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كلية الحقوق 

 2006/2007رسائل الماجستير التي تم تناولها اعتباراً من العام 
 

تاريخ التسجيل  األستاذ المشرف عنوان الرسالة اسم الطالب الرقم 
جرمية اختالس املال العام واليات مكافحتها يف ظل القانون الوطين واتفاقية حممد غازي - 1

  2003األمم املتحدة ملكافحة الفساد العام 
د: منال املنجد تغيري اىل  

يوسف الرفاعي 
 18/12/2007/ص تاريخ 13443سجل برقم 

 18/12/2007/ص تاريخ 13421سجل برقم د: بارعة قدسي سرية الدعوى اجلنائية خالد محود - 2
  2010ناقش بالعام د: صفاء اوتاين القصد اجلرمي يف جرمية التزوير املرتكبة يف موظف عام يف الدولة مصطفى غازي - 3
  2010ناقش بالعام د: صفاء اوتاين أصول التحقيق يف اجلرم اجلنائي بني القضائني العادي والعسكري خالد سبقجي - 5
املشكالت العملية يف استجواب املدعى علية يف مرحلة التحقيق االبتدائي عمر قباين - 6

 دراسة مقارنة –
  2010ناقش بالعام د: بارعة قدسي 

 2008ناقشت بالعام د: صفاء اوتاين  دراسة مقارنة –الصور احلصرية للنشاط اجلرمي يف االحتيال مليكة حجاج - 7
جرمية الرشوة يف ظل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وأثرها يف نورة هارون - 8

التشريعات اجلزائية الداخلية 
  2008ناقشت بالعام د: منال املنجد 

               2010ناقش بالعام د: صفاء اوتاين السجون ومدى مالئمتها ألغراض العقوبات السالبة للحرية حسني احلكيم - 9
  2011ناقش بالعام د.حممد سامر عاشور بيع املراحبة لآلخر بالشراء يف معامالت املصارف اإلسالمية سامر الربيدي  - 10
   2010ناقشت بالعام د: حممد سامر عاشور املركز القانوين للمرسل إليه يف عقد النقل البحري وعد زمرد - 11
  2011ناقشت بالعام د: حممد سامر عاشور احلماية القانونية للعالمات الفارقة يف القوانني واالتفاقيات الدولية دانا العقاد - 12
  2010ناقش بالعام د . زهري احلرح  دراسة مقارنة –احلماية القانونية والقضائية للمصنفات املوسيقية ياسر ارديين املرعي - 13
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 2008ناقش بالعام د: امين أبو العيال  دراسة مقارنة –احلماية القانونية لربامج احلاسب اآليل عبد الرزاق الشيبان - 14
  2009ناقشت بالعام د: عماد قطان  دراسة مقارنة –املسؤولية املدنية للصيديل أروى تقوى - 15
مسية اللحام - 16

 
احلماية القانونية للممتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة ( دراسة خاصة 

بالوضع يف اجلوالن والعراق 
   2009ناقشت بالعام د: إبراهيم الدراجي 

  2009ناقشت بالعام د: ماهر ملندي الرتتيبات احلمائية ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى سوسن الرفاعي - 17
  30/9/2007/ص تاريخ 10666سجل برقم د: سوسن بكة موانع املسؤولية الدولية يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عصام تقي - 18
 2011ناقش بالعام د: ياسر احلويش دور املنظمات اإلقليمية واألحالف العسكرية يف حتقيق األمن اجلماعي انس أبو فخر  - 19
  2008ناقشت بالعام د: ماجد احلموي إشكالية املسؤولية اجلنائية الفردية يف إطار القانون الدويل هدى بن جيمة - 20
  18/12/2007/ص تاريخ 13442سجلت برقم د: إبراهيم الدراجي مشروعية القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل وسبا إصالحه مرام زعرور - 21
  2010ناقشت بالعام د: ماهر ملندي دور الشركات متعددة اجلنسيات يف تطوير عقود االستثمارات الدولية رانيا ادليب - 22
ضوابط أعمال الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وفقا لقواعد محزة عياش - 23

ومبادئ القانون الدويل املعاصر 
  2008ناقش بالعام د: جاسم زكريا 

 دراسة –االختصاص القضائي بالنظر يف املنازعات املتعلقة مبسائل اجلنسية ماري الطرشة - 24
مقارنة 

  2010ناقشت بالعام د: فؤاد ديب 

  2008ناقشت بالعام د: إبراهيم الدراجي االحتالل اإلسرائيلي للجوالن واآلثار املرتتبة عليه ميس حداد - 25
 يف سوريا ةاملتطلبات القانونية والتنظيمية لبناء احلكومة االلكرتوينمهند الناصر العلي - 26

دراسة مقارنة –ومنعكساهتا على أداء اإلدارة العامة 
 30/9/2007/ص تاريخ10639سجل برقم د.جنم األمحد 

 2012ناقشت د.حممد احلسني دراسة مقارنة –تنفيذ أحكام احملكمني يف املنازعات اإلدارية عارف إبراهيم  - 27
كاسر يونس - 28

 
ضمانات املساءلة املسلكية ملوظفي وعمال اإلدارة العامة يف مرحليت 

 دراسة مقارنة  –التحقق واحملاكمة 
   2010ناقش بالعام د.مهند نوح 

العالقة بني املسؤوليتني اجلزائية واملسلكية يف إطار املساءلة القانونية حال مهمندار  - 29
للموظف العام  

  28/4/2008/ص تاريخ 3942سجلت بالقرار د. جنم األمحد 
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  2009ناقشت بالعام د. حممد احلالق  دراسة مقارنة  –األساليب غري القضائية يف تسوية املخالفات اجلمركية امتثال فارس  - 30
 دراسة –الضمانات الدستوریة في نطاق فرض الضرائب العامة نوري العاني  31

مقارنة - 
  2011ناقش بالعام د. محمد العموري  

   2010ناقش بالعام د. مھند نوح   دراسة مقارنة -  –اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات اإلدارة وسام كاشي   32
      7/4/2008/ص تاریخ 3192سجلت بالقرار د. مھند نوح  انتھاء نفاذ القرار اإلداري عن غیر طریق القضاء  نادیا دعبول  33
التحدیات التي تطرحھا المتغیرات االقتصادیة على النظام الضریبي سماح معال   34

السوري  
 23/12/2008/ص تاریخ13471سجلت بالقرار د. محمد خیر العكام  

  2010ناقش بالعام د. احمد إسماعیل  مبدأ الطاعة الرئاسیة وأثره على مسؤولیة الموظف العام  حمد األحمد   35
 دراسة –سلطة اإلدارة في إنھاء العقد اإلداري باإلرادة  المنفردة حسام فیصل   36

مقارنة -  
    2010ناقش بالعام د. احمد إسماعیل  

 –اإلطار الزمني للمسائلة المسلكیة لعمال وموظفي اإلدارة العامة نجود جوني   37
دراسة مقارنة 

 22/4/2008/ص تاریخ 3750سجلت بالقرار د. نجم األحمد  

مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة والعالقة بین رئیس الدولة والحكومة في فادي جدید  38
النظم السیاسیة المعاصرة. 

  2010ناقش بالعام د. نجم األحمد 

اثر االنضمام إلى اتفاقیات تحریر التجارة الدولیة على حمایة حقوق زینة حسن   39
الملكیة الفكریة في الدول النامیة  

   2010ناقشت بالعام د. ماھر ملندي 

  18/12/2007/ص تاریخ 13441سجل برقم د. سوسن بكة   دراسة قانونیة - –المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان محفوظ مظفر   40
    2010ناقش بالعام د. الیاس حداد  النظام القانوني لبطاقة االعتماد  حازم الرمحین   41
الرقابة القضائیة على شرعیة اإلجراءات المسلكیة في مواجھة عمال مھا الفیاض   42

اإلدارة العامة  
قید التسجیل د. نجم األحمد  

 22/4/2008/ص تاریخ 3745سجلت بالقرار د. محمد خیر العكام دور السیاسة الضریبیة في مكافحة تلوث البیئة  سناء حسین   43
 دراسة –رسم اإلنفاق االستھالكي والضریبة على القیمة المضافة ھنادي سلمون   44

مقارنة - 
   2009ناقشت بالعام د. محمد خیر العكام 

  2010ناقشت بالعام د. محمد الحالق  الضمانات القانونیة وحوافز االستثمارات في سوریا  إفراج أبو ملف   45
    2010ناقشت بالعام د. جاسم زكریا  ضمانات المتھمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  عبلة الغوثاني   46
  17/3/2008/ص تاریخ2433سجل بالقرار رقم د. موسى متري الوضع القانوني للمصرف كطرف ثالث في العملیات المصرفیة  یامن دیب  47
  2009ناقشت بالعام د. محمد سامر عاشور النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وسیلة برحو   48
    2009ناقشت بالعام د. علي الجاسم عقد اإلیجار التمویلي كوسیلة للتمویل  ربیعة بن عزوز  49
   2009ناقش بالعام د. سام دلة الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظم السیاسیة المعاصرة  سفیان بن معمر بن رشید  50
    2010ناقشت بالعام د. موسى متري  الرقابة القضائیة على التحكیم في القانون الخاص  عبیر مصري  51
  7/4/2008/ص تاریخ 3194سجل بالقرار د. بارعة القدسي   دراسة مقارنة  –الوسائل العلمیة الحدیثة في الكشف عن الجریمة فراس األحمد  52
 9/3/2008/ص تاریخ 1974سجل برقم د.أمل شربا حجیة المستخرجات اإللكترونیة في اإلثبات إیمان كریم  53
 2011ناقش بالعام د. یاسر الحویش برامج التكیف الھیكلي لصندوق النقد الدولي و أثارھا القانونیة  احمد الیاس  54
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 22/4/2008/ص تاریخ 3751سجلت بالقرار د.محمد خیر العكام  دراسة مقارنة –العالقة القانونیة  بین المكلف واإلدارة الضریبیة ثراء اسكندر ریا  55
   2009ناقشت بالعام د.عبد الرحیم الصفدي  الرقابة على أداء وحدات اإلدارة المحلیة  أدیبة الحایك  56
  2010ناقش بالعام د.جمال مكناس  التأمین على األشخاص في ظل الشریعة اإلسالمیة نجوان عیسى  57
   2011ناقش بالعام د.یاسر الحویش شرط الدولة األولى بالرعایة في اتفاقیات التجارة الدولیة مؤید المغربي  58
   6/4/2008/ص تاریخ 3119سجل بالقرار رقم د.فاروق أبو الشامات النظام القانوني للشركة القابضة محمد عید القواص  59
  2011ناقش بالعام د. نور الدین خازم  الحمایة الدولیة للمرأة من العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة  شادي عباس   60
   2009ناقشت بالعام د. صفاء اوتاني الصلح الجزائي في التشریعات االقتصادیة السوریة  رشا أیوبي  61
 27/5/2008/ص تاریخ 6227سجلت بالقرار د. محمد سعید إسماعیل النظام القانوني للنقود االلكترونیة ناھد الھندي  62
  13/5/2008/ص تاریخ 5502سجل بالقرار د. ھیثم الطاس عقد بیع الدیون (الفاكتورنغ ) والعالقات القانونیة الناشئة عنھ  مصطفى احمد  63
 2012ناقشت د. ھواش شاھین النظام القانوني للمرتزقة في القانون الدولي  خدیجة عرسان  64
  2010ناقش بالعام د. ھیثم الطاس عقد المضاربة كإحدى عملیات المصارف اإلسالمیة جمیل الحوشان  65
  2010ناقش بالعام د. جاسم زكریا  بین المبدأ والتطبیق  –حق العودة في إطار القرارات الدولیة عماد عزام  66
  24/6/2008/ص تاریخ 7427سجل بالقرار د. بارعة القدسي الحمایة الجنائیة للبیئة أحمد عید قنبس  67
 2012ناقشت د. ماھر ملندي  تجنید األطفال في أطار القانون الدولي  میادة عجاجة  68
  5/6/2008/ص تاریخ 6873سجل برقم  الخازم  ند. نور الديالتعذیب في القانون الدولي  محمد صمصام  69
  25/6/2008/ص تاریخ 7479سجلت بالقرار د. بارعة القدسي  دراسة مقارنة  –الحمایة الجزائیة للمرأة جمیلة كنایسي   70
 تجربة –الجوانب القانونیة للتدریب ودوره في اإلصالح اإلداري ناشد نخلة   71

وزارة الداخلیة  
   12/8/2008/ص تاریخ 9109سجل بالقرار د . نجم األحمد 

   17/8/2008/ص تاریخ  9118سجلت بالقرار رقم د. فواز صالح اإلنجاب المساعد طبیا بین الشریعة والقانون  رباح علوش  72
مدى احترام مبدأ السیادة الوطنیة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة مالك النزیھي  73

الدولیة 
 2011ناقش بالعام د. سوسن بكة 

   2010ناقشت بالعام د. محمد الحسین العقود اإلداریة ذات الطابع الدولي ومدى قابلیتھا للتحكیم  مي ھشام الحاج  74
جماعات الضغط وأثرھا في عمل السلطات العامة في األنظمة باسم ونوس  75

الدیمقراطیة المعاصرة 
    2010ناقش بالعام د. جمیلة الشربجي 

  13/8/2008/ص تاریخ 9167سجل بالقرار د. محمد الحالق دور الضریبة في التنمیة االقتصادیة  محمد قنبس  76
االختصاص اإلداري والقضائي بنظر المنازعات الضریبیة- دراسة محمد طھ   77

 لبنان  – العراق – مصر –مقارنة سوریة 
  17/9/2008/ص  تاریخ 10317سجل بالقرار د. محمد الحالق 

  7/10/2008/ص تاریخ 10895سجل بالقرار رقم د. نجم األحمد الحصانة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق وسام عضوم   78
 15/9/2008/ص تاریخ 10203د. مایا دباس  حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة وفقا للمواثیق الدولیة واإلقلیمیة وسیم طیار  79
   22/10/2008/ ص تاریخ 11333سجل بالقرار رقم د. ماجد الحموي اإلشكالیات القانونیة المتعلقة بتسلیم المجرمین الدولیین  حمدي داوود  80
  23/10/2008/ص تاریخ 11415سجل بالقرار رقم د. حسن البحري  دراسة مقارنة  –نظریة الضرورة في القانون الدستوري مجد حناوي  81
  2011ناقش بالعام د. منال المنجد  دراسة تحلیلیة –النیابة العامة العسكریة أیمن العتر  82
 11/1/2009/ص تاریخ 217سجل بالقرار د. مایا الدباس حمایة الدبلوماسیین وفقا لقواعد القانون الدولي  أسامة التشة   83
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محمود زیاد نشلي  84
 

اآلثار المالیة واالقتصادیة لجریمة غسیل األموال على الدول النامیة- 
دراسة مقارنة 

  2/2/2009/ص تاریخ1264سجل بالقرار رقم د. جمیل صابوني 

معدالت الضریبة على القیمة المضافة و إشكالیات تطبیقھا- دراسة لمى میوس  85
مقارنة 

 22/3/2009/ص تاریخ 3200سجلت بالقرار رقم د. محمد خیر العكام 

   2010ناقشت بالعام د. منال المنجد جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللیة في التشریع الجزائي والمقارن رشیدة بوكر  86
المجلس الدستوري في الجزائر ودوره في الرقابة على أعمال السلطة منصور جلطي  87

دراسة مقارنة –التشریعیة 
  2010ناقش بالعام د. جمیلة شربجي 

 2011ناقشت بالعام د. حسام الدین ساریج االتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة صبا جنیدي  88
  3/3/2009/ص تاریخ 2455سجل بالقرار د.زھیر حرح الحقوق المجاورة لحق المؤلف خلدون الحراكي  89
ھانا الغجري  90

 
مواءمة التشریعات السوریة حول حمایة حقوق المرأة مع القانون 

الدولي 
  2012ناقشت د. ماھر ملندي 

 2011ناقشت بالعام د. محمد واصل نقل األعضاء البشریة وزراعتھا- دراسة قانونیة  مقارنة ربى صالح  91
 2011ناقش في د. عیسى المخول العذر في اإلثارة الناجمة عن المفاجأة في الزنا أسامة الماضي  92
 18/3/2009/ص تاریخ 3130سجل بالقرار رقم د. دامرجي المسؤولیة المدنیة في الجراحة التجمیلیة بشر عزت عجلوني  93
 22/3/2009/ص تاریخ 3308سجل بالقرار د.سوسن بكة مكافحة الفساد وفق قواعد القانون الدولي محمد العبد هللا  94
 2010ناقش بالعام د. عماد قطان المسؤولیة التقصیریة في مجال اإلعالم المرئي محمد صالح  95
 2012ناقش د. محمد العموري  دراسة مقارنة –رسم مقابل التحسین ثائر المؤید   96
 3/3/2009/ص تاریخ 2456سجل بالقرار رقم د. ماجد الحموي القانون الدولي والشركات األمنیة والعسكریة الخاصة حسن الشماط  97
 3/3/2009/ص تاریخ 2454سجل بالقرار رقم د. نجم األحمد   دراسة مقارنة –السؤال كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة حسام  مخلوف  98
 شطب 23/3/2009/ص تاریخ 3277سجل بالقرار د. وفاء فلحوط الملكیة الصناعیة والتجاریة كمحل لعقد تسویق الشھرة التجاریة تمام عرعور  99

 25/3/2009/ص تاریخ 3444سجل بالقرار د. بشار أل فخري  دراسة مقارنة  –حقوق المكلف بالضریبة محمد الشویتي  100
 3/3/2009/ص تاریخ 2457سجلت بالقرار رقم د. أمل شربا طوارئ التنفیذ الجبري على العقار مي الحسن   101
بھاء شبعاني   102

 
 2012ناقشت د. إبراھیم دراجي إصالح جامعة الدول العربیة في ظل المستجدات الدولیة 

 6/4/2009/ ص تاریخ 3912سجلت بالقرار رقم د. ماجد الحموي إشكالیة حصانة رؤساء الدول في القانون الدولي الجنائي ھوازن األحمد  103
 3/3/2009/ص تاریخ 2452سجلت بالقرار د. منال المنجد االمتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر- دراسة مقارنة لینا قنارة  104
 23/3/2009/ص تاریخ 3245سجلت بالقرار د. إبراھیم الدراجي التزام الدول بضبط الحدود ماري السالم  105
 25/3/2009/ص تاریخ 3443سجل بالقرار د. جاسم زكریا المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم االحتالل في قطاع غزة أحمد جیرون  106
 –الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین دراسة خاصة أحمد إبراھیم  107

العمال السوریین في لبنان 
 23/3/2009/ص تاریخ 3244سجل بالقرار د. إبراھیم الدراجي 

- 2012ناقشت د. ھواش شاھین النزاعات الناجمة عن ترسیم الحدود الدولیة أریج فھد   108
دور محاكم األسرة في تیسیر إجراءات التقاضي- دراسة مقارنة- بین دیمة دیوب  109

المحاكم الشرعیة في سوریة ونظام محاكم األسرة في مصر وتونس 
 6/4/2009/ ص تاریخ 3914سجلت بالقرار رقم د.كندة الشماط 

  2010ناقش بالعام د. محمد عمار غزال أحكام الشركة المدنیة المھنیة للمحاماة جورج مسوح  110
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 6/4/2009/ ص تاریخ 3907سجل برقم د. جاسم زكریا المحكمة الجنائیة الدولیة وقرار االتحاد من أجل السلم لؤي النایف  111
  2011ناقشت بالعام د. سامر عاشور  دراسة مقارنة  –عقد التأمین البحري إیمان الدھان  112
 2012ناقشت د. أیمن أبو العیال الفائدة بین الشریعة و القانون أحمد عطا هللا    113
 2012ناقشت د. منى ادلبي   دراسة مقارنة  –دور اإلعفاء الضریبي في جذب االستثمار حسام عثمان  114
   22/4/2009/ص تاریخ 4610سجل بالقرار د. سوسن بكة القرصنة البحریة وآلیات مكافحتھا على الصعید الدولي  خالد شوشان  115
  20/4/2009/ص تاریخ 4452سجل بالقرار د. ھواش شاھین الثغرات الكامنة في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  أحمد قویدر  116
متیم إبراھیم  117

 
د. أحمد الحراكي +  المصرف في االعتماد المالي ةمسؤولي

د.عماد قطان مشاركا  
   2010ناقش بالعام 

 4/5/2009/ص تاریخ 5054سجلت بالقرار د. نبیل المقداد العمالة األجنبیة في تشریع العمل المقارن دارین الجوجو  118
 دراسة –مدى التوازن بین السلطة والحریة في األنظمة الدستوریة مھند العبود  119

مقارنة 
 13/4/2009/ص تاریخ 4609سجل بالقرار د. أحمد إسماعیل 

  4/5/2009/ص تاریخ 5049سجلت بالقرار د. فواز صالح ھبة األعضاء واألجنة  البشریة سعاد الحسن  120
تنفیذ أحكام التحكیم األجنبیة غیر الخاضعة ألحكام قانون التحكیم رقم رامي حاتم  121

 2008/ لعام 4/
 2012ناقشت د. أحمد الحراكي 

مسؤولیة المصرف عن فحص المستندات المقدمة بموجب االعتماد شذى دیروان  122
المستندي 

 2012ناقشت د. ھیثم الطاس 

نظام الحمایة الدولیة لالجئین دراسة خاصة ألوضاع الالجئین راما سحتوت  123
العراقیین في سوریة 

  4/5/2009/ص تاریخ 5048سجلت بالقرار د. إبراھیم دراجي 

كنان إبراھیم  124
 

حمایة السجین من التعذیب في ضوء االتفاقیات الدولیة والقوانین 
الوطنیة 

 2011ناقش بالعام د. صفاء اوتاني 
 

  2012ناقش د. زھیر حرح االجتھاد القضائي كمصدر من مصادر القانون التفسیریة زید شیبان   125
  4/5/2009/ص تاریخ 5050سجل بالقرار د. یازجي جبر الضرر في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أیھم الحلبي   126
 5/5/2009/ص تاریخ 5199سجل بالقرار رقم د. حسن البحري  دراسة مقارنة –االستفتاء الشعبي وأثره في الدیمقراطیة عالء الدین محمود  127
 4/5/2009/ص تاریخ 5056سجل بالقرار د. فواز صالح أحكام تفسیر العقد عدنان لطف هللا  128
  4/5/2009/ص تاریخ 5053سجلت بالقرار د. زھیر حرح البرید االلكتروني بین الملكیة واإلثبات عتاب طیب  129
 5/5/2009/ص تاریخ 5198سجلت بالقرار رقم د. حسن البحري  دراسة مقارنة –االنتخاب كوسیلة إلسناد السلطة في النظم الدیمقراطیة ریما الرفاعي  130
 4/5/2009/ص تاریخ 5052سجل بالقرار د. احمد الحراكي ضمان العیب الخفي في المبیع لیان أبو حجر  131
 4/5/2009/ص تاریخ 5046سجلت بالقرار د. باسمة دباس آثار اتفاق التحكیم آالء الزبیبي  132
 5/5/2009/ص تاریخ 5155سجل بالقرار د جاسم زكریا حریة استخدام الفضاء الخارجي وفق قواعد القانون الدولي و المعاصر زیاد السلیمان  133
 31/5/2009/ص تاریخ 6372سجلت بالقرار رقم د. ھواش شاھین اآللیات القانونیة لحمایة البحر المتوسط من التلوث دیما فاعور  134
 2012ناقشت د. جاسم زكریا شرط األیدي النظیفة كأساس لممارسة الحمایة الدبلوماسیة رشا اتماز السباعي  135
القواعد القانونیة الناظمة إلیجار المتجر والحجز علیھ في ظل القانون محمود عمایري  136

  2007 لعام 33رقم 
  1/6/2009/ص تاریخ 6428سجل بالقرار رقم د. ھیثم الطاس 

 2012ناقشت د.محمد الحسین  دراسة مقارنة –دعاوى التسویة في القانون اإلداري جمانة إبراھیم  137
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 15/6/2009/ص تاریخ 7025سجل بالقرار رقم د. فؤاد دیب النظام القانوني للعقود النفطیة في الجمھوریة العربیة السوریة  رمزي الخاني  138
 15/6/2009/ص تاریخ 7026سجلت بالقرار رقم د. زھیر حرح عمالة األطفال في تشریع العمل المقارن دیالة فارس  139
نور السابق  140

 
 20/6/2009/ص تاریخ 7771سجلت بالقرار رقم د. ھواش شاھین أسرى الحرب في السجون اإلسرائیلیة وفق أحكام القانون الدولي 

2012ناقش د. بارعة القدسي األشكال  الحدیثة لالتجار بالبشر وتبعاتھا القانونیة مھند كرباج  141  
 28/7/2009/ص تاریخ 8822سجل بالقرار رقم د. محمد خیر العكام المعاملة الضریبیة للشركات- دراسة مقارنة رامز راجح  142
 28/7/2009/ص تاریخ 8824سجل بالقرار رقم د. أمل شربا تجدید االلتزام  مضر العریضي  143
 18/9/2009/ص تاریخ 9699سجلت بالقرار رقم د. ھواش شاھین  في ضوء أحكام القانون الدولي ياالستیطان اإلسرائیلرائدة الناصوري  144
 1/9/2009/ص تاریخ 10275سجل بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص القیمة القانونیة لتقریر الخبیر كدلیل إثبات في المواد الجزائیة عالء الدین شمدین  145
 2/9/2009/ص تاریخ 10366سجل بالقرار رقم د. مایا دباس دور الممارسة الالحقة في تعدیل المعاھدات عمار رجب تباب  146
  18/10/2009/ ص تاریخ 11918سجل بالقرار رقم د. بارعة القدسي أثر القرائن في الدعوى الجزائیة ربیع حمود  147
 دراسة تطبیقیة مقارنة على –مشكلة تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة قحطان الخیري  148

قضیتي طابا وایبي 
  8/11/2009/ ص تاریخ 12743سجل بالقرار د. إبراھیم الدراجي 

عبد هللا العجمي  149
 

  28/12/2009/ ص تاریخ 14787سجل بالقرار د. جمیلة الشربجي محاكمة الوزراء في النظم السیاسیة المعاصرة، دراسة مقارنة 

  9/11/2009/ ص تاریخ 12786سجل بالقرار رقم د. ھواش شاھین مسالة التعویضات عن أعمال االحتالل اإلسرائیلي في الجوالن رائد األكراد  150
  25/11/2009/ ص تاریخ 13606سجل بالقرار رقم د. أمل شربا الحمایة القانونیة من مضار الجوار غیر المألوفة رواد منصور  151
 د. –د. منال المنجد  الجنائیة في مكافحة الجریمة المروریة دراسة مقارنة ةالسیاسنعمة عمران  152

مكائیل 
  15/12/2009/ ص تاریخ 14285سجلت بالقرار رقم 

  23/11/2009/ ص تاریخ 13422سجلت بالقر ار د. صفاء اوتاني  دراسة مقارنة –التجارب الطبیة في القانون الجزائي رفیف العبھ جي  153
مدى فاعلیة القوانین الضریبیة السوریة في مكافحة ظاھرة التھرب جون حنون  154

 دراسة مقارنة –الضریبي 
  29/12/2009/ ص تاریخ 14835سجل بالقرار د. جمیل صابوني 

  15/12/2009/ ص تاریخ 14239سجل بالقرار د. محمد خیر العكام  دراسة مقارنة –الضریبة على الرواتب واألجور ومدى تحقیقھا للعدالة محمد سامر الحالق  155
 دراسة –االستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة إیمان المھدي  156

مقارنة 
  28/12/2009/ ص تاریخ 14773سجلت بالقرار د. جمیلة الشربجي 

 شطب 19/1/2010/ ص تاریخ 863سجل بالقرار د. جمیل صابوني  دراسة مقارنة –سریان ضریبة الدخل من حیث الزمان والمكان محمد سامر السید  157
  2012ناقشت د. محمد سامر عاشور عقد التنقیب عن البترول وتنمیتھ وإنتاجھ ثناء العاسمي  158
  20/1/2010/ ص تاریخ 932سجلت بالقرار د. محمد حاتم البیات  دراسة مقارنة  –حكم التحكیم دالیا ملحم  159
الفصل في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب خالد الحاج عباس  160

 دراسة تحلیلیة مقارنة –السوري 
  19/1/2010/ ص تاریخ 865سجل بالقرار د. حسن البحري 

الحمایة الجزائیة لمصالح المتعاقدین مع شركات الوساطة في سوق حمدو المسلخ  161
األوراق المالیة 

  18/1/2010/ ص تاریخ 799سجل بالقرار د. عبد الجبار الحنیص 

 دراسة مقارنة في التشریعین –السیاسة الجنائیة لحمایة المستھلك حنان زعیمش  162
السوري والجزائري 

  2011ناقشت بالعام د. عبد الجبار الحنیص 
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المسؤولیة الدولیة عن األضرار التي تسببھا األجسام الفضائیة وفق رزان بیرقدار  163
  1972اتفاقیة األمم المتحدة لعام 

  31/1/2010/ ص تاریخ 1302سجلت بالقرار د. أمل یازجي 

  2011ناقشت د. جمیلة الشربجي  دراسة مقارنة –الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة الضاویة غرمة  164
  15/2/2010/ ص تاریخ 1872سجل بالقرار د. محمد الحالق الضریبة على الشركات المساھمة محمد شاكر رومیة  165
دور المنظمات الدولیة غبر الحكومیة في إرساء قواعد القانون الدولي إكرام بلباي  166

لحقوق اإلنسان 
   2011ناقشت بالعام د. جاسم زكریا 

  16/2/2010/ ص تاریخ 1939سجل بالقرار د. محمد خیر العكام  دراسة مقارنة –الحجز لضمان األموال العامة وإشكاالتھ التطبیقیة نبیل حربا  167
  15/2/2010/ ص تاریخ 1871سجلت بالقرار د. أیمن أبو العیال الطالق التعسفي رفعة خلف  168
  28/2/2010/ ص تاریخ 2387سجل بالقرار د. جمیلة الشربجي  دراسة تحلیلیة مقارنة –رئیس الدولة في النظام الدستوري السوري محمد سامر تركاوي  169
 –مبدأ عدم الرجعیة في القرارات اإلداریة واالستثناءات الواردة علیھ مھا سنجر  170

دراسة مقارنة 
  28/2/2010/ ص تاریخ 2386سجلت بالقرار د. محمد الحسین 

  16/3/2010/ ص تاریخ 2943سجل بالقرار رقم د. وفاء فلحوط إشكالیة اإلحالة في نظام تنازع القوانین ذكي إبراھیم  171
  15/3/2010/ ص تاریخ 2870سجل بالقرار رقم د. یاسر الحویش الحمایة الدولیة للصحفیین أثناء النزاعات المسلحة  مالذ مكنا  172
 دراسة –اختصاصات رئیس الجمھوریة في الظروف االستثنائیة وسیم عودة  173

تحلیلیة مقارنة 
  28/3/2010/ ص تاریخ 3312سجل بالقرار رقم د. عمار تركاوي 

 –دور األحزاب السیاسیة ونظم االنتخاب في االستقرار الحكومي حسن عیسى  174
دراسة مقارنة 

  28/3/2010/ ص تاریخ 3320سجل بالقرار رقم د. البحري 

 2012ناقشت د. یاسر الحویش مبدأ التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة أمیر ناصر  175
اتفاقیات منع التھرب واالزدواج الضریبي في الدخل ومبدأ المعاملة قاسم شحادة  176

بالمثل 
د. ماھر ملندي / 

بالمشاركة مع د. محمد 
خیر العكام  

  11/4/2010/ ص تاریخ 3901سجل بالقرار رقم 

  28/3/2010/ ص تاریخ 3309سجلت بالقرار رقم د. صفاء اوتاني  دراسة مقارنة –المسؤولیة دون عقاب األعذار المحلة نانسي التركماني  177
  11/4/2010/ ص تاریخ 3902سجلت بالقرار رقم د. عیسى المخول دور قاضي تطبیق العقوبة في إعادة تأھیل المحكوم علیھ إیمان رویس  178
  2011ناقشت د. عیسى المخول مدى حریة الضابطة العدلیة في إثارة الجریمة والدلیل دالل عبایدي  179
  11/4/2010/ ص تاریخ 3904سجل بالقرار رقم د. یوسف شباط  دراسة مقارنة –األسالیب الحدیثة في إصالح اإلدارة الضریبیة محمد خیر النعسان  180
  28/3/2010/ ص تاریخ 3319سجل بالقرار رقم د. محمد خیر العكام  دراسة مقارنة –الدور التكاملي للضریبة على القیمة المضافة علي بوحمود  181
معاییر التمییز بین سلطات مجلس األمن واختصاص محكمة العدل عمار الصعیدي  182

الدولیة تجاه حل النزاعات الدولیة 
  2012ناقش د. ماھر ملندي 

د. صفاء اوتاني خرق حرمة الحیاة الخاصة باستخدام نظام معالجة المعلومات شادي عدره  183
بالمشاركة مع د. محي 

الدین مراد  

  25/4/2010/ ص تاریخ 4558سجل بالقرار رقم 

  25/4/2010/ ص تاریخ 4501سجل برقم د. بارعة القدسي  دراسة مقارنة –بطء اإلجراءات الجزائیة وتأثیرھا في الدعوى العامة مازن شاویش  184
  11/4/2010/ ص تاریخ 3905سجل بالقرار د. سھیر الجندي وسطاء التداول في سوق األوراق المالیة محمود السید  185
 2012ناقشت د. محمد واصل  دراسة مقارنة –أھلیة الشخص االعتباري النا شحفھ  186
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  11/5/2010/ ص تاریخ 5192سجل بالقرار رقم د. یوسف شباط  دراسة مقارنة –دور السیاسة المالیة في تحقیق األھداف االقتصادیة رشوان حاتم  187
د. عموري + أل  دراسة تحلیلیة مقارنة –اإلقرار الضریبي سھیل صقور  188

فخري 
  8/4/2010/ ص تاریخ 3853سجل بالقرار رقم 

  25/4/2010/ ص تاریخ 4556سجل بالقرار رقم د. محمد الحسین كف الید في نطاق الوظیفة العامة بین النظریة والتطبیق محمد حسن  189
  11/5/2010/ ص تاریخ 5190سجل بالقرار رقم د. عمار تركاوي  دراسة مقارنة –حدود سلطات الضبط اإلداري محمود وانیس  190
  14/10/2010/ ص تاریخ 11376سجل بالقرار رقم د. محمد الحالق  دراسة مقارنة –فاعلیة الجھاز المركزي للرقابة المالیة محمد المصطفى  191
 دراسة مقارنة سوریا مصر –اللوائح التنفیذیة والرقابة القضائیة علیھا شادي إسماعیل  192

فرنسا 
  11/5/2010/ ص تاریخ 5217سجل بالقرار رقم د. مھند نوح 

  25/4/2010/ ص تاریخ 4561سجل بالقرار رقم د. الیاس حداد التعامل باألوراق المالیة عبد المجید العبدو  193
  11/5/2010/ ص تاریخ 5220سجلت بالقرار رقم د. جودت الھندي تفاقم الضرر والتعویض عنھ أصالة كیوان  194
  11/5/2010/ ص تاریخ 5219سجلت بالقرار رقم د. محمد الحسین  potاإلطار االستشاري إلبرام وتنفیذ عقود یاسمین إبراھیم  195
 –الحمایة الجزائیة للدور الرقابي لھیئة األوراق واألسواق المالیة أیھم حسن  196

دراسة مقارنة 
  24/5/2010/ ص تاریخ 5826سجل بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص 

مدى فاعلیة السیاسة الجنائیة في سوریة لحمایة الطفل من التشرد روبا حامد  197
والتسول 

  24/5/2010/ ص تاریخ 5825سجلت بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص 

 دراسة –االستثناءات العامة في اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة طارق كریم  198
خاصة لالستثناءات المتعلقة باآلداب العامة والنظام العام واألخالق 

العامة 

  11/5/2010/ ص تاریخ 5189سجل بالقرار رقم د. یاسر الحویش 

مزود خدمات التصدیق االلكتروني في ضوء أحكام قانون التوقیع ھبھ الصوص  199
االلكتروني السوري والقانون المقارن 

  23/6/2010/ ص تاریخ 7146سجلت بالقرار رقم د. محمد سامر عاشور 

  6/6/2010/ ص تاریخ 6319سجلت بالقرار ر قم د. ماھر ملندي حمایة حقوق المرأة في األراضي العربیة المحتلة رنا احمد  200
  23/6/2010/ ص تاریخ 7145سجلت بالقرار رقم د. جودت الھندي المسؤولیة التقصیریة لعدیم التمییز امامھ اسماعیل  201
  2012ناقشت د. جاسم زكریا مصیر القدس الموحدة بین القرارات الدولیة والیات التسویة زینب الخطیب  202
  20/6/2010/ ص تاریخ 6914سجل بالقرار رقم د. محمد العموري موازنات وحدات اإلدارة المحلیة في سوریا محمد العقلة  203
  19/7/2010/ ص تاریخ 8105سجل بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص دور النیابة العامة في تحقیق العدالة اإلصالحیة لألحداث عبد الھادي مجد  204
  21/7/2010/ ص تاریخ 8196سجل بالقرار د. صفاء اوتاني معاییر المسؤولیة الجزائیة للشركة أثناء ممارستھا لنشاطھا االقتصادي رامي اسماعیل  205
المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة عن الفعل غیر المشروع وفقاً صخر حاج بكري  206

للقانون الدولي 
  19/7/2010/ ص تاریخ 8104سجل بالقرار رقم د. مایا دباس 

  21/7/2010/ ص تاریخ 8197سجل بالقرار رقم د. مي محرزي إعداد الموازنة العامة في سوریة وسبل تطویرھا  احمد غنوم  207
 دراسة –الضرائب والرسوم المحلیة بین التشریع والواقع العملي مازن مصطفى  208

مقارنة 
  21/7/2010/ ص تاریخ 8195سجل بالقرار رقم د. محمد العموري 

  19/7/2010/ ص تاریخ 8106سجل بالقرار رقم د. بسام شیخ العشرة  دراسة مقارنة –الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في المصنفات الرقمیة احمد اإلمام  209
 –ماسكت عنھ قانون األحوال الشخصیة السوري ویحتاج إلى تقنین میرفت الخطیب  210

الزواج وانحاللھ  
  26/7/2010/ ص تاریخ 8415سجلت بالقرار رقم د. أیمن أبو العیال 
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  18/8/2010/ ص تاریخ 9259سجل بالقرار رقم د. جمیلة الشربجي  دراسة مقارنة –ضمانات االنتخابات النیابیة حسان حرفوش  211
  22/7/2010/ ص تاریخ 8253سجل برقم د. أمل یازجي المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان وحق اللجوء محمد حرفوش  212
 دراسة تطبیقیة خاصة في –اإلطار القانوني لجریمة االختفاء القسري علیاء وردة  213

القارة األمریكیة 
  18/8/2010/ ص تاریخ 9258سجلت بالقرار رقم د. إبراھیم دراجي 

  16/8/2010/ ص تاریخ 9185سجل بالقرار رقم د. یسام شیخ العشرة  النظام القانوني للشیك االلكتروني سامر المصطفى  214
  5/8/2010/ ص تاریخ 8794سجل بالقرار رقم د. عمار التركاوي  دراسة تحلیلیة مقارنة –دور الرأي العام في تفعیل الحیاة الدستوریة احمد الحسین  215
  16/8/2010/ ص تاریخ 9186سجلت بالقرار رقم د. ھواش شاھین تطور العالقات السوریة التركیة وأثرھا على القضیة الفلسطینیة مریم الزاد  216
 16/8/2010/ص تاریخ 9187سجلت بالقرار رقم د. ھواش شاھین شرعیة عضویة إسرائیل في األمم المتحدة لولو عیسى  217
تداخل االختصاصات بین الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والجھاز محمد سعید الغندور  218

المركزي للرقابة المالیة تغییر العنوان 
 دراسة مقارنة –تحول القرار اإلداري 

 4/8/2010/ص تاریخ 8745سجل بالقرار رقم د.دلھ 

 رقابة االمتناع –الرقابة على دستوریة القوانین بطریق الدفع الفرعي أماني النجار  219
 دراسة مقارنة –

  8/8/2010/ ص تاریخ 8854سجلت بالقرار رقم د. نجم األحمد  

 2012ناقشت د. محمد حاتم البیات الدفوع الشكلیة في الدعوى سالم جمول  220
د. ماھر ملندي + د. المحكمة العربیة لالستثمار رنیم عبود  221

نجم األحمد مشاركا 
   31/8/2010/ص تاریخ 9713سجلت بالقرار رقم /

 31/8/2010/ص تاریخ 9714سجلت بالقرار رقم /د. ماھر ملندي التنظیم الدولي للشركات متعددة الجنسیات نور العبد هللا  222
 30/8/2010/ص تاریخ 9640سجل بالقرار رقم /د. أمل یازجي إشكالیة اإلبعاد في القانون الدولي فراس الشمندي  223
  14/9/2010/ ص تاریخ 10238سجلت بالقرار رقم د. الیاس حداد  دراسة مقارنة –خطاب الضمان المصرفي في القانون والقضاء ملك سقباني  224
  13/9/2010/ ص تاریخ 10190سجل بالقرار رقم د. الیاس حداد صنادیق االستثمار وائل یوسف  225
  13/9/2010/ ص تاریخ 10191سجل بالقرار رقم د. منال المنجد مدى صالحیة التطبیقات البرمجیة محال لجرائم األموال وسیم طعمھ  226
  27/9/2010/ ص تاریخ 10712سجل بالقرار رقم د. ھواش شاھین مفھوم السیادة في قانون البحار سلیمان احمد طراف  227
 –أھمیة ترشید اإلنفاق العام ودوره في حمایة األموال العامة للدولة وسام ونوس  228

دراسة مقارنة  
  9/11/2010/ ص تاریخ 12468سجلت بالقرار رقم د. محمد خیر العكام 

  27/9/2010/ ص تاریخ 10693سجلت بالقرار رقم د. مھند نوح  دراسة مقارنة –مبدأ المساواة في التعیین في نطاق الوظیفة العامة فطمھ ھواري  229
  22/9/2010/ ص تاریخ 10602سجلت بالقرار رقم د. الیاس حداد الشركة التابعة وعالقتھا بالشركة القابضة ھیام أبو زیتون  230
 26/10/2010/ ص تاریخ 11879سجلت بالقرار رقم د. حسن البحري  دراسة مقارنة –حق رئیس الدولة في االعتراض على القوانین نغم زملوط  231
االتجار بالنساء الالجئات ألغراض االستغالل الجنسي والقانون الدولي جود صائب  232

المعاصر 
 1/2/2011/ ص تاریخ 1271سجلت بالقرار رقم د. أمل یازجي 

  26/10/2010/ ص تاریخ 11878سجل بالقرار رقم د. ھواش شاھین دور القانون الدولي في مواجھة تفاقم ظاھرة االحتباس الحراري مضر الیوسف  233
  8/11/2010/ ص تاریخ 12377سجلت بالقرار رقم د. عبد الجبار الحنیص المسؤولیة الجزائیة عن االستخدام غیر المشروع لبطاقة الوفاء بشرى سالمة  234
  9/11/2010/ ص تاریخ 12467سجلت بالقرار رقم د. احمد عبد العزیز حق المرأة السوریة في منح الجنسیة ألبنائھا دراسة مقارنة ھدیل نحلة  235
د. محمد العموري + د.  دراسة مقارنة –اإلنفاق العام االجتماعي أریج سعید  236

بشار آل فخري مشاركا 
  8/11/2010/ ص تاریخ 12378سجلت بالقرار رقم 



11 
 

  8/11/2010/ ص تاریخ 12442سجلت بالقرار رقم د. مھند نوح   دراسة مقارنة  –واجب االلتزام بالسریة لدى الموظف العام یوال دبره  237
 –شفافیة الضریبة وآفاق تطبیقھا في الھیئة العامة للضرائب والرسوم سماح عوض  238

دراسة مقارنة 
  9/11/2010/ ص تاریخ 12466سجلت بالقرار رقم د. مي محرزي 

  8/11/2010/ ص تاریخ 12443سجلت بالقرار رقم د. إبراھیم دراجي النزوح الداخلي والحمایة الدولیة المقررة للنازحین داخلیاً نسرین جمعة  239
  29/11/2010/ ص تاریخ 13058سجل بالقرار رقم د. محمد سامر عاشور الحجز على الحساب الجاري ماھر الخطیب  240
د. ھیثم الطاس + د. اآلثار الناشئة عن دمج الشركات المساھمة احمد الدجاني  241

سھیر الجندي 
  30/11/2010/ ص تاریخ 14070سجل بالقرار رقم 

  30/11/2010/ ص تاریخ 14069سجلت بالقرار رقم د. محمد حاتم البیات دفوع الكفیل في مواجھة الدائن رشا الفتال  242
  8/11/2010/ ص تاریخ 12447سجل بالقرار رقم د. علي الجاسم  دراسة مقارنة – عقود المقاوالت –العقود الھندسیة محمد فادي ھواري  243
  29/11/2010/ ص تاریخ 13057سجل بالقرار رقم د. یوسف الرفاعي الحمایة الجزائیة للسریة المصرفیة في سوریة محمد علي الساعور  244
  30/11/2010/ ص تاریخ 14071سجلت بالقرار رقم د. امل یازجي مجلس األمن والحد من انتشار األسلحة النوویة عزة قدسي  245
  30/11/2010/ ص تاریخ 14068سجل بالقرار رقم د. حسن البحري  دراسة مقارنة –طغیان السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة اسماعیل ابراھیم  246
  29/11/2010/ ص تاریخ 13.56سجلت بالقرار رقم د. سام دلة  دراسة مقارنة  –استقالة الموظف العام میرفت اسكندر  247
  2012ناقش د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –الصرف من الخدمة محمود صالح  248
  2012ناقشت د. مھند نوح الشكل في القرارات اإلداریة دراسة مقارنة سمیة كامل  249
  28/12/2010/ ص تاریخ 15057سجل بالقرار د. یاسر الحویش التمویل المشترك وأثره في اقتصادیات البلدان النامیة ماھر یوسف  250
 18/1/2011/ ص تاریخ 688سجل بالقرار رقم د. فؤاد دیب طبیعة اختصاص ھیئة التحكیم ومبدأ االختصاص باالختصاص علي معال  251
 18/1/2011/ ص تاریخ 670سجل بالقرار رقم د. ابراھیم دراجي تقریر غولدستون مقارنا مع تقاریر لجان التحقیق الدولیة رواف الخطیب  252
 18/1/2011/ ص تاریخ 662سجل بالقرار رقم د. محمد العموري  دراسة مقارنة –الدخل غیر المشروع ومدى خضوعھ للضریبة موفق العلي  253
 18/1/2011/ ص تاریخ 695سجلت بالقرار رقم د. یوسف الرفاعي الحمایة الجزائیة للطفل من االستغالل الجنسي عبر الشابكة میاس الموعد  254
 1/2/2011/ ص تاریخ 1273سجلت بالقرار رقم د. أمل یازجي استخدام األسلحة العنقودیة في القانون الدولي ریم صالح  255
 1/2/2011/ ص تاریخ 1270سجل بالقرار رقم د. جمیلة الشربجي  دراسة مقارنة –المسؤولیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة خالد المقداد  256
 1/2/2011/ ص تاریخ 1272سجل بالقرار رقم د. جمیل الصابوني التھرب الضریبي الدولي بواسطة المنشاة الثابتة صبحي داود  257
  28/3/2011/ ص تاریخ 3431سجل بالقرار رقم د. مي محرزي  دراسة مقارنة –تسویة المنازعات الضریبیة على القیمة المضافة مھیار عباس  258
 14/2/2011/ ص تاریخ 1807سجلت بالقرار رقم د. مھند نوح  دراسة مقارنة  –المقابل المالي في العقود اإلداریة عزة سلمان  259
 14/2/2011/ ص تاریخ 1806سجلت بالقرار رقم د. جمیلة الشربجي حل البرلمان في األنظمة السیاسیة المقارنة بتول النویالتي  260
 14/2/2011/ ص تاریخ 1808سجل بالقرار رقم د. نجم األحمد  دراسة مقارنة –دور القوة القاھرة عند تنفیذ العقود اإلداریة حمزة البري  261
 14/2/2011/ ص تاریخ 1805سجل بالقرار رقم د. نجم األحمد األسالیب الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر احمد ریحان  262
 28/2/2011/ ص تاریخ 2283سجل بالقرار رقم د. صفاء اوتاني ردع المجرمین بین الشریعة والقانون حسن الجدعان الموسى  263
 –تطورات اجتھاد القضاء اإلداري السوري في المجال الضریبي احمد الزینو  264

دراسة مقارنة 
د. مھند نوح + د. بشار 

آل فخري مشاركا 
 15/3/2011/ ص تاریخ 2902سجل بالقرار رقم 

دور المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في تطبیق القانون الدولي دیما حسین  265
الخاص بحقوق اإلنسان 

 15/3/2011/ ص تاریخ 2903سجلت بالقرار رقم د. أمل یازجي 

  27/3/2011/ ص تاریخ 3327سجل بالقرار رقم د. یاسر الحویش إشكالیة تنفیذ األحكام الوطنیة على أموال الدول األجنبیة عالء الدین ذو الفقار  266
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 15/3/2011/ ص تاریخ 2900سجلت بالقرار رقم د. منى ادلبي  دراسة مقارنة –المعاملة الضریبیة للنشاط المصرفي صفاء رستم  267
  16/3/2011/ ص تاریخ 2994سجل بالقرار رقم د. حسن البحري الرئیس في النظام الدستوري للوالیات المتحدة األمریكیة طارق الغزالي  268
  10/4/2011/ ص تاریخ 3819سجلت بالقرار رقم د. منى ادلبي  دراسة مقارنة –الجریمة الضریبیة نور صالح  269
التكییف القانوني لالعتداء على أسطول الحریة وفق قواعد القانون طالل الھدلي  270

الدولي 
 26/4/2011/ ص تاریخ 4534سجل بالقرار رقم د. ھواش شاھین 

  26/4/2011/ ص تاریخ 4530سجلت بالقرار رقم د. محمد حاتم البیات عقد المقاولة من الباطن نور قدور  271
  25/4/2011/ ص تاریخ 4489سجل بالقرار رقم د. یوسف الرفاعي اثر الرابطة األسریة في القانون الجزائي اإلجرائي إبراھیم أسد  272
المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشخص االعتباري الخاص وأثرھا مھند شراباتي  273

على أحكام المسؤولیة 
  26/4/2011/ ص تاریخ 4533سجل بالقرار رقم د. نبیل المقداد 

  26/4/2011/ ص تاریخ 4535سجل بالقرار رقم د. منى ادلبي  دراسة مقارنة –المناطق الحرة بین النظریة والتطبیق محمد موسى  274
  26/4/2011/ ص تاریخ 4532سجل بالقرار رقم د. عیسى مخول القانون الجزائي بین المظھرین الشخصي واالفتراضي محمد السلیمان   275
  23/5/2011/ ص تاریخ 5654سجل بالقرار رقم د. البیات إشارة الدعوى بین النص والتطبیق ریفان محمد   276
 2012ناقش د. محمد واصل التعویض عن حوادث النقل الجوي لقمان حسین  277
  8/5/2011/ ص تاریخ 5029سجلت بالقرار رقم د. جودت ھندي  دراسة مقارنة –إنھاء عقد العمل الفردي ھزار اندوره  278
  9/5/2011/ ص تاریخ 5073سجلت بالقرار رقم د. جمیل صابوني  دراسة مقارنة –التحكیم في المنازعات الضریبیة ندى حامد  279
  9/5/2011/ ص تاریخ 5075سجل بالقرار رقم د. ماھر ملندي مكافحة الجرائم االلكترونیة في القانون الدولي عالء المرعي  280
  9/5/2011/ ص تاریخ 5077سجلت بالقرار رقم د. یوسف الرفاعي  دراسة مقارنة –الحمایة الجزائیة لالئتمان المصرفيزینب قداحة  281
  9/5/2011/ ص تاریخ 5076سجل بالقرار رقم د. منال المنجد  دراسة مقارنة –الضمانات القانونیة أثناء التفتیش على الحاسوب حسین دیوب  282
  23/5/2011/ ص تاریخ 5653سجلت بالقرار رقم د. جودت الھندي  اتفاقیة التعامل بین المستثمر وشركات الوساطة ناھد أبو زید  283
 1/6/2011د. انصاف محمد  دراسة مقارنة –دور الدولة في مكافحة ظاھرة غسیل األموال علي سلیمان  284
التزامات المكلف بضریبة أرباح المھن والحرف الصناعیة والتجاریة ھند المشرف  285

 دراسة مقارنة –وغیر التجاریة 
 6/6/2011/ ص تاریخ 6184سجلت بالقرار رقم د. محمد العموري  

 دراسة –وحدة كبار المكلفین في إطار إصالح اإلدارة الضریبیة حبیب عبد هللا  286
مقارنة 

 7/6/2011/ص تاریخ 6289سجل بالقرار رفمد. محمد الحالق  

التدریب ودوره في إعداد رجال الشرطة في الجمھوریة العربیة أسامة المصري  287
السوریة 

 19/6/2011 تاریخ 6752د. عمار التركاوي 

 7/6/2011/ ص تاریخ 6243سجلت بالقرار رقم د. احمد الحراكي القواعد الموضوعیة والقرائن القانونیة آمال المقداد  288
 18/10/2011د. جمیل صابوني تحقق وجبایة الضریبة على القیمة المضافة وإشكاالتھ التطبیقیة  ماریا لبابیدي  289
 31/7/2011د.عبود السراج  متعددة الجنسیة ت األساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشركارشا شرقي  290
  اإلضراب بین التجریم و اإلباحة ربا الطحان           291
 28/8/2011د. عیسى مخول الحمایة الجزائیة لذوي االحتیاجات الخاصة  والء معال  292
 29/9/2011د. جسام الدین ساریج  دراسة مقارنة  –الحمایة الجزائیة للعقود اإللكترونیة مروان الطالب  293
 1/8/2011/ص تاریخ 8529د.سھیر الجندي التحكیم اإللكتروني كوسیلة لحل المنازعات التجاریة األلكترونیة محمد خضور  294
 21/6/2011/ص تاریخ 6849سجل بالقرار رفمد. دراجي إشكالیة تفعیل المسؤولیة الدولیة عن جریمة التطھیر العرقي عبد اإللھ محمد المحمد  295
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 2/11/2011د. ساریج المسؤولیة الجزائیة لرئیس التحریر عن جرائم النشر لینا كوجیل  296
 14/7/2011د. صفاء اوتاني التقاضي األلكتروني في النزاعات األلكترونیة عزة شاھین  297
 19/7/2011د.مؤید زیدان المسؤولیة المدنیة للمحكم طارق الخلیل   298
 4/7/2011/ص 7394د. عبد الجبار الحنیص حق الصمت في القانون الجزائي ضیاء محمود  299

 19/6/2011د. البحري ضمانات أعضاء البرلمان محمد سلیمان  
اآلثار القانونیة الستخدام األسلحة المحرمة دولیا العدوان األسرائیلي رشا الحمصي  

 2008على غزة 
 21/6/2011د. ابراھیم دراجي 

 31/7/2011د.شیخ العشرة تداول وثیقة الشحن البحري االلكترونیة ابراھیم الطویل  
 21/7/2011د. منى ادلبي  الضرائب المفروضة على شركات الخدمات و الوساطة المالیة اریج شارقة  
 31/7/2011د. ھیثم الطاس عقد إعادة التأمین العباس یونس  
 2/8/2011د. بسام شیخ العشرة مدى مالئمة األتفاقیات التجاریة الدولیة في سوریة لما الكحیل  
 2/8/2011د. حسام الدین ساریج المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر  في الجرائم األقتصادبة أحمد شیخ زینل  
دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة النساء أثناء النزاعات  بثینھ األحمد  

المسلحة  
 1/8/2011د. نور الدین خازم  

/ ص ) 8853    ( 10/8/2011د. سھیر الجندي  في شركة   ةتقدیم المتجر حصمحمد نعیم الصباغ  
التأمین من المسؤولیة عن األضرار الالحقة باألشخاص من النقل سامر الھزیم  

الجوي 
 18/8/2011د. فواز صالح 

 لعام 29شراء الشركة المساھمة إلسھامھا وفق المرسوم التشریعي عمار مرھج  
 دراسة مقارنة  2011

 د. سھیر الجندي 

  
سلیمان الفندي 

ضریبة أرباح المھن و الحرف الصناعیة و التجاریة و غیر التجاریة ( 
فئة مكلفي الدخل المقطوع )  

 31/10/2011منى ادلبي 

  
لولیا حورانیة 

بروتوكول مكافحة جریمة تھریب المھاجرین غیر الشرعیین عن 
طریق البر و البحر و الجو  - دراسة تحلیلیة  

 25/9/2011دز مایا دباس 

  
باسل عبظو 

 31/10/2011د.عماد الدین المحمد  شبكة األغا خان –دور المنظمات غیر الحكومیة في التنمیة المستدامة 

  
ایلیا الحوش 

 14/11/2011د. نور الدین خازم الحرب الوقائیة في القانون الدولي 

  
ایراھیم خطاب 

 2/10/2011د. مایا دباس حمایة األشخاص في حاالت الكوارث الطبیعیة 

  
عمر السویس 

 دراسة –التزام الدولة الخلف بالمعاھدات التي عقدتھا الدولة السلف 
تطبیقیة على دولة جنوب السودان  

 18/10/2011د. جاسم زكریا 

  
أحمد حماده 

 29/9/2011دز جاسم زكریا أزمة تقسیم قبرص إشكالیة االعتراف بشمال  قبرص التركیة  
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انوار جمعان 

 25/9/2011د. مایا دباس الوصف القانوني لحصار سلطة االحتالل األسرائیلي على قطاع غزة 

  
منى البقاعي 

 
 

 
 يمفھوم األمن الجماعي في األستراتیجبة الجدیدة لحلف شمال األطلس

 دراسة تطبیقیة حالة یوغسالفیا و لیبیا –

 
د. مایا الدباس 

 
31/10/2011 

  
ھال دیوب 

 1/11/2011د. نور الدین خازم  دور األمم المتحدة في األزمة اللیبیة  

  
عاصم الصالح 

المواءمة بین التشریعات السوریة و القانون الدولي  فیما یخص 
األستثمارات األجنبیة  

 31/10/2011د. نور الدین خازم 

  
بشیرة معقالي 

 19/10/2011د. جاسم زكریا جریمة األستیكان األسرائیلي في األراضي العربیة المحتلة  

  
یحیى محمد 

 31/10/2011د. موسى متري  التحویل المصرفي من الناحیة القانونیة  

  
دیمة  التقي المعراوي 

 شطب 1/11/2011د. ایمان نابوش إیجار الصنادیق  في المصارف  

محمد خضور  
 

 10/8/2011د. سھیر الجندي التحكیم االلكتروني كوسیلة  لحل منازعات التجارة األلكترونیة  

  
رواد معال 

 18/10/2011د. تمیم مبكائیل حریة القاضي الجزائي في تكوین قناعتھ 

 محمود المطرود  
العمل للمنفعة العامة في نظریة العقوبة 

 19/10/2011د. صفاء اوتاني 

  
أحمد نعمان 

 25/9/2011د. یوسف الرفاعي الحمایة الجزائیة للبیئة الھوائیة من التلوث 

  
الفت بللیش 

 19/10/2011د. صفاء اوتاني تنفیذ عقوبة الحبس في منزل المحكوم علیھ 

  
ربا صقر  

 28/8/2011د. عیسى مخول الركن المعنوي في الجرائم المرتكبة عن طریق النشر األلكتروني  

  
علي النصار 

 2/11/2011د. سمیة علي الحمایة الجزائیة للمریض في اطار التقدم العلمي الطبي  
 

  
ریم األحمد 

 13/10/2011د. تمیم میكائیل شرعیة المسؤولیة الجزائیة للفاعل المعنوي 
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حسام زخور 

التقاسم القانوني للثروات الھیدروكربونیة  في المناطق البحریة 
الخاضعة لولیة عدة دول 

 7/12/2011د. نور الدین خازم 

  
أریج الكنج 

 

مشروعیة التدابیر القسریة االنفرادیة األمریكیة- األوروبلیة على 
   2003سوریة منذ عام 

 21/11/2011د. نور الدین خازم 

  
 

نور المغربي 

 
 

السریة المصرفیة في التشریع السوري و التشریع المقارن 

 
د. سھیر الجندي 

 
21/11/2011 

  
شادي بطرس 

 –طرف حل المنازعات الناجمة من عقود البترول في القانون السوري 
دراسة مقارنة  

 25/9/2011د. فؤاد دیب 

  
یحیى الشدیدي 

 19/10/2011د. عیسى مخول مدى مالئمة األدلة التقلیدیة في إثبات جرائم االتصاالت  

  
اصف عساف 

 6/2/2012د.محمد العموري  دراسة مقارنة –الموازنة الوظیفیة 

  
حسین علي الرفاعي 

 11/6/2012د.محمد العموري  دراسة مقارنة  –التھرب الجمركي و اثاره 

  
لیال عبود 

 20/2/2012د. فاروق أیو الشامات الودائع المصرفیة النقدیة و نظام ضمانھا 

  
بالل مریود 

 دراسة –حق السؤال : أداة من األدوات الرقابیة على السلطة التنفیذیة 
مقارنة  

 21/2/2012د. احمد اسماعیل 

 26/2/2012د. زھیر حرح   للحارس القضائي ةالمسؤولیة المدنيوفاء إدریس  
 

طبیعة  العالقة القانونیة بین المصرف المركزي و المصارف األخرى  سدیم  النحاس  
 

 6/2/2012د. سامر عاشور 

  
لبانة الملقي 

 18/3/2012د. عماد الدین المحمد   دراسة خاصة بالالجئین العراقیین في سوریة –تحدید صفة الالجئ 

  
أحمد المطلق 

 
دور السلطة التنفیذیة في العملیة التشریعیة 

 20/3/2012د. جمیلة الشربجي 

  
مصطفى ورده 

 محكمة العدل األوروبیة بین التكامل القضائي و السیادة الوطنیة  
عماد الدین محمد 

3/4/2012 

  
زاھر زینب 

 19/4/2012د. عمار التركاوي  دراسة مقارنة  –مبدأ التناسب بین الخطأ و العقوبة في المجال التأدیبي 

  
سیمافة حاج خلیل 

 18/4/2012د . موسى متري النظام القانوني للمخاطر المصرفیة التقلیدیة و األسالمیة 
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ناریمان النجار 

 
 

استغالل براءة االختراع 

 
 

د. ھیثم الطاس 
 

 
 

29/4/2012 

  
أنس رعد  

 –مبدأ الجدارة في الوظیفة العامة و أثره في تحقیق التنمیة اإلداریة
دراسة مقارنة 

 30/4/2012د. عمار التركاوي 

  
نور هللا تلھ 

 30/4/2012د. منال المنجد اإلرھاب بالوسیلة االلكترونیة 

  
جمانة األحمر  

 2/5/2012د. جمیلة الشربجي المزج بین النظامین الرئاسي و البرلماني 

 15/5/2012د. أیمن أبو العیال المشكلة التنفیذیة في ضوء الطبیعة القانونیة لقرارات رئیس التنفیذ سمیرة الوتار  
 

  
علي عبد هللا 

المسؤولیة الدولیة الناجمة عن االعتداء على حیاة األسرى في انزاعات 
المسلحة الدولیة  

 15/5/2012د،. نور الدین خازم 

  
سامر یوسف 

 15/5/2012د. جمیلة الشربجي  دراسة مقارنة –نظریة التفویض التشریعي 

  
محمد عالء محمد 

 15/5/2012د. عمار التركاوي النظام القانوني للشخص المعنوي في القانون العام 

  
عامر األبراھیم 

 15/5/2012د. محمد الحسین شرط المیعاد في دعوى اإللغاء- دراسة مقارنة 

  
محمد محمد 

 15/5/2012د. ھیثم الطاس  دراسة مقارنة –التصادم البحري و آثاره القانونیة 

  
نفن سطاس 

د. محمد فاروق أبو مسؤولیة مالك السفینة و مجھزھا 
الشامات 

15/5/2012 

 
 

 15/5/2012د. سھیر الجندي مسؤولیة شركات الوساطة المالیة محمد طارق الحلبي 

  
میشیل شماس 

 
المقاصة في المعامالت المصرفیة 

 15/5/2012د. سھیر الجندي 

مھا الفیاض  
 

 28/5/2012د. محمد الحسین  دراسة مقارنة  –الجزاءات التأدیبیة و الرقابة القضائیة علیھا 

  
علي منون 

 28/5/2012د. یاسر الحویش المطاردة الحثیثة في القانون الدولي و إشكاالتھا القانونیة  

  
عال السبسبي 

 28/5/2012د. یوسف الرفاعي الحمایة الجزائیة لآلثار-دراسة مقارنة 
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اوس شعبان 

حقوق المتھم في مواجھة سلطات الضبط الجنائي في المواثیق الدولیة 
 دراسة مقارنة  –لحقوق اإلنسان والقانون الوطني 

 

 1/7/2012د. نور الدین خازم 

  
عمار مرھج 

 
 دراسة مقارنة –شراء الشركة ألسھمھا من الوجھة القانونیة 

 
د. سھیر الجندي 

28/6/2012 

  
دیما الفتى 

 28/6/2012د. محمد العموري  دراسة مقارنة –وسائل إثبات المنازعة الضریبیة 

  
عبد الرزاق الحسین 

 28/6/2012د. أحمد إسماعیل الضمانات الدستوریة للموظف العام- دراسة مقارنة 

  
محمد سلیمان 

 9/7/2012د. منى ادلبي المناطق االقتصادیة الخاصة و دورھا التنموي  

  
وسام العبود 

 9/7/2012د. محمد العموري  دراسة مقارنة  –حافز اإلھالك المعجل في التشریع الضریبي 

  
یوسف الفارس 

 10/7/2012د. الشربجي قانون االنتخاب السوري بین المبادئ الدستوریة و معاییر الدیمقراطیة  

  
احمد احمد 

 10/7/2012د. محمد الحسین الخبرة كدلیل أمام القضاء اإلداري- دراسة مقارنة  

  
محمود الحمیر 

 11/7/2012د. محمد العموري  دراسة مقارنة –مبدأ العالنیة في إبرام العقد اإلداري 

  
سالم المصري 

 دراسة مقارنة  –دور البرلمان في اختیار رئیس الدولة 
 دراسة مقارنة –تغییر : التدخل الحكومي في المجال الضریبي 

 11/7/2012د. الحالق 

  
محمود نجم 

 15/7/2012د. بسام شیخ العشرة  مؤسسو الشركة المساھمة العامة 

  
فراس حسن 

مسؤولیة الصندوق عن تعویض أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي 
النفط 

 15/7/2012د. صفاء جنیدي 

  
عامر قاسم 

 15/7/2012د. عیسى المخول نحو سیاسة جنائیة لمعالجة األحداث الجانحین المرضى 

  
سامر السالمة 

 30/7/2012د. بسام شیخ العشرة حمایة المستھلك في ظل التجارة األلكترونیة 

  
سعود النزال 

بیع المسكن على المخطط- دراسة على ضوء قانون اعمار العرصات 
 2010 لعام 82رقم 

 30/7/2012د. علي الجاسم 

  
عال الغجري 

 –السیاسة القضائیة لمجلس الدولة السوري في الدعاوى العمالیة 
دراسة مقارنة 

 30/7/2012د. محمد الحسین 

 9/8/2012د. عماد الدین المحمد  9/8/2012حق الدول في استرداد الكنوز الثقافیة المنھوبة   
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ایھاب كسیبة 
  

أحمد قادري 
 

الحقوق العینیة على الطائرة وفقا لالتفاقیات الدولیة 
 6/8/2012د. سھیر الجندي 

  
ھیام األغواني 

 6/8/2012د. یوسف الرفاعي الحمایة الجزائیة للشاھد 

  
تغرید الفرا 

 7/8/2012د. سھیر الجندي الحمایة القانونیة للمستثمرین باألوراق المالیة  

  
ثناء قویدر 

 7/8/2012د. وفاء فلحوط االعتراف بالدولة الفلسطینیة وفق قواعد القانون الدولي 

  
عبد هللا داود 

 6/8/2012د. جمیلة الشربجي التعویض عن االستمالك 

  
رؤى مصطفى 

 6/8/2012د. میسون المصري النظام القانوني لمؤسسات الصرافة 

  
خلیفة لیال 

 30/3/2012د.حسام الدین ساریج المسؤولیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة  

علیا كریدي  
 

 3/10/2012د. البیات تسبیب األحكام المدنیة 

 د. موسى متري القرض المجمع من الناحیة القانونیة ھاني ز ینة   
3/10/2012 

  
محمد أشرف شیخو 

 3/10/2012د. فواز صالح مسؤولیة المستأجر عن حریق الغین المؤجرة 

  
طارق جزار 

 3/10/2012د. سھیر الجندي انحالل الشركات 

  
بشار زراع 

 3/10/2012د. الطاس الوضع القانوني للشركات المدرجة في سوق األوراق المالیة 

  
ایة البداوي 

 3/10/2012د. الصفدي إجراءات اإلبرام المقیدة عند إبرام العقد اإلداري 

  
باسل شھابي 

 3/10/2012د. الطاس المركز القانوني لمدیر اإلصدار و دوره في سوق األوراق المالیة  

  
سمیة یاغي 

 3/10/2012د. ابو العیال أثر مرض األیدز في تصرفات المریض من الناحیة القانونیة 

  
شادي جازي 

 9/9/2012د.سھیر الجندي   الشركات المساھمة ي العامة فتصالحیات الھیئا

 11/9/2012د. منى ادلبي المعاملة الضریبیة للدخول العقاریة   
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عالء خیر 
  

 
حكمت سالم 

 
 دراسة مقارنة –الصلح الضریبي 

 
د. منى ادلبي 

 
18/9/2012 

  
زینة العیادة 

 
مسؤولیة الدولة فیما یتعلق بتصرف صادر عن منظمة دولیة 

 
د. مابا دباس 

 
11/9/2012 

  
منال امین 

 
نظرة مستقبلیة للتحقیق االبتدائي 

 
د. ساریج 

 
18/9/2012 

     
6/8/2012 

  
باسل أحمد 

النزاعات الحدودیة المتعلقة بحق االنتفاع بالثروات الباطنیة المشتركة 
و طرق حلھا   

 16/10/2012د. مایا دباس 

كرم یانس  
 

 16/10/2012د. ھیثم الطاس حوكمة الشركات من الناحیة القانونیة 

  
علیاء سلمانب 

 17/10/2012د. محمد الحالق دور الجھاز المركزي للرفابة المالیة في ترشید األنفاق العام 

  
فادي سنكري 

 16/10/202د.ھیثم الطاس النظام القانوني لالتفاقیات بین المساھمین في الشركات المساھمة 

  
نور الجوجو 

 16/10/2012د. الصفدي  دراسة مقارنة –نظریة الموظف الفعلي 

     
  

حسن محفوض 
 16/10/2012د. اجمد اسماعیل  دراسة مقارنة  –غرامة التأخیر في إطار تنفیذ العقود اإلداریة 

  
نور دیب 

 16/10/2012د. الصفدي  ةالبیروقراطیة و دورھا في األداء اإلداري- دراسة تحلیلیة مقارن

  
محمد غرة 

 31/10/2012د. وفاء فلحوط الصفة الدولیة في التحكیم التجاري و أثارھا القانونیة 

  
سوزان الصعیدي 

 
  دراسة مقارنة –التظلم اإلداري 

 
د. عمار التركاوي 

 
1/11/2012 

  
عالء ابراھیم 

 
 –السلطة القضائیة في النظام الدستوري للوالیات المتحدة األمریكیة 

دراسة تحلیلیة  

 
دز حسن البحري 

 
31/10/2012 

  
ایھم سلیمان 

 دراسة –دور لجنة الموازنة و الحسابات في اقرار الموازنة العامة 
مقارنة  

 31/10/2012د. منى ادلبي 
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مارلین الخویخي 

 
 دراسة مقارنة –تسبیب القرار التأدیبي 

 31/10/2012دز الصفدي 

ربیع حنا  
 

 31/10/2012د. عیسى المخول فلسفة العدالة الجنائیة في العقاب 

  
محمد علي حمد 

 31/10/2012د. اسماعیل  دراسة مقارنة  –تداول السلطة بین النص و التطبیق 

  
االء فرح شیخ الحارة 

 21/11/2012د. ملندي حقوق األحداث الجانحین ما بین القانون الدولي و التشریعات الوطنیة 

  
زینة سكري 

 20/11/02012د. ساریح الحمایة الجزائیة للعالمات التجاریة 

  
ایھاب كسیبة 

 6/8/2012د. عماد الدین المحمد حق الدول في استرداد الكنوز الثقافیة المنھوبة  

  
زھور النخال 

 18/12/2012د. أمل شربا قانون لجان األبنیة وھیئات الشاغلین بین النظریة و التطبیق 

  
میادة القرعان 

 
إثبات النسب و نفیھ بالبصمة الوراثیة 

 4/12/2012د. أیمن أبو العیال 

  
محمد العلوه 

 17/12/2012د. جودت ھندي  دراسة مقارنة –التضخم النقدي و أثره في التزامات المدین التعاقدیة 

  
محمد طارق الحموي 

المركز القانوني لوكیل التفلیسة بین كتلة الدائنین و المدین المفلس 
3/1/2013 
 

 3/1/2012د. ملیكة 

ھال البرجس  
 

 20/11/2012دز أبو الشامات الشركات المدنیة في ظل قانون الشركات الجدید  

  
مروة مندو 

 5/12/2012د. عیسى المخول المسؤولیة الجزائیة للصیدلي 

 
 

 13/1/2012د. الصفدي  دراسة مقارنة  –البطالن الجزائي للقرارات اإلداریة نور مسالمة 

  
جالل كنھوش 

 9/1/2013د. میسون المصري ضمانات البنوك في عملیات االئتمان من الناحیة القانونیة 

  
عمار سیف الدین 

 4/12/2012د. حسن البحري  4/12/2012مساءلة رئیس الدولة في األنظمة السیاسیة المعاصرة 

  
سلیم علوش 

 17/12/2012د. تكروري  دراسة مقارنة  –التعددیة السیاسیة و دورھا في ممارسة السلطة 

 17/12/2012د. تكروري قانون االنتخاب السوري    
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نورة الحسن 
  

ایاد الفیل 
نائب رئیس الدولة في األنظمة الدستوریة العربیة و في الوالیات 

 دراسة مقارنة  –المتحدة األمریكیة 
 9/1/2013د. حسن البحري 

    
 

 

  
وسیم ملوح 

 
التزامات و مسؤولیة الناقل البري- دراسة مقارنة  

 9/1/2013د. حنان ملیكة  

ریا العقاد  
 

 3/1/2013د. عماد الدین محمد مسؤولیة الشركات متعددة الجنسیات عن انتھاكات حقوق اإلنسان  

  
اوس حیدر 

 3/1/2012د. إنصاف محمد دور السیاسة الضریبیة في األداة المتكاملة للموارد المائیة  

  
نوران الحلبي 

 
 دراسة مقارنة –التدخل بإجراءات التنفیذ على المنقول لدى المدین 

 7/1/2013د. محمد حاتم البیات 

  
كریم یاسمینة 

 17/12/2012د. عماد الدین محمد مبدأ التسلیم أو المحاكمة في إطار القانون الجنائي الدولي  

  
فاطمة عنایة 

 
النظام القانوني لبوالص التحصیل و تمییزھا  عن األعتمادات المستندیة 

 
د. فاروق ابو الشامات  

 
20/1/2013 

 
 

 21/1/2012د. محمد الحالق مكافحة الفساد في األدارة العامة في ضوء التشریعات السوریة ھدیل العقرباني 

  
روال حلمد 

 21/1/2013د. طاھر دامرجي  السلطة التقدیریة للقاضي المدني في تكییف الوقائع  

  
ریما یونس 

 31/1/203د. ابو الشامات النظام القانوني لخصم األسناد التجاریة 

  
محمد خیر رمانة 

 21/1/2013د. عصام تكروري حكومة الجمعیة النیابیة و تطبیقاتھا في االتحاد السویسري 

  
طارق المحمد 

 21/1/2013د. تكروري حق االجتماع و التظاھر السلمي  

 
 

 28/1/2013د. التكروري تأثیر السلطة التنفیذیة في استقالل السلطة القضائیة دیب كسواني 

  
مھند بغدادي 

تجمید األصول المالیة في البنوك العالمیة و استردادھا في القانون 
الدولي 

 28/1/2013د. رنا عبود 

  
عدنان قاسم 

 28/1/2013د. یوسف الرفاعي السیاسة الجنائیة األجرائیة في جرائم المخدرات 

 28/1/2013د. تكروري تحدید األختصاصات في الدولة الفیدرالیة   
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رشا العبید 
  

ھال دامر تركماني 
 27/1/2013د. میسون المصري تحول الشركات 

  
 

حسام حیدر 

 
قرینة البراءة في مرحلة ما قبل المحاكمة  

 
د. تمیم میكائیل 

 
28/1/2013 

  
حسین العبد هللا 

 27/1/2013د.عبد الرحیم الصفدي فاعلیة نظم الترفیع 

  
محمود القصار مرجة 

 29/1/2013د. ابو الشامات الحمایة القانونیة للعنوان التجاري 

  
فرح الحلبي 

 30/1/2013د.صابوني  دراسة مقارنة –المخالفة  الجمركیة 

  
نور الترك 

 30/1/2013د. میسون المصري النظام القانوني للشركة الفعلیة 

  
ازاد بجو 

افاق المحكمة األوروبیة لحقوق األنسان بین البنیة المؤسساتیة و 
الطبیعة األجرائیة 

 10/2/2013د. مایا دباس 

  
صفاء نقرش 

 11/2/2013د. المصري الجھات الخاضعة لرقابة ھیئة األوراق و األسواق المالیة 

  
محمد بالل الخیمي 

 11/2/2013د. قره باش شركات األستثمار ذات رأس المال المتغیر 

معاذ السعدي  
 

رئیس مجلس الوزراء في الجمھوریة العربیة السوریة  
 

 10/2/2013د. جمیلة الشربجي 

  
وسام عبد هللا 

 10/2/2013د. انصاف محمد  دراسة مقارنة  –الطبیعة القانونیة لدین الضریبة و تطبیقاتھا 

محمد سعید الغندور  
 

 دراسة مقارنة –تحول القرارات اإلداري د. دلھ  4/8/2010تحول القرار اإلداري 

  
عالء الدین 

 12/2/2013د. باسم عزو  دراسة مقارنة  –أثر حالة الطوارئ في الحریات العامة 

     
  

لمى كشیك 
 23/1/2013د. شیخ العشرة  cif–البیع التجاري 

 11/2/2013د. البیات دور القاضي و الخصوم في توزیع عبئ اإلثبات في المسائل المدنیة  محمد التونسي  
  

ماجد عیسى 
مدى فعالیة الرقابة التشریعیة على تنفیذ الموازنة العامة و آفاق 

 دراسة مقارنة  –تطویرھا 
 11/2/2013د. مي محرزي 
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 25/2/2013د. جاسم زكریا تجزؤ القانون الدولي و أثره قي المعاھدات   عماد البشارة

  
باسم جمعة 

 

 
ضوابط تخول المصارف التقلیدیة الى اسالمیة 

 
د. میسون المصري 

 
25/2/2013 

 
 

اعفاء النقل البحري من المسؤولیة بموجب اتفاقیة روتردام  للنقل الحسن یونس 
 دراسة مقارنة مع قانون التجارة البحریة السوري –البحري 

 20/2/2013د. حنان ملكیة  

  
عبد هللا  موسان 

 
 دراسة مقارنة –حمایة حقوق  العامل المخترع 

 26/2/2013د. علي الجاسم 

  
محمد خیر األدلبي الشھیر 

بعلوان 

 11/2/2013د. صابوني  دراسة مقارنة –عقد تقدیم المعاونة وعالقتھ بمبدأ شیوع الموازنة 

  
عمار سیف الدین 

 4/12/2012د. حسن البحري  دراسة مقارنة –مساءلة رئیس الدولة في األنظمة السیاسیة العاصرة 

  
سامي مراد 

 10/3/2013د. كنده الشماط  دراسة مقارنة –المسؤولیة المدنیة عن أضرار التدخین 

  
ملھم الشوا 

التحكیم في عقود التنقیب عن النفط المبرمة في الجمھوریة العربیة 
السوریة 

 10/3/2013د. الطاس 

  
جھاد النصار 

 10/3/2013 1د. میسون المصريعقد فتح االعتماد البسیط 

  
غنوة طربوش 

 11/3/2013د. طاھر دامرجي المعرفة الفنیة في عقد الفرانشایز 

  
دیما قحف 

 11/3/2013د. انصاف محمد ظاھرة الغش الضریبي 

  
نزیھ  اوسكان 

 11/3/2013د. علي الجاسم الدفع بعدم القبول في الدعاوى المدنیة و التجاریة 

  
محمد نشأت مصطفى 

 11/3/2013د. زھیر حرح  دراسة مقارنة –النظام القانوني لعقد الفندقة 

  
زنھار فیاض 

 11/3/2013د. أمل شربا األفضلیة بین الحقوق المسجلة في السجل العقاري 

  
لمى عثمان 

 11/3/2013د. انصاف محمد المناطق الحرة ما بین قانون الجمارك و نظام استثمار المنطق الحرة  

  
لینا تلو 

مبدأ استقالل القضاء كضمانة للحقوق و الحریات العامة- دراسة 
مقارنة 

 11/3/2013د. باسم عزو 
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خلدون یاسمینة 

 10/3/2013د. عیسى مخول السیاسة الجنائیة للمشرع السوري في مكافحة األرھاب  

 
 
 

 
ماھر محمد عساف 

 
الضمانات القانونیة لتحصیل الضرائب المباشرة 

 
د. انصاق محمد 

 
11/3/2013 

 11/3/2013د. حسام الدین ساریج جریمة الدخول الى منظومة معلوماتیة أحمد قاسم  
  

زین العابدین علي 
 4/3/2013د. شیخ العشرة وثیقة التأمین العائمة 

  
امل درویش 

 11/3/2013د. باسم عزو إمكانیة  الجمع بین الوزارة وعضویة البرلمان 

  
محي الدین قادري 

 28/2/2013د.شیخ العشرة األعتماد الضامن 

  
محمد صدور 

 دراسة –الحمایة الجزائیة للمجال الرادیوي على شبكة االتصاالت 
مقارنة 

 11/3/2012د. منال المنجد 

  
محمد حاقظ الغزي 

 28/2/2012د. حنان ملیكھ النظام القانوني للشركات الخارجیة 

  
رزان العلبي 

 6/3/2013د. صفاء اوتاني الحمایة الجزائیة للحریة الشخصیة في ظل الدستور السوري الجدید 

  
محمد بحطیطي 

 28/3/2013د. میسون المصري خدمات الخصم المباشر و التسدید القوري المقدمة من قبل المصارف 

  
عالء دكدوك 

 2001 لعام 6انھاء العالقة االیجاریة  وفق قانون األیجار رقم 
وتعدیالتھ 

 28/3/2013د. فواز صالح 

  
مسعود حمو 

 7/4/2013د. تكروري  دراسة مقارنة –األشراف القضائي على األنتخابات 

  
یوسف سلیمان 

 8/4/2013د. الحراكي انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع 

  
مكزون میاسھ 

 دراسة –مدى تحقیق العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي السوري 
مقارنة 

 14/3/2013د. عكام 

  
فراس بلحھ 

 2/4/2013د. حنان ملیكھ محفظة النقود األلكترونیة 
 

  
القاسم حیدر 

حق المرأة  العربیة في الترشیح بین المیادئ الدیمقراطیة و القصور 
التشریعي  

 8/4/2013د. عزو 

  
سھا جروة 

 28/3/2013د. العكام  دراسة تحلیلیة مقارنة  –المعاملة الضریبة لشركات األشخاص 
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محمد تكروني 

 8/4/2013د. ملیكھ النظام القانوني لتحویل األموال الكترونیاً 

دور السیاسة المالیة في دعم المشاریع المتوسطة و الصغیرة و المنتھیة أنس الشیخھ  
الصغر 

 24/4/2013د. عزو 

  
شیرین القسطاوي 

 12/5/2013د. الصابوني الضریبة على التركات بین التشریع و التطبیق 

  
ھنا القابوني 

 13/5/2013د. حرح الحجز التنفیذي 

  
حسام المغربي 

 4الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم وفق قانون التحكیم السوري رقم 
 و أنظمة التحكیم المقارنة  2008لعام 

 13/5/2013د. البیات 

  
شذى ظریفة 

 13/5/2013د. فلحوط فقدان الجنسیة بالتجرید وفقاً لتشریعات بعض الدول العربیة  

  
صبا شیبان 

 13/5/2013د. التركاوي  دراسة مقارنة –محل العقد اإلداري 

  
أمل شھاب الدین  

 29/4/2013د. نبیل المقداد المسؤولیة الموضوعیة في القانون الوضعي و الفقھ اإلسالمي 

  
عادل حبیب 

 12/5/2013د. إنصاف المحمد اإلعفاءات الضریبیة و انعكاساتھا على الموارد المالیة 

الخطأ السلبي قي المسؤولیة  المدنیة میادة بسرك   
 

 12/5/2013د. علي الجاسم  

  
ھناء حجازي 

اآللیات الدستوریة الختیار رئیس الدولة في النظم السیاسیة المعاصرة 
 دراسة مقارنة –

 13/5/2013د. التكروري 

  
محرز علي  

 24/4/2013د. انصاف محمد الطبیعة القانونیة للقروض الخارجیة و آثارھا السیاسیة و االقتصادیة  

  
محمد سعید المنصور 

 29/4/2013د. باسم عزو  دراسة مقارنة  –انقضاء الدعوى التأدیبیة 

  
بدور الخضور 

 12/5/2013د. عكام استقاللیة أجھزة الرقابة المالیة و أھمیتھا لتفعیل دورھا  

  
 محمد الدعاس 

 12/5/2013د. الصفدي  دراسة مقارنة –رقابة الخطأ البین في التقدیر 

  
خالد الضمیري 

 28/4/2013د. الصفدي  دراسة مقارنة –التفاوض كأسلوب إلبرام العقود اإلداریة 

  
كناز جنبالط 

 25/4/2013د. صابوني  دراسة مقارنة  – تشجیع االستثمار يدور المسموحات الضریبیة ف
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علي العاید البري 

 12/5/2013د. میسون المصري النظام القانوني لشھادات االستثمار 

  
بارعة شریف 

 14/4/2013د. ملیكھ انتقال الملكیة و الحظر في عقود البیع الدولي للبضائع 

  
طالل الحاج ابراھیم 

 25/8/2013د.وفاء فلحوط  دراسة مقارنة –إشكالیة تعدد الجنسیة 

  
عالء ابراھیم 

 3/6/2013د. سمیة علي الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف 

  
علي المحمود 

 3/6/2013د. عبود السراج المسؤولیة الجزائیة لصاحب الوسیلة اإلعالمیة المكتوبة 

  
سوار حسن 

 17/6/2013د. رنا عبود المناطق اآلمنة في القانون الدولي 

  
قیس الغانم  

 16/6/2013د. باسم عزو   دراسة مقارنة –ضمانات نزاھة االنتخابات 

  
بشر المقطرن 

 17/6/2013د. فؤاد دیب التحكیم و الوساطة في اطار المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  

  
ھیثم المیر مصطفى 

 17/6/2013د. ھیثم  المیر مصطفى حصانة المنظمات الدولیة أمام المحاكم الوطنیة  

  
فائز أبو عجیب 

 17/6/2013د. جاسم زكریا مفھوم عدم التمییز في القانون الدولي لحقوق االنسان 

  
ریم كوكش 

 –دور القضاء الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات والعامة 
 دراسة مقارنة 

 1/7/2013د. تركاوي 

 15/7/2013د. باسم عزو دور المحكمة الدستوریة العلیا في الحیاة السیاسیة – دراسة مقارنة ھند حیدر  

  
نوف مظفر 

 
الضرورة العسكریة في النزاعات المسلحة الدولیة 

 25/8/2013د. ماھر ملندي 

  
حنان شیحا 

 القانوني لعقد المغارسة في قانون العالقات الزراعیة  مالنظا
الجدید 

 
د. فولز صالح 

 
25/8/2013 

  
ویصال عمر 

 12/8/2013د. یاسر الحویش المعاملة العادلة و المنصفة في اتفاقیات االستثمار الدولي 

 25/8/2013د.یاسر الحویش اإلفراج السریع عن السفن و طواقمها و إشكاالته في إطار اتفاقیة   
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األمم المتحدة لقانون البحار مجد اسماعیل 
 29/7/2013د. نجم األحمد  دراسة مقارنة –السلطة التأسیسیة ھبقین دیركي  

 21/7/2013د. الصفدي قیاس المنافع و المضار في الرقابة على أعمال اإلدارة العامة -  حسان الشاھر  

 9/9/2013د. انصاف أحمد موازنة البرامج و األداء- دراسة مقارنة ایاد األسعد  

 29/8/2013د. نجم األحمد المساءلة المسلكیة للقضاة نعمت رحمون  

 9/9/2012د. محمود الصران وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي عالء حسین  

 28/8/2013د. محمد حاتم البیات خطأ طبیب التخدیر أریج محمد  

 9/9/2013د. یازجي الحمایة المكملة في القانون الدولي لالجئین احمد حسین  

 9/9/2013د. سمیة علي مفهوم الجریمة السیاسیة بین النظریة و التطبیق عبیدة األخرس  

 29/7/2013د. المصري مسؤولیة المصرف عن عملیات التحویل االلكتروني لألموال أماني حمدان  

 21/7/2013د. أبو الشامات بطالن التصرفات الصادرة في فترة الریبة في اإلفالس   لمیس شموط  

 30/7/2013د. جمیل عمار مخاطر الدفع االلكتروني و الحمایة منها حنان الكركوكلي  

الحمایة القانونیة للمنتجات المعدلة وراثیًا – األصناف النباتیة اال سلیمان  
الجدیدة – في ظل التشریعات الوطنیة و االتفاقیات الدولیة – 

 دراسة مقارنة

 8/10/2013د. ھیثم  الطاس 

 8/10/2013د. الصران  دراسة مقارنة –المعاملة الضریبیة للمهن الحرة دانة القصاص  

 –التعویض عن الخطأ العقدي الصادر عن المتعاقد مع اإلدارة رنیم ھرموش  
دراسة مقارنة  

 8/10/2013د. الصران 

 8/10/2013د. الصران  دراسة مقارنة –السكوت المالبس لإلدارة محمد رامي القاسم  

 8/10/2013د. الصران  دراسة مقارنة –الحقوق التقاعدیة للموظف العام في سوریة فادي محمود  

 10/10/2013د. بارعة القدسي  دراسة مقارنة –حقوق الدفاع في مرحلة التحقیق األولي محمد بارودي  

 4/11/2013د. التكروري  دراسة مقارنة  –دور المحكمة الدستوریة العلیا السوریة سامیة الحسن  



28 
 

سھام نصر  
 
 

 8/10/2013د. المقداد الطبیعة القانونیة لعمل المحكم 

سعید الدخیل  
 

  4/11/2013د. ساجر الخابور تنازع القوانین في عقد العمل الفردي 

السیاسة الجنائیة للمشرع السوري في قانون نقل األعضاء البشریة لیالي الرفاعي  
 2003 لعام 30وزرعها رقم 

 4/11/201د. عبود السراج 
 

مدلى إلزامیة قواعد اإلسناد أمام القاضي الوطني وفقا للتشریع خلیل حسو  
السوري و المقارن 

 4/11/2013د. ساجر خابور 

 8/10/2013د. ھیثم الطاس مسؤولیة المصارف في السرقات عن طریق القرصنة االلكترونیة عارم الطویل  

  
فادي  حجازي  

 17/11/2013د. وفاء فلحوط أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة 

  
محمد المحمد الدیواني 

 17/11/2013د. ساجر الخابور  أثر قوانین المقاطعة على تنفیذ العقود الدولیة أمام المحكم الدولي 

  
أنس السعدي 

 18/11/2013د. جمیل عمار  for  rexالنظام القانوني لشركات التداول بالعمالت 

 18/11/2013 د. ساجر الخابور القانون واجب التطبیق في مجال الحقوق الذهنیة للمؤلفغیاث حمدان  
 18/11/2013د. تكروري  يدور الحریات المدنیة في إعادة صیاغة العقد االجتماعرهف البكري  
 18/11/2013د. انصاف المحمد الیة التسعیر التحویلي و التهرب الضریبي الدولي علي عثمان  
 18/11/2013د. نور الدین خازم مكافحة الجریمة االقتصادیة في القانون الدولي أیمن محمد  
 

أیهم زهر 
شرط التحكیم في عقود البترول في القانون الدولي الخاص- 

دراسة مقارنة 
 18/11/2013د. الخابور 

 
حمد العلیان 

دعوى المنافسة غیر المشروعة في القاننون الدولي الخاص- 
دراسة مقارنة 

 18/11/2013د. الخابور 

 18/11/2013د. عمار دور حوكمة المصارف في الحد من األزمات المالیة محمود شنانة  
 2/12/2013د. البحري  –نظام االنتخاب بالتمثیل النسبي و امكانیة تطبیقه في سوریة یوسف رزوق  
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دراسة تحلیلیة مقارنة 
 2/12/2013د. الصفدي القیادة اإلداریة بین الواقع و الطموح علي مظفر  
 2/12/2013د. الصفدي فسخ العقد اإلداري قضائیا لخطأ اإلدارة محمد ظاظا  
 2/12/2013د. زكریا  التعسفي في اطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان لاالعتقانوار محمود  
 3/12/2013د. الخابور النظام القانوني الواجب التطبیق على مفاوضات العقد الدولي كیندا سردست  
 

محمد الشیخ 
الضمانات القانونیة و اإلداریة لالستخدام السلمي للطاقة النوویة 

وفقا للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 2/12/2013د.رنا عبود 

 22/12/2013د. دیب دور القضاء الدولي في التحكیم التجاري مرسیل اللحام  
 22/12/2013د. فلحوط إشكالیة إبعاد األجانب أماني عاصي  
 22/12/2013د. الخابور المساواة بین الرجل و المرأة هاني حج یونس  
 30/12/2013د. شاهین  العالمي في التشریعات الوطنیة صإشكالیة تطبیق مبدأ االختصافارس عبد اهللا  
 

حسام مامي 
 دراسة تحلیلیة –دور القضاء االداري في حمایة حقوق النسان 

مقارنة 
 17/12/2013د. عزو 

 
فائز شاهین 

طرق الطعن في تقدیر دخل المكلفین یضریبة الدخل- دراسة 
مقارنة 

 15/12/2013د. انصاف محمد 

 15/12/2013د. الصران المفاهیم الحدیثة قي توازن الموازنة العامة احمد عبد الحق  
 

ابتسام الحمد 
آلیات اإلصالح اإلداري المطبقة في وزارة الداخلیة في الجمهوریة 

العربیة السوریة  
 15/12/2013د. الصران 

 15/12/2013د. الصران  يالتنفیذ المباشر للقرار الرادارتمارا النجم  
 15/12/2013د. الصران تقاریر تقییم األداء في مجال الوظیفة العامة في سوربة نعمات النعمات  
 

سهر الغول 
 دراسة –تطور النظام القانوني للرواتب و األجور قي سوریة 

مقارنة 
 15/12/2013د. الصران 
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 15/12/2013د. ادلبي اإلصدار النقدي الجدید دانییل حبیب  
 

دنیا خالد 
مدى فاعلیة التشریعات الناظمة للتعلیم اإللزامي في الجمهوریة 

العربیة السوریة 
 22/12/2013د. الصفدي 

 
بشرى حجازي 

إساءة استغالل المركز المهیمن في العالقات التجاریة-دراسة 
قانونیة مقارنة 

 24/12/2013د. قره باشي 

 2/12/2013د. هندي أحكام تخفیف المسؤولیة المدنیة امجد علي  
 5/1/2014د. الشماط حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الجدید أماني عباس  
 

منال محرز 
الرقابة القضائیة اإلداریة على فرارات النقابات المهنیة- دراسة 

مقارنة 
 17/12/2013د. الصفدي 

 
رشا أیوبي 

 بالمحافظة على المبیع وفقًا لالتفاقیات الدولیة بشأن عقد مااللتزا
البیع الدولي للبضائع 

 3/2/2014د. هندي 

 27/1/2014د. باسم عزو  دراسة مقارنة –حصانة رئیس الدولة في األنظمة البرلمانیة لیندا المصرب  
 

دانة صبحة 
االستثمار بین أجنبیة رأس المال و جنسیة المستثمر و تأثیر 

الصفة األجنبیة في قانون االستثمار 
 6/1/2014د.  فلحوط 

 18/2/2014د. البیات الحجز التنفیذي على المنقول راما حسن  
 17/2/2014د. محمد الحسین التنازل عن الحقوق الناجمة عن القرارات اإلداریة منیر عباس  
 17/2/2014د. صابوني اشكالیة فرض الضریبة على المعامالت التجاریة االلكترونیة   
 14/4/2014د. أحمد اسماعیل المجلس الدستوري اللبناني و حمایته للحقوق و الحریات العامة هادي الصوص  
 

یوسف رزوق 
نظام االنتخاب بالتمثیل النسبي و امكانیة تطبیقه في سوریة- 

دراسة تحلیلیة مفارنةش 
 2/12/2013د. حسن البحري 

 19/2/2014د. میسون المصري الحجز على االعتماد المستندي الحسن دوابي  
 14/4/2014د. حنان ملیكه التجكیم في المنازعات الناشئة عن العملیات المصرفیة اسبر اسبر  
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 29/4/2013د. عكام  دراسة تطبیفیة –دور السیاسة المالیة في معالجة مشكلة البطالة هنادي ادریس  
 27/12/2011د.عماد الدین محمد قواعد االثبات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یامن جهجاه  
 17/11/2013د. خابور التحریریة في التحكیم بالعقود الدولیة  ابراهیم دیوب  
 3/2/2014د. محمد خیر العكام امتیازات االدارة الضریبیة في اطار ضریبة الدخل اوس مخیبر  
 7/5/2014د. الصران المنازعة الجمركیة- دراسة مقارنة زهیر القدور  
 17/2/2014د. صابوني اشكالیة فرض الضریبة على المعامالت التجاریة االلكترونیة رائد بحري  
 

فراس سعد الدین 
 دراسة –استقاللیة البنوك المركزیة و أثرها على السیاسة النقدیة 

مقارنة 
 7/5/2014د. ادلبي 

 3/5/2014د. مؤید زیدان إشكالیات قانون اإلیجار الجدید یاسین الزحیلي  
 6/1/2014د. عیسى مخول الحمایة الجزائیة لسعر الصرف قي القانون السوري مهند بریبداني  
 21/3/2014د. فواز صالح  دراسة مقارنة –المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض هوفیك بریصیان  
 28/4/2014د. احمد اسماعیل  السلطة التقدیریة في القرار االداري ریم یبرودي  
 8/5/2014د.ماهر ملندي إشكالیة الرقابة الدولیة على االنتخابات العامة فاطمة حاتم  
 8/4/2014د. صفاء أوتاني دراسة تحلیلیة –جریمة الخطف في تشریعات مكافحة اإلرهاب مهیب نصر  
 7/4/2014د. محمد قره باش الودائع النقدیة في القانون التجاري و المصارف اإلسالمیة برزان أبو ثلیث  
 25/2/2014د. بسام شیخ العشرة آثار التأمین على عملیات اإلیداع و االئتمان المصرفي محمد الباخوخ  
 

رزان حرابا 
 دراسة –شرط المصلحة بین القضاء العادي و القضاء اإلداري 

مقارنة 
 18/5/2014د. محمد خیر العكام 

 
طارق شعبان 

 تحلیل –العقود اآلجلة و المستقبلیة في سوق األوراق المالیة 
قانوني  

 26/5/2014د. بسام شیخ العشرة 

 26/5/2014د. هیثم الطاس إعادة هیكلة الشركات العائلیة من الوجهة القانونیة  جاسم العبد اهللا  
 26/5/2014زهیر حرح القواعد اإلجرائیة و أثرها في الدعوى المدنیة ولید حمود  
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 26/5/2014د. بارعة القدسي نظام المراقبة القضائیة بدیًال من التوقیف االحتیاطي عیسى الذیب  
 

أحمد الحسن 
دور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة" االنتربول " في مكافحة 

اإلرهاب 
 26/5/2014د. خازم 

 
الوالیة على السجالت العقاریة بسمة دادو 

د. صفاء جنیدي 
تغییر الى هال الحسن  

26/5/2014 

 18/6/2014د. ایمن أبو العیال  تبسیط إجراءات الدعوى المدنیة  وسام النحاس  
 

عماد نادر 
 دراسة –الحملة الدعائیة االنتخابیة في قانون االنتخابات السوري 

مقارنة 
 23/6/2014د. عصام تكروري 

 
فلایر ابو محمود 

الدور االنتخابي لألحزاب السیاسیة في ظل النظام النیابي 
 دراسة تحلیلیة مقارنة –البرلماني 

 22/6/2014د. عمار التركاوي 

 22/6/2014د. وفاء فلحوط  دراسة مقارنة –إشكالیة اإلحالة في نظام تنازع القوانین یوسف محرز  
 

جورج حاصباني 
 دراسة –أهمیة مبادئ العدالة و اإلنصاف في القانون الدولي 

نظریة و تطبیقیة  
 22/6/2014د. ماهر ملندي 

  
باسل المالح 

 20/7/2014د. حنان ملیكه تعسف الشركاء في استعمال حقوقهم اإلداریة في الشركة  

 13/11/2014د. عكام االتجاهات الحدیثة في عملیة إعداد الموازنة العامة للدولة  محمد أمین قره جولي  
 17/9/2014د. صابوني  دراسة تحلیلیة  –مدى مالءمة تطبیق الموازنة الصفریة في سوریة محمد الغفري  
 7/5/2014د. الصران دراسة مقارنة –المنازعة الجمركیة زهیر القدور  
 17/9/2014د.الصفدي ضوابط السلطة التقدیریة لإلدارة وأثرها في الحریات العامة  احسان العكلة  
 17/9/2014د. عمار التركاوي  دراسة مقارنة – ةنظریة البطالن في العقود الراداريعمار فلفل قسومة  
 9/11/2014د. ساریج أثر نظام االعتراف على الدعوى الجزائیة  هشام بو سعد  
 9/11/2014د. الحویش دور المحكم الدولي في اختیار القانون القابل للتطبیق االء الحسیبي  
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 27/10/2014د. العموري دور التحكیم في حل المنازعات اإلداریة غیر العقدیة عمار القصبة  
 26/10/2014د. بازجي آلیات صنع قرارات االتحاد األوروبي وتنفیذها عدنان المصري  
 27/10/2014د. یازجي اإلرهاب النووي : البعد الجدید لمنع انتشار السالح النووي حسام النابلسي  
 17/9/2014د. الدباس تأثیر النزاعات المسلحة في المعاهدات الدولیة توفیق العلي  
 16/9/2014د عماد الدین المحمد حمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة محمد نور داود  
 16/9/2014د.یازجي الحمایة الدولیة لحق اإلنسان في حریة الرأي و التعبیر دانة همیلة  
     
 8/9/2014د. باسم عزو  دراسة مقارنة   –السلطة التقدیریة لإلدارة في إبرام العقود اإلداریة عمار السالم  
 22/10/2014د.زكریا التراث الثقافي المشترك لإلنسانیة في القانون الدولي محمد الجبر  
 17/9/2014د.القدسي جریمة إشراك األطفال في األعمال القتالیة نبیها جودة  
 17/9/2014د. محمد قره باش مبدأ ثبات رأس المال في الشركات المساهمة المغفلة فادي الصدي  
 11/12/2014د. میكائیل الحمایة الجزائیة لالتصاالت  من التنصت علیها عماد دلول  
 

سهام أنجق 
تفعیل دور مؤسسة التأمینات االجتماعیة في مجال إصابات 

العمل 
 30/12/2014د. هال الحسن 

 1/2/2015د. علي الجاسم منازعات العمل الجماعیة وحلها بالطرق غیر القضائیة ماریة الخیر  
 

محمد الخوام 
مدى سلطة محكمة النقض في التمییز بین مسائل الواقع والقانون 

وفق االجتهاد القضائي 
 25/1/2015د. البیات 

 2/2/2015د. اسماعیل اإلبرام االلكتروني للعقد اإلداري محمد اقبال أنق  
 22/12/2014د. اسماعیل دور الضابطة اإلداریة في حمایة البیئة محمد محمود  
 12/1/2015د. حرح المسؤولیة المدنیة عن األضرار التي تحدثها المنتجات الطبیة  فراس االحمد  
 9/2/2015د. انصاف محمد اآلثار المالیة لعجز الموازنة العامة وكیفیة معالجتها كنان جدید  
 16/2/2015د. الشربجي  دراسة مقارنة –حریة الصحافة وضماناتها الدستوریة والقانونیة مرح دللول  
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ضحى درویش  
 

الحمایة القانونیة للعاملین في مجال الخدمات اإلنسانیة أثناء 
النزاعات المسلحة 

 17/2/2015د. رنا عبود 

 1/3/2015د. رنا عبود حمایة الحق في الحیاة زمن النزاعات المسلحة رشا صالح  
 2/3/2015د. جاسم زكریا دور األمین العام لألمم في التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة طارق الكفري  
 1/3/2015د. تركاوي الطعون االنتخابیة رائد غانم  
 

جعفر أحمد 
 دراسة –طعون المستفیدین في نطاق عقود التزام المرافق العامة 

مقارنة 
 16/3/2015د. محمد الحسین 

 17/3/2015د. أحمد اسماعیل  دراسة مقارنة –االنتهاء المبتسر للعقد االداري ایهاب علیا  
 26/2/2015د. تمیم میكائیل  مدى مالءمة اإلجراءات الجزائیة مع مالحقة الجریمة المعلوماتیة  باسل المشعل  
 24/2/2015د. التركاوي عقد التوریدودوره في تسییر المرافق العامة زیاد العرسان  
 23/3/2015د. الرفاعي الحمایة الجزائیة للسالمة اإلحیائیة وفقًا لقانون السوري  لیث الصالح  
 

محمد الخوام 
مدى سلطة محكمة النقض في التمییز بین مسائل الواقع والقانون 

وفق االجتهاد القضائي المقارن  
 25/1/2015د. البیات 

 1/3/2015د. الحراكي طبیعة الدعاوى العقاریة  غنى دبج  
 1/3/2015د. محمد قرباش شركات التمویل العقاري محمد حسام كركرلي  
 

باسم السید 
إعفاء مزود الخدمة االلكترونیة من مسؤولیته العقدیة استنادًا إلى 

الشرط االتفاقي 
 6/4/2015د. هال الحسن 

 
عبد الرحمن قادري 

دراسة مقارنة بین –مدى الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف المالیة 
القانون السوري واالتفاقیات الدولیة  

 7/4/2015د. مؤید زیدان 

 7/4/2015د. محمد خیر العكام طرق انقضاء االلتزام بدین الضریبة- دراسة مقارنة أحمد ابراهیم  
 7/4/2015د. عمران كمحیل الطبیعة القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر لؤي الدندن  
 7/4/2015د. الطاس حمایة المستهلك من التضلیل اإلعالني والء شكري مراد  



35 
 

 7/4/2015د. منى ادلبي  دراسة مقارنة –دور القانون في ضبط االقتصاد الخفي ریما مرشد  
 27/4/2015د. عصام التكروري  دراسة تحلیلیة –دور المرأة في المشاركة السیاسیة هایل عبد الحمید  
 27/4/2015د.ماهر ملندي قرارات المنظمة الدولیة في االجتهاد القضائي الدولي عفراء بهلولي  
 22/4/2015د.مایا الدباس الحمایة الدبلوماسیة للشركات متعددة الجنسیات في القانون الدولي سارة الملحم  
 24/5/2015د. هیثم الطاس إفالس شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولیة رواد رحمون  
 24/5/2015د. صفاء أوتاني ثنائیة الرضا و االعتداء بین التجریم والتبریر ایاس حاج حمدو  
 25/5/2015د. بارعة القدسي حجیة الدلیل االلكتروني في جریمة غسل األموال  غادة السبیناتي  
 

عیسى داود 
ترشید النفقات كضرورة أساسیة لسد العجز في الموازنة العامة 

للدولة 
 25/5/2015د. إنصاف محمد 

 
زینب مصطفى  

 –الحمایة القانونیة لتكنولوجیا النانو وفق أحكام حقوق المؤلف 
دراسة مقارنة 

 25/5/2015د. أمل شربا 

 
محمد الخلف العیسى 

الشركة السوریة –إدارة شركات الدولة بأسلوب القانون الخاص 
 دراسة تحلیلیة –لالتصاالت 

د. العموري + 
الجندي 

20/7/2015 

 
 

منار مرهج 

دور الضبط اإلداري الخاص في حمایة النظام  العام   
 
 

 7/7/2015د. تركاوي 

 

شیرین بیرقدار  
 

بال شعبو 

 دراسة مقارنة بین القانون –مدى مشروعیة التنازل عن المأجور 
السوري والقانون المصري والفقه اإلسالمي 

 
 

اإلشكالیات الناتجة عن التمییز بین الحق الشخصي والحق 
العیني 

د. مؤید زیدان 
 
 

د.جودت هندي 

13/5/2015 
 
 

26/5/2015 
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حسن فاضل  
 

 25/5/2015د. انصاف المحمد معالجة التضخم بین السیاسة المالیة والنقدیة في سوریة  

 
سنان اسماعیل 

مفهوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي " دراسة نظریة 
تطبیقیة" 

 25/5/2015د. رنا عبود 

 24/5/2015د. أمل شربا مدى كفایة المعالجة القانونیة لعمالة األطفال في سوریة محمد شهاب   
 26/5/2015د. زهیر حرح القانون الواجب التطبیق على إجراءات خصومة التحكیم عبد الجبار المحمود  
 7/6/2015د. التكروري  دراسة مقارنة –الحصانة البرلمانیة ضد اإلجراءات الجنائیة جاسم الشعلة  
 12/7/2015د. الجندي صكوك التمویل المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة- دراسة مقارنة محمد أنس نجم  
 

أحمد حسین 
 دراسة –التعامل بالمعلومات غیر المعلنة في الشركات المساهمة 

مقارنة 
 22/6/2015د. قره باش 

 
 لبابة السروجي 

ما سكت عنه قانون األحوال الشخصیة السوري في مسائل فرق 
الزواج وآثاره 

د. رمضان+ د. أبو 
العیال 

 

 24/8/2015د. سهیر الجندي  دراسة مقارنة –إفصاح الشركات المصدرة لألوراق المالیة باسل الحركي  
 3/8/2015د. الجندي القیود الواردة على تداول األسهم زیاد العلي المحمد  
 

والء یوسف 
 –القیود القانونیة الواردة على حریة الدائن في اختیار محل التنفیذ 

دراسة مقارنة 
 3/8/2015د. البیات 

 7/9/2015د. السراج عقوبة استرداد الربح غیر المشروع في الجرائم االقتصادیة رزان قویدر  
 3/8/2015د. شربا فسخ العقد بإرادة منفردة علي الدیوب  
 3/8/2015د. الصالح  دراسة مقارنة –العدول عن العقد في المعامالت االلكترونیة رهف حرم أغاسي  
 

طارق حمودي 
تنازع القوانین في عقود االنتقال الدولیة لالعبي كرة القدم 

المحترفین 
 7/9/2015د. خابور 

 3/8/2015د. منى ادلبي فعالیة الرقابة الداخلیة لإلدارة العامة ومدى ارتباطها بالهیئة هالل كریان  
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المركزیة للرقابة والتفتیش 
 3/8/2015د. سهیر الجندي القیود الواردة على تداول األسهم زیاد العلي المحمد  
 22/9/2015د. نجم األحمد الرقابة القضائیة على ضوابط الشكل واإلجراء في القرار اإلداري حسین خضره  
 19/10/2015د. عیسى المخول االحتجاج بحق الدفاع الشرعي عبر استخدام وسائل الدفاع اآللي غسان الغانم  
 26/10/2015د. نجم األحمد القرار اإلداري السلبي- دراسة مقارنة شادي طالب  
 19/10/2015د. نجم األحمد عیب عدم االختصاص في إصدار القرار اإلداري عاكف خلیفه  
 

 دراسة مقارنة –دور مفوض الدولة في القضاء اإلداري نور الدین كیسیني 
د. مي محرزي نقل 

د. قریطم 
27/10/2015 

 22/9/2015د. محمد قرباش مبدأ ثبات رأس المال في الشركات المساهمة المغفلة أحمد عرسان  
 

حافظ عبدو  
مدى فاعلیة الرقابة التشریعیة على بیان الحكومة في إطار ترشید 

اإلنفاق العام- دراسة مقارنة  
 25/10/2015د. منى ادلبي 

 
حسن الحسین 

 دراسة –الحمایة الوظیفیة التي تباشرها المنظمات الدولیة 
تطكبیقیة 

 5/11/2015د. مایا الدباس 

 16/11/2015د. سعید نحیلي الحكومة االلكترونیة ودورها في اإلصالح اإلداري بشار الخیاط  
 

مجد حمود 
الحق في العدول عن الخطبة وأثر التعسف في استعماله في الفقه 

اإلسالمي والتشریع السوري 
 17/11/2015د. أیمن أبو العیال 

 17/11/2015د. إنصاف محمد  دراسة مقارنة –إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات العامة علي دربولي  
 
 نقل إلى د. قریطم 15/11/2015د. إنصاف محمد  ةشرط إعادة التفاوض في العقود اإلداریة الدوليحسن صالح  
 3/12/2015د. الشربجي  دراسة مقارنة –الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة یعقوب شحرور  
 27/12/2015د. جاسم زكریا  الحریة الدینیة وحدودها في  القانون الدولي لحقوق اإلنسان محمد مرهف السبیعي  
 6/1/2016د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –التشاركیة ودورها في إدارة المرافق العامة خالد سعید  



38 
 

 6/1/2016د. الجندي عقد تداول األوراق المالیة احمد القاسم  
 6/1/2016د. رنا عبود حمایة حقوق ضحایا التعذیب في القانون الدولي محمد الخلف الیوسف  
 

غالیة السمان 
عقد إصدار بطاقة السحب المصرفیة والمخاطر الناجمة عنه ـ 

دراسة مقارنة 
 25/4/2016د. هال الحسن 

 
محمود حسین  

النظام القانوني لتكلیف العامل بغیر العمل المتفق علیه ـ دراسة 
مقارنة 

 13/3/2016د. جمال مذكور  

 
أمل الغانم 

رد القاضي وعدم صالحیته بموجب أحكام قانون أصول 
 2016/ للعام 1المحاكمات السوري رقم /

 11/2/2016د. عمران كحیل  

 17/1/2016د.عمران كحیل ضمان الضرر الناجم عن النشر االلكتروني أیمن شیخ األرض   
 27/12/2015د. جاسم زكریا الحریة الدینیة وحدودها في القانون الدولي لحقوق االنسان  محمد مرهف السبیعي   
 

محمد دیوب  
مكافحة االتجار فیر المشروع باألسلحة الخفیفة في ظل القانون 

الدولي  
 10/5/2016د. رنا عبود 

 6/4/2016د. رنا عبود  الحمایة الدولیة لحقوق الشعوب األصلیة  سماح أبو سته  
 22/5/2015د. محمد قرباش  مبدأ ثبات رأس المال في الشركات المساهمة المغفلة  أحمد عرسان   
 10/2/2016د. بسام شیخ العشرة المساواة بین المساهمین في الشركات المساهمة  وائل الیاسین   
 10/2/2016د. حنان ملیكة  نحو نظام قانوني للمصارف االلكترونیة  محمد یوسف  
 10/2/2016د. حنان ملیكة أثر الغش في عقد األساس على تنفیذ االعتماد المستندي  عالء سلیمان   
 

 13/3/2016د. حسن البحري  اعالنات ومواثیق الحقوق الدستوریة ـ دراسة تحلیلیة مقارنه تولین الزین 

 
محمد الخطیب  

تقویم وتطویر أداء األجهزة الرقابیة المالیة واالداریة في سوریا ـ 
دراسة تحلیلیة ، مقارنة لواقع عمل األجهزة الرقابیة  

 25/2/2016د. محمد العموري  

 27/4/2016د. محمد خیر العكام النظام القانوني لعقد األشغال العامة في التشریع السوري  أسامة العوا   
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حسام خدام الجامع  

سیاسة مجلس الدولة السوري في تحقیق التوازن المالي للعقد 
االداري  

 16/2/2016د. محمد الحالق 

 25/4/2016د. عید قریطم  اللجان البرلمانیة ودورها في تفعیل العمل البرلماني ـ دراسة مقارنة  آالء النجم   
 14/3/2016د. انصاف محمد الجزاءات المفروضة في اطار تنفیذ العقود االداریة ـ دراسة مقارنة  علي الحسن   
 14/3/2016د. عید قریطم  الجرائم االنتخابیة ـ دراسة مقارنة  كامل العلي   
 

فرح عید  
تعدیل الدساتیر وتعطیلها في ظل األنظمة الدستوریة المعاصرة ـ 

دراسة تحلیلة مقارنة  
 14/3/2016د. عید قریطم 

 3/12/2015د. جمیلة الشربجي الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة ـ دراسة مقارنة  یعقوب شحرور   
 10/2/2016د. جودت الهندي االلتزام باالعالن عن الخطر في عقد التأمین ـ دراسة مقارنة   عبد اللطیف القطرنجي  
 

النظام القانوني للقسمة الرضائیة للعقار ـ دراسة مقارنه  حسن یعقوب  
د. طاهر دامرجي 
تغییر الى حرح  

14/3/2016 

 
مبدأ حسن النیة في العقود التجاریة الدولیة ـ دراسة تحلیلیة مقارنة  آالء شاهین  

د. محمد فاروق أبو 
الشامات  

15/2/2016 

 6/1/2016د. سهیر الجندي  عقد تداول األوراق المالیة  أحمد القاسم   
محمد خالد الخلف  

الیوسف 
 6/1/2016د. رنا عبود حمایة حقوق ضحایا التعذیب في القانون الدولي 

 10/2/2016د. حنان ملیكة  القوة الثبوتیة للدفاتر التجاریة االلكترونیة ـ دراسة مقارنة  راما سعده   
 11/2/2016د. محمد قرباش  التسویة الودیة للمنازعات الناشئة عن عقود الفیذیك  علي هرموش   
 13/1/2016د. بسام شیخ العشرة  النظام القانوني للحساب المصرفي المشترك  محمود بري   
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اباء حندي  

مسؤولیة الناقل الجوي الدولي عن التأخیر ـ دراسة مقارنة بین 
اتفاقیتي وارسو ومنتلایر 

 11/2/2016د. بسام شیخ العشرة  

 11/2/2016د. عیسى المخول  السیاسة الجنائیة للمشرع السوري في تجریم االغتصاب  سعد سلیم   
 25/2/2016د. عیسى المخول  دور العرف في القانون الجزائي  محمد حوریة   
 14/3/2016د. بارعة القدسي  المتهم الفار من العدالة بین القانون والتطویر ـ دراسة مقارنة  هبة الدبیات   
 25/2/2016د. تمیم میكائیل  أثر تعدد الجرائم في العقار واالجراءات الجزائیة ـ دراسة مقارنة  مجد صقر   
 29/2/2016د.قرباش العالقة بین شكل الشركة وموضوعها محمد حسام الجعیداني  
 9/4/2016د. إنصاف محمد  دراسة مقارنة –تنفیذ األحكام اإلداریة حسان الحوراني  
 11/2/2016د. اسماعیل دعوى التعویض عن ارتفاع األسعار في العقود اإلداریة رافع عباس  
 

محمد درویش 
الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمهندس والمقاول عن سالمة 

البناء 
د. دامرجي تغییر الى 

جمال مذكور 
9/5/2016 

فادي فخر الدین  
الشعراني 

 7/6/2016د. میكائیل مكافحة تهریب المخدرات بین النص والتطبیق 

 6/4/2016د. رنا عبود الحمایة الدولیة لحقوق الشعوب األصلیة سماح أبو ستة  
 

النظام القانوني لمحكمة العدل األوروبیة ایفین ضعون 
د. مایا الدباس + د. 

صبحي العادلي 
21/6/2016 

 8/8/2013د. عید قریطم دور القاضي اإلداري في إنشاء القاعدة القانونیة  همام یونس  
 8/8/2016د. عید قریطم رقابة القضاء اإلداري على تطبیق قاعدة تخصیص األهداف حسین العباس  
 1/8/2016د. عمار التركاوي الترخیص اإلداري- دراسة مقارنة غسان الجیوش  
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محمد عالء السروجي 

 دراسة –مدى فعالیة النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادیة 
مقارنة 

 8/8/2016د. عمار التركاوي 

 
رود مالحویش 

 دراسة –مدى فعالیة عقد االمتیاز في تسییر المرافق العامة 
مقارنة 

 8/8/2016د. عمار التركاوي 

 
علي صالح 

 دراسة تحلیلیة –النظام السیاسي في جمهوریة ألمانیا االتحادیة 
مقارنة 

 8/8/2016د. نحیلي 

 
تهاني المال 

دور نظریة بطالن اإلجراءات الجزائیة في تعزیز ضمانات 
المدعى علیه 

 24/7/2016د. عیسى المخول 

 
اریة شیخموس 

سلطة القاضي الجزائي في محاكمة المتهم الغائب أمام المحكمة 
الجنائیة الدولیة 

 24/7/2016د. عبود السراج 

 24/7/2016د. محمد قرباش النظام القانوني لمركز اإلیداع والمقاصة مهند العلي  
 9/8/2016د. ساجر الخابور  دراسة مقارنة –إشكالیة انعدام الجنسیة احمد حریري  
 
 
 
 
 

 2016 / 1 / 6 د. محمد الحسین التشاركیة ودورها في إدارة المرافق العامة – دراسة مقارنة خالد سعید 
 2016 / 2 / 11 د. احمد اسماعیل دعوى التعویض عن ارتفاع األسعار في العقود اإلداریة رافع عباس 
 2016 / 7 / 24 د. محمد قرباش النظام القانوني لمركز اإلیداع  والمقاصة مهند العلي 
 2016 / 8/ 1 د. عمار التركاوي الترخیص اإلداري – دراسة مقارنة غسان الجیوش 
 2016 / 8 / 8 د. میسون المصري االعتماد المستندي القابل للتحویل – دراسة مقارنة فاطمة منون 
 2016 / 8 / 8 د. نحیلي النظام السیاسي في جمهوریة ألمانیا االتحادیة – دراسة تحلیلیة مقارنة علي صالح 
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 2016 / 8 / 8 د. التركاوي مدى فعالیة النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادیة – دراسة مقارنة محمد عالء السروجي 
 2016 / 8 / 8 د. قریطم دور القاضي اإلداري في إنشاء القاعدة القانونیة – دراسة مقارنة همام یونس 
 2016 / 8 / 8 د. قریطم رقابة القضاء اإلداري على تطبیق قاعدة تخصیص األهداف – دراسة مقارنة حسین العباس 
 2016 / 8 / 21 د. احمد اسماعیل الحمایة القانونیة لألموال العامة وأثرها على سیر المرفق العام سامي المهشم 
 2016 / 8 / 21 د. نحیلي دور التخطیط اإلقلیمي في تنمیة المجتمعات المحلیة عهد سلیمان 
 2016 / 8 / 23 د. العكام دور التنسیق الضریبي في تحقیق التكامل االقتصادي محمد حمزه الطحان 
 2016 / 8 / 22 د. قرباش الودیعة المصرفیة بین القانون التجاري والمصارف اإلسالمیة والء الحبوباتي 
 27/9/2016 د. النحیلي عالقة السلطة المركزیة بالمحلیات في ضوء التوجهات اإلستراتیجیة الجدیدة ابراهیم علي 
 27/9/2016د. المصري نظام التحكیم في سوق دمشق لألوراق المالیة نبیل الحمامي  
 27/9/2016د. قرباش إساءة استغالل المركز المهیمن في العالقات التجاریة رنا الخضري  
 24/10/2016د. یاسر الحویش طرد األجانب لضرورات األمن القومي اسماعیل بیطار  
 22/11/2016د. عید قریطم  دراسة مقارنة –امكانیة تطبیق نظام المجلسین التشریعیین في سوریة لمیس فیاض  
/ 22/11د. إنصاف محمد  دراسة مقارنةض –المناقصة كإحدى أسالیب إبرام العقد اإلداري نسرین األخرس  
نسرین الطحان  

بالعدس 
 8/8/2016د. فواز صالح أثر تجاوز الوكیل حدود وكالته 

 8/8/2016د. مؤید زیدان  دراسة مقارنة –التعویض عن الضرر الناشئ عن انحالل الرابطة الزوجیة عمار البیك  
 6/11/2016د. جاسم زكریا دور الیونسكو في حمایة التراث الثقافي غیر المادي أسامة العلي  
 22/11/2016د. مایا الدباس حالة الضرورة ضمن إطار مسؤولیة الدول عن أعمالها غیر المشروعة مزید سمیا  
 22/11/2016د. مایا الدباس االقتصاص في النزاعات المسلحة الدوةلیة رهام دیوب  
 22/11/2016د. جاسم زكریا تدویل النزاعات الداخلیة في التنظیم الدولي المعاصر / كوسوفا دراسة حالة أحمد موسى  
 

احمد الفرواتي 
التجاوزات المرتكبة من قبل التحالف الدولي ضد اإلرهاب بحق المدنیین في 

العراق 
 22/11/2016د.جاسم زكریا 
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 13/3/2016د. جمال مذكور  دراسة مقارنة –النظام القانوني لتكلیف العامل بغیر العمل المتفق علیه محمود حسین  
 

خلدون العمر المشرف 

  –تسویة المنازعات الناشئة عن عقد الوساطة المالیة 
 
 

دراسة مقارنة 

 23/1/2017د. قرباش 

 4/2/2017د. میسون المصري  دراسة مقارنة –اندماج المصارف من الوجهة القانونیة خالد الراجح  
 

لمى سلوم 
 دراسة –نظام الضریبة العامة على الدخل في سوریة بین التأصیل والتطویر 

مقارنة 
 7/2/2017د. عكام 

محمد سراج عبد  
القادر 

 1/3/2017د. عیسى المخول السیاسة الجنائیة للمشرع االسوري في جریمة الحریق 

 13/3/2017د. صفاء أوتاني التجاوز في أسباب التبریر سلیم حمود  
 12/4/2017د. عمران كحیل دور الغرامة التهدیدیة في التنفیذ العیني لاللتزام ایفا رمضان  
 28/3/2017د. عمار التركاوي دور الرقابة اإلداریة في تفعیل عمل المؤسسات العامة لیلى شواهین  
 29/3/2017د. جاسم زكریا عدالة الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء بین النظریة والتطبیق  نجوى صابرین 
 17/5/2017د. صابوني دور القروض العامة الداخلیة في تمویل إعادة اإلعمار في سوریة ریم شقیر  
 4/6/2017د. الحالق المعاملة الضریبیة للتجارة اإللكترونیة سارة زین العابدین  
 26/4/2017د. مایا محمود حمایة المستهلك من الممارسات المخلة بسالمته محمد نوار الھبول  
 

 دراسة تحلیلیة نقدیة –عقد اإلیجار التشغیلي فرح العالوي 
د. دامرجي تغییر الى 

هال الحسن 
3/5/2017 

 13/3/2017د. المخول قاضي اإلحالة بین اإلبقاء واإللغاء لما حالق  
 1/3/2017د. المخول الطبیعة القانونیة للظروف المشددة للعقاب فراس حمود  
 11/4/2017د. قرباش  دراسة قانونیة –آلیة المصارف في توریق القروض المضمونة برهن عقاري محمد علي العلي  
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 19/6/2017د.  صابوني  دراسة مقارنة –دور عقد االلتزام في إدارة المرافق العامة محمد حسان علوان  
 19/6/2017د. سنان عمار  دراسة مقارنة –دور لوائح الضبط اإلداري في حمایة الحقوق والحریات العامة علي أمین  
 9/8/2017د. حنان ملیكه الحمایة القانوني للمتجر االلكتروني دعد الحسن  
 5/7/2017د. صالح زمان انعقاد العقد االلكتروني ومكانه نھى غصن  
 23/7/2017د. سنان عمار   دراسة مقارنة –سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام النیابي المختلط محمود سراقبي  
 

د. سنان عمار تبسیط اإلجراءات اإلداریة وأثره على أداء المرفق العام صبا الحسن 
24/7/2017 

 
 

 دراسة مقارنة –اتجاهات القضاء اإلداري في الرقابة على أعمال السیادة ضیاء الدین األشقر 
د. سنان عمار 
د. باسم عزو 

8/8/2017 

 9/8/2017د. سنان عمار  دراسة مقارنة –المعارضة السیاسیة والضمانات الدستوریة لعملها عال النقري  
مسؤولیة اإلدارة عن الخطأ العقدي في مرحلة تنفیذ العقود اإلداریة -*  عماد ھركل 

  27/8/2017د. الصران دراسة مقارنة 
 25/10/2017د. حرح النظام القانوني لعقود المزادات اإللكترونیة أمل اسكندراني  
 13/8/2017د. الخابور تنازع القوانین في سند السحب الدولي وفق اتفاقیة جنیف والقوانین الوطنیة ربا أبو خیر  
 28/12/2017د. میكائیل اإلشكاالت القانونیة التي یثیرها مبدأ الحیاد في الدعو ىالجزائیة علي یوسف  
 25/10/2017د. الشماط  دراسة مقارنة –االثبات بالبینة الشخصیة في المواد المدنیة والتجاریة غازي الصطیف  
 

فرح خضور 
مدى امتثال المجموعات المسلحة للقانون الدولي اإلنساني في النزاع المسلح 

غیر الدولي 
 12/2/2018د. یازجي 

 7/2/2018د. حنان ملیكه عقد المتجرة بالهامش في األسواق المالیة مرھف كلھ  
 18/2/2018د. الجندي براءة االختراع في مجال التقانة الحیویة وفقًا لالتفاقیات الدولیة والحقوق المقارنة محمد عید المقت  
 19/2/2018د. حرح  دراسة عملیة تطبیقیة –أثر األزمة السوریة على وثائق السجل العقاري منتصر حمندي  
 26/3/2018د. كحیل  دراسة مقارنة –دعوى مخاصمة القضاة بین النص واالجتهاد القضائي وسیم حامدي  
 19/2/2018د. حرح  دراسة عملیة تطبیقیة –اثر األزمة السوریة على وثائق السجل العقاري منتصر حمندي  
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فراس الحسن 

دور الخبرة الفنیة في اإلثبات أمام القضاء الدولي 
دور الدلیل االلكتروني في اإلثبات أمام القضاء الجنائي الدولي 

د. عماد الدین 
المحمد 

27/2/2018 

 4/3/2018مؤید زیدان دعوى بطالن الحكم التحكیمي محمد الزغلول  
 4/3/2018فواز صالح احكام القبول في التعاقد االلكتروني علي الحسین  
 26/3/2018احمد الحراكي مدى تاثیر حسن النیة على قیود السجل العقاري محمود حسن  
 7/3/2018عمران كحیل مشكلة تحصیل المهر عن طریق التضییق بالحبس التنفیذي ھبة عبد الحق  
 27/2/2018رنا عبود مدى فعالیة التحكیم الدولي في المنازعات البحریة علي علي  
 4/4/2018عید قطریم الرقابة القضائیة على اعمال الضرورة- دراسة مقارنة روال اللحام   
 7/3/2018محمد العموري دراسة مقارنة –حدود سلطة االدارة بالتعدیل االنفرادي للعقد االداري تھاني قالعواد  
 28/12/2017محمد الحسین دراسة تحلیلیة نقدیة –الیة تقدیر البدل النقدي لالستمالك بین النص والتطبیق محمد زاھر المخلالتي  
 21/1/2018جمیلة الشربجي دراسة مقارنة –اسقاط العضویة البرلمانیة االء القدسي  
 

عالء الباخوخ 
المواءمة بین التشریعات الجزائیة السوریة لمكافحة تمویل االرهاب والقانون 

الدولي 
 18/2/2018یوسف الرفاعي 

 4/4/2018حنان ملیكه عقد ایجار الصنادیق الحدیدیة ریم حسن  
 26/3/2018موسى متري دراسة مقارنة –الحمایة القانونیة لالستثمار االجنبي المباشر معتز باہلل العبید  
 

عقد شراء الدیون (عقد الفاكتورینغ نموذجا) ضحى اللحام  
مؤید زیدان+بسام 

شیخ العشرة 
15/4/2018 

 7/2/2018میسون المصري القروض المصرفیة المتعثرة وطرق معالجتها من الوجهة القانونیة احمد كلیسلي  
 7/2/2018سهیر الجندي دراسة مقارنة –ممارسة الشركة االجنبیة نشاطها في سوریة محمد باسل حمامي  
 25/10/2017میسون المصري ضمان الودائع المصرفیة محمد فطایري  
 

تامار جوني 
االجراءات االحتیاطیة للمساءلة المسلكیة للعاملین بالدولة في التشریع السوري 

والمقارن 
 29/4/2018باسم عزو 
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ابراھیم  محمد عبد  
الوھاب 

االتفاقیة األمنیة بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة وأثرها على سیادة الدولة 
العراقیة 

 4/4/2018د. جاسم زكریا 

 20/6/2018د. جمال مذكور  دراسة مقارنة –الطبیعة القانونیة لعقد المقاولة مقابل نسبة من البناء دیاال الحلبي  
 2/7/2018د. سنان عمار  دراسة مقارنة –اسلوب شركات القطاع المشترك في ادارة المرافق االقتصادیة مجدولین حداد  
 12/7/2018د. نجم االحمد حاالت رجعیة القرارات اإلداریة كاستثناء في نطاق القانون مھند المصري  
 15/7/2018د. نجم االحمد ادارة مرافق السجون ومدى قابلیته للتطویر منصور جنیدي  
 20/6/2018د. العكام التوصیف الوظیفي ودوره في عملیة االصالح االداري- دراسة مقارنة عالء الدین سلیمان  
 20/6/2018د. االعكام  دراسة تحلیلیة –دور الضرائب الیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة فرح فرھود  
 13/5/2018د. العموري  دراسة مقارنة –المؤیدات الجزائیة في العقود االداریة احمد العیسى  
 20/6/2018د. محمد الحسین  دراسة مقارنة –الرقابة اللقضائیة على انتخابات مجالس االدارة المحلیة ماھر ابورافع  
 2/7/2018د. قریطم مسؤولیة االدارة عن اعمال المرافق العامة الصحیة نوره القباني  
 18/6/2018د یوسف الرفاعي التكییفالقانوني للسلوك الجرمي ذي النتائج المتعددة عماد علي  
 20/6/2018سنان عمار الرقابة القضائیة على انتخابات مجلس الشعب السوري- دراسة مقارنة سنان محمد  
 18/6/2018د تمیم مكائیل السیاسة الجنائیة الحدیثة في الجرائم الجنسیة عبد الرزاق الدلي  
 18/6/2018د عیسى مخول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة المساهمین عن النتیجة الجرمیة المحتملة خالد الذیاب  
 5/8/2018محمود الصران  دراسة مقارنة –مسؤولیة الدولة عن اعمال مرفق الشرطة امیر الھزاع  
 2/8/2018باسم عزو  دراسة مقارنة –االلتزام بالتنفیذ الشخصي في نطاق العقود االداریة محمد محفوض  
 12/8/2018سنان عمار دراسة مقارنة –مبدا الفصل بین السلطتین التشریعیة والقضائیة بسام ادریس  
 12/8/2018باسم عزو  دراسة مقارنة –التنظیم القانوني لالستقالة في الوظیفة العامة نور منون  
 12/8/2018نبیل المقداد المسؤولیة المدنیة الناشئة عن جرم مرتبط بعالقة تعاقدیة  تغرید الفضلي   
 12/8/2018مؤید زیدان  دراسة مقارنة –التفریق بین الزوجین للعیوب في ضوء الشریعة والقانون احمد الرجولة  
 12/8/2018جودت الهندي النظام القانوني لعقد النشر نسرین الحمید   
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 4/9/2018عصام تكروني  دراسة مقارنة –دور مجلس القضاء االعلى في حمایة استقالل القضاء دانیا زیتونة  
 3/9/2018نبیل المقداد الدعوى المصرفیة في سوریة فراس عمران   
 3/9/2018محمد فاروق االنقاذ البحري من الوجهة القانونیة زیزف العالن   
 3/9/2018حنان ملیكه الوكیل االلكتروني من الوجهة القانونیة باسل النابلسي  
 

المركز القانوني لمجهول النسب في التشریع  السوري تمیم الغفري 
كنده الشماط +محمد 

یوسف 
30/9/2018 

 
 30/9/2018محمد قرباش البیكوتین) من الوجهة القانونیة Bitcoin)  0محمد مصطفى 

 
 27/9/2018جاسم زكریا  حدود الحق في حریة التعبیر في القانون الدولي لحقوق االنسانزین العابدین دریوس 

 
 30/9/2018حنان ملیكه عنصر االتصال بالزبائن في المتجر االلكتروني عندلیب محمود 

 
 28/10/2018مایا محمود ضمان الخطا الطبي الناجم عن عملیات التجمیل احمد محسن 

 
 18/10/2018تمیم میكائیل الطبیعة القانونیة المتداد اختصاص القضاء العسكري عروه االبراھیم 

 
 30/10/2018ساجر الخابور اثبات البقانون االجنبي وتفسیره-دراسة تحلیلیة مقارنة علي حسن 

 
 18/9/2018سعید نحیلي تسویة النزاعات في عقود استثمار البترول محمد علي الملیجي 

 
 29/10/2018حسن البحري  دراسة مقارنة –مسؤولیة رئیس الدولة في حالة الخیانة العظمى نور داالتي  

 
 18/9/2018منى ادلبي  دراسة مقارنة –النظام المالي للمؤسسات العامة حسن عرابي 

 
 16/9/2018عید قریطم النظام القانوني لتحرك الموظفین من الناحیة المكانیة دراسة تاصیلیة مقارنة نورا طریز 

 
 28/10/2018عمار التركاوي دراسة مقارنة –التنظیم القانوني لمركز الموظف العام خالل مرحلة التمرین رنیم  مریري 
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 30/9/2018حنالن ملیكه عقد البنقد االلكتروني- دراسة تحلیلیة مؤید ملص 

 
 19/11/2018محمد خیر العكام  b.o.tالتحكیم في عقود البناء والتشغیل والتحویل  فھمي عاشوري 

 
 19/11/2018محمود الصران االدارة الضریبیة والیات تطویرها سامر حسون 

 
 19/11/2018تمیم میكائیل فاعلیة السیاسة الجزائیة في مكافحة التجارة غیر المشروعة بالتبغ عھد هللا اصالن  

 
 21/11/2018یاسر الحویش  2015مسؤولیة الدول في تنفیذ اتفاق باریس بشأن تغیر المناخ لعام فاطمة شیتي 

 
 30/9/2018قرباش االعتبار الشخصي في شركات األموال محمد موفق النعساني 

 
 30/9/2018د. العموري موازنات وحدات اإلدارة المحلیة وعالقتها بالموازنة العامة للدولة محمد سعد 

 
 9/12/2018د. ادلبي ابیرادات الدولة النقدیة الخاصة بسندات الخزینة وضوابطها القانونیة أمل ابو خالد 

 
 4/3/2019د. حرح المسؤولیة المدنیة للمحكم في القانون السوري محمد سالم الحراكي 

 
 4/3/2019د. عزو معاییر تطویر كفاءة األجهزة اإلداریة ودورها في تحقیق اإلصالح اإلداري ابراھیم ابراھیم 

 
حمایة حقوق الالجئین في الدول غیر المصادقة على اتفاقیة اللجوء لعام منیف سعید 

1951 
 10/3/2019د.دراجي 

 
 30/9/2018د. العموري موازنات وحدات اإلدارة المحلیة وعالقتها بالموازنة العامة للدولة محمد سعد 

 
 11/3/2019د. قریطم قرینة صحة القرار اإلداري وأثرها في اإلثبات أأمام القاضي اإلداري بدر الدین الجھماني 

 
 دراسة –الرقابة القضائیة على التناسب بین المخالفة اإلداریة والعقوبة المسلكیة حذیفة الدراوشة 

مقارنة 
 11/3/2019د. البحري 
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 13/3/2019د. ادلبي  دراسة مقارنة –دور المحافظ في صناعة القرار المحلي مظھر الحالق 

 
 4/3/2019د. عزو معاییر تطویر كفاءة األجهزة  اإلداریة ودورها في تحقیق اإلصالح اإلداري ابراھیم ابراھیم 

 
 25/3/2019 د. رنا عبود الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث النووي شذى شخاشیرو 

 
 25/3/2019د سنان عمار دور السلطة القضائیة في تحقیق اإلصالح اإلداري في سوریة سھیل الطھ 

 
 11/3/2019د ابراهیم دراجي حق التعلیم في القانون الدولي بین مسؤولیة الدولة و دور المنظمات الدولیة مریانة الداود 

 
 7/4/2019د محمد الحسین سلطة القاضي االداري في مرقبة مالءمة قرار نزع الملكیة طارق سعید 

 
 25/2/2019محمد قرباش اصول تعاقد الشریك مع الشركة خالد المقداد  

 
 26/2/2019محمد قرباش المسؤولیة المدنیة للمدیر عن افالس الشركة المساهمة حسن الصمادي 

 
 25/4/2019د محمود الصران سحب االعمال من المتعهد في عقد االشغال العامة دراسة مقارنة احمد الحسن 

 
 12/3/2019ابراهیم دراجي تقییم فعالیة لجان التحقیق الدولیة وبعثات تقصي الحقائق محمد عادل الحریب 

 
 4/3/2019زهیر حرح المسؤولیة المدنیة للمحكم في القانون السوري محمد سالم الحراكي  

 
 دراسة –الرقابة القضائیة على التناسب بین المخالفة اإلداریة والعقوبة المسلكیة حذیفة الدراوشة 

مقارنة 
 11/3/2019حسن البحري 

 
 16/5/2019ابراهیم الدراجي انتهاك سیادة الدول بذریعة مكافحة االرهاب دراسة تحلیلیة مقارنة  وسالم زیتون 

 
 7/4/2019حسام الدین ساریج الحمایة الجزائیة االجرائیة لحق الفرد في حرمة اتصاالته معتصم باہلل المصري 

 
 29/4/2019كندة الشماط القوة الملزمة لالیجاب في التعاقد االلكتروني محمد وائل عبد الحي 
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 7/4/2019عبد الجبار الحنیص الحمایة الجزائیة لحرمة المراسالت والمحادثات الخاصة بالسجین صخر الدندن  

 
 11/3/2019عید قریطم قرینة صحة القرار اإلداري وأثرها في اإلثبات  إمام القاضي اإلداري بدر الدین الجھماني  

 
 24/1/2019احمد الحراكي  دراسة مقارنة –سلطة رئیس التنفیذ في البت  باشكالیات التنفیذ روال حامد 

 
 21/5/2019د. ساریج الحمایة الجزائیة للبرید االلكتروني فرج هللا المقداد 

 
دور مبدأ سلطان اإلرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على  العقود الدولیة محمد ایاد الزرعي 

 دراسة مقارنة  –
 27/2/2019د. فلحوط 

 
 2/6/2019د. المخول التوفیق بین إعادة المحاكمة والحكم الجزائي البات مناف صافي 

 
 2/7/2019د. مكائیل أثر الخطورة اإلجرامیة في السیاسة الجزائیة باسل العطیة 

 
التنظیم القانوني للنقابات المهنیة في الجمهوریة العربیة السوریة -  دراسة سیدرا شمس الدین 

مقارنة 
 21/5/2019د. عمار التركاوي 

 
 25/4/2019د. محمود الصران  دراسة مقارنة –سحب األعمال من المتعهد في عقد األشغال العامة احمد الحسن 

 
 18/6/2019د. نحیلي المركز القانوني للموظف المتعاقد حنان الشقران 

 
 4/3/2019د. حرح المسؤولیة المدنیة للمحكم في القانون الدستوري محمد سالم الحراكي 

 
 دراسة –الرقابة القضائیة على التناسب بین المخالفة اإلداریة والعقوبة المسلكیة حذیفة الدراوشھ 

مقارنة 
 11/3/2019د. البحري 

 
 21/5/2019د. البیات المسؤولیة المدنیة للموثق العقاري احمد العوض 

 
 12/6/2019د. ابو العیال مدى مشروعیة عقد الزواج المدني في القانون السوري اماني رسالن 
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عمر شنان 

     

انحسار مبدأ فصل السلطات لصالح تركیز السلطات لصالح تركیز السلطة في 
 دراسة مقارنة –ظل االتجاهات المعاصرة 

 17/7/2019د. التكروي 

 
 25/4/2019د. الصران  دراسة مقارنة –سحب األعمال من المتعهد في عقد األشغال العامة أحمد الحسن 

 
 31/7/2019د، المقداد  دراسة تأصیلیة مقارنة –المحكمة االلكترونیة اسما بالل 

 
 30/7/2019د. اوتاني  دراسة مقارنة –المواجهة الجزائیة لظاهرتي التسول والتشرد بتول  الجبان 

 
 31/7/2019د. زكریا  مخیم الزعتري نموذجًا –الحمایة الدولیة للنساء في مخیمات اللجوء حوریة مشرف الدندل 

 
    

 
    

 
 3/2/2020د.تمیم مكائیل  مكافحة التهریب الجمركي  محمد المحمد  

 
دراسة تحلیلیة لبعض مخاطر استخدام  –عقد التأمین ضد مخاطر االنترنت زینب خضور  

الشابكة  
 22/12/2019د.حنان ملیكه 

 
 18/2/2020د. زهیر حرح  النظام القانوني للحق األدبي للمؤلف حق تقریر النشر وحق السحب  شیرین بیرقدار  

 5/2/2020د نور الدین خازم  االحكام  الناظمة للجماعات  المسلحة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة محمد الحمد ابن یحیى   

آلیات تحریك اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا في الرقابة على روان  فھده  
دراسة مقارنة –دستوریة القوانین 

 1/3/2020د. سعید نحیلي 

 19/12/2019د.امل شربا  النظام القانوني الشارة الوعد بالبیع العقاري نور ابو سلو   

 3/2/2020د. ابراھیم دراجي  الوضع القانوني لتنظیم داعش  ومقاتلیھ في سوریة  مشعل موسى   
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 18/3/2020د. جمال مذكور الحمایة القانونیة للبیانات  الشخصیة لمستخدمي شبكة االنترنت  نلمى االشقر   

 16/3/2020د.ابراھیم الدراجي  التدخل العسكري بناء على دعوة في القانون الدولي المعاصر  والء سبتي   

 19/2/2020د. امل شربا التدابیر التحفظیة لحمایة حقوق المؤلف  ریم الشیخة   

 22/1/2020د.تمیم میكائیل  تنازع  االختصاص القضائي  الدولي في الجریمة االلكترونیة  زینة ملحم   

مدى سلطة المحكمة المختصة في إكساء  االحكام التحكیمیة الوطنیة امتثال قصیباتي   
صیغة التنفیذ  

 5/2/2020د.حاتم البیات  

 13/10/2019د.محمد خیر العكام  الضبط االداري الخاص لحمایة  البیئة  مرام مراد   

 14/1/2020د.سھیر الجندي تدخل المصارف في عقد التأجیر التمویلي  عبیده العكاري   

 14/1/2020د.سھیر الجندي  االمتیازات البحریة كأحد ضمانات الدین البحري  حسین الحسین   

 19/2/2020د منى ادلبي   دراسة  مقارنة  –النظام القانوني للغرامھ الضریبیة ایھم محمد حیدر   

 21/1/2020د.میسون المصري  حق األفضلیة  للمساھم في الشركات المساھمة المغفلة  محمد طبش   

 19/2/2020د علي الجاسم  تعارض  أحكام  النفاذ  المعجل في قانون أصول المحاكمات  السوري  احمد قیلش   

 
التزام البائع بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع وفقا للقانون المدني السوري سجود الحمد  

 1980واتفاقیة فیینا عام 
 17/3/2020د زهیر حرح 

 
 17/3/2020د.علي الجاسم الحق في الحبس عند التنفیذ الجبري وسام عز الدین  

 
 30/4/2020د.عیسى المخول  الروح والجسد :االنفصال أو التطابق في محل الجریمه  تمام دوابھ  

 
 30/4/2020د.حنان ملیكه أثار افالس الشركة القابضة والشركة التابعة  علي ادریس   

 
 عبد اهللا الشدیدي 

نظام الشكاوى كآلیة  دولیة  لحمایة حقوق االنسان في اتفاقیات 
 حقوق االنسان ذات الطابع العالمي 

 16/3/2020 د.رنا عبود

 3/9/2019 د.محمد حاتم البیات  مدى االعفاء من المسؤولیة المدنیة  كنان بارودي 
 

ایمان االدھمي   
 

حق الدولة في استرداد االموال المتحصلة من الفساد في التنظیم الدولي 
المعاصر 

 15/6/2020ابراهیم الدراجي  0د
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 15/6/2020رنا عبود  0دالجنسیة واشكالیتها كشرط من شروط الحمایة الدبلوماسیة  غروب العون 

یارا المحامید   
 15/6/2020بارعه القدسي السیاسة الجزائیة لحمایة االثار في القانون السوري   

 
االزدواجیة في سلطه القاء الحجز االحتیاطي بین القواعد العامه والتشریعات غیث اجلیقین  

الخاصه  
 15/6/2020محمد حاتم البیات 

 
 18/5/2020عیسى المخول 0داثر تعدد الحقوق المحمیة على مبادئ التجریم و العقاب  ھیفاء نورسي 

رھام الشتار   
 
 

مدى فعالیة الحمایة التي یوفرها القانو الدولي االنساني لالشخاص  المحرومین 
من حریتهم  

 15/6/2020 ابراهیم الدراجي  0د

 
دراسة حالة شروط –انسحاب بریطانیا من االتحاد االوربي وآثاره القانونیة امیمھ الحسن  

االقامة 
 15/6/2020ابراهیم الدراجي 

 
 15/6/2020ایمن ابو العیال  المسؤولیة المدنیة لمزود الكهرباء في القانون السوري  دعاء االكشر  

 
 15/6/2020بسام شیخ العشرة  دراسة قانونیة –انتقال ملكیة الحصص في الشركات التجاریة انتصار بطو  

 
 18/6/2020ساجر الخابور تنازع االختصاص التشریعي في مسائل الحضانة-دراسة تحلیلیة مقارنة طارق فاضل  

 
دور السلطة الدولیة في استغالل ثروات منطقة التراث المشترك لالنسانیة  في ھبھ سلیمان 

قاع البحار  
 18/6/2020رنا عبود 

 
دراسة –مبدأ االستقرار الوظیفي في اطار الوظیفة العامة ذات البنیة المغلقة حسین عبد العزیز 

مقارنة 
 17/6/2020عید قریطم  

 
 25/6/2020سعید نحیلي دراسة مقارنة –الجوانب اإلجرائیة للمساءلة التأدیبیة أیمن اسمندر 



54 
 

 
 2/7/2020نجم االحمد الرقابة السیاسیة على عمل الوحدات اإلدارة المحلیة فایز حربا 

فاطمھ الزھراء  
 9/8/2020د.محمد یوسف  النظریة الحدیثة في المسؤولیة المدنیة لمنتجي المستحضرات الطبیة والتجمیلیة  الحواصلي  

 
 30/8/2020د.هال الحسن المسؤلیة المدنیة لمنتجي األجهزة الخلیویه تجاه المستهلكین  غیث كنعان  

 
 30/8/2020د محمد حاتم البیات  مدى افتراض الخطأ في المسؤلیة المدنیة  رنده حمادة  

 
المسؤولیة المدنیة الناجمة عن االشیاء الخطرة في القوانین العربیة والقانون یارا زغبي  

الفرنسي  
 17/8/2020د.جودت الهندي  

 
اإلخالء لعلة تأجیر الغیر في العقارات في ضوء التعدیل الوارد في القانون رقم تمام داود  

 2015 لعام 20
 9/8/2020د.زهیر حرح 

 
 6/9/2020د.بارعة القدسي  السیاسة الجنائیة للمشروع السوري في مكافحة تهریب المهاجرین  لجین محمد  

 
 16/8/2020د.حسن البحري الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة  وائل المحامید  

 
 6/9/2020باسم عزو  دراسة مقارنة –ضمانات حریة التعبیر عن الرأي مھا طعمھ 

 
 9/8/2020د.خالد المحمد دراسة مقارنة  –مسؤولیة اإلدارة عن تنفیذ األحكام القضائیة طرفة الطحان  

 
 6/9/2020د منى ادلبي  دراسة مقارنة  –سلطة اإلدارة في الرقابة على تنفیذ عقد األشغال العامه حنین غانم  

 
 30/8/2020د.حسن البحري دراسة مقارنة  –الفصل في تنازع االختصاص بین الحكومة الفیدرالیة والوالیات رشا مراد  
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