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  كلية الحقوق 
  رسائل الدكتوراه التي تم تناولھا في كلية الحقوق 

 
 

 مالحظات المشرف األستاذ  عنوان الرسالة اسم الطالبالرقم
 ٢٠٠٩ناقش بالعام  مھند نوح. د+محمد الحسين .د دراسة مقارنة – التفويض في ممارسة االختصاصات اإلدارية عيد قريطم ١

   ٢٠١٠ناقش بالعام  مھند نوح.د+ محمد الحسين. د دراسة مقارنة - د اإلدارية في جذب االستثمارات األجنبيةدور العقو فيصل الشديفات ٢
 

   ٢٠١٠ناقش بالعام  سام دله.د اإللغاء ٣شرط المصلحة في  حسام القاعد ٣
 

 ٢٠٠٩ناقش بالعام  فؤاد  ديب.د عقود األشغال الدولية ساجر الخابور ٤
 ٢/٥/٢٠٠٦ص تاريخ /٣٩٤١سجل برقم فؤاد ديب. د انوني لعقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرىالنظام الق شادي عكو ٥
ص تاريخ/٧٠٨٤سجل برقم  عبود السراج.د آلية التعامل القضائي مع الحدث الجانح روعة الرحبي ٦

  ٢٠/٧/٢٠٠٦  
 

ي والتحوالت االقتصادية السور الضريبي  العالقة التبادلية بين إصالح النظام بديع مستو ٧
 دراسة مقارنة –

 ٢٠٠٩ناقش بالعام  يوسف شباط. د

مبدأ التالزم بين السلطة والمسؤولية في النظم السياسية المعاصرة بين النظرية  غسان عرنوس ٨
 والتطبيق

  ٢٠١٢ناقش  جميلة الشر بجي. د+ سام دله . د
 

دراسة في المقدمات والنتائج وفق قواعد  المسؤولية الدولية عن احتالل العراق فراس الطحان ٩
 القانون الدولي

  +احمد عبد العزيز.د
 جاسم زكريا. د

  ٢٠١١ناقش بالعام 

  ٢٠٠٩ناقش بالعام  جاسم زكريا. د+احمد عبد العزيز . د النظام القانوني للقوات الدولية في الجوالن واآلثار المترتبة ق شعالنئرا ١٠
 قيد التسجيل فؤاد ديب.د خصوصيته ومستقبله [م في التجارة التحكي دينا خدام الجامع ١١

 ٢٠١١ناقشت بالعام  سوسن بكة.د+ماھر ملندي. د في ضوء قواعد القانون الدولي باألشخاصجرائم االتجار  سلمى المفتي ١٢
ص تاريخ /٥٣٠١سجل برقم جاسم زكريا. د+ماجد الحموي.د ظاھرة العولمة في إطار القانون الدولي احمد طوزان ١٣

٢٩/٥/٢٠٠٧ 
الرقابة على أداء الموازنات الحكومية كوسيلة لتطوير سياسة الموازنة العامة  حسان العيسى ١٤   

 للدولة
ص تاريخ /٥٢٤٥سجل برقم  محمد الحالق.د

٢٨/٥/٢٠٠٧ 
  مسؤولية قوات األمم المتحدة عن انتھاكات القانون الدولي اإلنساني رمزي حسونه ١٥

 
ھواش . د+  العزيزاحمد عبد . د

 ً  شاھين مشاركا
ص تاريخ /٣٢٤٢سجل بالقرار 

٢٣/٣/٢٠٠٩ 
ص تاريخ /٩٦٨٨برقم  تسجل منال المنجد: د+ عبود السراج: د المسؤولية الجزائية الطبية عن العمليات الطبية المستحدثة رنا عمار الجويني ١٦

٩/١٠/٢٠٠٦ 
بمبدأ فصل  وعالقتهالسياسية المعاصرة التحقيق البرلماني في األنظمة  الحربي فالح سعود ١٧

  دراسة مقارنة  – السلطات
    ٢٠١٠ناقش بالعام  احمد إسماعيل: د
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زياد محمد فالح  ١٨
 بشابشه ال

عماد قطان . د+ احمد الحراكي : د دراسة مقارنة  –الحماية القانونية لحق اإلنسان في صورته 
 ً  مشاركا

ص تاريخ /٨٤١٩سجل برقم 
٢٣/٧/٢٠٠٨   

 ٢٠١١ناقش بالعام  احمد اسماعيل: د تطور مفھوم نظام المجلسين التشريعيين في النظم السياسية المعاصرة الرفاعيھالل محمد  ١٩
دور النظم الجمركية الخاصة في تطوير التجارة الخارجية في الجمھورية  يوسف عبد العزيز ٢٠

 العربية السورية
ص  تاريخ /٦٤٥٤سجل برقم  محمد الحالق: د

٢٥/٦/٢٠٠٧  
 ٢٠١١ناقشت بالعام  ياسر الحويش: د الحرب على اإلرھاب في ضوء القانون الدولي  مايا مال خاطر ٢١
دراسة مقارنة  –األوراق واألسواق المالية ھيئة  –الھيئات اإلدارية المستقلة  ناصر وھبي ٢٢

 بين سوريا وفرنسا 
ص تاريخ /٣١١٨سجل بالقرار  الياس حداد: د

٦/٤/٢٠٠٨  
عبد الكريم األحمد  ٢٣

 المصطفى
 ٢٠١٢ناقشت  سام دلة: د المفھوم القانوني لمبدأ اإلدارة بالمشاركة في نطاق علم اإلدارة العامة

ص تاريخ /٦٢٢٩سجل بالقرار  سام دلة: د دراسة مقارنة –النظام القانوني لخصخصة الشركات العامة  إبراھيم ھرموش ٢٤
٢٧/٥/٢٠٠٨ 

  ٢٠١٠ناقش بالعام  عمار غزال: د+أبو العيال أيمن: د دراسة مقارنة –لعقد بالوساطة االلكترونية إبرام ا فراس عدي ٢٥
 ٢٠١١ناقشت بالعام  د ماھر ملندي التدخل الدولي اإلنساني في أزمة دار فور مايا صفطلي ٢٦
  وسام الدين العكلة ٢٧

 
الطاقة النووية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة على استخدام 

دراسة تطبيقية على الملف النووي اإليراني في ضوء –لألغراض السلمية 
 أحكام القانون الدولي

ص تاريخ /١٢٨١٨سجل برقم  ياسر الحويش. د
٣/١٢/٢٠٠٧ 

تاريخ  ص/٦١٧٩سجل برقم  سام دلة: د دراسة مقارنة –سبب القرار اإلداري ونطاق الرقابة القضائية عليه  أنيس عبد المجيد ٢٨
١٧/٦/٢٠٠٧ 

ص تاريخ /٢٠٨٣سجل برقم  بارعة قدسي: د دراسة مقارنة–اإلرھاب في القانون الجزائي الداخلي  احمد سليمان ٢٩
١٠/٣/٢٠٠٨ 

ص تاريخ /٥١٨٩سجل برقم  احمد إسماعيل: د دراسة مقارنة –قضاء اإللغاء في نطاق العقود اإلدارية  إبراھيم الحسن ٣٠
٢٨/٥/٢٠٠٧ 

ص تاريخ /١١٢٤٠سجل برقم  بارعة القدسي: د دراسة مقارنة –النظام القانوني للبصمة الو راثية  المھديباسمة  ٣١
٢١/١٠/٢٠٠٧ 

 –المسؤولية المدنية للمدربين الرياضيين في القانونين اإليراني و السوري  عبد هللا نظر بور ٣٢
 دراسة مقارنة 

 ١٠/١١/٢٠٠٧ص /١١٠٩٧سجل برقم  احمد الحراكي: د

مسؤولية سلطات االحتالل عن انتھاك القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق  صداع دحام طوكان ٣٣
 حالة العراق -اإلنسان 

  ٢٠١٠ناقش بالعام  حسن البحري. د+ ياسر الحويش : د

تطبيقھا  من مجلس األمن وانعكاسات المتخذة العقوبات االقتصادية الدولية خولة يوسف ٣٤
   على حقوق اإلنسان

  ٢٠١٢ناقشت   أمل يازجي. د

خليفة سليمان فرج  ٣٥
 علي العبد هللا 

ص تاريخ /٣٧٤٩سجل بالقرار  جمال مكناس . د  -دراسة مقارنة  –النظام القانوني لمجلس إدارة الشركات المساھمة 
٢٢/٤/٢٠٠٨  

ص تاريخ /١٣٣٨سجل برقم  ماھر ملندي . د ن الداخلي القانون الدولي والقانوفي المسؤولية عن التعامل بالنفايات الخطرة  وسيم موالنا  ٣٦
١٨/٢/٢٠٠٨   

ص تاريخ /٦٢٢٨سجل بالقرار  مھند نوح . د دراسة مقارنة   –خصوصية الدعوة أمام القضاء اإلداري  محمد جمعة الحالق ٣٧
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٢٧/٥/٢٠٠٨ 
ص تاريخ /٢٤٣٥جل بالقرار رقم س عبد الجبار الحنيص. د دراسة مقارنة –تكييف الواقعة الجرمية  إبراھيم عوسج ٣٨

١٧/٣/٢٠٠٨  
بليغ عبد النور  ٣٩

 المخالفي 
تثمارھا في المصارف اإلسالمية  النظام القانوني للموارد المالية ومجاالت اس

  دراسة مقارنة بالبنوك التجارية
  

 ٢٠١١ناقش بالعام  جمال مكناس . د

رياض . د+ محمد عزيز شكري  .د وسائل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  حسام حافظ  ٤٠
 العجالني 

تاريخ  ٣/ ٣٦٦ناقش بالقرار 
٩/١١/٢٠٠٦  

ص تاريخ /٢٤١٧سجل برقم  فؤاد ديب . د دراسة مقارنة –المركز القانوني للشركات األجنبية في سوريا  احمد العجيل ٤١
٢٣/٣/٢٠٠٢  

تاريخ  ١٣٣٣/١١سجل برقم  محمد عزيز شكري.د دراسة تحليلية   -لياحق الدفاع الشرعي للدول بأشكاله المختلفة نظريا وعم عبده صديق  ٤٢
٢٢/٢/٢٠٠٠ 

تاريخ  ١٠/ ١٠٨٨ناقشت بالقرار  يوسف شباط .د دراسة مقارنة  –الرقابة على تنفيذ النفقات العامة  مي محرزي ٤٣
٨/٢/٢٠٠٣  

تاريخ ١٥٤٩/١٦رقم  ناقش بالقرار  محمد الحسين.د عيب االنحراف بالسلطة شوقي الشماط ٤٤
٢٤/٧/٢٠٠٢ 

ص تاريخ /٨٥٧٣سجل برقم محمد عزيز شكري.د اإلسھام السوري في األمم المتحدة محمد نجيب ايلجي ٤٥
٢٩/١٠/٢٠٠٠ 

   ٢٠٠٨ناقش بالعام  عبد هللا طلبة .د الرقابة القضائية على أعمال الضابطة اإلدارية  ثائر األحمد  ٤٦
  ٢٠١٠ناقش بالعام  فيصل كلثوم.د المتغيرات الدولية الجديدة ظل  في واقع نظرية السيادة خالد التدمري  ٤٧
تاريخ  ١٣٣٥/١١برقم  تسجل أمل يازجي.د الجرائم ضد اإلنسانية في النظام األساسي لمحكمة روما سحاب النعني ٤٨

٢٣/٢/٢٠٠٠ 
 ٣٥٣٠/٢٦سجل برقم  محمد عزيز شكري.د النظام القانوني للمنطقة االقتصادية الخالصة محمد أبو سرية ٤٩

 ٢٣/٨/١٩٩٣تاريخ
الرقابة المالية العليا ومدى حاجة القطر العربي السوري إلى ھيئة رقابة مالية  محمد العموري ٥٠ 

 قضائية
تاريخ  ٤٧/١رقم  ناقش بالقرار  يوسف شباط.د

٢٥/٩/١٩٩٧ 
تاريخ  ١٤٢٦/١١سجل برقم  عبود السراج.د مقارنة  دراسة –تكييف الواقعة الجرمية وأثره في الدعوة الجزائية  محي الدين حطيني ٥١

١٧/٣/١٩٩٦ 
ص تاريخ /٧٤٩٢سجل برقم  ھشام فرعون.د ١٩٥٩لعام ٩١الفردي في قانون العمل السوري رقمعقد  عبد الستار قصاب  ٥٢

٢٠/٩/٢٠٠٠ 
خ تاري ٧١٨/٦رقم  ناقش بالقرار  عبد هللا طلبة.د المسؤولية اإلدارية بدون خطأ  سجيع ميا ٥٣

٢/١/١٩٩٨ 
تاريخ  ٢١٤٥/٢٠رقم  ناقش بالقرار  عبد هللا طلبة.د القائد اإلداري في نطاق علم اإلدارة العامة مروان جوني ٥٤

٢٥/٧/١٩٩١ 
تاريخ  ٨٥٦/٩رقم  ناقش بالقرار  عبود السراج.د دراسة مقارنة–التدابير اإلصالحية لألحداث الجانحين  أحمد كريز ٥٥

٢٩/١٢/١٩٩٤ 
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 ٢٩/٩/١٩٩٣تاريخ  ٤٠/٢ناقش بالقرار  محمد عزيز شكري.د المساواة في القانون الدولي و المنظمات الدوليةمدى الحق و مغربيمحمد ال ٥٦
تاريخ  ١١/ ١٠٣٤ناقش بالقرار رقم  محمد عزيز شكري.د حصانة الدبلوماسي و العامل الدولي إبراھيم كراف ٥٧

٢١/١/١٩٩٥  
تاريخ  ١٥/ ١٩١١ناقش بالقرار رقم  ھشام فرعون .د دراسة مقارنة –جاري الدولي التحكيم الت احمد الشيخ قاسم  ٥٨

٢٥/٤/١٩٩١  
  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بين الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية ماجد عمران ٥٩

 دراسة تحليلية مقارنة
  ٢٠١٠ناقش بالعام  فيصل كلثوم.د

 ٢٠٠٩ناقش بالعام  رياض العجالني.د األقليات  حق تقرير المصير ومسألة نبيل عساف ٦٠
تنفيذ أحكام المحكمين الدولية في القانون السوري وفي االتفاقيات الدولية  علي ملحم ٦١

 الثنائية والجماعية
ص تاريخ /١٦٩٤سجل برقم  فؤاد ديب.د

٢٦/٢/٢٠٠٢ 
تاريخ  ٢٥٢٤/٢٦رقم بالقرار  تناقش فؤاد ديب.د الناميةالمشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجية إلى الدول  وفاء فلحوط ٦٢

١٥/٩/٢٠٠٥  
ص تاريخ /٣٢٥٠سجل برقم  يوسف شباط.د الجوانب المالية التفاقيات تحرير التجارة العالمية رضوان بارودي ٦٣

١٦/٤/٢٠٠٣ 
ھناء . د+ عبد الجبار الحنيص . د. د الجنائي دراسة تحليلية في علم االجتماع  - تأثير العولمة في السلوك اإلجرامي احمد مازن الحكيم ٦٤

 برقاوي مشاركا
ص  تاريخ /١٠١٧١ برقم سجل
١٤/٩/٢٠٠٨ 

دور الموازنة العامة للدولة في تحقيق أھداف الخطة االجتماعية واالقتصادية  ضرار القزاز ٦٥
 في سورية

ص تاريخ /٩٣٢٣سجل برقم يوسف شباط.د
٢٣/١٠/٢٠٠٢ 

ص تاريخ /٦٨٩٣سجل برقم  عبد هللا طلبة.د دراسة مقارنة  –حكم في العقود اإلدارية الت نور الدين قنواتي  ٦٦
٥/٨/٢٠٠١ 

تاريخ  ٢٥٣١/٢٦ مرق بالقرارناقش  محمد الحسين.د الك مرقابة القضاء اإلداري على االست محمد مھمالت  ٦٧
٢٠/٩/٢٠٠٥  

  ٢٠٠٨ناقشت بالعام  احمد عبد العزيز. د+ ھواش شاھين .د غير محظورة دولياالمسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية بأفعال  مريم عودة ٦٨
  ٢٠١٠ناقش بالعام  نوحمھند .محمد الحسين د.د دراسة مقارنة  –وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  عقبة سلطون ٦٩
  ٢٠١٠ناقشت بالعام  محمد الحسين.د أثار العقد اإلداري بالنسبة إلى الغير  سوسن بيطار ٧٠
  ٢٠٠٩ناقش بالعام  محمد الحسين.د عقد اإلنشاء واإلدارة والتسليم potاإلدارة التعاقدية للمرفق العام وفق نظام  محمد أديب الحسيني ٧١
 ٢٠٠٨ناقشت بالعام  عبود السراج.د دراسة مقارنة –الشاھد في الدعوة الجزائية  حال زودة ٧٢
  ٢٠٠٩ناقش بالعام  الياس حداد.د المة التجارية الحماية القانونية للع عدنان برا نبو  ٧٣
  ٢٠١٠ناقش بالعام  الياس حداد.د المسؤولية المدنية للمصارف في ضوء أحكام القانون والقضاء عيسى الحسين ٧٤
  ٢٠١٠ناقش بالعام  صابونيالد عما.بارعة القدسي د.د )األحكام الموضوعية واألحكام اإلجرائية (جريمة االحتيال عبر اإلنترنت   محمد طارق الخن ٧٥
ص تاريخ /٧٢٦٢سجل برقم  نجم األحمد.د +  محمد الحسين.د الجوانب القانونية لعملية اإلصالح اإلداري في سورية أديب الشيخ حسن  ٧٦

١٠/٨/٢٠٠٤ 
في الجمھورية العربية تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين  محمد أنس أرناؤوط ٧٧

 دراسة مقارنة – السورية
   ٢٠٠٨ناقش بالعام  فيصل كلثوم.د

دراسة تحليلية  –إدارة الجودة الشاملة في نطاق علم اإلدارة العامة تقنية  علي عالو ٧٨
 تطبيقية في العمل الشرطي

تاريخ  ٢١٢٩/٢٢رقم  ناقش بالقرار  عبد هللا طلبة.د
٩/٧/٢٠٠٦ 
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  ٢٠١٠ناقش بالعام  يوسف شباط.د  ية على التجارة االلكترونالضريبة  ربيع شال ش ٧٩
  ٢٠١٠ناقشت بالعام  يوسف شباط.د دراسة مقارنة  –القرارات اإلدارية المحصنة من الرقابة القضائية  نسرين طلبة  ٨٠
 قيد التسجيل محمد الحسين.د االلتزام بالتنفيذ الشخصي من قبل المتقاعد  لمى جمعة  ٨١
التدخل في الشؤون الداخلية وفق القانون الدولي العام في ظل مفھوم مبدأ عدم  منير سلمون ٨٢

 الوضع الراھن 
  ٢٠١٠ناقش بالعام نورا لدين حازم .أحمد عبد العزيز  د. د

   ٢٠٠٨بالعام ناقش  ھواش شاھين.احمد عبد العزيز د. د تسوية النزاعات البحرية وفق القانون الدولي   بسام أحمد  ٨٣
تاريخ  ١٨٥٨/١٩ناقش بقرار  محمد العبد هللا. فؤاد ديب    د.د وق المالزمة للشخص الطبيعي الحق محمد واصل  ٨٤

١٧/٥/١٩٩٥ 
محمود جالل . محمد العبد هللا  د.د المسؤولية المدنية لحارس السيارة  علي بوقرة  ٨٥

 حمزة 
تاريخ  ١١٤٢/١٠ناقش بقرار 

١٢/٣/٢٠٠١  
تاريخ  ٩/ ٨٤٣سجل بالقرار  ھشام فرعون.د ن البحري على نقل البضائعالتعويض في التأمي المكي الدلھومي   ٨٦

١٠/٢/١٩٨٧  
 ٥قيد التسجيل بقرار مجلس الكلية رقم  عبود السراج.د المساھمة الشعبية في القضاء الجزائي  ھشام دخل هللا  ٨٧

 ١٣/٢/١٩٩١تاريخ 
تاريخ  ١٢٢٠بقرار مجلس الجامعة  محمد عزيز شكري .د ةاالختصاص االستشاري لمحكمة الدول الدوليمحمد نوري الحسيني  ٨٨

ويتضمن الموافقة على خطة  ٣/٤/١٩٨٠
 البحث لموضوع رسالة الدكتوراه

- اإلدارة المحلية وممارسة الديمقراطية الشعبية في القطر العربي السوري مصطفى شربا  ٨٩
 دراسة مقارنة

تاريخ  ١٧٠٤/٣٨سجل بقرار  عبد هللا طلبة .د
٢٢/٧/١٩٧٩ 

تاريخ  ١٨٨٦/٤١سجل بقرار  كمال غالي.د دراسة مقارنة –القضاء ورقابة الشرعية في سوريا  مروان صباغ ٩٠
٢٩/٨/١٩٧٩ 

تاريخ  ٢٣٩منح درجة الدكتوراه بقرار  رياض الخاني .د دراسة مقارنة  –االحتياطي  التوقيف عمر فاروق الفحل  ٩١
١٠/٧/١٩٨٢ 

تاريخ   ١١/ ١٣٠٧ناقش بقرار  محمد عزيز شكري.د قانونية الدولية لرأس المال األجنبيالحماية ال عصام جميل العسلي ٩٢
١١/٣/١٩٩٠ 

تاريخ  ١٩٢٨سجل بالقرار  محمد عزيز شكري .د نحو ميثاق جديد لجامعة الدول العربية  عبد هللا الربايعة  ٩٣
٣٠/٦/١٩٨٢  

تاريخ  ٨/ ٦٧٠سجلت بالقرار رقم  حسن جوخدار .د قارنة دراسة م –ضمانات المتھم أمام قاضي التحقيق  سحر عكاش  ٩٤
١١/١/١٩٨٤   

تاريخ  ٨٢٣سجل بالقرار رقم  ھشام فرعون.د دراسة مقارنة –مصير العقود القائمة عند شھر اإلفالس  زھير قريسة  ٩٥
٧/٢/١٩٨٤   

تاريخ  ١٥/ ١٣٧٧سجل بالقرار رقم  حسن جوخدار. د ارنة دراسة مق –النظرية العامة للشكوى كقيد على حرية النيابة العامة  موسى ثابت  ٩٦
١٩/٤/١٩٨٤  

ص تاريخ /٢٣٦٤سجل بالقرار رقم  نجم األحمد . د مبدأ تدرج السلطة الرئاسية والعوامل المؤثرة فيه  عبد الرزاق السلمو ٩٧
١٦/٣/٢٠٠٨  

  ٢٠١٠ام ناقش بالع عبود السراج.د غسيل األموال والسرية المصرفية بسام الزلمي ٩٩
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تاريخ  ١٥٩٥ناقشت بالقرار  ھشام فرعون. د  الحق في الحياة الخاصة  كندة الشماط ١٠٠
٢٦/٤/٢٠٠٥  

تاريخ  ٢٠٩ناقش بالقرار رقم  رياض الخاني. د رضا المجني عليه وأثره في المسؤولية واألصول الجزائية  خليل زين ١٠١
٩/١١/١٩٧٩  

تاريخ  ١٦٧١سجل بالقرار  عبود السراج. د ثبات بالوسائل العلمية ضمانات المتھم في اإل سعود اشتي  ١٠٢
٢٥/٦/١٩٩٤  

محمد عبد القادر  ١٠٣
 البرتاوي

بتاريخ  ٤٥٢ناقش بالقرار  ھشام فرعون . د+ محمد عبد هللا . د  عقد التأمين بين الشريعة والقانون 
٢٩/١٠/١٩٩٨  

تاريخ  ٩٣ناقش بالقرار رقم  زين العابدين بن بركات . د دراسة مقارنة –م في األردن المسؤولية التأديبية للموظف العا منصور الفارس ١٠٤
٢٣/٩/١٩٨٢  

تاريخ  ١٦٠٧سجل بالقرار  عبود السراج. د المساھمة الشعبية في القضاء الجزائي  قسام دخل هللا ١٠٥
٢٩/٥/١٩٨٥  

تاريخ / ١٤٠٣سجلت بالقرار  عبود السراج. د نة دراسة مقار –التفتيش وضماناته في التشريع الجزائي  دعد موسى ١٠٦
١٢/٣/١٩٩٦  

سليم عبد الغني  ١٠٧
 حسين

ص تاريخ /٥٩٣٨سجل بالقرار  بارعة القدسي. د الحماية الجزائية للطفل الضحية 
عدل القرار ليصبح الرقم /  ٦/٧/٢٠٠٥

 / ص / ٣٩٠٩
  ٢٠١٠ناقشت بالعام  محمد واصل. د مقارنة دراسة  –التوقيع االلكتروني ودوره في اإلثبات  ھال الحسن ١٠٨
  أبو الشامات. د الجوانب القانونية لعقود التجارة الدولية المبرمة  بالوسائط اإللكترونية  نبيل الشبالق  ١٠٩

 محمد سعيد إسماعيل . د
ص تاريخ /١٠٣١٦سجل بالقرار 

١٧/٩/٢٠٠٨ 
ص تاريخ /١٠٣١٨بالقرار  تسجل ماجد الحموي .د ي لالجئين مبدأ عدم الرد في إطار القانون الدول إيمان حمدان  ١١٠

١٧/٩/٢٠٠٨ 
ص تاريخ /١٢٠٥٢سجل بالقرار رقم  أحمد إسماعيل .د دراسة مقارنة -المبادئ العامة للقانون في نطاق الحقوق اإلدارية مھدي رحال  ١١١

١٠/١١/٢٠٠٨  
ص تاريخ /١٠٧٦٧سجل بالقرار رقم  علي الجاسم . د دراسة مقارنة  –ط الفريق الطبي المسؤولية المدنية لطبيب التخدير في وس عبد الرحمن كساب ١١٢

٧/١٠/٢٠٠٨    
 تم شطبه

  جمال مكناس . د دراسة مقارنة  -النظام القانوني  للعنوان اإللكتروني للمتجر االفتراضي حنان مليكه ١١٣
 محمد سعيد إسماعيل. د

   ٢٠١١ناقشت بالعام 

ص تاريخ /٦٨٩سجل بالقرار  موسى متري. د  دراسة مقارنة –ات سوق األوراق المالية أدو ھيثم الطحان  ١١٤
٢١/١/٢٠٠٩  

ص تاريخ /٨٤٢٠سجل برقم   الحراكي. د دراسة مقارنة  –أثر األحكام الجزائية في الدعاوى المدنية  ھاشم رضائي  ١١٥
٢٣/٧/٢٠٠٨ 

ة مع دراسة خاصة لإلشكاالت القانونية النظام القانوني للمجاري المائية الدولي رنا عبود   ١١٦
 حول نھر األردن

  ياسر الحويش . د
  مشرف مشارك   مايا دباس. د

ص تاريخ /٩١٦٨سجلت بالقرار 
١٣/٨/٢٠٠٨   

  ٢٠١٠ناقش بالعام  محمد الحسين. د  دراسة مقارنة –الضرر المعنوي  عنمسؤولية اإلدارة  عالء الدين حمدان  ١١٧
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ص تاريخ /٧٦٤٢سجل بالقرار رقم  إسماعيلأحمد . د دراسة مقارنة – اإلداريعدم تنفيذ أحكام القضاء  الياتإشك مجدي أبو فخر  ١١٨
٢٨/٦/٢٠٠٩  

ص تاريخ / ١٤٧٧٥سجلت بالقرار   عبد الجبار الحنيص. د  للبرامج االلكترونيةملكية الفكرية ال في  ةالحماية الجزائي  نسرين رضوان  ١١٩
٢٨/١٢/٢٠٠٩   

ص تاريخ /١٣٤٥٥سجلت بالقرار   صفاء اوتاني. د  دراسة مقارنة  – الجرائم الجنسية عبر االنترنيت  ستاذسوزان األ  ١٢٠
٢٣/١١/٢٠٠٩  

ص تاريخ /٩١١١سجلت بالقرار رقم   البحري. د  دراسة مقارنة –لمجلس الشعب السوري  تعزيز األداء التشريعي  حنان عمرو  ١٢١
٤/٨/٢٠٠٩  

ص تاريخ /١٤٢٨٦سجل بالقرار   جميلة الشربجي. د  دراسة مقارنة – المكتسبة في القانون اإلداريمفھوم الحقوق   علي حسن قويدر  ١٢٢
١٥/١٢/٢٠٠٩   

ص تاريخ / ١٣٥١٤سجلت بالقرار   فواز صالح. د   المسؤولية المدنية في قانون حماية البيئة السوري  زوزان محمد  ١٢٣
٢٤/١١/٢٠٠٩    

فراس عبد المنعم   ١٢٤
  الشواف

ً( لدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية أثر انضمام ا   قيد التسجيل  ماھر ملندي. د  )سورية نموذجا

د محمد خير العكام + د محمد الحالق   دراسة مقارنة  –للضريبة على القيمة المضافة  المشكالت التطبيقية   عارف السعايدة  ١٢٥
  مشاركاً 

ص تاريخ / ١١٢٦٥سجل بالقرار رقم 
١/٩/٢٠٠٩    

ً عادلة في القانون الدولي المحاكمة الالحق في   زار صدقنين  ١٢٦ ببعض النظم القانونية  مقارنا
  الداخلية

ص تاريخ / ٨٦٤سجل بالقرار رقم   أمل يازجي. د
١٩/١/٢٠١٠   

ص تاريخ / ٨٧٤٧سجلت بالقرار رقم   عبد الجبار الحنيص. د  دراسة مقارنة – تأثير السياسة الجنائية الحديثة على إعادة ھيكلة أحكام التقادم  فاطمة خليل  ١٢٧
٤/٨/٢٠١٠   

١٢٨  
  

ماھر ملندي . د+ يوسف شباط . د  الشراكة األوربية المتوسطية  سوسن الرفاعي
 ً   مشاركا

  قيد التسجيل

خ ص تاري/ ١٣٥٦سجلت بالقرار رقم    جميلة الشربجي. د  دراسة مقارنة –االختصاص القضائي في تأديب الموظف العام   بثينة سليمان  ١٢٩
١/٢/٢٠١٠   

حسن البحري . نجم األحمد و د. د  دراسة مقارنة –المسؤولية الوزارية   محمد سويد  ١٣٠
 ً   مشاركا

ص تاريخ / ٥٢١٨سجل بالقرار رقم 
١١/٥/٢٠١٠   

ص تاريخ / ٤٥٥٧سجل بالقرار رقم   سام دله. د  دراسة مقارنة –نظرية اإلثبات في دعوى اإللغاء   علي حسين العلفي  ١٣١
٢٥/٤/٢٠١٠   

ص تاريخ / ٧٤٨٤سجل بالقرار رقم   محمد حاتم البيات. د  دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  –اإليجار المفضي إلى التملك   عبد الرزاق الشيبان  ١٣٢
٤/٧/٢٠١٠   

ص تاريخ / ٦٩٤سجل بالقرار رقم   محمد حاتم البيات. د  مسؤولية المصرف المدنية في عقود االئتمان  متيم ابراھيم  ١٣٣
١٨/١/٢٠١١  

ص تاريخ / ٥٨٢سجل بالقرار رقم   احمد الحراكي. د  عقد العالج الطبي وآثاره  ياسر المرعي  ١٣٤
١٧/١/٢٠١١  

ص تاريخ / ٦١٣سجلت بالقرار رقم   العيال  أبو أيمن. د  المسؤولية المدنية في مجال االتصال االلكتروني  تقوى أروى  ١٣٥
١٧/١/٢٠١١  
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ص تاريخ / ١٣٣٥سجل بالقرار رقم   صفاء اوتاني. د  الحكم الجزائي إشكاالت تنفيذ  احمد المنور  ١٣٦
٢/٢/٢٠١١  

ص تاريخ / ١٨٥١سجل بالقرار رقم   أمل شربا. د  مسؤولية الناقل البحري للبضائع  نجوان عيسى  ١٣٧
١٦/٢/٢٠١١   

  حماية المس  حازم الرمحين  ١٣٨
  دراسة مقارنة –تھلك في المعامالت االلكترونية 

تاريخ  ٢ص/ ٢٢٨٤سجل بالقرار رقم   جودت الھندي. د
٢٨/٢/٢٠١١   

منى ادلبي . د+ محمد الحالق . د  دراسة مقارنة –المالحقة القضائية في التشريع الجمركي   امتثال فارس  ١٣٩
  مشاركا

ص تاريخ / ٢٩٠١سجلت بالقرار رقم 
١٥/٣/٢٠١١  

 –نونية المرتبطة بھا القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال عن التصرفات القا  كاسر يونس  ١٤٠
  دراسة مقارنة

ص تاريخ / ٥٠٧٨سجل بالقرار رقم   نجم األحمد. د
٩/٥/٢٠١١   

دراسة مقارنة في القانون المدني  –تبعية التأمينات العينية لاللتزام المضمون   محمد صالح  ١٤١
  و الفقه األسالمي

  ٤/٧/٢٠١١  محمد حاتم البيات. د

١٤٢  
  

  ٢٥/٤/٢٠١٠  صفاء أوتاني. د  دراسة مقارنة –لجزائية ا ىخصخصة الدعو  سليمان ھوشان

    
  فادي جديد

  ١٨/١٠/٢٠١١  حسن البحري  الكونغرس األمريكي

    
  جميل الحوشان

  ٤/٩/٢٠١١  علي الجاسم. د  الشركة متعددة الجنسيات و نشاطھا في الدولة المضيفة 

    
  رنده الغفري

  ٢٢/١٢/٢٠١١  اوتاني. د+ عبد الجبار حنيص . د  المعاصرةبدائل العقوبات السالبة للحرية في السياسة العقابية 

    
  محمد سامرالتركاوي

  دراسة مقارنة  – يدور رئيس مجلس الوزراء في النظام النيابي البرلمان
٢٠/٢/٢٠١٢  

  ٢٠/٢/٢٠١٢  محمد الحسين . د

    
  مخلد توفيق خشمان

      دراسة مقارنة  –سبل مكافحة الفساد اإلداري في األردن 

    
  عمر أحمد 

  المسؤولية الدولية المترتبة على جريمة  غسل األموال و التعاون الدولي
  في مكافحتھا

  ١٩/٣/٢٠١٢  فؤاد ديب. د

    
  ايمان الدھان

  ١٨/٣/٢٠١٢  أمل شربا . د  التسجيل في السجل العقاري و أثاره 

 دراسة –سياسة مجلس الدولة السوري في نطاق انعدام القرارات األدارية   وسام كاشي  
  ٢٦/٣/٢٠١٢مقارنة 

  

  ٢٦/٣/٢٠١٢  أحمد اسماعيل. د

    
  مھند الناصرالعلي

  ٢٦/٣/٢٠١٢  أحمد اسماعيل. د  انعكاس الحكومة األلكترونية على العمل األداري

    
  حمدو المسلخ

  

  ١٨/٤/٢٠١٢  عبود السراج. د  األوراق المالية  الحماية الجزائية للمستثمر في سوق
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  باسم ونوس

دراسة  –لعملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي التطور الدستوري 
  مقارنة

  ١/٧/٢٠١٢  جميلة الشربجي. د

    
  فادي الشعيب

  ٢٨/٦/٢٠١٢  جاسم زكريا. د  مجلس األمن و حلف شمال األطلسي بين تفويض الصالحيات و المسؤولية

    
  أحمد الياس

  ١١/٧/٢٠١٢  جاسم زكريا. د  نظرية الدين البغيض في القانون الدولي

    
  صبا جنيدي

  ١٠/٧/٢٠١٢  عبود السراج. د  العوامل المؤثرة على المسؤولية الجزائية للشخص األعتباري

    
  

  محمود صالح

  
  دراسة مقارنة –الوظيفة العامة  إشغالأساليب 

  
  محمد الحسين. د

  
١٨/٧/٢٠١٢  

    
  ھانا الغجري

  ٢٤/١٠/٢٠١٢  ماھر ملندي. د  حماية حقوق  الطفل في األراضي العربية المحتلة 

    
  محمد عبد حمادي

دراسة مقارنة بين  –الحماية القانونية للمنتجات الوطنية من اإلغراق التجاري 
  القانون السوري و العراقي

  ٢٠/١١/٢٠١٢  جودت ھندي. د

    
  أصالة كيوان

  ٣٠/١/٢٠١٣  ابو العيال. د  الية انتقال الملكية العقارية في التشريع السوري

    
  لقمان حسين

دراسة مقارنة في النظم  -الخطرة في المبيع   تزام بالتبصير بالصفاااللت
  القانونية 

  ٢٩/٤/٢٠١٣  البيات. د

    
  امير ناصر

  ١٧/٦/٢٠١٣  ياسر الحويش. د  مفھوم المساھمة الجرمية في اطار القانون الدولي الجنائي 

    
  خالد حمود

  ٢٩/٧/٢٠١٣  بارعة القدسي .د  البطء في تحقيق العدالة الجنائية بين الواقع و القانون 

    
  خالد شوشان

  ٤/١١/٢٠١٣  ماھر ملندي. د  المساعدات اإلنسانية و اشكالياتھا في النزاعات المسلحة غير الدولية

  النا شحفة  
  

  ٢/١٢/٢٠١٣  ھنديد  المسؤولية المدنية في مرجلة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا

    
  مھند العبود

  ٨/٥/٢٠١٤  حسن البحري. د  في األنظمة السياسية المعاصرة النظرية الليبرالية و أثرھا

  مسؤولية القائد العسكري الميداني وفقاً للقانون الدولي  لؤي النايف  
  

  ٧/٥/٢٠١٤  ياسر الحويش. د

    دينا خدام الجامع  
  التحكيم بوسائل الكترونية

  ٣/٣/٢٠١٤  فواز صالح. د

  الھيثم حسن  
  
  

  
  الطبية مدى التعويض عن أضرار المخاطر

  ١٤/٤/٢٠١٤  زھير حرح. د
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  بشرى غيبور

  ٣/٢/٢٠١٤  عبود السراج. د  الحماية الجزائية للوظيفة العامة من الفساد بين النظرية و التطبيق

    
  سامر المصطفى

 ً   ٢٢/٦/٢٠١٤  ھيثم الطاس. د  إعادة تأھيل الشركات التجارية المتعثرة قانونا

    
  نانسي التركماني

  دراسة مقارنة –في التجريم و العقاب ه تأصيل الدافع و آثار
  
  

  ٢٠/٧/٢٠١٤  صفاء اوتاني. د

  ٢٨/١٠/٢٠١٤  زكريا. د  التمييز بين حرية الرأي و التعبير وخطاب الكراهية في القانون الدولي   مالذ مكنا  
  

  محمد حسن
دراسة  –مسؤولية الدارة عن األضرار الناجمة عن األعمال اإلرهابية 

  مقارنة
  ١/٢/٢٠١٥  ينمحمد الحس. د

    

  فاطمة عنايه
  الطاس. د دراسة قانونية مقارنة  –إفالس المصارف وأثره على العمليات المصرفية 

٢٦/١١/  

٢٠١٤  
  

  رزان بيرقدار
 والتشريعاتالدولي  القانوناالستغالل التجاري للفضاء الخارجي في 

  الوطنية
  ٢١/١٢/٢٠١٤  أمل يازجي. د

    

  أمامة اسماعيل
  ٨/٤/٢٠١٥  محمد حاتم البيات. د  لية المدنية في مجال النقل متعدد الوسائطوسائل دفع المسؤو 

  ١٨/٣/٢٠١٥  صفاء اوتاني. د  حماية الجانب المعنوي للشخصية اإلنسانية في القانون الجزائي  رزان العلبي  
  ٢٥/٥/٢٠١٥  أيمن أبو العيال. د  الحماية القانونية للحقوق العينية العقارية بدعاوى الحيازة  سميرة الوتار  
  ٦/٧/٢٠١٥  صفاء اوتاني. د  المواجهة الجزائية  لإلرهاب المنظم  كنان غانم  
  ١٠/٦/٢٠١٥  عبد الجبار الحنيص. د  النظام العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية  مدحاروبا   
  

  نفن سطاس
اتفاقية االمم المتحدة لعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق الحر كليًا 

  دراسة قانونية مقارنة –قواعد روتردام  –ًا أو جزئي
  ٦/٧/٢٠١٥  أبو الشامات. د

  ١٧/٨/٢٠١٥  بارعة القدسي. د  المسؤولية الجزائية عن النشر اإلعالمي وااللكتروني  أيهم حسن  
  

  محمد سعيد الغندور
االتجاهات المتطورة لسلطة القضاء اإلداري في توجيه األوامر إلى 

  دراسة مقارنة –اإلدارة 
  ٢١/٧/٢٠١٥  محمد الحسين. د
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  سامر البريدي

في المعامالت االلكترونية بموجب أحكام القانون رقم  اإلثباتخصوصية 

  دراسة مقارنة – ٢٠١٤لعام  ٣
  ٢٣/٨/٢٠١٥  الجاسم. د+ شربا . د

  /٧/١٢  النحيلي. د  دراسة مقارنة –الدور االستشار لمجلس الدولة السوري   اصف عساف  
  ٢٩/١٢/٢٠١٥  نحيلي. د  دراسة مقارنة –رار اإلداري المضاد الق  ناديا دعبول  
  

  علي بوحمود
 –دور اإلصالح المالي في إنجاح عملية إعادة اإلعمار في سورية 

  دراسة تحليلية
  ٦/١/٢٠١٦  صابوني. د

  
  حسام مخلوف

مالمح النظام السياسي المقترح لسورية في ضوء المبادئ الدستورية 

  مقارنةدراسة تحليلية  –العامة 
  ١٠/١/٢٠١٦  نحيلي. د

  ٦/١/٢٠١٦  الحسين. د  إنهاء خدمة الموظف العام لعدم الكفاية الوظيفية   ميرفت اسكندر  
  

  طارق الغزالي
دراسة  –اإلطار القانوني للتعددية الحزبية في الجمهوري العربية السورية 

  تحليلية مقارنة
  ٦/١/٢٠١٦  البحري. د

  ٢٩/٢/٢٠١٦  العكام. د+ الحالق . د  دراسة مقارنة –الضريبة على القيمة المضافة الخصم والرد في   ماريا لبابيدي  
  ١٥/٢/٢٠١٦  بارعة القدسي. د  التصدي التشريعي للجريمة المنظمة في سورية  مهند كرباج  
  

  ريما الرفاعي
دور االعتراض على القوانين في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية 

  ليلية مقارنةدراسة تح –والتنفيذية 
  ٨/٥/٢٠١٦  جميلة الشربجي. د

  ١٤/٢/٢٠١٦  النحيلي. د  دراسية مقارنة –الحماية القانونية للحقوق المعنوية للموظف العام   فطمة هواري  
  ٢٩/٣/٢٠١٦  أحمد اسماعيل. د  دراسة مقارنة –الضوابط الدستورية للوظيفة الالئحية   أنس أبو فخر  
  ١٤/٣/٢٠١٦  نجم األحمد. د  دراسة مقارنة –ئية على السلطة التقديرية لإلدارة حدود الرقابة القضا  مجد حناوي  
  

  سعود النزال
مدى ضمان الدولة للتعويض عن األضرار الناشئة عن األعمال 

  اإلرهابية 
  ٢٥/٤/٢٠١٦  علي الجاسم. د+ ا أمل شرب. د

  رشا أيوبي  

  
  ٢٩/٢/٢٠١٦  الهندي .د  دراسة مقارنة –تحديد المسؤولية المدنية للناقل الجوي 

  ٢٩/٢/٢٠١٦  حرح. ددراسة  –مدى مشروعية إجراء التجارب الطبية على جسم اإلنسان   ميرفت الخطيب  
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  مقارنة
  

  رشا الفتال
بين  ٢٠٠٢لعام / ٥٥/قانون لجان األبنية وهيئات شاغلي البناء رقم 

  النظرية والتطبيق
  ١٣/٣/٢٠١٦  شربا. د

  
  امال المقداد

دراسة  –ين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي عقد تأجير الرحم ب

  مقارنة
  ١٣/٣/٢٠١٦  فواز صالح. د

  
  أحمد االمام

دراسة  –المشكالت الناجمة عن تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية 

  قانونية مقارنة
  ٢٩/٣/٢٠١٦  مليكة. د+ابو الشامات . د

  ١٤/٣/٢٠١٦  مليكة. د+ أبو الشامات . د  طاق االلكترونيحماية العالمة التجارية في عالقتها باسم الن  فراس بلحة  
  ١٣/٣/٢٠١٦  المصري. د+ أبو الشامات . د  المركز القانوني لسوق دمشق لألوراق المالية في ضوء التشريع السوري  وائل يوسف  
  ٩/٣/٢٠١٦  قرباش. د+ الطاس . د  مصلحة الشركة وأثره في قرارات الشركة المساهمة مبدأ  عمار مرهج  
  ١٠/٤/٢٠١٦  ماهر ملندي. د  حماية حقوق الطفل في أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية   رنا أحمد  
  ٢٩/٢/٢٠١٦  النحيلي. د  اإلطار القانوني للوظائف المحجوزة  نبيل حربا  
  

  ابراهيم الطويل
النظام القانوني لتبادل البيانات التجارية االلكترونية في االعتماد 

  يالمستندي االلكترون
  ٢١/٦/٢٠١٦  الطاس. د

  ٢١/٦/٢٠١٦  البحري. د  دراسة تحليلية مفارنة –الحماية الدستورية للحقوق والحريات السياسية   مسعود حمو  
  ٧/٦/٢٠١٦  الشربجي. د  دراسة مقارنة –دور النظام البرلماني في إرساء الديمقراطية المعاصرة   سليم علوش  
  ٢١/٦/٢٠١٦  التركاوي. د  دراسة مقارنة –قنعة في نطاق الوظيفة العامة حالجزاءات التأديبية الم  عامر االبراهيم  
  ٢٣/٥/٢٠١٦  الحراكي. د  عدم التنفيذ العيني على العقار بحكم القانون  علي محفوض  
  زينب قداحة   

  
  ٢١/٦/٢٠١٦  السراج. د  القصد االحتمالي في جريمة القتل 

  ٢٠/٧/٢٠١٦  نجم األحمد. د  دراسية مقارنة –إلداري اإلجراءات التمهيدية إلبرام العقد ا  حمد األحمد  
  ٢٥/٧/٢٠١٦  د جميل صابوني  ميةكظاهرة عجز الموازنة العامة في الدول النا  علي سليمان  
  ٤/٨/٢٠١٦  عمار التركاوي. د –الرقابة القضائية على إجراءات اإلدارة في نطاق تنفيذ العقود اإلدارية   زياد العرسان  
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  دراسة مقارنة
  ٤/٨/٢٠١٦  بارعة القدسي. د  دراسة مقارنة –في اإلثبات الجزائي  يمشروعية الدليل اإللكترون  ى الذيبعيس  
  ٨/٨/٢٠١٦  صفاء أوتاني. د  العالج بالخاليا الجذعية بين المشروعية والتجريم   رفيف العبه جي  
  ٤/٨/٢٠١٦  جاسم زكريا. د  تأثير سياسات البنك الدولي في حقوق اإلنسان في البلدان النامية   محمد جاسم  
 ٢٠١٦/  ٧/  ٢٥ صابوني. د ظاهرة عجز الموازنة العامة في الدول النامية علي سليمان 
 ٢٠١٦/  ٨/  ٤ جاسم زكريا. د تأثير سياسات البنك الدولي في حقوق اإلنسان في البلدان النامية محمد جاسم 
 ٢٠١٦/  ٨/  ٤ التركاوي. د دراسة مقارنة –نطاق تنفيذ العقود اإلدارية  الرقابة القضائية على إجراءات اإلدارة في زياد العرسان 
 

 خالد المقداد
دور األحزاب السياسية في اختراق مبدأ الفصل بين السلطات في األنظمة السياسية 

 المعاصرة
 ٢٠١٦/  ٨/  ٢١ الشربجي. د

 ٢٠١٦/  ٨/  ٢٢ ادلبي. د أساليب مكافحة التهريب الجمركي نور صالح 
 ٢٠١٦/  ٩/  ٥ محمد الحسين. د دراسة مقارنة –دور التمويل في استقاللية وحدات اإلدارة المحلية  شادي اسماعيل 
 ٢٧/٩/٢٠١٦ محمد الحسين. د حق اإلضراب في المرافق العامة عبد الرزاق الحسين 
  ٢٩/٧/٢٠١٦  حمدنجم األ. د  دراسو مقارنة –التمهيدية البرام العقد االداري  اإلجراءات  حمد االحمد 
  ٢٤/١٠/٢٠١٦  نحيلي. د  دراسة مقارنة –رقابة القضاء اإلداري على األعمال المادية لإلدارة   ماجد عيسى 
  ١٩/١٢/٢٠١٦  منى ادلبي. د  إشكالية الدين العام في االقتصاديات العربية  ياسمين ابراهيم 
  ٢٤/١٠/٢٠١٦  احمد اسماعيل. د  اسة مقارنةدر  –عقود تفويض المرفق العام وٕاشكاالتها التنفيذية   أوس مخيبر 
  ٢/١/٢٠١٧  بارعة القدسي. د  الحماية الجزائية لحق االنسان في بيئة سليمة  ايمن العتر 
 

  سليمان طراف
دراسة مقارنة بين محكمة العدل لبدولية والمحكمة  –قانون البحار في القضاء الدولي 

  الدولية لقانون البحار
  ٢٢/١١/٢٠١٦  مايا الدباس. د

  
  
 

  ٥/١٢/٢٠١٦  هيثم الطاس. د  دراسة مقارنة  –النظام القانوني لإلسناد التجارية اإللكترونية   محمد خضور

  ٢/١/٢٠١٧  ماهر ملندي. د  تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول   عمار الصعيدي 
 

  شذى ديروان
ارسات غير سلطات سوق دمشق لألوراق المالية في جماية المستثمرين من المم

  المشروعة

+ محمد فاروق أبو الشامات . د

  ميسون المصري
١٧/١/٢٠١٧  
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  ١٧/١/٢٠١٧  متري. د  التأصيل والتطوير –قواعد تصضفية الشركات في القانون السوري   هال البرجس 
  ٧/٢/٢٠١٧  متري. د  بطاقة االئتمان السورية من وجهة نظر القانون  هبة الصوص 
  ٧/٢/٢٠١٧  متري. د  لية الحكومية من الناحية القانونيةاألوراق  الما  هاني زينه 
  ٩/٣/٢٠١٧  الطاس. د  معيد - النظام القانوني لالستحواذ على الشركات التجارية  أحمد حسين 
  ١٣/٣/٢٠١٧  بارعة القدسي. د  دور قاضي األمور المستعجلة في القضايا الجزائية  أحمد نعمان 
عبد الجبار  

  المحمود
  ٩/٣/٢٠١٧  حرح. د  يم في اتخاذ اإلجراءات التحفظية والمستعجلةسلطة هيئة التحك

 

  شربا.د  دراسة مقارنة –القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في التشريعات الوطنية   محمد شهاب

١/٣/٢٠١٧  

  

  
  ٩/٣/٢٠١٧  يازجي. د  جرائم العنف الجنسي في القانون الدولي الجزائي  ايهاب كسيبة 
  ٢٦/٤/٢٠١٧  رنا عبود. د+  جاسم زكريا . د  وق طالبي اللجوء في منطق العبورحماية حق  محمد الشيخ 
طالل الحاج  

  ابراهيم
  ١٣/٣/٢٠١٧  مايا الدباس. د  الهجمات السيبرانية على شبكات الحاسوب في ضوء القانون الدولي اإلنساني 

  ١٧/٥/٢٠١٧  أحمد اسماعيل . د  دراسة مقارنة –سلطات رئيس الجمهورية في الظروف االستثنائية   احمد الحسين 
  ١/٦/٢٠١٧  محمد الحالق. د  دراسة تحليلية  –المعاملة الضريبية للمصارف الخاصة في سورية   حبيب عبد اهللا 
  ٤/٦/٢٠١٧  خازم. د  دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين وأثره في حماية حقوق اإلنسان  نغم ستيتي 
  ٢٥/٤/٢٠١٤  السراج. د  بدأ الشرعية الجزائيةالمفهوم الحديث لم  ربيع حنا 
  ١٢/٤/٢٠١٧  الطاس. د  الدعاوى المصرفية  محمد الباخوخ 
  ٢/٤/٢٠١٧  الطاس. د  دراسة القواعد الخاصة بمصارف االستثمار  نور المغربي 
  ١/٦/٢٠١٧  الحالق. د  دراسة تحليلية –المعاملة الضريبية للمصارف الخاصة في سورية   حبيب عبد اهللا 
  ذ١٥/٦/٢٠١٧  اسماعيل. د  دراسة مقارنة –تقييم أداء العاملين وأثره على المسار الوظيفي   عمار السالم 
  ١٩/٦/٢٠١٧  ابو العيال. د  دراسة مقارنة –انعدام الحكم القضائي   محمد العلوه 
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  ٢٠/٧/٢٠١٧  ادلبي. د  وتداعياتهاترشيد االنفاق العام في سورية في ظل الحرب   حسن فاضل 
  ٢٣/٧/٢٠١٧  محمد الحسين. د  دراسة مقارنة –الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية للقرار اإلداري   يال حبيبدان 
  ١٧/٧/٢٠١٧  عكام+ الحالق . د  دراسة مقارنة –اإلصالح الضريبي في مجال الضرائب على الدخل   ثراء ريا اسكندر 
  ٢١/٨/٢٠١٧  قرباش. د+ الطاس . د  فلة قيد التأسيالنظام القانوني للشركة المساهمة الغ  وائل الياسين 
  ٢٤/٧/٢٠١٧  الجندي. د+ متري . د  تجزئة الشركات التجارية  احمد لبقاسم 
  ٢٣/٧/٢٠١٧  الطاس. د  الضوابط والمسؤولية المصرفية في معرض منح اإلئتمان  الحسن يونس 
  ١٨/١٠/٢٠١٧  كحيل. د+ ابو العيال . د  ريع السوري والمقارنالنظرية العامة للعمل الوالئي وأهم تطبيقاته في التش  امل الغانم 
  ١٨/١٠/٢٠١٧  شربا. د  المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السير  علي الديوب 
 

  نوار محمود
ضمانات حقوق االنسان وموجبات حماية الدولة في نطاق الشرعية الدولية لحقوق 

  االنسان
  ٢٥/١٠/٢٠١٧  جاسم زكريا. د

  ١٠/٩/٢٠١٧  القدسي. د  ضمانات المشتبه فيه في مرحلة البحث األولى  دضياء محمو  
  ٦/٩/٢٠١٧  البحري. د  دراسة مقارنة –الرقابة على الحمالت االنتخابية   يوسف رزوق 
  ١٠/٩/٢٠١٧  التركاوي. د  دراسة مقارنة –الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة المحلية   انس رعد 
  ٢٨/١١/٢٠١٧  البحري. د  دراسة مقارنة –العضوية البرلمانية  حاالت انتهاء  هنادي ادريس 
 

  سامية الحسن
الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في ضبط العجز في الموازنة العامة للدولة 

  دراسة تحليلية مقارنة –

  
  ١٢/٩/٢٠١٧  العموري. د

 
  سهام انجق

قارنة مع احكامه في القانون احكام العقد في قانون المعامالت االلكترونية السوري م

  المدني
  ١٣/١١/٢٠١٧  صالح. د

 
  محمد الجبر

النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي التي ال يشملها البروتوكوال اإلضافي 

  م٢٠١٧الثاني لعام 
  ١٣/١٢/٢٠١٠٧  خازم. د

  ١٧/١/٢٠١٨  الطاس. د  التنظيم القانوني للتسليف على األسناد  محمد محمد 
  ١٥/٢/٢٠١٨  سنان. د+ نجم األحمد . د  دراسة مقارنة –اإلشراف القضائي على االنتخابات الرئاسية   سوسام ونو  
  ٤/٣/٢٠١٨  التركاوي+ الحالق   دراسة مقارنة –السياسة القضائية لنظرية التعويض العادل في العقود اإلدارية   حسام خدام الجامع 
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  ٤/٣/٢٠١٨  مليكه. د  لكترونيالحلول القانونية لمشكالت الدفع اال  محمد يوسف 
  ٢/٣/٢٠١٨  عبد المنعم سقا+مؤيد زيدان   دراسة مقارنة–الوصية الواجبة في الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية   مجد حمود 
  ٤/٣/٢٠١٨  موسى متري+د ماهر ملندي   فعالية القواعد الدولية الناظمة للعمل المصرفي  مضر يوسف 
  ٨/١/٢٠١٨  إسماعيلاحمد   دراسة مقارنة-اإلداريةالقضائية  األحكامطرائق الطعن في   عليا إيهاب 
 

  فادي محمود
– واإلدارةواثره على العامل  ةالمرافق العامعمال  وتأهيلالتنظيم التشريعي لتدريب 

  دراسة مقارنة
  ١٨/١/٢٠١٨  سعيد نحيلي

 
  محمد عالء محمد

–ن اطار العقد االداري بال سبب في حماية المتعاقد الفعلي ضم اإلثراءدور نظرية 

  دراسة مقارنة
  ٤/٣/٢٠١٨  عمار التركاوي+محمد الحالق

  ٤/٣/٢٠١٨  ساجر الخابور  دراسة مقارنة-األجنبيالحماية القانونية للملكية العقارية للمستثمر   احمد حريري 
  ٧/٣/٢٠١٨  هال الحسن  القانونية المتعلقة بالوفاة األحكام  ايمان كريم 
  ١٨/١/٢٠١٨  صفاء اوتاني  لعولمة في الجريمة المنظمةمؤثرات ا  مهيب نصر 
  ١٩/٣/٢٠١٨  سنان عمار+احمد اسماعيل  دراسة مقارنة-الحماية القانونية للنازحين  محمداقبال انق 
  ٧/٢/٢٠١٨  احمد اسماعيل  دراسة مقارنة–دور القضاء في مواجهة االعتداء المادي لالدارة   محمد محمود 
  ٧/٢/٢٠١٨  حنان مليكه+هيثم الطاس  القانونية لشركات التخزين االلكترونياإلشكاليات   محمد تكروني 
  ١٩/٣/٢٠١٨  منى ادلبي  دراسة مقارنة–الدعوى الضريبية في ظل قضاء ضريبي متخصص   هالل الكريان 
  ١٠/١/٢٠١٨  حسن البحري  دراسة تحليلية- المفهوم الدستوري للمواطنة ودورها في بناء الدولة  محمد علي حمد 
بد اللطيف ع 

  القطرنجي
  ٣/٤/٢٠١٨  جودت الهندي  الحماية القانونية للمؤمن له في عقد التامين دراسة مقارنة

  ١٨/٢/٢٠١٨  احمد اسماعيل  دراسة مقارنة–النظام القانوني للمسؤولية االدارية التعاقدية   حسن محفوض 
  ١٣/١٢/٢٠١٧  جميل صابوني  مة االقتصادية السوريةاهمية التنسيق بين القوانين المالية والنقدية في حل األز   رائد بحري 
  ٩/١١/٢٠١٧  محمد العموري  دور الشفافية والمساءلة في االصالح االداري  ديما الفتى 
  ٢٣/١/٢٠١٨  محمد العموري  مع اإلدارة وتنفيذها على حسابه دراسة مقارنة دسحب تنفيذ االعمال من المتعاق  حسام فيصل 
  ١٢/٤/٢٠١٨  فواز صالح  دراسة مقارنة–الطارئة  نظرية الظروف  عالء دكدوك 
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  ١٩/٢/٢٠١٨  موسى متري  دراسة تحليلية تاصيلية- الحماية القانونية للملكية الفكرية في المسلسالت التلفزيونية  االء شاهين 
  ٢٤/٧/٢٠١٧  سهير الجندي+ موسى متري  تجزئة الشركات التجارية  احمد القاسم 
  ١١/١/٢٠١٨  عبود السراج  للجريمة االعالميةالنظرية العامة   علي المحمود 
  ٤/٣/٢٠١٨  امل يازجي  الحق في حماية البيانات الشخصية في اطار تدفق المعلومات  عماد البشاره  
  ٢١/٨/٢٠١٧  محمد قرباش+هيثم الطاس  االنظام القانوني للشركة المساهمة المغفلة قيد التاسيس  وائل الياسين 
  ٢٦/٤/٢٠١٨  ميسون المصري   ني السناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة المغفلةالنظام القانو   باسل الحركي 
  ٣٠/٤/٢٠١٨  محمد الجاللي+موسى متري  fidicالقواعد المستجدة اوامر التغيير والمطالبات في عقد االنشاءات الدولية   علي هرموش 
  ٢٦/٤/٢٠١٨  لدين خازمنور ا  استيفاء حقوق الضحايا في الجرائم الدولية  علي عبد اهللا  
عبد الغني  

  الحميدي 
  ٢٦/٤/٢٠١٨  ساجر الخابور   التحكيم متعدد االطراف في العقود الدولية

 
  هال ديوب

حماية المدنيين في المناطق المأهولة خالل النزاعات المسلحة غير ذات الطابع 

  الدولي

  نور الدين خازم. د

  
٢٠/٦/٢٠١٨  

  ٢/٧/٢٠١٨  محمد يوسف. د+ علي الجاسم . د  دراسة مقارنة –ي لبراءة االختراع اإلضافية التنظيم القانون  عبد اهللا موسان 
  ٦/٦/٢٠١٨  مؤيد زيدان. د  دراسة مقارنة –الحماية القانونية لحق الطفل في الحضانة   عمار البيك 
  ١٤/٥/٢٠١٨  اشقرب+ حنان مليكه . د  الجوانب القانونية لعالقة الشركة األم بالشركة الوليدة  عالء سليمان 
  ٢٠/٦/٢٠١٨  مايا الدباس. د+ منى ادلبي . د  التدابير االقتصادية الدولية القسرية وأثرها في السياسة المالية والنقدية في سورية  فراس سعد الدين 
  ٢٠/٦/٢٠١٨  د عيسى المخول  المصلحة في الطعن الجزائي  حسين ديوب 
  ٦/٦/٢٠١٨  د عبد الجبار الحنيص   دراسة مقارنة–الجزائي المنافسة غير المشروعة في القانون   وسيم طعمة 
  ٥/٨/٢٠١٨  نور الدين خازم  دور النظام المصرفي الدولي في مكافحة جريمة تمويل االرهاب  محمد غره 
 

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

  دراسة مقارنة
  ٥/٨/٢٠١٨  مد الحسينمح

 
  ناشد نخلة

مرفقي  –دراسة تاصيلية نظرية وتطبيقية  –عالقة الرضا الوظيفي باداء المرفق العام 

  التربية والصحة نموذجا
  ٥/٨/٢٠١٨  محمد الحالق
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  ٥/٩/٢٠١٨  محمد الحالق  مدى التزام المرافق العامة االدارية في سورية بتطبيق مبادئ الحوكمة  هيفين ديركي 
  ١٤/٥/٢٠١٨  محمد قرباش+حنان مليكه   الجوانب القانونية لعالقة الشركة االم بالشركة الوليدة  ء سليمان عال 
  ٣/٩/٢٠١٨  ماهر ملندي  الحماية القانونية الدولية لالستثمار االجنبي  اريج فهد 
  ١٠/٩/٢٠١٨  جميل الصابوني  نةدور الرقابة المالية في تعزيز مبدا الشفافية في الموازنة العامة دراسة مقار   صبحي داود 
  ٢/١٠/٢٠١٨  نجم االحمد  اثار انقضاء المدة المحددة للطعن بااللغاء  علي الحسن 
  ١٥/١٠/٢٠١٨  جاسم زكريا  التدخل الديمقراطي في التنظيم الدولي المعاصر  اسامةه العلي 
 

  محمد العبداهللا
دراسة –ة االلكترونية القواعد الواجبة التطبيق على منازعات العقود الدولية للتجار 

  مقارنة بين المنهاجين التنازعي والمادي
  ١٥/١٠/٢٠١٨  ساجر الخابور

  ١٥/١٠/٢٠١٨  ميسون المصري  دراسة مقارنة –النظام القانوني لوديعة االوراق المالية   اباء حندي 
  ١٤/١٠/٢٠١٨  عيسى مخول  السياسة الجنائية للمشرع السوري في جرائم الخطر  محمد سراج 
د اهللا يحيى عب 

  مكناس
  ١٧/١٠/٢٠١٨  محمد يوسف+امل شربا   حماية الحقوق األدبية للمؤلف في ضوء التشريع السوري والتشريعات المقارنة

  ٢١/١١/٢٠١٨  مايا الدباس  ضمانات العدالة في الجرائم الدولية بين القضائين الوطني والدولي  سماح ابو سته 
  ١٦/١٢/٢٠١٨  ملندي  إعادة اإلعمار وأثره في السيادة السورية دور المنظمات الدولية في  فاتن سيروان 
  ٧/١/٢٠١٩  الطاس  دراسة مقارنة –القواعد القانونية الناظمة لحرية المنافسة   والء شكري مراد 
  ٦/١/٢٠١٩  نجم األحمد  دراسة مقارنة –األسس القانونية لمشروعية عمل المجالس المحلية   عهد سليمان 
  ٧/١/٢٠١٩  الجندي –هيثم الطاس   التوفيق بين أصحاب المصالح في الشركات المساهمة المغفلة  دزياد العلي المحم 
  ٣/١٢/٢٠١٨  الحالق  دراسة مقارنة –نطاق القواعد اإلجرائية الضريبية   سهيل صقور 
  ٦/١/٢٠١٩  مخول  دور محكمة النقض في تحقيق األمن القضائي على الصعيد الجزائي  لما حالق 
  ١٦/١٢/٢٠١٨  ملندي  في السيادة االسورية\دور المنظمات الدولية في إعادة اإلعمار وأثره   وانفاتن السير  
  ١٦/١٢/٢٠١٨  نحيلي. د  الطلبات المستعجلة والمتعلقة بعقود اإلدارة العامة  اسامة العوا 
  ٦/١/٢٠١٩  جم األحمدن. د  دراسة مقارنة –االنحراف التشريعي وأثره في الحقوق والحريات العامة   فلایر أبو محمود 
  ٢٤/١/٢٠١٩  الحراكي. د  دراسة مقارنة –سلطة رئيس التنفيذ في البت بإشكاليات التنفيذ   روال حامد 
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  ٢٥/٢/٢٠١٩  البحري. د  الدعوى الدستورية في القضاء الدستوري المقارن دراسة تحليلية  طارق المحمد 
 

  وسام يزبك
تنظيمية بين القضاء  الدستوري الرقابة القضائية على القرارات اإلدارية ال

  دراسة مقارنة –واإلداري 
  ٧/٣/٢٠١٩  نحيلي. د

  ١٢/٣/٢٠١٩  د عيسى مخول  ضوابط الركن المعنوي في الجريمة المقصودة   فراس حمود  
  ٢١/١/٢٠١٩  بارعة القدسي  الحماية  الجزائية لالسرة في التشريع السوري المقارن  سعد سليم 
 

  طالل الهدلي
قوق االنسان في الرقابة على تطبيق العهد الدولي الخاص  دور لجنة ح

  بالحقوق المدنية والسياسية
  ٢٥/٣/٢٠١٩  نور الدين خازم

  ٤/٣/٢٠١٩  عيسى مخول  اثر التنظيم القضائي الجزائي في تحقيق المحاكمة العادلة  تهاني المال 
  ٢٥/٣/٢٠١٩  منى ادلبي  ةنظام الضريبة الموحدة ومدى امكانية  تطبيقه في سوري  سليمان الفندي 
 

  سماح عوض
 –البيئة القانونية لالستثمار في سورية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية 

  دراسة تحليلية    
  ٧/٤/٢٠١٩  صابوني. د

  ٢/٦/٢٠١٩  الدباس. د  دور المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في الرقابة على المحاكمة العادلة  فائز أبو عجيب 
الدين فادي فخر  

  الشعراني
  ٢١/٥/٢٠١٩  ميكائيل. د  العدالة اإلصالحية لألحداث

  ١٢/٦/٢٠١٩  متري+ ابو الشامات. د  قواعد الحد من مخاطر المصارف المثال السوري  سديم النحاس 
  ٢٣/٥/٢٠١٩  المصري. د  دراسة قانونية –الحماية القانونية من مخاطر التوريق   محمد علي العلي 
  ١٦/٦/٢٠١٩  شربا. د  عادة التوازن العقدي بين المهني والمستهلك دراسة مقارنةا  محمد نوارالهبول 
  ٢/٦/٢٠١٩  حرح. د  دراسة مقارنة -التنظيم العقدي للقوة القاهرة في العقود طويلة األجل  محمد التونسي 
  ١/٧/٢٠١٩  محمد الحسين. د  دراسة مقارنة –النظام القانوني للتحقيق اإلداري   علي دربولي 
  ٢٩/٤/٢٠١٩  الطاس+ ابو الشامات . د  النظام القانوني لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي  ى مصطفى ديبرؤ  
  ١٠/٨/٢٠١٩  صابوني. د  دراسة مقترنة –الترقية في نطاق الوظيفة العامة   بشار الخياط 
  ٢٢/٧/٢٠١٩  التركاوي. د  دراسة مقارنة –دور مجلس الدولة السوريفي حماية اقتصاديات العقد اإلداري   صبا شيبان 
  ١/٨/٢٠١٩  صالح. د  دراسة مقارنة –النظام القانوني للتجارب الطبية على اإلنسان   علي الحسين 
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محمد الخلف  

  العيسى
  ٨/٨/٢٠١٩  العموري. د  األثر السياسي لدور القاضي اإلداري 

  ١٩/٨/٢٠١٩  د احمد اسماعيل   الجوانب المالية في عقد االشغال العامة   عمار القصبة 
  ١٩/٨/٢٠١٩  د محمد العموري  دراسة مقارنة –الحرمان من التعاقد مع االدارة   جاسم الشعله 
  ١٦/٩/٢٠١٩  زكريا. د  مفهوم اإلذعان في التنظيم الدولي المعاصر  احمد موسى 
 

  هديل العقرباني
دراسة  –التوازن بين إجراءات الضبط اإلداري وحماية الحريات االقتصادية 

  مقارنة
  ٣/٩/٢٠١٩  نجم األحمد. د

  ١٦/٩/٢٠١٩  محمد الحسين. د  دراسة مقارنة –اإلطار التطبيقي للقرائن في القضاء اإلداري   سامي المهشم  
  ٢٨/١٠/٢٠١٩  وفاء فلحوط. د+ ياسر الحويش . د  ة القضائية وفقًا ألحكام القانون الدولييالنظام القانوني للوال  اسماعيل بيطار 
  ٢٨/١٠/٢٠١٩  مايا الدباس. د  من الفقر وفقًا للقانون لدولي لحقوق اإلنسان الحد  توفيق العلي 
  ١٣/١٠/٢٠١٩  محمد الحسين. د  دراسة مقارنة – دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مكافحة الفساد اإلداري  عباسلحسين ا 
  ٢٤/١١/٢٠١٩  محمد العموري. د  ة عليهاالطبيعة القانونية ألعمال المجالس واللجان اإلدارية والرقاب   علي أمين 
  ٢٢/١٢/٢٠١٩  ميسون المصري. د  رقابة هيئة األوراق  واألسواق المالية على الشركات المساهمة المغفلة  نبيل حمامي 
  ٢٢/١٢/٢٠١٩  تميم مكائيل. د  لحرية التعبير الجزائية القيودمدى مالءمة   مجد صقر 
  ١٩/١٢/٢٠١٩  جميلة الشربجي. د  دراسة مقارنة – كوين القاعدة القانونية وتطويرهابت  دور قاضي القانون العام  حكمت سالم 
  ٥/١٢/٢٠١٩  ماهر ملندي. د  شخاص ذوي اإلعاقة في التنظيم الدولي المعاصرألحق العمل ل  محمد نور داود 
  ١٤/١/٢٠٢٠  ساجر الخابور. د  وانحالله وآثاره تنازع القوانين في مسائل الزواج ، نشأته  سعيد الدخيل 
  ١٩/١٢/٢٠١٩  عمار التركاوي. د  دراسة مقارنة –امتيازات اإلدارة المتعاقدة في نطاق تغيير العقود اإلدارية   غسان الجيوش 
  ٣/٢/٢٠٢٠  جميلة الشربجي. د  دراسة مقارنة –السلطة التقديرية للمشرع في مالءمة النصوص الدستورية   يعقوب شحرور 
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نعزة سلما 
    

      

  ٢٩/١٢/٢٠١٩  بارعة القدسي. د  بين التحديات والحماية قرينة البراءة  جيداء عبد الواحد 
  ٢٤/١١/٢٠١٩  مؤيد زيدان. د  نقل الدم عن عمليات المسؤولية المدنية  ميادة القرعان 
  ١٢/١/٢٠٢٠  حنان مليكه. د  النظام للتداول االلكتروني لألوراق المالية  مرهف كله 
  ١٤/١/٢٠٢٠  بارعة القدسي. د  ارتكاب الجرائم ور الذكاء االصطناعي فيد  رواد معال 
  ١٥/١٢/٢٠١٩  زهير حرح. د  دراسة مقارنة السوري الفرنسي – عقد البيع  امجد علي 
         

  
  

                                    


