
 الرسائل التي متت مناقشتها

 القسم العام 

 أوال / القانىن اجلنائي

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت اظةسـوانماألرروحةم/ماظرد ادمماظطاظب

أ.م.د.ضقاءماظدؼنم

ماظصايي

يفمم4510

م4/5/2005

سؾدماظرزاقمراللم

 جادم

  .1 اظؼصدماىـائيمواًطأمواظصؾةمبقـفؿا

د.متقممراػرمأ.م.

مامحد

يفمم16501

م31/7/2006

اٌلؤوظقةماىـائقةماظدوظقةمسنمجرميةماالبادةم حقدرمشازيمصقصل

 اىؿاسقة

م .2

أ.م.د.ضقاءماظدؼنم

ماظصايي

م9/1/2006يفمم667 اظظرفماالدؿــائيموإثرػاميفماٌلؤوظقةماىـائقةم رسدمصفرمصؿقح

 ظؾؿوزفماظعؿوعيميفمجرميةماالخؿالس

م .3

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم7337

م14/2/2007

مصداممسؾيمػادي درادةمم–ايؿاؼةماىـائقةمظؾردوممومناذجماظصـاسقةم

معؼارغة

م .4

أ.م.د.ضقاءماظدؼنم

ماظصايي

يفمم16716

م18/6/2007

مقدمسؾدحمؿدممح جرميةمأضرارماٌوزفمباألعوالمواٌصاحلماظعاعةم

مدرادةمعؼارغةم–واًاصةم

م .5

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم24600

م4/12/2008

مراظبمخضريمحمؿد مدرادةمعؼارغةم–اثرماظشفادةميفماإلثؾاتماىـائيم م .6

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم2467

م4/2/2009

مامحدمصاضلمسؾاس م–ؿقؼققماالبؿدائيمحؼوقماٌؿفمميفمعرحؾةماظ

مدرادةمعؼارغة

 

م .7

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم21994

م26/9/2010

مععؿزمحلنيمجابر م–اٌصؾقةماٌعؿربةميفممورؼمماالسؿالماالرػابقةم

مدرادةمعؼارغة

م .8

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم21994

م26/9/2010

مػشاممعزػرمحلني ماىرائمماظواضعةمسؾىماغؿكاباتمجماظسماحملاصظات م .9

.د.متقممراػرمأ.م

مامحد

يفمم10938

م2/5/2011

مزعنمحاعدمػادي حقماجملينمسؾقهميفماظؿعوؼضمسنماالسؿالم

مدرادةمعؼارغةم–االرػابقةم

م .10

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

م

يفمم10938

م2/5/2011

مسالءممحزةمسؾاس ماظدسوىماظؽؿرطقةميفماظؿشرؼعماظعراضي م .11



 

 

حلنيمسؾدمأ.م.د.

ماظصاحب

يفمم27827

م30/10/2011

ماظقؿةمجعػرسؾيمسؾدم مدرادةمعؼارغةم–حؽمماظرباءةميفماظدسوىماىزائقةم م .12

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم20375

م2/7/2012

مسؾاسمعـعممصاحل درادةمم–ايؿاؼةماىـائقةمالعنماظدوظةماظداخؾيم

معؼارغة

م .13

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

م2451

 22/1/2012يف

معقـممصاحلمحلني درادةمم–محقماظلرسةميفماجراءاتماظدسوىماىزائقة

معؼارغة

م .14

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم20375

م2/7/2012

مرزاقمطرؼممغاصر اظـؿقفةماحملؿؿؾةميفماٌلاػؿةماظؿؾعقةميفمضاغونم

مدرادةمعؼارغةم–اظعؼوباتماظعراضيم

م .15

أ.م.د.صراسمؼاوزمسؾدم

ماظؼادر

يفمم26905

م17/9/2012

مذاطرمغوريمامساسقل رادةمدم–تؼقدماحملؽؿةميفمحدودماظدسوىماىزائقةم

معؼارغة

م .16

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم1237

م31/3/2014

ماؼلرمدػاحمطرؼم درادةمم–عرطزماجملينمسؾقهميفماًصوعةماىزائقةم

معؼارغة

17.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم4024

31/12/2013 

معــىمدعدمجؾار درادةمم–اظؿزوؼرماٌعؾوعاتيميفمايادبماالظيم

معؼارغة

18.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

ميفم4024

31/12/2013 

مدقفمصاحلمعفدي مدرادةمهؾقؾقةم–اظؿوازنميفماظؼاسدةماىـائقةم
19.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

يفمم560

م12/2/2014

مرضقةمصاحلمحلني  مدؾطةماظؼاضيماىـائيموودائؾفاموجماالتمتطؾقؼفا
20.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

م موداممطازممزشرب  زائقةماصشاءماالدرارماظوزقػقةمواثرهميفماٌلؤوظقةماى

مدرادةمعؼارتةم–

21.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

ميفممم2843

م24/12/2014

مدرادةمعؼارغةم–ايؿاؼةماىـائقةمظؾؼرابةم دعقدمحلنيمجودة
22.  

أ.م.د.متقممراػرم

مامحد

ميفم2839

م23/12/2014

مدعقدمطازممجادم اواػاتماظلقادةماىـائقةماٌعاصرةميفمعؽاصقةم

مجرائمماٌكدرات

23.  

مأ.د.متقممراػرمامحد م2173

م1/6/2015يفم

مذدادمخؾقػةمخزسلم م2005ايؽوعةماالئؿالصقةميفمزلمددؿورماظعراقمظعامم

مدرادةمعؼارغةمم–

24.  

مأ.د.متقممراػرمامحد م2173

م1/6/2015يفم

مدعقدمحلنيمجودة مدرادةمعؼارغةم–اىـائقةمظؾؼرابةمايؿاؼةم
25.  

م م م م
26.  



 ثانيا / القانىن االداري

ماٌشرف  ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب رضمموتارؼخماألعرماىاععي

مجوادم مسؾي محمؿد أ.م.د.

مطازم

8/8/2005يفمم8670   .1 اظؼرارماظؿـظقؿيماظؿـػقذي أميانمسؾقدمطرؼم 

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

8/11/2005يفمم13025 اظلؾطةماظؿؼدؼرؼةمظإلدارةميفم دوزانمحمؿودمجؾار 

دقبماظعؿلميفمسؼودماألذغالم

عؼارغةمدرادةم–اظعاعةم  

م .2

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

30/4/2007يفمم13058 اظرضابةماظؼضائقةمسؾىماظؼرارم ػؾةمخاظدمنم 

درادةمعؼارغةم–اإلداريماظضؿينم  

م .3

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

8/7/2009يفمم1406 اىفةماٌكؿصةمبؿؼدؼمم اميانمضادممػاغي 

عشروساتماظؼواغنيماىلماظربٌانم

درادةمعؼارغةم–  

م .4

.م.د.محمؿدمسؾيمجوادمأ

مطازم

20/1/2008يفمم944 اغؿفاءمسالضةماظشرؼكمباظشرطاتم ربابمحلنيمطشؽول 

درادةمعؼارغةم–اظؿفارؼةم  

م .5

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

30/11/2008يفمم24208 اظـظامماظؼاغوغيمظعؼدماعؿقازم سؾيمحلنمسؾدماألعري 

اٌرصقماظعامموتطؾقؼاتهميفم

درادةمعؼارغةم–اظعراقم  

م .6

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

14/5/2009يفمم9715 حدودماظرضابةماظؼضائقةمواهم اضؾالمغاجيمدعقد 

عشروسقةموتطؾققماٌعاػداتم

درادةمعؼارغةم–اظدوظقةم  

م .7

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

9/1/2011يفمم753 اظؿقؽقمميفماظعؼودماالدارؼةم حمؿدمصاحلمعفدي 

درادةمعؼارغةم–اظدوظقةم  

 

م .8



مامحدمحلنمأ.م.د.سؾي 4/4/2010يفمم8554 علؤوظقةماالدارةمسنماسؿاهلام سؿارمطازممجادم 

درادةمعؼارغةم–اٌشروسةم  

م .9

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 9/1/2011يفمم765 غػاذماظؼراراتماالدارؼةميفم ػشاممحمؿدممحود 

درادةمعؼارغةم–عواجفةماالصرادم  

م .10

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

12/6/2011يفمم14844 درمسؾقدسذراءمؼا  اظلؾطةماظؿؼدؼرؼةمظالدارةميفم 

درادةمم–ابرامماٌـاضصاتماظعاعةم

 عؼارغة

م .11

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 2/5/2010يفمم11061 اظرضابةماظؼضائقةمسؾىممتعلفم اؼادمداودمطوؼز 

م–االدارةميفمادؿعؿالمدؾطؿفام

 درادةمعؼارغة

م .12

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 1/9/2010يفمم20377 بةماظؼضائقةمسؾىمتؽققفماظرضا دعدؼةمسزؼزمدصار 

اظوضائعميفمجمالمتادؼبم

درادةمعؼارغةم–اٌوزػنيم  

م .13

أ.م.د.محمؿدمسؾيمجوادم

مطازم

26/9/2010يفمم21994 ضؿاغاتماالصرادميفمعواجفةم ظؼاءمصػاءماظدؼنمحمؿود 

دؾطةماالدارةميفماظؿـػقذماٌؾاذرم

درادةمعؼارغةم–ظؾؼرارماالداريم  

م .14

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 12/6/20111يفم14846م سطاءماظعؼدموسطاءماظؿػاوضميفم سؾيممحزةمسؾاس  

درادةمعؼارغةم–اظعؼودماالدارؼةم  

م .15

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 25/8/2011يفمم20650 االخؿصاصماظؿشرؼعيمجملاظسم خاظدمطازممسودة 

احملاصظاتمشريماٌـظؿةميفم

درادةمعؼارغةم–اضؾقمميفماظعراقم  

م .16

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 3/11/2011يفمم28342 اظلؾطةماظؿؼدؼرؼةميفمعرحؾةم امحدمدرحانمدعود 

 اظؿقؼققماالداري

م .17

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 2/7/2012يفمم20375 دؾطةماالدارةميفماظرضابةمسؾىم صػاءمحلنيمخضري 

درادةمم–االدؿـؿارميفماظعراقم

م .18



 عؼارغة

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 7/1/2012يفمم29138 ارةمسؾىمتـػقذمودائلماجؾارماالد سصاممحامتمحلني 

درادةمعؼارغةم–االحؽامماظؼضائقةم  

م .19

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 26/11/2012يفمم34179 اٌرطزماظؼاغوغيمظؾؿقاصظميفم ذذىمصالحمحلنم 

درادةمعؼارغةم–اظعراقم  

20.  

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 22/5/2013يفمم1681 اظؿزاعاتمماٌؿعاضدميفمسؼودم ذاعلمػاديمنم 

B.D.Fاظؿشققدممم وغؼلمواظؿشغقلم

 اٌؾؽقة

21.  

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 15/7/2013يفمم2211 اثرمتغقريماظظروفميفماٌرحؾةم حمؿدمسؾودمغاجيم 

اظلابؼةمسؾىمابرامماظعؼدماالداريم

درادةمعؼارغةمم–  

22.  

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 4/7/2013يفمم2118 ودائلمصضمعـازساتماظعؼودم امساءمغوريمابراػقمم 

درادةم–االدارؼةميفماظعراقم

ارغةمعؼ  

23.  

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 7/7/2013يفمم2127 سدممابرامماظعؼدماالداريمبعدم جاللمدعودممداملمم 

درادةمم–صدورمضرارماالحاظةم

 عؼارغةم

24.  

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 4/11/2013يفمم3384 حرؼةماٌوزفميفماظؿعؾريمسنم حمؿدمنممجالبم 

درادةمعؼارغةمم-اظرأي  

25.  

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 26/8/2013يفمم2579 اثرمسدممتواصرماالسؿؿادماٌاظيم درىمدعدمجؾارم 

–يفماظؿصرصاتماظؼاغوغقةمظالدارةم

 درادةمعؼارغةم

26.  

مأ.م.د.سؾيمامحدمحلن 31/3/2014يفمم1237 ختصصماظؼرارماإلداريمضدم ازػرمسؾدمايلنيمسؾدماهلل  

درادةمعؼارغةمم-اإلظغاء  

27.  



 

 لقانىن الدويل العاما

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 31/12/2013يفمم4024 حلنيممحزةسؾيم  اظضؿاغاتماظوزقػقةمالسضاءم 

درادةمم–جمؾسمذورىماظدوظةم

 هؾقؾقةمعؼارغة

28.  

مأ.م.د.حـانمحمؿدمعطؾك 21/2/2014يفمم559 اظدورماالدؿشاريمجملؾسمذورىم ابؿفالمضقاءمغاصر 

درادةمعؼارغةم–اظدوظةم  

29.  

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

رروحةم/ماظرداظةسـوانماأل ادمماظطاظب  ت 

مأ.م.د.رالظقادني
16500 

 31/7/2006ميف 

ماألعممعـظؿةمادؿكدام غاجيماظصاحبمسؾدمسدي

ماظدوظقةمظؾؼوةماٌؿقدة

 اظعراقمسؾىموتطؾقؼاتفا

1.  

مأ.م.د.رذقدمجمقد
8866  

11/8/2005ميف  

سؾوانمعوحانمسؾي ماٌعاػداتمسؾىماظؿصدؼق 

 اظدوظقة

م .2

مأ.م.د.رذقدمجمقد
186  

10/1/2007ميف  

سؾدمامحدمضادر ميفماظدوظقةماظعدلمحمؽؿةمدور 

معـازساتمتلوؼةمعؾادىمتطؾقق

اظدوظقةمايدود  

م .3

مأ.م.د.رذقدمجمقد
8619  

7/8/2005ميف  

دعودمؼادنيمحيقى اظدوظقةماٌعاػداتمتعدؼل  م .4 

سؾاسمسؾودممأ.م.د.

مسؾاس

ميف 24453

2/12/2008  

حمؿدمصاحلمطوردو ميفماإلغلاغيماظؿدخلمعػفوم 

ميفموتطؾقؼهموظياظدماظؼاغون

 اظعراق

م .5



م

 

 

 

 

 

أ.م.د.خاظدمدؾؿانم

مجواد

21994 

26/9/2010ميف   

حمقؾسمطازممامحد ماظؼاغونميفماظؿـادبمعؾدا 

غظرؼةمدرادةم–ماالغلاغيماظدوظي  

م .6

أ.م.د.خاظدمدؾؿانم

مجواد

18656  

31/7/2011ميف  

حمؿدمدرؼولممحـان ميفمظؾؿدغقنيماًاصةمايؿاؼة 

اإلغلاغيماظدوظيماظؼاغون  

 

م .7

م.سدغانأ.م.د ميف 14845

12/6/2011  

جادممسؾيمحمؿدمجادم مدوظةمظرئقسماظؼؾضماعرمتوجقه 

ماظدوظقةماحملؽؿةمضؾلمعن

 اىـائقة

م .8

أ.م.د.خاظدمدؾؿانم

 جواد

ميف 20650

25/8/2011  

حمؿدمسؾيمػدؼل ماظدوظيماظؼاغونميفماظؾقؽةممحاؼة 

اظعراقميفموتطؾقؼاتفاماالغلاغي  

م .9

سصامماظعطقةأ.م.د. ميف 18656 

31/7/2011  

طازممسؾاسمدعد مبنيمواظؿؽاعلماظؿداخل 

واظؼـصؾقةماظدبؾوعادقةماظوزقػؿني   

م .10

أ.م.د.خاظدمدؾؿانم

مجواد

ميف 21375

7/9/2011  

سـادمدؾؿانمعازن ماظؼاغونماغؿفاطاتمضقاؼامتعوؼض 

مسنمدرادةم–ماالغلاغيماظدوظي

اظعراقمحاظة  

م .11

أ.م.د.خاظدمدؾؿانم

مجواد

ميف 26905

17/9/2012  

حلنيمسؾيممجال ماالغفارميفماٌشرتطةمايؼوق 

اظعراقميفموتطؾقؼاتفاماظدوظقة  

م .12



 القانىن الدستىري

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.سؾيمسؾدماظرزاق ميف 16884

8/8/2006  

اهللمسؾدمامحدمذفاب ميفماالعرؼؽقةماظعؾقاماحملؽؿةمدور 

ميفماظؼواغنيمددؿورؼةمسؾىماظرضابة

اإلغلانمحؼوقمجمال  

1.  

مأ.م.د.سؾيمسؾدماظرزاق
186 

10/1/2007ميف   

إبراػقممخؾقلماوس معؾدأميفماظؼاغوغقةماظؿغرياتماثر 

اظدوظةمدقادة  

م .2

مأ.م.د.وداممصؾارماظعاغي
614 

12/1/2009ميف   

حلنيمجربمحلني معؾدأمسؾىماظددؿورؼةماظرضابة 

عؼارغةمدرادةم–ماظؿأدؼب  

م .3

مرماظعاغيأ.م.د.وداممصؾا ميف 14302

12/7/2009  

اهللمسؾدمحلنماغؿصار مالدؿؼاللماظددؿورؼةمايؿاؼة 

اظؼضائقةماظلؾطة  

م .4

مأ.م.د.وداممصؾارماظعاغي ميف 19476

22/8/2010  

طشؽولمحلنمحمؿدممياعة ماظوحداتمالغشاءماظؼاغوغيماظـظام 

م–ماظعراقميفموتـظقؿفاماالهادؼة

عؼارغةمدرادة  

م .5

ماظعاغيمصؾارمودام.د.م.أ ميف 10938

2/5/2011  

ايؿقدمسؾدمخزسلماثقل ميفماظدوظةمظرئقسماظؼاغوغيماٌرطز 

عؼارغةمدرادةم–ماظربٌاغيماظـظام  

م .6

مأ.م,د.طازممسؾيمسؾاس
2451 

22/1/2012يف  

محلونمعـذرموائل ماظلابؼةمظالجراءاتماظؼاغوغيماالرار 

ماظـوابمجمؾسماغؿكاباتمسؾى

عؼارغةمدرادةم–ماظعراضي   

م .7

ميمسؾاسأ.م,د.طازممسؾ ميف 5397

16/1/2012  

سالويمعرضيمطؿال مظالضؾقاتماظلقادقةمايؼوق 

م–ماظعربقةماظدداتريميفموضؿاغاتفا

عؼارغةمدرادة  

م .8



ماٌاظقةماظعاعة

م

مسؾاسمسؾيمطازم.د,م.أ
2451 

22/1/2012يف  

جمولمصاحلمامحد موعدىماظؿشرؼعيماظؿػوؼضمعؾدا 

م–ماظعراضقةماظدداتريميفماسؿؿاده

عؼارغةمدرادة  

م .9

سسؾامسؾيمطازم.د,م.أ ميف 33494 

18/11/2012  

مطازممجوادمعـؿفى ميفماظـقابقةماالغؿكابقةماظطعون 

عؼارغةمدرادة–ماظعراق   

م .10

سؾاسمسؾيمطازم.د,م.أ ميف 1259 

14/4/2013  

مسؾدمنممادم مددؿورمزلميفمايزبقةماظؿعددؼة 

–م2005مظلـةماظعراقممجفورؼة

عؼارغةمدرادة   

م .11

سؾاسمسؾيمطازم.د,م.أ 30/1/2013ميف 366  مراػيمغفريمامحد  مدرادة–ماىؿفورؼةمرئقسماضاظة 

  عؼارغة

م .12

 سؾاسمسؾيمطازم.د,م.أ

م

  
دؾطةموعلؤوظقةممرئقسماىؿفورؼةم

يفمددؿورممجفورؼةماظعراقمظلـةم

 درادةمعؼارغةم–م2005

م .13

ماظعاغيمصؾارمودام.د.م.أ ميف 14301

12/9/2009  

امحدمػاذممازػار ماٌرطزؼةماظلؾطةمبنيماظعالضةمتـظقم 

ماظـظامميفمضاظقماالمودؾطات

ميفمتطؾقؼقةمدرادةم–ماظػدراظي

 اظعراق

م .14

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.حقدرموػاب يفمم4024م  

31/12/2013  

دورموزارةماٌاظقةميفمعراحلمم تغرؼدمعفديمخؾفم

درادةمم–اٌوازغةماظعاعةمظؾدوظةم

غةعؼار  

1.  



 القسم اخلاص

 العقىد

 القانىن التجاري

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.سزؼزمجوادمػادي 10/1/2007ميف 182 سطقةمحمؿدمغغم  مسؼودميفماظشكصيماظؿعرضمضؿان 

عؼارغةمدرادةم–ماظؿؿؾقك  

1.  

مأ.م.د,حمؿدمسؾيمجواد ميف 13058

30/4/2007  

حلنمغعقممعفدي ماظصادرمواالدؿقؼاقماظؿعرضمنضؿا 

مدرادةم–ماٌـػعةميفماظغريمسن

 عؼارغة

م .2

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.راللمؼادني
186 

10/1/2007ميف   

حلنيمحاعدمػاوزؼن مسؾىماظؿطؾققماظواجبماظؼاغون 

ماظؿقؽقمميفماظـزاعمعوضوع

اظدوظيمؿفارياظ  

1.  

مأ.م.د.االءمؼعؼوب يفممممم   7186 

 12/2/2007  

حلنيمطؿالمتواغا ماظعؼودميفماٌؿعاضدمػوؼةمإثؾات 

م–ماالغرتغقتمذؾؽةمسربماٌربعة

عؼارغةمدرادة  

م .2

مأ.م.د.ظطقفمجربمطوعاغي
944 

20/1/2008ميف   

طشؽولمحلنيمرباب مباظشرطاتماظشرؼكمسالضةماغؿفاء 

عؼارغةمدرادةم–ماظؿفارؼة  

م .3

مأ.م.د.خاظصمغاصعماعني يفمم1488 اٌرطزماظؼاغوغيمظؾؿصرفميفمسؼدم صقصلمسدغانمسؾدمذقاع 

درادةمم–االسؿؿادماٌلؿـديم

م .4



 

 القانىن املدني

م 20/4/2014  هؾقؾقة 

مأ.م.د.خاظصمغاصعماعني 26/4/2014 ظطقفمرذقدمدقف  ماظشرطةماصالسماذفار  

اظشرطاءمسؾىمواثره  

م .5

مأ.م.د.مصػاءمتؼيمسؾدم 2/6/2014 اديمعودىبشريمسؾدماهل  ظؼرارماظؿقؽقمماالثارماظؼاغوغقةم 

درادةمعؼارغةمم–اظؿفاريماظدوظيم  

م .6

مأ.م.د.سادلمغاصرماىؿقؾي 9/6/2014 بنيماظؾقوعميفمدوقماألوراقم سؿرمخمؾفمسؾد 

 اظشرؼعةمواظؼاغونماظعراق

م .7

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.دعدمحلنيمايؾؾوصي ميف 28138

3/12/2007  

سؾيمإمساسقلمضادم مبقعمسنماظـاذؽةماٌدغقةماٌلؤوظقة 

عؼارغةمدرادةم–ماظطؾقةماألدوؼة  

1.  

مأ.م.د.سصؿتمسؾدماجملقد ميف 25187

14/12/2006  

حمؿدمجادممثاعر مظؾدؼنماٌـظؿةماظؼاغوغقةماألحؽام 

عؼارغةمدرادةم–ماٌشرتك  

م .2

مدماجملقدأ.م.د.سصؿتمسؾ ميف 13058

30/4/2007  

جادممسؾيمرذا عؼارغةمدرادةم–ماظؿعاضدميفماظرجوع  م .3 

مأ.م.د.دعدمحلنيمايؾؾوصي ميف 8622

12/5/2008  

امحدمدعدمػدؼل معؼاوالتميفماظؾارنمعنماٌؼاوظة 

مدرادةم–ماظـابؿةمواٌـشاتماظؾـاء

 عؼارغة

م .4

مأ.م.د.سؾاسمسؾودمسؾاس ميف 7435

10/9/2008  

عصطػىمجؾارمضقس ميفموتطؾقؼاتهماظؾارنمعنماظؿعاضد 

اٌدغقةماظعؼودمبعض  

م .5



 القانىن الدويل اخلاص

 

 قانىن املرافعات

 

مأ.م.د.ذروقمسؾاسمصاضل 8/5/2014 اٌرطزماظؼاغوغيمظؾؿؿؾؼيميفمسؼدم ضرشاممحمؿودمطازم 

درادةمهؾقؾةم–غؼلماظؿؽـؾوجقام  

م .6

محلنيمسؾدماظؼادرمأ.م.د. 25/6/2014 علؤوظقةماحملؽمماٌدغقةميفم ارذدمرهمحطاب 

درادةمم–يماظؿقؽقمماظؿفاريماظدوظ

 عؼارغة

م .7

مأ.م.د.مذروقمسؾاسمصاضل 29/6/2014 ايؿاؼةماٌدغقةمٌلؿكدعيمذؾؽةم صداممبدنمرحقؿة 

درادةمتطؾقؼقةم–اهلواتفماظـؼاظةم  

م .8

ماٌشرف رضمموتارؼخماألعرم

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.راللمؼادني ميف 13058

30/4/2007  

عشؿتمجادممجـان ماظؼضائيماالخؿصاصميفماإلحاظة 

عؼارغةمدرادةم–ماظدوظي  

1.  

مأ.م.د.راللمؼادني ميف 13058

30/4/2007  

حمؿدمحلنمبؿول ماألحؽاممظؿـػقذماظؼاغوغيماظـظام 

ميفماألجـؾقةمواظؿقؽقؿقةماظؼضائقة

عؼارغةمدرادةم–ماظعراضيماظؼاغون  

م .2

ماٌشرف رمرضمموتارؼخماألع

 اىاععي

 ت سـوانماألرروحةم/ماظرداظة ادمماظطاظب

مأ.م.د.ذروقمسؾاسمصاضل م24/4/2014 مزؼادمخاظدمسؾي م متطوؼع ميف ماظؼاضي احؽاممدؾطة

ميفم مواالثؾات ماٌراصعات ضاغون

ماظدسوىمشريماٌدغقة

1.  


