
 اسماء الطالب المتقدمين بخطط البحث حتى تاريخ 2020/01/14

توقيت مناقشة خطة 
 البحث مع اللجنة

تاريخ 
 المقابلة

  اسم الطالب عنوان البحث التخصص المستوى

من الساعة التاسعة صباحاً 
صباحا 10حتى الساعة   

قواعد المسؤولية القانونية الخاصة بالسيارة  القانون المدني الدكتوراه 21/1/2020
 كاملة الحركة أوتوماتيكياً )دراسة تأصيلية(

 1 محمد وليد طقوش

صباحاً  10من الساعة 
ظهراً  12حتى الساعة   

شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار في  التحكيم الدكتوراه 21/1/2020
 التجارة الدولية

 2 سلمى وليد صبح

اإلطار القانوني للتحكيم االلكتروني )واقع  التحكيم الدكتوراه 21/1/2020
 وحلول(

 3 يخنيدانا عبد الحميد 

تسنيد القرض السكني الموثق بتأمين عقاري  القانون التجاري الدكتوراه 21/1/2020
 )دراسة مقارنة(

 4 حمزة محمد دياب

الواجبات االئتمانية من الفلسفة غير المعيارية  القانون التجاري الدكتوراه 21/1/2020
 الى التطبيق

 5 شيماء غالب العزاوي

صباحاً من الساعة التاسعة 
حتى الساعة الواحدة بعد 

 الظهر

 6 ريما محمود بزي ضمانات تنفيذ عقود االشغال العامة القانون اإلداري الدكتوراه 22/1/2020

ضمانات استقاللية التفتيش المركزي بين قصور  القانون اإلداري الدكتوراه 22/1/2020
 التشريع وعراقيل العمل االداري

فلورانس سمير 
 محسن

7 

جريمة تزوير البطاقات المصرفية في القانون  القانون الجزائي الدكتوراه 22/1/2020
 اللبناني

محمد مصطفى شرف 
 الدين

8 

القانون الجزائي  الدكتوراه 22/1/2020
 الدولي

إنفاذ القانون في ظل الحماية الدولية والوطنية 
لحقوق االنسان )دراسة حالة قوى االمن الداخلي 

 في لبنان(

حسين محمد علي 
 خشفة

9 

القانون الجزائي  الدكتوراه 22/1/2020
 الدولي

 10 فريد يوسف لحود قيود الحماية الجنائية الدولية بين الواقع والقانون
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صباحا حتى  9من الساعة 
صباحاً  11الساعة   

القانون الدولي  الدكتوراه 23/1/2020
 العام

القانون دور المنظمات الدولية في تطوير قواعد 
 الدولي

 11 نايف عيسى النايف

االنقسام السياسي الفلسطيني وتداعياته على  العلوم السياسية الدكتوراه 23/1/2020
 (2019-2006المشروع الوطني الفلسطيني )

سمير علي إبراهيم 
 عابد

12 

اإلبعاد تداعيات النزوح السوري على لبنان بين  العلوم السياسية الدكتوراه 23/1/2020
 السياسية واألبعاد اإلنسانية

علي أحمد الحاج 
 حسن

13 
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ظهرا حتى  12من الساعة 
 الساعة الثالثة بعد الظهر

مجلس إدارة الشركة المساهمة في ضوء تعديل  القانون الخاص ماجستير 21/1/2020
 2019قانون التجارة اللبناني سنة 

 1 دانا محمد جمعة

الوسائل الحديثة لحماية رضا المستهلك في  القانون الخاص ماجستير 21/1/2020
عقود االستهالك اإللكترونية )موقفها من 
المبادئ القانونية التقليدية وفعاليتها في حل 

 اإلشكاالت التعاقدية(

 2 محمد حسن شمس

عبد  محمد صالح رهن حصة الشريك في الشركة التجارية القانون الخاص ماجستير 21/1/2020
 القادر الحور

3 

امتداد بنود عقد المقاولة من الباطن )دراسة  القانون الخاص ماجستير 21/1/2020
مقارنة في القانون العراقي واللبناني في ضوء 

 نموذج عقد الفيديك الدولي لالشغال(

معن نوري عبد 
 المحسن بالل

4 



 اسماء الطالب المتقدمين بخطط البحث حتى تاريخ 2020/01/14

 

 

من الساعة الواحدة بعد 
الثالثة الظهر حتى الساعة 

 بعد الظهر

اآلليات الدستورية الناظمة لعمليات التحول  القانون العام ماجستير 22/1/2020
 الديمقراطي

 1 طارق زياد وطفة

الحماية الجزائية للبيئة في الشريعة الجزائية  القانون العام ماجستير 22/1/2020
 اللبنانية

 2 منى محمد الحلبي

صالحيات القاضي اإلداري في فسخ العقد  العامالقانون  ماجستير 22/1/2020
 اإلداري

سعاد حسن محمد 
 علي طالب

3 

صباحاً  11من الساعة 
حتى الساعة الثالثة بعد 

 الظهر

 4 هبة راشد طقوس الدستور أمام القاضي اإلداري )دراسة مقارنة( القانون العام ماجستير 23/1/2020

اضمحالل مبادئ العقد في شركة الشخص الواحد  القانون العام ماجستير 23/1/2020
 ومعضالتها التطبيقية

 5 أحمد علي أبو شقرة

آليات تطوير إجراءات المالحقة والعقاب في  القانون العام ماجستير 23/1/2020
 الجرائم اإلنسانية

 6 أحمد حسين العلي

لجريمة الجوانب الموضوعية واالجرائية  القانون العام ماجستير 23/1/2020
التعذيب في إطار القانون الدولي الجنائي 

 والقانون الوطني

 7 أحمد غازي العبيد

الشروط الموضوعية لوقت تنفيذ القرارات  القانون العام ماجستير 23/1/2020
 واألحكام اإلدارية

 8 ساري نديم فرح


