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 مع االحترام
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 ملف رقم االسم

عنوان البحث والخطه 
 االول

 التوصية 

1 

 13672 اشرف راجح طه ابتهال

ي لالموال غبر  البيع الجبر
المنقولة غن طريق دائرة 

 التنفيذ 

ح كونه  نوصي برفض المقبر
 خاليا من المنهجية العلمية 

2 

اسراء كارم محمود 
 مصطفى

13729 

ن  ن اليمير دراسة مقارنة بير
ن المتممة  الحاسمة واليمير
وفق القانون البينات 

 النافذ

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

3 

اسمهان محمود طاهر 
 بشناق

13744 

مدى مرسوعية جدار 
الفصل العنرصي عىل 
ي المحتلة ووفق 

االراصن
احكام المحاكم الدولية 
 والمعاهدات الدولية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

4 

 13752 اسيل غانم احمد حمد

ي حوادث  تعويض مصابر
العمل وفق الحكام قانون 

 العمل 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

5 

 13764 االء جمال عمر التعمري

جريمة الرشوة حسب 
ي 
ن
ن المتعلقة ف القوانير

ن   فلسطير

نوصي بتعديل العنوان 
ليصبح )جريمة الرشوة 

ن  ي فلسطير
ن
ن ف حسب القوانير

 ( واعتماد الخطة 



6 

انتصار الدين مصطفى 
 اسماعيل الزغير

13787 

مذكرات الحضور 
واالحضار وفق قانون 
 االجراءات الجزائية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

7 

 الشهادة كوسيلة اثبات  13021 انس ياسر احمد مراعبه

نوصي بالموافقر عىل 
العنوان ،مع تكليف الباحث 
بتوضيح خطة واعتماد 

ي البحث 
ن
المنهجية العلمية ف

حيث جاء البحث خاليا من 
 المنهجية 

8 

 13039 اياد عمر توفيق شلبي 

الحماية القانونية لالرسى 
ي 
ن
اعات المسلحة ف ن اثناء البن
 ظل القانون الدولي 

نوصي بالموافقة عىل 
ورة  العنوان والخطة مع ضن
ي 
ن
ي التوسع ف

ن
تكليف الباحث ف

 المراجع ةالمصادر 

9 
 13830 براء عوض مصطفى عوده

اشكاليات التنفيذ وفق 
 قانون االجراءات الجزائية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

10 

تاال عدنان عبد الرؤوف 
 حمدان

13850 
االفراج بالكفالة وفق 

 قانون االجراءات الجزائية 
نوصي بالموافقة عىل 

ح والخطة   العنوان والمقبر

11 

توجان عبد المعز عمر 
 شويكي

13092 

يعات  مدى موائمة الترسر
الفلسطينية مع المعايبر 
 الدولية لمكافحة الفساد

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

12 

السالم ابو حنين جهاد عبد 
 جاموس

13898 
مدة التوقيف للمتهم وفق 
 قانون االجراءات الجزائية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

13 

 13900 حنين ذياب احمد البطمه
ي مرحلة 

ن
االستجواب ف

ي 
 التحقيق االبتداب 

نوصي بالموافقة عىل 
ي 
ن
العنوان والخطة والتوسع ف

 المراجع 

14 

 االستجواب والمواجهة  13909 حمدان الوحشخولة خالد 

نوصي بتعديل العنوان 
ليصبح )االستجواب 

والمواجهة حسب القانون 
ي ( واعتماد الخطة 

 الفلسطينن

15 

راية مثنى " محمد سعيد " 
 شحرور

ي والجمركي  12728 ينر
 التهرب الرصن

نوصي بتعديل العنوان 
ليتالئم مع كونه بحثا قانونيا 

 واعتماد الخطة 

16 

رائد فتحي صبحي ابو 
 حمديه 

13939 

اصابات العمل وفق قانون 
ي رقم 

 7العمل الفلسطينن
 2000لسنة 

ح كونه  نوصي برفض المقبر
جاء خاليا من المنهجية 
العلمية وقائمة المصادر 

 والمراجع 



17 

رمضان محمد عيسى 
 جعيدي

13955 

ي 
ن
الدفعات المستعجلة ف

ي 
ن الفلسطيينن قانون التامير

 2005لسنة  20رقم 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

18 

 13974 رؤوف رشيد تيسير دحدوح

ي قانون 
ن
رد االعتبار ف

االجراءات الجزائية 
 الفلسطينية 

ح لخلوه  نوصي برفض المقبر
من المنهجية العلمية ولعدم 

ارفاق قائمة المصادر 
 والمراجع 

19 

 13983 ريماء اكرم عادل عليوي

انهاء عقد العمل بسبب 
الخسارة المالية او 
االسباب الفنية وهل 
ط وضع معايبر 

يشبر
 لالختيار 

نوصي بالموافقة عىل 
العنوان ووادراج خطة 

 للبحث 

20 

 13993 زينب ثروت لطفي زيد

ن الحاسمة والمتممة  اليمير
ي ظل قانون البينات 

ن
ف

ي 
 الفلسطينن

نوصي باعتماد العنوان 
يوجد وتعديل الخطة النه 

ح من  ح بنفس المقبر مقبر
 قبل متدربة هيا. 

21 

 14010 سراب جمال احمد عنابي

الجرائم الواقعة عىل 
االطفال والنساء ومدى 
 الحماية القانونية لهم 

نوصي بتعديل العنوان 
)الجرائم الواقعة عىل 

اعات  ن ي البن
ن
االطفال والنساء ف

المسلحة والحماية القانونية 
 لهم( واعتماد الخطة 

22 
سعد صايل محمود علي 

 14013 ناصر

ي قانون 
ن
ط التحكيم ف رسر

ي 
 العمل الفلسطينن

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

23 
عبد الرحمن حسين عبد 

 14097 الرحمن عايش

تفتيش المنازل وفق 
 قانون االجراءات الجزائية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

 14115 رسمي صالح قبعبير  24

االستجواب وفق قانون 
 لالجراءات الجزائية 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

 14154 عمر علي احمد صافي 25
 االحداث 

نوصي برفض العنوان 
ح والخطة   والمقبر

 14231 لين حسين محمود حميد 26

مدد التوقيف وفق قانون 
 االجراءات الجزائية 

بالموافقة عىل نوصي 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

27 
ليندا عبد الفتاح فارس 

 14240 عيسه
ي 
 التحقيق االبتداب 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

 13435 محمد ارفاعي محمد صالح 28

وط انهاء عقد  صحة رسر
العمل من قبل صاحب 

 العمل 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر



 14259 محمد اسامه عمر الجبور 29

وعية احتجاز  مدى مرسر
ن لدى  الفلسطينير
ن حسب  االرسائيليير
ن الدولية   القوانير

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

 14266 محمد جمال احمد سيف 30

االثراء بال سبب: مفهومة 
 واركانة واحكامه 

نوصي بالموافقة عىل 
ح  العنوان والخطة والمقبر
ي قائمة 

ن
ورة التوسع ف مع ضن
 المصادر والمراجع 

 14269 محمد حسن محمد كميل 31
ن المتممة   اليمير

نوصي بالموافقة عىل 
ح    العنوان والخطة والمقبر

32 
محمد رائد "محمد امين" 

 14273 الجعبري

شطب الدعوى المدنية 
ي 
ي القانون الفلسطينن

ن
 ف

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة  العنوان والمقبر

ي 
ن
ورة التوسع ف مع ضن

 المراجع . 

 14283 محمد صالح سالمه زيدات 33

طلبات الدفعات 
ي قانون 

ن
المستعجلة ف

ي رقم 
ن الفلسطينن التأمير

 2004لسنة  20

نوصي بالموافقة عىل 
ح  العنوان والخطة والمقبر
ورة ارفاق قائمة  مع ضن

 مصادر ومراجع 

34 
محمد مصطفى احمد ابو 

 12844 صالح

اثر التظلم االداري 
بالنسبة للقرار المتظلم 

 منه

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

 14305 محمد ناصر محمد قوزح 35
ي قانون العمل 

ن
 االجازات ف

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

 14307 محمد هارون عزت شومان 36

تفتيش المنازل وفق 
قانون االجراءات الجزائية 

ي 
 الفلسطينن

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

 14365 ميس سمير عليان صوان 37

ن الحاسمة والمتممة  اليمير
ي 
ن
ظل قانون البينات ف

ي رقم 
لسنة  4الفلسطينن

2001 

نوصي بتعديل العنوان 
ن الحاسمة  ليصبح )اليمير

ودورها وفق القانون 
ي (وتعديل الخطة 

الفلسطينن
 وفق العنوان الجديد

 13609 هديل نضال محمد الطروه 38

االجراءات العملية 
والقانونية لحبس المدين 
ي ظل قانون 

ن
دراسة ف

ي 
 2004التنفيذ الفلسطينن

نوصي بالموافقة عىل 
العنوان وتكليف الباحثة 
ي بحثها عن 

ن
الحديث ف

التطبيقات العملية لحبس 
 المدين 

 14408 هزار غسان عزت حسونه 39

التأجبر من الباطن كسبب 
 من اسباب اخالء المأجور 

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر



 14409 هيا عادل محمد يعقوب 40

ن دراسة  ن اليمير مقارنة بير
ن المتممة  الحاسمة واليمير
وفق القانون البينات 

 النافذ

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة .   العنوان والمقبر

41 
هيثم محمد سليمان 

 14412 مخطوب

تفتيش المنازل وفق 
قانون االجراءات الجزائية 
ي " دراسة 

الفلسطينن
 مقارنة "

نوصي بالموفقة عىل العنوان 
ح والخطة   والمقبر

 14432 يزن سائد فهمي طبيب 42

ي حوادث  تعويض مصابر
العمل وفق احكام قانون 

 العمل

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

43 
يزيد محي الدين ياسين 

 14436 ناصر الدين

المسؤولية التامينية عىل 
اصابة العامل بسبب 

 العمل 

ح لخلوه  نوصي برفض المقبر
 من المنهجية العلمية 

 14440 يمنه مطيع داود ابو عره 44

ي    ع  ي الترسر
ن
جرائم البيئة ف

ي 
 الفلسطينن

نوصي بالموافقة عىل 
ح والخطة   العنوان والمقبر

 13843 ينال محمد ناجي عجاجيه 45

ي االثبات 
ن
المادة الكتابية ف

وفق احكام القانون 
ي 
 الفلسطينن

نوصي بتعديل العنوان 
ي 
ن
ليصبح )البنية الخطية ف

االثبات وفق قانون 
ي ( واعتماد الخطة 

 الفلسطينن

 


