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قراءة يف قرار املحكمة االحتادية العليا املتعلق بقانون اسس تعادل الشهادات
والدرجات العلمية العربية واالجنبية
اللواء الدكتور عامر ماهر عبد احلسن اخلفاجي
بتاريخ  2021/10/27اصدرت املحكمة االحتادية العليا قرارا بالعدد ( 46و50و/ 51
احتادية  )2021/يتعلق بمدى دستورية قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية
العربية واالجنبية رقم ( )20لسنه 2020العراقي،ومن طبع املتتبع للشأن القانوين والقضائي يف
العراق،ان يتابع قرارات املحكمة االحتادية العليا يف العراق،ملا هلذه القرارات من اثار عىل النظام
القانوين بصورة عامة،وما ينتج عن هذه القرارات من مبادئ قضائية من شأهنا ان تبني االساس
الدستوري السليم الذي جيب ان تسند اليه الترشيعات يف العراق عند اقرارها،بل ان بعض هذه
القرارات قد ترتك اثر ًا عىل الواقع االجتامعي،وذلك بعد االخذ بعني االعتبار الصفة السياسية
التي تتسم هبا النزاعات الدستورية امام هذه املحكمة،حتى وان كانت املحكمة ذي طابع قضائي
قانوين بحت،إال أنه ال ينكر عالقة القضاء الدستوري بالسياسة،نظر ًا لطبيعة الدستور الذي يطلق
عليه احيانا بأنه السياسة مقننة،وال نبتعد كثري ًا عن اجلانب القانوين اذا قلنا بأن السياسة تتعلق
وتصطدم وتداخل مع مجيع مفاصل احلياة،فكيف احلال اذا كانت املحكمة االحتادية العليا تتعامل
مع نص دستوري ينظم احلياة بصورة عامة.
وعىل هذا االساس فإن قرار احلكم اعاله من القرارات املهمة التي اصدرهتا املحكمة،الحتوائه
عىل مبادئ قضائية ودستورية،ولتعلقه بجانب مهم وهو جانب التعليم العايل،و باطالع مبسط
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هلذا القرار نستنبط منه بعض املبادئ املتعلقة بقرارات هذه املحكمة،السيام ان هذه القرارات هي
باتة من حلظة صدورها وملزمة جلميع السلطات،وعليه نورد هذه القراءة عىل هيأة نقاط بحثية
حماولة منا إلماطة اللثام عن هذه املبادئ :
اوالً  .توحيد الدعاوى الدستورية :بني قانون املحكمة االحتادية العليا رقم  30لسنه 2005
املعدل،و كذلك نظامها الداخيل رقم ( )1لسنه ،2005بعض االمور املوضوعية واالجراءات
الشكلية املتعلقة بعمل املحكمة وسري الدعاوى امامها،ثم احال نظامها الداخيل يف املادة () 19
منه كل مامل يرد فيه نص من هذا النظام او قانون املحكمة اىل قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنه
 1969املعدل،وبذلك فان موضوع توحيد الدعاوى خيضع هلذا القانون،اذ تضمنت املادة (76
 )2 /من قانون املرافعات انف الذكر،سلطة املحكمة بتوحيد الدعاوى املرتبطة معا يف دعوى
واحدة،وبذلك نجد ان املحكمة قد وسمت قرارها حمل النظر بالعدد (  49و 50و )51اي ان
هنالك ثالث دعاوى قد تم توحيدها يف دعوى واحدة،الشرتاك هذه الدعاوى موضوع ًا وسبباً
واحد،اي ان املدعني قد اختذت دعاواهم حمال واحدا،وهو قانون اسس تعادل الشهادات العلمية
العربية واالجنبية،والسبب واحد ايض ًا وهو الطعن بعدم دستورية هذا القانون،وهذا هو عني
املنطق والتطبيق السليم للقانون،الن توحيد الدعاوى املرتبطة حمال وسببا،من شأنه ان يكون
التطبيق الواقعي واالمثل للعدالة،ويؤدي اىل توحيد االحكام واستقرارها،وعدم تضارهبا،وتقليل
اجلهد عىل املحكمة،واسباغ القرار برصانة قانونية وعلمية ومعلوماتية ايض ًا،اذ ان من يطلع عىل
قرار الدعوى املوحدة سوف يغنيه عن النظر اىل الدعاوى االخرى لو مل تكن موحدة،التي قد
يكون ليس عىل دراية بصدورها،السيام من الباحثني والفقهاء .
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ثاني ًا :ـ املصلحة،الدعوى الدستورية شأهنا شأن الدعاوى االخرى،ال سيام املدنية منها،والتي
عرفها املرشع العراقي يف املادة (  ) 2من قانون املرافعات املدنية،بأهنا (طلب شخص حقه من اخر
امام القضاء)،وهناك خالف فقهي حول الدعوى بصورة عامة،ان كانت وسيلة لصاحب احلق
للمطالبة بحقه،ام اهنا هي احلق نفسه الذي حتميه،وقد بني املرشع رشوط الدعوى،واحد هذه
الرشوط هو رشط املصلحة،وهذا ما جاء يف املادة ( )6من قانون املرافعات املدنية،واوجبت هذه
املادة ان تكون املصلحة معلومة وحالة وممكنة وحمققة،و من املمكن ان تكون حمتملة،فقد يتخوف
املدعي من رضر مستقبيل عىل مصلحته،فيبادر باالدعاء كإجراء احرتازي حلامية مصلحته من
الرضر املحتمل مستقب ً
ال،واملحكمة هي من تقدر وجود هذه املصلحة،وهذا االمر يشمل
الدعاوى املدنية بصورة عامة،بام نص عليه قانون املرافعات املدنية الذي تعمل املحكمة عىل وفق
احكامه،لكن النظام الداخيل للمحكمة االحتادية العليا سالف الذكر مل يتبع هذا املسار
القانوين،وقيد من رشط املصلحة يف الدعوى الدستورية،بأن تكون حالة ومبارشة ومؤثرة يف املركز
القانوين او املايل او االجتامعي للمدعي،وان الرضر واقع عىل هذه املصلحة،وان يكون مبارش ًا
ويمكن ازالته باحلكم املرجتى صدوره،وقد تضمن النظام الداخيل للمحكمة نفي ًا قاطعا ان تكون
املصلحة يف الدعوى الدستورية حمتملة او جمهولة او تصورية فقط،وبذلك فان املطالبة بحق
مستقبيل او نظري او ختميني،يكون فاقدا لسنده القانوين،وترد الدعوى الدستورية عىل هذا
الفرض،وهذا ما جاء بقرار املحكمة االحتادية العليا حمل النظر،اذ ردت املحكمة دعوى املدعي
بالعدد ( )46املوحدة دعواه مع املدعني االخرين،وذلك لعدم حتقق رشط املصلحة،وكان املدعي
وهو احد االساتذة اجلامعيني يف احدى الكليات العراقية،وجاء طلبه يف الدعوى معلالً بأن قانون
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اسس تعادل الشهادات حمل الطعن،قد مس بحقوق رشحية كبرية من رشائح املجتمع،وهم اساتذة
اجلامعات،مما يقتيض احلكم بعدم دستوريته بعضاً او ك ً
ال،وان هذه االساءة متثل املساس بالرصانة
العلمية يف املؤسسات التعليمية ،كذلك ان هذا القانون من وجهة نظر املدعي من شأنه ان يرض
بالسمعة العلمية،واملكانة االجتامعية حلملة الشهادات العليا من االكاديميني واملوظفني مما ينتج
عن ذلك املساس بكرامة االنسان العراقي .
وبعد االطالع عىل دعوى املدعي،نجد ان حقه بالدعوى الدستورية قد كفلته املادة (/4ثالث ًا ) من
قانون املحكمة،حينام اعطت احلق لألفراد بالطعن املبارش امام املحكمة،لكن املادة (/6سادس ًا )
من النظام الداخيل للمحكمة قد اشرتطت ان يكون القانون املطعون به قد جرى تطُبقه عىل املدعي
فع ً
ال،او يراد تطبيقه عليه،ويف مثل حالة املدعي ال نجد ان القانون حمل الطعن قد تم تطبيقه عليه،او
نتجت عنه اثار اخرى ترض بمركزه القانوين،ثم ادعى املدعي بان القانون من شأنه ان يلقي بأثار
اجتامعية ضارة عىل رشحية محلة الشهادات العليا،وهذا االمر ان صح ال يمثل مصلحة خاصة
به،ومل تكن مبارشة،وانام مصلحة عامة تتكفلها اجلهات العامة،او النقابات،وبذلك كان حرياً عىل
املحكمة رد الدعوى،وحسنا إذ فعلت ذلك،ومع ان املحكمة قد ردت الدعوى النتفاء رشط
املصلحة عند املدعي،فقد كان متصورا او نظري ًا،وليس حقيقاً،وهو امر يكفي لرد الدعوى،اال ان
املحكمة مل تتعرض اىل رشط تطبيق القانون عىل املدعى يف الدعوى الدستورية،ونعتقد ان
املحكمة قد اكتفت برشط املصلحة وهذا يكفي للرد فع ً
ال،كذلك نعتقد بوجد ترابط بني رشط
تطبيق القانون املطعون به عىل املدعي مع رشط املصلحة،اذ ان انتفاء تطبيق القانون عىل
املدعي،وعدم وجود رضر مبارش قد حلق به من جراء الترشيع،يعني انتفاء رشط املصلحة يف
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الدعوى ،وان وجدت مصلحة حمتملة فان الدعوى الدستورية يف العراق ال تبنى عليها،استناد ًا ملا
جاء بنظام املحكمة انف الذكر.
ثالث ًا  .مبدأ الفصل بني السلطات :لعل من املسلم به،ان مبدأ الفصل بني السلطات مرتبط بشكل
ال يقبل التجزئة مع وجود نظام حكم ديمقراطي عىل وفق االنظمة الديمقراطية احلالية ضمن
النظام العاملي،ويقوم هذا املبدأ عىل اساس الفصل بني السلطات الثالث للدولة،هي السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية،ولضامن وجود احلكم الرشيد،وتوزيع السلطة
بصورة افقية،وعدم تغول احدا السلطات عىل االخرى،وكذلك لضامن عدم انفراد السلطة
التنفيذية باهليمنة عىل احلكم ،فالبد من وجود هذا املبدأ وجيب ترسيخه دستوري ًا،وهذا ما ورد يف
دستور مجهورية العراق لسنة . 2005
وقد كان من ضمن الطعون بعدم دستورية قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية
العربية واالجنبية،دعوى من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،إذ انصب الطعن يف احدى
فقراته،بعدم مراعاة مبدأ الفصل بني السلطات من قبل السلطة الترشيعية عند ترشيع
القانون،متجاوزة عىل اختصاص السلطة التنفيذية يف حقها الدستوري بتقديم القانون من قبلها
اىل السلطة الترشيعية،كوهنا هي السلطة املختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة،كذلك انه جيب
ان يعرض اي قانون عىل السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء،قبل ترشيعه واصداره،وهذا
االمر مل يتحقق يف هذا القانون،مما امهل بمبدأ الفصل بني السلطات عىل وفق هذا الطرح،واحلقيقة
ان مبدأ الفصل يف السلطة ليس مطلق ًا باملعنى الدقيق،اذا توصف الدولة وسلطاهتا من بعض
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الفقهاء،بأهنا مثل جسد االنسان،فليس من املعقول ان يعمل كل جزء او عضو فيه بشكل مستقل
عن باقي اجزاء اجلسم،السيام التعاون والتكامل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية،ومع ذلك
فان املحكمة قد فصلت هبذا الطعن واعتربت ان السلطة الترشيعية مل خترق هذا املبدأ،وذلك
إلقرارها دستورية القانون بصورة عامة والغاء بعض فقراته،وايدت بانه خيار ترشيعي ملجلس
النواب،وبذلك قد ثبت ملجلس النواب سلطته الترشيعية املطلقة دون وجوب الرجوع اىل السلطة
التنفيذية عند تقديم مقرتحات القوانني من قبل السلطة الترشيعية نفسها،وهذا املوضوع سوف
نفصله اكثر يف النقطة التالية.
ثالث ًا .آلية سن القوانني و عدول املحكمة عن هذا املبدأ :رسم الدستور العراقي لسنة 2005
طريق ًا لسن القوانني وترشيعها،اذ بينت املادة (  ) 60من الدستور النافذ ان مرشوعات القوانني
تقدم من رئيس اجلمهورية،وجملس الوزراء اي السلطة التنفيذية،او يقدم مقرتح قانون عن طريق
عرشة من اعضاء جملس النواب،وبذلك يظهر لنا طريقان يف ترشيع القوانني ،وقد بينت املادة (61
) من الدستور اختصاص جملس النواب بترشيع القوانني،اي ان مرشوع القانون يقدم من السلطة
التنفيذية ممثلة برئيس اجلمهورية او جملس الوزراء اىل السلطة الترشيعية،و هو جملس
النواب،وهي السلطة املختصة بالترشيع،او يقدم مقرتح قانون اىل املجلس من عرشة اعضاء من
املجلس نفسه،وعند التمعن هبذا النص نجده ورد بعبارتني،مرة ورد بعنوان (مرشوع) للسلطة
التنفيذية،اي ان السلطة التنفيذية تقدم مرشوع اي قانون اىل السلطة الترشيعية لغرض
سنه،فيصبح قانون بعد اتباع االليات الدستورية،واملرة الثانية ورد بعنوان ( مقرتح ) وهو خاص
بالسلطة الترشيعية،اي ان ما يقدمه عرشة اعضاء من جملس النواب يسمى مقرتح،مما فتح الباب
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للتفسري والتأويل،وعىل هذا االساس اصدرت املحكمة االحتادية العليا عدة قرارات هبذا
الصدد،منها القراران ( )43يف  2010/7/12و ( )83يف ، 2018/7/10اذ بينت املحكمة بان
مقرتحات القوانني التي تقدم اىل جملس النواب،جيب ان ترسل اىل السلطة التنفيذية لدراستها
وصياغتها ضمن مشاريع قوانني،وبعد ذلك تعاد اىل جملس النواب لغرض ترشيعها،وهبذا قطعت
النزاع حول تفسري او تأويل ما ورد يف الدستور عند ترشيع القوانني والية عرضها عىل جملس
النواب،وهذا ما احتجت به وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ودفعت به اثناء املرافعات يف
الدعوى،لكن عند مراجعة قرار املحكمة حمل القراءة،نجد ان املحكمة قد حكمت بعدم دستورية
البعض من مواد القانون املطعون بعدم دستوريته،ومل تنحى منحاها السابق بوجوب عرض
القانون عىل السلطة التنفيذية،ومل حتكم بعدم دستورية هذا القانون كلي ًا عىل غرار احكامها
السابقة،اي ان املحكمة قد عدلت عن املبدأ السابق واعطت املرشع احلق يف ترشيع القوانني يف
مثل هذه احلالة دون الرجوع اىل السلطة التنفيذية،وهذا ما يبعث عىل التساؤل عن سبب
العدول،ويف احلقيقة مل تكن هي املرة االوىل لعدول املحكمة،اذ سبق للمحكمة ان عدلت عن
بعض قراراهتا بقرارات الحقة،مثل احلكم بعدم دستورية املادة ( )113من قانون اصول
املحاكامت اجلزائية لقوى االمن الداخيل مع سبق احلكم بدستوريتها،واملتعلقة بسلطة وزير
الداخلية بإحالة رجل الرشطة اىل املحاكم اجلزائية من عدمه،والعدول امر البد منه يف بعض
االحيان،وهو ليس باألمر اجلديد عىل القضاء بصورة عامة،السيام القضاء الدستوري،استناد ًا اىل
املبدأ القانوين العام بانه ال ينكر تغري االحكام بتغري االزمان،لكن العدول جيب ان تكون له
مسوغات،من ظروف سياسية او اجتامعية او اقتصادية،و العدول بطبيعة احلال سوف يلقي
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بظالله عىل االمن القانوين واستقرار االحكام واملبادئ القضائية،سيام الدستورية منها،ويبدو ان
املحكمة قد عدلت عن مبدئها السابق،الهنا وجدت ان احلاجة قائمة ملثل هذا القانون،وهذا ما
ورد يف قرار املحكمة،فلم حتكم بعدم دستورية القانون بمجمله وانام حكمت بعدم دستورية
بعض فقارته كام ارشنا،وهذا ما تقتضيه املصلحة العامة،وهي اوىل بالرعاية من كل
االعتبارات،وقد سببت املحكمة قرارها،بان وزارة التعليم العايل مل متنح الفرصة الكاملة للطالب
من الذين يريدون اكامل دراستهم االولية او العليا،ولو اهنا فعلت ذلك مل جلأ الطالب للدراسة
خارج الدولة،مما تسبب بنفقات كثرية ترسبت خارج البلد عن طريق االموال التي انفقها الطالب
يف اخلارج لغرض الدراسة ،اضافة اىل ذلك قد نجد سبباً اخر للعدول،وهو ان هيئة املحكمة قد
تبدلت بالكامل عند تعديل قانون املحكمة االحتادية العليا مؤخر ًا سنة ، 2021اذ ان تبديل هيئة
بالكامل وليس تدرجيي ًا قد نجد اثاره يف العدول،السيام ان احكام الدستور قابلة للتفسري والتأويل
تبعا لوجهات النظر،ويعتمد ذلك عىل الزاوية التي يراها املفرس يف النص الدستوري او الترشيع
العادي.
رابع ًا .احلــــــق فــــي التعليــــــم :احدى تعريفات الوثيقة الدستورية بأهنا تبني شكل
الدولة ونظام احلكم فيها،وتضمن احلقوق واحلريات،والتعليم هو احدى هذه احلقوق،وقد
وصفته املحكمة انه من احلقوق االساسية والبالغة االمهية،وذلك لعالقته بجميع حقوق االنسان
االخرى،وهو الركيزة االساسية لبناء جمتمع متعلم يستطيع التطور واالجتاه نحو النمو االقتصادي
والتطور االجتامعي،فكلمة التعليم مشتقة من العلم،وكلام تطورت العملية التعليمية
واتسعت،يصل البلد اىل خط االزدهار بأوجهه كافة،وقد عرفته املحكمة بأنه ( عملية منتظمة يتم
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خالهلا اكتساب املتعلم االسس العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة وحمدودة االهداف)،وانه
حق لكل عراقي مهام كانت صفته.
وقد ورد هذا احلق يف الدستور العراقي لسنه  2005يف عدة مواضع،وهذا ما بينته املحكمة يف عدة
مواضع بقرارها،ومنها ديباجة الدستور،واقتطعت منها (نحن ابناء وادي الرافدين ،موطن
الرسل واالنبياء ،ومأوى األئمة األطهار ،وجمد احلضارة وصناع الكتابة)،وهذا اجلزء من
الديباجة يشري بوضوح اىل التعليم وجذوره املوغلة قدم ًا يف العراق،بحسب رأي املحكمة،كذلك
ان املادة (/4اوالً) من الدستور قد ضمنت حق العراقيني بتعليم ابنائهم اللغة االم،واملادة ()125
من الدستور ايض ًا ورد فيها ضامنة دستورية للحقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية
للقوميات املختلفة،وهناك اشارة ايض ًا يف املادة ( /114سادس ًا) اىل رسم السياسة التعليمية
والرتبوية العامة بالتشاور مع االقاليم واملحافظات،وعىل هذا االساس فأن احلق فـــي التعليم
حق دستوري ثابت واسايس،ومما نالحظه هنا ان املحكمة قد استندت اىل ديباجة الدستور يف
الداللة عىل حق التعليم،اذ ان هناك خالف فقهي حول القيمة القانونية للديباجة،فهناك من ال
يعطيها اي قيمة قانونية او سياسية،وانام يعتربها ذات قيمة ادبية وفلسفية،وهناك رأي اخر يعطي
الديباجة القيمة القانونية والسياسية بوصفها احد مواد الوثيقة الدستورية،وهذا اخلالف يظهر ان
املحكمة قد حسمته واعتربت الديباجة ذات امهية قانونية ،واستندت اليها يف اثبات احلق يف
التعليم،واحلقيقة ان هذا االمر من املبادئ االساسية التي نستطيع القول بأن قرار املحكمة حمل
النظر قد ثبتها،وجعل للديباجة قيمة قانونية يمكن االستناد اليها باستنباط احلقوق او االسس
الدستورية والقانونية والسياسية منها.
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هذا فيام يتعلق بكون التعليم حق من احلقوق االساسية،وقد اردفت املحكمة بأن التعليم هو
واجب عىل الدولة،الزمها الدستور بتحقيقه عن طريق اجياد املؤسسات التي من شأهنا
تنظيمه،وسن القوانني التي من شأهنا ان تبني العملية التعليمية،ويكون ذلك بواسطة السلطة
الترشيعية،وان عىل السلطة التنفيذية إعامل النص وتطبيقه،وقد بينت املحكمة وبشكل واضح
وجيل،انه عىل وزارة التعليم العايل ازالة كل العوائق التي من شأهنا ان تقف حائ ً
ال امام هذا
الواجب،وهو التعليم،سواء عن طريق تطبيق القوانني الكفيلة بصيانه هذا احلق،او باختاذ السبل
التنظيمية والواقعية يف اداء واجب هذه الوزارة،وان ختضع هذه العملية اىل مبدأ تكافؤ الفرص
وهو مبدأ دستوري اخر،ينسحب عىل هذا املوضوع ايض ًا،وهو ما عرجت عليه املحكمة،وان هذا
املبدأ هو الركيزة االساسية لتحقيق العدالة االجتامعية،وقد تضمنته ديباجة الدستور ايض ًا (000
منح تكافؤ الفرص للجميع ) وكذلك املادة ( )14من الدستور نفس ( العراقيون متساوون امام
القانون دون متييز  ) 000واملادة ( )16جاء فيها ( تكافؤ الفرص حق مكفول جلميع العراقيني ).
وبعد ما تقدم يسعنا القول ان القضاء،هو اجلبل االشم،والركن الركني،الذي يلجأ اليه كل
صاحب حق،وهو احلامي للحقوق عند استحقاقها،ال سيام القضاء الدستوري الذي يتعامل مع
الوثيقة الدستورية التي هي اساس بناء النظام القانوين وما يلحقه من استناد النظام العام عليه،إذ
يتصف القضاء باحليادية والنزاهة مما يمكنه من ما تطبيق احكام القانون نص ًا وروح ًا،وهذا ما
نلمسه يف القضاء العراقي بصورة عامة،وقضاء املحكمة االحتادية العليا بصورة خاصة،ومع ما
بيناه ال سيام يف موضوع العدول،فام هو اال تطبيق امثل لروح القانون،فالعدول ليس امر هني عىل
القضاء،لكن ما يقتضيه الواقع جيعل القضاء مضطر ًا لتفسري النص بام ينسجم مع الصالح
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العام،فالدستور والقانون ما وضع اال حلامية املصالح العامة واخلاصة،وتقديم العام عىل اخلاص
منها،لذلك نجد ان املحكمة قد راعت املصلحة العامة عند اصدار قراراها انف الذكر،عند
اقرارها بوجود حاجة قائمة للقانون حمل نظرها،ومع ذلك قضت بعدم دستورية البعض من
مواده املخالفة ألحكام الدستور،وتكون بذلك قد راعت املصالح املتضاربة،واوجدت توازناً بني
احلكم بدستورية القانون بصورة عامة،والغاء البعض منه،وكذلك اثبتت قدرة هذه املحكمة عىل
مواكبة الواقع ومقتضياته،وابرزت التطور املطرد للقضاء الدستوري العراقي.
خامس ًا .امهية التعليم وجتربتي الشخصية يف التعليم :قد ارجئنا تبيان احلق يف التعليم اخر فقرات
هذه الورقة البحثية اىل النقطة الرابعة وهي االخرية املتعلقة بقرار املحكمة انف الذكر،لكي نعطف
عليها هذه الفقرة املتعلقة بامهية التعليم بصورة عامة:
 .1قال عز وجل يف حمكم كتابه العظيم ( َو ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِين ِع ْل ًام) وقال ايض ًاَ (،و َما ُأوتِيت ُْم ِم َن
ا ْل ِع ْل ِم إِال َقلِيال )﴿،ير َف ِع اَّللهُ اله ِذين آمنُوا ِمنكُم وا هل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾،وغريها
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
الكثري من ايات الذكر احلكيم التي بينها الشارع املقدس عن امهية العلم،وقال خاتم
أنبيائه صىل اَّلل عليه وآله وسلم( :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم)،وعنه ايضا صىل
اَّلل عليه وآله وسلم( :من أحب أن ينظر إىل عتقاء اَّلل من النار ،فلينظر إىل املتعلمني،
فوالذي نفيس بيده ،ما من متع ّلم خيتلف إىل باب العامل املع ِّلم إالّ كتب اَّلل له بكل قدم
عبادة سنة ،وبنى اَّلل له بكل قدم مدينة يف اجلنة ،ويميش عىل األرض وهي تستغفر له،
ويميس ويصبح مغفور ًا له وتشهد املالئكة انه من عتقاء اَّلل من النار)،وعن أمري املؤمنني
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عيل عليه السالم قائالً لصاحبه :يا كميل العلم خري من املال،العلم حيرسك ،وأنت
حترس املال،والعلم حاكم ،واملال حمكوم عليه،واملال تنقصه النفقة ،والعلم يزكو عىل
اإلنفاق.
هذا نزر ضئيل عام ورد من امهية العلم من اَّلل جل شأنه،وكذلك ما ورد عن الرسول الكريم صىل
اَّلل عليه واله وسلم،وعن عيل امري املؤمنني،وقد وصف العلم برشفية تنامز عىل غريها من االعامل
الزاكية نظرا ال ماله من فؤاد يف تنمية العقل االنساين،والسري باالنسانية نحو التقدم والرخاء
واالستقرار،واالستنفاع بام حبى اَّلل االنسان من نعمة العقل،وما اضفى عليه من موارد طبيعية
نورا
تستخرج وتستعمل بالعلم،ورياضة الفكر االنساين بالتعلم والتعليم،فاَّلل جعل العلم ً
وهداية للناس يف طريقهم يف التمييز بني الصواب واخلطأ ،فاجلاهل يضل الطريق وال يرى النور،
ألن العلم النافع يمنع اإلنسان من ارتكاب املعايص ،وحيجم من شهواته ،وجيعله يعمل عىل
علام ،كان ُيوصل
ترويض نفسه وهتذيبها ،كان الرسول -صىل اَّلل عليه وسلم -أفضل الناس ً
نظرا الختالف طبقاهتم وذكائهم ،فكالم اَّلل عز وجل يف
علمه للناس بأبسط الطرق وأسهلهاً ،
قرآنه الكريم ،وسنة نبيه -صىل اَّلل عليه وسلم -تتناول كافة العلوم التي من املمكن أن يتعلمها
ويعرفها اإلنسان.
والتعليم هو املحرك األسايس يف تطور أي أمة من األمم،فبدون التعليم يصبح املجتمع ضعيف
وهش وال يقف عىل اساس،وتقاس االمم بام قدمته من علم،ففي التعليم خدمة للمجتمع والبالد
التي نعيش فيها،وقوة أي جمتمع تكمن يف افراده املتعلمني والعلامء،وتزيد قوة قدرات املجتمع
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كلام قلة نسبة اجلهل فيه،وخالفه الضعف والوهن،فاملجتمع املسلح بسالح العلم والتعليم يكون
قويا وجيعله يف حل مجيع مشكالته مهام كانت درجة صعوباهتا وجتاوزها بشكل سلسل وبطرق
علمية،ويعمل التعليم ايض ًا عىل حمو نسبة االمية يف املجتمعات ويعطي للفرد واملجتمع معلومات
كافية،والتي تعطيه املكنة يف االبتكار،والقدرة عىل التطلع واألبداع يف كثري من نواحي احلياة،يف
العلم والتكنلوجيا وغريها من املجاالت مما يساعد البالد واملجتمع يف النهوض والتقدم.
والتعليم هو احد اهم العنارص يف احلياة والتي تعطي للمجتمعات واالمم درجة ومرتبة اعىل من
بعض األمم االخرى،ألهنا بدون التعليم والعلم،مل ولن تتميز عن غريها من باقي االمم،والتعليم
يقوم ببناء اجيال قادرة عىل التغيري والتقدم والنجاح والنهوض يف شتى املجاالت،وعن طريق
التعليم ايضا يكون املجتمع ذا قوة وصالبة يف كامل اركانه،ومن الصعب اهنياره او تفتيته ألنه تم
بنائه عىل اسس علمية وبالعلم.
وبالتعليم ترتكز األمم يف تقدمها وهنضتها عىل أهم لبنة أساسية فيها وهي التعليم؛ كام يعد أيض ًا
بمثابة رشيان احلياة للمجتمعات يف مسريهتا نحو التقدم ،وهبذا فإن العلم بحر زاخر باملعارف
واألصول وكل ما يزيد من ثقافة اإلنسان؛ وما يؤكد هذه األمهية العظيمة التي حتف بالتعليم تقدم
الكثري من الدول بعد ان كانت قد اهنارت اقتصاديا وعلميا وانتشار املرض واجلهل مثل دولة
فيتنام والتي تقدمت بشكل كبري بعد ان اعطيت للتعليم والعلم امهية كربى ،ومن هنا انطلقت
األمم جاهد ًة وراء التعليم لتتخذ منه معرب ًا من زمن اجلهل إىل املستقبل الزاهر ،ويف هذا املقال
سنتطرق إىل أمهية التعليم يف بناء املجتمع .أمهية التعليم يف بناء املجتمع يضع األفراد أقدامهم عىل
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الدرجة األوىل من سلم احلضارة والنمو االجتامعي واالقتصادي عند البدء بأوىل مراحل التعليم؛
ويتسلسل فيام بعد التوسع به مرحلة تلو األخرى ليتحقق بالنهاية كل ما ُيربز أمهية التعليم يف بناء
املجتمع ،ومن أهم ما يؤل إليه ذلك،هو حتقيق النمو االقتصادي واالجتامعي ،ويف خمتلف نواحي
احلياة،و يزيد من ثقافة أبناء املجتمع يف املوروث التارخيي والثقايف،التعليم يميض باملجتمعات
قدم ًا نحو التقدم ومواكبة كل ما يستجد من تطورات،بتحقيق الرفاهية واحلياة الكريمة لألفراد
واألرس واملجتمعات،و التخلص من براثن الفقر واجلهل والقضاء عليها،و يساهم التعليم يف
غرس املبادئ والقيم يف نفس اإلنسان منذ نعومة أظافره،وجتعل من اإلنسان عنرص ًا متأهب ًا ملواجهة
أحالمه وحتقيق النجاح .يعرف التعليم األفراد ما يرتتب عليهم من واجبات وما هلم من حقوق.
ويؤدي التعليم دور ًا فعاالً يف توثيق تاريخ األمم وثقافات الشعوب ،وحيميها من االندثار .ويؤطر
شخصية املجتمع االجتامعية والفرد يف آن واحد،و اإلتيان بكل ما حيقق لإلنسان الرفاهية
والراحة.
فأمهية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع ،إن العلم هو النور الذي ييضء حياة الفرد فهو أساس
سعادة الفرد ورفاهية املجتمع وتقدمه ،فبالعلم نشأت احلضارات وتقدمت احلياة يف مجيع
املجاالت والتعليم رضورة من رضوريات احلياة التي ال غنى عنها فهو الدواء لداء اجلهل واألمية
فال سبيل لتقدم املجتمع ورقيه إال بالعلم .التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي تقود الفرد لتحقيق
أهدافه يف التعليم جيعل الفرد قادرا عىل اإلبداع واالبتكار فال تعود ثامره عىل الفرد فقط بل يمتد
أثره ليشمل املجتمع بأكمله .فالتعليم هو األساس اجلوهري للتقدم احلضاري فالفارق الوحيد
بني املجتمعات املتقدمة واملجتمعات املتأخرة هي نسبة التعليم وبعدها يأيت التقدم االقتصادي
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واالجتامعي والتطوير يف مجيع املجاالت .فيؤثر التعليم عىل مجيع نواحي احلياة بام فيها الظروف
االقتصادية فالشخص ذو املؤهل الكفء يكون من السهل عليه تطوير مهاراته وقدراته بام يتوافق
مع متطلبات سوق العمل فيحصل عىل وظيفة حتسن من ظروف املعيشة .فالتعليم يفيد الفرد
كثري ًا يف كسب العديد من التجارب والفرص يف بحث عن أمهية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع
كام يعمل عىل حتسني وعي الفرد ويغري من طريقة تفكريه مما يؤدى إيل التقدم والنجاح وذلك كله
حيدث من خالل تلقي التعليم املناسب .وتتعدد فوائد التعليم يف ملا له من أمهية كبرية يف حياة كل
فرد منها وتتمثل هذه الفوائد يف حتقيق االحرتام بني األفراد .وتوفري االحتياجات األساسية
وحتسني مستوى املعيشة املساعدة يف اختاذ القرارات الصائبة واالبتعاد عن القرارات اخلاطئة .
ومساعدة االشخاص غري املتعلمني من خالل الشخص املتعلم للقضاء عىل اجلهل واألمية.
و العلم والتعليم له دور كبري يف تقدم املجتمع  -:إن العلم هو كاشف الظالم وسالح الفرد يف
املجتمع فهو أساس السعادة والرفاهية جلميع البرش فهو عمود بناء احلضارة والتقدم يف كل
األزمنة فهو السبيل الوحيد للقضاء عىل اجلهل والتخلف والفقر يف أمهيته ال تقل أمهية عن املاء
واهلواء يف أي جمتمع وتتمثل أمهية العلم بالنسبة للمجتمع يف ان العلم من مقومات احلياة يف
املجتمع،فالعلم هو الركن األسايس لبناء احلضارة،فجميع احلكومات املتقدمة تقدر العلم
وحترتمه وتوفر سبله للفرد،فيستطيع اإلنسان مواكبة العرص الذي يعيش فيه،ويستطيع توفري سبل
احلياة الكريمة التي ترفع من شأنه وشأن املجتمع،و االكتفاء الذايت يف املجتمع :عندما يكون
املجتمع مثقفاً يستطيع أن حيل مشكالته فالعلم هو طريق املجتمع لتحقيق السيطرة يف مجيع
املجاالت املوجودة يف احلياة مثل االقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة وغريها من جماالت تعد
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هي أساس القوة ألى جمتمع .وبالتايل يتحقق االكتفاء الذايت للمجتمع فاملجتمع الذي ال يبني
عىل العلم يتوقع سقوطه يف أي وقت .و كذلك من شان التعليم القضاء عىل الفقر والبطالة،كلام
ازداد عدد األفراد املتعلمني يف املجتمع كلام ازدادت املوارد البرشية للحكومة وبالتايل يتم القضاء
عىل الفقر واجلهل الذي يعاين منه الكثري من أفراد املجتمع القضاء عىل املشكالت،مثل انتشار
األمراض وسوء تقديم اخلدمات وذلك لعدم االعتامد عىل احللول العلمية حلل املشكالت فإذا تم
االعتامد عىل العلم سوف يتم القضاء عىل الكثري من املشكالت يف بحث عن أمهية التعليم بالنسبة
للفرد واملجتمع .وتطوير الثقافات وتغيري العادات السيئة،فيمكن القضاء عىل العديد من العادات
السيئة بالعلم واستبداهلا بعادات أخرى جديدة والتي حتسن من أخالق املجتمع فال يصح البقاء
عىل العادات الرجعية التي ال تناسب تطور املجتمعات .فالتعليم له دور اجتامعي هائل يف كافة
املجتمعات مثل تكون الشخصية االجتامعية للفرد فالتعليم هو الذي يشكل شخصيته وشخصية
الفرد تكون عىل نفس منوال الثقافة والتعليم الذي تلقاه يف جمتمعه .ويعرب التعليم عن دور يف تقدم
املجتمع  -:كام أن التعليم يكسب الفرد املهارة التنافسية فمبدأ التنافسية الذي تقوم عليه العملية
التعليمية يف البحث عن أمهية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع يعد الفرد إحراز النجاحات األكرب
يف احلياة بام فيها من رفاهية وارتفاع مستوى املعيشة واكتساب العديد من املميزات التي ال حرص
هلا ،وللتعليم حتديات يف خمتلف املجتمعات،منها عدم وجود الكفاءة املالئمة التي تدير العملية
التعليمية وغياب اخلربات الالزمة واالستعانة بمن ال دخل هلم يف إدارهتا .و قصور اإلمكانات
املالية لتحقيق مستوى مناسب من التعليم وتوافر املال مهم لتطوير املؤسسات التعليمية
واألدوات املطلوبة .والقصور يف الكفاءات مثل هيئة التدريس بأكملها يف مجيع املراحل التعليمية.
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وغياب املناخ التعليمي كانتشار الفقر واملعتقدات االجتامعية التي تنادي بعدم أمهية التعليم وندرة
الباحثني وغياب األدوات الالزمة للعملية التعليمية .العوائق الطبيعية مثل ابتعاد املؤسسات
التعليمية وعدم القدرة عىل االتصال هبا،و ال يقترص أثر العلم عىل جمال معني وإنام يشمل أثره
مجيع املجاالت و تعود ثامره عىل األفراد واملجتمع بأرسه مثل حتسني الصحة،اذ يساهم العلم يف
حتسني الصحة،فاألشخاص املتعلمون يتمتعون بصحة أفضل من غريهم كام أن األم املتعلمة
تساعد يف رعاية صحة طفلها مما يؤدى إيل تقليل نسبة الوفيات .وزيادة املسئولية،اذ يساهم التعليم
يف زيادة مسئولية الفرد وذلك من خالل البحث عن أمهية التعليم بالنسبة للفرد واملجتمع التعرف
عىل تاريخ وثقافة واستيعاب القيم اخلاصة بمجتمعه كام يعمل التعليم عىل فهم واجبات املواطنة
ويشجع عليها .ويؤثر تاثريا بالغا يف التنمية املستدامة :فهو من أقوى الوسائل التي تعمل عىل احلد
من الفقر واجلهل يف حتسن املعيشة وتطور احلياة ويؤدي إيل زيادة النمو االقتصادي.
ِ
أركاهنا
العلم من مقومات احلياة ِيف املجتمع ال يمكِن أن تبنى حضارة مت َطورة دون أن يكون أحد
العلم ألنه هو العمود األسايس الذي تبنى عليه احلضارات ،وذلك من خالل إنتاج وسائل
ِ
املزدهر وليستطيع الفرد يف املجتمع أن يبني أرسة متكام َلة ،فال
يستطيع اإلنسان مواكبة العرص
يكون الوطن وطن ًا إذا مل يوفر سبل العيش والرفاه ّية ،وحيقق العيش الكَريم للمواطن،
يمكن أن
َ
وهذا األمر ال يمكن أن يتم سوى عن طريق جيل يعرف َ
أمهية العلم يف املجتمع واحلضارات،
فجميع احلكومات املتقدمة تقدر العلم وأصحاهباِ .عندَ ما يكون املجتمع مث ّقفا ويقرأ ستحل مجيع
ِ
خالل السيطرة
املشاكل ،ولكانت حياتنا أفضل بكثري ،فالعلم هو طريق تس ّلح املجتمع بالقوة من
عىل مجيع جماالت احلياة مثل االقتصاد ،والتجارة ،والزراعة ،والتكنولوجيا ،والعسكرية ،وغريها،
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يعيشون فيها ،وبالتايل من املهم أن يكون للعلم
فتصبح البلد مكتفية بذاهتا بأفراد املجتمع الذين
َ
دور يف توجيه مجي ِع َجماالت احلياة لِيكون املجتمع مبني ًا عىل َقواعد ثابتة ومدروسة ،فاملجتمع الذي
ال يبنى عىل العلم هو جمتمع متجه للس ُقوط حت ًام.
 .2جتربتي يف التعليم العايل  :منذ اهنيت الدراسة االعدادية ودخويل مرحلة الدراسات
ابتداء خمتلفة بعض اليشء ضمن منهج الدراسات االكاديمية،اذا
االولية،كانت جتربتي
ً
دخلت اىل الكلية العسكرية االوىل العراقية ضمن الدورة (،) 77والنظام التعليمي يف
هذه الكلية خيتلف عن الكليات االكاديمية،نظر ًا خلصوصية هذه الكلية وما متنحه من
شهادة مهنية عسكرية،فقد كانت تدرس ما يزيد عن عرشين مادة دراسية يف كل كورس
درايس،وحتتوي هذه املواد عىل العلوم التطبيقية مثل الفيزياء والرياضيات،والعلوم
االنسانية كاجلغرافية والتاريخ،والعلوم العسكرية بنموذجها االويل وليس
التخصيص،باإلضافة اىل ذلك هناك اجلانب التدريبي وهو املكمل للعملية
التعليمية،وهو اجلانب االهم والذي يأخذ احليز االكثر من وقت الطالب،ويكون
الرتكيز عليه اكثر من قبل هيأة الكلية،كونه يمثل اجلانب االهم يف احلياة
العسكرية،وكان يتمثل بالتدريب عىل االسلحة والتدريب البدين القايس وباقي
املامرسات العسكرية العملية،ولقساوة احلياة التدريبية والتعليمية يف الكلية فان هناك
بعض من الطالب يستقيل وال يتحمل قساوة الوضع العام،كذلك فان اجلانب التدرييس
كان اقل امهية اىل ما بعد التخرج،وعىل الرغم من وجود دورات اساسية وتطويرية يمر
هبا الضباط خالل مدة خدمة اال اهنا كانت ترتكز عىل اجلانب املهني العسكري،وبصورة
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مركزة حتى دخلت دورة اركان الصنوف وهي دورة مؤهلة للدخول يف كلية االركان
،وهنا بدأت مرحلة الدراسات العليا يل،لكنها مل تكتمل بدخول كلية االركان وهي
املؤسسة التعليمية العسكرية التي متنح درجة املاجستري بالعلوم العسكرية،وذلك
لدخول قوات االحتالل االمريكي وسقوط نظام البعث حينها،وانضاممي اىل قوى
االمن الداخيل بصفة ضابط ايضا،وبعدها دخلت كلية القانون اثناء الوظيفة التي
انتسبت هلا بعد سقوط النظام عام ،2003واثناء دراسة القانون تتبادر ألذهان الطالب
فكرة اكامل الدراسات العليا بعد التخرج ،لكنها كانت رضب ًا من اخليال،نظر ًا لقلة
الكليات التي هلا صالحية منح الدرجات الدراسية العليا،وقلة عدد الطالب املسموح
بقبوهلم،وما يشاع عن صعوبة الدراسات العليا اىل حد االحباط،وبعد ذلك وجدت
االمل املفقود بإكامل الدراسات العليا يف معهد العلمني للدراسات العليا،هذا املعهد
الذي ولد عن خماض عسري،وقد كنت قبل ذلك شأين شأن الكثري من محلة شهادة القانون
االولية انني ادركت علم القانون،لكن وجدت بعد ذلك بان شهادة البكالوريوس يف
القانون اوصلتني اىل حافة املحيط يف القانون،ولكي اكمل الدراسات العليا عيل ان
اخوض هذا البحر املتالطم االمواج،وان التوصل اىل البحث القانوين يعني سرب اغوار
هذا البحر،وقد تم ذلك وبعون اَّلل وجتاوزت هذه املرحلة الدراسية وحصلت عىل درجة
الدكتوراه بعد املاجستري يف املعهد نفسه،وكانت جتربة فريدة عىل الرغم من صعوباهتا
من الناحية التعليمية،ولكوين موظف من جهة اخرى،والفضل يعود هلذا املعهد
الفريد،من جهة تأسيسه وكادره التدرييس الفذ،واجلهة االدارية الرائعة،وهنا جتدر
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االشارة اىل انه عىل الرغم من اختيار اكفأ اساتذة القانون يف التدريس وتوفري كافة
املتطلبات الفنية واالدارية،فان عملية االعرتاف باملعهد كانت مضنية اىل حد
االرهاق،وكان االول نسبة معهد بذلك نظر ًا ملا كان عليه القوانني واجراءات وزارة
التعليم العايل باالعرتاف تصل اىل حد االنسداد ،وهذا االمر يف صميم قرار املحكمة
حمل البحث،اذ جيب عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية،توفري املتطلبات القانونية
واالجرائية من اجل النهوض بالدراسات العليا،وليس عرقلتها،ومنح الطالب الفرص
الكافية للحصول عىل الشهادات العليا،ال سيام داخل البلد،مع مراعاة معايري اجلودة
والرصانة يف منح هذه الدرجة املرشفة،وهذا ما راعته املحكمة االحتادية العليا حني
اصدار قرارها انف الذكر.
سادس ًا .امني املكتبة :عند التعرض للتعليم و متعلقاته،ال نذهب بعيدا اذا عرجنا عىل موضوع
مكتبة معهد العلمني للدراسات العليا،فعندما نصف مؤسسة علمية او نتحدث عنها ينبغي
التعرف اىل مكتبتها ،السيام مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يستند اىل املصادر القانونية
التي يتم احلصول عليها يف املكتبة،لذلك فان معهد العلمني للدراسات العليا قد اوىل املكتبة امهية
بالغة،فعندما تدخل اليها جتدها ضمن طابق كامل من طوابق بناية املعهد ،تنرش فيه رفوف الكتب
القانونية والسياسية وغريها بتصميم مبهر،وبأجواء علمية مبهرة،ومما زاد هذه املكتبة مجاالً ورقيا
ورصانة،هو امني املكتبة االستاذ (امحد الساعدي)،فهذا الشخص الكريم املعطاء يعجز اللسان
عن وصفه،اذ ينامز بدماثة اخللق،وحفاوة اللقاء،وطيب املعرش اضافة اىل االصل،والنشاط
الدؤوب،فرتاه جيول هذه املكتبة العمالقة رسيع ًا،كأنه عضو ًا يف خلية نحل،ويتخذ كافة الطرق
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من اجل توفري املصادر للطالب والباحثني،ويرشف عىل توزيع املصادر بصورة نظامية لتسهيل
الوصول اليها من الباحثني،وعىل الرغم من كثرة مراجعيه من الطالب والباحثني،فال نجد منه
ملالً او تعب ًا،وابتسامته مرشقة عىل حمياه دوم ًا وانا شخصي ًا اتكلم عن جتربتي اخلاصة معه مذ بدأت
الدراسة يف املعهد عام  2012وهو عىل هذا املنوال،وكان متعاون ًا مع اجلميع سواء يف البحث عن
املصادر عن طريق احلاسبة االلكرتونية،او ما موجود يف رفوف املكتبة،بل وكثريا ما اجده
متص ً
ال يب هاتفي ًا عن طريق النقال،وعىل نفقته اخلاصة من اجل احلصول عىل معلومة الحد
الباحثني،او مصدر حيتاجه هذا الطالب او ذاك،او عنوان ًا يصلح ان يكوم بحث ًا،وان اختيار هذا
الشخص يف هذا املكان،هلو من االمور التي اتقنتها اهليأة للمعهد املؤسسة وادارته كذلك،من اجل
تطوير املعهد والرقي به بكونه مؤسسة تعليمية فريدة من نوعها يف العراق،سواء من ناحية
الرصانة واملخرجات التعليمية،او من حيث التشكيل،فهي ما زالت مؤسسة وحيدة خمتصة
بالدراسات العليا يف القانون والسياسة يف العراق،واخريا اسال العيل القدير ان يوفق هذا
الشخص املحرتم وان يزيده رفعة وقدر ًا،و ان جيعل عطاءه يف سجل اعامله.
واحلمد َّلل رب العاملني
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2019 .3م،ابرار جاسم حممد املالكي (دور القضاء اجلنائي يف مكافحة الفساد االداري
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د رامي عبد احلي
2019 .4م،ابرار عبداحلسني شويش (وسائل ضامن االئتامن املرصيف دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :اكرم حممد
حسني.
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2019 .5م،إبراهيم ابراهيم (معايري تطوير كفاءة االجهزة االدارية ودورها يف حتقيق
االصالح االداري) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :عزو.
2019 .6م،ابراهيم أمحيد املهدي دايب،التنظيم القانوين للمجالس البلدية يف ليبيا .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .7م،ابراهيم حسني مال امحد (دور ديوان املحاسبة يف مراقبة تنفيذ املوازنة العامة
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د فوزت فرحات
2019 .8م،ابراهيم خالد عبداَّلل (املسؤولية املدنية عن األرضار النامجة عن األنشطة
النووية يف القانون العراقي واالتفاقيات الدولية) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء
عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :حممد ارشف القهيوي.
.9

2019م،ابراهيم خلف حممد (احلامية اجلنائية املوضوعية للمزروعات النباتية دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

االرشف،بإرشاف د :اسامعيل نعمة عبود.

للدراسات

العليا

-

النجف
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28

2019م،ابراهيم خورشيد حممد (مسؤولية االدارة عن قراراهتا غري املرشوعة دراسة
مقارنة)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد (نوقشت مسبق يف معهد
البحوث والدراسات العربية  /مرص)،بإرشاف د :جابر جاد نصار.

.11

2019م،ابراهيم سعيد عوض (عاملية حقوق االنسان واثرها عىل مبدأ
سيادة)،املاجستري املهني وظيفة القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :نعمت عبداَّلل مكي.

.12

2019م،ابراهيم رشقاوي (العالقات الروسية السورية بعد اهنيار االحتاد السوفيايت بني
املصالح املتبادلة والرشاكة االسرتاتيجية)،الدبلوم العالقات الدولية،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :خليل حسني.

.13

2019م،ابراهيم موسى السيد موسى (حق املتهم يف االستعانة بمحام دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

.14

2019م،ابراهيم موسى الفليح (الوكالة باخلصومة دراسة مقارنة)،املاجستري قسم
القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن
بإرشاف د :مامون احلنيطي.
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.15

29

2019م،ابو احلسن جاسم ذرب (جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال يف القانونني
اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان
بإرشاف د هادية الشامي

.16

2019م،ابو عبداَّلل عدنان مهنا املالكي (السياسة اجلبائية بني النص
واملامرسة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
سامي علوية

.17

2019م،احسان عبداجلبار خرض (الضامنات القانونية حلامية االشخاص من االختفاء
القرسي) الدبلوم العايل فرع قانون حقوق االنسان كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف
د :رقيب حممد جاسم

.18

2019م،امحد ابراهيم املناصري (التعويض عن الرضر األديب الناتج عن األرضار
اجلسدية يف القانون املدين األردين دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء
عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عيل الزعبي.

.19

2019م،أمحد أبو العطا حامد حممد صقر،انعكاسات النظام العاملي اجلديد عىل نظرية
العقود االدارية .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
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30

2019م،امحد احلسن (سحب االعامل من املتعهد يف عقد االشغال العامة دراسة مقارنة)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :الرصان.

.21

2019م،امحد العوض (املسؤولية املدنية للموثق العقاري) املاجستري كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :البيات.

.22

2019م،أمحد الكمول (الدور األمريكي اإلرسائييل يف األحداث التي شهدهتا املنطقة
العربية بعد عام 2010م) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عبد العزيز املنصور و
د.فادي خليل.

.23

2019م،امحد بنو حسني (املسؤولية اجلزائية ملزودي خدمة االنرتنيت دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عدي جابر هادي.

.24

2019م،امحد جاسم كاظم (النظام القانوين النعقاد جملس النواب العراقي وفقا
لدستور  2005دراسة مقارنة)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ساجد حممد كاظم.
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31

2019م،امحد جاسم حممد عكله (أثر طبيعة النظام السيايس عىل الرقابة الدستورية يف
العراق دراسة مقارنة)،الدكتوراه،اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية،لندن،بإرشاف د:
رياض عيسى الزهريي.

.26

2019م،امحد حسن ثابت (مدى حق املستهلك بالعدول عن العقد دراسة مقارنة)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.

.27

2019م،أمحد حسني اخلطيب (التنافس الدويل عىل املصالح واملوارد يف القارة اإلفريقية
بعد احلرب الباردة التنافس األمريكي الصيني أنموذج ًا) املاجستري االختصاص
العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :يوسف جزان.

.28

2019م،امحد حسني حسني الشيوي (حدود املسئولية اجلنائية لذوى احلصانات
الدبلوماسية) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

.29

2019م،امحد ذياب حممد عبد (االسرتاتيجية الدفاعية الرتكية يف عهد الرئيس
اوردغان)،املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل
حممود شكر

.30

2019م،امحد رياض حارس النعيمي (اجلزاءات االدارية االنضباطية التبعية يف القانون
اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
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32

2019م،أمحد سمري حممد حنفي،سلطة املحافظني يف تنفيذ ترشيعات أعامل البناء
واهلدم .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

.32

2019م،امحد شمدين (دور العامل االقتصادي يف انتشار التنظيامت اإلرهابية املعارصة
تنظيم داعش أنموذج ًا) املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :قاسم أبو دست.

.33

2019م،أمحد شميس (تأثري األزمات الدولية عىل هيمنة الواليات املتحدة األمريكية
العاملية األزمة األوكرانية أنموذج ًا) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :فادي خليل.

.34

2019م،امحد صبحي الكمول (العالقات اإلرسائيلية األمريكية وانعكاساهتا عىل
املنطقة العربية بعد أحداث احلادي عرش من أيلول  )2001املاجستري االختصاص
العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :عبد العزيز املنصور و د .فادي خليل.

.35

2019م،امحد طالل امحد حسن (االسرتاتيجية االمريكية يف ادارة ازمات منطقة الرشق
االوسط بعد عام ،)2011املاجستري،قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم
السياسية جامعة كركوك،بإرشاف د :حارث قحطان.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية

.36

33

2019م،امحد طالل عبداحلميد (اسرتاتيجية حوكمة الترشيعات االدارية يف العراق
دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مازن
ليلو رايض.

.37

2019م،امحد عائد عدنان (اثر االتفاقيات الدولية عىل الترشيعات العراقية املتعلقة
بحقوق السجناء)،املاجستري،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دياىل،بإرشاف د:
امحد فاضل حسني.

.38

2019م،امحد عبد اهلادي عبد املنعم القايض (احلامية اجلنائية للطائرات املدنية من
اإلرهاب دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

.39

2019م،امحد عبد جابر الكفييش (التنظيم القانوين لإليرادات االحتادية يف ظل دستور
مجهورية العراق لعام  2005دراسة مقارنة)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عيل يوسف عبدالنبي.

.40

2019م،امحد عبداجلواد عباس (والية املحكمة اجلنائية الدولية عىل الدولة غري
االطراف وفقا لنظام روما االساس)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عبداهلادي نعيم خلف.
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34

2019م،امحد عبداَّلل الشاميس (ضامنات تأديب املوظف العام عىل ضوء الترشيع
االحتادي االمارايت دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية
املتحدة،بإرشاف د :جمدي عبداحلميد شعيب.

.42

2019م،امحد عبداَّلل جودة (نظم توزيع املقاعد النيابية واثرها عىل التمثيل النيايب يف
العراق دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د:
مصدق عادل طالب.

.43

2019م،امحد عبداَّلل حممد (تأثري النظام االنتخايب عىل تشكيل جملس حمافظة البرصة منذ
عام ،)2005املاجستري،العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :ساجد امحيد عبل الركايب.

.44

2019م،امحد عبيد كاظم الكريطي (الرشوط الشكلية واالجرائية يف القرار االداري
دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام جامعة عجلون الوطنية كلية احلقوق االردن
بإرشاف د طالل العيسى

.45

2019م،امحد عىل سامل القذاىف (معوقات جذب االستثامر األجنبي املبارش اىل ليبيا
وآليات مواجهته دراسة حتليلية مقارنة) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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35

2019م،امحد عيل عكاب املالكي (السياسة اخلارجية الروسية ازاء املرشق العريب منذ
عام  2011العراق إنموذجا)،املاجستري قسم العلوم السياسية العالقات الدولية،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :فكرت نامق عبدالفتاح.

.47

2019م،امحد عمر عيل مصلح (الطبيعة القانونية للعقود اإللكرتونية دراسة مقارنة)
املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د:
عبدالوهاب عبداَّلل املعمري.

.48

2019م،امحد غانم عبد اجلبار (اشكالية غياب الدستور يف النظام السيايس االرسائييل
دراسة حتليلية سياسية) بإرشاف د :عيل دريول حممـد اجلبوري.

.49

2019م،امحد فاضل نعمة احلكاك (معوقات االداء الترشيعي والرقايب ملجلس النواب
العراقي ،)2018 - 2014املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ماجد حمي الفتالوي.

.50

2019م،امحد كاظم عسكر مغري (املبادئ القضائية ودورها يف سد النقص الترشيعي
دراسة مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :ضمري حسني نارص.

.51

2019م،امحد كامل خليل امحد (حتليل اقتصادي ملوقع مرص يف مؤرشات بناء اقتصاد
املعرفة دراسة حتليلية مقارنة) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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36

2019م،امحد ماجد حسني مكصويص (احلامية القانونية الدولية لطبقة
االوزون)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
جورج عرموين

.53

2019م،امحد

جميد

فليفل

الفساد)،الدكتوراه،القانون،معهد

(تنفيذ

االحكام

العلمني

للدراسات

اجلزائية

يف

قضايا

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :خالد خضري دحام.
.54

2019م،امحد حمسن عليان (البيئة االجتامعية واملشاركة السياسية للمراة العراقية بعد
عام  )2003املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.

.55

2019م،امحد حممد حسني اجلبوري (املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم الناشئة يف
املظاهرات السلمية يف القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق
اجلامعة االسالمية يف لبنان هناء اسامعيل ابراهيم

.56

2019م،أمحد حممد زياد ذو الغنى (التنظيم القانوين النقضاء الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة يف القانون األردين دراسة مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن،بإرشاف د :حممد ابراهيم ابو اهليجاء.
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37

2019م،امحد حممود ابو الغنم (احلامية القانونية للعالمة التجارية وفق ًا لقانون اجلامرك
األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف
د :عبدالوهاب املعمري.

.58

2019م،أمحد حممود العامودي (االستبداد السيايس دراسة فقهية معارصة) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :سامل عبد اَّلل ابو
خمدة.

.59

2019م،امحد مهدي عباس (جريمة اثارة الفتنة عرب وسائل االعالم)،املاجستري،القانون
العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د هادية الشامي

.60

2019م،امحد موسى (مفهوم االذعان يف التنظيم الدويل املعارص) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :زكريا.

.61

2019م،امحد نواف مداَّلل (الرقابة الربملانية وحدودها يف الدستور العراقي دراسة
مقارنة) الدكتوراه،معهد البحوث والدراسات العربية،كلية احلقوق جامعة
النهرين،بإرشاف د :سناء حممد سدخان.

.62

2019م،ادريس رزيج عليخ احلمداين (التحكيم يف عقود النرش واالعالم) املاجستري
القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
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.63

38

2019م،أدهم يوسف القرا (القصد اجلنائي كسبب من أسباب املسؤولية عن انتهاك
القانون الدويل اإلنساين واآلثار املرتتبة عليه دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :حممد عبد الكريم عزيز.

.64

2019م،ارشد طه حطاب (االلتزام بعدم افشاء االرسار التجارية يف عقود نقل
التكنولوجيا دراسة مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان
كلية احلقوق بإرشاف د :عباس زبون العبودي.

.65

2019م،أروى يوسف (ايران والتنافس اجليوسيايس عىل أمن اخلليج العريب -1991
 )2011الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد حسون و د.أمحد ناصوري.

.66

2019م،أريج حجيل (التمكني السيايس للمرأة بني الواقع واآلفاق املستقبلية دراسة
مقارنة بني سورية واألردن) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :أيمن عبد العزيز.

.67

2019م،اريج مؤيد عبداملنعم (حصانة املحكم يف التحكيم التجاري الدويل دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
كركوك،بإرشاف د :وليد خالد عطية.
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2019م،ازهار فائق عبد عيل (التنظيم القانوين ملسؤولية املدارس االهلية املدنية عن
سالمة تالميذها) املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د جواد
كاظم جواد سميسم

.69

2019م،أسامة حسن صباح (الثقة يف احلكومة وفق النظام الدستوري الفلسطيني
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء األنظمة الدستورية والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حممد عبد الكريم عزيز.

.70

2019م،اسامة داود حسني عليان (األحكام اخلاصة بالدفوع الشكلية يف ظل أحكام
قانون أصول املحاكامت املدنية األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن
اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :حممد ارشف القهيوي.

.71

2019م،اسامة رشيف جويد (تعويض املترضرين من حوادث السيارات عىل وفق
قانون التأمني االلزامي دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :غني ريسان جادر.

.72

2019م،اسامة صالح عبداملهدي (اجلرائم االلكرتونية ومدى مكافحتها يف الواليات
املتحدة االمريكية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان
بإرشاف د عيل شكر
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2019م،اسامة عبد االمري دويج (الرأي العام وعملية صنع السياسة العامة العراق بعد
العام  2003انموذجا)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.

.74

2019م،أسامة عبد الكاظم الشبيب (السلطات العامة واحلامية الدستورية حلقوق الفرد
دراسة مقارنة) االختصاص القانون الدستوري،اجلامعة كلية احلقوق يف اجلامعة
االسالمية – لبنان بإرشاف د :رامز عامر.

.75

2019م،اسامة عبد الكاظم نرص العبايس (روسيا االحتادية واالزمة السورية منذ عام
 2011وآفاق املستقبل)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :فكرت نامق عبدالفتاح.

.76

2019م،ارساء جبار كاظم (احلامية اجلزائية للمنصات واملنشات النفطية من االعامل
االرهابية يف القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د نضال الشاعر

.77

(أثر التهقادم ِيف احلدود عىل حق الغري  :دراسة
2019م،إرساء عمر حممد حسن السيد ُ
مقارنة دراسة مقارنة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :مازن إسامعيل مصباح هنية.
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2019م،ارساء كاظم جاسم (التنظيم االجرائي للجريمة االرهابية دراسة
مقارنة)،املاجستري العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،بإرشاف د:
حسن محادة محيد.

.79

2019م،اسعد قاسم جميد (املحاصصة الطائفية والسياسية واثرها عىل الوظيفة العامة
دراسة مقارنة بني العراق ولبنان)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د غادي مقلد.

.80

2019م،اسعد كريم علكم (التزام االدارة بمبدأ احليطة يف جمال الضبط البيئي دراسة
مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عامر زغري حميسن.
.81

2019م،إسالم حممد رضوان احلديدي (اهلجرة غري الرشعية يف ضوء أحكام القانون
الدويل اخلاص) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

.82

2019م،اسالم حممد مسعد عبده عوض (احلامية الدولية لألطفال يف الفقه اإلسالمي
دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص

.83

2019م،اسام بالل (املحكمة االلكرتونية دراسة تأصيلية مقارنة) املاجستري كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :املقداد.
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.84

42

2019م،أسامء الدسوقي حممد عىل الدسوقي (املسئولية اجلنائية للكيانات االقتصادية
واملالية يف جمال غسل املوال دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
بإرشاف د :أمحد شوقي أبو خطوة

.85

2019م،اسيل سمري رمحن (سلطات الضبط االداري يف حالة اعالن الطوارئ دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.

.86

2019م،ارشف عيل سليامن اخلرشة (حوكمة أعامل اجلمعية العامة يف رشكة املسامهة
العامة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف
د :حممود الشوابكة.

.87

2019م،أرشف فاضل (التوظيف األمريكي للتنظيامت اإلرهابية يف احلرب عىل سورية
واسرتاتيجيات املواجهة) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن و د .نزار
جزان.

.88

2019م،أرشف حممد فاضل (التنظيامت اإلسالمية املتطرفة وخطرها عىل بنية
املجتمعات العربية العراق نموذج ًا) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن.
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2019م،اصالة نعمة عيالن العتايب (تنازع القوانني يف براءة االخرتاع دراسة مقارنة)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.

.90

2019م،افراح عبد نعيم حممد (بناء الدولة االحتادية يف ماليزيا والعراق دراسة يف
املقومات واملعوقات)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :عامر حسن فياض.

.91

2019م،اقبال عبداَّلل امني (التنظيم القانوين للدوائر االنتخابية وضامنات عدالة
تقسيمها دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د:
مها هبجت يونس.

.92

2019م،اكرم خليل حسن (احلدود البحرية الدولية)،املاجستري،القانون العام كلية
احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب

.93

2019م،أكرم شمص (الدور املرصي يف االزمة اليمنية منذ العام ،)2011املاجستري
العالقات دولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
امحد حممد ميل.

.94

2019م،أكرم موسى احلكيم (مرشوع املصاحلة الوطنية يف العراق من  2006ولغاية
 -2014دراسة حتليلية نقدية)،الدكتوراه،اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية  -لندن
بإرشاف د :قيس العزاوي.
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.95
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2019م،آالء حممد نصار (املصلحة يف الدعوى الدستورية يف الترشيع الفلسطيني :
دراسة حتليلية مقارنة باألنظمة القانونية وأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عفيف حممد ابو كلوب.

.96

2019م،االء هادي عبد سلطان (اثر املتغريين االقتصادي والعسكري يف مستقبل
العالقات الروسية الصينية)،املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم
السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :مجال طه عيل.

.97

2019م،البيضاء الفالوقي الطاهر أبو بكر (املسئولية اجلنائية عن جريمة االجهاض يف
القانون الليبي واملقارن) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د :أمحد
شوقي أبو خطوة

.98

2019م،الياس البيرسي (االثار الناشئة عن عقد مقاولة البناء)،املاجستري القانون
اخلاص،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية لبنان،بإرشاف د:
جورج االمحر.

.99

2019م،الياس فهيم اخلوري (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ايادي
االمل)،املاجستري املهني املنظامت الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية لبنان،بإرشاف د :منى الباشى.
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2019 .100م،الياس نمر نرص (مجع ّية دار الصداقة دورها كمن ّظمة غري حكوم ّية يف رعاية
اإلنسان)،املاجستري املنظامت الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :ماري حايك.
2019 .101م،اماين رسالن (مدى مرشوعية عقد الزواج املدين يف القانون السوري) املاجستري
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ابو العيال.
2019 .102م،اجمد عيل (الوعد بعقد البيع دراسة مقارنة بني القانون السوري والفرنيس)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :زهري
احلرج.
2019 .103م،اجمد فهد سلامن املذهان (التنظيم القانوين للوكالة يف نظام اخلدمة املدنية
األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف
د :محدي القبيالت.
2019 .104م،اجمد حممود عياده العجارمة (حق الرشيك يف الترصف بأسهمه يف رشكات
املسامهة العامة وفق ًا ألحكام قانون الرشكات األردين) املاجستري كلية القانون جامعة
االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عبداَّلل الغويري.
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2019 .105م،امر اَّلل كحواش عوض (القيادة الروسية وادارة االزمة االوكرانية منذ عام
،)2014املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :هباء السعربي.
2019 .106مَ ،أمل ب ِ
اسم الدواهيد (اثر التقادم يف نفقة الزوجة ومهرها) املاجستري كلية
َ َ
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :مازن اسامعيل هنية.
2019 .107م،أمل خلف سفهان احلباشنة (القضاء اجلنائي االلكرتوين) الدكتوراه كلية
احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .108م،امنة عيل سعيد (الواليات املتحدة االمريكية والتحالفات الدولية ادارة ترامب
انموذجا)،الدكتوراه قسم االسرتاتيجية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د:
منعم صاحي العامر.
2019 .109م،امنة ياسني مرزوق (رشط التعديل التلقائي للعقد)،املاجستري،كلية القانون
جامعة القادسية.
2019 .110م،امري حسن زغري (التنظيم القانوين ملوازنات اهليئات املستقلة والرقابة عليها يف
الترشيع العراقي دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :بان صالح عبدالقادر.
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2019 .111م،امري صالح نرص االعرجي (النظام القانوين لعقود االستثامر النفطي يف
العراق)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف
د :امني احطيط.
2019 .112م،امري طاهر حسني الكناين (اهتام رئيس الدولة وحماكمته دراسة مقارنة)،قسم
القانون الدكتوراه،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عيل
يوسف عبدالنبي)2019 /6 /13( .
2019 .113م،أمرية عبد احلسني جاسم (النظام القانوين ملضار اجلوار غري املألوفة دراسة
مقارنة ) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :عيل غسان امحد.
2019 .114م،أمني وليد محدي االغا (النظام القانوين لتخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء
مدهتا يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام
الدين حممود الدن.
2019 .115م،انتظار سوادي عيدان موسى (جريمة الترصف يف مال الغري  -دراسة مقارنة)
كلية القانون  -جامعة بابل،قسم القانون العام،املاجستري،بإرشاف د :إسامعيل نعمة
عبود.
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2019 .116م،أنس عبد حمي الدين الربقوين (فلسفة اإلصالح اجلنائي يف الترشيع الفلسطيني
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية املعارصة والرشيعة اإلسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي
بشناق.
2019 .117م،انسام ناجي زامل الضالعني (حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية
والترشيع األردين دراسة مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممد الشباطات.
2019 .118م،أنامر إبراهيم حممد احلامم (حرية الرأي والتعبري يف القانون الدويل حلقوق
اإلنسان والرشيعة اإلسالمية دراسة مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :عبدالسالم اهلامش.
2019 .119م،انور قيس عيسى (اثر النظام االنتخايب املختلط يف االستقرار السيايس أملانيا
إنمذجا)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عبد اجلبار عيسى عبدالعال.
2019 .120م،اياد عامد ياسني الزهريي (حجية الدليل البيولوجي ومحايته جزائيا دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
وسام غياض
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2019 .121م،اياد كاظم عبدالزهرة (النظام القانوين للكفالة العينية دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :غني ريسان جادر.
2019 .122م،اياد مالك عبد املجيد اجلنايب (جملس االمن ومكافحة االرهاب الدويل منذ عام
 2014دراسة حالة العراق) املاجستري السياسة الدولية العلوم السياسية كلية العلوم
السياسية جامعة النهرين بإرشاف د اسامة السعيدي.
2019 .123م،آية سامل حممد مراجع (تغري اخلطر يف عقد التأمني واآلثار املرتتبة عليه دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممد ابراهيم ابو اهليجاء.
2019 .124م،اية طارق دويج (املسؤولية الدولية النامجة عن اساءة استخدام احلامية يف القانون
الدويل االنساين) املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امحد عبد الرزاق
محزة.
2019 .125م،آية عيل عبداَّلل (الصناديق السيادية لدول جملس التعاون اخلليجي واالزمة
املالية العاملية  2008نامذج خمتارة) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين.
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2019 .126م،اييل خمول (املركز الدويل لعلوم االنسان ودوره يف محاية املمتلكات الثقافية عىل
مستوى املحيل والدويل)،املاجستري قسم املنظامت الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :ماري تريز عقل.
2019 .127م،اييل خمول (املركز الدويل لعلوم اإلنسان ودوره يف محاية املمتلكات الثقافية عىل
املستوى املحيل والدويل)،املاجستري املنظامت الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :ماري تريز عقل.
2019 .128م،ايامن محدان سعد حممد عجيز (القضاء اجلنائي املتخصص) الدكتوراه كلية
احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .129م،إيامن صائب عز الدين (أحكام متأخرات الديون يف املؤسسات اإلسالمية،
وتطبيقاهتا املعارصة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :زياد ابراهيم مقداد.
2019 .130م،ايامن هاتف نايف تفاح (االجتار بالنساء يف ضوء القانون
الدويل)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

االرشف،بإرشاف د :امحد شاكر سلامن.

للدراسات

العليا

-

النجف
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2019 .131م،ايامن هادي معارج الركايب (دور االمم املتحدة يف حل االزمات االقليمية بعد
عام  2003العراق انموذجا) املاجستري كلية العلوم السياسية العالقات الدولية جامعة
الكوفة بإرشاف د حسن عليوي عيشون املفرجي
2019 .132م،ايمن امحد حسن مفرج (الدولة الفلسطينية يف الفكر السيايس الفلسطيني
واإلرسائييل وإمكانية إقامتها) املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية
جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د :عبدالقادر حممد فهمي الطائي
2019 .133م،ايمن حسن مندل (مدى امكانية تطبيق املحاكم الرضيبية للحد من التهرب
الرضيبي دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف
لبنان بإرشاف د :مروان قطب.
2019 .134م،ايمن مهدي صالح اجلبوري (أثر احلوكمة عىل عمل املصارف اإلسالمية يف
القانون العراقي واألردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية
اهلاشمية بإرشاف د :عبداَّلل محيد الغويري.
2019 .135م،ايمن هادي مكي (الزواج املدين بني الرشيعة االسالمية والقانون الوضعي)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
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2019 .136م،ايناس امحد غزال احلمريي (املوقف االقليمي من كردستان العراق بعد
،)2003املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز
عامر
2019 .137م،اهياب ابراهيم عمر حممد اجلمل،مكافحه االغراق يف ضوء اتفاقات منظمة
التجارة العاملية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .138م،اهياب بدر عبداَّلل حممد (التزام املدين بتنفيذ مستلزمات العقد) املاجستري كلية
القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :ايمن هلسة.
2019 .139م،ايوب سامي خداج (االسرتاتيجية الروسية اجلديدة يف الرشق االوسط بعد عام
،)2015املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د منى
الباشا
2019 .140م،باسل العطية (اثر اخلطورة االجرامية يف السياسة اجلزائية) املاجستري كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :مكائيل.
2019 .141م،باسم مخيس خري اَّلل (اسرتاتيجية توزيع االدوار واثرها ىف احلفاظ عىل اهليمنة
(الواليات املتحدة االمريكية انموذجا) الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين.
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2019 .142م،باسم نعامن (جدلية العالقة بني العلامنية واألصولية يف إرسائيل) املاجستري
االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن.
2019 .143م،باقر حسني كاظم (دور مؤسسات التمويل العقاري يف املشاريع االستثامرية
دراسة مقارنة)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عزيز كاظم جرب.
2019 .144م،بتول اجلبان (املواجهة اجلزائية لظاهريت التسول والترشد دراسة مقارنة)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :اوتاين.
2019 .145م،بدر الدين اجلهامين (قرينة صحة القرار االداري واثرها يف االثبات امام القضاء
االداري) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
عيد قريطم.
2019 .146م،براء حممد يارس عيل املوسوي (الوسائل العلمية احلديثة لإلثبات اجلزائي
ومرشوعيتها)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د نضال الشاعر
2019 .147م،براء يارس عبد العزيز ابو عنزة (دور النيابة العامة يف مكافحة جرائم الفساد يف
الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري
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كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عبد القادر صابر
جرادة.
2019 .148م،بركات عباس غايل اخلفاجي (الضامنات االجرائية للمحاكمة العادلة دراسة
مقارنة يف القانون اجلنائي وقضاء االمام عيل بن ايب طالب ع)،املاجستري،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عادل يوسف
الشكري.
2019 .149م،بروين حممود حممد (محاية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية)،الدكتوراه
القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حسني عبداَّلل عبدالرضا.
2019 .150م،بسنت نعامن ابراهيم عطعوط،دور التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتامعية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .151م،بشار اخلياط (الرتقية يف نطاق الوظيفة العامة دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صابوين.
2019 .152م،بشار عواد (االجتاهات احلديثة لنظرية الظروف الطارئة يف العقود املدنية)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د ريام فرج
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2019 .153م،برشى جاسم حممد (الدعم االقليمي للمعارضة واثره يف اذكاء الرصاعات يف
رشق افريقيا السودان إنموذجا)،املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم
السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :برشى حسني صالح.
2019 .154م،برشى حسن عاشور (االسس العقدية يف مكافحة االرهاب  -فتوى اجلهاد
الكفائي إنموذجا)،الدكتوراه العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.
2019 .155م،بالل اسامعيل حممود الطوابعة (اإلجراءات املستحدثة يف حماكمة األحداث يف
الترشيعات اجلزائية األردنية) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة
االردنية اهلاشمية بإرشاف د :حممد براء ابو عنزة.
2019 .156م،بالل سامل عبد العيساوي (السؤال الربملاين كأحد ادوات الرقابة الربملانية دراسة
مقارنة العراق لبنان) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف
د حممد علم الدين
2019 .157م،بالل عبد الكريم كامل شبري (املسؤولية اجلزائية ألعضاء املجلس الترشيعي يف
الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
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2019 .158م،بالل عيل ابو حسب اَّلل (انتهاكات االحتالل االرسائييل للممتلكات األثرية
يف فلسطني ومحايتها يف ضوء أحكام القانون الدويل دراسة حتليلية مقارنة بالرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :انور محدان الشاعر.
2019 .159م،بالل حممد شحادي (العالقات السورية االيرانية يف ظل االزمة السورية بعد
عام ،)2011املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل
حممود شكر
2019 .160م،بلميلود مولود (املصالح القومية لروسيا االحتادية يف دول آسيا الوسطى دراسة
يف البعد االمني) املاجستري ختصص دراسات آسيوية كلية العلوم السياسية والعالقات
الدولية قسم الدراسات الدولية جامعة اجلزائر  3اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية
الشعبية بإرشاف د :دريدي حممد خمتار.
2019 .161م،بناز فتح اَّلل عبدالرمحن (دور املحكمة االدارية العليا يف إرساء قواعد الوظيفة
العامة يف العراق)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
كركوك،بإرشاف د :امحد خورشيد املفرجي .
2019 .162م،بندر حممد الزبن (الرقابة عىل تعسف صاحب العمل يف عقد العمل الفردي)
املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د:
عبدالوهاب املعمري.
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2019 .163م،هباء الرقامين (إدارة النزاع حول موارد املياه حالة حويض دجلة والفرات)
الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :فادي خليل.
2019 .164م،بورشة حلسن عدالين (الوديعة املرصفية املخصصة لغرض معني طبقا لقانون
املعامالت التجارية االمارايت رقم  18لسنة ،)1993املاجستري القانون اخلاص،جامعة
االمارات العربية املتحدة،بإرشاف د :حممد فهد ابو العثم النسور.
2019 .165م،بيان حممد ابراهيم (االلتزام الدويل بمكافحة ظاهرة التصحر)،الدكتوراه قسم
القانون الدويل،اجلامعة االسالمية لبنان،كلية احلقوق،بإرشاف د :عبدعيل حممد
سوادي.
2019 .166م،تامر حممد خري خلف العبيات (إجراءات التحكيم) املاجستري القانون اخلاص
كلية احلقوق جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د حممد ابراهيم ابو اهليجاء
2019 .167م،تبارك نارص عزوز (التجريم املزدوج يف نطاق نظام تسليم املجرمني دراسة
مقارنة)،املاجستري،كلية القانون جامعة القادسية.
2019 .168م،تغريد رياض عيل (املضلة االمنية يف ليبيا وابعادها االقليمية
والدولية)،املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :سامي امحد صالح.
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2019 .169م،متارة عبداَّلل حسني (جريمة االستغالل اجلنيس اإللكرتوين لألطفال يف القانون
األردين دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية
اهلاشمية بإرشاف د :اكرم طراد الفايز.
2019 .170م،متام قيس (السياسة اخلارجية الفرنسية جتاه دول املغرب العريب بعد احلرب
الباردة) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حسني مقلد.
2019 .171م،متردان عباس (الدور التنموي ملحافظة لبنان اجلنويب)،املاجستري املهني /
احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عيل امحد خليفة.
2019 .172م،هتاين املال (اثر التنظيم القضائي اجلزائي يف حتقيق املحاكمة العادلة) الدكتوراه
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عيسى خمول.
2019 .173م،ثامر شاكر شناوه (جتميد االموال دراسة يف قانون مكافحة غسيل االموال
العراقي والقوانني املقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :خالد خضري دحام.
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2019 .174م،ثائر حسني عيل االعرجي (اثر قرارت املحكمة االحتادية العليا عىل التوازن بني
السلطتني الترشيعية والتنفيذية العراق إنموذجا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق
اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر
2019 .175م،جابر صالح حممد احلامدي (سلطات االدارة يف العقد االداري)،املاجستري
القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة،بإرشاف د :امحد شوقي حممود.
2019 .176م،جابر عواد فرحان ( احلكم بعدم الدستورية واثره يف محاية احلقوق واحلريات
يف مرص والعراق ) دكتوراه احلقوق كلية احلقوق جامعة عني شمس بإرشاف د حممد
رمزي الشاعر و د حممد سعيد حسني امني
2019 .177م،جابر حمسن اليعقويب (الدور الرقايب للجان النيابية دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
قبالن قبالن
2019 .178م،جابر هادي حممد احلسيني (االصالح السيايس يف العراق بعد عام 2011
دراسة يف االسباب واملواقف والتحديات) املاجستري،قسم العلوم السيايس معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ماجد حمي عبد العباس
الفتالوي.
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2019 .179م،جاسم الشعلة (احلرمان من التعاقد من االدارة دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد املعموري.
2019 .180م،جاسم حممد جابر صالح ال مجيل (املسؤولية التقصريية للمنتج دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عزيز كاظم جرب.
2019 .181م،جاسم حممد حسن (املسؤولية الدولية عن تلوث البيئية البحرية يف املنطقة
االقتصادية اخلاصة دراسة حتليلية)،املاجستري العام،كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة البرصة،بإرشاف د :عيل جبار كريدي.
2019 .182م،جبار عبد اخلالق (التزام السلطة االحتادية يف املحافظة عىل وحدة العراق دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عدنان عاجل عبيد.
2019 .183م،جعفر حامد عبد (جريمة احلاق االذى بالنفس دراسة يف قانون عقوبات قوى
االمن الداخيل والقوانني املقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد محداَّلل امحد.
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2019 .184م،جعفر عبداجلليل عبداحلسن (املعاهدات الدولية غري املتكافئة ومدى
مرشوعيتها يف القانون الدويل العام)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان.
2019 .185م،جالل عيل (التكتالت االقتصادية يف القارة األفريقية مقومات نجاحها
والتحديات التي تواجهها) الدكتوراه االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
2019 .186م،جليلة غضبان عودة (املطلبة العشائرية بني االباحة والتجريم دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :امحد حسوين
جاسم.
2019 .187م،مجانة عبيد (التداخل بني السياستني الداخلية واخلارجية دراسة يف تطور
سياسات الواليات املتحدة أمام هجرة املكسيكيني How domestic and
foreign policies interact : the U.S. and Mexican
 )immigration as a case studyاملاجستري الدراسات الدولية كلية
الدراسات العليا جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د :روجـر هـيـكوك.
2019 .188م،مجيل حسني مصطفى حيدر (موقع الوزير يف النظام السيايس والدستوري
اللبناين دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسني عبيد.
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2019 .189م،جنان ياس خضري اجلنايب (دور الدول يف محاية االرسى وفق القانون الدويل
االنساين)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .190م،جنى ابراهيم الربجي (حقوق املرأة يف قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي
يف لبنان بني النص والواقع)،املاجستري قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :خليل خري اَّلل.
2019 .191م،جنيد حممود إدريس (املسؤولية املدنية للصحفي)،املاجستري قسم القانون
اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف
د :حممود ابراهيم ابو اهليجاء.
2019 .192م،جهاد سعد (االنتهاكات االمريكية ملبادئ القانون الدويل العام غزو العراق
،)2003املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
كميل حبيب
2019 .193م،جهاد فتح اَّلل (وصاية اململكة االردنية عىل القدس الرشيف املسجد االقىص
إنموذجا ،)2018 - 1994الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حممد منذر.
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2019 .194م،جواد عبدالكاظم رزيج (قيد حتريك الدعوى اجلزائية بأذن املرجع
االداري)،املاجستري القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد كيالن عبداَّلل.
2019 .195م،جواد عويز الغزايل (تقييم اداء السلطة التنفيذية يف العراق للفرتة - 2014
،)2018املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن العكييل.
2019 .196م،جواد كاظم جبار (وسائل االدارة للحد من الفساد االداري واملايل يف العقود
احلكومية والرقابة عليها يف القانون العراقي دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون
العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :رشا حممد جعفر.
2019 .197م،جواد كاظم شحاثة (القوة الناعمة يف السياسة اخلارجية االيرانية جتاه العراق
بعد العام  2003وآفاق املستقبل)،الدكتوراه،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :فكرت نامق عبد الفتاح.
2019 .198م،جواد كاظم طراد الطريف (التنظيم القانوين لعقود اجلباية والصيانة والتأهيل يف
مرفق الكهرباء يف العراق)،الدكتوراه،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :سحر جبار يعقوب.
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2019 .199م،جواد كاظم عيل (حجية التسجيل الصويت يف االثبات اجلنائي)،الدبلوم العايل
املهني كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :صباح سامي داود.
2019 .200م،جود اجود قزحيا (األوجه احلديثة للعقوبة اجلزائية)،الدبلوم القانون
اجلنائي،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :طانوس
السغبيني.
2019 .201م،جوديت االرميل (تأثري البنود القانونية التي تضاف إىل العقود)،املاجستري
املهني يف احلقوق  -العقود،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :دانيال القطريب.
2019 .202م،جيداء العبد الواحد (قرينة الرباءة بني التحديات واحلامية) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :بارعة القديس.
2019 .203م،جيهان جهاد حممد (دور دول الربيكس يف التوازن الدويل)،الدكتوراه،كلية
العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز عامر.
2019 .204م،حاتم عبداَّلل نجم العكيدي (احلامية اجلزائية للعالقة الزوجية يف الترشيعني
اللبناين والعراقي)،املاجستري القانون اجلنائي،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د مازن ترو.
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2019 .205م،حارث عبد الرمحن حممود (التنظيم القانوين الدويل حلامية اجلينات
الوراثية) املاجستري قسم القانون العام،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :حيدر
ادهم الطائي.
2019 .206م،حازم عباس (إشكالية اهلوية الوطنية دراسة حتليلية إلشكالية اهلوية يف املجتمع
السوري) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن و د .نزار جزان.
2019 .207م،حازم عباس (دور مجاعات الضغط يف صناعة القرار السيايس اإلرسائييل)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن.
2019 .208م،حازم حممد نارص (االحزاب السياسية واجراءات تسجيلها يف الدولة العربية
العراق انموذجا)،املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.
2019 .209م،حازم حممود السبع ابو حليمة (سلطة ويل األمر عىل األرايض العامة) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :ماهـر حامد احلويل.
2019 .210م،حامد حسن حميسن االسدي،اجلرائم االقتصادية واثرها عىل اقتصاديات
الدول،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .211م،حذيفة الدراوشة (الرقابة القضائية عىل التناسب بني املخالفة االدارية والعقوبة
املسلكية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :حسن البحري.
2019 .212م،حرج زيدان خلف (جريمة القتل برضا املجتي عليه وبدافع الرمحه)،الدكتوراه
قسم القانون العام،االكاديمية العليا للدراسات العلمية واالنسانية،بإرشاف د :راسم
مسري الشمري.
2019 .213م،حردان حسني عيل املشاخيي (دور جملس االمن يف تفعيل مهام املحكمة اجلنائية
الدولية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .214م،حرية حامد (تركيا و سياستها الداخلية واخلارجية جتاه القضية الكردية بعد
حرب العراق عام Turkey's internal and foreign policy 2003
towards the Kurdish issue in the aftermath of the Iraqi
 )war 2003املاجستري الدراسات الدولية كلية الدراسات العليا جامعة بريزيت
فلسطني بإرشاف د :نورما حزبون.
2019 .215م،حسام جاسم جليل عبد الرضا (العالقات االمريكية السعودية منذ عام
 )2011املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
2019 .216م،حسام حيدر رشيد (االحتاد االورويب وحتديات اللجوء االنساين بعد عام
 )2011املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .217م،حسام خليل ابراهيم (ابطال القرارات االدارية املنفصلة قبل ابرام العقود
االدارية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .218م،حسان موسى (العامل اخلارجي يف األزمة السورية )2015 - 2011
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :اشواق عباس.
2019 .219م،حسن الصامدي (املسؤولية املدنية للمدير عن افالس الرشكة املسامهة)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد
قرباش.
2019 .220م،حسن

جعفر

موسى

مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

(دفع
العلمني

املحكمة
للدراسات

بالنظام
العليا

العام

دراسة

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :ضمري حسني نارص( .ج )2019 /7 /27 - 15،8
2019 .221م،حسن محود حساين (اجلرائم املاسة باملناقصات العامة)،املاجستري قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :خالد خضري
دحام)2019 /11 / 30( .
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2019 .222م،حسن خضري عباس محداين (صالحيات رئيس الدولة ذات الطابع العسكري
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د عيل يوسف الشكري
2019 .223م،حسن عباس حمسن (اصالح بعض املؤسسات الدستورية يف دستور مجهورية
العراق لسنة  2005دراسة حتليلية مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حيدر حممد حسن.
2019 .224م،حسن عبداهلادي (ضامنات حقوق االنسان ما قبل املحاكمة اجلزائية يف
القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف
لبنان بإرشاف د هادية الشامي
2019 .225م،حسن عيل محزة (املجلس الوطني لإلعالم واالداء االعالمي للمؤسسات
املرئية واملسموعة)،املاجستري املهني،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :حسان حسن االشمر.
2019 .226م،حسن عواد مطرود (فكرة التعسف يف املجال االجرائي دراسة
مقارنة)،املاجستري احلقوق قسم القانون اخلاص الدراسات العليا كلية احلقوق جامعة
االسكندرية بإرشاف د امحد عوض هندي (عميد كلية احلقوق)
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2019 .227م،حسن فاضل حسني اهلاليل (االسس الفكرية لنظريات احلكم عند االمامية
دراسة مقارنة مع الفكر الغريب)،الدكتوراه قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عامر حسن فياض.
2019 .228م،حسن فالح عبداملهدي العاديل (مؤسسات املجتمع املدين ودورها يف صنع
القرار السيايس اخلارجي يف الواليات املتحدة االمريكية دراسة حالة قرار احلرب عىل
العراق عام ،)2003العلوم السياسية ،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :فكرت نامق عبدالفتاح.
2019 .229م،حسن كاظم جعفر (املسؤولية اجلزائية جلريمة ترسيب الوثائق عن طريق
شبكة االنرتنيت)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد سامر مرهون.
2019 .230م،حسن كريم مطر (اثر االنظمة االنتخابية النسبية يف االستقرار السيايس نامذج
خمتارة تركيا جنوب افريقيا العراق)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.
2019 .231م،حسن حممد الزين (العالقات االمريكية الرتكية بعد حماولة االنقالب الفاشلة
 15متوز ،)2016املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :رنا شكر.
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2019 .232م،حسن مهدي محزة حممد اخلفاجي (املسؤولية اجلزائية عن
االشاعات)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :حسون عبيد هجيج.
2019 .233م،حسن هادي عبداحلمزة (النظام القانوين لألهنار العربية والدولية الفرات
والنيل إنموذجا)،املاجستري قسم القانون العام،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :عبدالستار حسني سليامن.
2019 .234م،حسن هادي نعمة اجلبوري (مبدأ عدم التقادم يف القانون اجلنائي
الدويل)،املاجستري،كلية القانون جامعة كربالء،القانون العام،بإرشاف د :صالح
البصييص.
2019 .235م،حسن هديوه (دور املؤسسات االقتصادية الدولية يف األزمات االقتصادية
العاملية أزمة الديون السيادية اليونانية أنموذج ًا) املاجستري االختصاص العالقات
االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
2019 .236م،حسنة شهيد عوكر (املركز الدويل حلقوق االنسان ودوره يف التواصل لتحقيق
التعايش السلمي عىل املستوى املحيل والدويل)،املاجستري قانون املهني العلوم السياسية
قسم املنظامت الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :ماري تريز عقل.
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2019 .237م،حسنني عيل حسن (احلامية القانونية للموظف الدويل اثناء النزاعات املسلحة
الدولية)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد شاكر سلامن)2019 /4 /5( .
2019 .238م،حسني اصيعيصع عبد (املسؤولية اجلنائية لصاحب العمل دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :زين العابدي عواد كاظم)2019 /9 / 15( .
2019 .239م،حسني جبار عبد محد (سمو مظاهر الدستور وضامناته)،الدكتوراه كلية
القانون جامعة بابل،بإرشاف :صادق حممد عيل.
2019 .240م،حسني مجعة الدليمي (جريمة استيالء املوظف عىل عقار دراسة
مقارنة)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :حسون عبيد.
2019 .241م،حسني حسب عبداحلسني (النظام السيايس العراق بني الرشعية االنتخابية
والرشعية االنجازية بعد عام  )2005العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا
 النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن)2019 /3 /6( .2019 .242م،حسني رمضان امحد (النظام القانوين للطعن امام القضاء االداري
الدويل)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
كركوك،بإرشاف د :معروف عمر كل و د سامي حسن نجم.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية

72

2019 .243م،حسني صدام عبد احلسن (اليات تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق االنسان)
الدبلوم العايل حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :حيدر ادهم
الطائي.
2019 .244م،حسني عبدالوهاب نوري (االحوال الطارئة عىل الرهن دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :درع محاد عبد)2019 /11 / 16( .
2019 .245م،حسني عزيز حسني (االشكاليات القانونية يف التعاقد عرب الوسيط االلكرتوين
دراسة مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون،تم مناقشتها خارج العراق واعادت املناقشة يف
كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية.
2019 .246م،حسني عيل خضري (القصد اخلاص يف جريمة ابادة اجلنس البرشي)،املاجستري
قسم القانون العام،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :بصائر
عيل حممد.
2019 .247م،حسني عيل هلمود (اهلدر املايل يف الوظيفة العامة دراسة مقارنة
)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
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عيل
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يارس

(القسمة

العينية

مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

للامل

الشائع

دراسة

-

النجف

العليا

االرشف،بإرشاف د :حيدر فليح حسن.
2019 .249م،حسني فياض نايف (دور املؤسسات الوطنية يف احلامية الدولية حلقوق االنسان
يف العراق)،املاجستري القانون الدويل،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مصدق
عادل طالب.
2019 .250م،حسني نعمة خشان زاميل (حدود اختصاص السلطة التنفيذية يف جمال الترشيع
دراسة مقارنة بني فرنسا وتونس واجلزائر) الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق
اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .251م،حسني هادي كشمر (جرائم املوظف العام املالية الرشوة واالختالس ورصف
النفوذ)،املاجستري القانون اجلنائي،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان
بإرشاف د سمري عالية
2019 .252م،محاد حممد الغافري (االختصاص املكاين للمحاكم اجلزائية يف الترشيع
االمارايت دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية
املتحدة،بإرشاف د :ابو الوفاء حممد ابو الوفاء.
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2019 .253م،محد سعيد حممد هزار العامري (جرائم التهرب من رضيبة القيمة املضافة
دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة كلية
القانون،بإرشاف د :حممد شاكر احلامدي.
2019 .254م،محيد طارش ساجد الساعدي (سلطة املؤسسات الوطنية حلقوق االنسان يف
محاية احلقوق واحلريات العراق انموذجا دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية
القانون اجلامعة املستنرصية.
2019 .255م،محيد مسلم فرهود (جدلية العالقة بني الدين والدولة واثرها عىل البنية
الدستورية

يف

العراق

ومرص

بعد

التغيري

2003

،)2011-العلوم

السياسية،الدكتوراه،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د:
ماجد حمي عبدالعباس.
2019 .256م،محيدة عيل جابر (التنظيم القانوين الدويل للمناطق املسجلة ضمن الئحة
الرتاث العاملي دراسة حالة العراق) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د:
امحد عبد الرزاق هضم.
2019 .257م،حنان الشقران (املركز القانوين للموظف املتعاقد) املاجستري كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :نحييل.
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2019 .258م،حنان عبد االلة جبوري (سلطة االدارة يف اسرتداد االموال العراقية املجمدة
بموجب قرارات جملس االمن)،املاجستري قسم القانون العام،كلية القانون والعلوم
السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :عيسى تركي خلف.
2019 .259م،حوراء شياع رشهان االسدي (احلصانة السيادية يف مقابل مكافحة االرهاب
قانون العدالة ضد رعاة االرهاب قانون جاستا إنموذج ًا) املاجستري،كلية القانون -
جامعة الكوفة،بإرشاف د :أمحد عبيس نعمة الفتالوي.
2019 .260م،حوراء فاضل ميذاب (املسؤولية اجلنائية عن استخدام غري املرشوع لألقامر
الصناعية) املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :ميسون خلف محد.
2019 .261م،حورية مرشف الدندل (احلامية الدولية للنساء يف خميامت اللجوء خميم الزعرتي
نموذجا) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
زكريا.
2019 .262م،حيدر ابراهيم جواد الفضيل (أسس ومبادئ حقوق اإلنسان يف املواثيق
واملعاهدات الدولية يف ضوء الفكر القانوين والسيايس لإلمام عيل (ع) دراسة حتليلية
مقارنة) ،املاجستري،اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية،لندن،بإرشاف د :رياض
الزهريي.
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2019 .263م،حيدر جبل لفتة (حدود الرقابة االدارية عىل اعامل دواوين االوقاف دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :سحر جبار يعقوب.
2019 .264م،حيدر حسني علوان (حرية التعبري عن الرأي للموظف العام بني الترشيعات
الوطنية واملواثيق الدولية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن
اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :محدي القبيالت.
2019 .265م،حيدر داود سبع (حجية احلكم اجلزائي عىل العالقة الوظيفية الدولية)
املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امل فاضل عبد.
2019 .266م،حيدر رسول حمسن الكعبي (الرقابة الربملانية عىل رسم السياسة املالية يف ظل
دستور مجهورية العراق لعام ،)2005الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ساجد حممد كاظم الزاميل.
2019 .267م،حيدر

رياض

خلف

الرصيفي

(ضامنات

نفاذ

القواعد

الدستورية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
سالم ايوب
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2019 .268م،حيدر طه ياسني (النظام القانوين لرقابة االدارة عن عقود الرتاخيص البرتولية
يف العراق دراسة مقارنة)،املاجستري العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
البرصة،بإرشاف د :سليم نعيم خضري.
2019 .269م،حيدر عبدالرضا عبد عيل (اصالح املؤسسات الدستورية لنظام احلكم يف
دستور مجهورية العراق لسنة ،)2005الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عدنان عاجل عبيد/4 /12( .
)2019
2019 .270م،حيدر فاضل فيصل (دور جملس الدولة يف نشاط احلكومات املحلية يف العراق
دراسة مقارنة)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :مازن ليلو رايض)2019 /4 /18( .
2019 .271م،خالد أمحد حممد حديدان (تأثري تدفق االستثامر األجنبي املبارش عىل الصادرات
دراسة مقارنة وتطبيقية عىل ليبيا) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف
د :رضا عبدالسالم إبراهيم
2019 .272م،خالد املقداد (اصول تعاقد الرشيك مع الرشكة) املاجستري كلية القانون جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد قرباش.
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2019 .273م،خالد ريسان دخيل (جريمة تعذيب االشخاص يف ضوء القواعد
العقابية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .274م،خالد سعد راشد العليمي،ضامنات التأديب يف الوظيفة العامة .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .275م،خالد سعيد مصبح مليفي الساملي (املسؤولية اجلزائية للطبيب ومن يف حكمه
عن جناية االجهاض دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية
املتحدة،بإرشاف د :بطي سلطان املهريي.
2019 .276م،خالد كامل مطلب احلساين (الرقابة التمييزية عىل قرارات حماكم قوى االمن
الداخيل دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :زين العابدين عواد كاظم ()2019 /1 / 25
2019 .277م،خالد جميد بريسم املجمعي (كفالة احرتام قواعد القانون الدويل
االنساين)،املاجستري القانون الدويل العام،جامعة تكريت كلية احلقوق،بإرشاف د :ناظر
امحد املنديل.
2019 .278م،خالد موسى عذافة (محاية املمتلكات الثقافية اثناء النزاعات املسلحة) الدبلوم
العايل حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :رنا سالم امانة.
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2019 .279م،ختام فليح حسن (التدخل التمييزي يف الدعوى اجلزائية)،املاجستري القانون
اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مجال ابراهيم احليدري.
2019 .280م،خدجية

نايش

شذر

(التنظيم

القانوين

ملكافحة

متويل

االرهاب)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد عبيس الفتالوي.
2019 .281م،خرض عبد عيل عباس (نظرية املوظف الفعيل يف الظروف العادية واالستثنائية
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د غادي مقلد.
2019 .282م،خلدون عطية مزهر (االختصاص اجلنائي لدائرة املدعي العام االداري واملايل
وقضايا املال العام دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :نارص كريمش خرض.
2019 .283م،خليل ابراهيم حسني (حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية
االجنبية) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :رنا سالم امانة.
2019 .284م،خليل ابراهيم عبد (النظام القانوين للتحويل املايل االلكرتوين يف العراق دراسة
مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف
د :غالب فرحات.
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2019 .285م،خليل توفيق حممد ابو الروس (أصول معاينة وتفتيش وسائل التكنولوجيا
احلديثة يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية يف ضوء األنظمة القانونية والرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :عبد القادر صابر جراده.
2019 .286م،خليل يوسف خليل الصعوب (النظام القانوين لالجئني يف القانون الدويل
بالتطبيق عىل الالجئني يف األردن دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة
مرص بإرشاف د :الشافعي حممد أمحد بشري.
2019 .287م،دارين طالل نور الدين (العالقات املرصية االمريكية بعد
،)2011املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د :رامز
عامر.
2019 .288م،داليا ايب خليل (القدح والذم عرب مواقع التواصل االجتامعي)،دبلوم
الدراسات العليا قانون االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :وسام غياض.
2019 .289م،دحام عبد الرضا كاظم السامر (ازدواج اجلنسية يف القانونني اللبناين والعراقي)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
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2019 .290م،درويش احلاج (قانون االنتخابات اللبناين اجلديد ومدى انسجامه مع احكام
الدستور)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د:
خضري ياسني.
2019 .291م،دريد الكردي (املتغريات االقتصادية ودورها يف التوازنات اإلقليمية والدولية
العالقات االقتصادية السورية اإليرانية أنموذج ًا) املاجستري االختصاص العالقات
االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :نبيل عيل.
2019 .292م،دريد داود خضري (املسئولية املدنية عن أخطاء الفريق الطبي دراسة مقارنة)
املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د :حمسن عبداحلميد البيه.
2019 .293م،دريد وليد نزال (الفصل يف املخالفات اجلزائية دراسة مقارنة)،املاجستري
القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مجال ابراهيم احليدري.
2019 .294م،دعاء محود عبد (جتاوز حدود السلطة يف الوظيفة العامة دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
ميساء شور
2019 .295م،دموع قاسم كريم (العالقات االيرانية الرتكية منذ عام  )2016املاجستري
العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .296م،دينا أمحد عيل أمحد حسن،دراسة االدارة التقنية االلكرتونية للمرافق العامة
وتأثريها يف تنمية املجتمع .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .297م،ذر محيد رايض ( دور القضاء الدستوري يف التوازن بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام،كلية القانون،جامعة البرصة ،بإرشاف
د :سليم نعيم اخلفاجي.
2019 .298م،ذو الفقار عبداَّلل حممد (اخليارات املستقبلية للنظام السيايس العراقي بني
الربملاين والرئايس بعد العام  2003دراسة ميدانية)،املاجستري قسم العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :فراس
عبدالكريم البيايت.
2019 .299م،ذو الفقار عيل هندول الشمري (االدراك االسرتاتيجي لالمن الوطني العراقي
حيال التحديات اخلارجية بعد عام  )2003املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة
الكوفة بإرشاف د صباح صاحب العريض
2019 .300م،راتب رياض ابو غايل (سلطات اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها يف عقود
األشغال العامة يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء القوانني الوضعية
والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
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2019 .301م،راجح حممد ابراهيم (اجلرائم املخلة باالخالق باستخدام التقنيات
احلديثة)،املاجستري القانون العام،كلية احلقوق جامعة املوصل،بإرشاف د :عبد احلكيم
ذنون يونس.
2019 .302م،راجح حممود علود (املديرية العامة لقوى االمن الداخيل والتوجه نحو الرشطة
املجتمعية)،املاجستري املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسان االشمر.
2019 .303م،رايض رحيم داود (سلطة االدارة يف الرقابة عىل تنفيذ العقد االداري دراسة
مقارنة) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د نادر عيل
عجمي
2019 .304م،رافد عيل لفتة اجلبوري (احلقوق السياسية للموظف العام دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
غادي مقلد
2019 .305م،رافع عبداجلبار نويش (دور االمم املتحدة يف ترسيم احلدود الربية احلدود
العراقية الكويتية إنموذجا)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :طيبة جواد محد.
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2019 .306م،رامي املرعي (تداعيات السياسات احلامئية التجارية عىل العالقات االقتصادية
الدولية السياسة األمريكية يف عهد ترامب أنموذجا) املاجستري االختصاص العالقات
االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
2019 .307م،رامي بكور (دراسة حتليلية ملفهومي األمة والقومية يف فكر زكي األرسوزي)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميشيل شيحة.
2019 .308م،رائد عبد الرزاق أبو العثم (األحكام العامة جلرائم امن الدولة عرب الوسائل
االلكرتونية يف الترشيع األردين)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط
كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :امحد اللوزي.
2019 .309م،رائد وليد سيد عصفور (نظرية العلم اليقيني بالقرار اإلداري وتطبيقها يف
القضاء اإلداري الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القضائية املقارنة
والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د باسم صبحي بشناق.
ِ
قار بِوض ِع ِ
2019 .310م،ربا ياسني مسلم ابو حطب (أثر التهقاد ِم ِيف متَ ُّل ِ
ك ال َع ِ
الفقه
اليد ِيف
ُ
ُ
اإلسالمي) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
ِّ
د :مازن اسامعيل مصباح هنية.
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2019 .311م،رجب عبداحلسن رجب العباس (انقضاء عقد املقاولة الستحالة التنفيذ
دراسة مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د
كلود مشيك
رجب ربيع (الرقابة الدستورية عىل املعاهدات الدوليــة يف
2019 .312م،رجب ُحممد َ
النظــام الفلسطيـني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية والرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :ب ِ
اس ْم
َ
صب ِ
حي بشناق.
ُ ْ
2019 .313م،رحاب امحد حممود (املنازعات يف قضايا البناء)،املاجستري القانون
العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عصام نعمة
اسامعيل.
2019 .314م،رحاييل سعاد (الصعود االسرتاتيجي الرويس الصيني وتأثريه عىل بنية النظام
الدويل)،املاجستري العلوم السياسية ختصص اسرتاتيجية وامنية كلية احلقوق والعلوم
السياسية،اجلزائر،بإرشاف د :رشايطية سمري.
2019 .315م،رحيم كاظم شناوة (اختصاصات املحكمة االدارية العليا يف العراق يف حل
اشكاليات التنازع داخل القضاء االداري دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :صادق حممد عيل حسن.
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2019 .316م،رزق اَّلل فادي احلايك (ايران والتجربة الديمقراطية)،الدبلوم العلوم
السياسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :منى
الباشا.
2019 .317م،رزق مخيس رباح عجور (جريمة اإلجهاض يف قانون العقوبات الفلسطيني
دراسة مقارنة بالترشيع اإلسالمي) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية
بغزة فلسطني بإرشاف د :مصطفى أمحد شويدح.
2019 .318م،رسل جعفر جاسم (احكام رشكات االستثامر املايل دراسة مقارنة)،املاجستري
القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :خالص نافع امني.
2019 .319م،رسل خالد ابراهيم (الباعث الدينء يف قانون العقوبات دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :فراس
عبداملنعم عبداَّلل.
2019 .320م،رسل

عالء

داود

(احلامية

الدولية

للمفقودين

يف

النزاعات

املسلحة)،املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امحد عبد الرزاق هضم.
2019 .321م،رسل ماجد كاظم (النظام القانوين لالقتباس من املصنفات الفكرية دراسة
مقارنة)،املاجستري،كلية القانون جامعة القادسية.
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2019 .322م،رسول مجعة خلف (التفسري الغائي للنصوص الدستورية دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :حسني جرب حسني.
2019 .323م،رشا توفيق عامرنة (جريمة الكسب غري املرشوع يف النظام اجلزائي الفلسطيني
ومدى انسجامها مع االتفاقية األممية ملكافحة الفساد دراسة حتليلية مقارنة The
crime of illicit enrichment in the Palestinian penal
system and its compatibility with the UN convention
)against corruption comparative analytical study
املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د :مصطفى
عبد الباقي.
2019 .324م،رشا عبداَّلل عبداحلسن (رقابة السلطة الترشيعية عىل االختصاص املرفقي
لرؤساء الوحدات االدارية يف القانون العراقي)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون
جامعة بغداد،بإرشاف د :رشا حممد جعفر.
2019 .325م،رشا ميثم جميد ابو كلل (املسؤولية املدنية عن االرضار النووية دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عزيز كاظم جرب)2019 /4 /13( .
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2019 .326م،رضا فاروق حامد املالح،دور القايض االداري يف املنازعة االدارية .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .327م،رضوان حسن عيل عزيز املحمود (القوة الذكية ودورها يف السياسة اخلارجية
االمريكية يف القرن احلادي والعرشين) املاجستري كلية العلوم السياسية قسم الدراسات
الدولية جامعة الكوفة بإرشاف د هباء عدنان حييى السعربي
2019 .328م،رعد امحد قادر (ازمة مياة حوض النيل واثرها عىل االمن الوطنى املرصي
للمدة من  )2011 - 1956املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
النهرين.
2019 .329م،رعد حامد عبدالوهاب (التغطية الصحفية لقضايا االرهاب يف الصحافة
العراقية)،الدكتوراه

قسم

االعالم،االكاديمية

العليا

للدراسات

العلمية

واالنسانية،بإرشاف د :حسن رضا النجار.
2019 .330م،رعد صالح حسن حبيب (البريوقراطية واثرها ىف اداء النظام السيايس ىف
العراق بعد عام  )2003املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
النهرين.
2019 .331م،رعد عبد السادة بزون (املحددات النفسية والفكرية يف صنع القرار السيايس
اخلارجي االمريكية ادارة دزنالد ترامب إنموذجا)،املاجستري،قسم العلوم

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم السياسية

89

السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس
خضري)2019 /5 /22( .
2019 .332م،رغد شاكر عبد (حجية التحكيم التجاري الدويل االلكرتوين دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :حسن فضالة موسى.
2019 .333م،رفعات صايف عيل ابو حجلة (العقوبات املجتمعية كإحدى العقوبات البديلة
يف الترشيع االردين)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :عبداَّلل امحد اخلصيالت.
2019 .334م،رقية فالح حسني (املرشوعية اجلزائية اإلجرائية يف القانونني اللبناين والعراقي)
الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .335م،رنا امحد عبداحلسني (التحكيم يف عقد التمثيل التجاري)،املاجستري قانون
االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :ثروة
الزهر.
2019 .336م،رنا روكان نومان العنبكي (ضامنات حقوق الطفل يف ظل التنظيامت والقوانني
األردنية النافذة)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممد عيل زعل شباطات.
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2019 .337م،رنا عباس عيدي (القضاء واحلوكمة البيئية)،املاجستري القانون العام،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :فوزات فرحات.
2019 .338م،رهام حمسن حامد (خصوصية املركز القانوين ملوظف اخلدمة اخلارجية دراسة
مقارنة) املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :رنا حممد رايض.
2019 .339م،روان خليل داغر (منازعات الوظيفة العامة يف مرحلة انقضاء الرابطة
الوظيفية)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عصام نعمة اسامعيل.
2019 .340م،روال حامد (سلطة رئيس التنفيذ يف البت بإشكاليات التنفيذ دراسة مقارنة)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :امحد
احلراكي.
2019 .341م،روال عوين عليان ابو يوسف (سلطة اإلدارة جتاه اجلمعيات اخلريية وأوجه
الرقابة عليها يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
2019 .342م،روين معوض ابو شقرا (املشكلة التنفيذية امام رئيس دائرة التنفيذ)،املاجستري
القانون اخلاص،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
بيار طوبيا.
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2019 .343م،رؤى مصطفى ديب (النظام القانوين لرشكات ادارة نفقات التامني الصحي)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ابو
الشامات و د الطاس.
2019 .344م،رياض حامد جايش الزيادي (اخلطأ املادي يف احلكم اجلزائي دراسة
مقارنة)،القانون اجلنائي،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :خالد خضري دحام)2019 /3 / 2( .
2019 .345م،رياض وائل رياض لولو (حصانة املقرات والبعثات الدبلوماسية والقضاء
املختص بنظر اجلرائم املرتكبة فيها) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية
بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي بشناق.
2019 .346م،ريام كريم عبيد (سلطة االدارة يف مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف
الترشيع العراقي دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :وليد مرزة محزة.
2019 .347م،ريرب حسني يوسف (التنظيم القانون النقاذ التاجر من االفالس دراسة حتليلية
مقارنة) الدكتوراه كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.
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2019 .348م،ريتا سبيتي (احلامية القانونية للمرأة يف قانون العمل اللبناين بني الواقع
واملرجتى)،املاجستري الدراسات العليا قانون االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :نعمت مكي.
2019 .349م،ريم املحب (دور املنظامت غري احلكومية يف الربيع العريب مرص
إنموذجا)،املاجستري العالقات دولية ودبلوماسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :عادل خليفة.
2019 .350م،ريم عالء الدين عوين داود (مسؤولية الشاهد عن فعله الضار يف القانون دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :مامون احلنيط.
2019 .351م،ريم عيل الربجي (احتاد بلديات لبنان بني الواقع واملرجتى)،املاجستري املهني
القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
جمتبى مرتىض.
2019 .352م،ريم ياسني عيل صالح (تعويض املترضرين عن العمليات العسكرية واالخطاء
العسكرية) الدبلوم العايل فرع القانون املدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د:
فتحي عيل فتحي
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2019 .353م،زاهر مزيد الدندشيل (مرشوعية التدخل الدويل واشكالية السيادة الوطنية يف
ظل القانون الدويل العام)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :خليل عيل حسني.
2019 .354م،زكريا حممد الشبيل (حق الدولة يف جماهبة احلركات االنفصالية يف ضوء القانون
الدويل العام بني كردستان العراق وجنوب السودان)،املاجستري،القانون العام كلية
احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د ميساء شور
2019 .355م،زمن مجال جابر (اختصاصات جملس النواب بالشؤون اخلارجية يف دستور
مجهورية العراق  2005دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :سحر جبار يعقوب.
2019 .356م،زمن فوزي كاطع (الطالبة)(،التكييف اخلاطئ يف الدعوى املدنية دراسة
مقارنة)،كلية القانون جامعة البرصة،املاجستري القانون اخلاص،بإرشاف د :غني ريسان
جادر الساعدي.
2019 .357م،زهراء عبداخلالق عبد زيد (عقد العالج باخلاليا اجلذعية بني املرشوعية
واملسؤولية) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د
بإرشاف د خليل خري اَّلل
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2019 .358م،زهراء فاهم حسن اجلعفري (اشكاليات طريقة سانت الغو االنتخابية دراسة
يف احلالة العراقية) املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة الكوفة بإرشاف د اسعد كاظم
شبيب
2019 .359م،زهري عبد الكرم حمفوض (دور مراكز األبحاث يف صنع السياسة اخلارجية
اإلرسائيلية) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد حسون و د .خالد املرصي.
2019 .360م،زهري حممود زبري (دور القضاء اجلنائي الدويل يف محاية حقوق
االنسان)،الدبلوم العايل حلقوق االنسان،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امحد
كيالن عبداَّلل.
2019 .361م،زياد العيل املحمد (التوفيق بني اصحاب املصالح يف الرشكات املسامهة املغفلة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :هيثم
الطاس و د اجلندي.
2019 .362م،زياد ضاهر (توارث الدول يف املنظامت الدولية وراثة روسيا ملقعد جملس األمن
نموذجا)،املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عبدالستار االيويب.
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2019 .363م،زيد ثابت محيد الربيعي (املسؤولية اجلزائية عن إفشاء االرسار احلكومية يف
القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف
لبنان بإرشاف د فوزي ادهم
2019 .364م،زيد رافع سلطان (بناء السالم ىف املجتمعات املتعددة دراسة حتليلية لنامذج
خمتارة) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
2019 .365م،زيد نضال شاكر العزب (االستجواب كأحد أدوات الرقابة الربملانية يف النظام
الدستوري االردين)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممد عيل الشباطات.
2019 .366م،زيدون سلامن حممد نجم الكرطاين (اهليمنة االمريكية والتحدي الصيني يف
االلفية اجلديدة)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :محيد شهاب محد.
2019 .367م،زينب امحد ريا (جريمة االغتصاب يف لبنان بني الترشيع والواقع)،املاجستري
القانون اجلنائي،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
ماري احللو.
2019 .368م،زينب امحد عوده (مديرية السجون بني وزارة العدل ووزارة الداخلية
والبلديات تضارب الصالحيات واثره عىل حقوق املوقوفني)،املاجستري املهني /
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احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عصام اسامعيل.
2019 .369م،زينب خضور (عقد التأمني ضد خماطر االنرتنت دراسة حتليلية لبعض خماطر
استخدام الشابكة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :حنان مليكه.
2019 .370م،زينب شحادة سويدان (رشكة البرتول الوطنية يف لبنان ترف قانون أم رضورة
اسرتاتيجية)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :جمتبى مرتىض.
2019 .371م،زينب عارف عبداحلسني (العالقة بني الفرد واملجتمع والسلطة دراسة يف الفكر
السيايس للشيخ عارف البرصي)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عامر حسن فياض)2019 /3 / 27( .
2019 .372م،زينب عبدالنبي عبداملجيد (احكام الكسب غري مرشوع يف ضوء قانون هياة
النزاهة املرقم  30لسنة ،)2011الدبلوم العايل املهني،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :االء نارص حسني.
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االجرامية)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون جامعة البرصة،بإرشاف د:
حسني محاة محيد.
2019 .374م،زينب عيل كاظم الفتالوي (العلم اليقيني يف القرار االداري دراسة
مقارنة)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :صادق احلسيني.
2019 .375م،زينة عبداجلليل (ذاتية التجريم والعقاب يف القوانني اخلاصة دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :كاظم عبداَّلل
الشمري.
2019 .376م،زينة عبداحلكيم نارص غانم (مناهضة التعذيب يف القانون الدويل حلقوق
اإلنسان)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :عبدالسالم مهاش.
2019 .377م،زينة عبدالكريم مطر (املسؤولية اجلزائية عن اجلريمة االرهابية دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :خالد خضري دحام.
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2019 .378م،ساجدة رياض سالمه (محاية الشهود يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة
بالرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام الدين حممود الدن.
2019 .379م،ساجدة قاسم جميد (امتناع االدارة عن تسديد مستحقات املتعاقدين يف عقد
االشغال العامة)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل سعد عمران.
2019 .380م،سارة امحد الديراين (النظام القانوين لرباءة االخرتاع يف الترشيع اللبناين
والدويل)،املاجستري قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عزة احلاج سليامن.
2019 .381م،سارة مخيس منجل (وسائل مكافحة جريمة متويل االرهاب)،املاجستري
القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :صباح سامي داود.
2019 .382م،سارة كامل مصطفى (االليات الدولية حلامية احلق يف الصحة) املاجستري،كلية
احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :حيدر ادهم عبد اهلادي.
2019 .383م،سارة حممود غزال (ابعاد اجلريمة االقتصادية يف البلدان النامية دراسة حاالت
ىف دول خمتارة) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .384م،ساعود ساعود (أثر التنافس السيايس بني املحافظني واإلصالحيني عىل صنع
السياسة العامة يف إيران) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميشيل شيحة.
2019 .385م،سامل مجعة حسن الساعدي (العالقات العراقية السورية بعد
،)2003املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري
شكر
2019 .386م،سامل عدنان عبود (السياسات العامة لألمن الداخيل يف العراق ما بعد
داعش)،املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد غالب حمي)2019 /11 / 14( .
2019 .387م،سايل مجعه ابراهيم حسانني،التحليل االقتصادي للديمقراطية وتأثريها عىل
التنمية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .388م،سامان سلامن رمحن الشواين (النزاعات املدولة دراسة يف اطار القانون الدويل
االنساين)،املاجستري القانون الدويل العام،كلية القانون جامعة كركوك،بإرشاف د:
سلوى امحد ميدان.
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2019 .389م،سامان مظهر داود (السياسة االمريكية جتاه مجهورية مرص العربية للفرتة من
،)2019 - 2010املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية
اجلامعة العراقية،بإرشاف د :زياد طارق عبدالرزاق.
2019 .390م،سامر حنون (أثر البيئة الدولية يف السياسات العامة للنظام السيايس وحتديات
األلفية الثالثة) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميشيل شيحة و د .كريم أبو حالوة.
2019 .391م،سامي املهشم (االطار التطبيقي للقرائن يف القضاء االداري دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد
احلسني.
2019 .392م،سامي خيون حافظ (اشكالية تداول السلطة يف دول اخلليج العريب اململكة
العربية السعودية انموذجا)،كلية العلوم السياسية جامعة بغداد،الدكتوراه فلسفة العلوم
السياسية فرع النظم السياسية بإرشاف د :عمر مجعة عمران.
2019 .393م،سامي سهيل توفيق شقورة (التحكيم يف العقود االدارية يف القانون الفلسطيني
دراسة حتليلية مقارنة يف الرشيعة االسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام الدين حممود الدن.
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2019 .394م،سامي غازي كلف (بطالن االجراءات اجلزائية دراسة يف قانون اصول
املحاكامت اجلزائية لقوى االمن الداخيل والقوانني املقارنة)،املاجستري،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد محداَّلل
محد.
2019 .395م،سامية ابو عساف (فاعلية التحكيم يف عقود االستثامر وفق القانونني اللبناين
والسوري) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د:
عباس جابر.
2019 .396م،سائد مصباح عيل اخلور (املسؤولية اجلنائية الدولية عن استخدام األسلحة
املحرمة دوليا دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حممد عبد
الكريم عزيز.
2019 .397م،سجا جواد عبد اجلبار (املسؤولية اجلنائية الفردية عن اجلرائم ضد اإلنسانية يف
القانون الدويل اجلنائي)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية
اهلاشمية االردن بإرشاف د :نزار جاسم العنبكي.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 102
السياسية

2019 .398م،سجاد سعيد حبيب اجلادري،دور القضاء الدستوري يف تفسري النصوص
الدستورية .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .399م،سجاد عبداحلسني داود (مبدأ حسن النية يف التقايض يف الدعوى املدنية يف
القانون العراقي دراسة مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان
كلية احلقوق بإرشاف د :عبده غصوب.
2019 .400م،سجاد عيل حرز (افالس املصارف الدولية) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة
االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .401م،سجى كامل عبداالمري (بناء الدولة املدنية يف كل من العراق وجنوب افريقيا
دراسة مقارنة يف املقومات واملعوقات)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :طه محيد حسن.
2019 .402م،سجى كريم صالح (احلامية القانونية لراتب املوظف يف الترشيع العراقي دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :بان صالح عبد.
2019 .403م،سجى حممد عيل (احكام جريمة التخابر يف الترشيع العراقي دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

االرشف،بإرشاف د :عيل عادل اسامعيل)2019 /10 / 27( .

العليا

-

النجف
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2019 .404م،سحر غازي نارص (دور قطر اإلقليمي يف تسوية النزاعات العربية عهد الشيخ
محد بن خليفة ال ثاين حزيران  – 1995حزيران  2013نامذج تطبيقية دارفور لبنان
ليبيا)،دبلوم الدراسات العليا العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :سامي سلهب.
2019 .405م،سديم النحاس (قواعد احلد من خماطر املصارف املثال السوري) الدكتوراه
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ابو الشامات و د:
مرتي.
2019 .406م،رسور سعدون طه (جريمة انتحال االسامء والصفات دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون،بإرشاف د :ارساء حممد عيل سامل.
2019 .407م،رسى وعد فالح (اثر استغالل النفوذ عىل املركز القانوين للموظف العام)
املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :سلمى طالل عبداحلميد.
2019 .408م،سعاد امحد ابراهيم (دور منظمة االغذية والزراعة يف احلامية من الفقر) الدبلوم
العايل حلقوق االنسان،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امحد عبد الرزاق هضم.
ناصح

(التأمني

2019 .409م،سعد

محزة

مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

االرشف،بإرشاف د :امحد سامي مرهون.

ضد

االخطار

للدراسات

االرهابية

العليا

-

دراسة
النجف
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2019 .410م،سعد سليم (احلامية اجلزائية لألرسة يف الترشيع السوري املقارن) الدكتوراه
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :بارعة القديس.
2019 .411م،سعد طالب سعدون (حجية الشحن يف النقل متعدد الوسائط دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد سامي مرهون.
2019 .412م،سعد عباس ضاهر (الوسائل احلديثة اخلاصة يف مشاركة العامل يف املرشوع
دراسة مقارنة)،املاجستري قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :غالب خليل فرحات.
2019 .413م،سعد

عزيز

للمعقود

جبار

(االعتبار

العيني

مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

عليه

دراسة

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :وسن قاسم غني.
2019 .414م،سعدون كاظم سعدون (االمن الوطني العراقي وحتديات دول اجلوار العريب
بعد عام  2003نامذج خمتارة)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :فكرت نامق عبدالفتاح.
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2019 .415م،سعدون مكيف شنان (أثر تنازع االختصاص بني األجهزة الرقابية املركزية
عىل مكافحة الفساد يف القانون العراقي دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة
االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :محدي قبيالت.
2019 .416م،سعيد عىل سعيد احلمر اليامحى (املسئولية التأديبية لضباط الرشطة دراسة
مقارنة بني مرص واإلمارات) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .417م،سعيد عيل سعود اليامحي،املسؤولية التأديبية لضباط الرشطة .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .418م،سالم حاتم ردام فارس (سوريا يف االدراك االسرتاتيجي الرويس بعد العام
،)2011املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د :غادة
حب اَّلل.
2019 .419م،سالم حسني سعود (الدفع بالنظام العام يف الدعوى املدنية)،املاجستري قسم
القانون اخلاص،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :عيل محيد
كاظم.
2019 .420م،سالم عامد زهر الدين (دار الشؤون القانونية واملراقبة يف وزارة
االعالم)،املاجستري املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسان اشمر.
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2019 .421م،سلامن داود كريم (التنظيم القانوين لالعاممات االدارية يف العراق دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :صادق حممدعيل حسن.
2019 .422م،سلوان مظفر احلصونة (ضامنات حق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة بني
الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة
االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :محدي القبيالت.
2019 .423م،سلوى اسامعيل حممد البلويش (املواجهة اجلنائية الزدراء االديان يف القانون
االمارايت يف ظل املرسوم رقم  2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز
والكراهية)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة كلية
القانون،بإرشاف د :هشام شحاته امام.
2019 .424م،سليامن الفندي (نظام الرضيبة املوحدة ومدى امكانية تطبيقه يف سورية)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :منى
ادلبي.
2019 .425م،سليامن سامل فالح احلسامي (آليات تنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة
اجلنائية الدولية)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :نزار العنبكي.
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2019 .426م،سامح عوض (البيئة القانونية لالستثامر يف سورية ومدى انسجامها مع املعايري
الدولية دراسة حتليلية) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :صابوين.
2019 .427م،سمية حسني حمفوظ (اإلطار القانوين لالستثامر األجنبي يف األردن يف ضوء
أحكام منظمة التجارة العاملية) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة
االردنية اهلاشمية بإرشاف د :حممود الشوابكة.
2019 .428م،سمرية عيل مجعة وايف (اختصاصات املحكمة الدستورية يف مرشوع الدستور
الليبي  2017دراسة مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن.
2019 .429م،سناء عبد اللطيف خرض (التنظيم القانوين هليئة االعالم واالتصاالت يف
العراق دراسة مقارنة)،املاجستري القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :سحر جبار يعقوب)2019 /6 / 29( .
2019 .430م،سهى محزة دغيم عبود (مشاركة الشخص املعنوي يف رشكات االشخاص)
املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د امحد سامي املعموري
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2019 .431م،سهيل الطه (دور السلطة القضائية يف حتقيق االصالح االداري يف سورية)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سنان
عامر.
2019 .432م،سونيا مكارم (السياسة اخلارجية الرتكية جتاه دول اخلليج العريب بعد العام
 )2002الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عبد العزيز املنصور.
2019 .433م،سيد سيد حمي الدين الزرد (الرقابة القضائية عىل مرشوعية اللوائح اإلدارية يف
الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بالقانون املرصي والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عفيف حممد ابو كلوب.
2019 .434م،سيدرا شمس الدين (التنظيم القانوين للنقابات املهنية يف اجلمهورية العربية
السورية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :عامر الرتكاوي.
2019 .435م،سيف الدين مجيل جواد (النظام االنضباطي للموظف الدويل) املاجستري
القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .436م،سيف الدين مهدي كاظم (مرياث اخلنثى دراسة مقارنة) املاجستري القانون
العام كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د نبيل مهدي كاظم

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 109
السياسية

2019 .437م،سيف حسن حسني (التنظيم القانوين العادة التوازن االقتصادي لعقود
التوريد اخلاص الدويل)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية
احلقوق بإرشاف د :حسن حنتوش.
2019 .438م،سيف حسني أمحد ابو عجوة (اجلريمة الدولية وأثرها عىل احلصانة
الدبلوماسية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :صالح الدين طلب سالمة فرج.
2019 .439م،سيف درويش سيف سهيل املري (املسؤولية املدنية ألعضاء جملس االدارة يف
الرشكة املسامهة دراسة مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص،جامعة االمارات العربية
املتحدة،بإرشاف د :امحد الزعايب.
2019 .440م،سيف رشيد لطيف (النظام القانوين للوساطة وسيلة حلل املنازعات املدنية
والتجارية) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :رشوق عباس فاضل.
2019 .441م،سيف سعد لطيف الالمي (املسؤولية اجلزائية الناشئة عن هتريب النفط يف
العراق وسوريا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان
بإرشاف د :امحد كيالن.
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2019 .442م،سيف صالح محودي اجلصاين (املسؤولية الدولية اجلزائية عن التلوث
البيئي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د:
فوزت فرحات.
2019 .443م،سيف عيل طاهر (اليات ضبط التعددية احلزبية يف العراق بعد عام )2003
املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة الكوفة بإرشاف د اسعد كاظم شبيب
2019 .444م،سيف منري عباس (امللكية الشائعة يف براءات االخرتاع دراسة
مقارنة)،املاجستري،جامعة الكوفة  -كلية القانون بإرشاف د :أمحد سامي املعموري.
2019 .445م،شامل حافظ شنان (دور القضاء الدستوري يف تطوير ضامنات احلقوق
واحلريات العامة دراسة مقارنة)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ميثم حنظل رشيف.
2019 .446م،شذى شخاشريو (احلامية القانونية للبيئة البحرية من التلوث النووي)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :رنا عبود.
2019 .447م،شذى عبداجلبار خندان (انتقال املخاطر وفقا التفاقية االمم املتحدة للبيع
الدويل للبضائع فيينا ،)1980املاجستري القانون اخلاص،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :اكرم حممد حسني.
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2019 .448م،شالل جميد فالح (إشكالية تكوين احلكومة يف العراق ومركزها الدستوري
دراسة مقارنة) الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .449م،شام حممد احلريف الشحي (التنظيم القانوين لإلمر اجلزائي يف القانون االمارايت
دراسة مقارنة بالقانون املرصي)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية
املتحدة كلية القانون،بإرشاف د :جهاد حممد عبدالعزيز.
2019 .450م،شهد حسني حممد (التنظيم الترشيعي ملسامهة القطاع اخلاص يف تقديم
اخلدمات الطبية دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :وليد مرزة.
2019 .451م،شيامء عادل كريم فليح (التنمية املستدامة ىف الربازيل االمكانات والتحديات)
املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
2019 .452م،شيامء عواد عزيز (مسؤولية املرصف عن عمليات االقراض اجتاه العميل
دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد سامي مرهون.
2019 .453م،صابرين ونوس (جدلية العالقة بني التغيري يف بنية النظام الدويل وسلوك الدول
الكربى) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خالد املرصي.
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2019 .454م،صادق مجعة نعيم (الثقة السياسية يف االحزاب السياسية وتأثريها يف املشاركة
االنتخابية االنتخابات الترشيعية العراقية  2018انموذجا)،املاجستري،قسم العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان
حمسن)2019 /5 /25( .
2019 .455م،صادق

رسول

حسون

(التفريد

القضائي

للعقوبة

دراسة

مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل محزة عسل
2019 .456م،صادق صالح كريم (الوعي السيايس ودوره يف حتقيق املواطنة يف العراق بعد
عام  2003حمافظة بابل إنموذجا دراسة ميدانية)،املاجستري،العلوم السياسية،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ماجد حمي عبد العباس.
2019 .457م،صبا رشيد جبري احلايل (السياسة اخلارجية الرتكية جتاة املرشق العربى منذ عام
 2016العراق وسوريا انموذجا) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين.
2019 .458م،صبا شيبان (دور جملس الدولة السوري يف محاية اقتصاديات العقد االداري
دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :الرتكاوي.
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2019 .459م،صبا مهدي هادي السالمي (احلامية القانونية حلق الضامن االجتامعي دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عيل سعد عمران.
2019 .460م،صباح حممد احلراحشة (حتديات ترمجة املصطلحات العسكرية من اللغة
االنكليزية اىل اللغة العربية) املاجستري كلية اآلداب جامعة الرشق االوسط عامن االردن
بإرشاف د :حممد حاج حممد
2019 .461م،صباح مريز عويز (االتصال السيايس ودوره يف خيارات الناخب العراقي
لالنتخابات الربملانية لعام  2018دراسة ميدانية)،املاجستري قسم العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د:كامل حسون
جعفر و د :نجم عبد طارش.
2019 .462م،صباح هادي شعلول القيادة (انضامم الدول اىل املعاهدات الدولية باإلكراه
سوريا إنموذجا) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .463م،صبحي صالح الدين جاراَّلل اخلزندار (التوقيع والتحفظ واالنسحاب من
املعاهدات الدولية دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء القانون الفلسطيني والقانون الدويل
العام والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة
فلسطني بإرشاف د :عثامن حييى ابو مسامح.
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2019 .464م،صبيحة كامل ربيع (اثر الفساد عىل النفقات العامة يف املحاسبة
االلكرتونية)،الدبلوم العايل املهني،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حييى عيل
املوسوي.
2019 .465م،صخر الدندن (احلامية اجلزائية حلرمة املراسالت واملحادثات اخلاصة بالسجن)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عبداجلبار
احلنيص.
2019 .466م،صدام بدن رحيمة الساعدي (املسؤولية املدنية النامجة عن تعويض خملفات
احلرب والعمليات االرهابية)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان
كلية احلقوق بإرشاف د :عبود زبون العبودي.
2019 .467م،صدام عبداحلسني رميش (وثيقة النقل متعدد الوسائط االلكرتونية دراسة
مقارنة يف ضوء اتفاقية النقل متعدد الوسائط بني الدول العربية لعام ،)2009الدكتوراه
قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف د :هاشم رمضان
اجلزائري.
2019 .468م،صفا عباس عبد احلسني (البناء املؤسيس الترشيعي والوحدة الوطنية يف العراق
بعد العام ،)2005املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.
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2019 .469م،صفد نوري امحد (الرقابة االدارية عىل سوق االوراق املالية دراسة مقارنة)
املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف
د :سحر جبار جمي)2019 /6 /2( .
2019 .470م،صقر مشهور ماجد الفايز (أحكام رشط التجربة يف عقد العمل الفردي يف
القانون األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية
بإرشاف د :هيام الشوابكة.
2019 .471م،صالح حسن محود (آليات مكافحة الفساد يف العراق بعد العام  2003االعالم
إنموذجا)،الدكتوراه،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :بلقيس حممد جواد)2019 /4 /13( .
2019 .472م،صالح حسن غضيب (مستقبل الدولة يف الرشق االوسط دراسة العوامل
املؤثرة)،الدكتوراه،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :منعم صالح العامر.
2019 .473م،صالح عجمي مجيل (التعسف يف استعامل احلق يف االجراءات القضائية
الدولية دراسة مقارنة)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :فراس كريم.
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2019 .474م،صالح فايز العدوان (املسؤولية املدنية عن اآلالت واألشياء
اخلطرة)،املاجستري قسم القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :راقية عبداجلبار عيل.
2019 .475م،ضامن سلامن طالب املعايطه (اإلطار القانوين ألحكام الرتايض يف العقود
االلكرتونية دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د:
حمسن عبداحلميد البيه.
2019 .476م،ضياء عايت محود منتفجي (آثار عدم استقرار الترشيع االنتخايب عىل أداء جملس
النواب دراسة مقارنة بني لبنان والعراق)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د :سالم ايوب.
2019 .477م،ضياء عرايب (التسويق السيايس ودوره يف املشاركة السياسية يف مرص)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :أيمن عبد العزيز.
2019 .478م،طارق إسامعيل املرصي (جريمة الرشوة االنتخابية يف الترشيع الفلسطيني
دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية
بغزة فلسطني بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
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2019 .479م،طارق املحمد (الدعوى الدستورية يف القضاء الدستوري املقارن دراسة
مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
البحري.
2019 .480م،طارق سعيد (سلطة القايض االداري يف مرقبة مالءمة قرار نزع امللكية)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد
احلسني.
2019 .481م،طارق عبد الرؤوف حامد حمجوب (االجتاهات احلديثة يف املسؤولية االدارية
للمرافق الطبية دراسة مقارنة) الدكتوراه احلقوق كلية احلقوق جامعة بنها مجهورية مرص
العربية بإرشاف د حممد الشافعي ابو راس و د حممد فوزي نوجيي.
2019 .482م،طارق عوض عيل،ترشيد االنفاق العام يف قطاع املوارد املائية والري واثره يف
عملية التنمية االقتصادية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .483م،طالل اهلديل (دور جلنة حقوق االنسان يف الرقابة عىل تطبيق العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :نور الدين حازم.
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ِ
ِ ِ
2019 .484م،طه حازم الصفدي (ا َْملسؤولِية َْ ِ
هواصل
اجلزائ هية عن إساءة ْاستخْ دام َوسائل الت ُ
ْ ه
االجتِ ِ
امعي) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
ْ
اسم صب ِ
ِ
حي بشناق.
دَ :ب ْ ُ ْ
2019 .485م،طيف حممد عيل حمسن (االطار القانوين للتهرب الرضيبي وطرق معاجلته
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د :عباس نرص اَّلل.
2019 .486م،عادل عيدان محزة (العالقة بني النظام االنتخايب والثنائية احلزبية يف الواليات
املتحدة االمريكية)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن.
2019 .487م،عامر بن سليامن بن سعيد املسكري (اثر اتفاقية التجارة احلرة بني سلطنة عامن
والواليات املتحدة االمريكية عىل تدفق االستثامر املبارش للسلطنة دراسة حتليلية مقارنة)
املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .488م،عامر بن منصور بن نارص العزري (املسؤولية اجلنائية عن العمل اجلربي دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة،كلية القانون
بإرشاف د :بطي سلطان املهريي.
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2019 .489م،عامر عبداحلي أمحد املرصي (ضوابط التربع ونقل وزراعة األعضاء البرشية
يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم
صبحي بشناق.
2019 .490م،عامر مصطفى امحد مصطفى (احكام اخلنثى يف االحوال الشخصية دراسة
حتليلية مقارنة) الدكتوراه القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :قبس
عبدالوهاب عيسى
2019 .491م،عائدة عبد الرحيم (دور املنظامت االقتصادية الدولية يف التنمية االقتصادية
واالجتامعية يف األردن ومرص) املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية
كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
2019 .492م،عباس ابراهيم رشف الدين (أسس االسرتاتيجية اإلرسائيل ّية وأثر الربيع
العريب عليها)،دبلوم الدراسات العليا العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :سامي سلهب.
2019 .493م،عباس جرب عبادة (املعلوماتية واالمن الوطني العراقي بعد العام
،)2014املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري)2019 /9 / 12( .
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2019 .494م،عباس ستار جبار (التنظيم القانوين لإلدارات املحلية يف العراق دراسة مقارنة)
املاجستري القانون العام كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د عامر ابراهيم امحد
الشمري
2019 .495م،عباس عيل دحام العيساوي (املتغري االمني يف السياسة اخلارجية االيرانية اجتاه
العراق بعد عام ،)2003املاجستري،كلية العلوم السياسية جامعة الكوفة،بإرشاف د:
صباح صاحب العريض.
2019 .496م،عباس عودة محزة الروضاين (املسؤولية املدنية الناشئة عن النقل املجاين
لألشخاص يف القانون العراقي دراسة مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة
االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د :امحد حجال.
2019 .497م،عباس حممد بصار (اثر تعارض العدالة والسلم عىل مبدأ عدم االفالت من
العقاب)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
نضال الشاعر
2019 .498م،عبد احليكم صالح شبري (دعاوى تسوية حقوق املوظفني العموميني
واملتقاعدين يف النظم القانونية الوضعية دراسة حتليلية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :هاين عبد
الرمحن غانم.
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2019 .499م،عبد الرمحن إسامعيل البسيوين (جريمة اختالس املال العام يف القانون
الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية والرشيعة اإلسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي
بشناق.
2019 .500م،عبد القادر عمر فياض (الضوابط الرشعية لعالقة املرأة املسلمة مع حمارمها يف
ضوء الواقع املعارص) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :عبد الرمحن سلامن الداية.
2019 .501م،عبد الكريم زايد ابراهيم عبد العال (جريمة االجتار بالبرش يف القانون
الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام الدين حممود الدن.
2019 .502م،عبد اَّلل األمحر (السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية جتاه سورية يف
عهد إدارة الرئيس باراك أوباما) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :فادي خليل.
2019 .503م،عبد اَّلل مخيس عيل (مدى إمكانية اكتساب احلق العيني عىل أرايض الدولة
بالتجاوز)،املاجستري قسم القانون اخلاص،جامعة النهرين كلية احلقوق،بإرشاف د:
اكرم فاضل سعيد.
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2019 .504م،عبد اَّلل عادل منصور اللوح (احلامية الدستورية والترشيعية للجنسية
الفلسطينية دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية والترشيعات الوضعية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام الدين حممود الدن.
2019 .505م،عبد اَّلل فخري حممود صاحلة (اآلثار املرتتبة عىل اإلنتاج الزراعي واحليواين
ودور الدولة فيه دراسة فقهية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة
فلسطني بإرشاف د :صالح الدين طلب سالمه فرج.
2019 .506م،عبدالباسط حييى فتح (دور جملس اخلدمة املدنية يف تطوير املوارد
البرشية)،املاجستري املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسن عباس صالح.
2019 .507م،عبداجلليل غضبان مهدي اهلالل (محل السالح بني االباحة والتجريم يف
القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري القانون اجلنائي،القانون العام كلية احلقوق
اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رىل ترحيني
2019 .508م،عبداحلسني عبدالواحد عبدالنبي اليارسي (جملس التعاون لدول اخلليج العريب
واالزمات العربية بعد  2011نامذج خمتارة)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري/3 / 15( .
)2019
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2019 .509م،عبداحلكيم هيالن خويش (اسرتاتيجية الواليات املتحدة االمريكية اجتاه منطقة
اخلليج العريب بعد عام  2008وافاق املستقبل)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري/ 14( .
)2019 /3
2019 .510م،عبداحلميد عبداليمه جعفر (ضوابط الرقابة عىل دستورية القوانني يف العراق
دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مها
هبجت يونس.
2019 .511م،عبدالرمحن حممد سليامن االسطل (الفاعل املعنوي للجريمة يف الترشيع
الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة
والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :مؤمن امحد شويدح
2019 .512م،عبدالرحيم حامد مكطوف (نفي النسب بالبصمة الوراثية دراسة مقارنة)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د اكرم ياغي
2019 .513م،عبدالرضا امحد عياش (سلطة القايض التقدير ّية لوسائل اإلثبات غري
املطلقة)،دبلوم الدراسات العليا قانون االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :ريام فرج.
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2019 .514م،عبدالرضا

بشن

حسن

(املسؤولية

اجلنائية

للمقاتلني

غري

الرشعيني)،الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حيدر كاظم عبد عيل ()2019 /1 / 5
2019 .515م،عبدالعليم عيل عبداَّلل الصياد،النظام القانوين إلصدار األحكام القضائية.
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .516م،عبدالقادر عبدالعزيز حممد رشيف توكيل (ضوابط التحقيق االداري مع
املوظف العام يف دولة االمارات العربية املتحدة دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون
العام،جامعة االمارات العربية املتحدة كلية القانون،بإرشاف د :عبدالرحيم املصلوحي.
2019 .517م،عبدالقهار امحد حممد (االزمة اخلليجية بني قطر ودول املقاطعة كام يعكسها
املضمون اخلربي يف موقعي روسيا اليوم دراسة حتليلية للمدة من  2017اىل )2028
املاجستري االعالم فرع الصحافة كلية االداب جامعة تكريت بإرشاف د :حبيب خلف
ملح.
2019 .518م،عبدالكاظم حسن بجاي (تأثري النظام االنتخايب يف ترسيخ احلكم الرشيد
دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :امحد غالب حمي)2019 /5 /2( .
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2019 .519م،عبدالكريم عباس عبدالكريم (تصدي حمكمة التمييز للفصل يف موضوع
الدعوى دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :هادي حسني عبد عيل)2019 /4 /24( .
2019 .520م،عبداَّلل جبار منشد االعاجيبي (اليات اسرتداد عائدات الفساد يف ضوء اتفاقية
االمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  2003العراق إنموذجا)،املاجستري،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد عبيس
نعمة.
2019 .521م،عبداَّلل حيدر جزيني (الرقابة املالية واالدارية عىل بلدية الغبري حسناهتا
وسيئاهتا)،املاجستري قانون املهني القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :وفيق رحيان.
2019 .522م،عبداَّلل صالح صالح الرمهي (أصول فقه األقليات املسلمة يف املهجر دراسة يف
القواعد األصولية املتعلقة بفقه األقليات املسلمة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة
املنصورة مرص بإرشاف د :حممود حممد حممد حسن
2019 .523م،عبداَّلل صفوك حممود عبداَّلل النعيمي (حتديث قواعد تنازع القوانني يف نطاق
األحوال الشخصية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة
االردنية اهلاشمية بإرشاف د :ايمن هلسة.
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2019 .524م،عبداَّلل عودة عسكر الرسهيد (مدى موائمة الترشيع األردين يف جريمة انتزاع
اإلقرار واملعلومات مع املواثيق الدولية يف حقوق اإلنسان)،املاجستري قسم القانون العام
جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :امحد
حممد اللوزي.
2019 .525م،عبداَّلل غانم موكر الساعدي (تعديل احكام املسؤولية املدنية دراسة
مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص،االكاديمية العليا للدراسات العلمية
واالنسانية،بإرشاف د :عيسى خليل خري اَّلل.
2019 .526م،عبداَّلل نجم عبداَّلل (أثر احلكم اجلنائي النهائي عىل سلطات االدارة يف فرض
العقوبة)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عيل محزة عسل)2019 /3 / 28( .
2019 .527م،عبداملحسن نتيش حسن املشعل (أثر املصاحلة مع االدارة يف جرائم االموال
العامة يف القانونني اللبناين والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د وسام الغياض.
2019 .528م،عبداملهدي صاحب عبداملطلب (دستورية تويل املرأة للقضاء وفقا لدستور
مجهورية العراق لسنة  2005دراسة مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عدنان عاجل عبيد.
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2019 .529م،عبداهلادي رمحان حممد حممود الغانمي (االختصاص القضائي يف جرائم
االرهاب دراسة مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :حسون عبيد جميج)2019 /11 /2( .
2019 .530م،عبيدة جليل ابراهيم الصميدعي (النظام القانوين لالسم التجاري والعالمة
التجارية يف االختيار واحلامية) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت –
لبنان بإرشاف د :امني حطيط.
2019 .531م،عبري العلبي (أثر الفكر النسوي يف املشاركة السياسية للمرأة العربية دراسة
مقارنة بني أنموذجي تونس ومرص) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :كريم أبو حالوة.
2019 .532م،عبري خالد كامل مصلح االوضاع االمنية وعالقاهتا بتدفق االستثامر االجنبي
املبارش،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .533م،عبري خري اَّلل قاسم االسدي (السيد حممد بحر العلوم ودوره السيايس يف
املعارضة العراقية االهوار إنموذجا)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عامر حسن الفياض/9 / 5( .
)2019
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2019 .534م،عدنان محيد موسى (احلد من التجريم والعقاب يف القانون العراقي دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اجلنائي،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :كاظم عبداَّلل
الشمري.
2019 .535م،عدنان عبداجلليل عليان الدقاق (الطبيعة القانونية اللتزام الكفيل يف القانون
املدين األردين دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة
االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عيل الزعبي.
2019 .536م،عز الدين خضري سلامن عبداَّلل (احلامية املدنية من االعتداء عىل احلقوق
املجاورة حلق املؤلف دراسة مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص جامعة الرشق األوسط
كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :متارا نارص الدين.
2019 .537م،عزة سلامن (ابرام العقود االدارية االلكرتونية دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد العمري.
2019 .538م،عصام عبداجلليل الكساسبة (الوسائل القانونية لتمكني ذوي اإلعاقة
للمشاركة يف العملية االنتخابية يف القانون األردين) املاجستري كلية القانون جامعة
االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :ايمن هلسا.
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2019 .539م،عصام حممد ابراهيم (دور املؤسسات غري الرسمية يف صنع السياسة العامة يف
العراق من ،)2018 – 2010املاجستري،العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د  :نجم عبد طارش)2019 / 7 / 3( .
2019 .540م،عصام مهدي موسى (جريمة جتفيف االهوار دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حسون عبيد
هجيج)2019 /6 /27( .
2019 .541م،عطا يوسف حممد منصور (سلطة القايض التقديرية يف تطبيق اجلزاء اجلنائي
وفق ًا ألحكام الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :تامر حامد القايض.
2019 .542م،عطريف شومان (دور مصلحة االبحاث العلمية الزراعية يف دعم القطاع
الزراعي)،املاجستري املهني  /احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسني عيل عبيد.
2019 .543م،عطوان حممد مكي (تأثري النظام الريايض الدويل عىل ادارة املؤسسات الرياضية
دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
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2019 .544م،عقيل جاسم خلف (انعدام احلكم القضائي االداري دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عامر زغري حميسن)2019 /4 /25( .
2019 .545م،عقيل جاسم عيل (أفعال الدولة غري املرشوعة ونتائجها) الدكتوراه قسم
القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .546م،عقيل محزة كاظم (احلامية اجلزائية للبيئة من التلوث النفطي دراسة
مقارنة)،املاجستري العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،بإرشاف د :عامد
فاضل ركاب.
2019 .547م،عقيل سامل عودة (دور املنظامت غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل
البيئي)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :امحد عبيس نعمة)2019 /3 / 30( .
2019 .548م،عقيل عبداحلسني وحيد (التحريض عىل العنف يف وسائل االعالم اثناء
النزاعات املسلحة وتطبيقاته يف العراق)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بأرشاف د :حممود خليل جعفر/6 /15( .
)2019
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2019 .549م،عال امحد (دور وسائل االعالم يف ترسيخ قيم املواطنة لبنان أنموذج ًا) املاجستري
االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :أيمن عبد العزيز.
2019 .550م،عالء الدين صالح عثامن (العالقات الصينية السورية يف ضوء العالقات
الدولية والقانون الدويل العام ،)2018 – 2003املاجستري،القانون العام كلية احلقوق
اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .551م،عالء عبد النارص مقداس (احلق يف التجمع السلمي يف الترشيع الفلسطيني
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء القانون الدويل حلقوق االنسان والرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم
صبحي بشناق.
2019 .552م،عالء عبداللطيف زهراو (معايري العدالة االنتخابية يف االنتخابات الترشيعية
العراقية بعد عام  2003دراسة يف االليات والتحديات)،املاجستري،قسم العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ماجد حمي
عبد العباس)2019 /10 / 3( .
2019 .553م،عالء مطرش كريم (اجراءات التحري والتحقيق يف جريمة غسيل
االموال)،الدبلوم العايل املهني،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حممد علوم حممد.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 132
السياسية

2019 .554م،عيل امحد خليل (النظام القانونية للرسية املرصفية) املاجستري القانون اخلاص
اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .555م،عيل احلسني (النظام القانوين للتجارب الطبية عىل االنسان دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صالح.
2019 .556م،عيل اياد حسن (احلامية املدنية للمراسالت الربيدية دراسة مقارنة)،املاجستري
قسم القانون اخلاص،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :عيل غسان أمحد.
2019 .557م،عيل تايه يوسف (املسؤولية اجلزائية لضبط اجليش الناشئة عن االخالل
بالقانون العسكري دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :خالد خضري دحام)2019 /11 / 23( .
2019 .558م،عيل جاسب ثعبان (اختصاص املحكمة االحتادية العليا باملصادقة عىل النتائج
النهائية لالنتخابات العامة لعضوية جملس النواب دراسة حتليلية)،املاجستري
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حيدر حممد
حسن ()2019 /9 /29
2019 .559م،عيل جديد (دور احلرب األهلية يف إعادة إنتاج اهلوية لبنان أنموذج ًا) املاجستري
االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :وجيه الشيخ.
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2019 .560م،عيل حسني دويح (القانون الواجب التطبيق عىل العالمة التجارية االلكرتونية
دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عبدالرسول عبدالرضا )2019 /9 / 21( .
2019 .561م،عيل حسني عبيس (املسؤولية اجلنائية عن عملية التلقيح الصناعي اخلارجي
دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون العام،االكاديمية العليا للدراسات العلمية
واالنسانية،بإرشاف د :امحد كيالن عبداَّلل.
2019 .562م،عيل محود اهلرموش (احلامية اجلنائية للكرامة االنسانية ) كلية القانون جامعة
الكوفة،املاجستري،بإرشاف د :عادل يوسف الشكري.
2019 .563م،عيل محيد جلوب (هالك املرهون وتبعاته القانونية دراسة مقارنة)،املاجستري
القانون اخلاص،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :سفانة
سمري محيد.
2019 .564م،عيل حيدر سلامن (اشكالية االعتامدية النفطية يف العراق واثرها يف االستقرار
السيايس بعد العام ،)2003املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :اكرم نعمة عيل)2019 /10 / 6( .
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2019 .565م،عيل خرض عبدالزهرة (حدود جريمة استغالل الوظيفة دراسة
مقارنة)،القانون،الدكتوراه،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عيل محزة عسل)2019 /3 / 16( .
2019 .566م،عيل مخاس تايه الالمي (وسائل محاية املستهلك من الغذاء اليسء دراسة
مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .567م،عيل خيون السويعدي (دور النظام العام يف اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار
التحكيمي) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .568م،عيل دربويل (النظام القانوين للتحقيق االداري دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد احلسني.
2019 .569م،عيل رايض وادي (الصعوبات ايل يواجهها صاحب احلق يف تنفيذ أحكام
القضاء االداري وكيفية تالفيها)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د امني صليبا
2019 .570م،عيل رباح (التنظيم االداري واهليكل التنظيمي يف مؤسسة الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي)،املاجستري املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسان االشمر.
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2019 .571م،عيل سجيع عيل (سباق التسلح يف منطقة الرشق األوسط وانعكاساته
اإلقليمية) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خالد املرصي.
2019 .572م،عيل سعد فارس احلمداين (جريمة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية يف
قانون رقم  50لسنة  2017دراسة مقارنة)،املاجستري القانون اجلنائي،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :مبدر سلامن
الويس)2019 /10 / 29( .
2019 .573م،عيل سليم فالح (الرقابة االستباقية ملكاتب املفتشني العموميني ودورها يف
مكافحة الفساد)،الدبلوم العايل املهني كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حممد علوم
حممد.
2019 .574م،عيل صالح كريم (الوضع الضاهر يف قانون املرافعات دراسة
مقارنة)،املاجستري مرافعات احلقوق قسم القانون اخلاص الدراسات العليا كلية احلقوق
جامعة االسكندرية بإرشاف د امحد عوض هندي (عميد كلية احلقوق)
2019 .575م،عيل طحيور عبداحلسني (التحكيم املالحي البحري طبقا التفاقية االمم
املتحدة للنقل البحري لعلم  )2008املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية
بريوت  -لبنان.
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2019 .576م،عيل عادل محزة (املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام اجهزة كشف
املتفجرات)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حسن حنتوش رشيد)2019 /3 / 28( .
2019 .577م،عيل عامر مهدي التميمي (دور قانون البحار يف ترسيم احلدود البحرية العراقية
مع الكويت وايران) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .578م،عيل عباس صباح (التنظيم القانوين إلعارة املوظف العام يف الترشيع العراقي
دراسة مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :صادق حممد عيل حسن)2019 /3 / 8( .
2019 .579م،عيل عبد السادة جعيز (رقابة املحكمة االحتادية العليا عىل االصالحات
احلكومية يف العراق دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عدنان عاجل عبيد.
2019 .580م،عيل عبد الغني حسني (اثر التطور التكنولوجي عىل االهلة يف التعاقد
االلكرتوين) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .581م،عيل عبد اَّلل اخلفاجي (احلامية اجلزائية للحياء العريض دراسة مقارنة بأحكام
الفقه االسالمي) ،كلية القانون جامعة الكوفة،املاجستري بإرشاف د :عادل يوسف
الشكري،و د جواد امحد البهاديل.
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2019 .582م،عيل عبد مسلم صاحب (احلق يف تقرير املصري ومبدا وحدة الدولة يف القانون
الدويل العراق إنموذجا)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :امحد شاكر سلامن ()2019 /1 / 4
2019 .583م،عيل عثامن حامد النجار (الدُّ ُيون املعنو هية دراسة فقهية) املاجستري كلية الرشيعة
والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حممد صبحي حسني ابو صقر.
2019 .584م،عيل غالب كريم (رهن براءة االخرتاع دراسة مقارنة)،املاجستري قسم
القانون،القانون املدين معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د:
حممد حنون جعفر.
2019 .585م،عيل فضالة موسى (مدى مالءمة ترشيعات امللكية الفكرية العراقية كجزء من
متطلبات االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد سامي مرهون.
2019 .586م،عيل فليح حسن (السياسات املائية لدول اجلوار واثرها يف االمن الوطني
العراقي)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل فارس محيد)2019 /6 /13( .
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2019 .587م،عيل كاظم منهي الفياض (السياسة اخلارجية االيرانية ازاء سوريا بعد عام
،)2014املاجستري،قسم العلوم السياسية العالقات الدولية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :صباح صاحب العريض.
2019 .588م،عيل كريدي راشد (مبدأ املساواة يف قانون العمل رقم  37لسنة
،)2015املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :صبا نعامن
رشيد.
2019 .589م،عيل كامل صربي السعدون (وسائل إلزام املشرتي بتسليم املبيع يف القانون
األردين دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية
اهلاشمية بإرشاف د :حممد عبدالغفور العاموي.
2019 .590م،عيل حمسن طويب (سلطة املحكمة االدارية العليا يف وقف تنفيذ احلكم
القضائي دراسة مقارنة)،الدكتوراه،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عامر زغري حميسن)2019 /10 / 10( .
2019 .591م،عيل حممد امني (النظام السيايس واالمن الوطني يف العراق بعد عام 2003
دراسة يف البنية السياسية)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عبدالعظيم جرب حافظ.
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2019 .592م،عيل موسى عبداحلر (النظام القانوين لعقود التنقيب عىل النفط دراسة
مقارنة)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :سالم عبدالزهرة عبداَّلل.
2019 .593م،عيل ناجح عبدالعباس (االسرتاتيجية الصينية اجتاها افريقيا يف االلفية اجلديدة
نامذج خمتارة)،املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري)2019 /11 / 12( .
2019 .594م،عيل ناظم سلامن (جريمة الرتحيل والنقل القرسي يف القانون الدويل
االنساين)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حيدر ادهم عبد اهلادي الطائي ()2019 /1 / 4
2019 .595م،عيل هادي جهاد ابو طبيخ (السلطة التقديرية للقايض املدين يف ادلة االثبات
دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :ضمري حسني املعموري)2019 /4 /27( .
2019 .596م،عيل وهاب عبدالرزاق (احلامية اجلزائية للشهود يف قضايا الفساد االداري
واملايل)،الدبلوم العايل املهني القانون،جامعة بغداد كلية القانون،بإرشاف د :سامر
سعدون عبود.
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2019 .597م،عليا زامل مشتت (التزام الطبيب بالتبصري الطبي واثر االخالل به يف فوات
الفرصة دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف
د :حيدر فليح.
2019 .598م،علياء سيف سامل سيف اجلابري (ضوابط التعاقد بالرشاكة بني اجلهات
احلكومية والقطاع اخلاص دراسة مقارنة بني القانون االمارايت واملرصي
والفرنيس)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة،بإرشاف د :عالء
حميي الدين مصطفى.
2019 .599م،عامد سفيان وايف (الضامن املادي واملعنوي يف العقوبات التعزيرية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :خالد عبد اجلابر
الصليبي.
2019 .600م،عامد طالب صادق احلرباوي (دور املحكم يف حل النزاعات) املاجستري القانون
اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د هيثم فضل اَّلل.
2019 .601م،عامد عبد خضري الزريف (التهديدات االلكرتونية واثرها يف االمن الدويل)
املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة الكوفة بإرشاف د هباء عدنان السعربي
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2019 .602م،عامد مزعل ماهود (السياسة اخلارجية االمريكية جتاه االزمة السورية بعد عام
،)2011املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :محيد شهاب محد)2019 /5 /2( .
2019 .603م،عامر امحد اسامعيل آل مكوطر (دبلوماسية املؤمترات الدولية واالزمة السورية
بعد العام  2011وآفاق املستقبل)،الدكتوراه العلوم السياسية،العالقات الدولية،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري.
2019 .604م،عامر القصبة (اجلوانب املالية يف عقد االشغال العامة) الدكتوراه كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :امحد اسامعيل.
2019 .605م،عامر حسني عيل املرسومي (دور القضاء االداري يف انشاء القاعدة القانونية يف
العراق)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :صعب ناجي
عبود.
2019 .606م،عامر ضميم نصيف الزبيدي (التزامات صاحب العمل فيام يتعلق بالتأمني
اجلامعي دراسة مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان
بإرشاف د ربى احليدري
2019 .607م،عامر عيل عبد اَّلل (التسبيب واثره يف سالمة احلكم اجلزائي يف الترشيع االجرائي
العراقي) كلية القانون جامعة الكوفة،املاجستري،بإرشاف د :عادل يوسف الشكري.
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2019 .608م،عامر نايف عبد زكم (التنظيم القانوين للعقود اآلجلة يف سوق االوراق
املالية)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف
د :امحد سامي مرهون.
2019 .609م،عمر أسامة ياسني اجلمييل (اإلسرتاتيجية اليابانية جتاه صعود الصني بعد انتهاء
احلرب الباردة) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :فادي خليل و د .عيل عباس.
2019 .610م،عمر حسني عيل الدليمي (احلامية اجلزائية للمستند االلكرتوين دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية
اهلاشمية االردن بإرشاف د :امحد اللوزي.
2019 .611م،عمر محيد فرج العلواين (خضوع السلطة السياسية للقانون يف إطار مفهوم
دولة القانون)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن بإرشاف د :حممد عيل زعل الشباطات.
2019 .612م،عمر خرض حسن السبع (القضاء االداري ومحاية النظام العام دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
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2019 .613م،عمر خليل خلف احللبوسى (السياسات العامة للقطاع السياحي يف العراق
بعد عام  2003دراسة حتليلية) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
النهرين.
2019 .614م،عمر شنان (انحسار مبدأ فصل السلطات لصالح تركيز السلطة يف ظل
االجتاهات املعارصة دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :التكروي.
2019 .615م،عمر صدقي حممود عبدالعال (التحكيم يف املنازعات الناشئة عن تلويث البيئة)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .616م،عمر عباس خضري العبيدي (االرهاب االكرتوين يف نطاق القانون
الدويل)،املاجستري القانون العام،كلية احلقوق جامعة تكريت،بإرشاف د :نايف امحد
ضاحي الشمري.
2019 .617م،عمر عبدالرزاق الكحيل (تطور الترشيعات الدولية والوطنية يف مواجهة
املتغريات املناخية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان
بإرشاف د ربيع بركات
2019 .618م،عمر مال اَّلل رشقي (الوعد بالتفضيل دراسة مقارنة)،املاجستري القانون
اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حسني عبداَّلل عبدالرضا.
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2019 .619م،عمر حممد خيون البديري (احلامية القانونية للحق يف حرمة احلياة اخلاصة يف
ظل التقنيات احلديثة)،املاجستري جامعة االسكندرية كلية احلقوق قسم القانون اخلاص
التخصص القانون املدين بإرشاف د :السيد حممد السيد عمران.
2019 .620م،عمر هادي محيد (تنازع اختصاص املؤسسات الرقابية يف الترشيع
العراقي)،الدبلوم العايل املهني،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :تغريد حممد
قدوري.
2019 .621م،عمرو ابراهيم الرشبيني،حمددات وانعكاسات ومقومات االحتادات النقدية
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .622م،عمرو ابراهيم حممد الرشبيني (حمددات وانعكاسات ومقومات االحتادات
النقدية دراسة مقارنة وتطبيقية عىل الدول العربية) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة
املنصورة مرص
2019 .623م،عهد سليامن (االسس القانونية ملرشوعية عمل املجالس املحلية دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :نجم
االمحد.
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2019 .624م،غادة بنت حممد درويش كربون،حدود اختصاص الدائرة االدارية باملنازعات
االدارية يف دولة قطر .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .625م،غادة رياض حرب (محاية املستهلك يف القطاع املرصيف دراسة مقارنة)،دبلوم
قانون االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
امل كاترين عبدالنور.
2019 .626م،غادة يوسف محادة (دور املركز الوطني لالستشعار عن بعد يف تعزيز التنمية
املستدامة يف لبنان)،املاجستري قسم التخطيط واالدارة العلوم السياسية،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حممد شكر.
2019 .627م،غازي اعطي الرفوع (املركز القانوين لشاغيل الوظائف القيادية يف القانون
األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف
د :محدي القبيالت.
2019 .628م،غدير امري عليوي مقدم (الرشكات التعاونية االستهالكية واالنتاجية دراسة
مقارنة)،الدبلوم قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :ريام فرج.
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2019 .629م،غزوان جاسم محزة (احلامية القانونية للطفولة يف قانون العمل العراقي) الدبلوم
العايل حلقوق االنسان،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :سارة خلف جاسم.
2019 .630م،غسان اجليوش (امتيازات االدارة املتعاقدة يف نطاق تنفيذ العقود االدارية
دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :عامر الرتكاوي.
2019 .631م،غسان قحطان خلف (اعادة تأهيل رشكات التامني دراسة مقارنة)،املاجستري
قسم القانون اخلاص،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية،بإرشاف د :ارساء
خضري خليل.
2019 .632م،غفران حسني الطقش (دور بلدية بعلبك يف التنمية املحلية للمدينة)،املاجستري
املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :عيل عطايا.
2019 .633م،غفران فائق ابراهيم (التنظيم القانوين للحق يف االمن الفكري
العراقي)،املاجستري،حقوق االنسان واحلريات العامة كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة دياىل،بإرشاف د :خليفة ابراهيم عودة.
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2019 .634م،غيث امحد شاكر الالمي (التنظيم القانوين لالختصاصات الرقابية للوزير
دراسة مقارنة بني العراق ومرص ولبنان)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان.
2019 .635م،غيث مجعه سعيد حممد (بدائل احلبس قصري املدة دراسة مقارنة) الدكتوراه
كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .636م،فاتن خالد رسمك (مسؤولية الطبيب اجلزائية عن اخلطأ يف التلقيح االنجايب
البرشي دراسة مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل محزة عسل.
2019 .637م،فادي األمحر (جتارة األسلحة عىل الصعيد الدويل وأثرها عىل االستقرار
العاملي) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خالد املرصي.
2019 .638م،فادي شندوخ (دراسة حتليلية للنزعات االنفصالية املسألة الكردية يف منطقة
الرشق األوسط) املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :أيمن عبد العزيز.
2019 .639م،فادي فخر الدين الشعراين (العدالة االصالحية لألحداث) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميكائيل.
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2019 .640م،فادي حممد رمضان اجلانكو (ابطالن اإلجراء اجلنائي دراسة مقارنة بني
القانونني املرصي والليبي) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د:
تامر حممد صالح
2019 .641م،فاديا حممد رهيف بيطار (دور القضاء االداري يف تفعيل نظام التحكيم كطريق
بديل يف ظل الترشيعات الراهنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د غادي مقلد
2019 .642م،فادية مجال حسني مجعة (اشكالية تعديل صالحيات رئيس اجلمهورية يف
لبنان)،املاجستري القانون العام،كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د حممد
منذر
2019 .643م،فارس حسني كاظم العيساوي (املسؤولية الدولية اجلزائية عن تلوث البيئة
البحرية بالنفط)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .644م،فاروق عز الدين خلف (تسوية املنازات االدارية الناشئة عن عقود النفط يف
الترشيع العراقي)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :وليد
مرزة محزة.
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2019 .645م،فاروق حممد سليامن (املسؤولية القانونية للكتاب بالعدل يف القانون
اللبناين)،الدبلوم القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :وسام غياض.
2019 .646م،فاضل امحد يوسف (املبادئ العامة للقانون يف اطار القضاء الدويل)،املاجستري
القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل،بإرشاف د :عبدالعزيز رمضان عيل.
2019 .647م،فاضل جواد محيد اهلاليل (رشعية السلطة ووظائفها يف مدرسة النجف الفكرية
دراسة يف نامذج خمتارة)،الدكتوراه،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :عامر حسن فياض.
2019 .648م،فاضل عبدالعباس صالح (آليات تسوية النزاعات احلدودية الدولية العراق
إنموذجا)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :مها حممد ايوب.
2019 .649م،فاطمة حسن أمحد الفواعري (محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة
دراسة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :نزار العنبكي.
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2019 .650م،فاطمة حسني دقامق (العالقات الروسية االرسائيلية وتأثريها عىل املصالح
الروسية يف الرشق االوسط)،املاجستري العالقات الدولية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :غسان عيل العزي.
2019 .651م،فاطمة فالح شنيسل (املسؤولية املدنية عن االمراض املعدية)،املاجستري
القانون اخلاص،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة العراقية.
2019 .652م،فاطمة مصطفى صبيح (حقوق االنسان يف املؤسسات العقابية) الدبلوم العايل
حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :ميسون خلف محد.
2019 .653م،فاطمة نجيب سلطان اهلاجري (احلامية القانونية لسالمة الغذاء يف دولة
االمارات العربية املتحدة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة االمارات
العربية املتحدة،بإرشاف د :طارق ابو الوفا .
2019 .654م،فائز ابو عجيب (دور املحكمة االوروبية حلقوق االنسان يف الرقابة عىل
املحاكمة العادلة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :الدباس.
2019 .655م،فائزة نارص عيسى (التعاون الدويل حلامية البيئة دراسة خاصة
باأللغام)،املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :صالح عبدالرمحن عبد.
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2019 .656م،فراس محود (ضوابط الركن املعنوي يف اجلريمة املقصودة) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عيسى خمول.
2019 .657م،فراس سبور (املصالح االقتصادية لالحتاد األورويب مع إيران) الدكتوراه
االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خالد رعد.
2019 .658م،فراس عطية رزاق العاريض (عقوبة الغرامة يف قانون املرور)،املعهد العايل
للتطوير االمني واالداري – الدبلوم العايل يف علوم قوى االمن الداخيل قسم القانون
اجلنائي،بإرشاف اللواء ماجستري احلقوقي :عبد الوهاب عبدالرزاق التحايف؛ و د :حممد
عبداملحسن املجتومي.
2019 .659م،فراس كريم زاير الربيعي (جريمة متويل االرهاب دراسة مقارنة) القانون
اجلنائي،كلية احلقوق جامعة االسكندرية يف مجهورية مرص العربية إرشاف د :فتوح
عبداَّلل الشاذيل.
2019 .660م،فرج اَّلل املقداد (احلامية اجلزائية للربيد االلكرتوين) املاجستري كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ساريج.
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2019 .661م،فرح كاسرتو عبداَّلل (احلامية الدولية لالجئني يف اطار القانون الدويل
العام)،الدبلوم القانون الداخيل والدويل لألعامل فرع الفرنيس،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :خليل حسني.
2019 .662م،فرح مهدي احلسيني (املؤسسات العامة االستثامرية للمياه مشاكل
وحلول)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :فوزات خليل فرحات.
2019 .663م،فرح نرص اَّلل (دور اهليئات الناظمة يف االصالح االداري واملايل اهليئة املنظمة
لالتصاالت يف لبنان نموذجا)،املاجستري املهني وظيفة عامة،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :رجاء الرشيف.
2019 .664م،فردوس حممد حممد عبدالباقي ابراهيم عبدالباقي (تاثري القوى الكربى عىل
العالقة بني الكوريتني منذ ،)2005املاجستري العالقات الدولية قسم العلوم السياسية
كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة – مرص بإرشاف د مصطفى علوي
2019 .665م،فريال ابو حممود (االنحراف الترشيعي واثره يف احلقوق واحلريات العامة
دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :نجم االمحد.
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2019 .666م،فالح حسن حمسن الشحامين (السياسة اجلنائية يف جتريم هتك العرض
واالخالل باحلياء العام دراسة مقارنة)،القانون،املاجستري،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد كيالن عبداَّلل.
2019 .667م،فالح حسن مهنا احلسيناوي (التنظيم القانوين للهيأة العليا للحج والعمرة يف
العراق دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :صادق حممدعيل حسن.
2019 .668م،فالح مصطفى صديق (أصول تكوين السلطة اإلجرائية يف النظامني الربملاين
والرئايس) الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .669م،فيصل خليل ابراهيم عبداجلواد (أحكام عقد العمل املرن يف القانون األردين)
املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :هيام
الشوابكة.
2019 .670م،فيصل عبد العزيز فيصل (ضامنات عدم اإلفالت من العقاب يف النظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية والترشيعات اجلنائية الوطنية جريمة االختفاء
القرسي كمثال)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية
احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :نزار جاسم العنبكي.
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2019 .671م،فيصل عبداَّلل فهد املقبايل (اجلرائم املخلة بالرشف واالمانة يف جمال الوظيفة
العامة دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة االمارات العربية
املتحدة،بإرشاف د :جمدي عبداحلميد شعيب.
2019 .672م،قاسم حممد شويل (االنتخابات املحلية يف العراق وتأثريها يف تشكيل واداء
جمالس املحافظات بعد عام  2003جملس حمافظة ذي قار إنموذجا)،املاجستري،قسم
العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د:
عبداجلبار عيسى عبدالعال)2019 /6 /27( .
2019 .673م،قاسم حممد عيل االسطل (حكم التحكيم األجنبي وتنفيذه يف الترشيع
الفلسطيني يف ضوء االنضامم إىل اتفاقية نيويورك دراسة حتليلية مقارنة) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام الدين الدن.
2019 .674م،قاسم مصطفى البستاين (آلية عمل ادارة املناقصات ودورها يف الصفقات
الكربى)،املاجستري املهني احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عصام نعمة اسامعيل.
2019 .675م،قاسم مطرش قاسم (املسؤولية التقصريية الناشئة عن االخالل بتنفيذ عقود
اخلدمة النفطية دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا
 -النجف االرشف،بإرشاف د :حسنني عبدالقادر معروف)2019 /6 /27( .
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2019 .676م،قائد محد ابراهيم غريري (ضامن صالحية املنتجات لالستعامل دراسة مقارنة)
املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .677م،قتيبة مهدي صالح (التنظيم القانوين حلائز العقار املرهون دراسة
مقارنة)،الدكتوراه القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حسني
عبداَّلل.
2019 .678م،قحطان يوسف نارص (التنظيم القانوين لعقد خدمة وجباية الكهرباء دراسة
مقارنة)،املاجستري فرع القانون اخلاص،جامعة كربالء كلية القانون،بإرشاف د :عبداَّلل
عبداالمري طه.
٢٠١٩ .679م،قيص امحد فاضل العلو (استقالل جملس الدولة العراقي وفق القانون رقم ٧١
لسنة  ٢٠١٧دراسة مقارنة) املاجستري يف القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة كركوك بإرشاف د امحد خورشيد محيدي املفرجي
2019 .680م،قيص ايمن البدادوة (املسؤولية اجلزائية الناشئة عن نرش وثائق الدولة عرب
املواقع اإللكرتونية) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية
اهلاشمية بإرشاف د :اكرم طراد الفايز.
2019 .681م،قيرص اسامعيل خليل مسري (االمم املتحدة واحلرب ىف سوريا منذ عام )2011
املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .682م،قيرص محيد رشيد (دور القضاء االداري يف محاية حقوق االنسان يف
العراق)،الدبلوم العايل حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :رنا
حممد رايض.
2019 .683م،قيرص حممود عبيس (احلامية اجلنائية لرشف الوظيفة يف ترشيعات قوى االمن
الداخيل دراسة مقارنة)،الدكتوراه قسم القانون،القانون املدين معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :صباح سامي داود.
2019 .684م،كاظم محادي يوسف احللفي (االرادة الضمنية واثرها يف العقد دراسة
مقارنة)،الدكتوراه القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :عباس زبون
العبودي.
2019 .685م،كاظم محيد كاظم الشكري (قاعدة العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال
لأللفاظ واملباين دراسة مقارنة بالفقه االسالمي والقانونني اللبناين والعراقي) املاجستري
القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د عباس احلسيني
2019 .686م،كاظم عبد نور هادي (الضبط االداري العمراين يف العراق دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

االرشف،بإرشاف د :صادق حممد عيل حسن.

للدراسات

العليا

-

النجف
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2019 .687م،كاكل امحد معروف (حق ذوي االحتياجات اخلاصة يف بيئة عمرانية مالئمة)
الدبلوم العايل حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :سجى حممد
عباس.
2019 .688م،كاوه جوهر درويش (االليات القانونية لألمم املتحدة يف مكافحة الفساد)
الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :حيدر ادهم الطائي.
السري يف القانونني اللبناين والعراقي) ،املاجستري،كلية
2019 .689م،كرار الصائغ (جرائم ّ
احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة ) - (IULلبنان.
2019 .690م،كرار حليم حسن (النظام القانوين النضباط العامل يف الترشيع العراقي دراسة
مقارنة)،القانون املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل سعد عمران)2019 / 7 / 2( .
2019 .691م،كرار حيدر ضياء الشمري (جرائم السري يف القانونني اللبناين
والعراقي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .692م،كرار داخل بريز (النظام السيايس الرويس واالسرتاتيجية العسكرية الروسية
بعد عام  2000وآفاق املستقبل)،املاجستري،العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حممد ياس خضري.
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2019 .693م،كرار صالح محودي اجلصاين (محاية البيئة يف القانون الدويل وتطبيقاهتا دراسة
مقارنة)،اجلامعة االسالمية بريوت القانون العام،الدكتوراه،بإرشاف د :نادين ناصيف.
2019 .694م،كرار عبود حممد (تنازع االختصاص الترشيعي يف عقود اخلدمات دراسة
مقارنة) املاجستري القانون اخلاص كلية القانون جامعة الكوفة بإرشاف د امحد حسني
الفتالوي
2019 .695م،كرار عامد رحيم االسدي (اختصاص القضاء االداري بالفصل فصل يف
منازعات اجلنسية دراسة مقارنة)،كلية احلقوق جامعة االسكندرية،املاجستري،بإرشاف
د :حممد باهي ابو يونس.
2019 .696م،كرار فرحان هاين الطائي (دور جملس االمن يف تطبيق نظام االمن اجلامعي بعد
عام  1990حرب حترير الكويت انموذجا) املاجستري كلية العلوم السياسية جامعة
الكوفة بإرشاف د عيل هادي محيد الشكراوي
2019 .697م،كرار كريم هاشم االبراهيمي (الدبلوماسية املعارصة واسرتاتيجيات
التفاوض للقوى الكربى الصني انموذجا) املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم
السياسية جامعة النهرين.
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2019 .698م،كرار معد عظيم برق املوسوي (سلطة حمكمة املوضوع يف مراجعة االحكام
القضائية الصادرة عنها دراسة مقارنة)،كلية القانون جامعة بابل،املاجستري القانون
اخلاص املرافعات،بإرشاف د :هادي حسني الكعبي.
2019 .699م،كرامة مروة (انعكاسات االزمات املالية العاملية عىل تدفقات االستثامر االجنبي
املبارشة اىل االقتصاديات العربية دراسة حالة بعض الدول العربية)،الدكتوراه علوم
االقتصاد ختصص اقتصاد دويل،جامعة حممد خيرض كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري قسم العلوم االقتصادية،اجلزائر،بإرشاف د :رايس حدة.
2019 .700م،كرم اسامعيل شاكر الربيعي (دور التعاون االقليمي االمني واجلنائي واثره عىل
االمن اجلامعي يف مكافحة االرهاب)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان.
2019 .701م،كنان بارودي (مدى االعفاء من املسؤولية املدنية) املاجستري كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حممد حاتم البيات.
2019 .702م،كنانة عامود (التنافس اإلقليمي والدويل عىل بحر الصني اجلنويب وانعكاساته
عىل األمن اإلقليمي) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :فاتن السهوي.
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2019 .703م،كوثر باسم جبار (اثر الصفقة الرسمية عىل ممارسة احلقوق السياسية يف العراق
دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :مصدق
عادل طالب.
2019 .704م،الرا سميح صقر (دور مرصف لبنان يف دفع خطر العقوبات االمريكية عن
القطاع املرصيف)،املاجستري املهني القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :فاطمة سكينة.
2019 .705م،الرا مارون ونا (املقاولة من الباطن)،املاجستري القانون اخلاص،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :جورج االمحر.
2019 .706م،لقاء خالد عبد عيل (سلطة ترصف الراهن يف العقار املرهون)،املاجستري
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ضمري حسني
نارص)2019 /9 /24( .
2019 .707م،لقامن فاروق حسن (وضع الكورد يف ظل القانون الدويل العام  -العراق
انموذجا ،)۲٠٠۳ – ۱۹۲٠الدكتوراه،اجلامعة العاملية للعلوم االسالمية لندن،بإرشاف
د :حممد اهلاموندي.
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2019 .708م،ملا اميل امني (محاية الطفل من العنف من خالل نشاط مجعية شبكة عكار
مدعوما من منظمة طفل احلرب اهلولندية)،املاجستري املنظامت الدولية،اجلامعة
للتنمية
ً
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :اوجيني تنوري.
2019 .709م،ملا حالق (دور حمكمة النقض يف حتقيق االمن القضائي عىل الصعيد اجلزائي)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خمول.
2019 .710م،ملياء

اسامعيل

خليل

(املحكمة

الدولية

والوطنية

الجرام

املافيا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د ريل
ترحييل
2019 .711م،مليس أبو محدية (فسخ عقد اإلجيار التموييل يف القانون الفلسطيني دراسة
مقارنة) املاجستري كلية احلقوق واالدارة العامة جامعة بريزيت فلسطني بإرشاف د :أمري
خليل.
2019 .712م،لور عبدالكريم بزي (جرائم الرؤساء بني احلصانة واملحكمة اجلنائية الدولية
الدائمة السودان إنموذجا)،الدبلوم القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :ابراهيم مشورب.
2019 .713م،لؤي تغلب (دور األزمات السياسية يف استفحال معدالت البطالة :مجهورية
مرص العربية أنموذجاً بعد عام  )2010املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية
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الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
قاسم أبو دست.
2019 .714م،لؤي مجعة حسون (املتغري السوري يف العالقات الروسية الرتكية بعد عام
،)2011املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :قاسم حممد عبد عيل)2019 /4 /24( .
2019 .715م،لؤي سطام محود (االجل القضائي واثره يف االلتزام دراسة مقارنة)،الدكتوراه
القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :محيد سلطان عيل.
2019 .716م،لؤي عيسى موسى القرعان (قواعد املسؤولية التأديبية للموظف العام يف
الترشيع االردين دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط
كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممد عيل زعل الشباطات.
2019 .717م،لؤي يوسف (احلرب النفسية يف ظل النظام الدويل اجلديد) املاجستري
االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :وجيه الشيخ.
2019 .718م،ليث رمضان الساعدي (االثار االقتصادية لإلعفاءات الكمركية دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
فوزت فرحات
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2019 .719م،ليث هادي سيد حسن (مؤسسة احلشد الشعبي والنظام السيايس العراقي
دراسة يف جديات االستقالل واالندماج واحلل)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :زيد عدنان حمسن/3 / 13( .
)2019
2019 .720م،ليىل عدوان فواز (اشكاليات ترسيم احلدود البحرية بني الدول العربية دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
جورج عرموين
2019 .721م،ماجد امحد الوشيل (نظام الالمركزية اإلدارية يف اجلمهورية اليمنية وتطبيقاهتا
نموذج املجالس املحلية)،املاجستري املهني اختصاص التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسان حسن االشمر.
2019 .722م،ماجد محيد خضري (االصول العقيدية للفكر السياسى والسياسة اخلارجية
للواليات املتحدة االمريكية) الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة
النهرين .الدكتوراه العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
2019 .723م،ماجد محيد عطية حماين (املسؤولية اجلزائية لإلعالم يف دعم
االرهاب)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
سامي سلهب.
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2019 .724م،ماجد عباس خرباط (حقوق الدول املترضرة جغرافيا والتزاماهتا يف املنطقة
االقتصادية اخلالصة)،القانون املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :صدام حسني وداي)2019 /6 /26( .
2019 .725م،ماجد عبدعيل حردان (االختصاص النوعي ملحاكمة قوى االمن الداخيل
دراسة مقارنة)،الدكتوراه،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :ارساء حممد عيل سامل.
2019 .726م،ماجد فرحان حجار (الدور االنشائي للمحكمة االحتادية العليا دراسة مقارنة
يف ضوء دستور مجهورية العراق لسنة  )2005املاجستري القانون العام كلية القانون
جامعة الكوفة بإرشاف د عامر كاظم الشبيل
2019 .727م،ماجد حممد مخيس (اثر استخدام التقنية يف حتقيق املعايري الدولية لالنتخابات
العراق إنموذجا)،املاجستري،العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :امحد غالب شاله)2019 /7 /31( .
2019 .728م،ماريز حنا الشاميل (املشاركة السياسية للمرأة يف الثورات العربية مرص
أنموذجا)،املاجستري العلوم السياسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :ماري تريز عقل.
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2019 .729م،مازن قاسم مهلهل (متغري الطاقة وسياسة الصني اخلارجية نحو منطقة اخلليج
العريب بعد عام ،)2001كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ،الدكتوراه فلسفة العلوم
السياسية الدراسات الدولية بإرشاف د :حممد عزيز عبد احلسن البيايت.
2019 .730م،ماغي جوزاف رصوف (الثنائية السياسية يف لبنان  8آذار و  14آذار
نموذجا)،املاجستري العلوم السياسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :حممود جبور.
2019 .731م،مأمون مبارك فرج الضالعني (أحكام وقف عقد العمل الفردي يف القانون
األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف
د :عيل الزعبي.
2019 .732م،ماهر حسني مجعة (االستقالل املايل ودوره يف فعالية اهليئة املستقلة لالنتخابات
يف الترشيعني االردين العراقي دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية
القانون،االردن،بإرشاف د :حممد وليد العبادي.
2019 .733م،مايك جان نجم (ادارة جهاز قوى االمن الداخيل من حيث النص
والتطبيق)،املاجستري املهني وظيفة عامة،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عصام مبارك.
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2019 .734م،مثنى رشيد عبداَّلل الغريري (املسئولية املدنية عن االستخدام غري املرشوع
لبطاقات الوفاء اإللكرتوين دراسة مقارنة) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .735م،جميد جابر حمسن املوسوي (مسؤولية الدولة عن نقل اعضاء االنسان دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
غادي مقلد
2019 .736م،حمسن مجيل جريح (العالقة التكاملية بني القضاء والتحكيم دراسة مقارنة)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .737م،حمسن عبداحلسن حمسن (ضامنات حقوق املواطن امام القضاء االداري دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
غادي مقلد
2019 .738م،حممد ابراهيم بن شمل املعمري (صورية عقد الرشكة دراسة حتليلية يف ظل
احكام قانون الرشكات االحتادية رقم  2لسنة ،)2015املاجستري القانون اخلاص،كلية
القانون جامعة االمارات العربية املتحدة،بإرشاف د :عامد الدحيات.
2019 .739م،حممد امحد سالمة التعمري (املسؤولية اجلزائية للبنك بإفشاء الرس
املرصيف)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن بإرشاف د :امحد حممد اللوزي.
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2019 .740م،حممد امحد حممد (الرقابة الربملانية يف النظم الديمقراطية املعارصة دراسة مقارنة
لبنان العراق)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د خالد اخلري
2019 .741م،حممد امحد حممد قنديل (اجلانب االخالقي يف الدساتري املرصية من دستور سنة
 1923حتى دستور ،)2014الدكتوراه قسم الفلسفة االسالمية كلية دار العلوم جامعة
القاهرة – مرص بإرشاف د :حامد طاهر.
2019 .742م،حممد اسعد وهيب العزاوي (املسؤولية اجلزائية عن استعامل املنشطات
الرياضية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
رامي عبداحلي
2019 .743م،حممد التونيس (التنظيم العقدي للقوة القاهرة يف العقود طويلة االجل دراسة
مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
حرح.
2019 .744م،حممد اجلاسم (دور التكتالت االقتصادية يف مواجهة األحادية القطبية
الربيكس أنموذج ًا) املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم
السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
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2019 .745م،حممد اخللف العيسى (االثر السيايس لدور القايض االداري) الدكتوراه كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :العموري.
2019 .746م،حممد السعيد بسيوين شاهني،عجز املوازنة العامة يف مرص،رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .747م،حممد السيد السيد جودت الشاعر (اليات استثامر أموال التأمينات االجتامعية
دراسة التجربة املرصية باملقارنة مع دول أخرى) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة
مرص
2019 .748م،حممد القاسم (السياسة اخلارجية األمريكية جتاه القضية الفلسطينية دراسة
حتليلية مقارنة يف عهد الرؤساء األمريكيني خالل الفرتة  )2020-2001املاجستري
االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :نمري عيسى.
2019 .749م،حممد احممد حممد ابو زيد (اهلجرة غري الرشعية وأثرها عىل األمن القومي
الليبي  )2017-2011املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية جامعة
الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د :عمر احلرضمي
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2019 .750م،حممد امني شعالن احلمزة (اشكالية العالقة بني السلطتني الترشيعية والقضائية
يف القانون العراقي واللبناين)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حسان حسن االشمر.
2019 .751م،حممد اياد الزرعي (دور مبدأ سلطات االدارة يف حتديد القانون الواجب التطبيق
عىل العقود الدولية دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :فلحوط.
2019 .752م،حممد بردي رايض القرييش (االثار القانونية للعقوبات املفروضة عىل رجل
الرشطة دراسة مقارنة)،القانون،الدكتوراه،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل امحد حسن)2019 /3 / 15( .
2019 .753م،حممد بن رقيق (احلامية القضائية لألجري)،املاجستري القانون اخلاص،كلية
القانون واالقتصادية واالجتامعية جامعة موالي اسامعيل،املغرب بإرشاف د :حممد
الرشقاين.
2019 .754م،حممد ثروة حممد عبد الشايف،فلسفة اليقني القضائي يف ضوء قواعد املنطق
وعلم النفس اجلنائي .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
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2019 .755م،حممد جاسم بطي (احلامية اجلزائية املوضوعية للمسؤولني عن العملية الرتبوية
والتعليمية)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :مجال عبداحلسني احليدري.
2019 .756م،حممد جبار توفيق (النظام القانوين الدويل لقمع االرهاب النووي)،املاجستري
فرع القانون العام كلية القانون اجلامعة املستنرصية،بإرشاف د :حييى ياسني سعود.
2019 .757م،حممد جبار جدوع العبديل (خالفة الدول يف الديون)،كلية القانون جامعة
بابل،الدكتوراه القانون العـام،بإرشاف د :صدام حسني وادي الفتالوي.
2019 .758م،حممد مجال حممد بصلة (ضامنات استقالل القضاء العسكري يف الترشيع
الفلسطيني يف ضوء املواثيق الدولية والرشيعة االسالمية دراسة حتليلية تطبيقية عىل هيئة
القضاء العسكري الفلسطيني) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة
فلسطني بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
2019 .759م،حممد حارث حسني السامرائي (الرقابة القضائية عىل سلطة اإلدارة يف إبرام
العقود اإلدارية بطريق املناقصات يف القانون العراقي دراسة مقارنة) املاجستري كلية
القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عيل الزعبي و د:
محدي قبيالت.
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2019 .760م،حممد حازم الصفدي (أحكام التفاوض مع العدو يف ضوء الواقع الفلسطيني
وآثاره) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د:
صالح الدين طلب فرج.
2019 .761م،حممد حاكم مايح اجلبوري (محاية العاملني يف اطار االغاثة االنسانية يف
النزاعات املسلحة العراق إنموذجا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د سامي سلهب
2019 .762م،حممد حسن إبراهيم ابو نار (املسؤولية السياسية ملجلس الوزراء يف النظام
الدستوري الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية والرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :باسم صبحي بشناق.
2019 .763م،حممد حسن زامل (دور املامرسة الدولية يف تكوين القانون الدويل االنساين
العريف)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :مها امحد ايوب)2019 /3 / 21( .
2019 .764م،حممد حسن سعيد (وسائل القانون الدويل ملكافحة جرائم الفساد)،املاجستري
قسم القانون العام جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن
بإرشاف د :نزار العنبكي.
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2019 .765م،حممد حسن حممد (املسألة الكردية ومستقبل الدولة الرتكية) املاجستري
االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن.
2019 .766م،حممد حسنى عبد املنعم حسن طراد (احلامية اجلنائية لألطفال ضد االستغالل
العلمي) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .767م،حممد حسويب صالح (دور السياسات العامة يف تعزيز فرص التعايش السلمي
واالندماج الوطني العراق انموذجا بعد عام ،)2003املاجستري،قسم العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد غالب
حمي.
2019 .768م،حممد حسني رايض سامري (دور احلزب الشيوعي يف حتقيق االستقرار والتنمية
يف الصني)،املاجستري،العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :طه محيد حسن.
2019 .769م،حممد محدان طاهر القدرة (املسؤولية الدولية الناجتة عن انتهاك قواعد القانون
الدويل الدبلومايس واآلثار املرتتبة عليها دراسة حتليلية يف ضوء القانون الدويل والرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :حممد عبد الكريم عزيز.
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2019 .770م،حممد خالد سعيد البحييص (حدود ممارسة اإلدارة للوائح الضبط اإلداري
والرقابة عليها يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :أنور محدان الشاعر.
2019 .771م،حممد رائد ابو دية (أثر الوفاة عىل العقود املالية وتطبيقاهتا املرصفية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :تيسري كامل ابراهيم.
2019 .772م،حممد رياض عبد الكريم ابو كرش (النقود االفرتاضية يف الفقه اإلسالمي)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :ماهر
حامد احلويل.
2019 .773م،حممد سامل احلراكي (املسؤولية املدنية للمحكم يف القانون الدسوري)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :زهري
حرح.
2019 .774م،حممد سامي حجازي (تطبيقات القسمة الرضائية يف األحوال الشخصية
واملعامالت يف الفقه االسالمي) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة
فلسطني بإرشاف د :حممد صبحي ابو صقر.
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2019 .775م،حممد سامي عبداَّلل (العالمة التجارية املشهورة عامليا)،الدبلوم قانون
اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عيل
ابراهيم.
2019 .776م،حممد سامي قاسم (جريمة االحتيال عرب الربيد االلكرتوين دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
نضال الشاعر.
2019 .777م،حممد سامي مظلوم (االطار القانوين للنظام االنضباطي لقوى االمن الداخيل
دراسة مقارنة)،الدكتوراه،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عيل سعد عمران)2019 /7 /30( .
2019 .778م،حممد سليامن سعيد (املعارضة الربملانية يف ظل انظمة االقرتاع دراسة يف نامذج
خمتارة)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عبداجلبار عيسى عبدالعال)2019 /5 /16( .
2019 .779م،حممد سمري أمحد حسن اللحام (التوسع يف إثبات جرائم املخدرات وفق
الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :باسم صبحي بشناق.
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2019 .780م،حممد سمري توفيق محدونه،والية القضاء عىل املنازعات الرضيبية وتنازع
االختصاص القضائي بنظرها،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .781م،حممد سمري حممد اجلعيدي (التنظيم الدستوري لتشكيل واختصاصات جملس
الوزراء يف القانون األسايس الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :باسم صبحي بشناق.
2019 .782م،حممد صادق منذر اهلويدي (العاملة األجنبية يف قانون العمل
األردين)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن.
2019 .783م،حممد

طالب

منشد

كنافة

(املسؤولية

اجلنائية

عن

جرائم

البيئة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د ترتيل
الدرويش
2019 .784م،حممد عادل احلريب (تقييم فعالية جلان التحقيق الدولية وبعثات تقيص
احلقائق) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
ابراهيم دراجي.
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2019 .785م،حممد عارف عبد األمري (جريمة تلوث البيئة دراسة مقارنة بني القانون العراقي
والقانون األردين)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية
اهلاشمية االردن بإرشاف د :ايمن يوسف الرفوع.
2019 .786م،حممد عايد عبدالصاحب (ظاهرة حتول الرصاع الدويل بني نظرية صدام
احلضارات والرصاعات الدولية دراسة حالة العامل االسالمي)،العلوم
السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د:
هباء عدنان حييى)2019 /3 / 8( .
2019 .787م،حممد عبد احلليم حممد،االلتزام الطبيعي اصوله التارخيية والفلسفية يف القانون
الروماين والفقه االسالمي .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .788م،حممد عبد الكريم عزيز (مدى فاعلية وإلزامية العقوبات الدولية بموجب
ميثاق األمم املتحدة يف ضوء أحكام القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د مؤمن امحد شويدح.
2019 .789م،حممد عبد املنعم السيد ابو سليامن امكانية تعظيم االستفادة من وسائل الدفع
االلكرتوين،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
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2019 .790م،حممد عبدالباسط عبدالعزيز حبيب (سلطة القايض اجلزائي يف تقدير أدلة
اإلثبات احلديثة يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :باسم صبحي بشناق.
2019 .791م،حممد عبدالباقر عبد (املوازنة االحتادية العراقية بني االولويات االقتصادية
وتوجهات القوة السياسية للمدة من ،)2016 - 2006الدكتوراه،العلوم
السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ماجد حمي
عبدالرزاق ()2019 /4 /19
2019 .792م،حممد عبداحلفيظ حممد الوكيل،مدى رقابة حمكمة النقض عىل عمل الدوائر
املدنية باملحاكم االقتصادية .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .793م،حممد عبدالعزيز املوسوي (دور جملس االمن الدويل اثناء النزاعات املسلحة
الداخلية العراق وسوريا إنموذجا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان.
2019 .794م،حممد عتمة (دور املثقفني العرب يف اإلصالح الديمقراطي نامذج من التيارات
الفكرية املاركيس الليربايل القومي اإلسالمي) املاجستري االختصاص الدراسات
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السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
كريم أبو حالوة و د.ميشيل شيحة.
2019 .795م،حممد عزات حممود املدهون (املسؤولية التأديبية لعضو هيئة التدريس يف
اجلامعات الفلسطينية دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية وأحكام الرشيعة
االسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :عمر خرض سعد.
2019 .796م،حممد عقل العبد الفيومي (القواعد القانونية التي حتكم احلروب بني دولة
االحتالل واملقاومة املسلحة دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة االسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي
بشناق.
2019 .797م،حممد عالء الدين عبداَّلل (ترصفات عديمي األهلية وناقصيها دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .798م،حممد عيل العيل (احلامية القانونية من خماطر التوريق دراسة مقارنة) الدكتوراه
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :املرصي.
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2019 .799م،حممد عامد ابراهيم احلديدي (احلامية املدنية للمستهلك يف عقد التجارة
االلكرتونية دراسة مقارنة)،املاجستري،كلية القانون جامعة اربد االهلية،بإرشاف د:
بسام مصطفى طبيشات.
سؤولية اجلزائية للشخص االعتباري يف الترشيع
2019 .800مُ ،حممد عامد يعقوب محتو (ا َمل ُ
ال َف َلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية
الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي بشناق.
2019 .801م،حممد فايز يعقوب ابو زيادة (الطعن يف أحكام املحاكم اإلدارية يف الترشيع
الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة
والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :انور محدان الشاعر.
2019 .802م،حممد فتحي حممد ابراهيم (احلامية الدستورية للحقوق االقتصادية) الدكتوراه
كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د وليد حممد الشناوي
2019 .803م،حممد فتحي حممد أبو العنني (املسئولية اجلنائية الناشئة عن نقل فريوز االيدز)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .804م،حممد فؤاد عبود الرشيف (جريمة االرضار العمدى باملال العام دراسة حتليلية
مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
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2019 .805م،حممد فؤاد عيسى بومحد،دور االجهزة الرقابية يف مكافحة الفساد .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .806م،حممد فواز امحد اخلصاونة (جمالس املحافظات ودورها يف عملية اإلصالح
الشامل يف األردن دراسة مستقبلية) املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم
السياسية جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د :حممد بني عيسى
2019 .807م،حممد فوزي سلامن ابو حمسن (مهادنة الدولة املسلمة للعدو واآلثار املرتتبة
عليها) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د زياد
ابراهيم مقداد.
2019 .808م،حممد قاسم ابو طالب (السياسة الرتكية جتاه العراق يف ظل حزب العدالة
والتنمية ،)2015 - 2002الدبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :امحد حممد ميل.
2019 .809م،حممد كاظم بدن البهاديل (مسؤولية املالك عن مضار اجلوار غري املألوفة دراسة
مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د :هباء بو
خدود.
2019 .810م،حممد كاظم عسكر (االدلة االلكرتونية وحجيتها يف االثبات اجلنائي)،الدبلوم
العايل املهني،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :صباح سامي داود.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 181
السياسية

2019 .811م،حممد كاظم نعمة (الوسائل البديلة للتسوية منازعات العقود النفطية)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
لل يف ِص َف ِة املَرس ِ
2019 .812م،حممد كامل حممود ابو مصطفى َ
يم ِة ه ِ
اخل ِ
(أ ُث ُر َ
الرس َق ِة
وق يف َج ِر َ
ُ
ِ
إل َ ِ
الف ِ
ِيف ِ
قه ا ِ
ارصةُ) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
سالمي َوتَطبِي َقا ُت ُه ا ُمل َع َ
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :سامل عبداَّلل ابو خمدة.
2019 .813م،حممد كريم ناهي املسعودي (اخلطورة االجرامية واثرها يف حتديد العقاب
اجلزائي)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
وسام الغياض
2019 .814م،حممد لطفي حممد درز (دور االقتصاد يف تشكيل السياسة اخلارجية للدول ليبيا
 2011-1969حالة دراسة) املاجستري كلية اآلداب والعلوم قسم العلوم السياسية
جامعة الرشق االوسط عامن االردن بإرشاف د :عمر احلرضمي
2019 .815م،حممد جميد حسني (نزاهة االنتخابات واثرها يف ترشيد احلكم يف العراق
،)2014املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد غالب حمي)2019 /11 / 23( .
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2019 .816م،حممد حممد شعبان الشوبكي (أحكام التسويات املالية وضوابطها الرشعية
دراسة فقهية مقارنة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :صادق عطية قنديل.
2019 .817م،حممد حممود محيدي التميمي (اثر اساءة استعامل حرية التعبري عن الرأي عىل
االمن العام يف العراق دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات
العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :مصدق عادل طالب.
2019 .818م،حممد حممود زيدون (مبدأ الشفافية ودوره يف احلد من الفساد
االداري)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
غادي مقلد
2019 .819م،حممد حممود عبد الرمحن كنعان (النظام القانوين ملدقق احلسابات يف رشكة
املسامهة دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .820م،حممد حمي حممد (سياسات اعادة تأهيل جمتمعات ما بعد النزاع وانعكاساهتا
عىل االستقرار السيايس يف العراق دراسة ميدانية يف املناطق املحررة بعد عام
،)2014العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد فاضل جاسم)2019 /3 / 22( .
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2019 .821م،حممد مصطفى ضاهر (اشكالية ترسيم احلدود البحرية يف لبنان والكيان
الصهيوين)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
2019 .822م،حممد منيب مجال محودة (املبادئ التي حتكم أساليب التعاقد اإلداري دراسة
حتليلية مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عفيف حممد ابو كلوب
2019 .823م،حممد مهدي حممد (التنظيم القانوين للجهاز االداري يف املحكمة اجلنائية
الدولية)،املاجستري فرع القانون العام،جامعة كربالء كلية القانون،بإرشاف د :نوري
رشيد نوري.
2019 .824م،حممد نارص الدين الفايز فياض (االسرتداد القرسي لالسهم يف الرشكات
املسامهة اقصاء احد او بعض املسامهني من الرشكة بقرار من اجلمعية
العمومية)،املاجستري قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :عبدالسالم شعيب.
2019 .825م،حممد نجاح حممد كاظم اجلزائري (االمكانات العسكرية ملجلس التعاون
لدول اخلليج العربية واثرها عىل التوازن االسرتاتيجي اإلقليمي بعد ،)2011الدكتورا
السياسات االسرتاتيجية العلوم السياسية جامعة النهرين بإرشاف د :قحطان اخلفاجي.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 184
السياسية

2019 .826م،حممد نمر فواز (مطالبة ارسائيل بتعويضات عن اجلرائم واالرضار التي
ارتكبتها يف لبنان خالل احلرب)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عقل عقل.
2019 .827م،حممد نوار اهلبول (اعادة التوازن العقدي بني املهنية واملستهلك دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :رشبا.
2019 .828م،حممد هاشم مرد (النزاع املسلح بني الرشيعة االسالمية والصكوك الدولية
االمام عيل عليه السالم انموذجا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د مي محود
2019 .829م،حممد وائل عبداحلي (القوة امللزمة لإلجياب يف التعاقد االلكرتوين) املاجستري
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :كندة الشامط.
2019 .830م،حممد وجيه االيويب (حجية حكم التحكيم واستنفاذ املحكم واليته دراسة
مقارنة بني اللبناين والفلسطيني) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت -
لبنان.
2019 .831م،حممدعيل حممد عيل بحر العلوم (استاذ جامعي) (التنظيم القانوين حلرية
االلتزام

باألحوال

الشخصية

وفقا

لدستور

مجهورية

العراق

لسنة
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،)2005الدكتوراه،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عدنان عاجل عبيد (ج)2019 /1 / 19 :
2019 .832م،حممود امحد حسني اجلنايب (أثر تنازل الدولة عن جزء من سيادهتا لدولة أخرى
يف ضوء اإلتفاقيات الدولية) الدكتوراه قسم القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان.
2019 .833م،حممود أسعد حممد ابو مطري (الضامنات الدستورية للمتهم يف مرحلة التوقيف
يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء النظم القانونية والرشيعـة
االسالميـة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :باسم صبحي بشناق.
2019 .834م،حممود مجعه إبراهيم الباشا (سلطة اإلمام يف فرض اإلقامة اجلربية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :ماهر أمحد السويس.
2019 .835م،حممود حسن (أثر املتغريات الدولية عىل دور العامل القومي يف الرصاع
اليوغساليف) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :منري السعد.
ــامالَت ِاملالية) املاجستري
2019 .836م،حممود سخري حسن ابو عجالن (أثر الكذب يف املُ َع َ
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :ماهر أمحد السويس.
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2019 .837م،حممود شاكر رحيم (اثر صفة الالجئ السيايس عىل املركز القانوين
االجنبي)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :فراس كريم.
2019 .838م،حممود عبدالرضا طالل (دور املنظامت غري احلكومية يف تطبيق قواعد القانون
الدويل االنساين)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حيدر عبد عيل)2019 /10 / 29( .
2019 .839م،حممود عيل فرج (طرق عزل رئيس الدولة يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية
مقارنة يف ضوء النظم الدستورية والرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون
اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي بشناق.
2019 .840م،حممود فارس خرض خضري (املسئولية اجلزائية للمرصف عن جريمة غسل
األموال يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حسام
الدين حممود الدن.
2019 .841م،حممود فاهم جبار اجلبوري (اجلزاءات يف العقد االداري وفق القانونني اللبناين
والعراقي دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف
لبنان بإرشاف د غادي مقلد
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2019 .842م،حممود فخري رسن (سباق التسلح االيراين السعودي واثره يف االمن االقليمي
يف الرشق االوسط بعد عام ،)2003املاجستري قسم العلوم السياسية معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :قاسم حممد عبدعيل.
2019 .843م،حممود حممد صالح عبدالفضيل،املدخل القانوين لالصالح االداري .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .844م،حممود مصطفى حممد سعد غانم (العدالة يف الرشيعة االسالمية دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .845م،حممود ميقايت (حرية التعبري عرب وسائل التواصل االجتامعي)،املاجستري
القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
فيليب فارس.
2019 .846م،مدين حبيب (السياسة اخلارجية الروسية جتاه رابطة الدول املستقلة
(الكومنولث) بعد انتهاء احلرب الباردة) الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية
العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :امحد ناصوري و
د .حممد حسون.
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2019 .847م،مرجتى داود سلامن (املركز القانوين للعامل البحري دراسة مقارنة)،املاجستري
القانون اخلاص،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،بإرشاف د :رائد صيوان
عطوان.
2019 .848م،مرتىض حممد عبداحلسني (تكنولوجيا املعلومات واالستقرار السيايس يف مرص
بعد العام ،)2011املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :حممد منذر جالل)2019 /11 / 23( .
2019 .849م،مرتىض نعيم كاظم (التنافس الدويل عىل مشاريع نقل الطاقة يف الرشق
االوسط)،العلوم السياسية،املاجستري،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :قاسم حممد عبيد)2019 /3 / 1( .
2019 .850م،مرفت كاظم موسى (االستقالل املايل واالداري ملكاتب املفتشني العموميني
واثره عىل دورها الرقايب)،الدبلوم العايل املهني،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د:
هباء حسني حممد.
2019 .851م،مروان حج حممد (السياسة اخلارجية الروسية بعد عام  2000وأثرها عىل بنية
النظام الدويل) املاجستري االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة
دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عيل عباس.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 189
السياسية

2019 .852م،مروان صبحي هاشم ابو ندى (مسؤولية دولة امللجأ عن أعامل وترصفات
الالجئني دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء قواعد القانون الدويل وأحكام الرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د باسم صبحي بشناق.
2019 .853م،مروة مطاع قحطان العامري (دور القضاء الدستوري يف محاية حقوق االنسان
يف الترشيعني االردين والعراقي دراسة مقارنة)،املاجستري قسم القانون العام جامعة
الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :حممدعيل
الشباطات.
2019 .854م،مروة موفق مهدي (اشكاليات االختصاص النوعي للقضاء االداري يف
القانون العراقي دراسة مقارنة)،الدكتوراه القانون العام،كلية القانون جامعة
بغداد،بإرشاف د :رشا حممد جعفر.
2019 .855م،مروة نيصايف (التوجه االقتصادي الصيني نحو القارة األفريقية بعد العام
 )2000املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
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2019 .856م،مريانة الداود (حق التعليم يف القانون الدويل بني مسؤولية الدولة ودور
املنظامت الدولية) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :ابراهيم دراجي.
2019 .857م،مريم حسن محد (محاية املوظف من القرارات االدارية الضمنية غري املرشوعة
دراسة مقارنة)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :رشا
حممد جعفر.
2019 .858م،مريم حسني االشعل (العوملة وصعود اليمني املتطرف الشعبوي يف اوروبا
فرنسا نموذجا)،املاجستري العالقات الدولية والدبلوماسية،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :غسان العزي.
2019 .859م،مريم زايد املزروعي (القرار االداري عىل ضوء قضاء املحكمة االحتادية
العليا)،املاجستري القانون العام،كلية القانون جامعة االمارات العربية املتحدة،بإرشاف
د :جمدي عبداحلميد شعيب.
2019 .860م،مريم سمري خاروف (آلية العمل االداري يف ادارة واستثامر مرفأ
بريوت)،املاجستري املهني  /احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية كلية
احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عبدالستار عبداحلفيظ االيوب.
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2019 .861م،مريم عبداحلسني جبار (طرق توزيع املقاعد النيابية يف العراق منذ عام 2011
واثرها يف بنية واداء جملس النواب)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد غالب حمي)2019 /4 /18( .
2019 .862م،مريم عامد قنديل (تقنية رضب االكورديون كوسيلة إلنقاذ الرشكات املتعثرة
من االفالس دراسة مقارنة)،املاجستري قانون االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :صفاء عيل مغربل.
2019 .863م،مسافر كاظم امحد اليارسي (سلطة جملس االمن يف االحالة واثرها يف ممارسة
املحكمة اجلنائية الدولية الختصاصها)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :صدام حسني وادي الفتالوي (/ 18
)2019 /1
2019 .864م،مسعد شوقي عبدالنبي حممد عبدالصمد (اإلجتار بالبرش يف الشامل اإلفريقي)
الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د :الشافعي حممد أمحد بشري
2019 .865م،مسلم عبداحلسن مظهر (رقابة مكاتب املفتشني العموميني عىل اعامل السلطة
التنفيذية)،الدبلوم العايل املهني كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :حممد علوم حممد.
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2019 .866م،مسلم

هندي

رشيد

(التدخل

الدويل

من

اجل

دواعي

انسانية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د مي
محود
2019 .867م،مصطفى امحد املرسهد (تطور الرقابة االدارية ورقابة االجهزة املتخصصة عىل
املوازنة العامة دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية
يف لبنان بإرشاف د فوزت فرحات
2019 .868م،مصطفى

امحد

رشيد

(الفيتو

سالح

جيوسيايس

يف

جملس

االمن)،املاجستري،كلية القانون العام اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د غادة حب اَّلل
2019 .869م،مصطفى بوصبوعة (مقاربات السياسة اخلارجية بني اهليمنة والتعددية دراسة
حلاالت املانيا الصني وروسيا)،الدكتوراه العلوم السياسية ختصص عالقات دولية كلية
احلقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة  1اجلزائر بإرشاف د :عبدالنارص جنديل.
2019 .870م،مصطفى حسن عواد الطائي (القيادة السياسية واثرها يف السياسة اخلارجية
املرصية جتاه االزمة اليمنية بعد العام ،)2013املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :قاسم حممد عبيد الطائي.
()2019 /11 / 30
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2019 .871م،مصطفى حسني عبدالستار (تأثري املال السيايس يف العدالة االنتخابية يف العراق
منذ عام ،)2005املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :طه محيد حسن)2019 /5 /4( .
2019 .872م،مصطفى حممد رشاد عبدالزهرة فخر الدين (االحكام القضائية
املمتدة)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق.
2019 .873م،مصطفى حممود نارص (التنظيم القانوين الدويل لالجتار باالسلحة واثره يف
مكافحة االرهاب)،املاجستري كلية القانون جامعة بابل،بإرشاف :طيبة جواد محد.
2019 .874م،مصطفى مزهر نعمة عمران (التعاون الياباين الصيني واالستقرار يف رشق اسيا
بعد عام ،)2001املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :سمري جسام رايض)2019 /10 / 5( .
2019 .875م،مصطفى موسى الزين (التخطيط االسرتاتيجي للتنمية املحلية بلدية قربخيا
إنموذجا)،املاجستري املهني  /احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عصام نعمة اسامعيل.
2019 .876م،مصطفى نجم الدين فتح اَّلل (احلامية القانونية وفاعليتها يف مكافحة االجتار
باألطفال)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
كركوك،بإرشاف د :معروف عمر كل.
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2019 .877م،مصعب يوسف حممد صالح (أثر احلكم بعدم الدستورية دراسة يف النظام
الدستوري العراقي واملقارن)،مرص  -اجلامعة االسكندرية كلية احلقوق قسم القانون
العام،الدكتوراه،بإرشاف د :حممد باهي ابو يونس.
2019 .878م،مرض فارس عبد االلة النرصاوي (املؤثرات الداخلية واخلارجية يف
الدبلوماسية العراقية ،)2018 - 2006املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د عيل حممود شكر
2019 .879م،مظهر احلالق (دور املحافظ يف صناعة القرار املحيل دراسة مقارنة) املاجستري
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ادلبي.
2019 .880م،معايل محيد سعود (ظاهرة تشظي النصوص العقابية يف السياسة اجلنائية
املعارصة) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :امحد كيالن عبداَّلل.
2019 .881م،معتز عبداالمري حمسن (حقوق املرأة والطفل يف النزاعات املسلحة) املاجستري
القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت – لبنان بإرشاف د رامز عامر
2019 .882م،معتصم باَّلل املرصي (احلامية اجلزائية االجرائية حلق الفرد يف حرمة اتصاالته)
املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :حسام
الدين ساريج.
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2019 .883م،معد ظافر نعيم احلميدي (السياسة اجلزائية يف تنفيذ العقوبات الفرعية وفق
القانون اللبناين والعراقي) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .884م،معروف عاطف مهدي (االطار القانوين لتنظيم العاملة االجنبية يف لبنان
ونتائجه العملية والتنظيمية واالجتامعية)،املاجستري املهني القانون العام،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :وفيق خرض رحيان.
2019 .885م،معمر حممد عزيز (العالقات الروسية االوكرانية يف ظل تأثري الرصاعات
الدولية)،املاجستري،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د غادة
حب اَّلل
2019 .886م،مكي عبدالواحد كاظم (دور االدعاء العام يف قضايا الفساد دراسة يف قانون
االدعاء العام رقم  49لسنة  )2017املاجستري،قسم القانون،التخصص اجلنائي،معهد
العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد كيالن عبداَّلل.
2019 .887م،ملك حممد سامل شبري (استثامر األموال اخلريية يف الفقه اإلسالمي) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عاطف حممد ابو
هربيد.
2019 .888م،ملهم بدوي (انعكاسات أزمة  2011يف سورية عىل العالقات االقتصادية
السورية األوربية واألفاق املستقبلية هلذه العالقات) املاجستري االختصاص العالقات
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االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :صابر بلول.
2019 .889م،ممدوح منري سليامن (االمم املتحدة واملساعدات االنتخابية)،املاجستري،القانون
العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د زهري شكر
2019 .890م،منار جالل عبداَّلل (اجلرائم مبكرة االمتام)،الدكتوراه فلسفة القانون
العام،كلية احلقوق جامعة تكريت،بإرشاف د :ادم سميان ذياب الغريري.
2019 .891م،مناف صايف (التوفيق بني اعادة املحاكمة واحلكم اجلزائي البات) املاجستري
كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :املخول.
2019 .892م،مناف علوش (األبعاد اإلقليمية والدولية لألزمة اليمنية بعد عام 2010م)
الدكتوراه االختصاص العالقات الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :عبد العزيز املنصور.
2019 .893م،منال عادل رايض (املصارف الشاملة يف ظل القانون العراقي دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :عيل فوزي ابراهيم.
2019 .894م،منتهى جواد كاظم الزيادي (التنظيم الدستوري لسياسة االنفاق العام دراسة
حتليلية مقارنة) الدكتوراه،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :عيل هادي عطية.
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2019 .895م،منذر محاد الشوابكة (سلطة صاحب العمل يف تعديل عقد العمل الفردي يف
القانون األردين) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية
بإرشاف د :هيام الشوابكة.
2019 .896م،منذر حممود هاشم الدليمي (دور البنك املركزي يف رسم السياسة النقدية
واملالية دراسة مقارنة بني العراق ولبنان)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة
االسالمية يف لبنان بإرشاف د عباس نرص اَّلل
2019 .897م،منى عبدالوهاب مظهر (النظام القانوين لوصاية البنك املركزي العراقي دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :امحد سامي مرهون( .ج )2019 /7 /5 - 8 /12 / 15 :
2019 .898م،منى عرصي محد (االساليب التقليدية واحلديثة لتسيري املرافق
العامة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
ميساء شور
2019 .899م،منى نعيم جعار (مضمون العقد دراسة مقارنة مع القانونني الفرنيس
واالنكليزي)،الدكتوراه القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :خليل
حسن.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 198
السياسية

2019 .900م،منري احلويل عون نارص (االستيالء اإلداري يف القانون الليبي دراسة مقارنة مع
القانون املرصي) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د :صالح الدين
فوزي حممد
2019 .901م،منري احلويل عون نارص،االستيالء اإلداري يف القانون الليبي .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .902م،منيف سعيد (محاية حقوق الالجئني يف الدول الغري مصادقة عىل اتفاقية اللجوء
لعام  )1951املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف
د :دراجي.
2019 .903م،مها

حاتم

حسن

احلسني

(اختالس

االموال

املحجوزة

قضائيا)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
معاذ جاسم الدليمي
2019 .904م،مها عباس بيات (التحديات االقتصادية والسياسية ىف العالقات االمريكية
الصينية للمدة  )2018 - 2008املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية
جامعة النهرين.
2019 .905م،مها عباس فاضل حممود (البعد السيايس للعقوبات الدولية نامذج خمتارة)
املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .906م،مهند حاتم حسن (املسئولية املدنية عن النرش عرب مواقع التواصل االجتامعي
دراسة مقارنة) املاجستري كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص
2019 .907م،مهند عبد الواحد عداي (اخلروج من الشيوع بالقسمة العينية دراسة مقارنة)
املاجستري القانون اخلاص اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .908م،مهى حممود الصمد (دور احتاد بلديات الضنية التنموي بالنسبة للبلديات بلدية
بخعون إنموذجا)،املاجستري املهني  /احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :خالد خرض اخلري.
2019 .909م،موسى حسني كاظم (التنظيم القانوين لرشكة ضامن الودائع
املرصفية)،املاجستري القانون اخلاص كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :ارساء خرض خليل.
2019 .910م،موسى حممد صرب (وسائل االدارة للحد من التلوث االشعاعي دراسة مقارنة)
املاجستري،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :سناء حممد سدخان.
2019 .911م،مؤمن أمحد ذياب شويدح (املعاجلة القانونية إلعامل مبادئ الرشيعة اإلسالمية
كمصدر رئيس للترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية تطبيقية يف الترشيع اجلزائي)
املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :مازن
إسامعيل هنية.
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2019 .912م،مؤمن أكرم عوده البياع (احلامية اجلزائية لرسية معلومات املرصف يف الترشيع
الفلسطيني يف ضوء الرشيعة اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة
االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :مصطفى أمحد شويدح.
2019 .913م،مؤيد داود (مشكالت األقليات اإلثنية يف الوطن العريب سورية أنموذج ًا)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :سمري حسن.
2019 .914م،مؤيد رايض فاضل (التدابري االجيابية حلق التعليم يف العراق) الدبلوم العايل
حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :سلمى طالل محيد.
2019 .915م،مؤيد جميد رشيد (حرمان املرأة من املرياث واملسؤولية املرتتبة عليه يف الرشيعة
والقانون)،املاجستري القانون اخلاص كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :سالم حممد عيل.
2019 .916م،ميادة القرعان (املسؤولية املدنية عن عمليات نقل الدم) الدكتوراه كلية القانون
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :مؤيد زيدان.
2019 .917م،ميادة حممود فياض (املسؤولية اجلزائية عن جرائم التحرش اجلنيس دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون اخلاص كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :عباس حكمت فرحان.
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2019 .918م،مياسة امحد كريم (محاية املعتقلني اثناء النزاعات املسلحة) الدبلوم العايل
حلقوق االنسان،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :هدى هاتف مظهر.
2019 .919م،ميثاء خلفان محيد احلساين (احلامية اجلنائية للطفل من االستغالل اجلنيس عرب
االنرتنت يف القانون االمارايت)،املاجستري قسم القانون العام،كلية القانون جامعة
االمارات العربية املتحدة،بإرشاف د :هشام شحاته امام.
2019 .920م،ميثاق طالب امحد التميمي (السياسية اجلنائية واثرها يف تعدد
اجلرائم)،املاجستري،القانون،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :عيل محزة عسل)2019 /1 /30( .
2019 .921م،ميثم جواد عيل التميمي (االحتياطات املستطاعة يف ضوء احكام القانون
الدويل االنساين)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :امحد عبيس نعمة)2019 /9 / 22( .
2019 .922م،مرياي اميل نجم (النزاعات االنتخايب يف لبنان بني القضاء االداري والقضاء
الدستوري)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :نعمت عبداَّلل مكي.
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2019 .923م،مريفت زكريا املرصي (دور املركز الرتبوي للبحوث واالنامء يف تطوير املناهج
والربامج)،املاجستري املهني  /احلقوق قسم التخطيط واالدارة العامة،اجلامعة اللبنانية
كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :برهان الدين حسان اخلطيب.
2019 .924م،مرينا سمري طرابليس (التداعيات القانونية املرتتبة عن تعطيل تشكيل وعمل
احلكومة اللبنانية بسبب التمثيل الطائفي)،الدبلوم الدراسات العليا القانون
العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :سامي
سلهب.
2019 .925م،ميس عادل عبداَّلل (العوامل املؤثرة يف بروز ظاهرة االرهاب دراسة
مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د رامز
عامر
2019 .926م،ميساء الشلح (التعددية الدينية والدولة املدنية)،املاجستري العلوم
السياسية،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حممود
جبور.
2019 .927م،ميساء زرقة (جدلية العالقة بني املثقف والسلطة السياسية مرص نموذجاً)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميشيل شيحة.
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2019 .928م،ميساء عبدالكريم ابو اصليح (حق املساواة يف القانون الدويل حلقوق
االنسان)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن بإرشاف د :عبدالسالم مهاش.
2019 .929م،ناتايل نمر بوعرم (الوساطة املالية والتوجهات املعارصة يف ادارة االسواق املالية
يف لبنان)،الدبلوم قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :مروان حمي الدين القطب.
2019 .930م،نادر املهنا (العالقات االقتصادية األمريكية الصينية وأثرها يف االقتصاد
العاملي) املاجستري االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية
جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :قاسم أبو دست.
2019 .931م،نادية عبيد خضري (حوكمة سوق االوراق املالية دراسة مقارنة)،املاجستري
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :إبراهيم
اسامعيل ابراهيم)2019 /9 /28( .
2019 .932م،ناصح امحد حممد (اخالء السبيل والرتك الوجويب للموقوف يف القانونني
اللبناين والعراق)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان.
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2019 .933م،نارص شيهان شهيب (املوازنة بني السلطة واحلرية يف القرارات ذات الشأن
االمني)،القانون،املاجستري،معهد

العلمني

للدراسات

العليا

-

النجف

االرشف،بإرشاف د :مازن ليلو رايض)2019 /2 / 15( .
2019 .934م،نارص عبداَّلل املسيلم،االحزاب السياسية واحلريات العامة .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .935م،ناطق حممد جرب (اطار احلامية اجلنائية للمستهلك من االعالن املضلل دراسة
مقارنة)،املاجستري العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،بإرشاف د:
غازي حنون خلف .
2019 .936م،ناالل مجال حممد،حمددات يف القطاع النفطي،رسائل واطاريح القانون كلية
احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .937م،نايف ثاين الفايز (إجراءات احلراسة القضائية وفق ًا ألحكام الترشيع األردين)
املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عيل
الزعبي.
2019 .938م،نبا عامد رحيم حممد (السياسة اخلارجية الصينية جتاة ايران منذ عام )2015
املاجستري العلوم السياسية كلية العلوم السياسية جامعة النهرين.
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2019 .939م،نبيل حممد اجلوهري (املجلس االقتصادي واالجتامعي طبيعته ونظام العاملني
فيه)،املاجستري املهني وظيفة القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم
السياسية واالدارية،بإرشاف د :عصام اسامعيل مبارك.
2019 .940م،نجاح اسامعيل محدان (جيوبوليتيك مضيق ملقا)،املاجستري،كلية العلوم
السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د امحد ميل
2019 .941م،نجم عبداَّلل محزة (اختصاص املحكمة االحتادية العليا بالرقابة عىل االستقالل
الذايت لألقاليم يف الدولة االحتادية دراسة مقارنة)،قسم القانون املاجستري،معهد العلمني
للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :حسني جرب حسني/6 /27( .
)2019
2019 .942م،نداء بديري حنون (تنازع االختصاص القضائي يف عقود اخلدمات دراسة
مقارنة)،املاجستري القانون الدويل اخلاص،كلية القانون جامعة الكوفة قسم القانون
اخلاص،بإرشاف د :امحد حسني جالب.
2019 .943م،ندى اديب العوابده (معاجلة القطاع املرصيف للقروض املتعثرة خارج اطار
املحاكم)،املاجستري املهني القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :غالب فرحات.
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2019 .944م،نزار ثامر عيل (توظيف عوامل القوة الوطنية يف بناء اسرتاتيجية االمن الوطني
العراقي)،املاجستري قسم العلوم السياسية،كلية القانون والعلوم السياسية اجلامعة
العراقية،بإرشاف د :حسام ممدوح.
2019 .945م،نسمة عيل حممد النجار (إثبات الزواج والطالق غري املوثق يف اهليئات الرسمية
واآلثار املرتتبة عليه) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :منال حممد رمضان العيش.
2019 .946م،نشوان جبار كاظم (طبيعة احلكم يف اململكة العربية السعودية وأبعادها
السياسية واالجتامعية واالقتصادية عهد امللك سلامن بن عبد العزيز
إنموذجا)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :اسعد كاظم شبيب)2019 /9 / 18( .
2019 .947م،نقاء ثابت ضاري الفياض (محاية املناطق باتفاق االطراف املتنازعة أثناء
النزاعات املسلحة الدولية)،املاجستري،القانون،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :حيدر كاظم عبدعيل( .ج /7 /18 - 8 /12 / 15 :
)2019

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 207
السياسية

2019 .948م،نامم حممد فقي كريم (حق مشاركة االفراد واجلامعات يف اسناد السلطة
السياسية)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
عيل يوسف الشكري.
2019 .949م،هناد عيل ملك (احلامية اجلنائية للعامل دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم
القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :امحد محد اَّلل
امحد ()2019 /1 / 18
2019 .950م،هنى احلداد (التحكيم من خالل الشبكة العنكبوتية)،دبلوم قانون
االعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :حممود
املغريب.
2019 .951م،نوار رمحن كميل (تطور االختصاص القضائي للمركز للتسوية منازعات
االستثامر دراسة نقدية)،املاجستري،قسم القانون،بإرشاف د :نظام جرب طالب/5 /4( .
)2019
2019 .952م،نوار مرجان (النخب السياسية ودورها يف إعادة بناء الدولة سورية نموذج ًا)
املاجستري االختصاص الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :ميشيل شيحة.
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2019 .953م،نور ابو سلو (النظام القانوين إلشارة الوعد بالبيع العقاري) املاجستري كلية
القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :امل رشبا.
2019 .954م،نور اهلدى عبدالكاظم رايض (النظام القانوين للرقابة عىل املصارف دراسة
مقارنة)،الدكتوراه القانون اخلاص،كلية القانون جامعة بغداد،بإرشاف د :خالص نافع
امني.
2019 .955م،نور عبدالرضا صرب الالمي (االثار املرتتبة عىل الزي العسكري املوحد يف قانون
احلرب)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د مي
محود
2019 .956م،نور حممد دندش (البناء عىل ارض الغري)،املاجستري قانون اعامل،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عيل ابراهيم .
2019 .957م،نورا فتحي عيل العرباوي،حمددات تعزيز دور التجارة االلكرتونية يف حتقيق
التنمية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .958م،نورهان طالل اللبان (الطبيعة القانونية لعقود االطباء مع مرضاهم واملستشفى
وآثارها القانونية)،الدبلوم قانون اعامل،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :خليل خري اَّلل.
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2019 .959م،نوف حسني مرتوك العجارمة (حجية املستخرجات الصوتية واملرئية يف
األثبات اجلزائي دراسة مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة
االردنية اهلاشمية االردن بإرشاف د :ايمن الرفوع.
2019 .960م،نيفني سمري سليامن االمري (احلامية اجلزائية للمرأة ضد العنف يف الترشيع
األردين)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن.
2019 .961م،نيفني قاسم طليس (تقرير حول أعامل التدريب يف بلدية حارة حريك يف املدة
الزمنية من  2019/1/27حتى ،)2019/8/15املاجستري القانون العام،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :سامي سلهب.
2019 .962م،نيفني حممد هاشم (احلرية الصحفية بني الواقع والقانون)،املاجستري املهني
القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د:
عصام نعمة اسامعيل.
2019 .963م،هاجر سيف احلميدي (اخلدمة املجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية
قصرية املدة دراسة مقارنة بني القانون االمارايت والقانون الفرنيس)،املاجستري قسم
القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة كلية القانون،بإرشاف د :جهاد حممد
عبدالعزيز.
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2019 .964م،هاين مسلم أمحد حداد،الرأي االستشاري وأثره عىل القرار االداري .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .965م،هايدة عدنان مراد (السياسة اخلارجية السعودية جتاه مرص بعد  ،)2011كلية
العلوم السياسية جامعة النهرين املاجستري العلوم السياسية السياسة الدولية بإرشاف د:
حممد ياس خضري.
2019 .966م،هبة حنا الباشا (الصفة يف الدعوى املدنية)،املاجستري قانون االعامل،اجلامعة
اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :جورج الياس االمحر.
2019 .967م،هبة سامل امحد ابو مجاعة (أثر تداخل نظامي املسؤولية املدنية يف القانون املدين
األردين دراسة مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة االردنية
اهلاشمية بإرشاف د :حممد العاموي.
2019 .968م،هبة فاضل ضيدان (اخلصخصة واثرها عىل تطور فكرة املرفق العام دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة
كركوك،بإرشاف د :فوزي حسني سلامن اجلبوري.
2019 .969م،هدى سعدي مزعل (تدخل السلطة القضائية يف اختصاصات السلطة
الترشيعية يف دستور مجهورية العراق لسنة  2005دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم
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القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف االرشف،بإرشاف د :ميثم حنظل
رشيف( .ج )2019 /6 /29 - 8 /12 / 15 :
2019 .970م،هدى حممود شاوي (مدى رشعية القواعد الدستورية غري القابلة للتعديل
دراسة مقارنة)،املاجستري،القانون العام كلية احلقوق اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف
د زهري شكر
2019 .971م،هديل العقرباين (التوازن بني اجراءات الضبط االداري ومحاية احلريات
االقتصادية دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :نجم االمحد.
2019 .972م،هزار حممد زعيرت (دور محاية املستهلك يف لبنان)،املاجستري املهني القانون
العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :وفيق
رحيان.
2019 .973م،هشام عاصم (اثبات القاعدة العرفية امام القضاء الدويل)،املاجستري القانون
الدويل العام،كلية القانون جامعة الكوفة قسم القانون الدويل العام،بإرشاف د :عبد
الرسول كريم ابو صيبع.

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 212
السياسية

2019 .974م،هشام حممد مصطفى االغا (األحكام العامة الستقالة املوظف العام يف الترشيع
الفلسطيني والرشيعة اإلسالمية دراسة حتليلية مقارنة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون
اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :هاين عبد الرمحن غانم.
2019 .975م،هال جرجي الشدياق (قانون احلق يف الوصول اىل املعلومات ومسامهته يف
مكافحة الفساد يف القطاع العام)،املاجستري القانون العام،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية،بإرشاف د :عقل بطرس عقل.
ب الس ْلطة ا ُملستَفاد ُة ِمن غَ زْوةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ْ
(م ْس ُؤول هي ُة َصاح ِ ُّ
مهام َخليل إِ ْس َامعيل احلية َ
2019 .976م َ ،ه
األحزَ ِ
اب) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د
ْ
مازن اسامعيل هنية.
2019 .977م،هند عبداجلليل حممد عيل شرب (فاعلية الترشيعات الوطنية والدولية يف محاية
االستثامر االجنبي يف العراق) املاجستري القانون العام اجلامعة االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .978م،هند عدنان رشاد النفاخ (االبعاد السياسية واالقتصادية لعالقة العراق
بصندوق النقد والبنك الدوليني بعد عام  )2003املاجستري كلية العلوم السياسية
جامعة الكوفة بإرشاف د اياد خلف حسني العنرب و د اكرم نعمة عيل
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2019 .979م،هند فائز امحد احلسون (الفاعلية الدولية لقبول احكام االفالس يف القانون
العراقي)،الدكتوراه قسم القانون اخلاص اجلامعة االسالمية لبنان كلية احلقوق بإرشاف
د :امني حطيط.
2019 .980م،هند مهند عبد مرزة (دور قواعد النازع النوعي يف حل مشكلة تنازع القوانني
دراسة مقارنة)،القانون الدكتوراه،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :كريم مزعل)2019 /3 / 30( .
2019 .981م،هه وار نور الدين حسني،الرقابة عىل املوازنة العامة،رسائل واطاريح القانون
كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .982م،هوزان حسن حممد (التنظيم القانوين ملركز املجني عليه يف القانون اجلنائي)
الدكتوراه كلية القانون والعلوم السياسية جامعة دهوك.
2019 .983م،هيثم عيل كزار اخلفاجي (دور االدارة يف منع جنوح االحداث دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون العام،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :صادق حممد عيل حسن ()2019 /1 / 26
2019 .984م،هيثم حممد جواد عيل السهالين (واقع القضاء يف العراق يف ضوء املعايري الدولية
للمحاكامت العادلة وأحكام القضاء االسالمي)،الدكتوراه،القانون،بريطانيا –
لندن،بإرشاف د :نوري جعفر لطيف.
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2019 .985م،واصل محيده (دور االعتامد عىل القنوات اإلخبارية يف مستوى االغرتاب
السيايس دراسة مسحية عىل عينة من طلبة جامعة دمشق) املاجستري االختصاص
الدراسات السياسية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق اجلمهورية العربية
السورية،بإرشاف د :وجيه الشيخ و د .عريب املرصي.
2019 .986م،وائل مجال النجار (قول اخلبري وأثره يف التعويض عن األرضار يف املعامالت
املالية املعارصة) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني
بإرشاف د :صالح الدين طلب فرج.
2019 .987م،وائل مجال حممد الشيخى (قواعد وأصول التنظيم الدبلومايس والقنصيل
وتطبيقاهتا يف دولة ليبيا) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص بإرشاف د:
الشافعي حممد أمحد بشري.
2019 .988م،وائل عبدالسالم الديراين (احلجز عىل السفينة يف احكام التجارة البحري
السوري رقم  46لعلم  2006دراسة مقارنة) املاجستري القانون اخلاص اجلامعة
االسالمية بريوت  -لبنان.
2019 .989م،وسام حسني أمحد عطا اَّلل (والية املجلس الترشيعي الفلسطيني - 2010
 2018دراســة حتلـيلـية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية والرشيعة االسالمية)
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املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د باسم
صبحي بشناق.
2019 .990م،وسام رايض عبدعون (استفتاء اقليم كردستان بني املرشوعية والواقع السيايس
دراسة مقارنة)،املاجستري،قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :حممد عبداحلمزة خوان)2019 /9 / 26( .
2019 .991م،وسام زيتون (انتهاك سيادة الدول بذريعة مكافحة االرهاب دراسة حتليلية
مقارنة) املاجستري كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د:
ابراهيم الدراجي.
2019 .992م،وسام فرج خمزم املقله،االليات واالجراءات املتبعة الحتواء االزمات
املالية،رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .993م،وسام فرج خمزوم املقله (اآلليات واإلجراءات املتبعة الحتواء األزمات املالية
دراسة مقارنة مع التطبيق عىل الدول العربية) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة
مرص بإرشاف د :رضا عبدالسالم إبراهيم
2019 .994م،وسام يزبك (الرقابة القضائية عىل قرارات االدارية التنظيمية بني القضاء
الدستوري واالداري دراسة مقارنة) الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية
العربية السورية،بإرشاف د :نحييل.
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2019 .995م،وسيم مجال حسن الوحيد (التنظيم القانوين ملامرسة املوظف العام احلقوق
واحلريات السياسية يف الترشيع الفلسطيني دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة
اإلسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :انور محدان الشاعر.
2019 .996م،وفاء زايد عباس (االستقرار السيايس واثره يف السياسة اخلارجية الرتكية بعد
العام ،)2002املاجستري قسم العلوم السياسية،معهد العلمني للدراسات العليا -
النجف االرشف،بإرشاف د :قاسم حممد عبيد)2019 /12 / 21( .
2019 .997م،وفاء ياسني نجم (اسهام املرأة يف التنمية االقتصادية يف دول املرشق
العريب)،الدكتوراه،كلية العلوم السياسية اجلامعة االسالمية يف لبنان بإرشاف د
عبداهلادي يموت
2019 .998م،والء شكري مراد (القواعد القانونية الناظمة حلرية املنافسة دراسة مقارنة)
الدكتوراه كلية القانون جامعة دمشق اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :الطاس.
2019 .999م،والء كامل حممد مايض (صالحيات اإلدارة يف استخدام القوة اجلربية يف تنفيذ
قراراهتا الضبطية يف الترشيع الفلسطيني دراسة حتليلية مقارنة بالنظم القانونية والرشيعة
االسالمية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف
د :انور حسن الشاعر.
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2019 .1000م،والء هارون عودة ابو مدين (آليات حتريك الدعوى أمام املحكمة اجلنائية
الدولية وقيودها دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :باسم صبحي
بشناق.
2019 .1001م،وليد خالد جاسم (اثر الترشد الداخيل عىل حقوق االنسان) الدبلوم العايل
حلقوق االنسان كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف د :مها حممد ايوب.
2019 .1002م،وليد خالد جسام (احلامية القانونية مللكية املستثمر األجنبي يف القانون العراقي
واتفاقيات منظمة التجارة العاملية) املاجستري كلية القانون جامعة االرساء عامن اململكة
االردنية اهلاشمية بإرشاف د :عبدالوهاب عبداَّلل املعمري.
2019 .1003م،وليد رجب سلامن (املسؤولية الدولية عن متويل االرهاب)،املاجستري
العام،كلية القانون والعلوم السياسية جامعة البرصة،،بإرشاف د :عيل جبار كريدي.
2019 .1004م،وليد طارق فيصل (الرشط املقرتن بعقد االجيار)،املاجستري،كلية القانون
جامعة كربالء،بإرشاف د :عيل شاكر البدري.
2019 .1005م،ئارام رفعت حممد داوودي (انقضاء الدعوى اجلزائية بالوسائل البديلة دراسة
مقارنة)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية اهلاشمية
االردن بإرشاف د :حممد امحد اللوزي.
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2019 .1006م،يارس صباح عبد (مكافحة االغراق التجاري يف القانون العراقي دراسة
مقارنة)،مرص

-

اجلامعة

االسكندرية

كلية

احلقوق

قسم

القانون

التجاري،املاجستري،بإرشاف د :املعتصم باَّلل حممد حسام الدين الغرياين.
2019 .1007م،يارس عدنان إبراهيم الديراوي (سلطات املدعي العام وفقا ألحكام النظام
األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية دراسة حتليلية) املاجستري كلية الرشيعة والقانون
اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :حممد نعامن النحال.
2019 .1008م،يارس حمسن رعد (التعددية املجتمعية وتأثريها عىل عالقة السلطات الدستورية
دراسة مقارنة)،دبلوم قانون،اجلامعة اللبنانية كلية احلقوق والعلوم السياسية
واالدارية،بإرشاف د :صالح طليس.
2019 .1009م،يعقوب شاهني (دور التجربة املاليزية يف حتقيق التنمية االقتصادية) املاجستري
االختصاص العالقات االقتصادية الدولية كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
اجلمهورية العربية السورية،بإرشاف د :خالد رعد.
2019 .1010م،يوسف الرفاعي يوسف حممد (التدخل الدويل يف ليبيا وتداعياته عىل كيان
الدولة وسيادهتا الوطنية خالل الفرتة ،)2015 - 2011املاجستري العلوم السياسية كلية
االقتصاد جامعة بنغازي،بإرشاف د :امحد الزروق الرشيد.
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2019 .1011م،يوسف سامل عيل الكعبي (جريمة التهرب الرضيبي يف الترشيع
االمارايت)،املاجستري القانون العام،جامعة االمارات العربية املتحدة كلية
القانون،بإرشاف د :جهاد حممد عبدالعزيز حممد.
2019 .1012م،يوسف عنان حممد الربش (الترصف يف املضبوطات يف الترشيع الفلسطيني
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء األنظمة القانونية وأحكام الرشيعة اإلسالمية) املاجستري
كلية الرشيعة والقانون اجلامعة االسالمية بغزة فلسطني بإرشاف د :عمر خرض يونس
سعد.
2019 .1013م،يوسف عودة جزاع اجلبور (املسؤولية املدنية الناشئة عن إصابات العمل يف
القانون األردين)،املاجستري جامعة الرشق األوسط كلية احلقوق،اململكة االردنية
اهلاشمية االردن بإرشاف د :متارا نارص الدين.
2019 .1014م،يوسف فاضل طه (االثر املرتتب عىل خمالفة ضوابط تسبيب احلكم اجلزائي يف
الترشيع العراقي)،املاجستري قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :عادل يوسف عبدالنبي)2019 /11 / 28( .
2019 .1015م،يوسف كاصد عطية (تساند االدلة يف الدعوى اجلزائية دراسة
مقارنة)،املاجستري،قسم القانون،معهد العلمني للدراسات العليا  -النجف
االرشف،بإرشاف د :حسون عبيد هجيج)2019 /4 /12( .
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2019 .1016م،يونس عبد العاطي عبدالوهاب حممد (مسئولية املعلمني واملؤسسات التعليمية
عن انحراف الطالب وسوء سلوكهم يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي دراسة
مقارنة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة املنصورة مرص.
2019 .1017م،عامر عبد الكريم عبد احلسني (القصور الترشيعي يف ضامنات املوظف يف
التحقيق االداري) الدبلوم العايل حلقوق االنسان،كلية احلقوق جامعة النهرين،بإرشاف
د :فراس عبد الرزاق محزة.
٢٠١٩ .1018م ،ابراهيم حسني عيل (الطبيعة القانونية لعقد التخارج) املاجستري القانوين
اخلاص جامعة الكوفة كلية القانون بإرشاف د نبيل مهدي زوين
٢٠١٩ .1019م ،احسان عبدالرحيم سليامن (الدور الرقايب للمنظامت الدولية عىل االنتخابات
النيابية العراق النموذجا) املاجستري يف القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة كركوك بإرشاف د معروف عمر كل
2019 .1020م ،أمحد أبو زيد شحاته أبو زيد  ،حرية القايض اجلنائي يف تكوين اقناعه  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1021م ،أمحد السيد عبد الرمحن حممد الرقابة القضائية عىل مالءمة اعامل االدارة يف
الظروف االستثنائية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
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2019 .1022م ،أمحد جابر حممد حممود ،التعويض عن الرضر املرتد يف املسؤولية املدنية.
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1023م ،أمحد حسني حسني الشوي  ،حدود املسؤولية اجلنائية لذوي احلصانات
الدبلوماسية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1024م ،أمحد راشد الضنحاين  ،االحكام والقواعد االجرائية جلريمة غسل األموال.
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1025م ،امحد رزق حممد خضري  ،القانون الواجب التطبيق عىل املعامالت املرصفية
االلكرتونية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1026م ،أمحد سيد توين  ،احلامية اجلنائية جلريمة االجتار البرش  .رسائل واطاريح القانون
كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1027م ،أمحد عبد البصري حممد جاب اَّلل  ،املسؤولية املدنية الناشئة عن أرضار االغذية
املعدلة وراثي ًا  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
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2019 .1028م ،أمحد عبد الرمحن أمحد أبو الليل ،القبض عىل األشخاص  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1029م ،أمحد عبد العزيز أمحد الغريب ،اسرتداد االصول املهربة للخارج يف ضوء
احكام القانون الدويل العام .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .1030م ،أمحد عبد الغني أمحد اهليل  ،املسؤولية املدنية عن استخدام الطاقة النووية
السلمية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1031م ،أمحد عبد اهلادي عبد املنعم  ،احلامية اجلنائية للطائرات املدنية من االرهاب .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1032م ،امحد عبدالرمحن حاجي (احلامية القانونية للحقوق املدنية والسياسية األقليات
انموذجآٓ) املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :قيرص سامل يونس
2019 .1033م ،أمحد عديل أمحد دياب  ،ضامنات املتهم امام القضاء العسكري  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1034م ،امحد عيل سامل القذايف  ،معوقات جذب االستثامر االجنبي املبارش إىل ليبيا
وآليات مواجهته  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
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2019 .1035م ،أمحد كامل خليل  ،حتليل اقتصادي ملوقع مرص يف مؤرشات بناء املعرفة .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1036م ،أمحد مازن ابراهيم  ،احلامية اجلنائية والدولية للبعثات الدبلوماسية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1037م ،أمحد حممود حممد عبد السالم  ،أحكام األبوين يف الفقه االسالمي  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1038م ،امحد موفق رسول احليايل ( املسؤولية املدنية ملراكز نقل الدم دراسة مقارنة )
الدبلوم العايل القانون خاص قانون مدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د صدام
حييى خزعل
2019 .1039م ،أمحد هاين كامل الدين عبيد  ،آليات فرض املنازعات الرضيبية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1040م ،أمحد يوسف عيل  ،بيع ملك الغري  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق
جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1041م ،إدريس دمبا كوريرا  ،الوظيفة الرقابية ملحكمة عدل االحتاد األوريب لألعامل
القانونية الصادرة عن املجلس واللجنة  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة
املنصورة مجهورية مرص العربية.
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٢٠١٩ .1042م ،آراز رشيف عبد القادر (املسؤولية اجلنائية الناشئة عن دعم االرهاب عىل
الصعيدين الوطني والدويل دراسة حتليلية) املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم
السياسية قسم القانون جامعة كركوك بإرشاف د يارس حممد عبداَّلل العبودي
2019 .1043م ،اسامة عدنان احلليبي  ،التنظيم القانوين لصندوق االستثامر العقاري  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1044م ،إسالم حممد رضوان احلديدي عبده  ،اهلجرة غري الرشعية يف ضوء احكام
القانون الدويل اخلاص  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1045م ،اسامء الدسوقي حممد عيل  ،املسؤولية اجلنائية للكيانات االقتصادية يف جمال
غسل األموال  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
٢٠١٩ .1046م ،اسامء حسن حممد (انعكاس قواعد القانون الدويل االنساين عىل القانون
الوطني العراق انموذجا) املاجستري القانون العام كلية القانون العلوم السياسية قسم
القانون جامعة كركوك بإرشاف د معروف عمر كل و د فوزي حسني سلامن

دليل الرسائل واالطاريح في القانون والعلوم 225
السياسية

2019 .1047م ،أشوان عارب صادق (االصول االجرائية يف املحاكامت اجلزائية العسكرية
العراقية دراسة حتليلية تاصيلية مقارنة) الدكتوراه القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة
القاهرة مجهورية مرص العربية بإرشاف د حسنني صالح عبيد.
2019 .1048م ،أكرم صبحي خليل مزهر  ،التزام العامل بعدم منافسه صاحب العمل .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1049م ،اكرم عبد الوهاب عبدي ( التنظيم القانوين للتربع باألعضاء البرشية دراسة
مقارنة ) املاجستري القانون اخلاص املدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :يرسا
وليد ابراهيم
2019 .1050م ،البيضاء الفالوقي الطاهر أبو بكر  ،املسؤولية اجلنائية عن جريمة االجهاض يف
القانون الليبي واملقارن  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1051م ،السيد عبد البديع السيد لطفي عبداَّلل  ،فكرة النظام العام يف التحكيم يف جمال
العقود االدارية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
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2019 .1052م ،السيد حممد زكي عوض  ،ضامنات املتهم امام القضاء اجلنائي الدويل يف مرحلة
التحقيق واملحاكمة  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1053م ،أماين صربي عبد الوهاب مصطفى  ،االحتيال املنظم  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1054م ،أجمد مفلح غانم احلمد  ،العالمة التجارية بني التسجيل واالستعامل يف
القانونني املرصي واألردين  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .1055م ،أمل خلف سفهان اهلباشنة  ،القضاء اجلنائي االلكرتوين  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1056م ،أمنة بنت سيف بن حممد ال عبد السالم ،مسؤولية الدولة عن تنفيذ احكام
القضاء االداري بالتطبيق عىل مرص فرنسا سلطنه عامن .رسائل واطاريح القانون كلية
احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1057م ،انجي كريم نامق حممد (مسؤولية االدارة عن عدم تنفيذ االنظمة و القرارات
االدارية) املاجستري يف القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك
بإرشاف د سامي حسن نجم
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٢٠١٩ .1058م ،اياد خلف حممد املفرجي (املنازعات الدولية ذات الطابع اإللكرتوين)
املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د سلوى
امحد ميدان املفرجي
٢٠١٩ .1059م ،أيامن بسام مجال الدين ( التنفيذ املبارش للقرار اإلداري ) املاجستري القانون
االداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :قيدار عبد القادر صالح
2019 .1060م ،أيامن محدان حممد سعد عجيز  ،القضاء اجلنائي املتخصص  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1061م ،أيامن عمران اسامعيل صالح التنفيذ العقايب وبدائله  .رسائل واطاريح القانون
كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1062م ،أيمن بن حممد بن حارب البلويش  ،احلامية املدنية للمستهلك  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1063م ،ايمن قاسم جواد ال عباس (النظام التأديبي لعضو جملس النواب العراقي
دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام جامعة الكوفة كلية القانون بإرشاف د سعيد عيل
غافل الشبيل
2019 .1064م ،أيمن مشهور السيد مشهور  ،انعكاسات العوملة عىل عقود التجارة الدولية.
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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٢٠١٩ .1065م ،ايمن وليد توفيق (السلطات اجلزائية لإلدارة العامة دراسة مقارنة) املاجستري
القانون العام كلية القانون العلوم السياسية الدراسات العليا فرع القانون العام جامعة
كركوك بإرشاف د يارس حممد عبد اَّلل
2019 .1066م ،اهياب عبد احلميد الفجال  ،االحكام الفقهية لألعامل اخلدمية املرصفية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1067م ،بسمة معن حممد ثابت ( دور وسائل التواصل االجتامعي يف ترسيخ حقوق
اإلنسان اجليل الرابع ) املاجستري القانون الدويل حلقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة
املوصل بإرشاف د :حممد يونس حييى
٢٠١٩ .1068م ،بيداء صالح مصطفى ( احلامية الدولية للنازحني ) الدبلوم العايل قانون دويل
حقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :رقيب حممد جاسم
٢٠١٩ .1069م ،تارا حممد سعيد عبد اَّلل ( التعايش السلمي يف القانون الدويل والوطني )
املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د
معروف عمر كل و د فريد جاسم محود
٢٠١٩ .1070م ،ثامر صالح محد خليف ( سلطة القايض يف تقدير صحة السندات اإللكرتونية
دراسة مقارنة ) املاجستري القانون االثبات و املرفق كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف
د :تيامء حممود فوزي
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2019 .1071م ،ثاين بن سيف بن عيل اهلاشمي ،احلامية القانونية والقضائية لالستثامر االجنبي
املبارش يف سلطنة عامن .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
٢٠١٩ .1072م ،جاسم خضري عيل اجلحييش (حق اإلجارة الطويلة دراسة حتليلية مقارنة)
املاجستري القانون كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :زينة غانم عبدي
2019 .1073م ،مجيلة رفاعي مصطفى  ،محاية األماكن الدينية املقدسة اثناء النزاعات املسلحة
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1074م ،جوهر زايد جوهر املهندي  ،احلامية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة يف القانون
القطري  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1075م ،حازم رضغام أمحد العريب  ،املسؤولية املدنية لطبيب اجلراحة يف القانون املدين
االردين  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1076م ،حجي شفان خلف (القضاء االداري املستعجل يف الدعوى االدارة دراسة
مقارنة) املاجستري القانون العام القانون االداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د
عيل حممد رضا يونس
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2019 .1077م ،حسام حممد يوسف شحاته  ،التدابري التحفظية التي تتخذها سلطة التحقيق
واملحاكمة يف مواجهة املتهم  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .1078م ،حسن مجيل هالل العتبي  ،التنظيم القانوين لالتفاقيات املخلة بأحكام املنافسة
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1079م ،حسنني حييى عباس الشمري  ،احلامية اجلنائية للمستهلك االلكرتوين  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1080م ،محزة عبد السالم حممد حممد ،جرائم االستيالء عىل املال العام .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1081م ،خالد امحد حممد حديدان  ،تأثري تدفق االستثامر االجنبي املبارش عىل
الصادرات  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1082م ،خالد جعيثن زامل القحص العنزي  ،مكافحة جريمة غسيل األموال  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1083م ،خالد سعيد خلفان حممد الكعبي  ،احلامية اجلنائية للبيئة  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1084م ،خالد صالح توفيق فاوي  ،احلامية اجلنائية حلرمة احلياة اخلاصة  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1085م ،خالد عبد احلميد عيل خرض  ،القيد املتعلق بمرشوعية الدليل بني محاية احلقوق
الفردية ومراعاة مصلحة املجتمع يف االجراءات اجلنائية املقارنة  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1086م ،خالد عيل عنرت عنرت  ،السيادة وأثرها عىل احلياة الدستورية يف الفقه اإلسالمي
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1087م ،خالد غريب نزال الصلييل  ،اسرتداد األموال املنهوبة يف جرائم الفساد االداري
واملايل  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1088م ،دانية مشهور زباد (محاية الغري حسن النية يف حالة بطالن الترصف القانوين)
الدكتوراه القانون املدين كلية احلقوق جامعة املنصورة بإرشاف د حمسن عبداحلميد البيه.
2019 .1089م ،داود بن سليامن املحرزي  ،التحليل االقتصادي لقانون االستثامر االجنبي يف
سلطنة عامن  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1090م ،دريد داود خضري كرغويل  ،املسؤولية املدنية عن أخطاء الفريق الطبي .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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٢٠١٩ .1091م ،دلشاد حممد عباس ( التنظيم الدويل حلامية االعيان املدنية أثناء النزاعات
املسلحة ) املاجستري القانون الدويل حلقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة املوصل
بإرشاف د :حممد يونس حييى
2019 .1092م ،دلكش صادق صالح ،املسؤولية املدنية الناشئة عن االعالن .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1093م ،دلري فيصل حممد ( إثبات اجلرائم املرورية بالوسائل العلمية احلديثة دراسة
مقارنة ) املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :نوفل عيل عبداَّلل
٢٠١٩ .1094م ،ديار امحد صابر امني (والية القضاء االداري عند الطعن يف القرار اإلداري
دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك
بإرشاف د امحد خورشيد محيدي املفرجي
2019 .1095م ،رافع االمني طاهر حممد  ،مقومات نجاح جتربة اخلصخصة  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1096م ،رفاعي حممد رفاعي عيل شلبي  ،تنازع القوانني يف عقود القانون الدويل اخلاص
اجلوي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1097م ،رياض عبد املجيد عاتق الطراونة  ،انقضاء الشيوع بالقسمة  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1098م ،رهيام مصطفى جمدي صفوت رؤوف  ،التحول الديمقراطي وتأثريه عىل
االستقرار السيايس  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
٢٠١٩ .1099م ،زهراء رياض عيل سليامن ( اثر النزاعات املسلحة يف تعزيز احلق يف التنمية
العرق انموذجا) املاجستري القانون الدويل االنساين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف
د :خلف رمضان حممد اجلبوري
2019 .1100م ،زيد نارص اخلرينج  ،الطعون االنتخابية يف االنتخابات الترشيعية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1101م ،سارة عدنان صالح املفرجي (الضبط االداري الصحي يف العراق دراسة
مقارنة) املاجستري القانون العام كلية القانون العلوم السياسية قسم القانون جامعة
كركوك بإرشاف د فريد جاسم محود القييس و د سامي حسن نجم احلمداين
٢٠١٩ .1102م ،سارة حممد صالح حممد (اثر الصفة يف اإلجراءات اجلزائية) املاجستري القانون
العام القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :طالل عبد حسني البدراين
٢٠١٩ .1103م ،سارة حممد صالح حممد خرض (اثر الصفة يف االجراءات اجلزائية) املاجستري
القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف صالل عبد حسني البدراين
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2019 .1104م ،سامل مخيس عيل اخلديم الضنحاين ،االحكام االجرائية اخلاصة باجلرائم
املعلوماتية يف الترشيع اإلمارايت .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1105م ،سامان سلامن رمحن شواين (النزاعات املدُ ولة دراسة يف إطار القانون الدويل
االنساين) املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك
بإرشاف د سعدون حسيب عارف
2019 .1106م ،سامية عبد اَّلل سامل  ،التعاون بني السلطات القضائية الوطنية واملحكمة اجلنائية
الدولية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1107م ،رسدار رسور صادق ( الدفع بمرور الزمن املانع من سامع الدعوى ) املاجستري
قانون املرافعات املدنية كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :أجياد ثامر نايف
2019 .1108م ،سعود طالب سعود عيل النغميش  ،النظام القانوين ملسؤولية املحكم  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1109م ،سعيد كامل صديق هدية  ،احلامية اجلنائية للنظم املعلوماتية  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1110م ،سعيد حمروس أمحد أبو العال  ،جرائم االجتار باألطفال  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1111م ،سلطان حممد حممد سعيد  ،العزل السيايس بني الضامنات الدستورية
واالعتبارات السياسية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1112م ،سيف االسالم السيد ابراهيم الرومي ،حرية الرأي يف ميزان الرشيعة اإلسالمية
والنظم الوضعية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1113م ،سيف حممود خليل البدراين  ،الرضر كعنرص يف املسؤولية املدنية الطبية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1114م ،شاكر عبد الكريم عيل  ،ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف القانون
العراقي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1115م ،رشار محدو رشار املطريي  ،حق املتهم يف الصمت يف التحقيقات اجلنائية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1116م ،شفان سليامن اسامعيل ( حقوق املتهم يف سالمة اجلسم ) املاجستري القانون
العام القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :حممد حسني حممد عيل
٢٠١٩ .1117م ،شالل متعب محيد (املسؤولية االنضباطية للصحفي دراسة مقارنة) املاجستري
القانون العام جامعة الكوفة كلية القانون بإرشاف د سعيد عيل غافل
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2019 .1118م ،شنيار رسدار محه أمني  ،التحكيم االلكرتوين يف عقود االستثامر  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1119م ،شريين محيد عيل اجلاف (االنتهاك اجلرمي حلق اخلصوصية باستخدام وسائل
التصوير واالتصاالت املستحدثة دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام كلية القانون
والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د جميد خرض امحد السبعاوي
2019 .1120م ،شيامء عطية عامد الدين نجم  ،الرقابة الدستورية عىل املعاهدات الدولية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1121م ،صادق اسامعيل عنيد ( خصوصية التجريم والعقاب يف جرائم االرهاب )
املاجستري القانون العام القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :حممد
حسني حممد
2019 .1122م ،صالح يوسف صالح سعد  ،احلامية اجلنائية لألثار يف القانون الليبي  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1123م ،صباح عيل رشيف ( البنك الدويل واثره يف تعزيز احلق يف التنمية ) الدبلوم
العايل حقوق اإلنسان كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :فتحي حممد فتحي
٢٠١٩ .1124م ،صهيب اسامعيل خليل ( اثر النظام العام يف حرية الرأي والتعبري) الدبلوم
العايل حقوق االنسان كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :حارث اديب اجللبي
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2019 .1125م ،ضامن سلامن طالب املعايطة  ،االطار القانوين ألحكام الرتايض يف العقود
االلكرتونية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1126م ،طارق مصطفى صالح مخاج ،الضامنات االجرائية حلامية املتهم يف ترشيعات
احلدود يف الفقه االسالمي والقانون الليبي .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق
جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1127م ،عادل حممد أمحد عبد اللطيف  ،القيادة االدارية يف املؤسسات االمنية ودورها
يف اختاذ القرار  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
2019 .1128م ،عاصم حممد عبد اللطيف أمحد  ،ضامنات صحة احلكم اجلنائي  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1129م ،عامر بن سليامن سعيد املسكري  ،اثر اتفاقية التجارة احلرة بني سلطنة عامن
والواليات املتحدة االمريكية عىل تدفق االستثامر املبارش للسلطنة  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1130م ،عامر حممد حممد  ،ضوابط منح االئتامن املرصيف ودورها يف احلد من املخاطر
املصاحبة لعملية منح االئتامن  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .1131م ،عبد الرؤوف عيل حممد الصغري  ،أحكام املنافسة التجارية واثارها يف الفقه
االسالمي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
٢٠١٩ .1132م ،عبد الصمد تييل عمر عبداَّلل (العقوبات االقتصادية الدولية واثرها يف حقوق
الطفل العراق انموذجا) املاجستري القانون الدويل فرع حقوق اإلنسان كلية احلقوق
جامعة املوصل بإرشاف د :خلف رمضان حممد بالل
2019 .1133م ،عبد الكريم خالد مجيل  ،االلتزام بضامن السالمة يف عقد البيع  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1134م ،عبد اَّلل الصادق عبد اَّلل امليساوي  ،العقود األجلة وآثارها يف الفقه االسالمي
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1135م ،عبد اَّلل صالح صالح الرمهي ،أصول فقه االقليات املسلمة يف املهجر .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1136م ،عبد النارص صبحي الرشيف  ،االقرار يف االثبات املدين  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1137م ،عدنان حممد يوسف مال حيان احلامدي  ،احلامية الدستورية حلرمة احلياة اخلاصة
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1138م ،عدي حممد رضا يونس ( تطبيق القاعدة القانوين الدويل يف القانون الدويل العام
) الدكتوراه قانون الدويل العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :خلف رمضان
حممد
2019 .1139م ،عالء أبو بكر عيل عيد  ،املساءلة التأديبية ألعضاء جملس الدولة  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1140م ،عالء سعيد قاسم الطائي ( ثبات راس مال الرشكة املسامهة اخلاصة )
املاجستري القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :ايرس عصام داؤود
2019 .1141م ،عالء عبد السميع شحاته حممد  ،النظام القانوين لعقود الطاقة غري املتجددة .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1142م ،عىل حممد العرتيس الدسوقي  ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات العامة
يف ظل الظروف االستثنائية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
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٢٠١٩ .1143م ،عيل ابراهيم توفيق ( الصناديق االستثامرية يف املؤسسات املالية ) املاجستري
القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :مصطفى ناطق صالح
٢٠١٩ .1144م ،عيل امحد مهدي عيسى اليعقويب املوسوي (االصل يف االثبات يف نطاق
منازعات حقوق امللكية الفكرية دراسة مقارنة) املاجستري القانون اخلاص جامعة الكوفة
كلية القانون بإرشاف د عزيز كاظم جرب اخلفاجي
٢٠١٩ .1145م ،عيل مجال امحد قدوري (االمهال واثره عىل املسؤولية اجلنائية لرجل الرشطة
دراسة مقارنة) املاجستري القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك
بإرشاف د نوزاد أمحد ياسني الشواين
٢٠١٩ .1146م ،عيل حسني زينل (املسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك محاية االعيان الطبية
اثناء النزاعات املسلحة) املاجستري يف القانون العام كلية القانون والعلوم السياسية
جامعة كركوك بإرشاف د امحد ميدان املفرجي
٢٠١٩ .1147م ،عيل محود شالل خلف (اثر الوسائل العلمية يف االحكام اجلزائية) املاجستري
القانون العام كلية القانون العلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د يارس حممد عبداَّلل
و د رباح سليامن خليفة
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٢٠١٩ .1148م ،عيل عدنان حييى الفيل ( التنظيم القانوين للوساطة اجلنائي دراسة مقارنة )
الدكتوراه قانون عام قانون جنائي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :حممد عباس
محودي
2019 .1149م ،عيل حممد رجب اجلطالوي  ،رشوط قبول دعوى االلغاء يف ليبيا  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1150م ،علياء غازي طاهر( التنظيم القانوين لضامن اصابات العمل دراسة مقارنة )
الدكتوراه قانون العمل وقانون الضامن االجتامعي كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف
د :حسن حممد عيل البنان
2019 .1151م ،عمر إدريس  ،اثر االفالس عىل ذوي احلقوق من غري مجاعة الدائنني  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1152م ،عمر ثائر ثابت العزاوي  ،مسؤولية املستثمر عن االخالل بااللتزام باألمان .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1153م ،عمر حمفوظ عمر عليوه  ،الطعن يف احكام املحكمة اجلنائية الدولية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1154م ،فتحي عبده فتحي ،احلامية التأمينية للعاملة الغري منتظمة يف مرص .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1155م ،فهيم عبد اإلله عبد العزيز الشايع ،النظام القانوين لعقود املساعدة عىل
االخصاب البرشي وفقاً للقانون املدين املرصي .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق
جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1156م ،فوزي رمضان حممد عيل  ،ذاتية قانون القضاء العسكري  .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1157م ،فيصل أمحد عبد اَّلل الصربي  ،دور عقد االمتياز يف نقل التكنلوجيا  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1158م ،قاسم بريس أمحد الزهريي  ،النظام القانوين لعقود اجيار االقامر الصناعية.
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1159م ،كرم اَّلل حممد نايف حسن (احكام التعارض بني القانون االحتادي و القانون
دون االحتادي يف دستور العراق لسنة  )٢٠٠٥املاجستري القانون العام جامعة الكوفة
كلية القانون بإرشاف د عامد كاظم دحام الشبيل
2019 .1160م ،كامل أمحد يوسف النيص  ،املواجهة اجلنائية جلريمة متويل االرهاب يف ضوء
االتفاقيات الدولية والترشيع املرصي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة
املنصورة مجهورية مرص العربية.
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٢٠١٩ .1161م ،ماهر سبهان محد ( فاعلية لالمركزية االدارية يف العراق ) املاجستري القانون
االداري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :امحد محودي امحد
2019 .1162م ،مثنى رشيد عبد اَّلل الغريري  ،املسؤولية املدنية عن االستخدام غري املرشوع
لبطاقات الوفاء االلكرتوين  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
2019 .1163م ،حممد ابراهيم سيد أمحد عامر  ،احكام عقود االذعان يف الفقه اإلسالمي .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1164م ،حممد ابراهيم شبل سالمة  ،املوامئة بني حرية الصحافة واملحافظة عىل النظام
العام  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1165م ،حممد جربيل ابراهيم حسن  ،املسؤولية اجلنائية الناشئة عن نقل العدوى .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1166م ،حممد حسن جاسم حمسن (االثبات بالقرائن امام القضاء االداري دراسة
مقارنة) الدكتوراه فلسفة القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د صادق حممد
عيل احلسيني
2019 .1167م ،حممد حسني عبد املنعم حسن طراد  ،احلامية اجلنائية لألطفال ضد االستغالل
العلمي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1168م ،حممد رفاعي أمحد حسنني  ،النظام الدستوري للتحريات االمنية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1169م ،حممد سعد أمحد حممد ،املسؤولية املدنية يف جمال عمليات نقل الدم .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1170م ،حممد صباح حممد عزيز الزهاوي  ،االساس القانوين ملسئولية اجلار عن أرضار
التلوث البيئي  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص
العربية.
٢٠١٩ .1171م ،حممد عادل يونس ( تقييد حرية املنافسة يف نطاق حقوق امللكية الصناعية)
املاجستري القانون خاص القانون التجاري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :مهند
ابراهيم عيل فندي
2019 .1172م ،حممد عبد الرؤف حممد شعيب  ،املسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق االنسان
املدنية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1173م ،حممد عالء الدين عبد اَّلل بدور  ،ترصفات عديمي االهلية وناقصيها  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1174م ،حممد فتح اَّلل عالم  ،االستعجال امام املحكمة الدستورية العليا  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1175م ،حممد فتحي حممد ابو العنني  ،املسؤولية اجلنائية الناشئة فن نقل فايروس االيدز
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1176م ،حممد حممود عبد الرمحن كنعان  ،النظام القانوين ملدقق احلسابات يف رشكة
املسامهة  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1177م ،حممد مصطفى حسن (مبدأ مسؤولية احلامية يف ظل القانون الدويل املعارص)
املاجستري القانون العام كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :حممد يونس الصائغ
2019 .1178م ،حممد وفقي عبد املجيد خري اَّلل  ،احلامية اجلنائية حلق االنسان يف صورته .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1179م ،حممد يوسف جاسم النعيمي  ،اجراءات التعامل مع مرسح اجلريمة
االلكرتونية يف الترشيع اإلمارايت  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة
املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1180م ،حممود عبد املنعم أمحد أبو خطى  ،االثار السلبية للزجيات غري املتكافئة يف
الرشيعة االسالمية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1181م ،حممود حممد زكي حسني  ،احلامية اجلنائية للمعلومات يف الرشيعة االسالمية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1182م ،حممود مصطفى حممد سعد غانم  ،العدالة يف الرشيعة اإلسالمية  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1183م ،مرتىض عبد احلسني جابر االبراهيمي (تعذر اعامل قواعد االسناد الوطنية)
املاجستري القانون كلية احلقوق جامعة طنطة مجهورية مرص العربية .بإرشاف د مجال
حممود الكوردي.
2019 .1184م ،مروة السيد السيد احلصاوي  ،مبدأ العاملية يف القانون اجلنائي  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1185م ،مروة حمسن حسني عبد (التنظيم القانوين للرتفيه يف مدن االلعاب دراسة
مقارنة) املاجستري القانون اخلاص جامعة الكوفة كلية القانون بإرشاف د جواد كاظم
جواد سميسم
2019 .1186م ،مسعد شوقي عبد النبي حممد  ،االجتار بالبرش يف الشامل اإلفريقي  .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1187م ،مصباح حممد مصباح عريبي  ،املسؤولية اجلنائية للمنشآت الطبية عن جرائم
نقل وزرع االعضاء البرشية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة
مجهورية مرص العربية.
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 ٢٠١٩ .1188م ،مها رمزي حممد عيل ( عقد الصيانة دراسة حتليلية مقارنة ) املاجستري القانون
خاص قانون مدين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د زينة غانم يونس
2019 .1189م ،ميادة جميد عبد اَّلل معراج  ،احلامية اجلنائية للمرأة  .رسائل واطاريح القانون
كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1190م ،نارص بن سليم بن راشد املشاخيي  ،ضامنات املتهم امام القضاء العسكري
العامين  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1191م ،نارص زكريا حسني أبو رمان ،املسؤولية الطبية عن فعل الغري .رسائل
واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1192م ،نجم الدين عبد املحسن حسن  ،املركز القانوين لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
القانون الدويل اخلاص  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
٢٠١٩ .1193م ،ندى نجدت حممد (املسؤولية اجلنائية للمختربات الطبية) املاجستري يف القانون
العام كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك بإرشاف د نوزاد امحد الشواين
٢٠١٩ .1194م ،نغم لقامن حممد عبد اَّلل (األلغام و املخلفات احلربية واثرها يف حقوق اإلنسان)
املاجستري القانون الدويل اإلنساين كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د وسام نعمت
ابراهيم السعدي
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2019 .1195م ،نوزت مجعة حسن سليامن  ،مشكالت االثبات يف جمال املعامالت االلكرتونية
 .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
٢٠١٩ .1196م ،نيفني خالد جرجيس (االثر القانوين للموظفي مسحوب اليد دراسة مقارنة)
الدبلوم العايل القانون العام القانون االداري دولة كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف
د :أمحد عبد اَّلل
2019 .1197م ،هادي عنيد حسان (مدى مسؤولية الرشكة القابضة عن التزامات رشكاهتا
التابعة) الدكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة.
٢٠١٩ .1198م ،هدى عباس حممد رضا (اإلسناد يف القاعدة اجلنائية اإلجرائية دراسة مقارنة)
الدكتوراه فلسفة القانون العام جامعة بابل كلية القانون بإرشاف د حممد اسامعيل
2019 .1199م ،هشام شعبان عيل حممد  ،احلامية الدولية لتوصيل مواد اإلغاثة للمدنيني اثناء
النزاعات املسلحة  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1200م ،هشام هنري بخيت سعيد ،الوكالة عري القابلة للعزل .رسائل واطاريح
القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1201م ،هيل بم حسن بن صالح البلويش  ،جرائم االجتار بالبرش يف الترشيع العامين .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
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2019 .1202م ،هناء حممد الشيباين  ،املسؤولية املدنية للوالدين عن أفعال أوالدمها القرص .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1203م ،وائل مجال حممد الشيخي  ،قواعد وأصول التنظيم الدبلومايس والقنصيل
وتطبيقاهتا يف دولة ليبيا  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1204م ،وضاح عبد اجلبار القحمي  ،حكم التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1205م ،يارس عبد الستار عيل ،االفعال املاسة بالسالمة اجلسدية يف القانون املرصي
واملقارن .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.
2019 .1206م ،يعدنان هادي نور عيل األسد ،جرائم التنظيامت االرهابية ومدى املسؤولية
اجلنائية والدولية عنها .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
2019 .1207م ،يعرب فجر الرسحان  ،دور النيابة العامة يف محاية حقوق االنسان اثناء مراحل
االجراءات اجلنائية  .رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية
مرص العربية.
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٢٠١٩ .1208م ،يوسف فتحي حممد (تنفيذ احلكم القضائي الصادر بإلغاء القرار اإلداري
دراسة مقارنة) املاجستري كلية احلقوق جامعة املوصل بإرشاف د :طالل عبد حسني
البدراين
2019 .1209م ،يونس عبد العاطي عبد الوهاب حممد فايد ،مسؤولية املعلمني واملؤسسات
التعليمية عن انحراف الطالب وسوء سلوكهم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي .
رسائل واطاريح القانون كلية احلقوق جامعة املنصورة مجهورية مرص العربية.

