
الموضوعالسنةالشهادةالمشرفاسم الرسالةاسم الباحثت

احمد صاحب منعم1
  دور االدارة في مكافحة المخدرات 

دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2018صادق محمد علي

حسن كاظم علوان الوائلي2

  التطور الحديث في اختصاص القضاء 

االداري المستعجل في حماية الحقوق 

والحريات دراسة مقارنة

القانون اإلداريم2018دكتوراهمازن ليلو

زيد رياض حسن االنباري3
  تقييد حرية الرأي بمقتضيات االمن العام 

في العراق دراسة مقارنة

عمار طارق 

عبدالعزيز
القانون اإلداريم2018

4
صالح علوان ناصر عبد 

النائلي

  أثر التحقيق االداري في الدعوى 

الجزائية دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2018دكتوراهمازن ليلو

5
عايد خليف منصور حسين 

السعيدي

  التنظيم القانوني للدرجة والوظيفة في 

التشريع العراقي دراسة مقارنة

غازي فيصل 

مهدي
القانون اإلداريم2018

علي كريم هاشم6
  التنظيم القانوني لعالقة مكتب المفتش 

العام بالهيئات الرقابية االخرى
القانون اإلداريم2018ماجستيرعمار طارق

عمار ماهر عبدالحسن7
  التنظيم القانوني لقوى االمن الداخلي في 

العراق دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2018دكتوراهعمار طارق عب

فالح حسن عيدان8
  تطويع التعويض في ظل التحوالت 

االقتصادية دراسة مقارنة

طارق كاظم 

عجيل
القانون اإلداريم2018

قاسم كريم عباس النفاخ9
  الوسائل غير القضائية ألنهاء العقوبات 

االنضباطية دراسة مقارنة

صادق محمد 

علي الحسيني
القانون اإلداريم2018

باسم جاسم محمدعلي10
  النظام القانوني للرهن التجاري دراسة 

قسم القانون, مقارنة   

باسم علوان 

العقابي
القانون التجاريم2018

عائد فوزي ابراهيم11
  التنظيم القانوني لشركة ادارة محفظة 

دراسة مقارنة– االوراق المالية 

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2018



لؤي دوهان جاسم12

  التنظيم القانوني للدفاتر التجارية 

االلكترونية وحجيتها في االثبات دراسة 

مقارنة

علي فوزي 

ابراهيم
القانون التجاريم2018

مكي شاكر محمود13
  ابطال قرار التحكيم التجاري دراسة 

مقارنة

ابراهيم اسماعيل 

ابراهيم
القانون التجاريم2018

انوار حسين سوادي14
  سلطة القاضي الجنائي وتقدير الخبرة 

دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2018ناصر كريمش

أميرة محسن مهدي15
  اختصاص القضاء الجنائي الوطني 

للنظر بالجرائم الدولية دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2018ماجستيرمحمد علي سالم

جاسم عبدالزهرة عويد16
  دور الحبس التنفيذي في تنفيذ االحكام 

والمحررات التنفيذية دراسة قانونية مقارنة

حسن حنتوش 

رشيد
القانون الجنائيم2018

سماح حبيب عكض17
  المسؤولية الجنائية الناشئة عن زراعة 

المخدرات دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2018ماجستيرعلي حمزة عسل

سهيلة جاسم محمد18

  الحماية الجنائية الموضوعية لممارسة 

الشعائر الدينية في العراق دراسة تأصيلية 

تحليلية مقارنة

عادل يوسف 

الشكري
القانون الجنائيم2018

صباح حميد جالب19
  جرائم االرهاب ذات الطابع السياسي 

دراسة مقارنة

حسون عبيد 

هجيج
القانون الجنائيم2018

عالء حسن عواد20
  اثر العقوبات الجنائية في الخدمة 

الوظيفية دراسة مقارنة

مبدر سلمان 

الويس
القانون الجنائيم2018ماجستير

علي احمد صكر21
  دور السياسة الجنائية في حماية حقوق 

االنسان الدينية دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2018ناصر كريمش

فاضل علي سلمان22
  جريمة تعريض الصغار والعجزة 

للخطر في التشريع العراقي دراسة مقارنة

اسراء محمد 

علي سالم
القانون الجنائيم2018

فيصل غازي محمد23
  االنابة القضائية في المواد الجزائية 

دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2018محمد علي سالم



كاظم راضي جبار24
ضمانات المتهم الحدث في التشريع 

العراقي دراسة مقارنة

ناصر كريمش 

خضير
القانون الجنائيم2018

25
مصطفى علي عبد الحسين 

مجيد النجم

  تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي دراسة 

مقارنة بين القانون الوضعي والفقه 

االسالمي

حسون عبيد 

هجيج الفتالوي
القانون الجنائيم2018ماجستير

نجاح حميد جالب26
  المصلحة في الطعن الجنائي دراسة 

مقارنة

حسون عبيد 

هجيج
القانون الجنائيم2018

نداء وحيد كشيش27
  حجز االموال في قانون مكافحة غسل 

االموال وتمويل االرهاب العراقي

اسراء محمد 

علي سالم
القانون الجنائيم2018

  قيمة االدلة الجنائية في كشف الجريمةنزار نزيه بخور28
عادل يوسف عبد 

النبي
القانون الجنائيم2018

واثق قاسم مطرود29
  استرداد االموال العامة المهربة دراسة 

مقارنة

عادل كاظم 

مسعود
القانون الجنائيم2018ماجستير

30
وسام صالح محسن 

الجابري

  الحماية الجنائية لجواز السفر دراسة 

مقارنة

اسراء محمد 

علي سالم
القانون الجنائيم2018ماجستير

 احمد عباس محمود31

  توزيع االختصاصات الخارجية بين 

السلطات االتحادية واالقاليم بموجب 

 دراسة مقارنة2005دستور العراق لسنة 

عمار طارق 

عبدالعزيز
القانون الدستوريم2018ماجستير

عادل حسن مطشر32
  عجز رئيس الدولة عن ممارسة 

اختصاصاته الدستورية دراسة مقارنة
القانون الدستوريم2018ماجستيرعمار طارق

علي مجيد خليل33
  النظام االتحادي في العراق بين النظرية 

والتطبيق
القانون الدستوريم2018علي نجيب حمزة

عمار حسن مطشر34
  التنظيم الدستوري لعجز رئيس الدولة 

عن ممارسة مهامه دراسة مقارنة

عمار طارق 

عبدالعزيز
القانون الدستوريم2018

محمد زامل كاظم35
  الحماية القانونية لحرية الصحافة دراسة 

مقارنة
القانون الدستوريم2018ماجستيرعمار طارق



محمد هاشم محمد36
  دور القضاء الدستوري في الرقابة على 

االمتناع التشريعي دراسة مقارنة
القانون الدستوريم2018حيدر محمد حسن

نجالء مهدي محسن بحر37

  اختصاص القضاء بالنظر في الطعون 

الهيأة القضائية لالنتخابات في / االنتخابية 

العراق إنموذجا دراسة مقارنة

القانون الدستوريم2018دكتوراهعدنان عاجل عبيد

هديل علي عبدالحسين38

  رقابة المفوضية العليا المستقلة 

لالنتخابات على االحزاب السياسية دراسة 

مقارنة

القانون الدستوريم2018ماجستيرعدنان عاجل عبيد

افراح عباس عبدعلي39
  مبدأ عدم االضرار بدول المجرى المائي 

الدولي المستخدم ألغراض غير مالحية

صدام حسين 

وداي
القانون الدوليم2018

انسام صبيح صادق شبر40
  تطبيقات العدالة االنتقالية بعد النزاعات 

المسلحة الداخلية

حيدر كاظم عبد 

علي
القانون الدوليم2018دكتوراه

41
حامد محمد علي هادي 

البلداوي

  التهجير القسري في اطار الصراعات 

المسلحة الداخلية العراق إنموذجا

خالد عكاب 

حسون
القانون الدوليم2018

حسين جعفر باقر اليعقوبي42

  حرية الرأي والتعبير في وسائل 

االتصال االلكترونية في ضوء القانون 

الدولي لحقوق االنسان

احمد عبيس 

الفتالوي
القانون الدوليم2018ماجستير

حسين صراخ ناهي43
  حدود سلطة االحتالل في االطار 

التشريعي
القانون الدوليم2018احمد عبيس نعمة

ساهرة حسين صبار44
  دور لجنة االمم المتحدة لبناء السالم بعد 

مرحلة النزاعات المسلحة

صدام حسين 

الفتالوي
القانون الدوليم2018

سعاد عبدالكاظم عبدالحميد45
  حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو 

والبروتوكول الملحق بها

احمد عبيس 

الفتالوي
القانون الدوليم2018

صادق تركي زغير46
  النظام القانوني للهدف العسكري في 

القانون الدولي االنساني

هادي نعيم 

المالكي
القانون الدوليم2018

عالء راجي علي47
  دور التشريعات القانونية في منع 

التهجير القسري أثنيا ومذهبيا في العراق
القانون الدوليم2018ماجستيراحمد عبيس نعمة



48
كرار عبد االمير 

عبدالعباس

  مسؤولية مرتكبي الجرائم ضد االنسانية 

امام المحكمة الجنائية الدولية
القانون الدوليم2018ماجستيراحمد عبيس نعمة

كفاح حبيب عكض49
  الحماية القانونية للمحتجزين والسجناء 

اثناء النزاعات المسلحة
القانون الدوليم2018دكتوراهحيدر ادهم الطائي

ميثم شاكر عبد الكريم50
  المسؤولية الدولية الناشئة عن دعم 

االرهاب

هادي نعيم خلف 

الكعبي
القانون الدوليم2018

هاشم حسين علي الشريفي51

  دور منظمة االمم المتحدة في انقاذ قواعد 

حقوق االنسان دراسة في اليات عمل 

مجلس حقوق االنسان

القانون الدوليم2018احمد عبيس نعمة

وجدي كامل متعب52
  التحكيم الدولي في اطار الملحق الثاني 

التفاقية منظمة التجارة الدولية
القانون الدوليم2018محمد خليل جعفر

53
ياسين شريف أنصيف 

الحجيمي

  التدخل الدولي االنساني في العراق 

واثره في مبدأ السيادة

فراس زهير 

الحسيني
القانون الدوليم2018

محمد مرعي جاسم54
  االرهاب واالختصاص الموضوعي 

للمحكمة الجنائية الدولية

عباس عبود 

عباس
القانون الدوليم2018دكتوراه

خالد غالب مطر55

  الحماية القانونية لضحايا النزاعات 

المسلحة دراسة في ضوء القانون الدولي 

االنساني والشريعة االسالمية

م2018دكتوراهعباس عبود
القانون الدولي 

اإلنساني

عباس فاضل بدر56

  المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات 

القانون الدولي االنساني في العراق 

جريمتي سبايكر وخطف النساء 

االيزيديات إنموذجا

م2018ماجستيراحمد عبدالرزاق
القانون الدولي 

اإلنساني

عبداالله نيرمان سرحان57
  دور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في 

تطبيق القانون الدولي االنساني

حيدر كاظم عبد 

علي
م2018ماجستير

القانون الدولي 

اإلنساني

فالح حسن اسماعيل58
  حماية المقاتلين اثناء النزاعات المسلحة 

الدولية

حيدر كاظم 

عبدعلي
م2018

القانون الدولي 

اإلنساني

محمد جاسم محمد59
  المفقودون دراسة تحليلية في القانون 

الدولي االنساني

حيدر كاظم 

عبدعلي
م2018

القانون الدولي 

اإلنساني



محمد حاكم كوير60
  المسؤولية الدولية عن انتهاء مبادئ 

الحظر والتقييد في القانون الدولي االنساني

احمد عبيس 

الفتالوي
م2018

القانون الدولي 

اإلنساني

محمد عبدالكريم سالم61
  اثر النزاع المسلح غير الدولي على 

العمل االنساني

عبد علي محمد 

سوادي
م2018ماجستير

القانون الدولي 

اإلنساني

اثير سلمان شكير62
  االتفاقات المعدلة إلحكام المسؤولية 

العقدية دراسة مقارنة

منصور حاتم 

محسن
القانون المدنيم2018ماجستير

حوراء جبار مزهر63
  حكم المقبوض بالعقد الباطل دراسة 

مقارنة
القانون المدنيم2018عزيز كاظم جبر

زينة محمد صالح المهنا64
  تصرفات المريض مرض الموت دراسة 

مقارنة
القانون المدنيم2018عزيز كاظم جبر

  تعدد اطراف الوكالة دراسة مقارنةضياء طالل سلومي65
ضمير حسين 

ناصر
القانون المدنيم2018

كاظم خضير عباس66
  الحماية القانونية للمستهلك دراسة مقارنة 

قسم القانون  , 

ضمير حسين 

ناصر
القانون المدنيم2018

ماجد حمدان عاجب67
  سلطة القاضي في تعديل العقد دراسة 

مقارنة

ضمير حسين 

المعموري
القانون المدنيم2018

محمد حسين جاسم68
  مسؤولية المهندس المعماري المدنية في 

القانون العراقي والمقارن

حسن حنتوش 

رشيد
القانون المدنيم2018

هالة رحيم مهدي69
  المسؤولية المدنية الناتجة عن االصابات 

الرياضية لالعب المحترف دراسة مقارنة
القانون المدنيم2018ضمير المعموري


