
اسم المشرفعنوان البحثالدراسة االسم الرباعي للطالب

الدكتور مجيد مجهول سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معهاصباحياحمد ماجد فليح راشد

زين العابدين عواد كاظم .دجريمة اهانةً علم الدولهصباحياحمد ماجد اليج مجيبل

دكتور صباح فياض طالس التفاوض الدولي كوسيلة لحل النزاعات الدوليةصباحياستبرق عبد االمير عبد الحسين حسن 

م،د صباح فياض اطالس دور مبادئ العدل واالنصاف في تسويه النزاعات الدوليهصباحياسعد عدنان فاضل كريم 

بيداء كاظم فرج نظرية انتقاص العقدصباحياسماء سلمان فلو عبعوب

بيداء كاظم الموسويالطالق التعسفيصباحياسماء ضعيف مهاوش رداد 

الدكتور زين العابدين عوادالجرائم ااواقعه علئ االموال المنقولة في قانون عقوبات قوئ االمن الداخليصباحياطياف حسون علي حسن 

دكتور زين العابدين عواد كاظمالحماية الجنائية للمؤسسات الرياضيةصباحياالء جميل عفات فتيني 

زين العابدين عواد. دأثر الكاميرات الرقميه في التحقيق الجنائيصباحياالء عبدالكريم عبدالحسن حسن

صباح فياض.د.بأشرافالمبادئ العامة كمصدر من مصادر القانون الدولي العامصباحيانعام شاكر عفريت أبو خريجه

اقبال عبد العباس.دالقرار االداري اإللكتروني كأسلوب حديث للمرافق العامهصباحيايمان علي نعمه صالح 

دكتور،صباح،فيلضدور التحكيم،في،تسويه،المنازعات،الدوليهصباحيإيمان عبدهللا رخيص،حبيتر

د عمر أرحيم جدوع . م ال يضار الطاعن بطعنهصباحيأم البنين كاظم صبار عبد الخضر 

عمر ارحيم جدوع. دتخصص القاضي الجنائي الدوليصباحيأميره صبار نغماش مطير 

صباح فياض طالس . د(التفرقة بين النزاع الدولي القانوني والنزاع الدولي السياسي)صباحيأنور فاهم حميد حمود 

باسم محسن نايف .دالنظام القانوني للمرفق العام االلكترونيصباحيباقر داخل محسن وناس 

د حيدر حسن شطاوي .أحماية المواقع اإللكترونية الحكوميةصباحيبدور عبدهللا ذجر حاشوش

وسام كاظم زغير التحقيق اإلداري اإللكتروني وأثره على سير المرفق العامصباحيبدور هادي ونان حميد

دكتور صباح فياضنفاذ القرار االداري االلكترونيصباحيبشائر جعفر عبيد سلمان

ًصباحيبشائر عمار علي رداد د احمد عبدالهادي السعدون.م.احقوق االقليات ومنع الصراع العراق انموذجا

احمد عبد الهادي السعدونالتعددية السياسية  في الدساتير العراقيهصباحيبنين كريم وساف مجبل

احمد عبد الهادي السعدون دراسه مقارنه النظام مختلط بين النظام السياسي في فرنسا ونظام السياسي في العراقصباحيبنين وناس داهي كاهي 

دكتور ميثاق عبد الجليلغسيل االموال وتجريمها ومكافحتها دوليا وداخلياصباحيتبارك احمد كاظم فليح

ميثاق عبد الجليل اسرى الحرب في القانون الدولي االنسانيصباحيتبارك علي عبيد شندول

ميثاق عبد الجليل التنظيم الدولي لمكافحة الفسادصباحيتغريد علي محسن فريخ 

بيداء كاظم فرج المرتزقه من منظار القواعد الدوليه للنزاع المسلحصباحيثامر موسى هالل جواد 

زهراء االسدي . دجدوى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذيةصباحيجراح منعم علي خضير 

زهراء عبد الحافظ االسدي.دالعالقة بين القانون الدستوري والقانون األداريصباحيجعفر الصادق محمد خليل حسين

د زهراء عبد الحافظ محسن.م.أتقييم النظام البرلماني في العراقصباحيجعفر فرحان وحيد دلي 

د زهراء عبد الحافظ2005نظام الكوتا في دستور صباحيجليل مالك عناد فرحان

زهراء عبد الحافظ االسدي . .ا م د العراقي2005المقارنة بين القوانين االنتخابية في ظل دستور صباحيحسن ذايل سعد عبد الحسين 

د اقبال عبد العباس.م.أالتنظيم القانوني الختصاصات المحكمه االداريه في العراقصباحيحسن صباح عبيد علك

اقبال عبد العباس . دعقوبة عزل الموظف العام عن وظيفتهصباحيحسن علي جوان خادم 

د اقبال عبد العباس يوسف .م.أالتنظيم القانوني لترفيع الموظف العامصباحيحسين جواد كاظم حمزه 

د أقبال عبدالعباس يوسف. م. أالتنظيم القانوني لممارسة مهنة المحاماةصباحيحسين ساير عبد محمد

د أقبال عبد العباس يوسف.م.أالتنظيم القانوني الختصاصات المحافظصباحيحسين سعد داخل جاسم 

لطيف عبد الحسين موسى . م. أدور المحكمه االتحاديه العليا في صيانه الحقوق والحرياتصباحيحسين سلمان مالك خوام 

لطيف عبد الحسين موسى. م.أتوازن السلطات في النظام البرلمانيصباحيحسين علي عبدهللا نجم

لطيف عبد الحسين موسى. م. أ٢٠٠٥تعديل الدستور العراقي في ضل دستور صباحيحسين عواد صياح جفت 

لطيف عبد الحسين .دتطبيق المعاهدات الدولية كمصدر من مصادر القانونصباحيحسين كاظم حسين علي

لطيف عبد الحسين . م. أ2005التنظيم القانوني لالختيار رئيس الوزراء في ظل دستور صباحيحسين منعم هاشم نور 

وسام كاظم زغير. مظرف الليل في جريمة السرقةصباحيحسين نعيم شالش زغير 

وسام كاظم . أممارسة ضابط الشرطة لسلطه المحقق في التحقيقصباحيحسين هاني كريم جاسم

استاذ وسام كاظم زغير دور نظام التعهد بحفظ السالم في الوقاية من الجريمةصباحيحوراء حامد حسن عباس 

وسام كاظم زغير/ االستاذالكشف على محل الحادث في مرحلة جمع االدلةصباحيحوراء داخل مهدي حسن

وسام كاظم زغيردور الركن المعنوي في جريمة القتلصباحيحوراء عطاهللا حسين عباس

الدكتور عادل عجيل عاشور حق الحضانة في القانون العراقيصباحيحوراء يوسف صالح فاخر

عادل عجيل عاشور . د.متوسع الدعوى المدنيةصباحيحياة مرسال ثامر حمود 

د عادل عجيل عاشور.مارث الزوجهصباحيحيدر عزيز نايف كريم

د عادل عجيل عاشور .ماألختصاص القيمي للدعوى المدنيةصباحيحيدر علي علوان حمادي ثامر 

د عادل عجيل عاشور.منطاق رقابة محكمة التمييزصباحيحيدر محسن حاشوش محمد 

باسم محسن نايف . د التنظيم القانوني الجازة سوق الدراجات النارية والمركبات في القانون العراقيصباحيخالد جفات حاشوش دوني 

دكتور باسم محسنالتنظيم القانوني للحنث اليمين الدستوريصباحيخالد رحيم دغيش جبر حطاب

باسم محسن نايف األساس القانوني لمنح الموظف إجازة دراسيةصباحيخيري شفيت كاظم جاسم

د باسم محسن نايف .مالرقابة االدارية على التعليم االهليصباحيدعاء جبار جواد مهبش 

حيدر عبد هللا عبود الرقابة الدستورية على االنظمة والتعليماتصباحيدعاء كاظم جبير لطيف 

دكتور حيدر عبد هللا االسديحق الحصول على المعلومه دراسه تحليليهصباحيرباب محمد نجم ضمد

حيدر عبد هللا عبود .دالحصانة البرلمانية دراسة تحليليةصباحيرقيه كريم جاسم محمد 

حيدر عبد هللا عبود االسدي . دالتنظيم القانوني لحكومة تصريف االعمالصباحيروان قصي عبد اللطيف محمد 

علي هادي جهاد احكام المريض مرض الموت بين القانون والشريعةصباحيزهراء خالد عباس خضير 

حيدر عبدهللا عبود االختصاص المالي للسلطه التشريعيه في العراقصباحيزهراء ساجت طاين 

ريزان حمودي كريم الشمري. دمدئ حجيه العقد االلكتروني في اثبات التزامات طرف العقدصباحيزهراء طالب عبد مدلول

ريزان حمودي كريم الضوابط الشخصية في عقد االختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيةصباحيزهراء عادل رسول فاضل 

ريزان حمودي كريم. دحماية حق المؤلف في القانون الدولي الخاصصباحيزهراء عبد الزهره كوين خضير

د ريزان حمودي الشمري:ماتفاقيه التنوع البايولوجي واثرها في تطور عقد نقل التكنلوجياصباحيزهراء محمود جبار علي

م حنان حسن مالح.مالحماية الدولية لألطفال في النزاعات الدولية ألمسلحةصباحيزهراء مسلم محمد تومان 

ظفار عبد الواحداالختصاص القانوني للمحكمه االتحاديه العليا في العراقصباحيزين العابدين عبد الجليل هول 

الدكتور ظفار عبد الواحد دور المحامي في التحقيق الجنائيصباحيزين العابدين فاضل جبار كاطع 

حنان حسن مالح اتفاقية سيداوصباحيزينب اسامه محمد مهدي 

حنان حسن مالح. مالحماية الدولية للالجئينصباحيزينب اياد حميد عاصي 
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م صالح شريف .مجريمة اصدار صك بدون رصيدصباحيزينب حسين محيسن حسن 

م صالح شريف مكتوب.م.العفو العام في القوانين الجزائية العراقيةصباحي.زينب حمود هليبت مناحر

صالح شريف ٢٠٠٥المسؤولية الجزائيه لعضو البرلمان العراقي لدستور صباحيزينب حيدر جواد عباس

صالح شريف مكتوبجريمة الرشوة واثارهاصباحيزينب شاكر جاسم حمود

صالح شريف . مجريمة تزوير االسباب وأالثارصباحيزينب نعيم سوادي رواد 

حنان حسن مالح.مالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في الحد من الجريمة الدوليةصباحيسارة شاكر مطشر حسب

حنان حسن مالح القانون الجوي الدولي وأثره في االتفاقيات الدوليةصباحيسالي كمال نبات مطرود 

ظفار عد الواحد خشان االثر المادي ودورة في االثبات الجنائيصباحيسجاد كدر كشيش خنجر 

ظفار عبد الواحد . دالحصانة المهنيه للشرطه في العراقصباحيسعد مبارك برزان عودة 

ظفار عبد الواحد خشان دور القاضي الجنائي في محاكم التحقيقصباحيسالم كريم سفاح حسن 

.د حمود حيدر مبارك العويلي.م.أستغالل االطفال في الصراعات المسلحه صباحي. سالم هادي عبد حزيم

د حمود حيدر العويلي . أشراف م(جريمة السب والقذف عبر وسائل التواصل األجتماعي )صباحيسها ناظم فليح حسن 

دكتور حمود حيدر العويليدور السياسية الجنائية في منع الجريمة ضد المرأةصباحيسيف يونس دخيل مشعل 

د حمود حيدر العويلي. مجريمة سرقة التيار الكهربائيصباحيشمامة تكليف صاحب غالب

م اسماء محمد موسى .مالمهاياةصباحيصفاء عبدالواحد فضل زغيرون 

م اسماء محمد موسى . مالتنظيم القانوني للجنسية المكتسبةصباحيضحى سعد كامل شاكر 

م اسماء محمد موسى .ماألعتراض على الحكم الغيابي في قانون المرافعات المدنيةصباحيطيبة علي زغير عبد 

مريم جمال جاسم تنفيذ الحكم األجنبي في العراقصباحيعباس زهير بتور رحيم 

عباس محسن حاصود عكيلي 
صباحي

التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي والمصري
مريم جمال جاسم.م.م

مريم جمال خيار الرؤية بالقانون المدني العراقيصباحيعبدالرحمن قاسم مطرود ظاهر

مريم جمال جاسم . م. مالتزام البائع في التسليم في عقد البيعصباحيعبدهللا زعيل زغيرون علوان 

م ياسر حسن علي.مدور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسانصباحيعبدهللا سعد كامل عبادي

ياسر حسن علي. م. محماية الممتلكات الثقافية أثناء  النزاعات المسلحةصباحيعلي جبار محسن علي 

م ياسر حسن علي .مالية عمل المحكمة الجنائية الدوليةصباحيعلي حيدر جاسم محمد 

م ياسر حسن علي .مدور منظمة االنتربول في مكافحة االرهابصباحيعلي عدي عدنان عباس

م ياسر حسن علي .مالتعاون الدولي في مكافحة االرهابصباحيعلي يوسف جبر صراخ 

كرار حيدر مسلم تضامن المدينينصباحيعمار جميل عبد الحسين عباس 

م  كرار حيدر مسلم.مالكفالةصباحيعهد نهاد علي كاظم 

م كرار حيدر .مالمحل في عقد البيعصباحيغسق حسن دغيمث ثعبان 

استاذ كرار حيدر(المسؤولية العقدية عن فعل الغير)صباحيفاطمة حسين شنان جبر

االستاذ كرار حيدر بيع العقار خارج دائره التسجيل العقاريصباحيفاطمه عبد الكاظم بردان دوين 

الدكتورة صفا كاضمجريمه تسهيل اصحاب المقاهي تعاطي المخدرات للشبابصباحيفاطمه فاضل نعمه حسن

دكتوره صفاء كاضمجريمه التزويرصباحيفاطمه يوسف تومان عبد الحسين 

صفاء كاظم.دجريمة الدعس في قانون المرورصباحيفردوس جفات ولي عاجل

صفاء كاظم . دتعديل الدستورصباحيفهد عزار جياد ميس 

م عبد هللا محمد عودة.مجهاز التحقيق  في المحكمة الجنائية الدوليةصباحيكرار رحيم لغيوي عبد

عبدهللا محمد عودة .م.مجهاز اإلتهام في المحكمة الجنائية الدوليةصباحيكرار عدنان عطية غازي 

عبدهلل محمد عوده االليات االقليمية لمكافحة العنف ضد المراةصباحيكرار ناجح حتاته محمود 

عبدهللا محمد عودهمكافحة العنف ضد المرأةصباحيكميل ناظم ناصر طلب 

م عبدهللا محمد عودة . مالتنظيم الدولي للجينوم البشريصباحيكوثر عبدهللا كريم خليل 

م علي هادي جهاد.مالدعوى الصوريةصباحيليث جالوي عبد لطيف 

علي هادي جهادالخصومة في الدعوى المدنيةصباحيمحمد جبار سايل عيسى

م  علي هادي جهاد.مالقرينة القانونية في التفريق القضائيصباحيمحمد حسين شريف حسين

علي جواد جابرالقواعد الدولية المالحة في المضايق الدوليةصباحيمحمد عباس دهام فياض 

م علي جواد . محقوق األطفال في المنظمات الدوليةصباحيمحمد قاسم بدر حسين 

م علي جواد جابر .مالعيب الخفي في عقد البيعصباحيمحمود هادي صكبان رحيم

م علي جواد جابر.معمل وطبيعة منظمة الصليب االحمرصباحيمرتضى شاهر ساجت شحاثة 

عباس لفته الزيادي.م.مأحكام المهر في الشريعة اإلسالمية والقانونصباحيمروه عدنان سكر شمخي

م عباس لفتة الزيادي.مالتعويض عن الطالق التعسفي في القانون العراقيصباحيمريم حسين علي 

عباس لفته مريدي المعاليالحماية القانونيه للحيازةصباحيمريم حيدر حسون صباح 

عباس لفتهاألثر القانوني إلى جائحة كارونا على تسجيل عقد الزواجصباحيمسلم عالوي محيو عجل

.عباس لفته : االستاذ .التزمات المرتهن ب رد المرهون صباحي.مصطفى خالد شعالن سلمان 

م عدنان كاظم عسكر .مالحمايه القانونيه من جريمة االتجار باالعضاء البشريةصباحيمصطفى عبد علي غافل صيوان 

عدنان كاظم عسكر الرجوع في الهبة في القانون العراقيصباحيمصطفى عزيز شناوه نوار

استاذ عدنان كاظم عسكراحكام الشفعة في القانون المدني العراقيصباحيمصطفى محمد مالك عبد السادة

عدنان كاظم عسكر. م.مإجراءات اإلدارة في حمايه البيئه في العراقصباحيمعالي رزاق جازع عزب

م ايمن حسن مندل.ماالستجواب الدستوريصباحيمنتهى شريف سلطان حسن

م ايمن حسن مندل ٠مالرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةصباحيمنصور جميل عبد حواله 

م أيمن حسن.مالجريمة المستحيلةصباحيمنئ قاسم مرهج حروبي 

ايمن حسن مندل. م.مالقرار االداري المضادصباحيميثم ناظم عبد ناجي

ايمنالحريات السياسيهصباحينداء خالد حسوني هريس

سمر هويديحقوق الالجئينصباحينذور حامد عبد الرضا

م سمر عبد هللا هويدي.محقوق الطفلصباحينعيمه عبدالرحمن حسن محمد 

م سمر عبدهللا هويدي .ممفهوم اإلرهاب في القانون الدولي العامصباحينور الهدى كاظم ناصر مطر 

د سمر عبدهللا هويدي . محمايه حقوق العمال في االتفاقيات الدوليهصباحينور الهدى محمد فضل كاظم 

اسماء محمد موسى. م. مالمنافسه غير المشروعةصباحينور عالء كامل طارش

حيدر عبد هللا الجوانب القانونيه للموازنه العامهصباحينور علي ثامر شارع 

باسم محسن نايفالمفهوم القانوني للمسؤولية التقصيريةصباحينور محمد عبد الجليل عبد هللا

ياسر حسن عليالعالقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدوليةصباحينورس حميد صبحي عبد

عادل عجيل عاشوردور القاضي باإلثباتصباحينوره حمود فرحان ذباح

كرار حيدر التعويض االتفاقيصباحيهاني مؤيد كاطع شليبه

الدكتوره صفاء كاظم حمايه االموال العامهصباحيهبه رزاق هادي ابوالشون

صالح شريف مكتوب/دكتوراسباب االباحه في القوانين الجنائيهصباحيهجران خشيش كاظم حسين 



حمود حيدر العويليقيادة السيارة تحت تأثير الكحولصباحيهديل جاسم حنتوش محمد

الدكتور حمود حيدر دور القانون الجنائي في مواجهة الماسونيةصباحيهديل عبدهللا فضاله ساجت 

عبدهللا محمد عودة التنظيم الدولي للهندسة الوراثيةصباحيهند رياض محسن مايع

علي جواد سندات الشحن في النقل البحريصباحيوفاء مشنان سلمان اسيود 

عباس لفته كورونا كظرف طارئ واالثرها على تطبيق العقود الحكوميةصباحيوئام احمد عبد الكاظم عيسى 

ايمن حسن مندل حقوق االنسان في االسالمصباحييوسف علي داخل عباس 

لطيف عبد الحسين 2005الحظر الموضوعي في دستور العراق صباحييونس عباس ثامر جياد

م سمر عبد هللا .مالقانون الدولي واثره في حماية البيئهصباحييونس عبد علي اليذ زغير


