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زكم 

 غام  

 

 الػىىان

 اللاهىن الادازي 

 

 املإلف

زكم 

 السف

 9 خماده غبدالساشق غلي   غلد التزام املسفم الػام  799

ه 0921 د الخىفُر املباشس لللسازاث الاداٍز  2 غبدالفخاح مدمد ابىاليًز

ه  0420  9 الػِظىي مدمد حالل مدمد  دوز اللاضخي الادازي في املىاشغه الاداٍز

 9 مدمد فىسي غعاهلل  (B  O  Tالتزاماث شسهت املشسوع في غلىد) 0154

دوز مجلع الدوله املصسي في خماًه الحلىق  449

اث الػامه  والحٍس

 0 طلمي بدوي مدمد 

ه في مسخلتي  694 السكابه اللضائُه غلي الػلىد الاداٍز

 الاوػلاد والخىفُر

 9 مدمد بً طػُد بً خمد

اللاهىوي لػلىد الامخُاشاث البترولُه  الىظام 443

 والغاش

 2 شٍسف غلي خلُل الػعفي 

 2 هدي اخمد صالح مدمد   التركُه باالخخُاز في الىظُفه الػامه  554

ه ذاث العبُػه  401 الخدىُم في املىاشغاث الاداٍز

 الخػاكدًه

 0 ولُد مدمد غباض 

ه  404  9 مىصىز مصعفي مدمد تهامي  احساءاث الخصىمه الاداٍز

ه 0947 ه للشسظه غً اغمالها الاداٍز  9 غبدالسخُم غبدالفخاح ميي املظإلُه الاداٍز

ه والخعبُم 479  9 غاظف طػدي مدمد غلي  غلد الخىزٍد الادازي بين الىظٍس

زفػذ املصلخي مدمد  اًلاف الػاملين املدهُين بالدوله  005

 الىجاز

4 

الخأدًبُه في الضماهاث اللاهىهُه للمداهمه  264

تي  الىظام املصسي والىٍى

 4 غدهان مدمد غبدهللا 

 2 مدمىد زضا ابىكمس  اللضاء والىاكؼ الظُاسخي  073

 2 مدظً غالب غبدهللا طلعت جأدًب املىظف الػام في اللاهىن الُمجي  067
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طلعت جأدًب املىظف الػام في الىظام اللاهىوي  453

 الازدوي والىظم امللازهه

 2 هىفان مىصىز غلُل الػلُل 

 2 مدمد حابس مدمد غبدالػلُم  مفىض الدوله بين اللضاء الادازي املصسي والفسوسخي  0171

 2 مدمد ضُاء مدمد مدمد  املظئىلُه الخأدًبُه لللضاء  769

مبدأ املظاواه امام املسافم الػامه بالخعبُم غلي  066

 جىشَؼ الخدماث الصحُه في مصس 

 9 املخىلي الظُدمدمد 

 0 كدزي مدمد مدمىد املظإلُه الخأدبُه لألظباء  745-746

 2 دلُا شوي كاطم مدمىد  اليشاط الىلابي للمىظف الػام  693
777- 

776-

0942-

0943 

ه ذاث الازس السحعي  مدمد اخمد ابساهُم  هفاش اللسازاث الاداٍز

 املظلماوي

4،2،2 

2 

ضماهاث جىفُر أخيام الخدىُم في مىاشغاث  0929

ه   الػلىد الاداٍز

 0 مدمد ظه طُد اخمد 

خماًت امللىُه الخاصه في اللضاء ًً الادازي   0004

 والدطخىزي غُد طػُد دطىقي مدمد 

 2 غُد طػُد دطىقي مدمد

الخعىز الحدًث لللاهىن الادازي في ظل هظام  0190

 الحىىمه الالىتروهُه 

 2 هاجح اخمد غبدالىهاب 

0916-

0917 

اث الظُاطُه للمىظف الػام   2،2 غالء الدًً مدمد همال  الحلىق والحٍس

ازس الظسوف الاطخثىائُه غلي جمخؼ الافساد بدلىكهم  0441

اتهم الاطاطُه وغلي طلعاث الضبغ الادازي   وخٍس

 

ع   9 هاوي غلي مدمىد غَى

ه اللابله لالهفصال في كضاء  364 اللسازاث الاداٍز

 مجلع الدوله الفسوسخي واملصسي 

 9 غاظف مدمد شىقي 

الخدىُم في مىاشغاث الػلد الدازي في  797

 فسوظاومصس

 0 لعفي ابى املجد مىسخي
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ه غً الاخالل بمبدأ املظاواة  362 املظئىلُه الاداٍز

 امام الاغباء الػامه 

 2 فىشي اخمد خخدىث 

تي غلي اغمال الادازه  403 دي زكابت اللضاء الادازي الىٍى  9 هاصس غىُم الٍص

 9 طُف بً طالم بً طػُد  الىظام الخأدًبي للمىظف الػام في اللاهىن الػماوي 360

ه للمخالفاث ظبلا للاهىن املسوز  766 الجصاءاث الاداٍز

 وكىاغد الفله الاطالمي 

مدمد مدمىد مدمد 

 أخمد 

9 

 9 غماد بلغالي  املسافم الػامه الاحخماغُه ودوزها في جىظُم  0150

ه  091  0 خظً الظُد بظُىوي  دوز اللضاء الجصائسي في املىاشغه الاداٍز

 2 صالح ًىطف غبدالػلُم  ازس اللضاء الادازي غلي اليشاط الادازي للدوله 994

 2 اخمد خافظ غعُه هجم جسجِب الىظائف الػامه  77

مدي مظإلُت الدوله غً اخعاء الادازاث  763

 اللاهىهُه 

 2 فخخي مدمد غبدالحىُم

مدمد طػُد طػدهللا  مبدأجيافإ الفسص في مجال الىظُفه الػمىمُه  795

 بخُذ

9 

ه املىاشهه بين املىافؼ والاضساز في اللاهىن  770 هظٍس

 الادازي في واللضاء الادازي الفسوسخي واملصسي 

 9 غبدامللصىد جىفُم اخمد 

مدمد فإاد مدمد  طلعت الادازه في حػدًل غلىد الاشغال الػامه  0137

سي   الحٍس

2 

 2 اخمد وامل خظً خظين  الىظام اللاهىوي ألمىال الدوله الػامه الدومين الػام 0129

ت الخعأ الخأدًبي 045  2 ٌظسي لبِب خبِب هظٍس

ه  771  2 أشسف حمال دزدًسي خامد  غلىباث الخأدًب املػىٍى

ه الصادزه  740 السكابه اللضائُه غلي اللسازاث الاداٍز

ه  بشأن خلىق امللىُه الفىٍس

 9 شادي مدمد غسفه حجاشي 

ه في  544 الفصل في املىاشغاث بين الجهاث الاداٍز

ضىء افخاء الجمُػُه الػمىمُه للظمي الفخىي 

نهم خظً  2 مدمد خظً ٍش
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ؼ   والدشَس

ه بين اللضاء  0165 ض غً اللسازاث الاداٍز الخػٍى

تي  املصسي والىٍى

خي الظبُعي  2 طػد ضٍى

املالئمه الامىُه ومشسوغُت كسازاث الضبغ  443

 الادازي 

 4 ظازق طُد اخمد خظً 

ب في الىظُفه الػامه  616 ه الػامه للخدٍز  2 الظُد مدمد ًىطف  الىظٍس

اث الػامه وجعىزها في الىظم   606  2 خظً اخمد غلي  ضماهاث الحٍس

جسكُت املىظف الػام في هظام الخدمه املدهُه  636

 الازدوي والىظم امللازهه

 4 ولُد طػىد اللاضخي 

 0 مدمد فازوق مدمىد  خماًه املال الػام في اللاهىن الىضعي والفله  696

967-

966 

انها ه وطٍس  0،4 ُد غبداملجُدظمدمد ال في خم الافساد هفاش اللسازث الاداٍز

ض وزئِع مجلع الىشزاء  949  4 مدمىد اخمد مدمد  وشٍس الخفٍى

مىاشغاث الػلد الادازي في الىظام  0042

 الاهجلىطىظىوي

 0 اخمد فسغلي مدمد

ألُاث جىفُر الاخيام الصادزه ضد الادازه في  0943

ه   مجال املىاشغاث الاداٍز

 9 الشافعي مدمىد صالح 

ضماهاث جىفُر الاخيام الصادزه في املىاشغاث  0024

ه  الاداٍز

 0 أماوي فىشي الظُد خمىده 

الاطاض اللاهىوي للمظئىلُه غً مفاوضاث  0003

 الػلىد

 0 مدمد صالح اخمد  

ه  702  4 ابساهُم الباش مصعفي الباش  جبظُغ الاحسءاث في مجال الػلىد الاداٍز

بُه  0026 والًه اللضاء الادازي في هظس املىاشغاث الضٍس

 وجىاشع الاخخصاص بين اللضاء الادازي والػادي 

 9 حمال مدمد مػاظي 

ه غً اضساز املسافم الػامه  210-363  4،2 اخمد مدمد صبخي املظئىلُه الاداٍز
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مظئىلُت الادازه غً اغمالها غير الخػاكدًه امام  642

 اللضاء الازدوي 

 4 غبد السؤوف اخمد مفلح 

0071-

0070 

وكف املىظف الػام اخخُاظُا غً الػمل في دول 

 مجلع الخػاون الخلُجي 

 2،2 مىاًس طػىد خمد العجسان 

أزس حغير الظسوف الىاكػُه واللاهىهُه غلي  646

ه وجعبُلاتها الػملُه   مشسوغُه اللسازاث الاداٍز

 0 هاهد اخمد اخمد فسخاث 

ه الػلُامجالع  393  4 هُثم خلُم غاشي  الخأدًب وزكابت املدىمه الاداٍز

دوز الاحهصه السكابُه في السكابه غلي جىفُر  507

 املىاشهه

 0 اشسف الظُد خامد 

ه بين اللاهىن وغلم الادازه 920  4 صابس الحظُجي مدمىدالجىدي اخخُاز اللُاده الاداٍز

ػت  552  2حىائى أخمد مدمد بسان الاطالمُت......الػلىبت السضائُت فى الشَس

ه  51  0 اخمد غثمان غُاد   مظاهس الظلعه الػامه في الػلىد الاداٍز

السكابه اللضائُه غلي زهً الظبب في احساءاث  029

 الضبغ الادازي 

 4 زضا غبدهللا حجاشي 

ه لالدازه وازكابه اللضائُه 35  0 غصام غبدالىهاب  الظلعه الخلدًٍس

 4 ولُد مدمد الشىاوي  الدوز الخىظُمي لالدازه في املجال الاكخصادي  312

خدود السكابه اللضائُه غلي الخدىُم في  624

 مىاشغاث 

 4 زحب مدمد الظُد اخمد 

 0 اخمد غلي اخمد الصغير  املداهم الاجدادًه وامدلُه في دوله الامازاث  371

ه امخىاع الادازه غً جىفُر الاخيام  451 الاداٍز

 الصادزه ضدها

مدمد طػُد ابساهُم 

 اللُثي 

0 

تي  317 ه للبِئه في الىظام الىٍى  4 غُد مدمد مىاحي  الحماًه الاداٍز

مدي طلعت اللاضخي الادازي في اصداز اوامس  0409

 لالدازه 

اده   4 صفاء فخخي مدمد ٍش

 2 غبدهللا هىاف الػنزي طلعت الادازه في جىكُؼ الجصاءاث في الػلىد  396
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تي  ه في اللاهىن الىٍى  الاداٍز

ه املىاشهه بين املىافؼ واملضاز في اظاز  430 هظٍس

 اللاهىن الػام 

 4 مدمد غبدالىبي خظىين 

له للخػاكد الادازي  315  2 هُبه طسدون املىاكصه الػامه هعٍس

0073-

0072 

 4،4 هلا ظامي املعيري  ضماهاث املىظف الػام في الخدلُم الادازي 

ه في مجال الضبغ الادازي في  433 الظلعه الخلدًٍس

 الظسوف الػادًه 

 2 خظام الدًً مدمد مسسخي 

غلد الصُاهه والاصالح هصىزه مً صىز  366

ه غير املظماه   الػلىد الاداٍز

غبدالحمُد الظباعي 

 غبدالحمُد 

2 

 2 غماد صبري غعىه الضماهاث اللاهىهُه امام املدىمه الخأدًبُه  596

 0 خظً مدمد غبدالػال  الىكف الاخخُاظي للػاملين املدهُين بالدوله  947

اث هأطاض الصداز كسازاث الضبغ والسكابه  539 الخدٍس

 اللضائُه غليها 
 0 اشسف ابساهُم مصعفي 

ه للدوله غً الخلىر  392  2 مصعفي صالح الدًً  الضىضائياملظئىلُه الاداٍز

ه الحدًثه وازسها  الخعىزاث 365 الظُاطُه والاداٍز

غلي مظخلبل الاجداد في دوله الامازاث ودول 

 الخلُج

طُف طالم بىظفيره 

 الػامسي 

9 

خم الدفاع وضماهاث املدال للمداهمه الخأدًبُه  695

 في اللاهىن الادازي وكاهىن املسفػاث املصسي  

 9 غبدالباطغ غلي ابى الػص

ه الػلُا غلي املداهم مدي زكابت املدىمه الادا 764 ٍز

 الخأدًبُه ومجالع جأدًب اغضاد الخدَزع

 2 ماحده ًىطف غلي مدمد 

ه وجىفُره  0950  0 مدمىد اهِع بىس  الحىم في الدغىي الادٍز

الخأدًب الادازي في الىظُفه الػامه ومدي جأزسه  0159

 بالحىم الجىائي 

 9 غِسخي مدمد غِسخي
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طُاطت الدوله في مصس هدى خصخصت  744

مشسوغاث املسافم الػامه املشىالث والخىظُم 

 اللاهىوي 

 0 مُاده غبد اللادز اخمد 

 0 هىفان مىصىز غلُل  طلعت جأدًب املىظف الػام في اللاهىن الازدوي  473

ه الخػاكد  0449  0 اطامه اخمد غبدالىػُم الحماًه الدطخىزٍه لحٍس

اللاهىوي لػلىد الشسهه والخدىُم في الخىظُم  0452

 املىاشغاث الخاصت

شٍسف ابساهُم مدمد 

 اخمد

9 

السكابه اللضائُه غلي الخدىُم في املىاشغاث  0444

ه   الاداٍز

 4 هُثم الظُد غبدالىاخد 

مىكف كاضخي الالغاء مً طلعت الادازه في  471

ه   حظبِب اللسازاث الاداٍز

 0 اشسف غبدالفخاح ابىاملجد

 2 غمسو خظً بخُذ مضمىن فىسة الشسط الاطخثىائي في هعاق الػلد 0173

 2 ابساهُم ظه الفُاض مظئىلُت الادازه غً اغمال مىظفيها في الػساق  47

 0 غىاد زضىان مدمىد حساح فصل املىظف الػام  041

ه لجامػت  435 الىظام اللاهىوي للمدىمه الاداٍز

 الدول 

 4 ظازق خيرث اخمد فسخاث 

ه ومظخلبل اللضاء الادازي في  464  9 غبدالىاصس غبدهللا  فلظعين الخصىمه الاداٍز

ه  0925  0 ًاطس مدمد مدمدابىشٍد الخدىُم في مىاشغاث الػلىد الاداٍز

 9 هاصس غبدالحلُم الظالماث هفاش اللساز الادازي في اللاهىن الادازي الازدوي 464

م الاداء الىظُفي وأزسه غلي خلىق املىظف  670 جلٍى

 في غمان 

 9 هاوي بً هاًف بً غبُد 

صكاطم أزس السأي الػام غلي اداء الظلعاث الػامه  364  9 طػد خامد غبدالػٍص

ه والخعبُم 02   4 غبدالفخاح صبري ابىاللُل اطالُب الخػاكد الادازي بين الىظٍس

اهتهاء خدمت املىظف الػام والسكابه اللضائُه  367

 غلي 

 2 شهاب بً اخمد بً غلي
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جعىز الىظام الظُاسخي في الظػىدًه بين الاهظمه  4

 الىضػُه والفىس الاطالمي وجأزسها بالبترولُه 

 3دطخىزي غُد مظػىد الجنهي

 2 خظً مدمد غبداملىػم ازاز غلد التزام املسافم الػامه  069

 4 مدمد مدظً غلي الػالي  الخدلُم البرملاوي هأخد صىز السكابه البرملاهُه 0404

 9 غُد اخمد الغفلىل  زطاله باللغه الفسوظُه 442

 2 مجدي مدمىد مدمىدكاضخي جصاًد دوز الظلعه الخىفُُرًه في الدطخىز املصسي  904

مػجي اللساز الادازي مىضىع دغىي الالغاء امام  044

 مجلع الدوله املصسي والفسوسخي 

 2 هادًه مدمد فسج هللا

 2 مدمد صالح غبدالبدٌؼ  طلعت الادازه في انهاء الػلد الادازي  05

ه الصادزه ضدها 403  4 مدمد طػُد ابساهُم امخىاع الادازه غً جىفُر الاخيام الاداٍز

همظإلُه  0006  2 مدمد زضىان صالح الدوله غً غدم جىفُر الاخيام الاداٍز

 0 اخمد مدمد حمال الدًً  مظئىلُت الدوله غً اغمال مأمىزي الضبغ 524

 0 مدمد اخمد صفىث  الىظام الخأدًبي للمىظفين الدولُين  442

 0 طُف بً طالم بً طػُد  الػماويالىظام الخأدًبي للمىظف الػام في اللاهىن  213

ذاجُت اللاهىن الادازي املىاشهه بين الظلعه  525

ه  والحٍس

 0 طامذ مدمد وامل

اث  541  9 دغاء الصاوي ًىطف اللىاهين الاطاطُه وغالكتها بالظلعه والحٍس

ه الخىاشن املالي للػلد الادازي  413 ظاث هظٍس اض ئلُاض غِسخي الجَس  9  ٍز

  غاهم حبر املدمىديمُثم  الخىظُم اللاهىوى للحم فى الاضساب 0457

 2 غاشىز طلُمان مظئىلُت الدولت غً أغمال الضبغ الادازي  912

ت  014  4 هىاف طالم هىػان اللُادة الاداٍز

 2 ًخي مدمد مسسخى الىمس غلىد الاشغال الػامت وفلالىظام حظلُم املفخاح 0142

 2 صالح طُد غبد الػال الىظام اللاهىوى للىظائف الػامت املإكخه 0217

 2 مصعفى غبد الشهُد خضس زكابت اللضاء غلى اهدساف الادازة 0467

 2 هُثم غاهم املدمىدي  الخىظُم اللاهىوى للحم فى الاضساب 0457



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 العام  )االداري(قسن القانوى 

 

 2 غمس حباز أخمد  ظاهسة الفظاد الادازي )ماحظخير( 0294

 2 هاجى مدمد أخمد  آزاز السكابت غلى أغمال وغمال الادازة   0214

 2 هُثم الظُد غبد الىاخد اللضائُت غلى الخدىُمالسكابت   0214

 4 غلى غِسخى ألاخمد املظئىلُت الخأدًبُت لألظباء 427

 0 كدزي مدمد مدمىد  املظئىلُت الخأدًبُت لألظباء  746

ت   557  9 ظازق غبد املدحُد الػاًم جددًث اللُادة الاداٍز

م الظىٍلمغلى بً غبد  فىسة الخىاشن املالى للػلد الادازي   369  4 الىٍس

 4 مصعفى غبد املدظً الحبشخى الخىاشن املالى فى غلىد الاوشاءاث الدولُت  412

0244 

0243 

الحم فى الخظاهس بين الفله الاطالمى واللاهىن 

 الادازي 

اهىز غبد اللعُف خضس 

 الخضس

2،2 

ض فى اللاهىن املصسي وامللازن     الخفٍى
 
 شسوق اطامه غىاد حجا

 
2 

ت بين الخأًُد  الخدىُم  فى الػلىد الاداٍز

  والاغتراض

 2 ادًت بً ًىطف

الاخخصاص اللضائى بالعػً فى كسازاث الخػُين  

  فى الىُابت الػامه

مدمد مدمد هجُب 

 الشسكاوي 

2 

الادازة الػامت واملىظف الػام فى ظل الحىىمت  

  الالىتروهُت

غبد السخمً مشسف غبد 

 السخمً؛
 

2 

شسف حمال مدمىد غبد  الالىتروهُت للمسافم الػامتالادازة  

 الػاظى

2 

ت    جىفُر أخيام املدىمين في املىاشغاث الاداٍز
 
 اغداد أمُىت غلى خظاهين مساد

 2 

الاخالت للمداهمت الخادًبُت هىحه مً اوحه  

 الخصسف فى الخدلُم

اًمً فخخى مدمد غبد 

 الىظير

2 

ت و   مدظً البدزي خظً  الخعبُمالحجص الادازي بين الىظٍس

 همال الدًً

2 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 العام  )االداري(قسن القانوى 

 

س   ت واملداخل الحدًثت فى الخعٍى اللُادة الاداٍز

 الادازي 

مدمد مدمىد مدمد 

 مدمىد الفىلى

9 

ت  مدمىد غمس غبد الباقى   الخماض اغادة الىظس فى الاخيام الاداٍز

 الصاوي 

9 

غلىد الشساهت بين اللعاع الػام واللعاع  

 الخاص

السخُم هُثم ٌظً غبد 

 خظً

4 

ػت الاطالمُت   2 شسكاوي فسغل غعُت فسغل  ميافدت الفظاد الادازي فى اللاهىن والشَس

ت ومبادئ   إلادازة املدلُت فى ضىء الالمسهٍص

  الحىهمت

ماحدة غبدالشافى مدمد 

 الهادي خالد مىصىز 

2/2 

السكـابــت الشـػـبـُـت غلى ممازطت طلعاث زئِع  

  الدولت

املىػم مدمد مدمد غبد 

 طالم الىهُل

2/2 

ت  ت واللضائُت غلى الػلىد إلاداٍز   السكابت إلاداٍز
 

ًىطف بً مصبذ بً طػُد 

 الشىُلى
 

2 

 2 مىػم فضل مدمد ئطماغُل  اللساز إلادازي املىػدم 

ت الشفهُت    اللسازاث إلاداٍز
 
 فائص صالح المين السحُل 

 
2 

بدول مجلع إلابسام إلالىترووى للػلد إلادازي  

  الخػاون الخلُجى

 2 غبد هللا بً ًدحى املػمسي 

دوز اللصضاءإلادازي فى جدلُم الخىاشن بين  

ت فى مجال الضبغ إلادازي    الظلعت والحٍس
 
  زامص مهدي مدمىد غاشىز 

 
2/2 

ت   2 غمس مدمد غبد هللا ابى غىف  ظػً الخازج غً الخصىمت إلاداٍز

 9  الفله إلاطالميميافدت الفظاد إلادازي في  

 وسخت

مدمد مغسبي مدمد ًىوع 

 2/2الخُاط

2/2 

الضبغ إلادازي الاكخصادي وأزسه غلى خلىق  

  إلاوظان
 
 أخمد غلى خمُد 

 
2/2 

اهتهاء خدمت املىظف الػام في اللاهىن الػساقي  
 
 2/2صالح أخمد صالح 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 العام  )االداري(قسن القانوى 

 

 ًىطف الصبُدي  وامللازن 
 

ت الاهدساف بالظلعت في اللسازاث   إلاداٍز

   والىطائل اللاهىهُت لخىكُه وغالحه

مدمد ماهس مدمد 

 الغسابلى 
 

2/2 

كسازاث الضبغ إلادازي بين اللاهىن الىضعي  

  والفله إلاطالمي

 2 خامد أخمد مدمد طالمت

مدمد طُد مدمد غِسخى   املشاول اللاهىهُه للػلد الادازي الالىترووي 

 غُضان

2 

الػسبُت الظػىدًت بين الىظام الادازي باململىت  

ت  ت الاداٍز ت الياملت وبين الالمسهٍص ت الاداٍز املسهٍص

  املػخدلت

 2 مدمد بً غلى اللدعاوى

الىظام اللاهىوى للخدخل والادخال فى  

ت واملدهُت   الخصىمخين الاداٍز

مدمد غبداللادز غلى 

شت  كساغت ابى هَس

2 

  ئزباث الػلد ألادازي ألالىترووى 

 

مدمد خظين غبد الػلُم 

 خظً 
 

2 

ت في الىظام   اللاضخي العبُعى للمىاشغت إلاداٍز

  اللاهىوي اللُبى

ل طلُمان  أطامت خٍى

 طالم

2 

العبُػت اللاهىهُت لسكابت الجهاش املسهصي  

  للمداطباث غلى املال الػام

خاجم وامل غبد الىبى 

 الظمان

3 

احساءاث وضماهاث جىفُر خىم الخدىُم فى  

ت   مىاشغاث الػلىد الاداٍز

هاله غبد الىهاب غبد 

 الصمد مدمد هبرو

3 

السكابت اللضائُت غلى مالءمت كسازاث الخػُين فى  

  الىظائف اللضائُت

 3 مدمد كىاوي الظُد اخمد

ت    اللىاغد الاحسائُت للخدىُم فى الػلىد الاداٍز

 

غلى حمال الدًً غلى 

 غثمان
 

3 



                                                            

 ئل العلوية اقائوة بالرس
 كلية احلقوق جاهعة بنهاتكبةة مب

 العام  )االداري(قسن القانوى 

 

 

ت   تىسحب اللسازاث إلاداٍز فهد ًىطف غبد هللا   فى اللاهىن الىٍى

 الجمػت 

9 

ػُت للخدىُم في   الضىابغ الدطخىزٍت والدشَس

ت   املىاشغاث الاداٍز

 9 مدمد حابس اخمد الخىلى

ت   إلاججاهاث الحدًثت فى املظئىلُت إلاداٍز

  للمسافم العبُت الػامت

ظازق غبد السؤوف خامد 

 محجىب

9/9 

طلعت الادازة في  زكابت اللضاء الادازي غلى 

ت    سحب اللسازاث الاداٍز

مصعفى خلف خمىد 

 الدزباض 
 

2/2 

الصسف مً الخدمت لػدم الىفاءة املظلىُت فى  

ت إلامازاحى   كاهىن املىازد البشٍس

 9 زاشد خمِع الىلبى

ت املظخعجله في مجال خماًت   الحماًت إلاداٍز

 وسخت 9  البِئت

 3/3 ولُد خىىن حاشع 

ض في اللساز إلادازي الخىظُم       اللاهىوي للخفٍى

 
 مهىد صالح غالوي 

 

3/3 

  الضبـغ إلادازي فـي ظـل الػىملـت 
 
 كائد مصاخم صالح 

 
3/3 

 3/3 خاجم مثجى ًاطين  الجصاءاث الخأدًبُت ومبدأ املشسوغُت 

    


