
الموضوعالسنةالشهادةالمشرفاسم الرسالةاسم الباحثت

اسعد كريم علكم1
  التزام االدارة بمبدأ الحيطة في مجال 

الضبط البيئي دراسة مقارنة

عامر زغير 

محيسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

جواد كاظم طراد2
  التنظيم القانوني لعقود الجباية والصيانة 

والتأهيل في مرفق الكهرباء في العراق
القانون اإلداريم2019دكتوراهسحر جبار يعقوب

حيدر جبل لفتة3
  حدود الرقابة االدارية على اعمال دواوين 

االوقاف دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019ماجستيرسحر جبار يعقوب

حيدر فاضل فيصل4
  دور مجلس الدولة في نشاط الحكومات 

المحلية في العراق دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019دكتوراهمازن ليلو راضي

رحيم كاظم شناوة5

  اختصاصات المحكمة االدارية العليا في 

العراق في حل اشكاليات التنازع داخل 

القضاء االداري دراسة مقارنة

صادق محمد علي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

ساجدة قاسم مجيد6
  امتناع االدارة عن تسديد مستحقات 

المتعاقدين في عقد االشغال العامة
القانون اإلداريم2019ماجستيرعلي سعد عمران

سلمان داود كريم7
  التنظيم القانوني لالعمامات االدارية في 

العراق دراسة مقارنة

صادق محمدعلي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

8
سناء عبد اللطيف 

خضر

  التنظيم القانوني لهيئة االعالم واالتصاالت 

في العراق دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019ماجستيرسحر جبار يعقوب

صفد نوري احمد9
  الرقابة االدارية على سوق االوراق المالية 

دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019ماجستيرسحر جبار مجي

عقيل جاسم خلف10
  انعدام الحكم القضائي االداري دراسة 

مقارنة

عامر زغير 

محيسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

علي عباس صباح11
  التنظيم القانوني إلعارة الموظف العام في 

التشريع العراقي دراسة مقارنة

صادق محمد علي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير



علي محسن طويب12
  سلطة المحكمة االدارية العليا في وقف 

تنفيذ الحكم القضائي دراسة مقارنة

عامر زغير 

محيسن
القانون اإلداريم2019دكتوراه

فالح حسن المهنا13
  التنظيم القانوني للهيأة العليا للحج والعمرة 

في العراق دراسة مقارنة

صادق محمدعلي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

قاسم مطشر قاسم14
  المسؤولية التقصيرية الناشئة عن االخالل 

بتنفيذ عقود الخدمة النفطية دراسة مقارنة

حسنين عبدالقادر 

معروف
القانون اإلداريم2019ماجستير

15
كاظم عبد نور 

هادي

  الضبط االداري العمراني في العراق 

دراسة مقارنة

صادق محمد علي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

16
محمد بردي 

راضي القريشي

  االثار القانونية للعقوبات المفروضة على 

رجل الشرطة دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019دكتوراهعلي احمد حسن

محمد سامي مظلوم17
  االطار القانوني للنظام االنضباطي لقوى 

االمن الداخلي دراسة مقارنة
القانون اإلداريم2019دكتوراهعلي سعد عمران

ناصر شيهان شهيب18
  الموازنة بين السلطة والحرية في القرارات 

ذات الشأن االمني
القانون اإلداريم2019ماجستيرمازن ليلو راضي

19
هيثم علي كزار 

الخفاجي

  دور االدارة في منع جنوح االحداث دراسة 

مقارنة

صادق محمد علي 

حسن
القانون اإلداريم2019ماجستير

سعد حمزة ناصح20
  التأمين ضد االخطار االرهابية دراسة 

مقارنة

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2019ماجستير

سعد طالب سعدون21
  حجية الشحن في النقل متعدد الوسائط 

دراسة مقارنة

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2019ماجستير

شيماء عواد عزيز22
  مسؤولية المصرف عن عمليات االقراض 

اتجاه العميل دراسة مقارنة
القانون التجاريم2019ماجستيراحمد سامي مر

علي حسين دويح23
  القانون الواجب التطبيق على العالمة 

التجارية االلكترونية دراسة مقارنة

عبدالرسول 

عبدالرضا
القانون التجاريم2019ماجستير



علي فضالة موسى24

  مدى مالءمة تشريعات الملكية الفكرية 

العراقية كجزء من متطلبات االنضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2019ماجستير

25
عمار نايف عبد 

زكم

  التنظيم القانوني للعقود اآلجلة في سوق 

االوراق المالية

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2019ماجستير

26
منى عبدالوهاب 

مظهر

  النظام القانوني لوصاية البنك المركزي 

العراقي دراسة مقارنة

احمد سامي 

مرهون
القانون التجاريم2019ماجستير

  حوكمة سوق االوراق المالية دراسة مقارنةنادية عبيد خضير27
إبراهيم اسماعيل 

ابراهيم
القانون التجاريم2019ماجستير

ابراهيم خلف محمد28
  الحماية الجنائية الموضوعية للمزروعات 

النباتية دراسة مقارنة

اسماعيل نعمة 

عبود
القانون الجنائيم2019ماجستير

احمد بنو حسين29
  المسؤولية الجزائية لمزودي خدمة 

االنترنيت دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرعدي جابر هادي

القانون الجنائيم2019دكتوراهخالد خضير دحام  تنفيذ االحكام الجزائية في قضايا الفساداحمد مجيد فليفل30

31
بركات عباس 

غالي الخفاجي

  الضمانات االجرائية للمحاكمة العادلة 

دراسة مقارنة في القانون الجنائي وقضاء 

االمام علي بن ابي طالب ع

عادل يوسف 

الشكري
القانون الجنائيم2019ماجستير

ثامر شاكر شناوه32
  تجميد االموال دراسة في قانون مكافحة 

غسيل االموال العراقي والقوانين المقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرخالد خضير دحام

جعفر حامد عبد33

  جريمة الحاق االذى بالنفس دراسة في 

قانون عقوبات قوى االمن الداخلي والقوانين 

المقارنة

القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد حمدهللا احمد

34
جواد عبدالكاظم 

رزيج

  قيد تحريك الدعوى الجزائية بأذن المرجع 

االداري
القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد كيالن عبدهللا

القانون الجنائيم2019ماجستيرخالد خضير دحام  الجرائم الماسة بالمناقصات العامةحسن حمود حساني35



حسن كاظم جعفر36
  المسؤولية الجزائية لجريمة تسريب الوثائق 

عن طريق شبكة االنترنيت

احمد سامر 

مرهون
القانون الجنائيم2019ماجستير

37
حسين اصيعيصع 

عبد

  المسؤولية الجنائية لصاحب العمل دراسة 

مقارنة

زين العابدي عواد 

كاظم
القانون الجنائيم2019ماجستير

38
خالد كامل مطلب 

الحساني

  الرقابة التمييزية على قرارات محاكم قوى 

االمن الداخلي دراسة مقارنة

زين العابدين 

عواد كاظم
القانون الجنائيم2019ماجستير

خلدون عطية مزهر39

  االختصاص الجنائي لدائرة المدعي العام 

االداري والمالي وقضايا المال العام دراسة 

مقارنة

ناصر كريمش 

خضر
القانون الجنائيم2019ماجستير

40
رياض حامد جايش 

الزيادي

  الخطأ المادي في الحكم الجزائي دراسة 

مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرخالد خضير دحام

41
زينة عبدالكريم 

مطر

  المسؤولية الجزائية عن الجريمة االرهابية 

دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرخالد خضير دحام

سامي غازي كلف42

  بطالن االجراءات الجزائية دراسة في 

قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخلي والقوانين المقارنة

القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد حمدهللا حمد

سجى محمد علي43
  احكام جريمة التخابر في التشريع العراقي 

دراسة مقارنة

علي عادل 

اسماعيل
القانون الجنائيم2019ماجستير

سرور سعدون طه44
  جريمة انتحال االسماء والصفات دراسة 

مقارنة

اسراء محمد علي 

سالم
القانون الجنائيم2019ماجستير

45
صادق رسول 

حسون
القانون الجنائيم2019ماجستيرعلي حمزة عسل  التفريد القضائي للعقوبة دراسة مقارنة

عبدهللا نجم عبدهللا46
  أثر الحكم الجنائي النهائي على سلطات 

االدارة في فرض العقوبة
القانون الجنائيم2019ماجستيرعلي حمزة عسل

47

عبدالهادي رحمان 

محمد محمود 

الغانمي

  االختصاص القضائي في جرائم االرهاب 

دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019دكتوراهحسون عبيد مجيج



القانون الجنائيم2019ماجستيرحسون عبيد هجيج  جريمة تجفيف االهوار دراسة مقارنةعصام مهدي موسى48

علي تايه يوسف49
  المسؤولية الجزائية لضبط الجيش الناشئة 

عن االخالل بالقانون العسكري دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرخالد خضير دحام

50
علي خضر 

عبدالزهرة

  حدود جريمة استغالل الوظيفة دراسة 

مقارنة
القانون الجنائيم2019دكتوراهعلي حمزة عسل

علي سعد فارس51

  جريمة االتجار بالمخدرات والمؤثرات 

 2017 لسنة 50العقلية في قانون رقم 

دراسة مقارنة

القانون الجنائيم2019ماجستيرمبدر سلمان الويس

فاتن خالد سرمك52
  مسؤولية الطبيب الجزائية عن الخطأ في 

التلقيح االنجابي البشري دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيرعلي حمزة عسل

53
فالح حسن محسن 

الشحماني

  السياسة الجنائية في تجريم هتك العرض 

واالخالل بالحياء العام دراسة مقارنة
القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد كيالن عبدهللا

54
ماجد عبدعلي 

حردان

  االختصاص النوعي لمحاكمة قوى االمن 

الداخلي دراسة مقارنة

اسراء محمد علي 

سالم
القانون الجنائيم2019دكتوراه

محمد جاسم بطي55
  الحماية الجزائية الموضوعية للمسؤولين 

عن العملية التربوية والتعليمية

جمال عبدالحسين 

الحيدري
القانون الجنائيم2019ماجستير

56
مكي عبدالواحد 

كاظم

  دور االدعاء العام في قضايا الفساد دراسة 

2017 لسنة 49في قانون االدعاء العام رقم 
القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد كيالن عبدهللا

57
ميثاق طالب احمد 

التميمي
القانون الجنائيم2019ماجستيرعلي حمزة عسل  السياسية الجنائية واثرها في تعدد الجرائم

القانون الجنائيم2019ماجستيراحمد حمد هللا احمد  الحماية الجنائية للعامل دراسة مقارنةنهاد علي ملك58

يوسف فاضل طه59
  االثر المترتب على مخالفة ضوابط تسبيب 

الحكم الجزائي في التشريع العراقي

عادل يوسف 

عبدالنبي
القانون الجنائيم2019ماجستير



يوسف كاصد عطية60
  تساند االدلة في الدعوى الجزائية دراسة 

مقارنة

حسوني عبيد 

هجيج
القانون الجنائيم2019ماجستير

احمد جاسم كاظم61
  النظام القانوني النعقاد مجلس النواب 

 دراسة مقارنة2005العراقي وفقا لدستور 
القانون الدستوريم2019دكتوراهساجد محمد كاظم

62
احمد عبد جابر 

الكفيشي

  التنظيم القانوني لإليرادات االتحادية في 

 2005ظل دستور جمهورية العراق لعام 

دراسة مقارنة

علي يوسف 

عبدالنبي
القانون الدستوريم2019دكتوراه

63
امير طاهر حسين 

الكناني
  اتهام رئيس الدولة ومحاكمته دراسة مقارنة

علي يوسف 

عبدالنبي
القانون الدستوريم2019دكتوراه

جبار عبد الخالق64
  التزام السلطة االتحادية في المحافظة على 

وحدة العراق دراسة مقارنة
القانون الدستوريم2019ماجستيرعدنان عاجل عبيد

حسن عباس محسن65

  اصالح بعض المؤسسات الدستورية في 

 دراسة 2005دستور جمهورية العراق لسنة 

تحليلية مقارنة

القانون الدستوريم2019ماجستيرحيدر محمد حسن

66
حيدر رسول 

محسن الكعبي

  الرقابة البرلمانية على رسم السياسة المالية 

2005في ظل دستور جمهورية العراق لعام 

ساجد محمد كاظم 

الزاملي
القانون الدستوريم2019دكتوراه

67
حيدر عبدالرضا 

عبد علي

  اصالح المؤسسات الدستورية لنظام الحكم 

2005في دستور جمهورية العراق لسنة 
القانون الدستوريم2019دكتوراهعدنان عاجل عبيد

زمن جمال جابر68

  اختصاصات مجلس النواب بالشؤون 

الخارجية في دستور جمهورية العراق 

 دراسة مقارنة2005

القانون الدستوريم2019ماجستيرسحر جبار يعقوب

شامل حافظ شنان69

  دور القضاء الدستوري في تطوير 

ضمانات الحقوق والحريات العامة دراسة 

مقارنة

القانون الدستوريم2019دكتوراهميثم حنظل شريف

صبا مهدي هادي70
  الحماية القانونية لحق الضمان االجتماعي 

دراسة مقارنة
القانون الدستوريم2019ماجستيرعلي سعد عمران

71
عبدالمهدي صاحب 

عبدالمطلب

  دستورية تولي المرأة للقضاء وفقا لدستور 

 دراسة مقارنة2005جمهورية العراق لسنة 
القانون الدستوريم2019ماجستيرعدنان عاجل عبيد



علي جاسب ثعبان72

  اختصاص المحكمة االتحادية العليا 

بالمصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات 

العامة لعضوية مجلس النواب دراسة تحليلية

القانون الدستوريم2019ماجستيرحيدر محمد حسن

73
علي عبد السادة 

جعيز

  رقابة المحكمة االتحادية العليا على 

االصالحات الحكومية في العراق دراسة 

مقارنة

القانون الدستوريم2019ماجستيرعدنان عاجل عبيد

كرار حليم حسن74
  النظام القانوني النضباط العامل في 

التشريع العراقي دراسة مقارنة
القانون الدستوريم2019ماجستيرعلي سعد عمران

75
محمد محمود 

حميدي التميمي

  اثر اساءة استعمال حرية التعبير عن الرأي 

على االمن العام في العراق دراسة مقارنة

مصدق عادل 

طالب
القانون الدستوريم2019ماجستير

76
محمدعلي محمد 

علي

  التنظيم القانوني لحرية االلتزام باألحوال 

الشخصية وفقا لدستور جمهورية العراق 

2005لسنة 

القانون الدستوريم2019دكتوراهعدنان عاجل عبيد

نجم عبدهللا حمزة77

  اختصاص المحكمة االتحادية العليا بالرقابة 

على االستقالل الذاتي لألقاليم في الدولة 

االتحادية دراسة مقارنة

القانون الدستوريم2019ماجستيرحسين جبر حسين

هدى سعدي مزعل78

  تدخل السلطة القضائية في اختصاصات 

السلطة التشريعية في دستور جمهورية 

 دراسة مقارنة2005العراق لسنة 

القانون الدستوريم2019ماجستيرميثم حنظل شريف

79
احمد عبدالجواد 

عباس

  والية المحكمة الجنائية الدولية على الدولة 

غير االطراف وفقا لنظام روما االساس

عبدالهادي نعيم 

خلف
القانون الدوليم2019ماجستير

80
ايمان هاتف نايف 

تفاح
  االتجار بالنساء في ضوء القانون الدولي

  االتجار بالنساء 

في ضوء القانون 

الدولي

القانون الدوليم2019ماجستير

حسنين علي حسن81
  الحماية القانونية للموظف الدولي اثناء 

النزاعات المسلحة الدولية
القانون الدوليم2019ماجستيراحمد شاكر سلمان

  التنظيم القانوني لمكافحة تمويل االرهابخديجة ناشي شذر82
احمد عبيس 

افتالوي
القانون الدوليم2019ماجستير

83
رافع عبدالجبار 

نوشي

  دور االمم المتحدة في ترسيم الحدود البرية 

الحدود العراقية الكويتية إنموذجا
القانون الدوليم2019ماجستيرطيبة جواد حمد



84
عبدالرضا بشن 

حسن
  المسؤولية الجنائية للمقاتلين غير الشرعيين

حيدر كاظم عبد 

علي
القانون الدوليم2019دكتوراه

85
عبدهللا جبار منشد 

االعاجيبي

  اليات استرداد عائدات الفساد في ضوء 

اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

 العراق إنموذجا2003

القانون الدوليم2019ماجستيراحمد عبيس نعمة

عقيل سالم عودة86
  دور المنظمات غير الحكومية في تطوير 

القانون الدولي البيئي
القانون الدوليم2019ماجستيراحمد عبيس نعمة

87
عقيل عبدالحسين 

وحيد

  التحريض على العنف في وسائل االعالم 

اثناء النزاعات المسلحة وتطبيقاته في العراق
القانون الدوليم2019ماجستيرمحمود خليل جعفر

88
علي عبد مسلم 

صاحب

  الحق في تقرير المصير ومبدا وحدة الدولة 

في القانون الدولي العراق إنموذجا
القانون الدوليم2019ماجستيراحمد شاكر سلمان

علي ناظم سلمان89
  جريمة الترحيل والنقل القسري في القانون 

الدولي االنساني

حيدر ادهم عبد 

الهادي الطائي
القانون الدوليم2019ماجستير

90
فاضل عبدالعباس 

صالح

  آليات تسوية النزاعات الحدودية الدولية 

العراق إنموذجا
القانون الدوليم2019ماجستيرمها محمد ايوب

ماجد عباس خرباط91
  حقوق الدول المتضررة جغرافيا 

والتزاماتها في المنطقة االقتصادية الخالصة
القانون الدوليم2019ماجستيرصدام حسين وداي

محمد حسن زامل92
  دور الممارسة الدولية في تكوين القانون 

الدولي االنساني العرفي
القانون الدوليم2019ماجستيرمها احمد ايوب

93
محمود عبدالرضا 

طالل

  دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق 

قواعد القانون الدولي االنساني
القانون الدوليم2019ماجستيرحيدر عبد علي

94
مسافر كاظم احمد 

الياسري

  سلطة مجلس االمن في االحالة واثرها في 

ممارسة المحكمة الجنائية الدولية 

الختصاصها

صدام حسين 

وادي الفتالوي
القانون الدوليم2019ماجستير

95
ميثم جواد علي 

التميمي

  االحتياطات المستطاعة في ضوء احكام 

القانون الدولي االنساني
القانون الدوليم2019ماجستيراحمد عبيس نعمة



96
نقاء ثابت ضاري 

الفياض

  حماية المناطق باتفاق االطراف المتنازعة 

أثناء النزاعات المسلحة الدولية

حيدر كاظم 

عبدعلي
القانون الدوليم2019ماجستير

هند مهند عبد97
  دور قواعد النازع النوعي في حل مشكلة 

تنازع القوانين دراسة مقارنة
القانون الدوليم2019دكتوراهكريم مزعل

نوار رحمن كميل98
  تطور االختصاص القضائي للمركز 

للتسوية منازعات االستثمار دراسة نقدية
م2019ماجستيرنظام جبر طالب

القانون الدولي 

الخاص

99
احمد كاظم عسكر 

مغير

  المبادئ القضائية ودورها في سد النقص 

التشريعي دراسة مقارنة

ضمير حسين 

ناصر
القانون المدنيم2019ماجستير

اسامة شريف جويد100

  تعويض المتضررين من حوادث السيارات 

على وفق قانون التأمين االلزامي دراسة 

مقارنة

القانون المدنيم2019ماجستيرغني ريسان جادر

101
اياد كاظم 

عبدالزهرة
القانون المدنيم2019ماجستيرغني ريسان جادر  النظام القانوني للكفالة العينية دراسة مقارنة

باقر حسين كاظم102
  دور مؤسسات التمويل العقاري في 

المشاريع االستثمارية دراسة مقارنة
القانون المدنيم2019دكتوراهعزيز كاظم جبر

103
جاسم محمد جابر 

صالح ال جميل
القانون المدنيم2019ماجستيرعزيز كاظم جبر  المسؤولية التقصيرية للمنتج دراسة مقارنة

  دفع المحكمة بالنظام العام دراسة مقارنةحسن جعفر موسى104
ضمير حسين 

ناصر
القانون المدنيم2019ماجستير

105
حسين عبدالوهاب 

نوري
القانون المدنيم2019ماجستيردرع حماد عبد  االحوال الطارئة على الرهن دراسة مقارنة

القانون المدنيم2019ماجستيرحيدر فليح حسن  القسمة العينية للمال الشائع دراسة مقارنةحسين علي ياسر106

107
رشا ميثم مجيد ابو 

كلل

  المسؤولية المدنية عن االضرار النووية 

دراسة مقارنة
القانون المدنيم2019ماجستيرعزيز كاظم جبر



القانون المدنيم2019ماجستيروسن قاسم غني  االعتبار العيني للمعقود عليه دراسة مقارنةسعد عزيز جبار108

109
عبدالكريم عباس 

عبدالكريم

  تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع 

الدعوى دراسة مقارنة

هادي حسين عبد 

علي
القانون المدنيم2019ماجستير

علي عادل حمزة110
  المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام 

اجهزة كشف المتفجرات

حسن حنتوش 

رشيد
القانون المدنيم2019ماجستير

111
علي موسى 

عبدالحر

  النظام القانوني لعقود التنقيب على النفط 

دراسة مقارنة

سالم عبدالزهرة 

عبدهللا
القانون المدنيم2019ماجستير

112
علي هادي جهاد 

ابو طبيخ

  السلطة التقديرية للقاضي المدني في ادلة 

االثبات دراسة مقارنة

ضمير حسين 

المعموري
القانون المدنيم2019ماجستير

  سلطة تصرف الراهن في العقار المرهونلقاء خالد عبد علي113
ضمير حسين 

ناصر
القانون المدنيم2019ماجستير


