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 كلیة الحقوق 
رسائل الدكتوراه التي تم تناولھا في كلیة الحقوق  

 
 

 مالحظات األستاذ  المشرف عنوان الرسالة اسم الطالب الرقم
 2009ناقش بالعام  د.محمد الحسین +د. مھند نوح  – دراسة مقارنةالتفویض في ممارسة االختصاصات اإلداریة عید قریطم 1

  2010ناقش بالعام  د. محمد الحسین+ د.مھند نوح دور العقود اإلداریة في جذب االستثمارات األجنبیة- دراسة مقارنة فیصل الشدیفات 2
 

  2010ناقش بالعام  د.سام دلھ  اإللغاء3شرط المصلحة في  حسام القاعد 3
 

 2009ناقش بالعام  د.فؤاد  دیب عقود األشغال الدولیة ساجر الخابور 4
۳ د. فؤاد دیب النظام القانوني لعقود االستثمار بین الدول ورعایا الدول األخرى شادي عكو 5  2/5/2006/ص تاریخ  
 سجل ب د.عبود السراج آلیة التعامل القضائي مع الحدث الجانح روعة الرحبي 6

/ص تاریخ7084رقم 
 20/7/2006 

 
 السوري والتحوالت االقتصادیة  الضریبي العالقة التبادلیة بین إصالح النظام بدیع مستو 7

 – دراسة مقارنة
 2009ناقش بالعام  د. یوسف شباط

مبدأ التالزم بین السلطة والمسؤولیة في النظم السیاسیة المعاصرة بین النظریة  غسان عرنوس 8
 والتطبیق

 2012ناقش  د. سام دلھ + د. جمیلة الشر بجي
 

المسؤولیة الدولیة عن احتالل العراق دراسة في المقدمات والنتائج وفق قواعد  فراس الطحان 9
 القانون الدولي

د.احمد عبد العزیز+ 
 د. جاسم زكریا

 2011ناقش بالعام 

  2009ناقش بالعام  د. احمد عبد العزیز +د. جاسم زكریا النظام القانوني للقوات الدولیة في الجوالن واآلثار المترتبة ق شعالنئرا 10
 قید التسجیل د.فؤاد دیب  خصوصیتھ ومستقبلھ[التحكیم في التجارة  دینا خدام الجامع 11

 2011ناقشت بالعام  +د.سوسن بكةماھر ملنديد.   في ضوء قواعد القانون الدوليباألشخاصجرائم االتجار  سلمى المفتي 12
٥ +د. جاسم زكریاماجد الحمويد. ظاھرة العولمة في إطار القانون الدولي احمد طوزان 13 /ص تاریخ  

29/5/2007 
الرقابة على أداء الموازنات الحكومیة كوسیلة لتطویر سیاسة الموازنة العامة  حسان العیسى 14   

 للدولة
/ص تاریخ 5245سجل برقم  د.محمد الحالق

28/5/2007 
مسؤولیة قوات األمم المتحدة عن انتھاكات القانون الدولي اإلنساني  رمزي حسونھ 15

 
 + د. ھواش د. احمد عبد العزیز

 شاھین مشاركاً 
/ص تاریخ 3242سجل بالقرار 

23/3/2009 
/ص تاریخ 9688 برقم تسجل د: عبود السراج+ د: منال المنجد المسؤولیة الجزائیة الطبیة عن العملیات الطبیة المستحدثة رنا عمار الجویني 16

9/10/2006 
   2010ناقش بالعام  د: احمد إسماعیل بمبدأ فصل وعالقتھالتحقیق البرلماني في األنظمة السیاسیة المعاصرة   الحربي فالحسعود 17
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   – دراسة مقارنة السلطات
زیاد محمد فالح  18

 بشابشھ ال
د: احمد الحراكي + د. عماد قطان  الحمایة القانونیة لحق اإلنسان في صورتھ – دراسة مقارنة 

 مشاركاً 
/ص تاریخ 8419سجل برقم 

23/7/2008   
 2011ناقش بالعام  احمد اسماعیلد:  تطور مفھوم نظام المجلسین التشریعیین في النظم السیاسیة المعاصرة الرفاعيھالل محمد  19
دور النظم الجمركیة الخاصة في تطویر التجارة الخارجیة في الجمھوریة  یوسف عبد العزیز 20

 العربیة السوریة
/ص  تاریخ 6454سجل برقم  د: محمد الحالق

25/6/2007  
 2011ناقشت بالعام  د: یاسر الحویش الحرب على اإلرھاب في ضوء القانون الدولي  مایا مال خاطر 21
األوراق واألسواق المالیة – دراسة مقارنة الھیئات اإلداریة المستقلة – ھیئة  ناصر وھبي 22

 بین سوریا وفرنسا 
/ص تاریخ 3118سجل بالقرار  د: الیاس حداد

6/4/2008  
عبد الكریم األحمد  23

 المصطفى
 2012ناقشت  د: سام دلة المفھوم القانوني لمبدأ اإلدارة بالمشاركة في نطاق علم اإلدارة العامة

/ص تاریخ 6229سجل بالقرار  د: سام دلة النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة – دراسة مقارنة إبراھیم ھرموش 24
27/5/2008 

  2010ناقش بالعام   أبو العیال+د: عمار غزالأیمند:  إبرام العقد بالوساطة االلكترونیة – دراسة مقارنة فراس عدي 25
 2011ناقشت بالعام  د ماھر ملندي التدخل الدولي اإلنساني في أزمة دار فور مایا صفطلي 26
وسام الدین العكلة  27

 
دور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في الرقابة على استخدام الطاقة النوویة 

لألغراض السلمیة –دراسة تطبیقیة على الملف النووي اإلیراني في ضوء 
 أحكام القانون الدولي

/ص تاریخ 12818سجل برقم  د. یاسر الحویش
3/12/2007 

/ص تاریخ 6179سجل برقم  د: سام دلة سبب القرار اإلداري ونطاق الرقابة القضائیة علیھ – دراسة مقارنة أنیس عبد المجید 28
17/6/2007 

/ص تاریخ 2083سجل برقم  د: بارعة قدسي اإلرھاب في القانون الجزائي الداخلي –دراسة مقارنة احمد سلیمان 29
10/3/2008 

/ص تاریخ 5189سجل برقم  د: احمد إسماعیل قضاء اإللغاء في نطاق العقود اإلداریة – دراسة مقارنة إبراھیم الحسن 30
28/5/2007 

/ص تاریخ 11240سجل برقم  د: بارعة القدسي النظام القانوني للبصمة الو راثیة – دراسة مقارنة باسمة المھدي 31
21/10/2007 

– المسؤولیة المدنیة للمدربین الریاضیین في القانونین اإلیراني و السوري  عبد هللا نظر بور 32
 دراسة مقارنة 

 10/11/2007/ص 11097سجل برقم  د: احمد الحراكي

مسؤولیة سلطات االحتالل عن انتھاك القواعد الدستوریة المتعلقة بحقوق  صداع دحام طوكان 33
  حالة العراق-اإلنسان 

  2010ناقش بالعام  د: یاسر الحویش + د. حسن البحري

 تطبیقھا  من مجلس األمن وانعكاسات المتخذةالعقوبات االقتصادیة الدولیة خولة یوسف 34
  على حقوق اإلنسان

  2012ناقشت   أمل یازجيد. 

خلیفة سلیمان فرج  35
 علي العبد هللا 

/ص تاریخ 3749سجل بالقرار  د. جمال مكناس  النظام القانوني لمجلس إدارة الشركات المساھمة – دراسة مقارنة - 
22/4/2008  

/ص تاریخ 1338سجل برقم  د. ماھر ملندي  القانون الدولي والقانون الداخلي في المسؤولیة عن التعامل بالنفایات الخطرة  وسیم موالنا  36
18/2/2008   
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/ص تاریخ 6228سجل بالقرار  د. مھند نوح  خصوصیة الدعوة أمام القضاء اإلداري – دراسة مقارنة   محمد جمعة الحالق 37
27/5/2008 

/ص تاریخ 2435سجل بالقرار رقم  د. عبد الجبار الحنیص تكییف الواقعة الجرمیة – دراسة مقارنة إبراھیم عوسج 38
17/3/2008  

بلیغ عبد النور  39
 المخالفي 

النظام القانوني للموارد المالیة ومجاالت استثمارھا في المصارف اإلسالمیة 
دراسة مقارنة بالبنوك التجاریة 

 

 2011ناقش بالعام  د. جمال مكناس 

+ د. ریاض د. محمد عزیز شكري  وسائل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان  حسام حافظ  40
 العجالني 

 تاریخ 3/ 366ناقش بالقرار 
9/11/2006  

/ص تاریخ 2417سجل برقم  د. فؤاد دیب  المركز القانوني للشركات األجنبیة في سوریا –دراسة مقارنة  احمد العجیل 41
23/3/2002  

 تاریخ 1333/11سجل برقم  د.محمد عزیز شكري حق الدفاع الشرعي للدول بأشكالھ المختلفة نظریا وعملیا- دراسة تحلیلیة   عبده صدیق  42
22/2/2000 

 تاریخ 10/ 1088ناقشت بالقرار  د.یوسف شباط  الرقابة على تنفیذ النفقات العامة – دراسة مقارنة  مي محرزي 43
8/2/2003  

تاریخ 1549/16 رقم ناقش بالقرار  د.محمد الحسین عیب االنحراف بالسلطة شوقي الشماط 44
24/7/2002 

/ص تاریخ 8573سجل برقم د.محمد عزیز شكري اإلسھام السوري في األمم المتحدة محمد نجیب ایلجي 45
29/10/2000 

   2008ناقش بالعام  د.عبد هللا طلبة  الرقابة القضائیة على أعمال الضابطة اإلداریة  ثائر األحمد  46
  2010ناقش بالعام  د.فیصل كلثوم  المتغیرات الدولیة الجدیدة ظل واقع نظریة السیادة في خالد التدمري  47
 تاریخ 1335/11 برقم تسجل أمل یازجيد. الجرائم ضد اإلنسانیة في النظام األساسي لمحكمة روما سحاب النعني 48

23/2/2000 
 3530/26سجل برقم  د.محمد عزیز شكري النظام القانوني للمنطقة االقتصادیة الخالصة محمد أبو سریة 49

 23/8/1993تاریخ
الرقابة المالیة العلیا ومدى حاجة القطر العربي السوري إلى ھیئة رقابة مالیة  محمد العموري 50 

 قضائیة
 تاریخ 47/1 رقم ناقش بالقرار  د.یوسف شباط

25/9/1997 
 تاریخ 1426/11سجل برقم  د.عبود السراج تكییف الواقعة الجرمیة وأثره في الدعوة الجزائیة – دراسة مقارنة  محي الدین حطیني 51

17/3/1996 
/ص تاریخ 7492سجل برقم  د.ھشام فرعون 1959لعام 91عقد الفردي في قانون العمل السوري رقم عبد الستار قصاب  52

20/9/2000 
 تاریخ 718/6 رقم ناقش بالقرار  د.عبد هللا طلبة المسؤولیة اإلداریة بدون خطأ  سجیع میا 53

2/1/1998 
 تاریخ 2145/20 رقم ناقش بالقرار  د.عبد هللا طلبة القائد اإلداري في نطاق علم اإلدارة العامة مروان جوني 54

25/7/1991 
 تاریخ 856/9 رقم ناقش بالقرار  د.عبود السراج التدابیر اإلصالحیة لألحداث الجانحین –دراسة مقارنة أحمد كریز 55
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29/12/1994 
  29/9/1993 تاریخ 40/2ناقش بالقرار  د.محمد عزیز شكري المساواة في القانون الدولي و المنظمات الدولیةمدى الحق و محمد المغربي 56
 تاریخ 11/ 1034ناقش بالقرار رقم  د.محمد عزیز شكري حصانة الدبلوماسي و العامل الدولي إبراھیم كراف 57

21/1/1995  
 تاریخ 15/ 1911ناقش بالقرار رقم  د.ھشام فرعون  التحكیم التجاري الدولي – دراسة مقارنة احمد الشیخ قاسم  58

25/4/1991  
حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة بین الدساتیر الوطنیة والمواثیق الدولیة  ماجد عمران 59

 دراسة تحلیلیة مقارنة
  2010ناقش بالعام  د.فیصل كلثوم

 2009ناقش بالعام  د.ریاض العجالني حق تقریر المصیر ومسألة األقلیات  نبیل عساف 60
تنفیذ أحكام المحكمین الدولیة في القانون السوري وفي االتفاقیات الدولیة  علي ملحم 61

 الثنائیة والجماعیة
/ص تاریخ 1694سجل برقم  د.فؤاد دیب

26/2/2002 
 تاریخ 2524/26رقم  بالقرار تناقش د.فؤاد دیب المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیة إلى الدول النامیة وفاء فلحوط 62

15/9/2005 
/ص تاریخ 3250سجل برقم  د.یوسف شباط الجوانب المالیة التفاقیات تحریر التجارة العالمیة رضوان بارودي 63

16/4/2003 
د. عبد الجبار الحنیص + د. ھناء د.  تأثیر العولمة في السلوك اإلجرامي- دراسة تحلیلیة في علم االجتماع  الجنائي احمد مازن الحكیم 64

 برقاوي مشاركا
/ص  تاریخ 10171  برقمسجل

14/9/2008 
دور الموازنة العامة للدولة في تحقیق أھداف الخطة االجتماعیة واالقتصادیة  ضرار القزاز 65

 في سوریة
/ص تاریخ 9323سجل برقم د.یوسف شباط

23/10/2002 
/ص تاریخ 6893سجل برقم  د.عبد هللا طلبة التحكم في العقود اإلداریة – دراسة مقارنة  نور الدین قنواتي  66

5/8/2001 
 تاریخ 2531/26 م رقبالقرارناقش  د.محمد الحسین الك مرقابة القضاء اإلداري على االست محمد مھمالت  67

20/9/2005 
  2008ناقشت بالعام  + د. احمد عبد العزیزد.ھواش شاھین  المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة البحریة بأفعال غیر محظورة دولیا مریم عودة 68
  2010ناقش بالعام  نوحد.محمد الحسین د.مھند  وقف تنفیذ القرارات اإلداریة – دراسة مقارنة  عقبة سلطون 69
  2010ناقشت بالعام  د.محمد الحسین أثار العقد اإلداري بالنسبة إلى الغیر  سوسن بیطار 70
  2009ناقش بالعام  د.محمد الحسین عقد اإلنشاء واإلدارة والتسلیم potاإلدارة التعاقدیة للمرفق العام وفق نظام  محمد أدیب الحسیني 71
 2008ناقشت بالعام  د.عبود السراج الشاھد في الدعوة الجزائیة – دراسة مقارنة حال زودة 72
  2009ناقش بالعام  د.الیاس حداد الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة  عدنان برا نبو  73
  2010ناقش بالعام  د.الیاس حداد المسؤولیة المدنیة للمصارف في ضوء أحكام القانون والقضاء عیسى الحسین 74
  2010ناقش بالعام  صابونيالد.بارعة القدسي د.عماد  جریمة االحتیال عبر اإلنترنت  (األحكام الموضوعیة واألحكام اإلجرائیة ) محمد طارق الخن 75
/ص تاریخ 7262سجل برقم   د.نجم األحمد + د.محمد الحسین الجوانب القانونیة لعملیة اإلصالح اإلداري في سوریة أدیب الشیخ حسن  76

10/8/2004 
في الجمھوریة العربیة تطبیقات الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  محمد أنس أرناؤوط 77

 – دراسة مقارنةالسوریة 
   2008ناقش بالعام  د.فیصل كلثوم

 تاریخ 2129/22 رقم ناقش بالقرار  د.عبد هللا طلبةإدارة الجودة الشاملة في نطاق علم اإلدارة العامة – دراسة تحلیلیة تقنیة  علي عالو 78
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 9/7/2006 تطبیقیة في العمل الشرطي
  2010ناقش بالعام  د.یوسف شباط  على التجارة االلكترونیة الضریبة  ربیع شال ش 79
  2010ناقشت بالعام  د.یوسف شباط القرارات اإلداریة المحصنة من الرقابة القضائیة – دراسة مقارنة  نسرین طلبة  80
 قید التسجیل د.محمد الحسین االلتزام بالتنفیذ الشخصي من قبل المتقاعد  لمى جمعة  81
مفھوم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة وفق القانون الدولي العام في ظل  منیر سلمون 82

 الوضع الراھن 
  2010ناقش بالعام  د. أحمد عبد العزیز  د.نورا لدین حازم 

   2008بالعام ناقش  د. احمد عبد العزیز د.ھواش شاھین تسویة النزاعات البحریة وفق القانون الدولي   بسام أحمد  83
 تاریخ 1858/19ناقش بقرار  د.فؤاد دیب    د. محمد العبد هللا الحقوق المالزمة للشخص الطبیعي  محمد واصل  84

17/5/1995 
د.محمد العبد هللا  د. محمود جالل  المسؤولیة المدنیة لحارس السیارة  علي بوقرة  85

 حمزة 
 تاریخ 1142/10ناقش بقرار 

12/3/2001  
 تاریخ 9/ 843سجل بالقرار  د.ھشام فرعون التعویض في التأمین البحري على نقل البضائع المكي الدلھومي   86

10/2/1987  
 5قید التسجیل بقرار مجلس الكلیة رقم  د.عبود السراج المساھمة الشعبیة في القضاء الجزائي  ھشام دخل هللا  87

 13/2/1991تاریخ 
 تاریخ 1220بقرار مجلس الجامعة  د.محمد عزیز شكري  االختصاص االستشاري لمحكمة الدول الدولیة محمد نوري الحسیني  88

 ویتضمن الموافقة على خطة 3/4/1980
 البحث لموضوع رسالة الدكتوراه

اإلدارة المحلیة وممارسة الدیمقراطیة الشعبیة في القطر العربي السوري- مصطفى شربا  89
 دراسة مقارنة

 تاریخ 1704/38سجل بقرار  د.عبد هللا طلبة 
22/7/1979 

 تاریخ 1886/41سجل بقرار  د.كمال غالي القضاء ورقابة الشرعیة في سوریا – دراسة مقارنة مروان صباغ 90
29/8/1979 

 تاریخ 239منح درجة الدكتوراه بقرار  د.ریاض الخاني   االحتیاطي – دراسة مقارنة التوقیف عمر فاروق الفحل  91
10/7/1982 

 تاریخ  11/ 1307ناقش بقرار  د.محمد عزیز شكري الحمایة القانونیة الدولیة لرأس المال األجنبي عصام جمیل العسلي 92
11/3/1990 

 تاریخ 1928سجل بالقرار  د.محمد عزیز شكري  نحو میثاق جدید لجامعة الدول العربیة  عبد هللا الربایعة  93
30/6/1982  

 تاریخ 8/ 670سجلت بالقرار رقم  د.حسن جوخدار  ضمانات المتھم أمام قاضي التحقیق – دراسة مقارنة  سحر عكاش  94
11/1/1984   

 تاریخ 823سجل بالقرار رقم  د.ھشام فرعون مصیر العقود القائمة عند شھر اإلفالس – دراسة مقارنة زھیر قریسة  95
7/2/1984   

 تاریخ 15/ 1377سجل بالقرار رقم  د. حسن جوخدار النظریة العامة للشكوى كقید على حریة النیابة العامة – دراسة مقارنة  موسى ثابت  96
19/4/1984  

/ص تاریخ 2364سجل بالقرار رقم  د. نجم األحمد  مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة والعوامل المؤثرة فیھ  عبد الرزاق السلمو 97
16/3/2008  
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  2010ناقش بالعام  د.عبود السراج غسیل األموال والسریة المصرفیة بسام الزلمي 99
 تاریخ 1595ناقشت بالقرار   د. ھشام فرعون الحق في الحیاة الخاصة  كندة الشماط 100

26/4/2005  
 تاریخ 209ناقش بالقرار رقم  د. ریاض الخاني رضا المجني علیھ وأثره في المسؤولیة واألصول الجزائیة  خلیل زین 101

9/11/1979  
 تاریخ 1671سجل بالقرار  د. عبود السراج ضمانات المتھم في اإلثبات بالوسائل العلمیة  سعود اشتي  102

25/6/1994  
محمد عبد القادر  103

 البرتاوي
 بتاریخ 452ناقش بالقرار   د. محمد عبد هللا + د. ھشام فرعون  عقد التأمین بین الشریعة والقانون 

29/10/1998  
 تاریخ 93ناقش بالقرار رقم  د. زین العابدین بن بركات  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام في األردن – دراسة مقارنة منصور الفارس 104

23/9/1982  
 تاریخ 1607سجل بالقرار  د. عبود السراج المساھمة الشعبیة في القضاء الجزائي  قسام دخل هللا 105

29/5/1985  
/ تاریخ 1403سجلت بالقرار  د. عبود السراج التفتیش وضماناتھ في التشریع الجزائي – دراسة مقارنة  دعد موسى 106

12/3/1996  
سلیم عبد الغني  107

 حسین
/ص تاریخ 5938سجل بالقرار  د. بارعة القدسي الحمایة الجزائیة للطفل الضحیة 

 / عدل القرار لیصبح الرقم 6/7/2005
 / ص / 3909

  2010ناقشت بالعام  د. محمد واصل التوقیع االلكتروني ودوره في اإلثبات – دراسة مقارنة  ھال الحسن 108
د. أبو الشامات  الجوانب القانونیة لعقود التجارة الدولیة المبرمة  بالوسائط اإللكترونیة  نبیل الشبالق  109

 د. محمد سعید إسماعیل 
/ص تاریخ 10316سجل بالقرار 

17/9/2008 
/ص تاریخ 10318 بالقرار تسجل د.ماجد الحموي  مبدأ عدم الرد في إطار القانون الدولي لالجئین  إیمان حمدان  110

17/9/2008 
/ص تاریخ 12052سجل بالقرار رقم  د.أحمد إسماعیل  المبادئ العامة للقانون في نطاق الحقوق اإلداریة-دراسة مقارنة  مھدي رحال  111

10/11/2008  
/ص تاریخ 10767سجل بالقرار رقم  د. علي الجاسم  المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر في وسط الفریق الطبي – دراسة مقارنة  عبد الرحمن كساب 112

7/10/2008   
 تم شطبھ

د. جمال مكناس   النظام القانوني  للعنوان اإللكتروني للمتجر االفتراضي- دراسة مقارنة  حنان ملیكھ 113
 د. محمد سعید إسماعیل

  2011ناقشت بالعام 

/ص تاریخ 689سجل بالقرار  د. موسى متري  دراسة مقارنةأدوات سوق األوراق المالیة –  ھیثم الطحان  114
21/1/2009 

/ص تاریخ 8420سجل برقم   الحراكيد.  أثر األحكام الجزائیة في الدعاوى المدنیة – دراسة مقارنة  ھاشم رضائي  115
23/7/2008 

النظام القانوني للمجاري المائیة الدولیة مع دراسة خاصة لإلشكاالت القانونیة  رنا عبود  116
 حول نھر األردن

د. یاسر الحویش  
   مشرف مشارك مایا دباسد. 

/ص تاریخ 9168سجلت بالقرار 
13/8/2008   



7 
 

  2010ناقش بالعام  د. محمد الحسین  الضرر المعنوي – دراسة مقارنةعنمسؤولیة اإلدارة  عالء الدین حمدان  117
/ص تاریخ 7642سجل بالقرار رقم  إسماعیلد. أحمد   دراسة مقارنة– اإلداري عدم تنفیذ أحكام القضاء إشكالیات مجدي أبو فخر 118

28/6/2009 
/ ص تاریخ 14775سجلت بالقرار د. عبد الجبار الحنیص  في  الملكیة الفكریة للبرامج االلكترونیة ةالحمایة الجزائينسرین رضوان  119

28/12/2009  
/ص تاریخ 13455سجلت بالقرار د. صفاء اوتاني  دراسة مقارنة  –الجرائم الجنسیة عبر االنترنیت سوزان األستاذ  120

23/11/2009 
/ص تاریخ 9111سجلت بالقرار رقم د. البحري  دراسة مقارنة –تعزیز األداء التشریعي لمجلس الشعب السوري حنان عمرو  121

4/8/2009 
/ص تاریخ 14286سجل بالقرار د. جمیلة الشربجي  دراسة مقارنة –مفھوم الحقوق المكتسبة في القانون اإلداري علي حسن قویدر  122

15/12/2009  
/ ص تاریخ 13514سجلت بالقرار د . فواز صالح المسؤولیة المدنیة في قانون حمایة البیئة السوري زوزان محمد  123

24/11/2009   
فراس عبد المنعم  124

الشواف 
قید التسجیل د. ماھر ملندي أثر انضمام الدول العربیة إلى منظمة التجارة العالمیة ( سوریة نموذجاً ) 

د محمد الحالق + د محمد خیر العكام  دراسة مقارنة  –المشكالت التطبیقیة  للضریبة على القیمة المضافة عارف السعایدة  125
مشاركاً  

/ ص تاریخ 11265سجل بالقرار رقم 
1/9/2009   

الحق في المحاكمة العادلة في القانون الدولي مقارناً ببعض النظم القانونیة نزار صدقني  126
الداخلیة 

/ ص تاریخ 864سجل بالقرار رقم د. أمل یازجي 
19/1/2010  

/ ص تاریخ 8747سجلت بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص  دراسة مقارنة –تأثیر السیاسة الجنائیة الحدیثة على إعادة ھیكلة أحكام التقادم فاطمة خلیل  127
4/8/2010  

128 
 

د. یوسف شباط + د. ماھر ملندي الشراكة األوربیة المتوسطیة سوسن الرفاعي 
مشاركاً 

قید التسجیل 

/ ص تاریخ 1356سجلت بالقرار رقم د. جمیلة الشربجي   دراسة مقارنة –االختصاص القضائي في تأدیب الموظف العام بثینة سلیمان  129
1/2/2010  

د. نجم األحمد و د. حسن البحري  دراسة مقارنة –المسؤولیة الوزاریة محمد سوید  130
مشاركاً 

/ ص تاریخ 5218سجل بالقرار رقم 
11/5/2010  

/ ص تاریخ 4557سجل بالقرار رقم د. سام دلھ  دراسة مقارنة –نظریة اإلثبات في دعوى اإللغاء علي حسین العلفي  131
25/4/2010  

/ ص تاریخ 7484سجل بالقرار رقم د. محمد حاتم البیات  دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون  –اإلیجار المفضي إلى التملك عبد الرزاق الشیبان  132
4/7/2010  

/ ص تاریخ 694سجل بالقرار رقم د. محمد حاتم البیات مسؤولیة المصرف المدنیة في عقود االئتمان متیم ابراھیم  133
18/1/2011 

/ ص تاریخ 582سجل بالقرار رقم د. احمد الحراكي عقد العالج الطبي وآثاره یاسر المرعي  134
17/1/2011 

/ ص تاریخ 613سجلت بالقرار رقم د. أیمن أبو العیال  المسؤولیة المدنیة في مجال االتصال االلكتروني أروى تقوى  135
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17/1/2011 
/ ص تاریخ 1335سجل بالقرار رقم د. صفاء اوتاني إشكاالت تنفیذ الحكم الجزائي احمد المنور  136

2/2/2011 
/ ص تاریخ 1851سجل بالقرار رقم د. أمل شربا مسؤولیة الناقل البحري للبضائع نجوان عیسى  137

16/2/2011  
حمایة المس حازم الرمحین  138

 دراسة مقارنة –تھلك في المعامالت االلكترونیة 
 تاریخ 2/ ص2284سجل بالقرار رقم د. جودت الھندي 

28/2/2011  
د. محمد الحالق + د. منى ادلبي  دراسة مقارنة –المالحقة القضائیة في التشریع الجمركي امتثال فارس  139

مشاركا 
/ ص تاریخ 2901سجلت بالقرار رقم 

15/3/2011 
 –القرارات اإلداریة القابلة لالنفصال عن التصرفات القانونیة المرتبطة بھا كاسر یونس  140

دراسة مقارنة 
/ ص تاریخ 5078سجل بالقرار رقم د. نجم األحمد 

9/5/2011  
 دراسة مقارنة في القانون المدني –تبعیة التأمینات العینیة لاللتزام المضمون محمد صالح  141

و الفقھ األسالمي 
 4/7/2011د. محمد حاتم البیات 

142 
 

 25/4/2010د. صفاء أوتاني  دراسة مقارنة – الجزائیة ىخصخصة الدعوسلیمان ھوشان 

  
فادي جدید 

 18/10/2011حسن البحري الكونغرس األمریكي 

  
جمیل الحوشان 

 4/9/2011د. علي الجاسم الشركة متعددة الجنسیات و نشاطھا في الدولة المضیفة  

  
رنده الغفري 

 22/12/2011د. عبد الجبار حنیص + د. اوتاني بدائل العقوبات السالبة للحریة في السیاسة العقابیة المعاصرة 

  
محمد سامرالتركاوي 

 دراسة مقارنة  – يدور رئیس مجلس الوزراء في النظام النیابي البرلمان
20/2/2012 

 20/2/2012د. محمد الحسین  

  
مخلد توفیق خشمان 

   دراسة مقارنة  –سبل مكافحة الفساد اإلداري في األردن 

  
أحمد عمر  

المسؤولیة الدولیة المترتبة على جریمة  غسل األموال و التعاون الدولي 
في مكافحتھا 

 19/3/2012د. فؤاد دیب 

  
ایمان الدھان 

 18/3/2012د. أمل شربا  التسجیل في السجل العقاري و أثاره  

سیاسة مجلس الدولة السوري في نطاق انعدام القرارات األداریة – دراسة وسام كاشي  
 26/3/2012مقارنة 

 

 26/3/2012د. أحمد اسماعیل 

  
مھند الناصرالعلي 

 26/3/2012د. أحمد اسماعیل انعكاس الحكومة األلكترونیة على العمل األداري 

  
حمدو المسلخ 

 18/4/2012د. عبود السراج الحمایة الجزائیة للمستثمر في سوق  األوراق المالیة 
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باسم ونوس 
 دراسة –التطور الدستوري لعملیة التحول الدیمقراطي في الوطن العربي 

مقارنة 
 1/7/2012د. جمیلة الشربجي 

  
فادي الشعیب 

 28/6/2012د. جاسم زكریا مجلس األمن و حلف شمال األطلسي بین تفویض الصالحیات و المسؤولیة 

  
أحمد الیاس 

 11/7/2012د. جاسم زكریا نظریة الدین البغیض في القانون الدولي 

  
صبا جنیدي 

 10/7/2012د. عبود السراج العوامل المؤثرة على المسؤولیة الجزائیة للشخص األعتباري 

  
 

محمود صالح 

 
 دراسة مقارنة –أسالیب إشغال الوظیفة العامة 

 
د. محمد الحسین 

 
18/7/2012 

  
ھانا الغجري 

 24/10/2012د. ماھر ملندي حمایة حقوق  الطفل في األراضي العربیة المحتلة  

  
محمد عبد حمادي 

 دراسة مقارنة بین –الحمایة القانونیة للمنتجات الوطنیة من اإلغراق التجاري 
القانون السوري و العراقي 

 20/11/2012د. جودت ھندي 

  
أصالة كیوان 

 30/1/2013د. ابو العیال الیة انتقال الملكیة العقاریة في التشریع السوري 

  
لقمان حسین 

 الخطرة في المبیع  - دراسة مقارنة في النظم تااللتزام بالتبصیر بالصفا
القانونیة  

 29/4/2013د. البیات 

  
امیر ناصر 

 17/6/2013د. یاسر الحویش مفھوم المساھمة الجرمیة في اطار القانون الدولي الجنائي  

  
خالد حمود 

 29/7/2013د. بارعة القدسي البطء في تحقیق العدالة الجنائیة بین الواقع و القانون  

  
خالد شوشان 

 4/11/2013د. ماھر ملندي المساعدات اإلنسانیة و اشكالیاتھا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

النا شحفة  
 

 2/12/2013دھندي المسؤولیة المدنیة في مرجلة التفاوض في عقود نقل التكنولوجیا 

  
مھند العبود 

 8/5/2014د. حسن البحري النظریة اللیبرالیة و أثرھا في األنظمة السیاسیة المعاصرة 

مسؤولیة القائد العسكري المیداني وفقاً للقانون الدولي لؤي النایف  
 

 7/5/2014د. یاسر الحویش 

 دینا خدام الجامع  
التحكیم بوسائل الكترونیة 

 3/3/2014د. فواز صالح 

الھیثم حسن  
 

 
مدى التعویض عن أضرار المخاطر الطبیة 

 14/4/2014د. زھیر حرح 
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بشرى غیبور 
 3/2/2014د. عبود السراج الحمایة الجزائیة للوظیفة العامة من الفساد بین النظریة و التطبیق 

  
سامر المصطفى 

 22/6/2014د. ھیثم الطاس إعادة تأھیل الشركات التجاریة المتعثرة قانوناً 

  
نانسي التركماني 

 دراسة مقارنة –تأصیل الدافع و آثاره في التجریم و العقاب 
 
 

 20/7/2014د. صفاء اوتاني 

 28/10/2014د. زكریا التمییز بین حریة الرأي و التعبیر وخطاب الكراهیة في القانون الدولي  مالذ مكنا  
 

محمد حسن 
 دراسة –مسؤولیة الدارة عن األضرار الناجمة عن األعمال اإلرهابیة 

مقارنة 
 1/2/2015د. محمد الحسین 

  
فاطمة عنایه 

د. الطاس  دراسة قانونیة مقارنة  –إفالس المصارف وأثره على العملیات المصرفیة 
26/11 /

2014 
 

رزان بیرقدار 
االستغالل التجاري للفضاء الخارجي في القانون الدولي والتشریعات 

الوطنیة 
 21/12/2014د. أمل یازجي 

  
أمامة اسماعیل 

 8/4/2015د. محمد حاتم البیات  وسائل دفع المسؤولیة المدنیة في مجال النقل متعدد الوسائط

 18/3/2015د. صفاء اوتاني حمایة الجانب المعنوي للشخصیة اإلنسانیة في القانون الجزائي رزان العلبي  
 25/5/2015د. أیمن أبو العیال الحمایة القانونیة للحقوق العینیة العقاریة بدعاوى الحیازة سمیرة الوتار  
 6/7/2015د. صفاء اوتاني المواجهة الجزائیة  لإلرهاب المنظم كنان غانم  
 10/6/2015د. عبد الجبار الحنیص النظام العام في قانون أصول المحاكمات الجزائیة روبا حامد  
 

نفن سطاس 
اتفاقیة االمم المتحدة لعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق الحر كلیًا 

 دراسة قانونیة مقارنة – قواعد روتردام –أو جزئیًا 
 6/7/2015د. أبو الشامات 

 17/8/2015د. بارعة القدسي المسؤولیة الجزائیة عن النشر اإلعالمي وااللكتروني أیهم حسن  
 

محمد سعید الغندور 
االتجاهات المتطورة لسلطة القضاء اإلداري في توجیه األوامر إلى 

 دراسة مقارنة –اإلدارة 
 21/7/2015د. محمد الحسین 
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سامر البریدي 

خصوصیة اإلثبات في المعامالت االلكترونیة بموجب أحكام القانون رقم 
 دراسة مقارنة – 2014 لعام 3

 23/8/2015د. شربا + د. الجاسم 

/ 7/12د. النحیلي  دراسة مقارنة –الدور االستشار لمجلس الدولة السوري اصف عساف  
 29/12/2015د. نحیلي  دراسة مقارنة –القرار اإلداري المضاد نادیا دعبول  
 

علي بوحمود 
 –دور اإلصالح المالي في إنجاح عملیة إعادة اإلعمار في سوریة 

دراسة تحلیلیة 
 6/1/2016د. صابوني 

 
حسام مخلوف 

مالمح النظام السیاسي المقترح لسوریة في ضوء المبادئ الدستوریة 
 دراسة تحلیلیة مقارنة –العامة 

 10/1/2016د. نحیلي 

 6/1/2016د. الحسین إنهاء خدمة الموظف العام لعدم الكفایة الوظیفیة  میرفت اسكندر  
 

طارق الغزالي 
 دراسة –اإلطار القانوني للتعددیة الحزبیة في الجمهوري العربیة السوریة 

تحلیلیة مقارنة 
 6/1/2016د. البحري 

 29/2/2016د. الحالق + د. العكام  دراسة مقارنة –الخصم والرد في الضریبة على القیمة المضافة ماریا لبابیدي  
 15/2/2016د. بارعة القدسي التصدي التشریعي للجریمة المنظمة في سوریة مهند كرباج  
 

ریما الرفاعي 
دور االعتراض على القوانین في تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة 

 دراسة تحلیلیة مقارنة –والتنفیذیة 
 8/5/2016د. جمیلة الشربجي 

 14/2/2016د. النحیلي  دراسیة مقارنة –الحمایة القانونیة للحقوق المعنویة للموظف العام فطمة هواري  
 29/3/2016د. أحمد اسماعیل  دراسة مقارنة –الضوابط الدستوریة للوظیفة الالئحیة أنس أبو فخر  
 14/3/2016د. نجم األحمد  دراسة مقارنة –حدود الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة لإلدارة مجد حناوي  
 

سعود النزال 
مدى ضمان الدولة للتعویض عن األضرار الناشئة عن األعمال 

اإلرهابیة  
 25/4/2016د. أمل شربا + د. علي الجاسم 

رشا أیوبي  
 

 29/2/2016د. الهندي  دراسة مقارنة –تحدید المسؤولیة المدنیة للناقل الجوي 

 29/2/2016د. حرح  دراسة –مدى مشروعیة إجراء التجارب الطبیة على جسم اإلنسان میرفت الخطیب  
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مقارنة 
 

رشا الفتال 
 بین 2002/ لعام 55قانون لجان األبنیة وهیئات شاغلي البناء رقم /

النظریة والتطبیق 
 13/3/2016د. شربا 

 
امال المقداد 

 دراسة –عقد تأجیر الرحم بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 
مقارنة 

 13/3/2016د. فواز صالح 

 
أحمد االمام 

 دراسة –المشكالت الناجمة عن تقدیم الخدمات المصرفیة االلكترونیة 
قانونیة مقارنة 

 29/3/2016د. ابو الشامات +د. ملیكة 

 14/3/2016د. أبو الشامات + د. ملیكة حمایة العالمة التجاریة في عالقتها باسم النطاق االلكتروني فراس بلحة  
 13/3/2016د. أبو الشامات + د. المصري المركز القانوني لسوق دمشق لألوراق المالیة في ضوء التشریع السوري وائل یوسف  
 9/3/2016د. الطاس + د. قرباش مبدأ مصلحة الشركة وأثره في قرارات الشركة المساهمة عمار مرهج  
 10/4/2016د. ماهر ملندي حمایة حقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة  رنا أحمد  
 29/2/2016د. النحیلي اإلطار القانوني للوظائف المحجوزة نبیل حربا  
 

ابراهیم الطویل 
النظام القانوني لتبادل البیانات التجاریة االلكترونیة في االعتماد 

المستندي االلكتروني 
 21/6/2016د. الطاس 

 21/6/2016د. البحري  دراسة تحلیلیة مفارنة –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات السیاسیة مسعود حمو  
 7/6/2016د. الشربجي  دراسة مقارنة –دور النظام البرلماني في إرساء الدیمقراطیة المعاصرة سلیم علوش  
 21/6/2016د. التركاوي  دراسة مقارنة –الجزاءات التأدیبیة المحقنعة في نطاق الوظیفة العامة عامر االبراهیم  
 23/5/2016د. الحراكي عدم التنفیذ العیني على العقار بحكم القانون علي محفوض  
زینب قداحة   

 
 21/6/2016د. السراج القصد االحتمالي في جریمة القتل  

 20/7/2016د. نجم األحمد  دراسیة مقارنة –اإلجراءات التمهیدیة إلبرام العقد اإلداري حمد األحمد  
 25/7/2016د جمیل صابوني ظاهرة عجز الموازنة العامة في الدول الناكمیة علي سلیمان  
 4/8/2016د. عمار التركاوي  –الرقابة القضائیة على إجراءات اإلدارة في نطاق تنفیذ العقود اإلداریة زیاد العرسان  



13 
 

دراسة مقارنة 
 4/8/2016د. بارعة القدسي  دراسة مقارنة – في اإلثبات الجزائي يمشروعیة الدلیل اإللكترونعیسى الذیب  
 8/8/2016د. صفاء أوتاني العالج بالخالیا الجذعیة بین المشروعیة والتجریم  رفیف العبه جي  
 4/8/2016د. جاسم زكریا تأثیر سیاسات البنك الدولي في حقوق اإلنسان في البلدان النامیة  محمد جاسم  

 2016 / 7 / 25 د. صابوني ظاهرة عجز الموازنة العامة في الدول النامیة علي سلیمان 
 2016 / 8 / 4 د. جاسم زكریا تأثیر سیاسات البنك الدولي في حقوق اإلنسان في البلدان النامیة محمد جاسم 
 2016 / 8 / 4 د. التركاوي الرقابة القضائیة على إجراءات اإلدارة في نطاق تنفیذ العقود اإلداریة – دراسة مقارنة زیاد العرسان 
 

 خالد المقداد
دور األحزاب السیاسیة في اختراق مبدأ الفصل بین السلطات في األنظمة السیاسیة 

 المعاصرة
 2016 / 8 / 21 د. الشربجي

 2016 / 8 / 22 د. ادلبي أسالیب مكافحة التهریب الجمركي نور صالح 
 2016 / 9 / 5 د. محمد الحسین دور التمویل في استقاللیة وحدات اإلدارة المحلیة – دراسة مقارنة شادي اسماعیل 
 27/9/2016 د. محمد الحسین حق اإلضراب في المرافق العامة عبد الرزاق الحسین 
 29/7/2016د. نجم األحمد  دراسو مقارنة –اإلجراءات التمهیدیة البرام العقد االداري حمد االحمد  
 24/10/2016د. نحیلي  دراسة مقارنة –رقابة القضاء اإلداري على األعمال المادیة لإلدارة ماجد عیسى  
 19/12/2016د. منى ادلبي إشكالیة الدین العام في االقتصادیات العربیة یاسمین ابراهیم  
 24/10/2016د. احمد اسماعیل  دراسة مقارنة –عقود تفویض المرفق العام وٕاشكاالتها التنفیذیة أوس مخیبر  
 2/1/2017د. بارعة القدسي الحمایة الجزائیة لحق االنسان في بیئة سلیمة ایمن العتر  
 

سلیمان طراف 
 دراسة مقارنة بین محكمة العدل لبدولیة والمحكمة –قانون البحار في القضاء الدولي 

الدولیة لقانون البحار 
 22/11/2016د. مایا الدباس 

 
 

 
 5/12/2016د. هیثم الطاس  دراسة مقارنة  –النظام القانوني لإلسناد التجاریة اإللكترونیة محمد خضور 

 2/1/2017د. ماهر ملندي تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلیة للدول  عمار الصعیدي  
 

شذى دیروان 
سلطات سوق دمشق لألوراق المالیة في جمایة المستثمرین من الممارسات غیر 

المشروعة 
د. محمد فاروق أبو الشامات + 

میسون المصري 
17/1/2017 
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 17/1/2017د. متري  التأصیل والتطویر –قواعد تصضفیة الشركات في القانون السوري هال البرجس  
 7/2/2017د. متري بطاقة االئتمان السوریة من وجهة نظر القانون هبة الصوص  
 7/2/2017د. متري األوراق  المالیة الحكومیة من الناحیة القانونیة هاني زینه  
 9/3/2017د. الطاس النظام القانوني لالستحواذ على الشركات التجاریة - معید أحمد حسین  
 13/3/2017د. بارعة القدسي دور قاضي األمور المستعجلة في القضایا الجزائیة أحمد نعمان  
عبد الجبار  

المحمود 
 9/3/2017د. حرح سلطة هیئة التحكیم في اتخاذ اإلجراءات التحفظیة والمستعجلة 

 

د.شربا  دراسة مقارنة –القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في التشریعات الوطنیة محمد شهاب 
1/3/2017 
 
 

 9/3/2017د. یازجي جرائم العنف الجنسي في القانون الدولي الجزائي ایهاب كسیبة  
 26/4/2017د. جاسم زكریا +  د. رنا عبود حمایة حقوق طالبي اللجوء في منطق العبور محمد الشیخ  
طالل الحاج  

ابراهیم 
 13/3/2017د. مایا الدباس الهجمات السیبرانیة على شبكات الحاسوب في ضوء القانون الدولي اإلنساني  

 17/5/2017د. أحمد اسماعیل   دراسة مقارنة –سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف االستثنائیة احمد الحسین  
 1/6/2017د. محمد الحالق  دراسة تحلیلیة  –المعاملة الضریبیة للمصارف الخاصة في سوریة حبیب عبد اهللا  
 4/6/2017د. خازم دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین وأثره في حمایة حقوق اإلنسان نغم ستیتي  
 25/4/2014د. السراج المفهوم الحدیث لمبدأ الشرعیة الجزائیة ربیع حنا  
 12/4/2017د. الطاس الدعاوى المصرفیة محمد الباخوخ  
 2/4/2017د. الطاس دراسة القواعد الخاصة بمصارف االستثمار نور المغربي  
 1/6/2017د. الحالق  دراسة تحلیلیة –المعاملة الضریبیة للمصارف الخاصة في سوریة حبیب عبد اهللا  
ذ 15/6/2017د. اسماعیل  دراسة مقارنة –تقییم أداء العاملین وأثره على المسار الوظیفي عمار السالم  
 19/6/2017د. ابو العیال  دراسة مقارنة –انعدام الحكم القضائي محمد العلوه  
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 20/7/2017د. ادلبي ترشید االنفاق العام في سوریة في ظل الحرب وتداعیاتها حسن فاضل  
 23/7/2017د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة للقرار اإلداري دانیال حبیب  
 17/7/2017د. الحالق + عكام  دراسة مقارنة –اإلصالح الضریبي في مجال الضرائب على الدخل ثراء ریا اسكندر  
 21/8/2017د. الطاس + د. قرباش النظام القانوني للشركة المساهمة الغفلة قید التأسي وائل الیاسین  
 24/7/2017د. متري + د. الجندي تجزئة الشركات التجاریة احمد لبقاسم  
 23/7/2017د. الطاس الضوابط والمسؤولیة المصرفیة في معرض منح اإلئتمان الحسن یونس  
 18/10/2017د. ابو العیال + د. كحیل النظریة العامة للعمل الوالئي وأهم تطبیقاته في التشریع السوري والمقارن امل الغانم  
 18/10/2017د. شربا المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیر علي الدیوب  
 

نوار محمود 
ضمانات حقوق االنسان وموجبات حمایة الدولة في نطاق الشرعیة الدولیة لحقوق 

االنسان 
 25/10/2017د. جاسم زكریا 

 10/9/2017د. القدسي ضمانات المشتبه فیه في مرحلة البحث األولى ضیاء محمود  
 6/9/2017د. البحري  دراسة مقارنة –الرقابة على الحمالت االنتخابیة یوسف رزوق  
 10/9/2017د. التركاوي  دراسة مقارنة –الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة المحلیة انس رعد  
 28/11/2017د. البحري  دراسة مقارنة –حاالت انتهاء العضویة البرلمانیة هنادي ادریس  
 

سامیة الحسن 
الشراكة بین القطاع العام والخاص ودورها في ضبط العجز في الموازنة العامة للدولة 

 دراسة تحلیلیة مقارنة –
 

 12/9/2017د. العموري 

 
سهام انجق 

احكام العقد في قانون المعامالت االلكترونیة السوري مقارنة مع احكامه في القانون 
المدني 

 13/11/2017د. صالح 

 
محمد الجبر 

النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي التي ال یشملها البروتوكوال اإلضافي 
م 2017الثاني لعام 

 13/12/20107د. خازم 

 17/1/2018د. الطاس التنظیم القانوني للتسلیف على األسناد محمد محمد  
 15/2/2018د. نجم األحمد + د. سنان  دراسة مقارنة –اإلشراف القضائي على االنتخابات الرئاسیة وسام ونوس  
 4/3/2018الحالق + التركاوي  دراسة مقارنة –السیاسة القضائیة لنظریة التعویض العادل في العقود اإلداریة حسام خدام الجامع  
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 4/3/2018د. ملیكه الحلول القانونیة لمشكالت الدفع االلكتروني محمد یوسف  
 2/3/2018مؤید زیدان +عبد المنعم سقا دراسة مقارنة –الوصیة الواجبة في الفقه اإلسالمي والتشریعات الوضعیة مجد حمود  
 4/3/2018د ماهر ملندي +موسى متري فعالیة القواعد الدولیة الناظمة للعمل المصرفي مضر یوسف  
 8/1/2018احمد إسماعیل طرائق الطعن في األحكام القضائیة اإلداریة-دراسة مقارنة إیهاب علیا  
 

فادي محمود 
– واثره على العامل واإلدارة ةالتنظیم التشریعي لتدریب وتأهیل عمال المرافق العام

دراسة مقارنة 
 18/1/2018سعید نحیلي 

 
فادي محمود 

– واثره على العامل واإلدارة ةالتنظیم التشریعي لتدریب وتأهیل عمال المرافق العام
االردن -فرنسا –دراسة مقارنة)سوریة 

سعید نحیلي 
(عنوان الرساله  المعدل 9/2/2020
 (

 
محمد عالء محمد 

–دور نظریة اإلثراء بال سبب في حمایة المتعاقد الفعلي ضمن اطار العقد االداري 
دراسة مقارنة 

 4/3/2018محمد الحالق+عمار التركاوي 

 4/3/2018ساجر الخابور الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة للمستثمر األجنبي-دراسة مقارنة احمد حریري  
 7/3/2018هال الحسن األحكام القانونیة المتعلقة بالوفاة ایمان كریم  
 18/1/2018صفاء اوتاني مؤثرات العولمة في الجریمة المنظمة مهیب نصر  
 19/3/2018احمد اسماعیل+سنان عمار الحمایة القانونیة للنازحین-دراسة مقارنة محمداقبال انق  
 7/2/2018احمد اسماعیل دراسة مقارنة –دور القضاء في مواجهة االعتداء المادي لالدارة محمد محمود  
 7/2/2018هیثم الطاس+حنان ملیكه اإلشكالیات القانونیة لشركات التخزین االلكتروني محمد تكروني  
 19/3/2018منى ادلبي دراسة مقارنة –الدعوى الضریبیة في ظل قضاء ضریبي متخصص هالل الكریان  
 10/1/2018حسن البحري المفهوم الدستوري للمواطنة ودورها في بناء الدولة-دراسة تحلیلیة محمد علي حمد  
عبد اللطیف  

القطرنجي 
 3/4/2018جودت الهندي الحمایة القانونیة للمؤمن له في عقد التامین دراسة مقارنة 

 18/2/2018احمد اسماعیل دراسة مقارنة –النظام القانوني للمسؤولیة االداریة التعاقدیة حسن محفوض  
 13/12/2017جمیل صابوني اهمیة التنسیق بین القوانین المالیة والنقدیة في حل األزمة االقتصادیة السوریة رائد بحري  
 9/11/2017محمد العموري دور الشفافیة والمساءلة في االصالح االداري دیما الفتى  
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 23/1/2018محمد العموري  مع اإلدارة وتنفیذها على حسابه دراسة مقارنة دسحب تنفیذ االعمال من المتعاقحسام فیصل  
 12/4/2018فواز صالح دراسة مقارنة –نظریة الظروف الطارئة عالء دكدوك  
 19/2/2018موسى متري الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في المسلسالت التلفزیونیة-دراسة تحلیلیة تاصیلیة االء شاهین  
 24/7/2017موسى متري+ سهیر الجندي تجزئة الشركات التجاریة احمد القاسم  
 11/1/2018عبود السراج النظریة العامة للجریمة االعالمیة علي المحمود  
 4/3/2018امل یازجي الحق في حمایة البیانات الشخصیة في اطار تدفق المعلومات عماد البشاره   
 21/8/2017هیثم الطاس+محمد قرباش االنظام القانوني للشركة المساهمة المغفلة قید التاسیس وائل الیاسین  
 26/4/2018میسون المصري  النظام القانوني السناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة المغفلة باسل الحركي  
 30/4/2018موسى متري +محمد الجاللي  fidicالقواعد المستجدة اوامر التغییر والمطالبات في عقد االنشاءات الدولیة علي هرموش  
 26/4/2018نور الدین خازم استیفاء حقوق الضحایا في الجرائم الدولیة علي عبد اهللا   
عبد الغني  

الحمیدي  
 26/4/2018ساجر الخابور  التحكیم متعدد االطراف في العقود الدولیة 

 
هال دیوب 

حمایة المدنیین في المناطق المأهولة خالل النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع 
الدولي 

د. نور الدین خازم 
 

20/6/2018 

 2/7/2018د. علي الجاسم + د. محمد یوسف  دراسة مقارنة –التنظیم القانوني لبراءة االختراع اإلضافیة عبد اهللا موسان  
 6/6/2018د. مؤید زیدان  دراسة مقارنة –الحمایة القانونیة لحق الطفل في الحضانة عمار البیك  
 14/5/2018د. حنان ملیكه + قرباش الجوانب القانونیة لعالقة الشركة األم بالشركة الولیدة عالء سلیمان  
 20/6/2018د. منى ادلبي + د. مایا الدباس التدابیر االقتصادیة الدولیة القسریة وأثرها في السیاسة المالیة والنقدیة في سوریة فراس سعد الدین  
 20/6/2018د عیسى المخول المصلحة في الطعن الجزائي حسین دیوب  
 6/6/2018 د عبد الجبار الحنیص دراسة مقارنة –المنافسة غیر المشروعة في القانون الجزائي وسیم طعمة  
 5/8/2018نور الدین خازم دور النظام المصرفي الدولي في مكافحة جریمة تمویل االرهاب محمد غره  
 

محمد حسام غره  
 –عقد البناء والتملك والتشغیل والتحویل b.o.o.tتعاقد ادارة المرفق العام وفق نظام  

دراسة مقارنة 
 5/8/2018محمد الحسین 
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ناشد نخلة 

 مرفقي – دراسة تاصیلیة نظریة وتطبیقیة –عالقة الرضا الوظیفي باداء المرفق العام 
التربیة والصحة نموذجا 

 5/8/2018محمد الحالق 

 5/9/2018محمد الحالق مدى التزام المرافق العامة االداریة في سوریة بتطبیق مبادئ الحوكمة هیفین دیركي  
 14/5/2018حنان ملیكه +محمد قرباش الجوانب القانونیة لعالقة الشركة االم بالشركة الولیدة عالء سلیمان   
 3/9/2018ماهر ملندي الحمایة القانونیة الدولیة لالستثمار االجنبي اریج فهد  
 10/9/2018جمیل الصابوني دور الرقابة المالیة في تعزیز مبدا الشفافیة في الموازنة العامة دراسة مقارنة صبحي داود  
 2/10/2018نجم االحمد اثار انقضاء المدة المحددة للطعن بااللغاء علي الحسن  
 15/10/2018جاسم زكریا التدخل الدیمقراطي في التنظیم الدولي المعاصر اسامةه العلي  
 

محمد العبداهللا 
دراسة –القواعد الواجبة التطبیق على منازعات العقود الدولیة للتجارة االلكترونیة 

مقارنة بین المنهاجین التنازعي والمادي 
 15/10/2018ساجر الخابور 

 15/10/2018میسون المصري  دراسة مقارنة –النظام القانوني لودیعة االوراق المالیة اباء حندي  
 14/10/2018عیسى مخول السیاسة الجنائیة للمشرع السوري في جرائم الخطر محمد سراج  
عبد اهللا یحیى  

مكناس 
 17/10/2018امل شربا +محمد یوسف حمایة الحقوق األدبیة للمؤلف في ضوء التشریع السوري والتشریعات المقارنة 

 21/11/2018مایا الدباس ضمانات العدالة في الجرائم الدولیة بین القضائین الوطني والدولي سماح ابو سته  
 16/12/2018ملندي دور المنظمات الدولیة في إعادة اإلعمار وأثره في السیادة السوریة فاتن سیروان  
 7/1/2019الطاس  دراسة مقارنة –القواعد القانونیة الناظمة لحریة المنافسة والء شكري مراد  
 6/1/2019نجم األحمد  دراسة مقارنة –األسس القانونیة لمشروعیة عمل المجالس المحلیة عهد سلیمان  
 7/1/2019 الجندي –هیثم الطاس التوفیق بین أصحاب المصالح في الشركات المساهمة المغفلة زیاد العلي المحمد  
 3/12/2018الحالق  دراسة مقارنة –نطاق القواعد اإلجرائیة الضریبیة سهیل صقور  
 6/1/2019مخول دور محكمة النقض في تحقیق األمن القضائي على الصعید الجزائي لما حالق  
 16/12/2018ملندي دور المنظمات الدولیة في إعادة اإلعمار وأثره \في السیادة االسوریة فاتن السیروان  
 16/12/2018د. نحیلي الطلبات المستعجلة والمتعلقة بعقود اإلدارة العامة اسامة العوا  
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 6/1/2019د. نجم األحمد  دراسة مقارنة –االنحراف التشریعي وأثره في الحقوق والحریات العامة فلایر أبو محمود  
 24/1/2019د. الحراكي  دراسة مقارنة –سلطة رئیس التنفیذ في البت بإشكالیات التنفیذ روال حامد  
 25/2/2019د. البحري الدعوى الدستوریة في القضاء الدستوري المقارن دراسة تحلیلیة طارق المحمد  
 

وسام یزبك 
الرقابة القضائیة على القرارات اإلداریة التنظیمیة بین القضاء  الدستوري 

 دراسة مقارنة –واإلداري 
 7/3/2019د. نحیلي 

 12/3/2019د عیسى مخول ضوابط الركن المعنوي في الجریمة المقصودة  فراس حمود   
 21/1/2019بارعة القدسي الحمایة  الجزائیة لالسرة في التشریع السوري المقارن سعد سلیم  
 

طالل الهدلي 
دور لجنة حقوق االنسان في الرقابة على تطبیق العهد الدولي الخاص  

بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
 25/3/2019نور الدین خازم 

 4/3/2019عیسى مخول اثر التنظیم القضائي الجزائي في تحقیق المحاكمة العادلة تهاني المال  
 25/3/2019منى ادلبي نظام الضریبة الموحدة ومدى امكانیة  تطبیقه في سوریة سلیمان الفندي  
 

سماح عوض 
 –البیئة القانونیة لالستثمار في سوریة ومدى انسجامها مع المعاییر الدولیة 

دراسة تحلیلیة     
 7/4/2019د. صابوني 

 2/6/2019د. الدباس دور المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في الرقابة على المحاكمة العادلة فائز أبو عجیب  
فادي فخر الدین  

الشعراني 
 21/5/2019د. میكائیل العدالة اإلصالحیة لألحداث 

 12/6/2019د. ابو الشامات+ متري قواعد الحد من مخاطر المصارف المثال السوري سدیم النحاس  
 23/5/2019د. المصري  دراسة قانونیة –الحمایة القانونیة من مخاطر التوریق محمد علي العلي  
 16/6/2019د. شربا اعادة التوازن العقدي بین المهني والمستهلك دراسة مقارنة محمد نوارالهبول  
 2/6/2019د. حرح التنظیم العقدي للقوة القاهرة في العقود طویلة األجل- دراسة مقارنة محمد التونسي  
 1/7/2019د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –النظام القانوني للتحقیق اإلداري علي دربولي  
 29/4/2019د. ابو الشامات + الطاس النظام القانوني لشركات إدارة نفقات التأمین الصحي رؤى مصطفى دیب  
 10/8/2019د. صابوني  دراسة مقترنة –الترقیة في نطاق الوظیفة العامة بشار الخیاط  
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 22/7/2019د. التركاوي  دراسة مقارنة –دور مجلس الدولة السوریفي حمایة اقتصادیات العقد اإلداري صبا شیبان  
 1/8/2019د. صالح  دراسة مقارنة –النظام القانوني للتجارب الطبیة على اإلنسان علي الحسین  
محمد الخلف  

العیسى 
 8/8/2019د. العموري األثر السیاسي لدور القاضي اإلداري  

 19/8/2019د احمد اسماعیل  الجوانب المالیة في عقد االشغال العامة  عمار القصبة  
 19/8/2019د محمد العموري  دراسة مقارنة –الحرمان من التعاقد مع االدارة جاسم الشعله  
 16/9/2019د. زكریا مفهوم اإلذعان في التنظیم الدولي المعاصر احمد موسى  
 

هدیل العقرباني 
 دراسة –التوازن بین إجراءات الضبط اإلداري وحمایة الحریات االقتصادیة 

مقارنة 
 3/9/2019د. نجم األحمد 

 16/9/2019د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –اإلطار التطبیقي للقرائن في القضاء اإلداري سامي المهشم   
     
 18/2/2020د زهیر الحرح +محمد یوسف  النظام القانوني للحق االدبي للمؤلف حق تقریر النشر وحق السحب  شیرین بیرقدار  
 18/2/2020محمد الحالق  اصالح اإلدارة الضریبیة  فرح فرهود   
 

محمد درویش  
دراسة مقارنة بین التشریع –التنظیم القانوني اللتزامات المرأة العاملة 

والتشریعات العربیة  
 17/2/2020د امل شربا  

 24/11/2019د مؤید زیدان  المسؤلیة المدنیة عن عملیات نقل الدم  میادة القرعان  
 17/2/2020د جمیل صابوني   دراسة مقارنة  –دور الدفع االلكتروني في كفاءة الجبایة الضریبیة ساره زین العابدین   
 

احمد الفرواتي  
النظام القانوني للشكوى وألیات اإلثبات امام المحكمة االوربیة لحقوق 

االنسان  
 1/3/2020د مایا الدباس  

 1/3/2020د امل یازجي  االتجار غیر المشروع بالسالح في التنظیم الدولي المعاصر  حسام النابلسي   
 3/2/2020د میسون المصري  النظام القانوني لسوق السلع في األسواق المالیة  محمد انس نجم   
 3/2/2020د.فواز صالح  دراسة مقارنة  –نحو قانون ناظم للمسؤلیة الطبیة المدنیة ایفا رمضان   
 2/3/2020د.محمد الحالق  دراسة مقارنة  –مشكالت االدارات الضریبیة في الدول النامیة محمد حمزة  
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الطحان  
 19/12/2019د.عمار التركاوي  دراسة مقارنة  –امتیازات االدارة المتعاقدة في نطاق تنفیذ العقود االداریة غسان الجیوش   
 19/12/2019د.زهیر الحرح  دراسة مقارنة بین القانون السوري والفرنسي  –الوعد بعقد البیع امجد علي   
 29/12/2019د.بارعة القدسي  قرینة البراءة :بین التحدیات والحمایة  جیداء العبد الواحد   
 12/1/2020د.حنان ملیكه النظام القانوني للتداول االلكتروني لالوراق المالیة  مرهف كله   
 17/3/2020د.ایمن ابو العیال  الخطأ المهني والمسؤولیة الناجمة عنه في القانون واالجتهاد القضائي  باسم السید   
 18/3/2020د.زهیر حرح  شكلیة االنعقاد واالثبات في العقود المدنیة  حسن یعقوب   
نسرین الطحان  

الشهیر بالعدس  
 16/3/2020د.جودت الهندي  تأمین المسؤولیة المدنیة الطبیة-دراسة مقارنة  

 3/2/2020د.تمیم میكائیل  الحمایة الجزائیة عن التعامالت المصرفیة  حسام حیدر   
 

غنى دبج  
شطب الدعوى وأثره على ترقین االشارة في ضوء قانوني اصول 

دراسة مقارنة  –المحاكمات والسجل العقاري 
 3/2/2020د.محمد حاتم البات  

 
صبا الحسن  

دور الجهات العامة في تأهیل موظفي وعمال  االدارة العامة السوریة 
INA- دراسة مقارنة – -انموذجا

 3/2/2020د.حسن البحري  

     
 13/10/2019د.محمد العموري  دراسة مقارنة  –إبرام العقود اإلداریة االلكترونیة عزه سلمان   
 14/1/2020بارعة القدسي  دور الذكاء االصطناعي في ارتكاتب الجرائم  رواد معال  
 18/5/2020هیثم الطاس دور التحكیم في حل نزاعات االستثمار األجنبي  العباس یونس  
 

طارق حمودي 
إشكالیات االختصاصین القضائي والتشریعي في المنازعات الدولیة لكرة 

القدم 
 15/6/2020ساجر الخابور 

 30/6/2020جودت هندي المسؤلیة المدنیة عن االضرار الناتجة عن استخدام الشبكة المعلوماتیة  وفاء ادریس   
 30/6/2020عمار التركاوي دراسة مقارنة –التنظیم القانوني لعقد القرض العام منار مرهج   
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ابراهیم علي 

 –أثر الشكل الدستوري للدولة على فاعلیة مبدأ الالمركزیة المحلیة 
دراسة مقارنة 

 1/11/2020د. نحیلي 

محمد عالء  
السروجي 

 28/10/2020د. التركاوي  دراسة مقارنة –الرقابة القضائیة على حكم التحكیم في العقود اإلداریة 

 10/11/2020د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –الطعن بطریق التماس إعادة النظر في األحكام اإلداریة كامل العلي  
 9/8/2020د. صابوني نظام الرقابة على النقد في سوریة محمد حسان علوان  
 

محمد باسل حمامي 
الحمایة القانونیة للشركات السوریة في ظل عملیات االستثمار األجنبي 

في سوریة 
 2/9/2020د. ملیكه + د. جندي 

 
اسامة المصري 

 دراسة –تطور مبدأ فصل السلطات في الوالیات المتحدة األمریكیة 
تحلیلیة  

 9/8/2020د. البحري 

 
مهند المصري 

 دراسة مقارنة " الوالیات المتحدة –االختصاصات اإلداریة لرئیس الدولة 
األمریكیة " " فرنسا، مصر، سوریة  

 8/11/2020د. نحیلي 

 10/11/2020د. ملیكه + شرقطلي حوكمة الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة  خالد المقداد  
 12/11/2020د. محمد الحسین النظام القانوني للمحكمة اإلداریة العربیة محمود سراقبي  
 12/10/2020د. الشربجي  دراسة مقارنة –وقف الخصومة اإلداریة ضیاء الدین األشقر  
 

منیر عباس  
 دراسة –اآلثار الوظیفیة للعالقة بین المسؤولیتین المسلكیة والجزائیة 

مقارنة 
 15/11/2020د. الحسین 

 15/11/2020د. الحسین  دراسة مقارنة –نفاذ القرارات اإلداریة وتنفیذها في الظروف االستثنائیة حسن صالح  
                   


