمارايت(، املاجستري قسم القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة، كلية القانون 

 بإرشاف د: جمدي عبداحلميد شعيب.

ن عبداهلل املعمري )حجية احلكم اجلنائي امام القايض م، عبدالرمحن بن سعيد ب2018 .487

االداري دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة 

 كلية القانون، بإرشاف د: عالء حميي الدين.

ة م، عبدالرزاق الديل )السياسة اجلنائية احلديثة يف اجلرائم اجلنسية( املاجستري كلي2018 .488

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: متيم مكائيل. 

م، عبدالرزاق مفتاح عبداهلادي اهلواري )احلقوق املالية للمساهم يف رشكة 2018 .489

املسامهة دراسة خاصة بحقي تداول األسهم واألولوية يف االكتتاب( الدكتوراه كلية 

 لعربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ا

م، عبدالسالم امحد حمسن الذيابات )متويل التأمينات االجتامعية يف القانون 2018 .490

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

 اهلاشمية بإرشاف د: عادل العيل.
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عراقي دراسة م، عبدالصمد نارص حسن )بطالن التفتيش يف الترشيع اجلزائي ال2018 .491

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

 غازي حنون خلف.

م، عبدالعزيز سامل السنيدي )السياسة العقابية للمرشع االمارايت يف مواجهة 2018 .492

ئم بشأن مكافحة جرا 2012لسنة  5اجلرائم املعلوماتية يف ظل املرسوم االحتادي رقم 

تقنية املعلومات(، املاجستري قسم القانون العام، كلية القانون جامعة االمارات العربية 

 املتحدة، بإرشاف د: حممد شاكر احلامدي.

م، عبدالقادر غسان البغدادي )احكام الترصفات يف فرتة الريبة( املاجستري 2018 .493

 إرشاف د: امني حطيط. ب لبنان –القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عبداللطيف القطرنجي )احلامية القانونية للمؤمن له يف عقد التأمني دراسة 2018 .494

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

 جودت اهلندي.

ر التقني يف نطاق م، عبداهلل امحد ارحيم )املسؤولية املدنية الناشئة عن خماطر التطو2018 .495

االعامل الطبية(، املاجستري القانون اخلاص، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: 

 حيدر فليح حسن. 
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م، عبداهلل ذنون عبداهلل )دور القضاء االداري يف محاية احلقوق واحلريات العامة( 2018 .496

: حممد يونس الدبلوم العايل القانون االداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د

 حييى الصائغ 

م، عبداهلل رياض االقرع )النظام القانوين للتقاعد املبكر للموظف العام يف 2018 .497

الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة بأحكام الرشيعة( املاجستري كلية الرشيعة 

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

اهلل سعد مهدي )املسؤولية اجلزائية عن التمويل اإللكرتوين للجامعات م، عبد2018 .498

اإلرهابية دراسة وصفية حتليلية( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة 

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: حممد براء ابو عنزة.

اإللكرتونية عىل  م، عبداهلل سليم الشخانبة )أثر التعبري عن الرأي عرب الوسائل2018 .499

احلق يف حرمة احلياة اخلاصة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة 

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي القبيالت.

م، عبداهلل عبدالسالم حممد جوان )التوازن املايل يف العقد اإلداري( املاجستري 2018 .500

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص. 
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عبداهلل موسان )التنظيم القانوين لرباءة االخرتاع االضافية دراسة مقارنة(  م،2018 .501

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

 جاسم و د حممد يوسف.

م، عبداهلل نارص عبيد نصريي الزعايب )التنظيم القانوين للعمالت الرقمية 2018 .502

رشيع االمارايت واملقارن دراسة حتليلية مقارنة(، املاجستري قسم القانون املستحدثة يف الت

اخلاص، كلية القانون جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د: حممد فهد ابو العثم 

 النسور.

م، عبداهلل حييى مكناس )محاية احلقوق االدبية للمؤلف يف ضوء الترشيع السوري 2018 .503

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

 بإرشاف د: امل رشبا و د حممد يوسف.

م، عبدالنارص حسني يوسف االعرج )دول امريكا الالتينية ودورها يف دعم 2018 .504

القضية الفلسطينية( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة الرشق 

 عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسىاالوسط 

م، عبداهلادي قاسم البيضاين )حقوق االنسان املتصلة بشبكة االنرتنت والنظام 2018 .505

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

 د: ربيع بركات.     
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لطاقة يف االداء االسرتاتيجي الرويس م، عبدعيل غضبان عبدعيل حسني )أمن ا2018 .506

النجف االرشف،  -(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2000بعد عام 

 بإرشاف د: قاسم حممد عبيد اجلنايب. )قسم العلوم السياسية(

م، عبدهلل خلف نجم )التدخل الدويل االنساين واثره عىل السيادة حالة العراق(، 2018 .507

 قوق جامعة تكريت.املاجستري كلية احل

م، عبري جهاد بزي )مسؤولية الناقل البحري يف القانون اللبناين(، الدبلوم، 2018 .508

 اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عبري احلركه.

وأثرها عىل العالقات  2010م، عبري صارم )األزمات العربية منذ العام 2018 .509

بينية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم االقتصادية ال

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

م، عثامن غازي صالح )التسليم املراقب كوسيلة من وسائل مكافحة اجلريمة 2018 .510

 املنظمة(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

عثامن لطيف جاسم )وقف تنفيذ القرار االداري السلبي و رقابة القضاء م، 2018 .511

 عليه(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.



119 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، عثامن حممد صباح الزوايدة )الكفالة العينية يف القانون املدين األردين دراسة 2018 .512

اشمية بإرشاف مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهل

 د: حممد العاموي.

م، عجيل جلبي برو )عنرص الشكل يف القرارات االدارية دراسة مقارنة(، 2018 .513

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

 مقلد.     

س م، عدال محدي عالم )دور املحكمة االوروبية حلقوق االنسان يف تكري2018 .514

احلريات الفكرية يف اوروبا حرية املعتقد الديني وحرية الرأي والتعبري(، املاجستري 

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

 ريام غازي االدمهي. 

م، عديل حممد عبد الكرخي )جريمة االرهاب عرب الوسائل االلكرتونية يف 2018 .515

قانون اللبناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف ال

 لبنان.      

م، عدنان جبار صخي الشحامين )دبلوماسية جملس التعاون اخلليجي اجتاه الربيع 2018 .516

العريب(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، كلية العلوم السياسية اجلامعة 

 المية يف لبنان بإرشاف د: حممد منذر.   االس
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م، عدنان فرحات )سلطة رب العمل يف تعديل عقد العمل دراسة مقارنة(، 2018 .517

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

 عبدالسالم شعيب.  

خالف للنظام العام يف م، عدنان يونس خميرب يونس )استبعاد القانون االجنبي امل2018 .518

 القانون الدويل اخلاص(، املاجستري كلية القانون اجلامعة العراقية.

م، عروة االبراهيم )الطبيعة القانونية المتداد اختصاص القضاء العسكري( 2018 .519

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

 ميكائيل. 

شنني حممد الزاميل )تأثري الثقافة السياسية يف حتديد السلوك التصويتي م، عريبي 2018 .520

(، قسم العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني 2003للناخب العراقي بعد العام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: امحد غالب حمي. -للدراسات العليا 

املسامهة وفق القانون م، عرين افليح الربيزات )األسهم املمتازة يف الرشكات 2018 .521

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

 اهلاشمية بإرشاف د: حممود الشوابكة.

م، عصام حممود حممد الكحلوت )انضامم فلسطني للمنظمة الدولية للرشطة 2018 .522

يه دراسة حتليلية يف ضوء الرشيعة اجلنائية )االنرتبول( واآلثار القانونية املرتتبة عل
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اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: باسم صبحي بشناق.

م، عصام موسى نواف )العقود االدارية التي يمكن التعاقد فيها من الباطن 2018 .523

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

 بإرشاف د: عباس نرص اهلل.      

م، عصمت طارق خليل، انعكاسات االنضامم ملنظمة التجارة، العاملية عىل النظام 2018 .524

الرضيبي العراقي، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عطا نور عطا عباس )نظرية الدولة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق 2018 .525

 جامعة املنصورة مرص. 

( 2003م، عفاف ظافر هادى )دولة العراق بني االندماج وازمة التقسيم بعد عام 2018 .526

 املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.    

أثر التنافس الدويل يف األزمة الليبية( املاجستري االختصاص م، عفاف غندور )2018 .527

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: نمري عيسى.
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م، عفاف فرج خليل )الطائفية السياسية يف لبنان بني تطلعات االلغاء وافعال 2018 .528

سياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية التثبيت(، الدبلوم العلوم ال

 واالدارية، بإرشاف د: جورج رشف.

م، عفيف حممد ابو كلوب )ضامنات املساءلة التأديبية ملنتسبي قوى األمن 2018 .529

الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

 لسطني بإرشاف د: حممد خالد حممد الشيخ عيد.االسالمية بغزة ف

م، عقيل محدان عباس )سوريا يف االدراك االسرتاتيجي االمريكي بعد عام 2018 .530

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

 االرشف، بإرشاف د: قاسم حممد عبيد. 

دراسة  -القانوين لتتبع احلق املايل للمؤلف م، عقيل رسحان حممد )التنظيم 2018 .531

حتليلية مقارنة( الدكتوراه، كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: صدام فيصل 

 كوكز.

م، عقيل غالب حسني البعاج )اساس رجوع املتبوع عىل تابعه دراسة مقارنة(، 2018 .532

ون اخلاص، بإرشاف د: املاجستري القانون املدين، كلية القانون جامعة الكوفة قسم القان

 عزيز كاظم اخلفاجي.  
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م، عقيل لفته حبيب )االختصاصات الدستورية والقانونية للمحافظات الغري 2018 .533

(، املاجستري، كلية القانون 2005منتظمة يف اقليم وفقا لدستور مجهورية العراق لعام 

 جامعة القادسية. 

ل واطاريح القانون كلية احلقوق م، عال عبد الستار عىل غيث، اذون اخلزانة رسائ2018 .534

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عال فرج ياسني )اشكاليات االجراءات التنفيذية يف حتصيل الديون 2018 .535

 احلكومية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت. 

م، عالء الباخوخ )املواءمة بني الترشيعات اجلزائية السورية ملكافحة متويل 2018 .536

الرهاب والقانون الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية ا

 السورية، بإرشاف د: يوسف الرفاعي.

م، عالء الدين رياض حممد )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه اليمن بعد عام 2018 .537

النجف االرشف، بإرشاف  -( املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا 2012

 تور أسامة مرتىض باقر. )قسم العلوم السياسية(الدك

م، عالء الدين سليامن )التوصيف الوظيفي ودوره يف عملية االصالح االداري 2018 .538

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

 بإرشاف د: العكام. 
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العامة يف سورية( املاجستري م، عالء املوحد )التعليم اجلامعي والسياسة 2018 .539

االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: أشواق عباس.

م، عالء حسن عواد )اثر العقوبات اجلنائية يف اخلدمة الوظيفية دراسة مقارنة(، 2018 .540

النجف االرشف، بإرشاف  -ات العليا قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراس

 د: مبدر سلامن الويس.  

م، عالء حسني عيسى )رشط التحكيم املعتل يف املنازعات التعاقدية الدولية( 2018 .541

املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د امحد حسني الفتالوي 

 و د امحد سامي املعموري 

الظروف الطارئة دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون  م، عالء دكدوك )نظرية2018 .542

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فواز صالح.

م، عالء راجي عيل )دور الترشيعات القانونية يف منع التهجري القرسي أثنيا 2018 .543

 -يا ومذهبيا يف العراق(، قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العل

 النجف االرشف، بإرشاف د: امحد عبيس نعمة.  
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م، عالء سليامن )اجلوانب القانونية لعالقة الرشكة االم بالرشكة الوليدة( 2018 .544

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

 مليكة و د حممد قرباش.

ة وانعكاساهتا عىل اقتصاديات الدول م، عالء عبد كطافة )الصدمات النفطي2018 .545

الريعية دراسة حتليلية مقارنة العراق واجلزائر وايران(، الدكتوراه،جامعة بغداد قسم 

 العلوم السياسية.

م، عالء فضل ذيب )معوقات عمل مكتب مكافحة جرائم الرسقات الدولية يف 2018 .546

ملهني احلقوق قسم التخطيط حتقيق مهامه ودور االعالم االمني يف االزمات(، املاجستري ا

واالدارة العامة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: 

 حسان االشمر.

م، عيل امحد صكر )دور السياسة اجلنائية يف محاية حقوق االنسان الدينية دراسة 2018 .547

النجف االرشف،  -لعليا مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات ا

 بإرشاف د: نارص كريمش. 

م، عيل امحد عبد )عدالة وكفاية نظام رضيبة الدخل عىل رشكات االموال دراسة 2018 .548

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

 رجاء الرشيف.     
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)الّدور السيايس واألمني للمنظامت غري  م، عيل أمحد عبد احلميد الرحامنة2018 .549

 قسم والعلوم اآلداب كلية املاجستري( 2017-2011 احلكومية يف املنطقة العربية

 محيدان ابو ريام: د بإرشاف االردن عامن االوسط الرشق جامعة السياسية العلوم

 م، عيل امحد عبد مرزوك )احلمالت االنتخابية لألحزاب السياسية وأثرها يف2018 .550

إنموذجا(، قسم  2018سلوك الناخب العراقي انتخابات جملس النواب العراقي لعام 

النجف االرشف،  -العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: ماجد حمي عبدالعباس.

م، عيل امحد ميل )يف مدى اخضاع أصحاب املهن احلرة ألحكام قانون العمل 2018 .551

نموذجا(، الدبلوم قانون االعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم املحامي 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: خليل خري اهلل.

م، عيل امحد منتش )دور التنمية يف توطيد احتاد االمارات العربية املتحدة(، 2018 .552

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

 يموت.    

م، عيل اكرب حيدر دقامق )العالقات االيرانية الرتكية بني التوافق والتوتر مرحلة 2018 .553

، والدبلوماسية الدولية العالقات الدبلوم(، نموذجا 2015 – 2011االزمة السورية 

 .ميل امحد: د بإرشاف، واالدارية السياسية والعلوم احلقوق كلية اللبنانية اجلامعة
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م، عيل األغا )حتديات التنمية االقتصادية يف سورية خالل مرحلة إعادة اإلعامر 2018 .554

بعد األزمة الراهنة( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

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

املدة املحددة للطعن باإللغاء( الدكتوراه كلية القانون  م، عيل احلسن )اثار انقضاء2018 .555

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد.

م، عيل احلسني )احكام القبول يف التعاقد االلكرتوين( املاجستري كلية القانون 2018 .556

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: فواز صالح.

، عيل املحمود )النظرية العامة للجريمة االعالمية( الدكتوراه كلية القانون م2018 .557

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبود الرساج.

م، عيل احممد أبو قلموزة )نقض املعاهدة الدولية لإلخالل اجلوهري بأحكامها(، 2018 .558

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

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: نزار العنبكي.

م، عيل تكليف جميد حسان السالمي )جريمة االتالف املعلوماتية دراسة مقارنة(، 2018 .559

جامعة الكوفة كلية القانون املاجستري القانون العام ، بإرشاف د: عالء عبد احلسن 

 السيالوي. 



128 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

)رقابة االدارة الذاتية عىل أعامهلا دراسة مقارنة(، املاجستري، م، عيل جبار محد 2018 .560

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م، عيل جبار عبد الكرعاوي )اعادة املحاكمة اجلزائية يف القانون اللبناين 2018 .561

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

 وسام غياض      

 - 2005م، عيل جليل هادي احلكيم )احلق يف احلصول عىل املعلومة يف دستور 2018 .562

بإرشاف د: عامر طارق عبد  دراسة مقارنة( كلية احلقوق جامعة النهرين، املاجستري،

 العزيز.

م، عيل حسن )اثبات القانون االجنبي وتفسريه دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري 2018 .563

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

م، عيل حسن عبد الصاحب )جرائم الشغب دراسة املقارنة( جامعة البرصة كلية 2018 .564

 : حممد عيل عبد الرضا عفلوك. القانون، املاجستري، بإرشاف د

م، عيل حسني بداي )دور املشاركة السياسية يف ترشيد نظام احلكم يف العراق بعد 2018 .565

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

 االرشف، بإرشاف د: حافظ علوان محادي. 
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لألجراء االجانب يف لبنان( املاجستري القانون  م، عيل حسني بزي )النظام القانوين2018 .566

 لبنان.  -اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عيل ُخيس )الرشق االوسط وحتديات املستقبل الغاز يف نزاعاته دراسة احلالة 2018 .567

السورية كجانب من جوانب النزاع(، املاجستري الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة 

والعلوم السياسية واالدارية، اجليش اللبناين مركز الدراسات  اللبنانية كلية احلقوق

 والبحوث االسرتاتيجية، بإرشاف د: وليد عربيد.  

م، عيل سليامن عساف )الدولة االمة يف لبنان إشكالية االنتامء الطائفي واهلوية 2018 .568

كلية احلقوق الوطنية شيعة لبنان نموذجا(، املاجستري العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: زهري شكر.

م، عيل شربم علوان )اثر جنس االنسان يف قانون العقوبات العراقي( املاجستري 2018 .569

 القانون العام كلية القانون جامعة ذي قار.

 196م، عيل شحاته عبد اخلالق يوسف، احكام رضيبة العقارات املبنية والقانون 2018 .570

م، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 2008ة لسن

 العربية.
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م، عيل صبحي بريم )ادارة املناقصات العمومية يف ادارة التفتيش املركزي املهام 2018 .571

واملعوقات(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 رحيان.بإرشاف د: وفيق خرض 

م، عيل ضاري عيل الفياض )الرقابة الربملانية عىل مالية الدولة يف العراق دراسة 2018 .572

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

 د: عادل العيل.

م، عيل ضيا )مكتب جملس النواب التكوين والصالحيات(، الدبلوم القانون 2018 .573

لعام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عصام ا

 اسامعيل.

م، عيل طالب رشهان البوسليمي )جريمة اختطاف االشخاص(، املاجستري، 2018 .574

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: حممد فرحات.      

يل )العالقات االقليمية واثرها عىل االمن الوطني بعد عام م، عيل عبد العكي2018 .575

السعودية وإيران إنموذجا(، املاجستري العلوم السياسية العالقات، معهد  2003

 النجف االرشف، بإرشاف د: أسامة مرتىض باقر السعيدي.     -العلمني للدراسات العليا 
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العريض دراسة مقارنة باحكام الفقه  م، عيل عبد اهلل جرب )احلامية اجلزائرية للحياء2018 .576

االسالمي( املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د عادل يوسف 

 عبد النبي الشكري و د جواد امحد كاظم البهاديل 

م، عيل عبداجلليل القبييس )وسائل تأديب املوظف يف لبنان دور اهليئة العليا 2018 .577

لقانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية للتأديب(، املاجستري ا

 واالدارية، بإرشاف د: وفيق رحيان.

م، عيل عبداحلسني منصور الدراجي )االنجاز يف قانون املرافعات املدين دراسة 2018 .578

 مقارنة(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.  

عبداحلسني منصور الدراجي )االنعدام يف قانون املرافعات املدنية دراسة  م، عيل2018 .579

 مقارنة(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق. 

م، عيل عبدالرحيم كاظم )االنسحاب الربيطاين من االحتاد االورويب االبعاد 2018 .580

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

م، عيل عبدالعزيز مهدي اجلبوري )احلقوق املالية للزوجني دراسة مقارنة بني 2018 .581

كلية العلوم  -القانون املدين العراقي والفقه االسالمي( جامعة املصطفى العاملية 

 واملعارف قسم القانون اخلاص، املاجستري، بإرشاف د: عزيز اهلل فهيمي. 
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، عيل عبداهلل )استيفاء حقوق الضحايا يف اجلرائم الدولية( الدكتوراه كلية م2018 .582

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نور الدين خازم.

م، عيل عبداملنعم طالب )اشكالية العدالة واملساواة يف احلقوق العائلية دراسة 2018 .583

االسالمية(، املاجستري العالقات الدولية مقارنة بني القانون الدويل والرشيعة 

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

 عصام اسامعيل.

م، عيل عبود مهدي بحر العلوم )املجتمع املدين وحتقيق املواطنة يف ظل دستور 2018 .584

وراه، معهد العلمني للدراسات (، قسم العلوم السياسية، الدكت2005العراق لعام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. -العليا 

م، عيل عبيد ثويني )حق الرتشيح ملجلس النواب يف ظل دستور مجهورية العراق 2018 .585

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد،  2005لعام 

 بإرشاف د: مصدق عادل طالب. 

م، عيل عريان صالح )النزوح السكاين وأثره يف االمن الوطني العراقي(، 2018 .586

النجف االرشف،  -املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: قاسم حممد عبيد.
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( املاجستري 2003م، عيل عزيز حممد )القيم الدينية السيايس يف العراق بعد عام 2018 .587

 السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.      العلوم

م، عيل عيل )مدى فعالية التحكيم الدويل يف املنازعات البحرية( املاجستري كلية 2018 .588

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

وتردام دراسة م، عيل فاخر حسني )مسؤولية الناقل البحري يف ضوء اتفاقية ر2018 .589

 لبنان. -مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، عيل قاسم حايف الدريعي )الرضر املتغري يف القانون العراقي دراسة مقارنة( 2018 .590

 . حجال امحد: د بإرشاف لبنان –املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

لتنظيم القانوين لعالقة مكتب املفتش العام باهليئات الرقابية م، عيل كريم هاشم )ا2018 .591

النجف  -االخرى(، قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: عامر طارق.

م، عيل كريم يوسف )اجلرائم ذات النتائج مرتاخية االثر(، املاجستري كلية 2018 .592

 احلقوق جامعة تكريت.

، عيل جميد خليل )النظام االحتادي يف العراق بني النظرية والتطبيق( املاجستري م2018 .593

النجف االرشف، بإرشاف د: عيل  -قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 نجيب محزة.
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م، عيل حممد دياب )السياسة اخلارجية االمريكية جتاه الرشق االوسط بني اوباما 2018 .594

ض(، املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية وترامب تطابق ام تناق

 كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عادل خليفة.

 – 2011م، عيل حممد فرج النحيل )األزمة الليبية وتداعياهتا عىل دول اجلوار 2018 .595

جامعة الرشق االوسط  السياسية العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية املاجستري( 2017

 عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، عيل مسلم جوين )احلامية اجلزائية للمقابر اجلامعية(، القانون اجلنائي املاجستري، 2018 .596

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

 جامعة تكريت.م، عيل مطر حسن )عقد إزالة األلغام(، املاجستري كلية احلقوق 2018 .597

م، عيل موسى )طبيعة اخلالفات اخلليجية اإليرانية وتداعياهتا عىل االقتصاد 2018 .598

اإليراين( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

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

)الدبلوماسية الوقائية يف ضوء أحكام القانون الدويل م، عيل مؤمل حممد الصدر 2018 .599

جامعة الكوفة، القانون العام، بإرشاف د: امحد عبيس  -العام( املاجستري، كلية القانون 

 الفتالوي.
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م، عيل نايف خميف )املتغري االيديولوجي يف السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد 2018 .600

 -املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا  الرئيس بوش االبن(، العلوم السياسية،

 النجف االرشف، بإرشاف د: هباء عدنان حييى.

م، عيل نعمة خضري )زواج املريض عقليا واحكامه دراسة مقارنة( املاجستري 2018 .601

  احلميداوي عبدالواحد حسام لبنان –القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

ستجدة اوامر التغيري واملطالبات يف عقد االنشاءات م، عيل هرموش )القواعد امل2018 .602

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

 موسى مرتي و د حممد اجلاليل.

م، عيل وائل حممد )ضامنات املوظف العام يف مواجهة االجراءات التأديبية 2018 .603

ناين والعراقي(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة واجلزائية يف القانونني اللب

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د: عباس نرص اهلل.     

م، عيل ياسني عبداهلل )الباعث يف اجلريمة االرهابية دراسة مقارنة(، املاجستري، 2018 .604

 القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

علياء حسني قاسم )معوقات اسرتداد االموال حمل جرائم الفساد(، الدبلوم  م،2018 .605

العايل وزارة الداخلية املعهد العايل للتطوير االمني واالداري قوى االمن الداخيل القانون 

 اجلنائي، بإرشاف اياد عبداحلمزة بعيوي ؛ و د: مازن خلف نارص الشمري. 



136 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

)عبد الرزاق النايف ودوره السيايس م، علياء صبار خلف نوري اخلالدي 2018 .606

 جامعة االنبار. -والعسكري يف العراق(، ماجستري كلية الرتبية 

م، علياء عبد الرمحن مصطفى اجلبوري )التنظيم القانوين للتقايض االلكرتوين يف 2018 .607

 الدعوى املدنية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

 2002اخلارجية الرتكية جتاه سوريا للمدة بني  م، علياء حممد العاميل )السياسة2018 .608

(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: 2011 -

 غسان العزي.   

م، علياء يونس عيل )اجلرائم املخلة باالمانة العلمية(، املاجستري القانون اجلنائي، 2018 .609

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

م، عامد البشارة )احلق يف محاية البيانات الشخصية يف اطار تدفق املعلومات( 2018 .610

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

 يازجي.

م، عامد مجال حممد حممود، فلسفة نظام احلكم يف كل من اليونان القديم 2018 .611

مرباطورية الرومانية العليا. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة واإل

 مجهورية مرص العربية.
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م، عامد عيل )التكييف القانوين للسلوك اجلرمي ذي النتائج املتعددة( املاجستري 2018 .612

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

م، عامد عيل رباط )اسرتداد األموال املهربة املتحصلة من جرائم الفساد املايل 2018 .613

 واإلداري(، املاجستري القانون اجلنائي كلية القانون جامعة القادسية.      

م، عامد عمر حممد عبد الكريم )دور جامعة الدول العربية يف حل القضايا العربية 2018 .614

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

 االوسط عامن االردن بإرشاف د: عمر احلرضمي

م، عامد فاضل فيصل )مبدأ اوباما وسوسيلوجيا ادارة االزمات الدولية دراسة يف 2018 .615

اسرتاتيجية التفاوض الدويل ما بعد احلداثة(، العلوم السياسية، الدكتوراه، معهد 

النجف االرشف، بإرشاف د: رسمد زكي اجلادر و د:  -ت العليا العلمني للدراسا

 بلقيس حممد جواد.

م، عامر البيك )احلامية القانونية حلق الطفل يف احلضانة دراسة مقارنة( الدكتوراه 2018 .616

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

م الدستوري لعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهامه م، عامر حسن مطرش )التنظي2018 .617

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

 االرشف، بإرشاف د: عامر طارق عبدالعزيز. 
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م، عامر سليم هاشم )اجلرائم الناشئة عن عمليات نقل وزرع االعضاء البرشية 2018 .618

اجلنائي املاجستري، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف د: االء دراسة مقارنة(، القانون 

 نارص حسني. 

دراسة مقارنه( الدكتوراه  -م، عامر طعمة حاتم )الرقابة عىل االمتناع الترشيعي 2018 .619

.د  كلية احلقوق جامعة النهرين .د رافع خرض شرب رئيسا .د وائل حممد اسامعيل عضوا

مى طالل عبد املجيد عضوا .د سناء حممد سدخان عثامن سلامن غيالن عضوا .د سل

 عضوا د عيل هادي عطية عضوا و مرشفا.

م، عامر عادلة )االقتصاد األملاين ودوره يف رسم املستقبل االقتصادي لالحتاد 2018 .620

األورويب( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

 عربية السورية، بإرشاف د: خالد رعد.جامعة دمشق اجلمهورية ال

م، عامر ماهر عبداحلسن )التنظيم القانوين لقوى االمن الداخيل يف العراق دراسة 2018 .621

النجف االرشف،  -مقارنة(، قسم القانون، الدكتوراه، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: عامر طارق عبدالعزيز.  

)املسئولية التأديبية ملنتسبي قوى االمن الفلسطيني م، عامر حممود حممد الرشايف 2018 .622

م دراسة حتليلية( املاجستري كلية الرشيعة 2005( لعام  8وفقا لقانون اخلدمة رقم ) 

 والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان مرزوق الشاعر.
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املاجستري كلية م، عامر مولود حاجم )خيارات الزوجني يف عقد الزواج(، 2018 .623

 احلقوق جامعة تكريت.

م، عمر الشعب الدولتيل )دور الدولة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية: مرص 2018 .624

أنموذجًا( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية 

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

مر جاسم حممد )التنظيم القانوين الدويل لتغري املناخ(، املاجستري كلية م، ع2018 .625

 احلقوق جامعة تكريت.

م، عمر مجعة محد )رقابة التفتيش املايل دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام 2018 .626

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غادي مقلد.       

ان حممد النداوي )الغاء العقد االداري خلطا االدارة دراسة م، عمر حسني علو2018 .627

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

 عصام اسامعيل.      

م، عمر عبداهلل حممد الكروش )التوظيف السيايس ملبادئ حقوق اإلنسان 2018 .628

مريكية دارسة حالة( املاجستري كلية اآلداب الواليات املتحدة األ 2003-1991

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

 احلرضمي
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م، عمر حممد شمخي )احلامية الدولية للمرأة من االعراف العشائرية( كلية 2018 .629

 مها حممد ايوب.احلقوق جامعة النهرين الدبلوم العايل حلقوق االنسان، بإرشاف د: 

م، عمر منشد عبدالرزاق )اآلليات املتاحة إلهناء املعاهدات غري املتكافئة يف 2018 .630

القانون الدويل العام( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: ايمن هلسا.

اجلنسية يف العراق( الدبلوم م، عمرو عيل عبد األمري )احلامية الدستورية لعديمي 2018 .631

 العايل حلقوق االنسان، كلية احلقوق جامعة النهرين .د سلمى طالل عبد احلميد رئيسا

د: رنا حممد رايض عضوا و  د: عبد الستار حسني سلامن عضوا د: رنا سالم امانة عضوا

 مرشف.

اجستري كلية م، عندليب حممود )عنرص االتصال بالزبائن يف املتجر االلكرتوين( امل2018 .632

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

م، عنفوان عبدالعزيز محادي )العوامل املؤثرة يف السلوك االنتخايب يف العراق بعد 2018 .633

حمافظة القادسية إنموذجا(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني  /2003

 النجف االرشف، بإرشاف د: امحد غالب شاله.  -للدراسات العليا 
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م، عهد اهلل اصالن )فاعلية السياسة اجلزائية يف مكافحة التجارة غري املرشوعة 2018 .634

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

 متيم ميكائيل.

التضخم يف اجلمهورية اإلسالمية م، عهد قطريب )أثر السياسة النقدية عىل 2018 .635

( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية 2014 - 2000اإليرانية خالل الفرتة

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

 صابر بلول و د. عيل كنعان.

ب يف القانون الدويل دراسة م، عيسى حممد عبداهلل احلامدي )قمع متويل االرها2018 .636

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

 بإرشاف د: حممد خليل املوسى.

م، غادة حممد رصيف )التنظيم الدستوري لتسمية رؤساء السلطات الثالث يف 2018 .637

قانون الدستوري كلية القانون (، املاجستري ال2005ظل دستور مجهورية العراق لعام 

 جامعة القادسية.

م، غاندي هندي )أثر العامل االقتصادي يف صناعة القرار السيايس يف روسيا( 2018 .638

الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة 

 اس.دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. أمحد دع
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م، غنى عمر املعوش )حمددات عالقة ايران وجملس التعاون اخلليجي(، 2018 .639

 املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل شكر

م، فاتن سريوان )دور املنظامت الدولية يف اعادة االعامر واثاره يف السيادة 2018 .640

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

 ملندي.

م، فاتن عبدالواحد عباس احللفي )املسؤولية الدولية عن االلغام االريض 2018 .641

والقانون الدويل العام(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان 

 بإرشاف د: رامز عامر.   

)التنظيم الترشيعي لتدريب وتأهيل عامل املرافق العامة واثره عىل م، فادي حممود 2018 .642

 القانون كلية الدكتوراه( فرنسا – االردن – سورية –العامل واالدارة دراسة مقارنة 

 .نحييل سعيد: د بإرشاف، السورية العربية اجلمهورية دمشق جامعة

يف الترشيع م، فاضل عيل سلامن )جريمة تعريض الصغار والعجزة للخطر 2018 .643

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

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتورة ارساء حممد عيل سامل.

م، فاطمة بشري عيل االعرجي )الضامنات التعاهدية لالستثامر االجنبي يف 2018 .644

 بإرشاف د: حيدر ادهم الطائي.   العراق(، املاجستري القانون اخلاص، كلية احلقوق
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م، فاطمة جعمور )أثر العقوبات األمريكية واألوروبية عىل االقتصاد السوري 2018 .645

( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 2003منذ عام 

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

ة شيتي )مسؤولية الدولة يف تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ لعام م، فاطم2018 .646

( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: 2015

 يارس احلويش.

م، فاطمة عيل رحيم احلسيني )تقييم الرسية كمبدأ أسايس يف التحكيم التجاري 2018 .647

 ن املدين كلية القانون جامعة القادسية.الدويل(، املاجستري القانو

م، فاطمة عيسى ياسني السعربي )املوقف القانوين من املجموعات املسلحة 2018 .648

املنضوية يف اجليوش النظامية(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة الكوفة، 

 بإرشاف د: امحد عبيس الفتالوي؛ و د: سعيد عيل غافل. 

احلمزة حسناوي )التكامل بني الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجية م، فالح عبد2018 .649

ودورها يف مكافحة الفساد(، الدبلوم العايل املهني، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف 

 د: حممد عبداهلل ابراهيم. 
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م، فراس احلسن )دور اخلربة الفنية يف االثبات امام القضاء الدويل دور الدليل 2018 .650

ين يف االثبات امام القضاء اجلنائي الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق االلكرتو

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عامد الدين املحمد.

م، فراس الديب )التنافس الدويل عىل الطاقة يف املنطقة العربية وأثره عىل 2018 .651

ات االقتصادية الدولية كلية االستقرار اإلقليمي فيها( املاجستري االختصاص العالق

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

م، فراس رسوق )أثر توجهات النظام السيايس يف بناء العالقات االقتصادية 2018 .652

احلالة السورية( املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية  -الدولية

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

م، فراس سعد الدين )التدابري االقتصادية الدولية القرسية واثرها يف السياسة 2018 .653

املالية والنقدية يف سورية( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 د مايا الدباس.السورية، بإرشاف د: منى ادلبي و 

م، فراس عباس هاشم جميد )اجليوبوليتيك كمدخل للتغيري يف االداء 2018 .654

دراسة يف الدوافع والتحديات(، الدكتوراه  2011االسرتاتيجي االيراين بعد العام 

 االسرتاتيجية، جامعة بغداد قسم العلوم السياسية بإرشاف د: عيل حسني محيد. 
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وضاع القانونية للعاملني االجانب يف لبنان(، م، فراس عز الدين معطي )اال2018 .655

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

 بإرشاف د: حممد دغامر.

م، فراس عمران )الدعوى املرصفية يف سورية( املاجستري كلية القانون جامعة 2018 .656

 إرشاف د: نبيل املقداد. دمشق اجلمهورية العربية السورية، ب

حقوق وضامنات املتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة دراسة (م، فراس غانم حممد 2018 .657

 مقارنة( تم مناقشتها يف مجهورية مرص واعادهتا يف كلية احلقوق جامعة النهرين.

م، فرح خالد هاشم )محاية الالجئات من االستغالل غري األخالقي( الدبلوم 2018 .658

 االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: هدى هاتف مظهر. العايل حلقوق

م، فرح خضور )مدى امتثال املجموعات املسلحة للقانون الدويل االنساين يف 2018 .659

النزاع املسلح غري الدويل( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: يازجي.

الزين )تنفيذ الواردات يف املصلحة املالية االقليمية يف حمافظة  م، فرح عبداهلل2018 .660

بعلبك اهلرمل(، املاجستري املهني القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: صالح طليس.
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سة مقارنة( م، فرح فرهود )دور الرضائب البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة درا2018 .661

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

م، فالح حسن اسامعيل )محاية املقاتلني اثناء النزاعات املسلحة الدولية(، 2018 .662

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 (2018 /9 /14عيل. )د: حيدر كاظم عبد

م، فالح حسن عيدان )تطويع التعويض يف ظل التحوالت االقتصادية دراسة 2018 .663

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

 بإرشاف د: طارق كاظم عجيل. 

يف عهد بوتن م، فالح سمور اجلبور )االسرتاتيجية الروسية جتاه الرشق األوسط 2018 .664

 العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية املاجستري( حالة دراسة سوريا 2018 – 2012

 الطائي فهمي حممد عبدالقادر: د بإرشاف االردن عامن االوسط الرشق جامعة السياسية

م، فالح عبداحلسن عبد ايوب الفتالوي )مسؤولية دولة االحتالل عن تعويض 2018 .665

اه، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان االرضار املدنية(، الدكتور

 بإرشاف د حممد طي. 
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م، فالح كريم اجلنايب )اجراءات وضامنات التوقيف(، املاجستري القانون العام 2018 .666

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

 حممد اللوزي. 

طه ياسني )املواجهة اجلنائية لظاهرة تكدس النفايات املنزلية(، املاجستري  م، فهد2018 .667

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، فهد نايف محدان الربجس الشمري )االثر القانوين للمعاهدات الدولية يف 2018 .668

النظام والقضاء الوطني(، املاجستري قسم القانون العام، كلية القانون جامعة االمارات 

 ة املتحدة، بإرشاف د: حممد القاسمي.العربي

( b o tم، فهمي عاشوري )التحكيم يف عقود البناء والتشغيل والتحويل 2018 .669

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

 العكام.

إللكرتونية م، فؤاد ياسني خلف اجلبوري )التنظيم القانوين الستخدام النقود ا2018 .670

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

 بإرشاف د: عيل حممد الزعبي.
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م، فواز عقله حممد العيطان )موقف امُلرِشُع األردين من ازدواج اجلنسية(، 2018 .671

ملكة االردنية املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، امل

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، فوز حممد عبداهلل اخلريشا )احلامية اجلزائية للحرية الشخصية يف الترشيع 2018 .672

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

 االردن.

لرتاخيص عىل ايرادات النفط العراقى دراسة م، فيان هادي عبد )اثر جوالت ا2018 .673

( الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم 2017 - 2003حتليلية مقارنة للمدة 

 السياسية جامعة النهرين.

م، فيحاء جميد حسن )االمهية اجليوبولتيكية للحشد الشعبي واثره يف االمن 2018 .674

 بغداد.الوطني العراقي(، املاجستري، كلية اآلداب جامعة 

م، فيصل األمحد )العوملة املالية ودورها يف األزمات املالية( الدكتوراه 2018 .675

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: يوسف جزان و د. عيل كنعان.
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ملواد اجلزائية دراسة مقارنة(، م، فيصل غازي حممد )االنابة القضائية يف ا2018 .676

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: حممد عيل سامل.

م، قاسم كريم عباس النفاخ )الوسائل غري القضائية ألهناء العقوبات 2018 .677

 -اسات العليا االنضباطية دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدر

 النجف االرشف، بإرشاف د: صادق حممد عيل احلسيني. 

م، قتيبة جلوالء شنني اجلنايب )القصد اجلنائي جلريمة الرضب املفيض اىل املوت 2018 .678

يف الترشيع العراقي(، الرتقية اىل الصنف الثاين من اصناف القضاة بإرشاف القايض 

 حسن سودي حسن الزيادي 

باقر )التقدير االداري للرضيبة عىل الدخل يف القانونني اللبناين م، قحطان عسكر 2018 .679

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

 د: سعد عطية املوسى.      

م، قيص جمبل شنون )املسؤولية الدولية عن التحريض االعالمي(، املاجستري 2018 .680

 امعة ميسان.كلية القانون ج

م، كارمن وائل كشك )الثابت و املتغري يف السياسة اخلارجية اإليرانية و يف 2018 .681

 Continuity and 2015-2005اخلطاب السيايس حول امللف النووي، 
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change in Iran's foreign policy and its political 

discourse on the nuclear dossier, 2005-2015 املاجستري )

ات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: جمدي الدراس

 املالكي.

م، كارين خليفة )العالقات االيرانية السعودية مستقبل لبنان مابني الرصاع 2018 .682

الشيعي(، املاجستري العلوم السياسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم  -السني 

 اف د: ليىل نقوال.السياسية واالدارية، بإرش

م، كاظم خضري عباس )احلامية القانونية للمستهلك دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .683

النجف االرشف، بإرشاف د: ضمري  -قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 (2018-3-9حسني نارص )

قارنة(، م، كاظم رايض جبار )ضامنات املتهم احلدث يف الترشيع العراقي دراسة م2018 .684

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 (2018 /8 /9د: نارص كريمش خضري )

م، كاظم حممد كاظم )دور املؤسسة التعليمية اجلامعية يف تنمية الوعي السيايس 2018 .685

ملاجستري قسم دراسة ميدانية جامعة الكوفة إنموذجا(، ا 2003الوطني يف العراق بعد 

النجف االرشف، بإرشاف د: امحد  -العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 ( 2018 /7 /6غالب شاله )
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م، كامل ابراهيم كامل ابو طه )وقف تنفيذ القرار االداري يف ضوء احكام 2018 .686

القانون القضاء االداري يف فلسطني دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة و

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د انور محدان مرزوق الشاعر

م، كرار عبد االمري عبدالعباس )مسؤولية مرتكبي اجلرائم ضد االنسانية امام 2018 .687

 -املحكمة اجلنائية الدولية(، قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 (  2018 /11 /2عبيس نعمة. ) النجف االرشف، بإرشاف د: امحد

م، كرار عبد العباس رايض )املسؤولية اجلزائية الناشئة عن التوسط لدى 2018 .688

 القضاة(، املاجستري القانون اجلنائي كلية القانون جامعة القادسية. 

م، كرم أبو احلال أبو شاويش )سياسات اإلحتاد األورويب إزاء اهلجرة غري النظامية 2018 .689

 The - املانيا حالة دراسة 2016 – 2011فاق املستقبل التحديات و آ

European Union`s policies towards irregular 

migration : challenges and future prospects [2011-

2016] case study : Germany املاجستري الدراسات الدولية كلية )

 حزبون.الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: نورما 

م، كريستيان عيد عاد )رقابة ديوان املحاسبة االدارية املسبقة عىل املناقصات 2018 .690

العمومية(، املاجستري قسم الوظيفة العامة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم 

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: جوزيف رزق اهلل.
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لسنة  26انون اجلنسية العراقية رقم م، كريم املحنة )املركز القانوين للمرأة يف ق2018 .691

النافذ(، املاجستري القانون الدويل اخلاص، كلية القانون جامعة الكوفة قسم  2006

 القانون اخلاص، بإرشاف د: امحد حسني جالب.

م، كفاح حبيب عكض )احلامية القانونية للمحتجزين والسجناء اثناء النزاعات 2018 .692

النجف  -ه، معهد العلمني للدراسات العليا املسلحة(، قسم القانون، الدكتورا

 (  2018 /10 /6االرشف، بإرشاف د: حيدر ادهم الطائي. )

م، كامل محد هاشم )حكم وفاة املشرتي يف عقد البيع برشط التجربة(، املاجستري 2018 .693

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

األوروبية بعد م، كنان صقر )دور الطاقة النفط والغاز يف العالقات الروسية 2018 .694

انتهاء احلرب الباردة( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

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

م، كه زنك عبدالرمحن رسول )دور املنظامت الدولية يف محاية النازحني اثناء 2018 .695

ري ذات الطابع الدويل( الدكتوراه فرع العام كلية احلقوق جامعة النزاعات املسلحة غ

 املوصل بإرشاف د: خلف رمضان حممد اجلبوري

(، املدنية الدعوى يف احلق النتقال القانوين التنظيم) ديھم، كوثر صالح م2018 .696

 .القادسية جامعة القانون كلية املرافعات املاجستري
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سؤولية اجلزائية عن جريمة افشاء الرس املرصيف(، م، كوثر عبدالرزاق عبداهلل )امل2018 .697

 املاجستري القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: سامر سعدون. 

(، 2018 - 2017م، كوزيت الياس املر )حتديات االدارة املالية العامة يف لبنان 2018 .698

لبنانية كلية احلقوق والعلوم املاجستري املهني / احلقوق قسم الوظيفة العامة، اجلامعة ال

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: غالب فرحات.

م، كوجلني عيل اكرب )اجلرائم املرضة بالصحة العامة دراسة مقارن(، املاجستري 2018 .699

 القانون اجلنائي، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: صباح سامي داود.   

لبعثات الدبلوماسية عن األعامل م، لنا حسني صالح )مسؤولية أعضاء ا2018 .700

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

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد عيل زعل الشباطات.

م، لندا مصطفى حسني الكلش )احلريات واحلقوق االساسية الدولية والوطنية 2018 .701

االردن(، املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة للعامل املهاجرين 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: عبدالسالم مهاش.

م، لؤى زعرور )الرقابة القضائية عىل سلطة رب العمل التأديبية(، الدبلوم، 2018 .702

لسالم اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عبدا

 شعيب.
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م، لؤي ابراهيم عبداهلل )آثار الفساد اإلداري عىل حقوق اإلنسان(، املاجستري 2018 .703

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، لؤي دوهان جاسم )التنظيم القانوين للدفاتر التجارية االلكرتونية وحجيتها 2018 .704

 -راسات العليا يف االثبات دراسة مقارنة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للد

 (2970( )2018-1-19النجف االرشف، بإرشاف د: عيل فوزي ابراهيم. )

م، ليث ابراهيم عيل )احلامية القانونية للعامل من اصابات العمل(، املاجستري 2018 .705

 كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، ليث طالل حسني )الواليات املتحدة االمريكية والتوازن االقليمية يف رشق 2018 .706

(، الدكتوراه السياسات الدولية جامعة بغداد قسم العلوم السياسية 2001ا بعد عام اسي

 بإرشاف د: حممد كريم فاضل. 

م، ليث عزيز ضباب )احلامية املدنية للمستهلك من االعالن التجاري االلكرتوين 2018 .707

املضلل دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة القادسية، 

 إرشاف د: عقيل رسحان.ب

م، ماجد ابراهيم الدباس )ضامنات حقوق االنسان يف الدستور االردين عند 2018 .708

اعالن حالة الطوارئ( املاجستري القانون العام جامعة عامن االهلية كلية احلقوق، 

 بإرشاف د: اسامة امحد احلناينة.
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ى االلغاء م، ماجد حامد محود الرصاف )رشطا املصلحة والصفحة يف دعو2018 .709

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون، كلية احلقوق جامعة املنصورة، بإرشاف د: رشيف 

 يوسف حلمي خاطر. 

م، ماجد محدان عاجب )سلطة القايض يف تعديل العقد دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .710

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

 م(2018-2-23 حسني املعموري. )ضمري

م، ماجد جمباس حسن )تنفيذ االلتزام العقدي عىل حساب املدين دراسة 2018 .711

مقارنة(، الدكتوراه القانون اخلاص، جامعة بغداد كلية القانون، بإرشاف د: عيل مطرش 

 عبدالصاحب. 

تعزيز  م، مازن جبور )رضورات جتديد العقد االجتامعي السوري دراسة يف أمهية2018 .712

ثقافة املواطنة( املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 

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

م، مازن خالد كامل )التطبيقات احلديثة ملسؤولية االدارة(، املاجستري، القانون 2018 .713

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د: غادي مقلد.      

م، مالك أمحد إبراهيم اجلدبة )التحريض الصوري عىل اجلريمة يف الترشيع 2018 .714

رشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية( املاجستري اجلزائي الفلسطيني دراسة مقارنة بال
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كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حسام الدين حممود 

 زكريا الدن.

م، مالك املرصي )دور الواليات املتحدة االمريكية يف املفاوضات الفلسطينية 2018 .715

بلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق االرسائيلية(، املاجستري العالقات الدولية والد

 والعلوم السياسية واالدارية.

م، ماهر ابو رافع )الرقابة القضائية عىل انتخابات جملس االدارة املحلية دراسة 2018 .716

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

 حممد احلسني. 

ن خويش )املتغري السوري يف سياسة ايران اخلارجية ازاء دول م، ماهر سعدو2018 .717

(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني 2011اخلليج العريب بعد عام 

 النجف االرشف، بإرشاف الدكتور حممد ياس خضري.  -للدراسات العليا 

راسة قانونية د -م، ماهر حمسن عبود )خيار التأخري يف تنفيذ االلتزام التجاري2018 .718

كلية القانون،  -مقارنة بالفقه االسالمي( الدكتوراه الفرع اخلاص، جامعة كربالء 

 بإرشاف د: باسم علوان طعمة.
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م، مايا مارون يزبك )مسامهة االدارة العامة واالعالم يف تنمية املجتمع(، 2018 .719

ق والعلوم السياسية املاجستري املهني وظيفة القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقو

 واالدارية، بإرشاف د: عصام مبارك.

م، مثنى حسن حممود عطية )االمن الدويل واجلريمة املنظمة(، الدكتوراه، جامعة 2018 .720

 بغداد قسم العلوم السياسية. 

م، جماهد مهدي رشيد الالمي )سلطة القايض يف استكامل الدليل الناقص يف 2018 .721

الدعوى املدنية دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اخلاص، كلية القانون جامعة الكوفة، 

 بإرشاف د: عزيز كاظم جرب اخلفاجي. 

دراسة م، جمد محود )الوصية الواجبة يف الفقه االسالمي والترشيعات الوضعية 2018 .722

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

 مؤيد زيدان و د عبداملنعم سقا.

م، جمدولني حداد )اسلوب رشكات القطاع املشرتك يف ادارة املرافق االقتصادية 2018 .723

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

 بإرشاف د: سنان عامر. 
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م، جمدي هبجت صالح عبدالعال خليفة )املسئولية اجلنائية ملروجي الشائعات 2018 .724

وأثرها عىل األمن القومي( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د: 

 أمحد شوقي عمر أبو خطوه.

 االدارة اللبنانية(، املاجستري م، جميد مطر )العالقة بني الوزير واملدير العام يف2018 .725

الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 بإرشاف د: عصام نعمة اسامعيل.

م، حمسن غايل )الرقابة الدولية والوطنية عىل إنقاذ أحكام القانون الدويل حلقوق 2018 .726

 ام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.اإلنسان( الدكتوراه قسم القانون الع

م، حممد ابراهيم قانصو )االمامة وتداعياهتا عىل الفكر االسالمي(، الدكتوراه، 2018 .727

 كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.  

م، حممد ابراهيم موسى )ظاهرة العنف السيايس املتطرف واثرها عىل الوحدة 2018 .728

(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني 2003لعراق بعد عام الوطنية يف ا

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان العكييل. -للدراسات العليا 

العراقية بعد االحتالل األمريكي للعراق  -م، حممد أبو شومر )العالقات الرتكية2018 .729

م السياسية جامعة دمشق ( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلو2003

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نمري عيسى.
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م، حممد أمحد حامد فروانة )ضامنات استجواب املتهم يف التحقيق االبتدائي 2018 .730

دراسة مقارنة يف الترشيع الفلسطيني والرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة 

 ني بإرشاف د: تامر حامد القايض.والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسط

م، حممد امحد حسني العزاوي )الوصاية عىل املصارف اخلاصة دراسة مقارنة(، 2018 .731

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، حممد امحد عزيز )اليقني يف الترشيع الرضيبي العراقي(، املاجستري كلية احلقوق 2018 .732

 جامعة تكريت.

احلامية القانونية للنازحني دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية م، حممد اقبال انق )2018 .733

القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: امحد اسامعيل و د سنان 

 عامر.

م، حممد الزغلول )دعوى بطالن احلكم التحكيمي( املاجستري كلية القانون 2018 .734

 د: مؤيد زيدان.جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف 

م، حممد السعدي )مستقبل االقتصاد الرويس يف ظل العقوبات الدولية وتراجع 2018 .735

أسعار النفط العاملية( الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم 

 السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صابر بلول.
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السيد حممد )احلامية القانونية من آثار بطالن عقود االستثامر(، م، حممد السعيد 2018 .736

 الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

م، حممد السيد حممد عبدالرمحن الشهاوى )التنمية املحلية وأثرها عىل التنمية 2018 .737

 االقتصادية( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

)القواعد الواجبة التطبيق عىل منازعات العقود الدولية للتجارة م، حممد العبداهلل 2018 .738

االلكرتونية دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: ساجر اخلابور.

م، حممد أمري إسامعيل ياسني )االستعامل املرشوع للقوة يف الترشيع اجلنائي 2018 .739

دراسة مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون الفلسطيني 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: تامر حامد القايض.

م، حممد ايمن سعد اجلوجري، الطاقة املتجددة ودورها يف حل ازمات الطاقة، 2018 .740

 ية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهور

م، حممد باسل محامي )ممارسة الرشكة االجنبية نشاطها يف سورية دراسة مقارنة( 2018 .741

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

 اجلندي. 
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م، حممد تكروين )االشكاليات القانونية لرشكات التخزين االلكرتوين( 2018 .742

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

 الطاس و د حنان ملكيه.

م، حممد توفيق قديري )النيابة الرشعية بني الفقه االسالمي والقانون اجلزائري 2018 .743

دراسة مقارنة ببعض القوانني العربية(، الدكتوراه ختصص العقود واملسؤولية، جامعة 

 ة احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، بإرشاف د: عز الدين كحيل.حممد خيرض كلي

م، حممد جابر عبد احلميد البلتاجي )تأثري العقوبات االقتصادية الدولية عىل 2018 .744

 االقتصاد العريب( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.

دية الدولية عىل م، حممد جابر عبد احلميد البلتاجي، تأثري العقوبات االقتصا2018 .745

االقتصاد العريب، رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممد جاسم حممد )املفقودون دراسة حتليلية يف القانون الدويل االنساين(، 2018 .746

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

 حيدر كاظم عبدعيل.
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م، حممد جبار مطلك )السياسة اخلارجية االيرانية جتاه املنطقة العربية بعد الربيع 2018 .747

العريب نامذج خمتارة(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 

 بإرشاف د: فكرت نامق عبدالفتاح.

م، حممد جالل عبدالكريم )مدى اسرتقاق الشعوب لدى جملس االمن العراق 2018 .748

إنموذجا(، املاجستري قسم القانون العام، االكاديمية العليا للدراسات العلمية 

 واالنسانية، بإرشاف د: امحد عبدالرزاق.  

جستري م، حممد جواد عيل سائيل )التحكيم يف االسواق املالية دراسة مقارنة( املا2018 .749

 لبنان. -القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

م، حممد جودت عامر )توزيع القوة ومستقبل التوازن العاملى( الدكتوراه، كلية 2018 .750

 العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، حممد حازم عبد الستار )احلامية املدنية للمستهلك يف العقد االلكرتوين(، 2018 .751

اص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية املاجستري القانون اخل

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

م، حممد حاكم كوير )املسؤولية الدولية عن انتهاء مبادئ احلظر والتقييد يف 2018 .752

 -ا القانون الدويل االنساين(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العلي

 (  2018 /6 /30النجف االرشف، بإرشاف د: امحد عبيس الفتالوي. )



163 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممد حامد سلطان )دور الوسيط اإلقليمي يف تسوية الرصاعات بمنطقة 2018 .753

العلوم السياسية كلية اإلمام الكاظم  الرشق األوسط : سلطنة ُعامن انموذجًا(، قسم

 )ع(، املاجستري، بإرشاف د: حممد كريم كاظم. 

م، حممد حبيب فتح اهلل عزيز )القرارات االدارية السكوتية والرقابة القضائية 2018 .754

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

 جامعة كركوك، بإرشاف د: سامي حسن نجم احلمداين.

ام عقد البناء والتملك م، حممد حسام غره )تعاقد ادارة املرفق العام وفق نظ2018 .755

والتشغيل والتحويل دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية 

 العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلسن.

م، حممد حسام نوري اجلمييل )احلامية الوطنية والدولية للطائرات املدنية(، 2018 .756

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

 شكر    

م، حممد حسن حيدر امحد )جملس الشيوخ يف االنظمة ذات املجتمعات التعددية 2018 .757

ولبنان(، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: طالح حممد طليس.
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يل )جريمة االبادة اجلامعية أمام املحكمة اجلنائية الدولية(، م، حممد حسن هل2018 .758

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

 سلهب      

 2003م، حممد حسن ياسني طه املوسوي )اخلطاب التكفريي يف العراق بعد عام 2018 .759

املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية  اسرتاتيجية املواجهة ومعاجلة االثار(

 جامعة النهرين.    

م، حممد حسناوي شويع حسون )تفوق قانون القايض عىل القانون االجنبي 2018 .760

 كلية القانون.  -دراسة مقارنة(، الدكتوراه، القانون اخلاص جامعة بابل 

ية يف القانون العراقي م، حممد حسني جاسم )مسؤولية املهندس املعامري املدن2018 .761

واملقارن(، املاجستري معهد العلمني للدراسات العليا املاجستري القانون، بإرشاف د: 

 حسن حنتوش رشيد.

م، حممد محزة علوان )االبعاد السياسية واالقتصادية للعقوبات املفروضة عىل 2018 .762

 (، الدكتوراه، جامعة بغداد قسم العلوم السياسية.2005ايران بعد عام 

م، حممد محيد فاضل املوسوي )اثر النظام االنتخايب يف السلوك السيايس للناخب 2018 .763

(، املاجستري العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 2003العراقي بعد العام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. -
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ان الطاقة العاملي م، حممد محيد حممد )الغازالطبيعي للرشق االوسط ىف ميز2018 .764

التنافس الرويس االمريكي انموذجا( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 

 جامعة النهرين.    

م، حممد رضا عيل البو رساية )احلامية املدنية للحق املعنوي للمؤلف يف الترشيعني 2018 .765

األوسط كلية  االردين والعراقي(، املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق

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

م، حممد رمضان طه البيومي )األثار االقتصادية حلامية حقوق امللكية الفكرية يف 2018 .766

قطاع الزراعة يف ظل اتفاق الرتبس دراسة مقارنة مع التطبيق عىل مرص( الدكتوراه كلية 

 املنصورة مرص احلقوق جامعة

م، حممد زامل كاظم )احلامية القانونية حلرية الصحافة دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .767

النجف االرشف، بإرشاف  -قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: عامر طارق.

قيق م، حممد زايد عبد السالم اجلديد )حتصيل االيرادات املحلية ودورها يف حت2018 .768

 التنمية االقتصادية دراسة مقارنة( املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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م، حممد زيتون )الكيان الصهيوين يف ضوء إعادة قراءة اثار فلسطني(، املاجستري 2018 .769

الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، 

 .بإرشاف د: عادل يمني

م، حممد رساج )السياسة اجلنائية للمرشع السوري يف جرائم اخلطر( الدكتوراه 2018 .770

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

م، حممد سعد )موازنات وحدات االدارة املحلية وعالقاهتا باملوازنة العامة 2018 .771

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

 العموري.

م، حممد سعود عايف اجلمعان )اثر مبدا التقايض االداري عىل درجتني يف سري 2018 .772

اجراءات املحاكمة العادلة امام القضاء االداري االردين(، املاجستري القانون العام 

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

 الشباطات

م، حممد سعيد حسن عيل، دور تكنلوجيا االشعاع يف حتقيق التنمية االقتصادية، 2018 .773

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حممد سالمه عيد يونس )القضاء العسكري يف ميزان الرشيعة اإلسالمية 2018 .774

دراسة تطبيقية عىل القانون الثوري الفلسطيني( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عبد الرمحن سلامن نرص الداية.

م، حممد سالمه عيد يونس )القضاء العسكري يف ميزان الرشيعة اإلسالمية 2018 .775

ي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون دراسة تطبيقية عىل القانون الثوري الفلسطين

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عبد الرمحن سلامن نرص الداية.

م، حممد سلطان الكعبي )الضامنات التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة(، 2018 .776

عالء  املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة االمارات العربية املتحدة، بإرشاف د:

 حميي الدين مصطفى.

م، حممد سليامن عيل )السياسة اخلارجية األمريكية اجتاه إفريقيا بعد انتهاء احلرب 2018 .777

الباردة دول حوض النيل نموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية 

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

 نصور د.فادي خليل.امل

م، حممد سمري حممد بلتاجي )املسؤولية املرتتبة عىل االمتناع عن تنفيذ األحكام 2018 .778

 The responsibility of abstention of enforcement القضائية
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of judgments  املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني )

 بإرشاف د: مصطفى عبد الباقي.

م، حممد سمني ابراهيم مهدي )احلامية املدنية للمستهلك يف العقود االلكرتونية 2018 .779

 لبنان –دراسة مقارنة( املاجستري القانون اخلاص كلية احلقوق اجلامعة االسالمية بريوت 

  عباهلل عاشور عامر د بإرشاف

كرتوين. م، حممد سيد حممد عيسى غيضان، املشاكل القانونية للعقد االداري االل2018 .780

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد شفيق اهلندي )اللويب العريب ودوره يف صناعة السياسة اخلارجية يف 2018 .781

الواليات املتحدة األمريكية الواقع واألفاق املستقبلية( املاجستري االختصاص العالقات 

سياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد الدولية كلية العلوم ال

 العزيز املنصور.

م، حممد صالح حسن )القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن املنظامت الدولية( 2018 .782

املاجستري كلية القانون جامعة ميسان، د: عبدالرسول كريم أبوصيبع رئيسا د: أمحد 

 لامن حممود عضوا د: صادق زغري حميسن مرشفا.عبدالرزاق هضم عضوا د: حممد س
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م، حممد صالح شمص )التخطيط االسرتاتيجي يف جملس االنامء واالعامر نموذج 2018 .783

مرشوع دعم التنمية املحلية يف شامل لبنان(، املاجستري، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: نجوى مصطفى حساوي.

م، حممد صبحي عبد الرمحن صبابة )حدود الطاعة الواجبة عند التنازع يف الفقه 2018 .784

اإلسالمي( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف 

 د: زياد إبراهيم مقداد.

م، حممد صالح عاشور متويل، اقتصادات ادارة االزمات املالية، رسائل واطاريح 2018 .785

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القا

م، حممد طالب رشموط احللبويس )التداول السلمي للسلطة يف الدولة 2018 .786

الديمقراطية( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية 

 بإرشاف د: عادل العيل.

حض قصد اإلرضار بالغري وتطبيقاته يف م، حممد طه رمضان رمضان )معيار مت2018 .787

األحوال الشخصية والفقه اإلسالمي ومدى أخذ القانون املدين املرصي به( الدكتوراه 

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، حممد عبد االمري عباس )العقوبة األشد بني القوانني الوضعية والرشيعة 2018 .788

 ية القانون جامعة القادسية.اإلسالمية(، املاجستري القانون اجلنائي كل
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م، حممد عبد احلفيظ جاد عبد احلفيظ يوسف، اثر القانون الروماين عىل الرشائع 2018 .789

قديمها وحديثها. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

اآلثار املرتتبة م، حممد عبد الكريم حممد نسامن )جريمة الغش يف املواد الغذائية و2018 .790

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

 بإرشاف د: مازن إسامعيل مصباح هنية.

م، حممد عبد اللطيف اهل )جريمة القتل اخلطأ يف الترشيع الفلسطيني دراسة 2018 .791

امعة االسالمية بغزة فلسطني حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجل

 بإرشاف د: عىل عبد الفتاح نصار.

م، حممد عبد املقصود حممد غانم )النظام القانوين للرشاء باهلامش( الدكتوراه 2018 .792

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، حممد عبد النارص كامل عياش )حجية االعرتاف وأثر بطالنه يف إثبات جرائم 2018 .793

مقارنة مع الرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون املخدرات دراسة 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: عفيف حممد ابو كلوب.
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م، حممد عبدالرزاق العيساوي )النقص يف بيانات الشيك(، املاجستري قسم 2018 .794

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

 بإرشاف د: فائق حممود شامع.

م، حممد عبدالكريم سامل )اثر النزاع املسلح غري الدويل عىل العمل االنساين(، 2018 .795

النجف االرشف، بإرشاف  -قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات العليا 

 د: عبد عيل حممد سوادي.  

)القيمة القانونية للتصديق الناقص عىل  م، حممد عبداهلل عبد الدايم عاشور2018 .796

املعاهدات الدولية دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل والنظم 

الدستورية والرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.

كامل )إسقاطات الفكر السيايس اإليراين عىل دول اخلليج م، حممد عبداهلل يوسف 2018 .797

البحرين دراسة حالة( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم  2016-2011العريب 

 العلوم السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عمر محدان احلرضمي

بني النخبوية م، حممد عدنان مشوش )مظاهر التحول يف املعارضة العراقية 2018 .798

 -(، قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات العليا 2003-1991والشعبية 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عيل دريول اجلبوري.
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م، حممد عالء حممد )دور نظرية االثراء بال سبب يف محاية املتعاقد الفعيل ضمن 2018 .799

لقانون جامعة دمشق اجلمهورية اطار العقد االداري دراسة مقارنة( الدكتوراه كلية ا

 العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلالق و د عامر الرتكاوي.

م، حممد عىل الراشد الرشيف )ختريج الفروع عىل األصول مع دراسة تطبيقية 2018 .800

 لبعض املسائل الفقهية عند املالكية(، املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

م، حممد عيل املليجي )تسوية النزاعات يف عقود استثامر البرتول( املاجستري كلية 2018 .801

 القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: سعيد نحييل. 

م، حممد عيل محد )املفهوم الدستوري للمواطنة ودورها يف بناء الدولة دراسة 2018 .802

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

 حسن البحري.

م، حممد عيد املقت )براءة االخرتاع يف جمال التقانة احليوية وفقا لالتفاقيات 2018 .803

الدولية واحلقوق املقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية 

 السورية، بإرشاف د: اجلندي.

ه )دور النظام املرصيف الدويل يف مكافحة جريمة متويل االرهاب( م، حممد غر2018 .804

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

 خازم.
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م، حممد فالح حسن الساعدي )املسؤولية اجلزائية للهيئات املعنوية عن جريمة 2018 .805

املقارن(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة تلويث البيئة يف القانون اللبناين و

 االسالمية يف لبنان بإرشاف د نضال الشاعر    

م، حممد فائق حممود الشامع )التزامات مستأجر العقار يف القانون االردين(، 2018 .806

جامعة الرشق االوسط كلية احلقوق االردن، املاجستري قسم القانون اخلاص، بإرشاف 

 عزمي مسعود ابو مغيل.   د: مهند

م، حممد فرج حيفويف )قراءة يف الدستور اللبناين بعد ربع قرن عىل اتفاق الطائف 2018 .807

رئاسة اجلمهورية وقوانني االنتخاب االزمات واحللول(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: امحد سعيفان.

فواز عبداهلل )سلطة االدارة جتاه التعهدات يف ظل العقد االداري(، م، حممد 2018 .808

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

م، حممد فوزي زيدان )مسؤولية املرصف يف دفع ودائع زبائنه اثناء النزاعات 2018 .809

لعايل القانون اخلاص / املدين كلية احلقوق جامعة املسلحة غري الدولية( الدبلوم ا

 املوصل بإرشاف د: اكرم حممود حسني 
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م، حممد قاسم يعقوب )الدور االجتهادي للمحكمة االحتادية العليا بشأن 2018 .810

اقرتاحات القوانني دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة 

 حممد شكر       االسالمية يف لبنان بإرشاف د

م، حممد كلثوم )األزمة السورية الراهنة وتداعياهتا عىل العالقات السورية 2018 .811

الرتكية( املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عيل عباس.

ية االقتصادية السياسية يف العراق م، حممد جميد حسني الدرويش )عملية التنم2018 .812

دراسة مقارنة مع التجربة املاليزية(، املاجستري، كلية العلوم السياسية  2003بعد عام 

 اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عبداهلادي يموت    

م، حممد جميد حممد السعد )وقف تنفيذ القرار االداري يف القانون العراقي دراسة 2018 .813

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

 قبيالت.  

م، حممد حمرم حسن عبداهلل شادي )تطبيق احلد األدنى واحلد األعىل لألجور 2018 .814

وانعكاساته عىل املؤرشات التنموية دراسة مقارنة وتطبيقية عىل مرص( الدكتوراه كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مرص
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م، حممد حمرم حسن عبداهلل شادي، تطبيق احلد االدنى واحلد االقىص لألجور 2018 .815

وانعكاساته عىل املؤرشات التنموية رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد حمفوض )االلتزام بالتنفيذ الشخيص يف نطاق العقود االدارية دراسة 2018 .816

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

 باسم عزو. 

م، حممد حممد )التنظيم القانوين للتسليف عىل االسناد( الدكتوراه كلية القانون 2018 .817

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: الطاس.

ة االعتداء املادي لإلدارة دراسة مقارنة( م، حممد حممود )دور القضاء يف مواجه2018 .818

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

 اسامعيل.

م، حممد مرعي جاسم )االرهاب واالختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية 2018 .819

، بإرشاف النجف االرشف -الدولية(، الدكتوراه، معهد العلمني للدراسات العليا 

 الدكتور عباس عبود عباس.      

م، حممد مصطفى )البيكوتني من الوجهة القانوين( املاجستري كلية القانون جامعة 2018 .820

 دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد قرباش. 
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م، حممد مطرش عبد ضامن )اشكاليات التنظيم القانوين ملنصب نائب رئيس 2018 .821

(، املاجستري القانون الدستوري كلية 2005تور مجهورية العراق لسنة اجلمهورية يف دس

 القانون جامعة القادسية.

م، حممد موفق النعساين )االعتبار الشخيص يف رشكات االموال( املاجستري كلية 2018 .822

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

عوادي )التأصيل الفقهي للطعن يف احلكم القضائي م، حممد ناهض عبد الرزاق ال2018 .823

جامعة  -القانون اخلاص، كلية القانون  -يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة( املاجستري 

  الكوفة، بإرشاف د: رشف نبيل مهدي زوين.

م، حممد نعامن عبدالرمحن الداودي )االكتتاب يف الرشكة املسامهة قواعد 2018 .824

 لبنان. -انون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت وضوابط( املاجستري الق

م، حممد نوري خلف )جريمة إساءة استعامل السلطة يف الترشيعني العراقي 2018 .825

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

 االردن بإرشاف د: ايمن الرفوع.

الدستوري يف الرقابة عىل االمتناع الترشيعي  م، حممد هاشم حممد )دور القضاء2018 .826

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

 االرشف، بإرشاف د: حيدر حممد حسن.
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م، حممد وحيد فرحان )دور املحامي الدويل يف القضايا الدولية االنسانية(، 2018 .827

 حلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د امحد حجال     املاجستري، القانون العام كلية ا

م، حممد وليد طقوش )محاية اطراف عقد االجيار يف ظل تطور قوانني االجيارات 2018 .828

 فوزي د بإرشاف لبنان –اللبناين( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

  ادهم

ملشكالت الدفع االلكرتوين( الدكتوراه كلية م، حممد يوسف )احللول القانونية 2018 .829

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

م، حممد يونس حممد العبيدي )التنظيم القانوين لوثائق البيوع الدويل دراسة 2018 .830

 مقارنة( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: مهند ابراهيم عيل 

حممود امحد الفرحيات )العمل القرسي يف ضوء االتفاقيات الدولية  م،2018 .831

والترشيعات األردنية( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية 

 اهلاشمية بإرشاف د: أيمن أديب هلسا.

م، حممود جرب حممد ابو عوكل )الشكوى الربملانية كأداة رقابية عىل السلطة 2018 .832

ذية ومدى فاعليتها يف النظام الدستوري الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء النظم التنفي

الديمقراطية والرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية 

 بغزة فلسطني بإرشاف د: باسم صبحي بشناق.
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املاجستري م، حممود حسن )مدى تأثري حسن النية عىل قيود السجل العقاري( 2018 .833

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

م، حممود ديب )اثر املصالح االقتصادية يف العالقات العربية الصينية منذ عام 2018 .834

اخلليج العريب مرص سورية أنموذجًا( الدكتوراه االختصاص العالقات  1990

العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، االقتصادية الدولية كلية 

 بإرشاف د: صابر بلول.

م، حممود سليامن حممد ابو غياض )أثر الشبهات الواردة عىل الدعاوى ووسائل 2018 .835

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

 مد حممد احلويل.فلسطني بإرشاف د: ماهر حا

م، حممود فارس حممد )االختصاصات اإلدارية ملجالس املحافظات غري املنتظمة 2018 .836

 يف اقليم(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، حممود فضل احلنيطي )الرقابة السياسية ملجلس األمة األردين عىل أعامل 2018 .837

ة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة السلطة التنفيذية(، املاجستري القانون العام جامع

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد الشباطات.
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م، حممود ماجد حممود جحجوح )أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكرتوين يف 2018 .838

الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء الرشيعة االسالمية( املاجستري كلية الرشيعة 

 السالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: هاين عبد الرمحن غانم. والقانون اجلامعة ا

م، حممود حممد حممد ابراهيم فياض )املسئولية املدنية الناشئة عن استخدام 2018 .839

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال( الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

مبدأ املرشوعية يف م، حممود حممد مسلم ابو موسى )حالة الطوارئ كاستثناء عىل 2018 .840

الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة مع النظم القانونية والرشيعة االسالمية( املاجستري 

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

 بشناق.

م، مرتىض قاسم حسن )صالحيات االقاليم لعقد املعاهدات الدولية العراق 2018 .841

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

 زهري شكر    

م، مرهف كله )عقد املتجرة باهلامش يف االسواق املالية( املاجستري كلية القانون 2018 .842

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

بوري )املفتش العام واختصاصه الرقايب عىل م، مروان جاسم محود عطية اجل2018 .843

مؤسسات الدولة يف العراق(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم 
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السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: امحد خورشيد محيدي املفرجي و د سعد عطية محد 

 املوسى.

امت الدولية بعد احلرب م، مروان حسني ياسني )املتغريات املؤثرة يف اداء املنظ2018 .844

الباردة منظمة الصحة العاملية إنموذجا(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد 

النجف االرشف، بإرشاف د: حممد ياس خضري.  -العلمني للدراسات العليا 

 )العالقات الدولية(

اسة م، مروان صالح جميد )املركز القانوين لقايض التحقيق يف القانون العراقي در2018 .845

مقارنة(، املاجستري، كلية احلقوق قسم القانون اجلنائي مجهورية مرص العربية، بإرشاف 

 د: ارشف توفيق شمس الدين. 

م، مروان عبد اجلبوري )استاذ جامعي( )اخلالفة يف اخلصومة(، قسم قانون 2018 .846

د:  كلية احلقوق جامعة االسكندرية، التقدير امتياز، املاجستري، بإرشاف -املرافعات 

 طلعت دويدار.

م، مروان عبد النبي وسام )توجهات السياسة اخلارجية الروسية ىف منطقة الرشق 2018 .847

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة 2012االوسط بعد عام 

 النهرين.   



181 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، مروان حممد سالمة املحامي )رقابة القضاء عىل ميعاد التحكيم(، املاجستري 2018 .848

سم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية ق

 االردن بإرشاف د: مهند عزمي ابو مغيل.

م، مروة حسني لعيبي )احلامية اجلزائية لسري العمل(، املاجستري القانون اجلنائي، 2018 .849

 كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: كاظم عبداهلل الشمري. 

، مروة سامي جبار )أثر التقلبات االقتصادية عىل احلق املايل للمتعاقد يف عقد م2018 .850

 االشغال العامة يف العراق(، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.

م، مروة صالح حسني )التنظيم القانوين لعقد البيع يف املزاد االلكرتوين دراسة 2018 .851

غداد كلية القانون، بإرشاف د: حيدر فليح مقارنة(، املاجستري القانون اخلاص، جامعة ب

 حسن. 

م، مريم قيص سلامن احلسناوي )طبيعة العمل القضائي بني السلطة املستقلة 2018 .852

والوظيفة العامة( املاجستري القانون العام، كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: رنا 

 حممد رايض البيايت.

الدستوري يف محاية حقوق االنسان دراسة  م، مريم ماجد محد صالح )اثر القصور2018 .853

مقارنة( الدبلوم العايل حلقوق االنسان، كلية احلقوق جامعة النهرين، بإرشاف د: رنا 

 سالم امانة. 
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م، مريم مالك ياغي )االدارة االمريكية لالزمات الدولية ازمة االسلحة 2018 .854

امعة اللبنانية كلية احلقوق الكيميائية يف سوريا نموذجا(، املاجستري االسرتاتيجية، اجل

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: كامل محاد.

م، مسلم عبد اهلل مهدي )حقوق العامل املهاجرين العراقيني( كلية احلقوق جامعة 2018 .855

 النهرين ، الدبلوم العايل حلقوق االنسان، بإرشاف د: سارة خلف جاسم.

)االجتار بالبرش يف القانون الكويتي والقانون م، مشاري منوخ مشعل الشعالين 2018 .856

االردين عىل ضوء املعاهدات الدولية(، املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق 

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

مقارنة( املاجستري  م، مشعان امحد هادي السعيدي )عقد إدارة املال الشائع دراسة2018 .857

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

 الشوابكة.

م، مصطفى ابراهيم مصطفى حممد عبيد، مبدأ حرية املنافسة يف العقود االدارية 2018 .858

 عربية.الدولية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، مصطفى امحد فؤاد فتاح احلمداين )القرصنة وامن البحر االمحر(، املاجستري، 2018 .859

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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م، مصطفى مجال عبدالسميع عيد، التنظيم القانوين للدفوع الشكلية يف قانون 2018 .860

صورة مجهورية املرافعات املرصي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املن

 مرص العربية.

م، مصطفى سامي امحد ابو مراد )تفويض مأمور الضبط القضائي يف مرحلة 2018 .861

املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة  التحقيق االبتدائي دراسة حتليل مقارنة(

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: ايمن نرص عبد العال.

ناقل اجلوي بالتزام السالمة عن احلوادث م، مصطفى سعيد وهاب )إخالل ال2018 .862

 اإلرهابية(، املاجستري القانون التجاري كلية القانون جامعة القادسية.

 2002م، مصطفى صادق عواد الكبييس )االصالح السيايس يف العراق بعد عام 2018 .863

املعوقات واحللول(، املاجستري، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د: هشام 

 حكمت.

م، مصطفى صباح مجعة )املسؤولية املوضوعية للدولة عن أرضار التلوث 2018 .864

 األشعاعي النووي(، املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، مصطفى عبد الكريم قنيطة )املسئولية املرتتبة عىل ادارة النفايات الطبية دراسة 2018 .865

امعة االسالمية بغزة فلسطني فقهية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجل

 بإرشاف د: رفيق اسعد رضوان.
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م، مصطفى عيل عبد احلسني جميد النجم )تأجيل تنفيذ احلكم اجلزائي دراسة 2018 .866

مقارنة بني القانون الوضعي والفقه االسالمي(، املاجستري، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: حسون عبيد هجيج الفتالوي.  -العليا 

للعراق وأثرها عىل األمن  م، مصطفى عيل عبد العكييل )العالقات اإلقليمية2018 .867

م/ السعودية وإيران نموذجًا(، املاجستري العلوم السياسية معهد 2003الوطني بعد عام 

 العلمني للدراسات العليا بإرشاف د: اسامة مرتىض السعيدي.

م، مصطفى كريم عبيد )احلامية الدولية حلقوق ذوي االحتياجات اخلاصة العراق 2018 .868

الدبلوم العايل حلقوق االنسان، امحد عبد الرزاق  امعة النهرين،انموذجا( كلية احلقوق ج

د: ميسون خلف  د: نوال طارق أبراهيم عضوا. د: رنا سالم امانة عضوا. هضم رئيسا.

  محد عضوا و مرشفا.

م، مصطفى ليث غضبان )التنظيم القانوين لعقد اعرتاف العب كرة القدم( 2018 .869

  فليح حيدر د بإرشاف لبنان –السالمية بريوت املاجستري القانون اخلاص اجلامعة ا

م، مصطفى ناجي حممد، دور احلاسب اآليل يف تيسري إجراءات التقايض. رسائل 2018 .870

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى وليد مصطفى ابو دلو )اإلطار القانوين لعقد الفندقة يف األردن( 2018 .871

 اجستري جامعة عامن العربية كلية القانون االردن بإرشاف د: امحد عبدالكريم ابو شنب امل
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م، مصعب سالمة سلامن الدحدوح )النظام القانوين للموظف الفعيل يف فلسطني 2018 .872

بني النظرية والتطبيق دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة 

  بإرشاف د: انور محدان مرزوق الشاعر.االسالمية بغزة فلسطني

م، مرض يوسف )فعالية القواعد الدولية الناظمة للعمل املرصيف( الدكتوراه كلية 2018 .873

القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: ماهر ملندي و د موسى 

 مرتي.

بني االنقسام و م، معاذ أمحد حممد العطشان )واقع العمل الوطني الفلسطيني 2018 .874

( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة 2017-2006الوحدة 

 الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، معاذ جهاد حممد درويش )اخلطأ الطبي يف الترشيع الفلسطيني ومسؤولية 2018 .875

المية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اإلدارة املرتتبة عنه دراسة مقارنة بالرشيعة اإلس

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: أنور محدان الشاعر.

م، معاذ حممد عبد اهلادي االشقر )مسؤولية إرسائيل الدولية عن انتهاك حرية 2018 .876

الصحافة واإلعالم يف فلسطني دراسة مقارنة يف ضوء الرشيعة االسالمية( املاجستري 

 رشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د باسم صبحي بشناق.كلية ال
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م، معتز باهلل العبيدي )احلامية القانونية لالستثامر االجنبي املبارش دراسة مقارنة( 2018 .877

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

 مرتي.

امحد )مطابقة املعاير الدولية للمؤسسات االصالحية لألحداث م، معتز حممود 2018 .878

يف العراق(، كلية احلقوق جامعة النهرين الدبلوم العايل حلقوق االنسان قسم القانون 

 العام، بإرشاف د: أمل فاضل عبد.

م، معني وليد الوحيدي )التعويض عن اخلطأ يف احلبس االحتياطي يف الترشيع 2018 .879

الرشيعة اإلسالمية والترشيعات الوضعية دراسة حتليلية مقارنة( الفلسطيني يف ضوء 

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

 الدين حممود الدن.

 – 2003م، مفتاح حممد عمر )دور اإلحتاد اإلفريقي يف حل النزاعات االقليمية 2018 .880

سة حال( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم درا دارفور اقليم ازمة 2017

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: حممد بني عيسى

م، مقداد عبد الزهرة )تصدي املحكمة االدارية العليا للفصل يف موضوع 2018 .881

 الدعوى يف العراق(، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.
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م، مكي شاكر حممود )ابطال قرار التحكيم التجاري دراسة مقارنة(، املاجستري 2018 .882

النجف االرشف، بإرشاف د: ابراهيم  -قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 اسامعيل ابراهيم. 

م، مالك عواد صواحلة )أثر اإلفصاح و الشفافية كأحد مبادئ احلوكمة عىل 2018 .883

 التجارية(، جامعة الريموك االردن.  تنافسية الرشكات 

م، مالك حممود برجاوي )عقد العمل عن بعد عرب استخدام التقنيات اجلديدة 2018 .884

للمعلومات واالتصاالت(، الدبلوم قانون االعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق 

 والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: عيل رحال.

شهوان )دور التحكيم يف فض منازعات النقل البحري م، ممدوح حممد حامد ال2018 .885

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

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: مهند ابو مغيل.

م، منال حممود كريم محوري )أثر الثورة املعلوماتية وثورة االتصاالت عىل 2018 .886

( املاجستري كلية اآلداب 2017-2010السياسية واألمنية يف املنطقة العربية  التحّوالت

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

 احلرضمي



188 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، منترص محندي )اثر االزمة السورية عىل وثائق السجل العقاري دراسة عملية 2018 .887

ون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: تطبيقية( املاجستري كلية القان

 حرح.

م، منتهى فزاع عبد )تنازع االختصاص ودور املحكمة الفدرالية يف حله دراسة 2018 .888

مقارنة(، املاجستري القانون العام، كلية القانون جامعة بغداد، بإرشاف د: رافع خرض 

 صالح. 

لقانوين لعقود الطاقة املتجددة(، قسم م، منذر يوسف حممد الرشمان )املفهوم ا2018 .889

القانون اخلاص املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية 

 اهلاشمية االردن بإرشاف د: حممد ابراهيم ابو اهليجاء.

م، منصور جنيدي )ادارة مرافق السجون ومدى قابليته للتطوير( املاجستري كلية 2018 .890

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: نجم االمحد. القانون جامعة دمشق 

م، منعم أمحد حسن )االسرتاتيجية اإليرانية يف املنطقة العربية القيود والفرص 2018 .891

 الرشق جامعة السياسية العلوم قسم والعلوم اآلداب كلية املاجستري( 2015 – 2010

 القطاطشة حممد: د بإرشاف االردن عامن االوسط
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حسني معتوق )القتل إشفاقًا بني التجريم واإلجازة األوثانازيا  م، منى2018 .892

(Euthanasia) األوتانازيا ،(Euthanasie) الدكتوراه قسم القانون العام )

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.

م، مها ناجي جاسم )فكرة التعويض العقايب وأثرها يف املسؤولية املدنية( 2018 .893

 ن اخلاص كلية القانون جامعة ذي قار.املاجستري القانو

م، مهدي امحد جعفر )السياسة العامة للطاقة يف العراق بني مؤرشات االداء 2018 .894

(، قسم العلوم السياسية، املاجستري، معهد العلمني 2003وعملية التقييم بعد عام 

 النجف االرشف، بإرشاف د: زيد عدنان حمسن. -للدراسات العليا 

كريم )العالقات الروسية الرتكية يف اطار االزمة السورية(،  م، مهدي حسن2018 .895

املاجستري العالقات الدبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: عقل عقل.

م، مهدي صالح شحاذة العبيدي )احلامية املدنية للحق يف اخلصوصية(، املاجستري 2018 .896

 امعة تكريت.كلية احلقوق ج

م، مهدي صالح مطرش )دور التحكيم يف منازعات عقود االستثامر الدويل العراق 2018 .897

 إنموذجا(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     
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م، مهند امحد فرج الزيدى )تاثري الدول املنتجة للنفط داخل وخارج االوبك عىل 2018 .898

( املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 2005ة العاملية بعد عام السوق النفطي

 جامعة النهرين.     

م، مهند املرصي )حاالت رجعية القرارات االدارية كاستثناء يف نطاق القانون( 2018 .899

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

 االمحد. 

م، مهند جعفر شاوي )املنهجية االلكرتونية لنظام املعلومات املدين(، دبلوم عايل 2018 .900

القانون اجلنائي معهد العايل للتطوير االمني واالداري بإرشاف د: احالم عدنان لفتة 

 اجلابري و د: ياسني اليارسي.  

للضغوط م، مهند ديب )الضغوط االقتصادية يف العالقات الدولية دراسة حتليلية 2018 .901

االقتصادية عىل املنطقة العربية يف ضوء املامرسة األمريكية األحادية( املاجستري 

االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: قاسم أبو دست.

الدكتوراه كلية القانون م، مهيب نرص )مؤثرات العوملة يف اجلريمة املنظمة( 2018 .902

 جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: صفاء اوتاين.
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م، موسى نايف الشخاترة )اجلرائم املرتبطة بالدعاية االنتخابية وفقا لقانون 2018 .903

( املاجستري كلية القانون جامعة 2016( لعام 6انتخاب جملس النواب األردين رقم )

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: اكرم الفايز.االرساء عامن اململكة 

م، مؤيد ملص )عقد البند االلكرتوين دراسة حتليلية( املاجستري كلية القانون 2018 .904

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

م، مي بركات )اآلثار القانونية املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل مركز الدولة 2018 .905

 Legal implications of upgradingاملراقب يف األمم املتحدة  بصفة

Palestine to a non-member state status at the United 

Nations املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت )

 فلسطني بإرشاف د: يارس العموري.

ولية اجلزائية عن جريمتي السب م، ميثاء اسحاق عبدالرحيم الشيباين )املسؤ2018 .906

بشأن قانون مكافحة  2012لسنة  5والقذف بالوسائل االلكرتونية طبقا للمرسوم رقم 

جرائم تقنية املعلومات(، املاجستري القانون العام، جامعة االمارات العربية املتحدة، 

 بإرشاف د: هشام شحاته.
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ناشئة عن دعم االرهاب(، م، ميثم شاكر عبد الكريم )املسؤولية الدولية ال2018 .907

النجف االرشف، بإرشاف  -املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 الدكتور هادي نعيم خلف الكعبي.

م، ميثم فالح حسني )القصور الترشيعي يف قانون العقوبات العراقي( الدكتوراه، 2018 .908

رئيسا، د: مفيد نايف تركي كلية احلقوق جامعة النهرين، اللجنة د: أمل فاضل عبد، 

عضوا، د: هدى هاتف مظهر عضوا، د: خالد خضري دحام عضوا، د: ميسون خلف 

 عضوا، د: امحد كيالن عبد اهلل.

م، ميساء شذر حممد )التنظيم الدويل ملكافحة ظاهرة املرتزقة(، املاجستري العام، 2018 .909

 عيل جبار كريدي.كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، بإرشاف د: 

م، ميسون عيسى الصادق امحد )الصعوبات واملشكالت التي يواجهها طلبة 2018 .910

البكالوريوس يف اجلامعات اخلاصة االردنية عند ترمجة املصطلحات القانونية املعجمية( 

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

مة مهدي )التنظيم الدستوري للسؤال وتطبيقاته يف ظل دستور م، ميعاد طع2018 .911

دراسة مقارنة(، املاجستري القانون اخلاص، جامعة بغداد كلية  2005مجهورية لسنة 

 القانون، بإرشاف د: مصدق عادل طالب. 
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م، نادر اموري ناجي السامك )دور الرأي العام االمريكي يف السياسة العامة دراسة 2018 .912

(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد العلمني للدراسات 2003ق بعد حالة العرا

 النجف االرشف، بإرشاف د: نرص حممد عيل.  -العليا 

م، نادين غسان البسيوين املرصي )التفتيش املركزي بني الواقع واملرجتى(، 2018 .913

ية واالدارية، املاجستري القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياس

 بإرشاف د: وفيق رحيان.

م، ناشد نخلة )عالقة الرضا الوظيفي بإداء املرفق العام دراسة تأصيلية نظرية 2018 .914

وتطبيقية مرفقي الرتبية والصحة نموذجا( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: حممد احلالق.

)املسؤولية االدارية ملوظفي البعثات الدبلوماسية لبنان  م، نارص حامد رايض2018 .915

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

 -م، ناهض سامل كاظم )كسب امللكية بالضامن الناتج عن الفعل غري املرشوع 2018 .916

ق جامعة النهرين، د حسن حنتوش دراسة قانونية مقارنة بالفقه االسالمي( كلية احلقو

د: عادل هاشم  .د أكرم فاضل سعيد عضوا. د: عادل نارص اجلمييل عضوا رئيسا،

  .د: عيل غسان امحد عضوا و مرشفا. محودي عضوا و مرشفا
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م، نايف عيسى النايف )قاعدة االكثرية يف النظم الديمقراطية وحدودها(، 2018 .917

 وق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد طي       املاجستري، القانون العام كلية احلق

م، نبيل ارشف انور ويل عيل دمريال/ من جامعة سلجوق حمافظة قونيا الرتكية، 2018 .918

 The Shia- Sunni Conflict post 2003: The Role Ofالدكتوراه، 

Internal And External Actors 2003السني بعد  -الرصاع الشيعي  :

 وامل الداخلية واخلارجية املرشف متني اق صوي اجلمهورية الرتكيا.دور الع

م، نبيه حسني عواضة )العالقة التشاركية بني االدارة والسياسة وزارة العدل 2018 .919

نموذجا(، املاجستري الوظيفة العامة، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 ل.واالدارية، بإرشاف د: عصام نعمة اسامعي

م، نجاح محيد جالب )املصلحة يف الطعن اجلنائي دراسة مقارنة(، املاجستري قسم 2018 .920

النجف االرشف، إرشاف د: حسون عبيد  -القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 هجيج.

م، نجاح نايف لطيف )دور االرادة يف تعديل اثار عقد الزواج( املاجستري كلية 2018 .921

 سية جامعة دهوك.  القانون والعلوم السيا

م، نجالء مهدي حمسن بحر )استاذ جامعي( )اختصاص القضاء بالنظر يف 2018 .922

الطعون االنتخابية / اهليأة القضائية لالنتخابات يف العراق إنموذجا دراسة مقارنة(، 
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النجف االرشف، بإرشاف د:  -الدكتوراه القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 عدنان عاجل عبيد. 

م، نجم حبيب جبل عبداهلل املشاخيي )التنظيم الدستوري للحق يف اخلصوصية 2018 .923

وضامناته الدستورية دراسة مقارنة(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم 

السياسية جامعة كركوك، بإرشاف د: ماجد نجم عيدان اجلبوري و د فكرت رفيق 

 شفيق السيد.

)التنظيم القانوين العرتاض املحافظ عىل قرارات جملس  م، نجم عبد محود2018 .924

املحافظة واملجلس املحيل يف قانون املحافظات غري املنتظمة يف اقليم(، املاجستري كلية 

 القانون جامعة ميسان.

م، نجيب حبيب القمر )اعامل النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة وتدخلها يف 2018 .925

، الدبلوم ادارة اعامل، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم اهليئات االدارية والقضائية(

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: جوزيف رزق اهلل.

م، نداء حممد حسن املوسوي )املسؤولية اجلزائية يف جرائم املشتقات املالية(، 2018 .926

يل عادل جامعة الكوفة، بإرشاف د: عيل حاتم القرييش و د ع -املاجستري، كلية القانون 

 اسامعيل.
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م، نداء وحيد كشيش )حجز االموال يف قانون مكافحة غسل االموال ومتويل 2018 .927

النجف  -االرهاب العراقي(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 االرشف، بإرشاف د: ارساء حممد عيل سامل.  

تورية دراسة مقارنة يف م، ندى عادل رمحة )االثر الرجعي للحكم بعدم الدس2018 .928

 قضاء املحكمة االحتادية العليا يف العراق(، املاجستري كلية القانون جامعة ميسان.

م، ندى مهدي خلف العبودة )الرقابة القانونية عىل املصارف االسالمية دراسة 2018 .929

 لبنان. -مقارنة( املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت 

بخور )قيمة االدلة اجلنائية يف كشف اجلريمة(، املاجستري قسم  م، نزار نزيه2018 .930

النجف االرشف، بإرشاف د: عادل يوسف  -القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 عبد النبي.  

م، نرسين احلميد )النظام القانوين لعقد النرش( املاجستري كلية القانون جامعة 2018 .931

 بإرشاف د: جودت اهلندي. دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

)اثر القانون الشخيص عىل قواعد تنازع األحوال  م، نرسين حسن كوين2018 .932

 الشخصية( املاجستري القانون كلية القانون جامعة ذي قار.

م، نشأت حممد عبدالقادر بني محد، النظام القانوين لنزع امللكية يف الترشيع 2018 .933

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.االردين. رسائل واطاريح القانون كلية 
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م، نشوان عزالدين عيل )دور القضاء الدستوري يف محاية احلقوق واحلريات 2018 .934

وتطبيقاته يف العراق( الدبلوم العايل القانون الدستوري كلية احلقوق جامعة املوصل 

 بإرشاف د: حممد ذنون يونس 

م، نرصي جورج )مسؤولية املهندس االستشاري يف النظام القانوين اللبناين(، 2018 .935

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

 حطيط.  

م، نضال جهاد احلايك )اختصاص القضاء العسكري الفلسطيني بمحاكمة 2018 .936

دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون  املدنيني وفق الترشيع الفلسطيني

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حسام الدين حممود الدن.

م، نعيمة عبد الكريم فرح مرية )تسجيل العالمة التجارية وطنيًا دراسة مقارنة 2018 .937

كلية احلقوق، اململكة بني القانونني االردين والليبي(، املاجستري جامعة الرشق األوسط 

 االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د: فائق حممود الشامع.

م، هناد كاظم حسني املياحي )التوظيف السيايس لإلرهاب يف السياسة اخلارجية 2018 .938

(، املاجستري قسم العلوم السياسية، معهد 2001ايلول عام  11االمريكية بعد احداث 

ف االرشف، بإرشاف الدكتور فكرت نامق النج -العلمني للدراسات العليا 

 عبدالفتاح، و الدكتور قاسم حممد عبيد.
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م، نواف امحد نعيم )الطعون الرضيبية يف التقدير اإلداري للرضائب يف فلسطني 2018 .939

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

 ق.بإرشاف د: باسم صبحي بشنا

م، نور امحد ضاحي )التحديات االمنية يف العراق بعد خروج القوات االمريكية(، 2018 .940

املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف منعم صاحي 

 العامر.    

م، نور امحد عبد احلسني )احلرب ىف سياسات القوى الدولية العظمى( 2018 .941

 السياسية جامعة النهرين.  الدكتوراه، كلية العلوم

م، نور الدين زهري نوري احليايل )التنظيم القانوين حلوكمة حقوق أصحاب 2018 .942

املصالح يف الرشكات املسامهة العامة دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة 

 االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د: محدي القبيالت.

)مسؤولية رئيس الدولة يف حالة اخليانة العظمى دراسة مقارنة(  م، نور دااليت2018 .943

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

 البحري. 
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م، نور سعد ابراهيم القييس )البعد الدويل لالسرتاتيجيات االمنو تنموية ودورها 2018 .944

(، املاجستري، 2003تامعي يف العراق بعد عام يف حتقيق االستقرار االقتصادي واالج

 كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

م، نور صبحي عيل النجار )دور املجمع الصناعي العسكري األمريكي يف 2018 .945

األزمات الدولية بالرشق األوسط بعد احلرب الباردة(، كلية العلوم السياسية جامعة 

سياسية العالقات االقتصادية الدولية، بإرشاف د: النهرين، الدكتوراه فلسفة العلوم ال

 عبد عيل كاظم املعموري.

م، نور عبد احلسن كاظم )التعددية احلزبية والوحدة الوطنية يف العراق بعد 2018 .946

 (، املاجستري، كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.2003

مجهورية العراق م، نور ليث مهدي )ضامنات الديمقراطية التمثيلية يف دستور 2018 .947

بإرشاف د: مهند ضياء عبد  دراسة مقارنة(، كلية القانون جامعة املستنرصية، -2005

 القادر.

م، نور منون )التنظيم القانوين لالستقالة يف الوظيفة العامة دراسة مقارنة( 2018 .948

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

 عزو. 
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م، نور هاشم باج )احلامية اجلزائية لالرسة يف الترشيع االردين(، املاجستري جامعة 2018 .949

 الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن.

م، نورا طريز )النظام القانوين لتحرك املوظفني من الناحية املكانية دراسة تأصيلية 2018 .950

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

 عيد قريطم.

م، نورا عيل )أثر املجتمع املدين يف رسم وتنفيذ السياسات العامة لبنان أنموذجاً( 2018 .951

املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق 

 حالوة. اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: كريم ابو

م، نورة القباين )مسؤولية االدارة عن اعامل املرافق العامة الصحية( املاجستري 2018 .952

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

م، نوره سامر )الرتاث الثقايف اآلثاري كحق من حقوق اإلنسان عرب منظور 2018 .953

 Archaeological cultural heritage as aالكرامة اإلنسانية 

human right through the lens of human dignity املاجستري )

الديمقراطية وحقوق االنسان كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف 

 د: مرض قسيس. 
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م، نوزاي حمسن هبجت )الية فرض الرضائب املبارشة عىل الدخل وضامنات 2018 .954

ق(، املاجستري، قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية حتصيلها يف العرا

 جامعة كركوك، بإرشاف د: سعد عطية محد.

م، هادي فؤاد ياسني )التعويض عن االرضار الطبية دراسة مقارنة بني الطرق 2018 .955

كلية  القضائية يف لبنان والطرق احلبية يف فرنسا(، املاجستري ادارة اعامل، اجلامعة اللبنانية

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: ارشف رمال.

م، هاشم حسني عيل الرشيفي )دور منظمة االمم املتحدة يف انقاذ قواعد حقوق 2018 .956

االنسان دراسة يف اليات عمل جملس حقوق االنسان(، املاجستري قسم القانون، معهد 

 ف د: امحد عبيس نعمة. النجف االرشف، بإرشا -العلمني للدراسات العليا 

 دراسة املستقبل وافاق االفريقية –م، هاشم رسحان سلامن )العالقات العراقية 2018 .957

 - العليا للدراسات العلمني معهد، الدكتوراه، السياسية العلوم قسم( الثقايف البعد يف

 .عبد حممد ابتسام الدكتورة بإرشاف، االرشف النجف

ية املدنية الناجتة عن االصابات الرياضية لالعب م، هالة رحيم مهدي )املسؤول2018 .958

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

 النجف االرشف، بإرشاف د: ضمري املعموري. 
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م، هاين حسني أمحد اليف )فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي يف مسائل اجلهاد يف 2018 .959

قارنة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني دراسة فقهية م

 فلسطني بإرشاف د: زياد إبراهيم مقداد. 

م، هاين عبدالعظيم عباس )جرائم استغالل النفوذ دراسة مقارنة(، الدكتوراه 2018 .960

قسم اجلنائي، االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية، بإرشاف د: راسم مسري 

 شمري.  ال

م، هايل حممد عيد الرويعي )االستبعاد القانوين للضامن يف عقد التأمني يف القانون 2018 .961

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

 اهلاشمية بإرشاف د: عادل العيل.

نموذج   b o tرب عقود م، هبة رضا غريب )الرشاكة بني القطاع اخلاص والعام ع2018 .962

مؤسسة كهرباء لبنان(، الدبلوم، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 واالدارية، بإرشاف د: حسن صالح.

م، هبة عبداحلق )مشكلة حتصيل املهر عن طريق التضييق باحلبس التنفيذي( 2018 .963

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

 كحيل.
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م، هبة حممد عبد الرحيم )تنازع القوانني يف نقل ملكية املال الثقايف(، املاجستري، 2018 .964

كلية احلقوق جامعة النهرين، د: أكرم فاضل سعيد رئيسا، د: حسن عيل كاظم عضوا، 

 د: عيل محيد كاظم عضوا، بإرشاف د: صدام فيصل كوكز.

ور القوى السياسية الرسمية يف صناعة السياسة اخلارجية يف م، هبة حممود )د2018 .965

تركيا وإيران وإرسائيل والسعودية جتاه احلرب عىل سورية( املاجستري االختصاص 

الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

  بإرشاف د: مجال املحمود.

تهرب من موجبات الضامن االجتامعي(، املاجستري م، هبة خمتار مشورب )ال2018 .966

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

 مروان القطب.

م، هدى بزيع )صالحية رئيس اجلمهورية يف رد القوانني دراسة مقارنة بني 2018 .967

الدبلوم القانون العام، اجلامعة اللبنانية كلية االنظمة الربملانية واالنظمة شبه الرئاسية(، 

 احلقوق والعلوم السياسية واالدارية، بإرشاف د: حسني عبيد.

م، هديل عيل عبداحلسني )رقابة املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات عىل 2018 .968

االحزاب السياسية دراسة مقارنة(، قسم القانون، املاجستري، معهد العلمني للدراسات 

 النجف االرشف، بإرشاف د: عدنان عاجل عبيد.  -ليا الع
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م، هشام فاضل جميد )الوسائل البديلة حلل املنازعات الرضيبية يف العراق(، 2018 .969

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

م، هشام هاشم ميكائيل ، دور القايض يف اإلثبات يف القانونني العراقي واملرصي 2018 .970

 ون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القان

م، هال ديوب )محاية املدنيني يف املناطق املأهولة خالل النزاعات املسلحة غري ذات 2018 .971

الطابع الدويل( الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 بإرشاف د: نور الدين خازم.

الدعوى الرضيبية يف ظل قضاء رضيبي متخصص دراسة م، هالل الكريان )2018 .972

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

 منى ادلبي.

م، مهام حاتم كريم )جريمة جتويع املدنيني يف القانون اجلنائي الدويل(، املاجستري 2018 .973

 القانون الدويل العام جامعة القادسية كلية القانون، بإرشاف د: اسامة صربي حممد. 

م، هناء سعد عبدالرضا البدير )دور الدولة العراقية يف دعم التقدم العلمي من 2018 .974

 لالجازة الدراسية للموظف إنموذجا(، املاجستري، القانون العام خالل النظام القانوين

 كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      
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م، هناء حممد عبد العال )مسؤولية االحتالل االرسائييل الدولية النتهاكات احلق 2018 .975

اجلامعة  يف حرية احلركة والتنقل لسكان قطاع غزة( املاجستري كلية الرشيعة والقانون

 االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: انور محدان الشاعر. 

م، هناء حممد مسلم حسن )النظام القانوين لاللتزام بصيانة املأجور دراسة 2018 .976

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

 عباس فاضل.

لقانونية للمعاهدات الدولية يف النظام م، هندام جربان جرب رجوب )لوضعية ا2018 .977

 Legal status of international treaties inالقانوين الفلسطيني

the Palestinian legal system املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة )

 جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: فراس ملحم.

:  2003ق بعد عام م، هوزان خرض حممود جرب )ظاهرة التهجري يف العرا2018 .978

االسباب والنتائج(، املاجستري، كلية العلوم السياسية النظم السيايس، بإرشاف د: فائز 

 صالح حممود.

م، هيثم امحد شحاذة الصبيحي )التنظيم القانوين يف العقد االداري املربم عرب 2018 .979

سالمية يف لبنان الوسائل االلكرتونية(، املاجستري، القانون العام كلية احلقوق اجلامعة اال

 بإرشاف د غادي مقلد    
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م، هيفني ديركي )مدى التزام املرافق العامة االدارية يف سورية بتطبيق مبادئ 2018 .980

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

 د: حممد احلالق.

يف رؤية االحزاب الكوردستانية  م، هيوا خرض محه امني )مفهوم الدولة املدنية2018 .981

العراقية(، املاجستري، كلية العلوم السياسية جامعة السليامنية، بإرشاف د: فكرت رفيق 

 السيد. 

م، واثق قاسم مطرود )اسرتداد االموال العامة املهربة دراسة مقارنة(، قسم 2018 .982

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

 عادل كاظم مسعود.

الروسية بعد انتهاء احلرب الباردة  -م، وائل الصفدي )العالقات األطلسية2018 .983

وانعكاسها عىل االستقرار يف منطقتي أوراسيا والرشق األوسط( الدكتوراه االختصاص 

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية، 

 اف د: خالد املرصي.بإرش

م، وائل الياسمني )النظام القانوين للرشكة املسامهة املغفلة قيد التأسيس( 2018 .984

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

 الطاس و د: حممد قرباش.
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ني، رسائل م، وائل يوسف خليل نصار، الرضيبة عىل القيمة املضافة يف فلسط2018 .985

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وجدي كامل متعب )التحكيم الدويل يف اطار امللحق الثاين التفاقية منظمة 2018 .986

النجف  -التجارة الدولية( املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 خليل جعفر، و د: اكرم فاضل سعيد. االرشف، بإرشاف كال من د: حممد 

م، وجود خلف لفتة )املحاكم املختصة يف دعاوى اجلنسية العراقية( املاجستري 2018 .987

 القانون اخلاص كلية القانون جامعة ذي قار.

م، وردة عبد احلسن شاىف )السياسة االمريكية الدارة اوباما جتاة العراق( 2018 .988

 لوم السياسية جامعة النهرين.    املاجستري العلوم السياسية كلية الع

م، وسام جعفر فرحان )االرضاب الوظيفي دراسة مقارنة(، املاجستري، القانون 2018 .989

 العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.     

م، وسام جواد كاظم العقايب )االثار السياسية املرتتبة عىل االنتقال اجلزئي للعراق 2018 .990

 من الفصل السابع(، املاجستري، كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان.   

م، وسام حسن نارص )التنازع عىل الصالحيات الدستورية اثناء خلو سدة رئاسة 2018 .991

تري القانون العام املهني، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم اجلمهورية(، املاجس

 السياسية واالدارية، بإرشاف د: عصام نعمة اسامعيل.
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م، وسام صالح حمسن اجلابري )احلامية اجلنائية جلواز السفر دراسة مقارنة(، قسم 2018 .992

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

 ارساء حممد عيل سامل.

م، وسام كامل كايم )االستثناءات املقررة عىل مبدأ براءة املتهم(، املاجستري كلية 2018 .993

 احلقوق جامعة تكريت.

م، وسام منري العميل )امللكية الفكرية واثرها عىل ترخيص عىل منتجات 2018 .994

مية لبنان كلية احلقوق بإرشاف الدوائية(، الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسال

 د: سامي منصور.  

م، وسام نجم عبداهلل )دور رئيس الدولة يف الرقابة عىل دستورية القوانني لبنان 2018 .995

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

 لبنان بإرشاف د امني صليبا      

االرشاف القضائي عىل االنتخابات الرئاسية دراسة مقارنة( م، وسام ونوس )2018 .996

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

 االمحد و د: سنان.
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م، وسيم حامدي )دعوى خماصمة القضاء بني النص واالجتهاد القضائي دراسة 2018 .997

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

 كحيل.

م، وسيم طعمة )املنافسة غري املرشوعة يف القانون اجلزائي دراسة مقارنة( 2018 .998

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

 احلنيص.

ق وتنفيذ القانون الدويل م، وفاء خليل سعادة )اآلليات التعاقدية لتطبي2018 .999

 Implementation and enforcement mechanismsاإلنساين

of international humanitarian law املاجستري كلية احلقوق )

 واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د: عاصم خليل.

لواحدة يف م، والء امحد عيل احلسابني )األحكام املتناقضة يف الدعوى املدنية ا2018 .1000

القانون األردين دراسة مقارنة( املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة 

 االردنية اهلاشمية بإرشاف د: هيام الشوابكة.

م، والء اياد طه الدالل )دور التوجهات االسرتاتيجية يف بناء اقتصاديات املعرفة 2018 .1001

 علوم السياسية جامعة النهرين.لدول رشق اوسطية خمتارة(، املاجستري، كلية ال
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م، والء سعيد زماعرة )احلركات اجلهادية يف أفريقيا بني التوسع والردود الدولية 2018 .1002

 Jihadist movements in 2015 – 2000دراسة حالة بوكو حرام 

Africa between expansion and international 

responses : Boko Haram as a case study, 2000-2015 )

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

 رائد بدر.

م، والء معني حسن البياري )انتحال الشخصية يف الفقه اإلسالمي( املاجستري 2018 .1003

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

امني طاهر )العقوبات االنضباطية املقنعة دراسة مقارنة( املاجستري كلية م، وليد 2018 .1004

 احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: حسن حممد عيل 

م، وليد عبداهلل حممود )النظام القانوين للصك االلكرتوين دراسة مقارنة(، 2018 .1005

 املاجستري كلية احلقوق جامعة تكريت.

ية االدارية عىل وحدة الدولة(، املاجستري م، يارس رشيد مهنه )اثر الالمركز2018 .1006

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

 بإرشاف د حممد الشباطات
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م، يارس صقور )السياسة اخلارجية القطرية جتاه املتغريات اإلقليمية يف املنطقة 2018 .1007

العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق العربية( املاجستري االختصاص 

 اجلمهورية العربية السورية، بإرشاف د: عبد العزيز املنصور.

دراسة  2005م، يارس كريم خليفة )االستفتاء يف دستور مجهورية العراق لسنة 2018 .1008

ياسية، مقارنة(، املاجستري قسم القانون العام، جامعة االنبار كلية القانون والعلوم الس

 بإرشاف د: مهند ضياء عبدالقادر.

م، يارس كريم مهدي القييس )املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام البيولوجي 2018 .1009

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

لفساد يف م، ياسمني أمحد فروانة )التدابري الوقائية والعالجية ملكافحة جرائم ا2018 .1010

الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية( املاجستري كلية الرشيعة والقانون 

 اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د: حسام الدين حممود الدن.

م، ياسمني حممد حنون )مبدأ التفرغ لعضوية جملس النواب العراقي يف العراق 2018 .1011

عام، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة، دراسة مقارنة(، املاجستري ال

 بإرشاف د: سليم نعيم خضري.
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م، ياسني رشيف أنصيف احلجيمي )التدخل الدويل االنساين يف العراق واثره يف 2018 .1012

النجف  -مبدأ السيادة(، املاجستري قسم القانون، معهد العلمني للدراسات العليا 

 سيني.االرشف، بإرشاف د: فراس زهري احل

م، ياسني عامر عبد اجلبار الربيعي )واقع مكانة الصني ومستقبلها يف البنية 2018 .1013

اهليكلية للنظام الدويل القيود والفرص( املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم 

 السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د: عبدالقادر حممد فهمي الطائي

د العبديل )االثار املرتتبة عىل انقضاء مهلة املراجعة القضائية م، حييى عيل عبي2018 .1014

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

 بإرشاف د غادي مقلد    

م، يرس نصري جواد )جريمتي التجنيد واالغتصاب الواقعة عىل األطفال يف 2018 .1015

دولية من قبل الكيانات غرب الدولية(، املاجستري قسم القانون النزاعات املسلحة غري ال

العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق، اململكة االردنية اهلاشمية االردن عبدالسالم 

 امحد مهاش. 

 احلامية القانونية للمعامالت التجاريةحممد اجلراجرة )يوسف عبد الكريم م، 2018 .1016

كلية احلقوق والبحري انون التجاري توراه قسم القالدك االلكرتونية دراسة مقارنة(

 .عني شمس بإرشاف د خالد محدي عبدالرمحن و د ناجي عبداملؤمن حممدجامعة 
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م، يوسف العيسى )اشكالية ترسيم احلدود اللبنانية البحرية اجلنوبية(، املاجستري 2018 .1017

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

 عادل خليفة.

م، يوسف الكاليب )هيأة احلشد الشعبي التنظيم القانوين وحقوق االنسان(، 2018 .1018

 املاجستري، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دياىل.

م، يوسف امني عطوي )احلروب املسلحة يف سوريا وتأثريها عىل البيئة(، الدبلوم 2018 .1019

دبلوماسية، اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية العالقات الدولية وال

 واالدارية، بإرشاف د: عامر طراف.

م، يوسف كاظم رشك )آثار االفرتاض من املؤسسات املالية الدولية عىل املوازنة 2018 .1020

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

 اف د سامي عليوية       بإرش

م، يوسف حممد عيد الشمري ، املتغريات االقتصادية واالجتامعية واثرها عىل 2018 .1021

سوق العمل الكويتي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.
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الرسية م، يوسف حممد نعمة ابو ُخرة )املسؤولية القانونية عن جريمة افشاء 2018 .1022

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

 احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.      

م،  أسامء امحد اسود) احلامية الدولية لألطفال يف ضوء القانون الدويل ( الدبلوم ٢٠١٨ .1023

 عة املوصل بإرشاف د أياد يونس الصقيل العايل قانون حقوق اإلنسان كلية احلقوق جام

م، ابراهيم أمحد املسلامين، املسؤولية املدنية للخبري. رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1024

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ابراهيم اسامعيل حممد عيل ، التسرت عىل اجلريمة واملجرمني وإخفاء معاملها 2018 .1025

بة عىل ذلك يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق واآلثار املرتت

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، ابراهيم الشحات لطفي عبد اهلل ، احلبس االحتياطي وأمهيته يف احلفاظ عىل 2018 .1026

رة أدلة اجلريمة يف الفقه االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصو

 مجهورية مرص العربية.

م، ابراهيم بلعبد املنري ، الدور الرقايب للجمعيات العامة للمسامهني رشكة 2018 .1027

 مسامهة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، ابراهيم حامد عبد املعطي مرايس ، تطبيق العقوبات اجلنائية يف الرشيعة 2018 .1028

المية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص اإلس

 العربية.

م، ابراهيم عيل مدين ، جريمة القيادة حتت تأثري مسكر أو خمدر . رسائل واطاريح 2018 .1029

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل  م، أبو القاسم أبو صاع أبو القاسم حممد ،2018 .1030

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

م، أبو بكر أبو نارص حممد أبو رقية ، سلطات الضبط االداري يف الظروف 2018 .1031

ورة االستثنائية يف مرص وليبيا . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص

 مجهورية مرص العربية.

م، أبو بكر أمحد عيل االجهر ، محاية حقوق االقلية حال االستحوذ عىل الرشكة . 2018 .1032

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أبو عجينة عامر اهلادي سيف النرص ، املساعدات اإلنسانية الدولية يف ضوء 2018 .1033

لقانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية احكام ا

 مرص العربية.
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م، أحالم اهلادي خليفة الزغابة ،خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض . 2018 .1034

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ل ، التسعري اجلربي ودورة يف حتقيق العدالة االجتامعية م، أمحد السعيد عيد اجلم2018 .1035

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

م، أمحد بن محد عقيل العزيزي ، احلق يف االرضاب عن العمل واثره عىل تيسري 2018 .1036

قوق جامعة املنصورة مجهورية احلياة يف املرافق العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احل

 مرص العربية.

م، أمحد حسن جابر ابراهيم رضوان ، اختصاص القضاء العسكري بنظر 2018 .1037

الدعاوى الناشئة هن اجلرائم االرهابية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

يمة امتناع املوظف العام عن تنفيذ م، أمحد حسني أبو زيد جادو املرايس ، جر2018 .1038

االحكام القضائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، أمحد فاروق عوض ، منظومة التمويل العقاري . رسائل واطاريح القانون 2018 .1039

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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د عبد التواب جوهر ، قسط االستهالك وأثره عىل عقود املدة . رسائل م، أمحد فؤا2018 .1040

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، امحد حممد العجمي حسن ، حقوق وحريات السجني . رسائل واطاريح 2018 .1041

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

محد حممد عبد الصادق دندراوي ، القيمة الدستورية للمراسيم بقوانني م، أ2018 .1042

واللوائح الصادرة خالل الفرتة االنتقالية عقب الثورات . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ذ عقود م، أمحد حممد عبد الغني الغنام ، ضامنات محاية املستهلك أثناء تنفي2018 .1043

االستهالك . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، أمحد حممد حممد القامش ، العصيان املدين يف ضوء مقاصد الترشيع اإلسالمي 2018 .1044

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

أمحد أمحد عدس ، نطاق القوة امللزمة االتفاق التحكيم . رسائل م، اسامة مصطفة 2018 .1045

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أسعد ثامر مكنس، احلامية اجلزائية للصحفي. رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1046

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ر عيل ) االختصاص الضمني وأثره يف تطوير وظائف أجهزة م، اسيل شاك٢٠١٨ .1047

املنظمة األمم املتحدة ( املاجستري القانون العام قانون دويل كلية احلقوق جامعة املوصل 

 بإرشاف د عبد العزيز رمضان عيل

م، اكرم فالح أمحد الصواف ) مسؤولية عضو السلطة الترشيعية يف دستور العراق ٢٠١٨ .1048

دستورية مقارنة ( الدكتوراه القانون العام القانون الدستوري كلية دراسة ٢٠٠٥لسنة 

 احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د هاشم حييى املالح

م، السيد مجال عبد النارص ، انعكاسات االزمة املالية العاملية عىل مستقبل النظام 2018 .1049

 ة مرص العربية.العاملي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهوري

م، السيد عيل غزالة ، النظام القانوين للنقود االلكرتونية . رسائل واطاريح 2018 .1050

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، أحممد عيل الراشد الرشيف ، ختريج الفروع عىل االصول . رسائل واطاريح 2018 .1051

 هورية مرص العربية.القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مج

م، أمل عبد اهلل ابراهيم احلامدي ، النظام القانوين لبيع االسهم يف دولة الكويت . 2018 .1052

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، أمري عبد النارص عبد املوىل الكيالين ، الالمركزية املحلية ودورها يف التنمية .2018 .1053

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، أيامن ثابت يونس صالح )املسؤولية اجلزائية عن تشغيل االطفال دراسة مقارنة ٢٠١٨ .1054

( املاجستري القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د نوفل عيل عبد اهلل 

 الصفو

مد ، القرار االداري املنفصل واثره عىل صحة العقد م، أيمن جابر كامل حم2018 .1055

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

م، أيمن عبد الرمحن امام حممد، املسؤولية الدولية عن جرائم االعتقال والتعذيب 2018 .1056

ون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف ضوء قواعد القانون الدويل. رسائل واطاريح القان

 مجهورية مرص العربية.

م، أيمن كامل حممد حممد اهلواري ، التعويض عن االرضار النامجة عن االعتداء 2018 .1057

عىل البيئة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

نظام عىل احكام عقد العمل . رسائل م، أيمن مكرم البسيوين الوكيل ، أثر فكرة ال2018 .1058

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، اهياب أمحد عبد الظاهر عثامن ، االثار االقتصادية للمنافسة وجتنب االحتكار 2018 .1059

يف ظل املتغريات املعارصة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 رية مرص العربية.مجهو
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م، إهياب يوسف موسى يوسف ، محاية االطفال من املخدرات . رسائل 2018 .1060

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بتول ابراهيم عبدالرحيم )املسؤولية اجلنائية الناشئة عن االعامل املرصفية ٢٠١٨ .1061

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

  بإرشاف د يارس حممد عبد اهلل

م، بدور يوسف حممد عبد املغيث، اختالف التعبري مع القصد وأثره عىل تكوين 2018 .1062

وتنفيذ العقد يف القانون الوضعي والفقه االسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية 

 رص العربية.احلقوق جامعة املنصورة مجهورية م

م، براء حممد جويد ، الربح يف القواعد املنظمة لرشكات املسامهة . رسائل 2018 .1063

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بسمة صالح الدين عبد السالم ، سلطات مأموري الضبط القضائي يف اجلرائم 2018 .1064

رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املعلوماتية يف مرحلة االستدالل . 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بشار حممد جري اجلبوري )النظام القانوين للدعوى الدستورية يف العراق ٢٠١٨ .1065

دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك 

  بإرشاف د فوزي حسني سلامن اجلبوري
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م، بشري عبد اهلل العريب ، الرقابة عىل اعامل االدارة املحلية . رسائل واطاريح 2018 .1066

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، بيداء صالح الدين جاسم ، املسؤولية اجلنائية عن التحرش االلكرتوين . 2018 .1067

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

م، جابر عبد الكريم أمحد، القرائن القانونية ودورها يف اإلثبات اجلنائي. رسائل 2018 .1068

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، جيهان عبد اهلل بن صالح ، التكييف الرشعي والقانوين لوسائل االنجاب 2018 .1069

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

م، حازم عبد احلاكم عبد اللطيف العيسوي ، النظام القانوين ملنظامت املجتمع 2018 .1070

املدين وسيادة الدولة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

حممد، استخدام اخلاليا اجلذعية يف العالج بني احلظر م، حافظ عطية عيد 2018 .1071

واإلباحة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، حامد حسن مسلم احلسنات الزيديني ، املسؤولية املدنية عن نرش االحكام 2018 .1072

ملنصورة مجهورية مرص القضائية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ا

 العربية.

م، حسام امحد عبد اهلل املايض )فكر السيادة وتطبيقاهتا يف دستور مجهورية العراق ٢٠١٨ .1073

( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك ٢٠٠٥لسنة 

  بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبوري

سياسة القضائية اخلاصة باحلامية اجلنائية م، حسام حسني عبد اهلل فرحات ، ال2018 .1074

لذوي الصفة العامة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، حسن حممد عمر احلمراوي ، املسؤولية املدنية الناشئة عن أعامل العنف. 2018 .1075

 رية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

م، حسني خلف عيل اجلبوري )احلامية الدولية لالماكن الدينية املقدسة اثناء ٢٠١8 .1076

النزاعات املسلحة دراسة يف ضوء احكام االتفاقات الدولية( املاجستري القانون العام 

كلية القانون و العلوم السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د سلوى امحد 

  جيميدان املفر
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م، حسني عبد املجيد حسن عبد املجيد ، الوكالة باخلصومة واثرها يف حتقيق 2018 .1077

العدالة يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، محادة خمتار موسى الصياد، جريمة ازدراء األديان. رسائل واطاريح القانون 2018 .1078

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية 

م، محد سليامن هارون ، التزام رشكات التأمني بتعويض مترضري حوادث 2018 .1079

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

ات م، محزة عيسى أمحد الشيبغو ، نطاق تعويض املرضورين من حوادث املركب2018 .1080

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

م، حيدر حسن فرحات العاتب ، عقد العالج الطبي روأثره يف محاية احلق يف 2018 .1081

احلياة يف الفقه االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

، خالد مجال السويفات، هناية القرارات االدارية. رسائل واطاريح القانون كلية م2018 .1082

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، خالد سالم سعيد شواين )  تأثري حالة الطوارئ عىل العالقة بني سلطات ٢٠١٨ .1083

ة كركوك بإرشاف الدولة ( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامع

  د فوزي حسني سلامن

م، خلود خالد الصادق بيوض ، النظام القانوين للعقود النفطية وتطبيقاهتا يف 2018 .1084

القانون الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

ئل واطاريح م، رجب حممد ندا يوسف، املسؤولية التأديبية للمحامني. رسا2018 .1085

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رحاب معتمد بدوي عبد اهلل ، تعويض املتهم الربيء . رسائل واطاريح 2018 .1086

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ة يف اقليم ( م، رزكار عيل محه جان ) اختصاصات جمالس املنتظمة وغري املنتظم٢٠١٨ .1087

املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د امحد 

  خورشيد محيدي املفرجي و د فوزي حسني سلامن اجلبوري

م، رشا حممد مسعد شبانة ، دور التحكيم يف مواجهة اختالل التوازن االقتصادي 2018 .1088

يح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة يف عقود التجارة الدولية . رسائل واطار

 مجهورية مرص العربية.
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م، رعد عواد خلف حسني النعيمي )االختفاء القرسي يف إطار القانون الدويل ٢٠١٨ .1089

العام( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د 

  سلوى امحد ميدان املفرجي

عبد احلافظ السيد ، تعداد اجلرائم واالثار الناشئة عنها يف  م، رفيق مصطفى2018 .1090

القانون اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، رمضان فرغيل عيل حممد ، ضامنات املمول يف اطار التمويل العقاري. رسائل 2018 .1091

 ملنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة ا

م، ره نج ازاد حممد سعيد ، حكم الرشوط التعسفية يف عقد االستهالك . رسائل 2018 .1092

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، روشنا حممد امني عبد الواحد )احلقوق السياسية لإلثنيات يف دستور مجهورية ٢٠١٨ .1093

دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم  ٢٠٠٥ العراق لعام

  السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د عدنان قادر عارف زنكنه

م، زيد عبد احلميد جبار ، عقد االشرتاك يف قواعد املعلومات عرب شبكة االنرتنت 2018 .1094

 ورة مجهورية مرص العربية.. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنص
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م، زينب منذر جاسم ) االيرادات النفطية يف العراق دراسة قانونية مقارنة( ٢٠١٨ .1095

الدكتوراه قانون عام الترشيع  املايل كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د قبس حسن 

 عواد البدراين 

ن جرائم ضد م، سارة أيمن حممد حسن ، املسؤولية اجلنائية للقادة والرؤساء ع2018 .1096

االنسانية يف ضوء احكام املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل واطاريح القانون كلية 

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سارة عيل صالح البيايت )التوقيع املجاور وتطبيقاته يف االنظمة الربملانية ٢٠١٨ .1097

كلية القانون والعلوم السياسية قسم العراقية دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان اجلبوري

م، سامل حممد صالح مقيق، التنظيم القانوين للحقول النفطية املشرتكة يف ضوء 2018 .1098

قواعد القانون الدويل العام. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 العربية.مجهورية مرص 

م، سامل مسعود شارع االحبايب ، التنظيم القانوين لتداول االسهم عرب شبكة 2018 .1099

االنرتنت يف دولة االمارات العربية املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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رشيع . رسائل م، سامي سليامن مريز سنويس ، دور جملس الدولة يف جمال الت2018 .1100

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، سامية عبد احلليم السيد الباجوري ، املسؤولية املدنية عن خطأ طبيب التحاليل 2018 .1101

يف تشخيص االورام الرسطانية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، سحر حممد حسنني حسن ، املحاكمة السياسية لرئيس الدولة يف النظم املقارنة 2018 .1102

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

م، رسباز نظام عثامن ، املسؤولية اجلنائية يف جمال نشاط الرشكات التجارية . 2018 .1103

 قوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احل

م، سعد سامل سلطان ) متكني االقليات من احلقوق املدنية و السياسية يف القانون ٢٠١٨ .1104

( املاجستري القانون العام كلية احلقوق ٢٠٠٥الدويل العام والدستور العراقي لسنة 

 جامعة املوصل بإرشاف د: حممد يونس حييى

يم أبو بكر، السياحة وامهيتها يف حتقيق التعاون والتعارف م، سعد منصور ابراه2018 .1105

بني الدول والشعوب يف الرشيعة اإلسالمية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، سامح أمحد حممد دره ، الرضورة االجرائية . رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1106

 نصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق جامعة امل

م، سمري مريس حممد زيان ، تفعيل دور اجلهات االدارية ذات االختصاص 2018 .1107

القضائي واثره عىل املنازعات الرضيبية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

الدستوري عىل السلطة  م، شادي حممد صالح عبد البديع ، حدود رقابة القايض2018 .1108

التقديرية للمرشع . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، شذى عبد اجلليل حسن اسامعيل ، املواجهة اجلنائية جلريمة متويل االرهاب . 2018 .1109

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، رشيف حممد نور الدين عبد الفتاح ، مسؤولية صاحب العمل بضامن سالمة 2018 .1110

العامل وتأمني بيئة العمل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، شعبان رأفت أمحد عبد اللطيف ، التحكيم يف عقود نقل التكنلوجيا . رسائل 2018 .1111

 نون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القا
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م، شعبان عبد الظاهر صابر، املعامالت التي متثل حتايال عىل الربا تكييفها الفقهي 2018 .1112

وحكمها الرشعي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

لسياسية والقانونية ملجلس النواب م، شيامء رحيم صالح ) االختصاصات ا٢٠١٨ .1113

العراقي دراسة مقارنة ( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

 كركوك بإرشاف د ماجد نجم عيدان و د امحد خورشيد محيدي

م، شيامء حممد ابراهيم عبد السالم ، احلامية الدستورية للحريات الشخصية . 2018 .1114

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح 

م، شينه رهه لو سعيد ، احلامية املدنية للمستهلك من الرشوط املألوفة يف العقود 2018 .1115

التجارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

رية والقانونية املنظمة لألحزاب م، صفاء مظهر عباس ، الضامنات الدستو2018 .1116

السياسية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، صالح البدوي حسن حممد عطية ، االلتزام باإلعالم يف عقد العالج الطبي. 2018 .1117

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، صون كول جهاد صديق زينل )امتناع االدارة عن تنفيذ احكام القضاء ٢٠١٨ .1118

االداري دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة 

  كركوك بإرشاف د سامي حسن نجم

م، ضحى ابراهيم ابراهيم السعدين ، الدور الرقايب جلهاز محاية املنافسة ومنع 2018 .1119

املامرسات االحتكارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، طه أمحد سعيد السيد ، النظام القانوين للحق يف الكرامة االنسانية . رسائل 2018 .1120

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن العجيل ، تعويض الرضر املتغري يف املسؤولية التقصريية . م، عادل سليم سليام2018 .1121

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عادل عقيلة أمحدي مفتاح ، محاية املدنيني والعسكريني اثناء احلرب يف ضوء 2018 .1122

احلقوق جامعة املنصورة  احكام الرشيعة اإلسالمية . رسائل واطاريح القانون كلية

 مجهورية مرص العربية.

م، عاصم عادل حممد العظايلة ، احلمية اجلنائية ملساعدي العدالة . رسائل 2018 .1123

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عاطف كامل مسلم الشوابكة ، سلطة القايض يف تفسري وتعديل العقد . 2018 .1124

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.رسائل 

م، عائشة عمر عيل إدبيب ، اجلزاءات التأديبية للموظف العام وضامناهتا . رسائل 2018 .1125

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

بالنفقة الزوجية يف الفقه م، عبد احلميد حممد البوراوي الزغبي ، االعسار 2018 .1126

االسالمي والقانون الليبي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، عبد الرمحن اسامة أمحد حممد كحيل، االنجراف الترشيعي بني القانون 2018 .1127

املنصورة  الوضعي والفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة

 مجهورية مرص العربية.

م، عبد الرمحن املهدي مفتاح العيان ، املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة اثناء 2018 .1128

النزاعات املسلحة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

انونية والعملية لنظام السجل م، عبد الرمحن حممد عبد الغني سامل ، املشكالت الق2018 .1129

 العيني . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عبد الرزاق مفتاح عبد اهلادي اهلواري ، احلقوق املالية للمساهم يف رشكة 2018 .1130

 ربية.مسامهة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص الع

م، عبد الغني السعودي عبد الغني ابراهيم وزة، املناقصات واملزايدات يف الفقه 2018 .1131

اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عبد الكريم خلف شكور، املسؤولية املدنية الناشئة عن املفاعالت النووية يف 2018 .1132

 اخلاص . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية القانون الدويل

 مرص العربية.

م، عبد اهلل عبد السالم حممد جوان ، التوازن املايل يف العقد االداري . رسائل 2018 .1133

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ليات القانونية واملجتمعية حلامية املستهلك . رسائل م، عبد اهلل كايد الظفريي ، اآل2018 .1134

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عبد املجيد عيل عيل املربوك ، مسؤولية احلامية والتدخل الدويل يف ليبيا رسائل 2018 .1135

 بية.واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العر
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م، عبد املطلب طاهر بو زريبة، التحكيم الدويل يف تسوية منازعات االستثامر 2018 .1136

وعالقته بقوانني الدول العربية. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

جنبي يف م، عبد املوىل الصايف عبد املوىل ، االقتصاد السيايس لقانون االستثامر اال2018 .1137

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

م، عبد اهلادي حممد زابن آل زابن الدورسي ، التحكيم يف عقود التعامل عىل 2018 .1138

احلقوق العينية العقارية يف مجهورية مرص العربية ودولة قطر . رسائل واطاريح القانون 

 عة املنصورة مجهورية مرص العربية.كلية احلقوق جام

م، عبدالعزيز داود خلف ) دور الشفافية يف مكافحة الفساد االداري ( الدبلوم ٢٠١٨ .1139

العايل قانون عام قانون اداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: نكتل ابراهيم 

 عبد الرمحن 

يف نظام العدالة  م، عبده صابر السعيد العرشي ، حقوق ضحايا االجتار بالبرش2018 .1140

االجتامعية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، عبيدة عامر مرعي حسن الربيعي )دور االدعاء العام يف اجلرائم املخلة ٢٠١٨ .1141

بواجبات الوظيفة دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية 

  جامعة كركوك بإرشاف د يارس حممد عبد  اهلل

م، عبري عبد العزيز الربيم ، احلامية القانونية لألطفال اثناء النزاعات الداخلية يف 2018 .1142

ظل احكام القانون الدويل اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

اسرتداد االموال ذات املنشأ غري املرشوع يف اتفاقية االمم ميالد مجعة )م، عزمي 2018 .1143

يف اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد دراسة يف مدى مالئمة  املتحدة ملكافحة الفساد

كلية احلقوق  الدكتوراه قسم القانون اجلنائي الترشيع الليبي واملرصي الحكام االتفاقية(

 .بإرشاف د حممد عبدالغريب جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية

م، عصام حممود ابراهيم حسني ، القتل بالوسائل املادية واملعنوية يف الفقه 2018 .1144

االسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، عطا نور عطا عباس ، نظرية الدولة يف الفقه اإلسالمي . رسائل واطاريح 2018 .1145

 لقانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.ا
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 دراسة مقارنة( الدكتوراه رشكات التصنيف االئتامين)م، علوم محيدة حممود عيل 2018 .1146

 .القاهرة بإرشاف د سميحة القليويبكلية احلقوق جامعة 

القانون  م، عيل أبو بكر حممد الفقي ، النظام القانوين لسحب القرارات االدارية يف2018 .1147

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

م، عيل أمحد فرجاين فرج، اجلريمة االنتخابية. رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1148

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ؤون الداخلية للدول( م، عيل حسيب حممد )تدخل القنوات الفضائية يف الش٢٠١٨ .1149

املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د سلوى 

   امحد ميدان املفرجي

م، عيل هيبه عمر هيبه ، عوامل االنحراف ووسائل القضاء عليها يف الفقه 2018 .1150

رية مرص اإلسالمي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهو

 العربية.

م، عامد سيد أمحد عبد السميع حيدر ، التحقيق االبتدائي يف جرائم احلاسب اآليل 2018 .1151

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

م، عمر عبد الفتاح السيد عبد اللطيف ، التوازن املعريف يف العقود املدنية . رسائل 2018 .1152

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، عمران خمتار عبد السالم حديدان، سلطة ويل األمر بشأن جرائم احلدود وأثرها 2018 .1153

عىل األفراد وأمن الدولة يف الفقه اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عمرو حسن عرايب ابراهيم، االحكام املوضوعية واالجرائية جلريمة التهرب 2018 .1154

من رضيبة املبيعات. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، عمرو عزت حممود احلو ، التعويض امام املحكمة اجلنائية الدولية . رسائل 2018 .1155

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلي

م، عمرو عيل عبد املنعم عيل ، جرائم غش االدوية . رسائل واطاريح القانون 2018 .1156

 كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عنرت حممد عيل ابراهيم ، النظرية العامة جلرائم االعتداء عىل سالمة اجلسم بني 2018 .1157

لرشيعة االسالمية والقانون الوضعي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق احكام ا

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، عيد حممد أمني عبد اجلواد، املسؤولية املدنية لبنوك الدم. رسائل واطاريح 2018 .1158

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



237 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

الزم )اليات حسم املنازعات الرضيبية يف اطار قانوين رضيبة م، غادة حياوي ٢٠١8 .1159

الدخل دراسة مقارنة( املاجستري القانون العام كلية القانون و العلوم السياسية قسم 

  القانون جامعة كركوك بإرشاف د سعد عطية محد موسى اجلبوري

املسموعة م، فاتن حممود حسان حوته ، الرقابة االدارية عىل وسائل االعالم 2018 .1160

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

م، فارس وسمي ديب السويط ، قواعد القانون الدويل العام يف تسليم املجرمني 2018 .1161

بالتطبيق عىل املحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة والدائمة . رسائل واطاريح القانون كلية 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.احلقوق 

م، فاطمة عيل املختار أحفيظ ، فسخ عقد اإلجيار . رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1162

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فتحي ابراهيم حممد احلنطور، ضامن العيوب اخلفية يف عقود املعلومات عرب 2018 .1163

اريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص شبكة االنرتنت. رسائل واط

 العربية.

م، فتحي حممد ندا مصطفى ندا ، املسؤولية االدارية للدولة عن ظاهرة شغب 2018 .1164

 املالعب . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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لتعذيب و املعاملة القاسية او م، فالح محادي هندي ) احلق يف محاية من ا٢٠١٨ .1165

الالإنسانية ( الدبلوم العايل حقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: 

 فارس حممد حسني

م، فهد طرقي مسعود املطريي ، ضامنات املشرتي يف عقد البيع االلكرتوين. 2018 .1166

 عربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص ال

م، فوزي أحممد املقطوف أبو خريص، حق املستهلك يف العدول عن التعاقد 2018 .1167

اإللكرتوين عرب االنرتنت يف الفقه اإلسالمي. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

. رسائل  م، فوزي صقر الصقر ، العقد االداري كوسيلة ملامرسة النشاط االداري2018 .1168

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، فوزي عبده رسور البنا ، آليات التعويض يف حاالت الرضورة واالزمات. 2018 .1169

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ية العامة لتفتيش املساكن يف قانون م، فيصل عيال محود رشكان العنزي ، النظر2018 .1170

االجراءات اجلنائية الكويتي واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، قاسم بن حممد بن سعيد اخلرويص ، الضوابط االنتخابية للرتشح لعضوية 2018 .1171

 . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جمالس الربملانية وفقا للترشيع املرصي والعامين

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، قاسم حممد عبد اهلل ) املفاوضات يف العقود الدولية و القانون الواجب التطبيق ٢٠١٨ .1172

عليها ( الدبلوم العايل قانون دويل خاص كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: ريا 

 سامي سعيد الصفار 

قرين جنيدي قرين جنيدي ، نطاق تطبيق فواعد االسناد الوطنية . رسائل  م،2018 .1173

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، كاسرتو سامل اكرم )االشكالية القانونية يف تكييف جريمة الرسقة العلمية ٢٠١٨ .1174

القانون والعلوم السياسية جامعة دراسة حتليلية مقارنة( املاجستري القانون العام كلية 

 و د نوراد امحد ياسني الشواين كركوك بإرشاف د عامر عاشور عبداهلل

م، كامبي عبد الفتاح برايم ، احلامية اجلنائية للبعثات الدبلوماسية . رسائل 2018 .1175

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حممد احلاج ، الرضر املرتد يف املسؤولية املدنية . رسائل م، كريمة الطاهر إ2018 .1176

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، كامل حسن عيل الوكيل ، دور جملس األمن يف مالحقة املتهمني بإرتكاب 2018 .1177

ورية مرص جرائم دولية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجه

 العربية.

م، ليث صالح سعيد الصائغ ) عقد تصحيح اجلنس ( الدبلوم العايل قانون مدين ٢٠١٨ .1178

 كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د: رائدة حممد حممود النجاموي 

م، ماهر السعيد حممد جرب ، اثر الغش والتزوير يف االعتامد املستندي . رسائل 2018 .1179

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية 

م، جميد فراج أبو بكر بو فراج ، اجلزاءات الدولية املفروضة عىل الدول اخلاضعة 2018 .1180

ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لح أمحد ، دور القضاء الدستوري يف حتقيق االصالح السيايس م، حممد أمحد صا2018 .1181

. رسائل  2012واالجتامعي واالقتصادي يف ظل الدستور املرصي اجلديد لعام 

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

عقود  م، حممد السعيد السيد حممد املشد ، احلامية القانونية من أثار بطالن2018 .1182

االستثامر . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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م، حممد جابر أمحد اخلويل ، الضوابط الدستورية والترشيعية للتحكيم يف 2018 .1183

املنازعات االدارية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

حممد جالل ابراهيم حممد ، القواعد املنظمة للبحث العلمي البحري طبقا  م،2018 .1184

. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق  1982التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

 جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

لس م، حممد محد راشد حممد العذبه ، النظام القانوين للتحكيم املؤسيس يف دول جم2018 .1185

التعاون اخلليجي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، حممد راشد مانع العجمي، الصلح اجلنائي يف القانون الكويتي. رسائل 2018 .1186

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

حتصيل االيرادات املحلية ودورها يف حتقيق التنمية م، حممد زايد عبد السالم ، 2018 .1187

االقتصادية . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.
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يف أطار قانون املناقصات  pppم، حممد صالح اجلرب ، ابرام عقود الرشاكة 2018 .1188

ة احلقوق جامعة املنصورة واملزايدات يف دولة الكويت . رسائل واطاريح القانون كلي

 مجهورية مرص العربية.

م، حممد صالح عبد الاله حممد ، النظام القانوين لتنفيذ عقد البيع التجاري الدويل 2018 .1189

واحليلولة دون فسخة . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

ض قصد االرضار بالغري يف الرشيعة م، حممد طه رمضان رمضان ، معيار متح2018 .1190

االسالمية واثره يف القانون املدين املرصي وقانون االحوال الشخصية . رسائل واطاريح 

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، حممد عبد املقصود حممد ، النظام القانوين للرشاء باهلامش . رسائل واطاريح 2018 .1191

 ية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.القانون كل

م، حممد عيل عيد املراغية ، احلامية اجلنائية للشهود أمام القضاء الوطني والدويل 2018 .1192

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

احلديثة والوسائط م، حممد وفيق حممد زين العابدين ، حجية وسائل االتصال 2018 .1193

املساندة هلا يف االثبات اجلنائي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.



243 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، حممد يونس حممد ابراهيم ) التنظيم القانوين لوثائق البيوع الدويل دراسة ٢٠١٨ .1194

بإرشاف د: مهند  مقارنة ( الدكتوراه القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل

 ابراهيم عيل فندي

م، حممود أبو الفتوح عبد الشايف البغدادي، احلامية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف 2018 .1195

ضوء التطور التقني احلديث. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

ؤولية املدنية الناشئة عن استخدام م، حممود حممد حممد ابراهيم فياض ، املس2018 .1196

تكنلوجيا اإلعالم واالتصال . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، خمتار أمحد حممد عيطة، مسؤولية الطبيب املدنية عن عملية التلقيح الصناعي. 2018 .1197

 ة مجهورية مرص العربية.رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصور

م، مدحت اسامعيل عبده موسى ، النظرية العامة لقانون العقوبات االداري . 2018 .1198

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مروان حممود عبد السيد املعايطة ، التأمني عىل االخطار البحرية . رسائل 2018 .1199

 ن كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانو
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م، مروة فوزي عبد احلميد برجل ، وضع األسري بني احكام الرشيعة اإلسالمية 2018 .1200

والقانون اإلنساين . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

 املسؤولية املدنية املوضوعية املرتبطة م، مروه حممد أمحد، االجتاهات احلديثة يف2018 .1201

بمامرسة مهنة التوليد. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية 

 مرص العربية.

م، مسعود حممد صديق السليفاين، جريمة االختفاء القرسي عىل ضوء النظام 2018 .1202

ن كلية احلقوق جامعة االسايس للمحكمة اجلنائية الدولية. رسائل واطاريح القانو

 املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، مصطفى حممد الرشبيني ، احلامية اجلنائية لواجب االفصاح يف سوق رأس املال 2018 .1203

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

لقانونية حلقوق م، مكتوم بن محيد بن خلف الكعبي ، احلامية الدستورية وا2018 .1204

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

م، مكي حممد عبد الرمحن العزي، احلامية اجلنائية للحق يف حرمة االتصاالت 2018 .1205

 اخلاصة. رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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ممتاز مطلب خبيص ، التنظيم القانوين لرشكات متعددة اجلنسية يف استثامر م، 2018 .1206

حقول النفط . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 العربية.

م، منترص علوان كريم ، التنظيم القانوين للوكالة االدارية يف القانون العراقي. 2018 .1207

 ة احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية. رسائل واطاريح القانون كلي

م، مي صفوت عثامن عيل، املسؤولية اجلنائية عن جرائم النرش. رسائل واطاريح 2018 .1208

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

 م، ميالد يوسف حممد طبقية ، مسؤولية الدولة عن اعامل السلطة القضائية يف ليبيا2018 .1209

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

م، نانيس حممود أمحد طه ، احلامية اجلنائية لألثار . رسائل واطاريح القانون كلية 2018 .1210

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، نايف حسني ذيب املهان ، دور السلطة الترشيعية يف الرقابة علة االموال العامة 2018 .1211

يف النظام الدستوري والكويتي واملرصي . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة 

 املنصورة مجهورية مرص العربية. 

جلمهورية . م، هنى عمر حممد عبد الرمحن ، تويل منصب رئاسة الدولة يف النظم ا2018 .1212

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، نوار نجيب توفيق غزال ) طاعة الرؤساء يف القرارات االدارية غري املرشوعة ٢٠١٨ .1213

 ( املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د قيدار عبد القادر صالح

، جريمة االختفاء القرسي . رسائل واطاريح م، نوال أمحد سارو اخلالدي 2018 .1214

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هابس عشوي العنزي ، قاعدة مرشوعية الدليل اجلنائي . رسائل واطاريح 2018 .1215

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

جرة غري الرشعية يف القانون الدويل . رسائل م، هشام صالح الدين هشام ، اهل2018 .1216

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، هشام فاروق حممود ، حرية التعبري عن الرأي يف ضوء حقوق االنسان يف 2018 .1217

القانون الدويل . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص 

 لعربية.ا

م، هشام حممد جمدي حممد عبد املجيد ، جلان تقيص احلقائق ومدى فعاليتها بصدد 2018 .1218

اعامل الرقابة عىل اعامل السلطة التنفيذية دراسة مقارنة بني النظامني املرصي والفرنيس 

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

عادل حممد القرش، البيع باملنزل. رسائل واطاريح القانون كلية  م، هيثم حممد2018 .1219

 احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.



247 الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم  دليل

                                                        السياسية   

 

م، وضاح جواد كاظم ، النظام القانوين لصناديق االستثامر . رسائل واطاريح 2018 .1220

 القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

يوسف احللو ، املواجهة اجلنائية جلرائم االجتار بالبرش يف م، وفاء عبد الرمحن 2018 .1221

القانون البحريني واملقارن . رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة 

 مجهورية مرص العربية.

م، وفاء مصطفى أبو املعاطي صقر ، احلامية اجلنائية للحق يف االرضاب . رسائل 2018 .1222

 وق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.واطاريح القانون كلية احلق

م، وليد أمحد حممد يوسف ، املواجهة اجلنائية جلريمة غسل األموال . رسائل 2018 .1223

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

م، وليد عبد النبي صابر شعيب ، التشيبه املحرم يف الرشيعة االسالمية . رسائل 2018 .1224

 اطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.و

م، يارس عبد العزيز امحد حممد احلاج عمر ، احلامية اجلنائية للبيئة االرضية رسائل 2018 .1225

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

نية عن أخطار نقل التكنلوجيا . م، ياسني حممود عبد اللطيف ، املسؤولية املد2018 .1226

 رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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م، حييى حممد عيل الطياري ، رقابة السلطة الترشيعية عىل االموال العامة . رسائل 2018 .1227

 واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

ن جعفر باقر )التنظيم القانوين للمفاوضات يف النزاعات املسلحة غري م، يقظا٢٠١٨ .1228

الدولية( املاجستري القانون العام جامعة الكوفة كلية القانون بإرشاف د امحد عبيس نعمة 

 الفتالوي 

احلامية القانونية للموظف العام يف مرحلتي )م، يوسف اسامعيل حممد اسامعيل 2018 .1229

عني شمس بإرشاف د عمر كلية احلقوق جامعة وراه احلقوق الدكت (التحقيق واملحاكمة

 .حلمي فهمي 
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