
 
 

 

 ببلوغرافيا لرسائل الماجستير والدكتوراه

 القانون الدولي
سنة 

 النشر

 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر

ن كلية القانوبغداد 7891 لدولية االتسوية السلمية للنزاعات افعالية مبد  ماجستير   ابراهيم احمد السامرائي  

             

1-  

ن القانوبغداد كلية 2002 مم الحماية الدولية لحقوق االنسان في ظل اال دكتوراة  

 المتحدة 

-2 ابراهيم احمد السامرائي  

ن بغداد كليةالقانو 2002 ون قاعدة العقد شريعة المتقاعدين قي القان دكتوراة  

 الدولي العام 

-3 احمد تقي فيصل   

نالقانوبغداد كلية 7881 تحدة التدابير العسكرية في ميثاق الالمم الم  ماجستير 

 وتطبيقاتهاعلى العراق 

-4 احمد حميد الجميلي   

ن القانوبغداد كلية 7891 اتها المعاهدات الدولية وتطبيقاثر الحرب في    ماجستير 

 على المعاهدات العراقية االيرانية 

-5 احمد عبدهللا الماضي   

ن القانوبغداد كلية 7888  منظمةالتجارة العالمية ودراسة في القانون دكتوراة  

        لي العام               الدو

-6 احمد عبد هللا الماضي   

نوبغداد كلية القان 2002 القواعد المادية في العقود الدولية دراسة   ماجستير 

 مقارنة 

-7 احمد مهدي صالح   

ون بغداد كلية القان 7888 -8 احمد مهدي صالح محمد االمن الدولي في ميثاق االمم المتحدة   ماجستير   

ون بغداد كلية القان 2000 مناطق حظر الطيران في شمال العراق   ماجستير 

وجنوبة ومبدا سيادة الدولة على اقليمها 

 الجنوبي 

-9 احمد نديم الياسين   

ون بغداد كلية القان 2002  الجزاءات التاديبية واالنسحاب قي قانون  ماجستير 

 المنظمات الدولية 

اركان حميد جديع 

 الدليمي 

11-  

ون بغداد كلية القان 7898 ي القاعدة الدولية في مواجهة النظام القانون  ماجستير 

الداخلي مع دراسة تطبيقية في القانون 

 العراقي 

اسامة ثابت ذاكر 

 االلوسي 

11-  

ونالقانبغداد كلية  7881 اسامة ثابت ذاكر  المسؤولية الدولية عن الجرائم  دكتوراة  

 االلوسي 

12-  

ون بغداد كلية القان 2002 صبري محمد اسامة  قاعدة االيدي النظيفة   ماجستير    13-  

ون بغداد كلية القان 2001 ايا اثار االحكام االجنبية في العراق في القض  ماجستير 

 المدنية والتجارية 

-14 اسراء عبد الوهاب ناجي   

ون بغداد كلية القان 7891 ة معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية دراس  ماجستير 

 مقارنة 

ايمان ناجي عبد المجيد 

 العزاوي 

15-  

ون بغداد كلية القان 2001 قانون واجب التطبيق على عقد المنظمة  دكتوراة  

 الدولية مع شخص القانون 

ايمان ناجي عبد المجيد 

 العزاوي 

16-  

ون بغداد كلية القان 1990 ايمن سبعاوي ابراهيم  التحفظ في الماهدات الدولية   ماجستير 

  سنالح

17-  

ون بغداد كلية القان 7888  تطبيق الماهدات الدولية وسريانها دكتوراة  

 

-18 ايمن سبعاوي ابراهيم   



 
 

ون بغداد كلية القان 7882 قاتة النظام القانوني الدولي لالجئين وتطبي  ماجستير 

 في الوطن العربي 

بابكر محمد علي عبد 

 الرحمن 

19-  

ونالقان بغداد كلية 7888  التحكيم االختياري وسيلة لفعل منازعات  ماجستير 

 العقود الدولية دراسة مقارنة 

-21 باسم سعيد يونس   

ون بغداد كلية القان 7881 بشار سبعاوي ابراهيم  االكراةفي المعاهدات الدولية   ماجستير 

 الحسن 

21-  

نوالقان بغداد كلية 7888  بشار سبعاوي ابراهيم  انهاء المعاهدات الدولية  دكتوراة  

              الحسن 

22-  

ون بغداد كلية القان 2007 الضررالعابر للحدود عن انشطة اليحظرها   ماجستير 

 القانون الدولي 

 بشير جمعة عبد الجبار

 الكبيسي 

23-  

ون بغداد كلية القان 2001  بشير جمعة عبد الجبار الحماية الدولية للغالف الجوي  دكتوراة  

 الكبيسي 

24-  

ون بغداد كلية القان 7891 دولي االستخدام السلمي للبحار في القانون ال  ماجستير  -25 بوشة صالح    

ون بغداد كلية القان 2007 ين تنفيذ احكام التحكيم  والقضاء الد ولي  ماجستير  -26   بيداء علي ولي الجميلي   

ون بغداد كلية القان 2007 ة مسؤولية الموظف الدولي في مجال الوظيف  ماجستير 

 الدولية 

-27 ثابت محمد عبدهللا   

ون بغداد كلية القان 2001 -28  ثامر داود عبود الشافعي تعدد جنسية الفرد واثارة القانونية   ماجستير   

ون بغداد كلية القان 7881 حة قواعد استغالل االنهار الدولية لغير المال  ماجستير 

 ومدى تطبيقها في العراق 

-29 جعفر خزعل جاسم   

ون بغداد كلية القان 7888 -31 جعفر خزعل جاسم  نظرية المخاطرة في القانون الدولي  دكتوراة    

ون بغداد كلية القان 7880 -31 جعفر صادق مهدي  ضمانات حقوق االنسان دراسة مقارنة   ماجستير   

ون بغداد كلية القان 7819 في  تحديد المجاالت البحرية للدول الساحلية دكتوراة  

 الخليج العربي 

 32 جنان جميل سكر 

ون بغداد كلية القان 7888 الحماية الدولية للصحفين في مناطق   ماجستير 

 النزاعات المسلحة 

 33 جويتار محمد رشيد 

ون بغداد كلية القان 2000 لية االستخدام المصنف والمعقول لالنهار الدو  ماجستير    34 محمد حسين رشيد  

ون بغداد كلية القان 2001 نازع حاالت تطبيق قانون القاضي في نطاق ت  ماجستير 

 القوانين 

محمد خيري كصير 

 الجشعمي 

35-  

ون بغداد كلية القان 7899 -36 محمد محمود امين  قواعد الحرب البحرية   ماجستير   

ونبغداد كلية القان  2001  37 محمد محمود امين  نظرية الفعل غير المشروع دوليا  دكتوراة  

لي مبدا حق تقرير المصير في القانون الدو  ماجستير  نوبغداد كلية القان 7892

 والقضية الفلسطينية 

 38 محمود عرب سعيد 

 39   مشكاة صبيح عبد علي التحفظات على التصريح   ماجستير  ونالقانبغداد كلية  7881

ون بغداد كلية القان 2007 مبادئ العدل واالنصاف المصدر للقانون  دكتوراة  

 الدولي العام 

 مشكاة صبيح عبد علي

 المؤمن 

41 

ون بغداد كلية القان 2009 البلد المحتل  اتجاةدولة المحتلة لالتزام ا دكتوراة  

 دراسة حالة العراق

 41  معتز فيصل العباسي

ون بغداد كلية القان 2007 لي مبدأ عدم التميز ضد المرأة في اقانون الدو  ماجستير 

 والشريعة االسالمية 

 42 منال فنجان علك 

ون بغداد كلية القان 7889 ميادة عبد الكاظم  مسؤولية االمم المتحدة عن قراراتها   ماجستير 

 الحجامي 

43 

ون بغداد كلية القان 2002 ميادة عبد الكاظم  االلتزامات الدبلوماسية لدول المقر دكتوراة  

 الحجامي

44 



 
 

ون بغداد كلية القان 2000  جريمة ابادة الجنس البشري دراسة في   ماجستير 

 

ناظم احمد منديل 

 التكريتي 

45 

و بغداد كلية القان 2002

 ن

تنازع القوانين في منازعات التجارة   ماجستير

لكترونية اال  

 46  نافع بحرسلطان الباني

ون بغداد كلية القان 2007 االختصاص االستشاري لمحكمة العدل   ماجستير 

 الدولية 

  47 نايف  احمد ضاحي 

ون بغداد كلية القان 2002  اختصاص محكمة العدل الدولية في تحديد  ماجستير 

 اختصاصها 

 48 نبراس ابراهيم مسلم 

ونلقانبغداد كلية ا 2007  49 نداء مطشر صادق  التخلف في العالم الثالث  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7891  51 نعمان عطا هللا الهيتي  استشعار االرض من القضاء الخارجي   ماحستير 

ونبغداد كلية القان 2000 يحقوق الدول وواجباتها في القضاء الخارج دكتوراة    51 نعمان عطاهللا الهيتي  

ون بغداد كلية القان 7892  52 نعمة علي حسين  مشكلة االرهاب الدولي   ماجستير 

ونبغداد كلية القان 2001  53 هديل صالح الجنابي  مسؤولية المنظمة الدولية   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7811 هيثم احمد حسن  جريمة اختطاف الطائرات   ماجستير 

 الناصري 

54 

ونبغداد كلية القان 7887 دولي في االطار القانوني للنظام االقتصادي ال  ماجستير  ياسين علي سلمان  

 الطائي             

55 

ون بغداد كلية القان 2001 ي الجرائم ضد االنسانية في القانون الدول  ماجستير 

 الجنائي 

 56 يعرب عدنان العابد 

ونبغداد كلية القان 2001 انون عدام جنسية الفرد في ضوء القمشكلة ان ماجستير 

 الدولي والمقارن

 57 رغد عبد االمير مظلوم

ون بغداد كلية القان 7812 الظروف في المعاهدات الدولية اثر تغير   ماجستير   58 رياض جالل الياور  

ون بغداد كلية القان 7887

  

المسؤولية الدولية عن انشطة القضاء   ماجستير

 الخارجي دراسة في القانون الدولي 

 59 رياض يلدا اوشانا 

ون بغداد كلية القان 2002 زهراء عصام عبد  حماية التراث الثقافي المغمور بالمياة   ماجستير 

 الوهاب 

61 

ون بغداد كلية القان 7882 ن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة ع  ماجستير 

 افعال اليحضرها القانون الدولي 

زيدون سعدون بشار 

 السعيدي 

61 

ون بغداد كلية القان 7891  62  سبعاوي ابراهيم الحسن االمن  الجماعي  العربي     ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7891 ابراهيم الحسن  سسبعاوي   حل النزاعات بين الدول العربية   دكتوراة    63 

ون بغداد كلية القان 7811  ماجستير 

  

قيعان  النظام القانوني للستكشاف واالستثمار

البحار والمحيطات وباطنها الواقعة خارج 

ةالوالية الوطني  

 64  سعد عبد الكريم العطار 

ون بغداد كلية القان 2001  ماجستير 

  

س الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة االحتبا

 الحراري 

م طارق عبد الكريسالفة   65 

ون بغداد كلية القان 7889 الحصانة القضائية للدولة في الميدان   ماجستير 

 التجارية 

 66 سما  سلطان الشاوي 

ون بغداد كلية القان 2002 ونانالقاستخدام سالح اليورانيوم المنضب و  دكتوراة    67 سما سلطان  الشاوي  

ونبغداد كلية القان 7888 ام التدابير المضادة في القانون الدولي الع  ماجستير    دسمية رشيد جابر الزبي 

    

68 

ون بغداد كلية القان 2001 نون بقاالمنازعات الدولية المتعلقة تسوية   د كتوراة  

 البحار 

سمية رشيد جابر 

 الزبيدي 

69 



 
 

ون بغداد كلية القان 2001  للمعتقلين في القانون لمركز القانونيا  ماجستير 

 الدولي االنساني 

 71 سمير برهان رشيد

ون بغداد كلية القان 7819 لنزاعات المسلحة في القانون الدولي ا  ماجستير  سمير عبد العزيز  

 المرغي 

71 

ون بغداد كلية القان 2001 ر البيئيالمسؤولية الدولية  عن الضر  ماجستير  سهير ابراهيم حاجم  

 الهيتي 

72 

ونبغداد كلية القان 7818 ي في الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماس دكتوراة  

 القانون العراقي 

 73  سهيل حسين الفتالوي

ون بغداد كلية القان 7898 دولي اعتبارات تحديد االختصاص القضائي ال  ماجستير  سيف الدين محمود  

 المشهداني 

74 

ون بغداد كلية القان 7881 امها السلطة التقديرية لمجلس االمن واستخد  ماجستير 

 في حالة العراق 

سيف الدين محمود 

 المشهداني 

75 

ون بغداد كلية القان 2001 لية القانون  الواجب التطبيق على عقود الدو  ماجستير 

 مع االشخاص االجنبية 

 76 شيماء محمد شتلتاغ

ون بغداد كلية القان 7881 ن القواعد ذات التطبيق المباشر قي القانو  ماجستير 

 الدولي الخاص 

 77 صادق زغير محيسن 

ون بغداد كلية القان 2007 جيا تنازع القوانين في عقود نقل التكنولو دكتوراة    78 صادق زغير محيسن  

ون بغداد كلية القان 2007 ثالثة تقديم المساعدة االقتصادية الى الدول ال  ماجستير 

 المتضررة 

صدام  حسين وادي 

 الفتالوي 

79 

ون بغداد كلية القان 2001 دور محكمة العدل الدولية في تسوية  دكتوراة  

 منازعات الحدود 

صدام حسين وادي 

 الفتالوي          

81 

ون بغداد كلية القان 2002  دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ  ماجستير 

 القانون الدولي 

ي صالح جبير البصيص  82 

ون بغداد كلية القان 2002 صالح عبد الرحمن  نظام االمن الجماعي   ماجستير 

 الحديثي 

83 

ون بغداد كلية القان 7881 صالح عبد الرحمن  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة  دكتوراة  

 الحديثي 

84 

ون بغداد كلية القان 1980 لي الفصل العنصري في ضوء القانون الدو  ماجستير 

 العام 

 85 ضاري رشيد البدري 

ون بغداد كلية القان 7881 مدى مشروعة قرارات مجلس االمن ضد  دكتوراة  

 العراق 

ضاري رشيد البدري      

            

86 

ون القانبغداد كلية  7881 لي ضوابط تحديد االختصاص القضائي الدو  ماجستير 

 للمحاكم اليمينية 

طارق عبد هللا عيسى 

 المجاهد

87 

ون بغداد كلية القان 2007 ة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولي دكتوراة   طارق عبد هللا عيسى  

 المجاهد 

88 

ون بغداد كلية القان 7898 طعمة صالح جبور ي  ارتهان  االشخاص   ماجستير 

 السامرائي 

89 

ون بغداد كلية القان 7899 التحكيم الدولي في المنازعات النفطية   ماجستير 

 الدولية 

 91 طالل ياسين العيسى 

ون بغداد كلية القان 7881  91 طالل ياسين العيسى  العقود الدولية وتطبيقاتها في  دكتوراة  

ون بغداد كلية القان 7818 حار النظام القانوني لالستخدام العسكري للب دكتوراة    92 عادل احمد الطا ئي 

ونبغداد كلية القان 2001 عادل احمد تركي  نظام الجوار في القانون الدولي العام   ماجستير 

 الجبوري 

93 



 
 

ون بغداد كلية القان 7888  94  عباس عودة بكال الكعبي تنازع القوانين في شكل العقد الدولي   ماجستير 

ونبغداد كلية القان 2002  95 عباس مؤمن كرم   تنازع القوانينفي االثراء بال سبب والفضالة   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2001 دراسةفي البيان منظمة التجارة العالمية   ماجستير 

 العضوية

عباس مهدي صالح 

 الحمداني 

96 

ون بغداد كلية القان 7811  97 عباس هاشم الساعدي  جرائم االفرادفي القانون الدولي   ماجستير 

بغدادا كلية  7881

 القانون 

المسؤولية الدولية لالمم المتحدة عن  دكتوراة 

االنشطالتي تظلع بها قوات حفظ السالم 

 الدولية 

عبد الحسين محسن 

 جاسم 

98 

ون بغداد كلية القان 7890 ون البعاد االجانب في القانالنظام القانوني   ماجستير 

 العراقي 

عبد الحميد محمود 

 السامرائي 

99 

ون بغداد كلية القان 7880 رية تنازع القوانين في المسؤولية التقصي دكتوراة   عبد الحميد محمود  

 السامرائي 

111 

ون بغداد كلية القان 2001 ة الجنسية في العالقات ذات االبعاد الدولي دكتوراة  

 الخاصة 

عبد الرسول عبد جابر 

 االسدي 

111 

ون بغداد كلية القان 7891  112 عبد الكريم ذيب صالح  مجلس التعاون لدول الخليج العربي   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7817 ون النظرية العامة في القواعد االمرة في القا  ماجستير 

 الدولي 

عبد هللا عبد الجليل 

 الحديثي 

113 

ون بغداد كلية القان 2001 اص االنابة القضائية في القانون الدولي الخ  ماجستير   114 عبد المطلب حسين  

ون بغداد كلية القان 7899  115 عبد علي محمد سوادي  حماية اسرى الحرب في القانون الدولي   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7888 ون المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القان دكتوراة  

 الدولي االنساني 

 116 عبد علي محمد سوادي 

ون بغداد كلية القان 7888 اتفاقية مونتريال المن الطيران المدني   مجاستير 

 وقضية لوكربي 

 117 عز الدين الطيب ادم 

ون بغداد كلية القان 2001 االختصاص العدل الدولية في النزاعات  دكتوراة  

 الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس

 االمن الدولي 

 118 عز الدين الطيب ادم 

ون بغداد كلية القان 7888 ير سلطة مجلس االمن الدولي في اتخاذ التداب  ماجستير 

 المؤقتة 

عدنان عبد العزيز مهدي 

 الدوري 

119 

ون بغداد كلية القان 7811 دولي في القانون ال النظرية المعاصرة للتدخل  رماجست  

   العام 

عطية جابر المنصوري   

   

111 

ون بغداد كلية القان 2000 ة نحو حماية دولية لحق االنسان في البيئ  ماجستير   111 عقيلة هادي عيسى  

ون بغداد كلية القان 2001  112 علي جبار كريدي  الحماية الدولية لالجين  دكتوراة  

ون بغداد كلية القان 7811  113 علي حسين صادق  حقوق العراق المكتسبة في مياة الفرات   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7897  114 علي حسين صادق  حقوق العراق كدولة متضررة جغرافيا  دكتوراة  

ون بغداد كلية القان 7898  115 علي حميد عبد الرضا  تنفيذ احكام هيئات التحكيم   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2001  116 علي حميد عبد الرضا  تنازع القوانين في االوراق التجارية  دكتوراة  

ون بغداد كلية القان 7881 لدولية الثقافية في القانون احماية الممتلكات   ماجستير  علي خليل اسماعيل  

 الحديثي 

117 

ون بغداد كلية القان 2007 وانين قانون علم السفينة واثرة في تنازع الق  ماجستير   118  عمار حميد سعد هللا بكر 

ون بغداد كلية القان 2009  119  عمار حميد سعد هللا بكر  تنازع القوانين في االمتيازات البحرية دكتوراة  

ون بغداد كلية القان 7892 المسألة الكردية في الوثائق العراقية /   ماجستير 

 المشكلة / الحل /النتيجة 

 

 121 طالب عبد الجبار 



 
 

ون بغداد كلية القان 7892 يب شبفاطمة حسن  الطيران المدني العربي   ماجستير 

 السامرائي 

121 

ون بغداد كلية القان 2009 دور المحكمة العد الدولية في تسوية  دكتوراة  

 منازعات الحدود البحرية 

فاطمة حسن شبيب 

 السامرائي 

122 

ون بغداد كلية القان 7819 ......النظام القانوني للمالحة في المضايق  دكتوراة    123 فخري رشيد المهنا  

ون بغداد كلية القان 2001 الحماية الدولية لموارد المياة والمنشات  دكتوراة  

 المائية اثناء النزاعات المسلحة 

فراس زهير جعفر 

 الحسيني 

124 

 225 فنر حسن الناصري  دور القضاء الدولي في تسوية المنازعا  ماجستير  ونبغداد كلية القان 7891

ون بغداد كلية القان 7882  القانون الدولي االنساني وتطبيقاتة في دكتوراة  

 النزاع المسلح العراقي االيراني 

 126 فنر حسن الناصري 

ون بغداد كلية القان 7889  127 فيروز احمد نمر مهيار النظام القانوني لنهر االردن   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2001  جمعية الدول واالطراف في المحكمة الدولية  ماجستير 

 الجنائية 

قحطان محمد ياسين 

 رمضان 

128 

ون بغداد كلية القان 7892  129 كامل ابراهيم جاسم  الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7890  راسمالية الدولة والقانون االشتراكي في  ماجستير 

 العراق 

 131 كامل خير هللا طراد 

ون بغداد كلية القان 7881  المقاطعة االقتصادية في القانون الدولي  ماجستير 

وقرارات مجلس االمن المتصلة بمقاطعة 

 العراق 

 131  كامل عبد خلف الجبوري

ون بغداد كلية القان 2007 ولي ازدواجية المعاملة في تطبيق القانون الد دكتوراة  

 العام 

 132  كامل عبد خلف الجبوري

ونبغداد كلية القان 2002  133  كريم عبد كاظم التميمي  الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة التصهر  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7882  134 كريم مزعل شبي  التكلييف في تنازع القوانين   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2000 ب التنازع المتغير واثرة في القانون الواج دكتوراة  

 التطبيق 

 135 كريم مزعل شبي 

ون بغداد كلية القان 2000 النا عصمت حسين  الحماية الدولية لحقوق الطفل   ماجستير 

 االمين 

136 

ون بغداد كلية القان 7881 لجين عبد الرحمن  تسوية منازعات الحدود الدولية   ماجستير 

 منصور 

137 

ون بغداد كلية القان 7888 ياط لمياء عبد الحسين الخ قاعدة استنفاذ طرف التقاضي الداخلية   ماجستير   138 

ون بغداد كلية القان 2001 ة الحماية الدولية لضحاية النزاعات المسلح  ماجستير 

 من غير االسرى 

 139  ليث الدين صالح حبيب

ون بغداد كلية القان 2001 الجنائية الدولية لسيراليونالمحكمة   ماجستير  مازن عثمان محمد  

 الجميلي 

141 

ون كلية القانبغداد  2007  141 محمد احمد المعيني  التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2001 قطعية احكام محكمة العدل الدولية وسطة  دكتوراة  

المحكمة في مراجعة القرارات القضائية 

 الدولية 

 142 محمد احمد المعيني 

ون بغداد كلية القان 2001 ط حماية البيئة البحرية من الثلوث با لنف دكتوراة   محمد تركي عباس  

 العبيدي 

143 

ون بغداد كلية القان 2007 بين قطر والبحرين  النزاع الحدود  ماجستير   144 محمد ثامر السعدون  

ون بغداد كلية القان 2001  الحدود البحرية العراقية  دكتوراة  

 

 145 محمد ثامر السعدون 



 
 

ون بغداد كلية القان 2072 ن التدخل الهدام في القانون الدولي العام بي  ماجستير 

 النظرية والتطبيق 

 146 االء خضير عباس 

ون بغداد كلية القان 2072 الحماية الدولية للبيئة اثناء النزاعات   ماجستير 

 المسلحة 

 147 احمد حميد عجم البدري

ون بغداد كلية القان 2072 ماية دور اللجنة الدولية للصليب االحمر في ح  ماجستير 

 النساء واالطفال 

 148 سارة سالم جاسم 

ون بغداد كلية القان 2072 المسؤولية المدنية للدولة عن االعمال   ماجستير 

 االرهابية في القانون العراقي 

 149 فاتن يونس حسين 

ون بغداد كلية القان 2072  151 سحر جاسم معن   مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2072  151 ماجد حاوي علوان   حظر االتجا ر با لبشر في القانون الدولي  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2072 ي مكافحة الفسا د في ضوء القانون العراق  ماجستير  حيدر جمال تيل  

 الجوعاني 

152 

ونبغداد كلية القان 2001  153 وسام زيدان راهي التحكيم في المنازعات الحدوديه ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2072  الحماية الدولية لحقوق العمال والمهاجرين  ماجستير 

 وافراد اسرهم             

 154 عدنان داود عبد الشمري 

ون بغداد كلية القان 2071  155 فراس نعيم جاسم  الحماية الدولية النهار العراق من الثلوث   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2071 دور االرادة المنفردة للدولة في القانون   ماجستير 

 الدولي 

 156 حسين رحيم محمد 

ون بغداد كلية القان 2071 لي مبدأ الضرورة العسكرية في القانون الدو  ماجستير 

 االنساني 

 157 مروة ابراهيم محمد

ون بغداد كلية القان 2071 ي استخدام االسلحة النووية فمدى مشروعية   ماجستير 

 اطار القانون الدولي 

 158 ايات محمد سعود 

و بغداد كلية القان 2071

 ن

 المنازعات القانونية بين العراق والكويت  ماجستير

 دراسة في اطار القانون الدولي 

 159 سهاد حسن االسدي 

ون بغداد كلية القان 2071  161 هبة ضياء صالح الدين  قاعدة االغالق في القانون الدولي  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7891 مسؤولة الناقل الجوي الدولي في قل   ماجستير 

 االشخاص 

فيصل عذب حاجم 

 الربيعي 

161 

ون بغداد كلية القان 7890 يق القانونية لخليج العقبة ومضاالطبيعة   ماجستير 

 تيران 

 162 احمد الريس المخلف 

ون بغداد كلية القان 2001 اسة تنازع القوانين في عقد العمل الفردي در  ماجستير 

 مقارنة

احمد صبيح جميل 

 النقاش 
163 

ون بغداد كلية القان 7881 ية القانون الدولي دراسة تطبيقيض التعو  ماجستير 

ها يضات في المسؤولية الدولية وتطابقات

 على الرأى 

ود خليل محسن خليل االس  164 

ون بغداد كلية القان 7812  ني راقية االيرانية والوضع القانوالحدود الع  ماجستير 

 لشط العرب 

حميد جواد حسن 

 الخطيب 

165 

بغداد كليىة  2001

 القانون 

المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون   ماجستير

 الدولي العام 

 166 حيدر عجيل فاضل 

ون بغداد كلية القان 2000  167 حاتم هادي الموسوي  اتفاقية خطر االلغام االرضية الم  ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7892  168 حسين ندا حسين  االسالم والقانون الدولي االنساني  دكتوراه  

ون بغداد كلية القان 2000  169 حيدر خلف جودة  تجنيد االطفال في النزاعات المسلحة   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7899 لي التدخل في لبنان دراسة في القانون الدو  ماجستير   171 حسين عبدهللا الفالح  

ون بغداد كلية القان 7892 ي الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ف  ماجستير   171 خلف زامل حسين  



 
 

ون بغداد كلية القان 7888 ولي القانون الدالضرر القابل للتعويض في  دكتوراه  

 دراسة تطبيقية على حالة العراق 

ل خليل عبد المحسن خلي  172 

ون بغداد كلية القان 7881 نظرية االحالة في القانون الدولي الخاص   ماجستير 

 دراسة مقارنة 

خالد جاسم خلف    173 

ون بغداد كلية القان 2007 ولي الحماية القضائية للفرد في القانون الد  ماجستير   174 خنساء جاسم محمد  

ون بغداد كلية القان 7881  اختصاص محكمة العدل الدولية بتفسير  ماجستير 

 المعاهدات 

 175 خالد ابراهيم سليمان 

ون بغداد كلية القان 7891 دولية مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات ال  ماجستير  رشيد مجيد محمد  

 الربيعي 

176 

ون بغداد كلية القان 7881 اق دور محكمة العدل الدولية في تفسير ميث دكتوراه  

 االمم المتحدة وتطبيقة 

رشيد مجيد محمد 

 الربيعي 

177 

ون بغداد كلية القان 2002 مار تنازع القوانين في عقود ضمان االستث  ماجستير   178 رزاق مشكور الواسطي  

ون بغداد كلية القان 2002  179 رحاب خالد يوسف  البحث العلمي البحري   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2001 رشيد صبحي جاسم  االرهاب والقانون الدولي   ماجستير 

 محمد 

181 

ون بغداد كلية القان 2001 الحماية الدولية للمياة الجوفية العابرة   ماجستير 

 للحدود الدولية 

 181 رعد سعدون محمود علي 

ون بغداد كلية القان 7882 المشروع الدولي االقتصادي العام دراسة   ماجستير 

 مقارنة 

 182 رسمية لفتة عبد هللا 

ون بغداد كلية القان 7811 المقاومة الفلسطنية المسلحة والقانون   ماجستير 

 الدولي دراسة نظرية وتطبيقية 

 183 رشا عبد العزيز سالم 

ون بغداد كلية القان 2001  184 ذكرى جانكير سليمان  مناهضة التعذيب في القانون الدولي   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 2002 ي صالح خيري جابر العان الحماية  الدولية للتنوع االحيائي   ماجستير   185 

ون بغداد كلية القان 2071 ي نظام التصويت في مجلس االمن و اثرة ف  ماجستير 

 حقوق االنسان  

 186 كاوة جوهر درويش 

ون بغداد كلية القان 2077  187 هناء داود سلمان  الحماية االروبية لحقوق االنسان   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7890 مركز االجانب في اللقانون الدولي العام   ماجستير 

رنسا دراسة تطبيقية للهجرة الجزائرية الى ف

  

 188 هادف بوثلجة 

ون بغداد كلية القان 2000  189 هادي نعيم المالكي  قطع العالقات الدبلوماسية   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7881  191 هادي نعيم المالكي  شرط الدولة االكثر رعاية  دكتوراه  

ون بغداد كلية القان 7819 دور االمين العام في حفظ السلم وااالمن   ماجستير 

 الدولين وتطبيقاتها على العراق 

 191 هديل صالح الجنابي 

ون بغداد كلية القان 2001  192 هديل صالح الجنابي  مسؤولية المنظمة الدولية  دكتوراه  

ون بغدد كلية القان 2007 نوري رشيد نوري  تلوث االنهار الدولية   ماجستير 

 الشافعي 

193 

ون بغداد كلية القان 2007  194 ندى علي عبد الطيف  النظام القانوني الدولي لالتصا الت   ماجستير 

ون بغداد كلية القان 7890 دي عبد هللا حسين السعي تنازع القوانين الجنائية في الزمان   ماجستير   195 

ونبغداد كلية القان 2071 مسؤولية الدولة عن االضرارالناجمة عن  دكتوراة  

 االخطاء القضائية 

 196 بشار حاجم عجمي 

ون بغداد كلية القان 2001 مسؤولية االدارة عن الضرر المعنوي في  دكتوراه  

 القانون العراقي دراسة مقارنة 

ن اسماعيل صعصاع غيدا  197 



 
 

  

 القانون الجنائي
سنة 

 النشر

الرسالةعنوان  الصنف مكان النشر  ت اسم الطالب 

تأثير المرض النفسي والعقلي على  ماجستير  بغداد كلية القانون  2000

 المسؤولية الجزائية 

 1 ابراهيم خليل عوسج الجنابي 

سقوط العقوبة بالعفو الخاص دراسة  ماجستير  بغداد كلية القانون  7882

 مقارنة 

 2 احالم عيدان الجابري 

 3 احالم عيدان الجابري  العقوبات الفرعية دراسة مقارنة  دكتوراة  بغداد كلية القانون  7888

 4 اد م سيما ن ذياب الغريري  جريمة  التسول  ماجستير  بغداد كلية القانو ن 2007

محكمة المتهم الغائب والها رب دراسة  ماجستير  بغداد كلية القانون  7881

 مقارنة 

 5 ابو بكر عوض باصالح 

النيابة العامة وسطاتها في الدعوى  دكتوراة  بغداد كلية القانون 7888

 الجزائية دراسة مقارنة 

 6 ابو بكر عوض باصالح 

نقضاء الدعوى اثروفاة المتهم في ا ماجستير  بغداد كلية القانون  7889

 الجزائية 

 7 احمد حازم مصطفى 

 8 احمد حسوني جاسم  بطالن اجراءات التحقيق االبتدائي  ماجستير  بغداد كلية القانون 7891

وى التكليف بالحضور االستقدام في الدع دكتوراة  بغداد كلية القانون  7881

 الجزائية 

 9 احمد حسوني جاسم 

الجرائم الناشئة عن اساءة استخدام  ماجستير  بغداد كلية القانون  2002

 الحاسوب 

 11 احمد كيالن عبد هللا صكر 

 حجية المحررات المستخرجة من الحاسوب دكتوراة  بغداد كلية القانون  2001

 في االثبات الجنائي 

 11 احمد كيالن عبد هللا صكر 

جريمة التحريض او المساعدة على  ماجستير  بغداد كلية القانون  2000

 االنتحار دراسة مقارنة 

 12 اريج طعمة االبراهيمي 

 13 اريج طعمة االبراهيمي  الجرائم الماسة بالحيازة  دكتوراة  بغداد كلية القانون  2001

رنة المعانية في المواد الجزائية  دراسة مقا دكتوراة  بغداد كلية القانون  7888  14 اسراء محمد علي سالم 

زائية اشكالية التنفيذ في احكام المحاكم الج ماجستير  بغدادا كلية القانون  2071  15 اسراء سعيد عاصي  

ات جريمة هتك العرض في القانون العقوب ماجستير  بغداد كلية القانون  7891

 الجزائري دراسة مقارنة 

 16 اسعد بشير كرزدة 

 17 اشراق محمود شكر  جريمة االمتناع عن االغاثة  ماجستير  بغداد كلية القانون  7888

 18 االء ناصر البعاج  العفو القضائي دراسة مقارنة  ماجستير  بغداد كلية القانون  7881

 19 االء ناصر البعاج  تنازع االختصاص في االجراءات الجزا دكتوراة  بغداد كلية القانون  2007

ية الدفع بحق الشرعي امام المحكمة الجنائ ماجستير  بغداد كلية القانون  2007  21 االزهر بن صالح سالمي  

ئة المسؤولية الجنائية في الجرائم الناش ماجستير  بغداد كلية القانون  2001

 عن نقل الدم 

 21 امل فاضل عبد خشان 

العنف ضد المرأة دراسة في القانون  ماجستير  بغداد كلية القانون  2001

 الجنائي الدولي االنساني 

 22 امل فاضل عبد خشان 

 المسؤوليه الجنائيه الناشئه عن تلوث ماجستير بغداد كليه القانون 2001

 المياه في العراق )دراسه مقارنه (

 

 23 اميرة موسى جاسم



 
 

جريمة األحتيال في القانون العراقي  ماجستير بغداد كلية القانون 7891

()دراسه مقارن  

 24 اياد حسين عباس العزاوي

 25 اياد خلف محمد جويعد المسائل العارضه في الدعوى الجزائيه ماجستير بغداد كلية القانون 2002

  عقوبة الغرامه في القانون العراقي ماجستير بغداد كلية القانون 7818

 المقارن

 26 ايدن خالد قادر

–التدابير العالجيه لألحداث الجانحين  دكتوراه بغداد كلية القانون 7882

فرنسا-دراسه مقارنه في العراق   

خالد قادرايدن   27 

هليهالمسؤوليه الجنائيه للمستشفيات األ ماجستير بغداد كلية القانون 2000  28 ايناس طارق عباس النقيب 

تعدد الجرائم واثره في األجراءات   ماجستير بغداد كلية القانون 2015

 الجزائيه

ايمان عبد هللا احمد    29 

تعدد الجرائم واثرة في العقا ب   ماجستير  بغداد كلية القانون 1994 باسم محمد شهاب     31 

المسؤوليه الجنائيه لألشخاص  ماجستير بغداد كلية القانون 7819

دراسه مقارنه-المعنويه  

 31 باسل عبد اللطيف محمد علي

ن بغداد  كلية القانو 7881 وف سياسة التجريم والعقاب في الظر ماجستير  

  االستثانية في التشريع العرقي

 32 باسم عبد زمان الربيعي 

قابي نظرية البيان القانوني للنص الع دكتوراة   بغداد كلية القانون 2000  33 باسم عبد زمان الربيعي  

اب االعتياد على االجرام واثرة في العق ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  34 بان حكمت عبد الكريم  

جنوح االحداث في العراق دراسة  دكتوراة   بغداد كلية القانون 7888

7899/7889تحليلية للفترة   

بان حكمت عبد الكريم 

 الحارس

35 

ة السياسة الجنائية في قانون رعاي ماجستير   بغداد كلية القانون 2000

 االحداث دراسة مقارنة 

 36 براء كمال عبد الطيف 

 النظام القضائي للمحكمة الجنائية دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

 الدولية 

 37 براء كمال عبد الطيف 

دور االدعاء العام في الدعوى  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 الجنائية 

 38 برهان بدري رزق االبراهيم 

ي الحماية الجنائية للطفولة دراسة ف ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

 التشريع العراقي 

دي بشرى سلمان حسين العبي  39 

ق االنتهاكات الجنائية الدولية لحقو دكتوراة   بغداد كلية القانون 2002

 الطفل 

دي بشرى سلمان حسين العبي  41 

جريمة الغش التجاري في السلع  ماجستير   بغداد كلية القانون 7889

 دراسة مقارنة 

 41  بصائر علي محمد البيا تي

ن بغداد كلية القا نو 2002 حقوق المجني علية امام المحكمة  دكتوراة  

 الجنائية الدولية 

 42  بصائر علي محمد البيا تي

 43 بالل صالح محمد الدليمي  جريمة الغشى الصناعي  ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

المساهمة في الجريمة بوسيلة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 المساعدة 

 44 تركي هادي جعفر الغانمي 

يرة بدائل العقوبة السالبة للحرية قص ماجستير   بغداد كلية القانون 789

 االمد 

 45 تميم طاهر احمد الجادر 

خاص تنفيذ العقوبة واثرة في الردع ال دكتوراة   بغداد كلية القانون 7881  46 تميم طاهر احمد الجادر  

جريمة انتهاك حرمة المسكن دراسة  ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

 مقارنة 

هللا تيسر محمد االبراهيم العبد  47 

 حجية االحكام والقرارات الجزائية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

 

 48 جاسم خريبط خلف 



 
 

جريمة االجهاض في النظامين  ماجستير   بغداد كلية القانون 7890

 الراسمالية واالشتراكية

 49 جاسم لفتة سلمان 

ة االمر الجزائي ومجالت تطبيقة دراس ماجستير   بغداد كلية القانون 7898

 مقارنة 

 51 جمال ابراهيم  عبد الحسين 

 51 جمال ابراهيم عبد الحسين  تصحيح الخاء في الحكم الجزائي  دكتوراة  بغداد كلية القانون 7881

بة ضوابط التقدير القضائي للعقو ماجستير   بغداد كلية القانون 7812  52 جنان جميل سكر  

 53 حاتم محمد صالح العاني  جريمة الدعس دراسة مقارنة  ماجستير   بغدادكلية القانون 7899

ةاستخدام اقوة من جانب افراد السلط دكتوراة   بغداد كلية القانون 2007  

 العامة 

 54 حاتم محمد صالح العاني 

ة ضمانات المتهم في الدعوى العمومي ماجستير   بغداد كلية القانون 7818

 اثناء مرحلة المحاكمة 

 55 حسن بشيت خوين 

ة ضمانات المتهم في الدعوى الجزائي دكتوراة   بغداد كلية القانون 7891

 خالل مرحلة التحقيق االبتدائي 

 56 حسن بشيت خوين 

 جرائم تزيف العملة واستعمالها في دكتوراة   بغداد كلية القانون 7887

 القانون العراقي 

 57 حسن سعيد عداي 

ن نواعطاء شيك بدون رصيد في القا مجاستير   بغداد كلية القانون 7891

 العراقي 

 58 حسن عودة زعا ل

 59 حسن عودة زعال  التصرف غير المشروع باالعض دكتوراة   بغداد كلية القانون 7881

 61 حسون عبيد هجيج  غلق الدعوى الجزائية  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

ية االكراة واثرة في المسؤولية الجزائ ماجستير   بغداد كلية القانون 7887 حسين عبد الصاحب عبد  

 الكريم 

61 

 جرائم االعتداء على حق االنسان في دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

 التكامل الجسدي 

حسين عبد الصاحب عبد 

 الكريم 

62 

اقي االتفاق الجنائي في القانون العر ماجستير  بغداد كلية القانو ن 7891  63 حسين عبد علي حسين  

السبب استحالة تنفيذ االلتزام العقدي ب ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

 االجنبي 

 64  حسين علي عبيد الجيالوي

ي جرائم التخلف والفياب والهروي ف ماجستير   بغداد كلية القانون 7819

 التشريع العسكري العراقي 

 65 حكمت موسى سليمان 

اطاعة االوامر العليا واثرها في  دكتوراة  بغداد كلية القانون 7891

 المسؤولية الجزائية 

 66 حكمت موسى سليمان 

 جريمة االصابة الخطا في التشريع ماجستير   بغداد كلية القانون 2000

 العراقي 

 67 حمدي تاية جاسم 

االعتداء على الموظف والمكلف  ماجستير   بغداد كلية القانون 7899

بخدمة عامة اثناءاالداء الواجب او 

 سبب ذلك 

 68 حمدي صالح مجيد 

السلطات الجزائية المخولة الغير  دكتوراة   بغداد كلية القانون 7888

 القضاة 

 69 حمدي صالح مجيد 

ون وقف االجراءات الجزائية في القا ن ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 العراقي 

 71 حميد عبد حمادي ضاحي 

موانع المسؤولية الجنائية في  ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 التشريع الجزائري 

 71 حورية عمر اوالد الشيخ 

ن جريمة تضليل القضاء في القانو ماجستير   بغداد كلية القانون 7818

 العراقي والمقارن 

 72 خالد حسين على ال جعفر 



 
 

سبب الدفع بعدم المسؤولية الجزائية ب دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

 اطاعة االوامر العليا

 73 خالد خضير دهام الجبوري 

ة ضمانات المتهم في االجراءات الماس دكتوراة   بغداد كلية القانون 7880

 بالحرية الشخصية دراسة مقارنة 

ف مهدي صا لح خل  74 

جريمة استعمال المحررات المزورة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 في قانون العقوبات 

 75 دريد قحطان محمد 

مة اثر العوامل االقتصادية في الجري ماجستير   بغداد كلية القانون 7881  76 رائد احمد محمد الداغر  

 77 رائد احمد محمد الداغر  البراء ة في القانون الجنائي  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

دراسة  تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ماجستير   بغداد كلية القانون 7898

 مقارنة 

 78 رجب علي حسن 

  79 راسم مسير جاسم  اداء الواجب في القانون العراقي    ماجستير      بغداد كلية القانون 7891

 81 راسم مسير جاسم   حالة الضرورة في قانون العقوبات دكتوراه  بغداد كلية القانون 7881

 التعويض عن القتل في الشريعة ماجستير   بغداد كلية القانون 7819

 االسالمية والقانون اللوضعي 

صالح قاسم محمد الداود   81 

 سرة في قانونباال الجرائم الماسة  ماجستير   بغداد كلية القانون 7899

حوال الشخصية اال  

 82 رياض خليل جاسم 

 جريمة التوصل الى عقد زواج باطل دكتوراه   بغداد كلية القانون 7882

 في قانون العقوبات العراقي

 رياض خليل جاسم 

 

83 

 84 ريم بن عمر بن يوسف جريمة القتل بدافع الرحمة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2000

 الجريمة االقتصادية في التشريع ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 الجزائري 

 85 زهرة عاشور مراد 

نون االقتصاد الجنائي للدولة في القا دكتوراه   بغداد كلية القانون 7819

 الجنائي 

 86 زهير جويعد عطية 

 87 سامية عبد الرزاق خلف  التجارة في االباحة دراسة مقارنة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

راقي جرائم التجسس في التشريع الع ماجستير   بغداد كلية القانون 7890  88 سعد ابراهيم االعظمي  

جرائم التعاون مع العدو في زمن  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7892

 الحرب 

 89 سعد ابراهيم االعظمي 

اعادة المحكمة واثارها القانونية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 دراسة مقارنة 

 91 سعد حسب هللا عبد هللا 

 االثر الجنائية للتلقيح الصناعي ماجستير  بغداد كلية القانو ن 7888

 البشري 

 91 سعد طاهر عبد الهاشمي 

اثر الجرائم الناشئة عن تقنيات التك دكتوراه   بغداد كلية القانون 2071

 البشري 

 92 سعد طاهر عبد الهاشمي 

ري سلطات الضبط القضائي في التح ماجستير   بغداد كلية القانون 2000

 وجمع االدلة 

 93  سعد عبد الكريم االبراهيمي

االستفزاز دراسة مقارنة   ماجستير   بغداد كلية القانون 7897  94 سعدية محمد كاظم  

المسؤولية الجنائية الناشئة عن  ماجستير  بغداد كلية القانون 2001

 اساءة

 95 سمير ابراهيم جميل 

دور الطب الشرعي في الكشف عن  ماجستير   بغداد كلية القانون 2000

 الجرائم الغامضة 

 

 

 96 سيدي ولد محمد االمين 



 
 

المسؤولية الجنائية للطبيب عن  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2007

 استخدام االساليب المستحدثة في

 الطب والجراحة 

 97 شعبان ابو عجيلة عصارة 

ن احكام التفتيش واثارة في القانو دكتوراه   بغداد كلية القانون 7818

 العراقي 

 98 صالح عبد الزهرة الحسون 

ية السكر واثرة في المسؤولية الجنائ ماجستير   بغداد كلية القانون 7881  99 صباح سامي داود  

 111 صباح سامي داود  المسؤولية الجنائية عن تعذيب  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2000

ن بغداد كلية  القانو 7811  111 صباح كرم شعبان  جرائم المخدرات  في العراق  ماجستير  

فوذالنظرية العامة لجرائم استغالل الن دكتوراه   بغداد كلية القانون 7897  112 صباح كرم شعبان  

جريمة خيانة االمانة في القانون  ماجستير   بغداد كلية القانون 7892

 العراقي 

 113 صفاء مهدي محمد الطويل 

 114  صالح هادي صالح الفتالوي  جريمة المراباة في القانون العراقي ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

د ي تحديالخطورة االجرامية واثرها ف دكتوراه   بغداد كلية القانون 2002

 الجزاء الجنائي 

 115  صالح هادي صالح الفتالوي

ث التدابير القانونية المقررة لالحدا ماجستير   بغداد كلية القانون 7892

 الجانحين 

 116 صوالح محمد العروس 

ن بغداد كلية  القانو 7811  117 ضاري خليل محمود  رضاء المجني علية في القان ماجستير  

اثر العاهة العقلية في المسؤولية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7890

 الجزائية 

 118 ضاري خليل محمود

ئية سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزا ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

عن الجرائم المرتكبة ضد المتهم 

 انشاء مرحلة التحقيق 

 119 عبد الرحمن محمد سلطان 

ريع جرائم االنتظام العسكري في التش ماجستير   بغداد كلية القانون 7890

 العراقي 

 111 طارق قاسم حرب 

جريمة اغتصاب السندات واالموال  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

 دراسة مقارنة 

 111 طارق مزهر حسن 

 112 طالب نور عبود الشرع  مسؤولية الصيدالني الجنائية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7881

 113 طالب نور عبود الشرع  جريمة الضريبة  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2000

حق الطبيب في ممارسة االعمال  ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 الطبية ومسؤوليتة الجنائية 

 114 عادل عبد ابراهيم 

511 عاصي ابراهيم علي  جريمة التخريب االقتصادي  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881  

  بغداد كلية القانون 7890

  

ضمانات سالمة احكام القضاء  دكتوراه 

 الجنائي 

611 عامر احمد المختار   

جستير ما  بغداد كلية القانون 2001 ة القوة التنفيذية لالحكام الجزائي   117 عباس حكمت فرحان  

811 عبد االمير جنيح  تسليم المجرمين في العراق  ماجستير   بغداد كلية القانون 7811  

191 عبد االمير جنيح  االفراج الشرطي في العراق  دكتوراه   بغداد كلية القانون 781  

1788 112 عبد الباسط محمد سيف  التفريد القضائي للعقاب  ماجستير   بغداد كلية القانون   

النظرية العامة للجرائم ذات الخطر  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2000

 العام 

112 عبد الباسط محمد سيف  

 جريمة تزوير المحررات ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 

212 عبد الجبار يوسف محمد   



 
 

اجراءات الشرطة في الكشف عن  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881

 الجريمة 

321 عبد الجبار يوسف محمد   

 منظمة االنتربول ودورها في تعقيب ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 المجرمين واستردادهم 

412 عبد الحسن سعيد عداي   

جريمة الزنا في قانون العقوبات  ماجستير   بغداد كلية القانون 7880

 العراقي

512 عبد الحميد احمد شهاب   

612 عبد الرحمن الجوراني  جريمة اختالس االموال العامة  ماجستير   بغداد كلية القانون 7811  

712 عبد الرحمن سلمان عبيد       السن واثرة في العقاب  ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  

812 عبد الرحمن سلمان عبيد   ......اصالح االحداث المنحرفين في  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7889  

291 عبد الكاظم جاسم الواسطي  العقوبات البدنية االصلية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7889  

 لىاالختصاص في الجرائم المرتكبة ع دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881

  ظهر السفن 

113 عبد الكريم ذيب صالح   

 الجرائم االقتصادية في التشريع ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 العراقي 

 131 عبد الطيف عبد الجبار 

ان تنازع القوانين الجنائية في الزم ماجستير   بغداد كلية القانون 7890 213 عبد هللا حسين السعيدي    

313 عبد المجيد عبد الهادي  اعتراف المتهم واثرة في االثبات ال ماجستير   بغداد كلية القانون 7899  

413 عبد المجيد عبد الهادي  استجواب المتهم داسة مقارنة  دكتوراة   بغداد كلية القانون 7882  

ي مبدا الشرعية في نظام روما االساس دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001

 للمحكمة الجنائية الدولية 

513 عبد يحيى محمد الشاطي   

ن جريمة افشاء سر المهنة في القانو ماجستير   بغداد كلية القانون 7889

 العراقي 

613 عدنان خلف محيي   

713 عدنان علي كاظم   جريمة الرشوة في القانون العراقي ماجستير   بغداد كلية القانون 7811  

المركز القانوني لالدعاء العام  ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 العسكري في العراق 

813 عصام عبد الرحمن الشيخ   

الحماية الجنائية للمستهلك في  ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

 القانون العراقي 

391 عقيل عزيز عودة   

114 عقيل عزيز عودة  نظرية العلم بالتجريم  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001  

8817 جريمة التهريب الكمركي واثارها  ماجستير   بغداد كلية القانون 

 القانونية 

114 علي جبار شالل   

214 علي جبار شالل  الظروف المشددة  العامة  دكتوراة   بغداد كلية القانون 7891  

314 علي جبار صالح  جريمة خطف االشخا ص ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  

محكمة التميز ودورها في الرقابة  دكتوراة   بغداد كلية القانون 7889

 على االحكام الجزائية 

414 علي جبار صالح   

جريمة القذ ف  ماجستير   بغداد كلية القانون 7881 514 علي حسن محمد الطوالية    

الظروف القضائية المخففة في  ماجستير   بغداد كلية القانون 7880

 التشريع العراقي 

614 علي حمزة عسل الخفاجي   

714 علي حمزة عسل الخفاجي  الحق العام في الدعوى الجزائية  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2000  

الجرائم الماسة بحقوق الملكية  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2009

ة الفكرية االلكترونية دراسة مقارن  

814 علي عادل اسماعيل   

 ائرالمؤسسات االصالحية في الجز ماجستير   بغداد كلية القانون 7888

ودورها في اعادة تربية وتاهيل 

 المحكوم عليهم 

491 علي محمد بوذراع   



 
 

 احكام الجهل في القانون العقوبات  ماجستير   بغداد كلية القانون 7889

 

115 عماد حسين نجم الناصري   

في اجراءات الدعوى الجزائية  دكتوراة   بغداد كلية القانون 2001

 الجريمة الكمركية 

115 عماد حسين نجم الناصري   

 مسؤولية الولي الجنائية عن جنوح ماجستير   بغداد كلية القانو ن 7890

 الحد ث 

215 عماد سعيد علي   

315 عماد فاضل ركاب المالكي   جريمة الشروع في قلب نظام الحكم ماجستير   بغداد كلية القانون 2002  

ن بغداد كليى القانو 2002 415 عمار باسل جاسم المجمعي  حجز اموال المتهم الهارب  ماجستير     

515 عمار تركي السعدون  الجرائم الماسة بالشعور الديني  ماجستير   بغداد كلية القانو ن 2000  

ة في الحماية الجنائية للحرية الشخصي دكتوراه   بغداد كلية القانون 2002

 مواجهة السلطة العامة 

615 عمار تركي السعدون   

سلطة امر االحالة في التشريع  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

 الجزائري العسكري العراقي 

715 عمار  شكيب نشأت   

طئة للطبيب عن خالمسؤولية الجنائية  ماجستير   بغداد كلية القانون 2000 815 عمر عبد المجيد مصبح    

591 عمر فخري عبد الرزاق  حق المتهم في محكمة عادلة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007  

116 عمر فخري عبد الرزاق   تجريم التعسف في استعمال الحق دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001  

عة حق المتهم في الصمت بين الشري ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 االسالمية والقانون المقارن

عودة يوسف سلمان 

 الموسوي 

116  

ة استظهار القصد الجنائي في جريم ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

 القتل العمد 

216 غازي حنون خلف الدراجي  

ن بغداد كليى القانو 7881 316 غازي خالد درويش شكوى المجني علية  ماجستير    

ة في النظام القانوني للمحاكم العسكري ماجستير   بغداد كلية القانون 7898

 العراق 

416 غالب عبيد خلف   

516 غالب عبيد خلف  التهمة توجيهها وتعد يلها  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881  

ي توقف المتهم في التشريع العراق ماجستير   بغداد كلية القانون 7897 616 فؤاد علي سليمان    

 167 فؤاد علي سيمان  الشهادة في المواد الجزائية  دكتوراه   بغداد كلية اقانون 7898

816 فاضل زيدان محمد  العقوبات السالبة للحرية  ماجستير   بغداد كلية اقانون 7819  

ر في تقديالقاضي الجنائي سلطة  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7891

 االدلة 

691 فاضل زيدان محمد   

النظرية العامة لالعذار القانونية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 المعفية من العقاب 

 171  فخري عبد الرزاق الحديثي

117  فخري عبد الرزاق الحديثي االعذار القانونية المخفية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7819  

217 فراس عبد المنعم عبد هللا  الفاعل المعنوي للجريمة  ماجستير   بغداد كلية القانون 7881  

317 فراس عبد المنعم عبد هللا  القصدالجنائي االحتمالي  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2007  

417  فراس يا وز عبد القادر اوجي الحماية الجنائية لال ثار  ماجستير   بغداد كلية القانون 7889  

جريمة االخالل بواجبات الرقابة  دكتوراه  بغداد كلية القانون 2002

 المصرفية 

517  فراس يا وز عبد القادر اوجي  

617 فالح حسن منور  القرينة القضائية في االثبات  ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  

ي المفاجاة بالزنى عنصرا استفزاز ف ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

 القتل وااليذاء دراسة مقارنة 

717 قاسم تركي عواد الجنابي   

ي الدفاع الشرعي في القانون العراق ماجستير   بغداد كلية القانون 7891 817 قاسم حسن بدن    

القبض كأجراء ماس بالحرية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7882

 الشحصية 

ي كاظم عبد هللا حسين الشمر  791  



 
 

ي كاظم عبد هللا حسين الشمر تفسير النصوص الجزائية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2007  118  

118 كريم حسن علي  الصلح في القانون الجنائي ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  

ري كريم خميس خصباك البدي الخبرة في االثبات الجنائي  ماجستير   بغداد كلية القانون 7881  218  

ري كريم جميس خصباك البدي  حق التقاضي في الدعوى الجزائية دكتوراه   بغداد كلية القانون 2009  318  

418 كاظم سلمان كاظم اسود  جريمة  القتل با لسم  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007  

اثر نقص االهلية في المسؤولية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001

 الجزائية 

518 كاظم سلمان كاظم اسود   

618  كريم محمد منصور الخزرجي جرائم هرب المحكومين والموق ماجستير   بغداد كلية القانون 2002  

نبغدادا كلية القانو 7888 718 كوركيس يوسف داود  الجريمة  المنظمة  ماجستير    

881 لطيفة حميد محمد  القصد الجنائي الخاص  ماجستير   بغداد كلية القانون 7882  

ي جرائم النشر في التشريع العراق دكتوراه   بغداد كلية القانون 7888 891 لطيفة حميد محمد    

ريع الجريمة العسكرية دراسة في التش ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

 العسكري العراقي 

زن  خلف ناصر الهاشمي ما  119  

النظرية العامة للخطأ في القانون  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7897

 الجنائي 

119 ماهر عبد شويش   

 د منره في الحتسد يد العقوبة واث دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881

م.ظاهرة االجرا  

219 مجبل علي حسين الشيخ   

نائي الرابطة السببية في القانون الج ماجستير   بغداد كلية القانون 7888 319  مجيد خضير احمد السبعاوي   

419  مجيد خضير احمد السبعاوي  نظرية الغلط في القانون العقوبات كتوراه   بغداد كلية القانون 2001  

9878 لنتيجة الجريمية في العقوبات ا ماجستير   بغداد كلية القانون  519 محروس نصار الهيتي    

619 محروس نصار الهيتي  النظرية العامة للجرائم االجتماعية دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881  

719 محمد اسماعيل ابراهيم  الضرر في جريمة تزوير المحررات  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001  

ذ ضمانات المحكوم علية اثناء تنفي ماجستير   بغداد كلية القانون 7899

 العقوبة 

981 محمد حماد مرهج الهيتي   

الخطأ المفترض في المسؤولية  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881

 الجنائية 

991 محمد حماد مرهج الهيتي   

2 محمد شالل حبيب  التدابير االحترازية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7811 11  

2 محمد شالل حبيب  الخطورة االجرامية  دكتوراه  بغداد كلية القانون 7818 11  

جرائم التحريض وصورها في  دكتوراه   القانونبغداد كلية  7897

الجوانب الماسة  بأمن الدولية 

 الخارجية 

عبد الجليل الحديثيمحمد   2 21  

ري جنوح االحداث في التشريع الجزائ ماجستير   بغداد كلية القانون 7891 القادر قواسمية محمد عبد    2 31  

ن نظام ايقاف تنفيذ العقوبات قانو ماجستير   بغداد كلية القانون 7818

 العقوبات العراقي والمقا رن 

2 محمد عبود نغيمش  41  

تقادم انقضاء تنفيذ الحكم الجزائي بال دكتوراه   بغداد كلية القانون 7891 2 محمد عبود نغميش  51  

8187 االشتراك با لمساعدة واثرة في  ماجستير   بغداد كلية القانون 

 العقاب 

2 محمد علي سالم  61  

اختصاص الشرطة في التحري عن  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7898

 الجرائم 

2 محمد علي سالم  71  

اقي في التشريع العرجريمة االحتكار  ماجستير   بغداد كلية القانون 7888  218 محمد عبد الرضا سلمان  

 219  محمد علي عبد الرضا عفلوك الجرائم الماسة بنزاهة االنتخابات  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

ة مشروعية استخدام الوسائل العملي ماجستير   بغداد كلية القانون 7819

 الحديثة 

2 محمد فالح حسن  11  



 
 

عي ور المنظمة العربية للدفاع االجتما دكتوراه   بغداد كلية القانون 7891

 في مكافحة الجريمة 

2 محمد فالح حسن  11  

 القصد الجنائي في جريمة الضرب ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 المفضي الى الموت 

2 محمد فوزان محمد رضا  21  

2 محمد ماضي جبر   قاعدة القدر المتيقن في التشريع ماجستير   بغداد كلية القانون 7887 31  

2 محمد ماضي جبر  التحضير للجريمة في التشريع  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7889 41  

2 محمد معروف عبد هللا   رقابة االدعاء العام    على الشرعية ماجستير   بغداد كلية القانون 7819 51  

 تفريد تدابير االحداث في القانون ماجستير   بغداد كلية القانون 2002

 العراقي 

2  محمد هاتو جوني البيضاني 61  

2 محمود عاصم عصام محمود  تغير جنس االنسان  ماجستير   بغداد كلية القانون 2002 71  

 218 محمود عبد القادر هالل  جريمة استخدام العمال سخرة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

لعالجريمة السياسية في التشريع ا ماجستير   بغداد كلية القانون 7891  219 مزهر جعفر عبد جاسم  

اقي جريمة االمتناع في التشريع العر دكتوراه   بغداد كلية القانون 7891 2 مزهر جعفر عبد جاسم   12  

ة ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائي ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

 الدولية 

ذ جا سم محمد جاسم معا  221 

2 معاذ جاسم محمد العسافي   دور االرادة في المسؤولية الجزائية دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001 22  

قوبات السياسة الجنائية في قا نون الع ماجستير   بغداد كلية القانون 7811

 العراقي 

2 منذ ر كمال عبد الطيف  32  

الجنائية االجنبية اثار االحكام  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7890 2 منذ ر كمال عبد الطيف   42  

 سرية التحقيقات الجزائية وحقوق دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001

 الدفاع 

2 موفق  علي عبيد  52  

ي و جنوح االحداث في التشريع العراق ماجستير   بغداد كلية القانون 7812

 المقارن 

2 مي فرج الشيخ  62  

 227 نبراس جبار خلف الحلفي  جرائم تخريب االموال العامة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2009

نون تسبيب االحكام الجزائية في القا ماجستير   بغداد كلية القانون 7891  228 نبيل حميد البياتي  

 229 ندى صالح هادي الجبوري  الجرائم الماسة بالسكينة العامة  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001

2 نشأ ت احمد نصيف  العود الى الجريمة  ماجستير   بغداد كلية القانون 7897 13  

جريمة قذف الموظف او المكلف  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7888

 بخدمة عامة 

2 نشأ ت احمد نصيف  13  

2 نضال ياسين حمو  االختيار القضائي  ماجستير   بغداد كلية القانون 7891 23  

2 نوار دهام مطر الزبيدي   انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ماجستير   بغداد كلية القانون 7882 33  

ار الحماية الجنائية للبيئة ضد اخط دكتوراه   بغداد كلية القانون 7881

 التلوث 

2 نوار دهام مطر الزبيدي  43  

 جريمة قتل االم لطفلها حديث العهد ماجستير  بغداد كلية القانون 2001

 بالوالدة ا تقاء للعار 

2  نوال طارق ابراهيم العبيدي 53  

  الجرائم الماسة بحرية التعبير عن دكتوراه   بغداد كلية القانون 2009

 الفكر

2  نوال طارق ابراهيم العبيدي 63  

جريمة اخفاء اشياء متحصلة  من  ماجستير   بغداد كلية القانون 7889

 جريمة

 237 هدى هاتف مظهر الزبيدي 

جريمة االنتفاع من المال العام  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2002

 وصورها 

 238 هدى هاتف مظهر الزبيدي 

 جريمة شهادة الزور  ماجستير   بغداد كلية القانون 7881

 

 239 هناء اسماعيل االسدي 



 
 

االباحة في الجرائم الناشئة عن  ماجستير   بغداد كلية القانون 7880

 االلعاب الرياضية 

2 وداد عبد الرحمن حمادي  14  

2 وداد عبد الرحمن حمادي  جريمة االهما ل  دكتوراه   بغداد كلية القانون 7888 14  

2 وسام عوض عودة المنيزل  االحالة في الدعوى الجزائية  ماجستير   بغداد كلية القانون 7888 24  

الدليل المادي العلمي في االثبات  ماجستير   بغداد كلية القانون 2007

 الجنائي 

2 وصفي هاشم عبد الكريم  34  

2 وعدي سليمان علي المزوري  الجزاءات  االجرائية دراسة مقارنة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2000 44  

الشرعية االجرامية في الظروف  دكتوراه   بغداد كلية القانون 2001

 االستثنائية دراسة مقارنة 

2 وعدي سليمان علي المزوري  54  

تمييز االحكام الصادرة من المحاكم  ماجستير   بغداد كلية القانون 7891

 العسكرية في التشريع العراقي 

2 وليد بد ر نجم  64  

نة العفو العام في التشريعات المقار دكتوراه  بغداد كلية القانون 7881  247 وليد بد ر نجم  

 248 يوسف عبد هللا المحمدي  الردع الخاص واثرة في الرقابة من  ماجستير   بغداد كلية القانون 7898

الحماية الجنائية للجنين جراء  ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

تخدام التقنيات الحديثة اس  

 249 حاكم فيصل جبر سميج 

تعد د الجرائم واثرة في االجراءات  ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 الجزائية 

2 ايمان عبد هللا احمد العزاوي  15  

2 وسام بشار عبد  جرائم  الكراهية  ماجستير   بغداد كلية القانون 2071 15  

 جريمة تهريب النفط في التشريع ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 العراقي 

2 عمار منصور عبد القادر  25  

ية الدفع الشكلية في الدعوى الجزائ ماجستير   بغداد كلية القانون 2071 2 جاسم محمد سلمان   35  

الحماية الدولية لحقوق العمال  ماجستير   بغداد كلية القانون 2072

 الماهجرين وافراد اسرهم

2 عدنان داود عبد الشمري  45  

 255 ندى صالح هادي الجبوري  الجرائم الماسة بالسكنيية العامة  ماجستير   بغداد كلية القانون 2001

 جريمة اتالف او افشاء اسرار الدفاع ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 عن البالد دراسة مقارنة 

 256 احمد عبد االمير حسين       

االعث الشريف واثرة في التجريم  ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 والعقاب 

 257 هدى علي عبيد كاظم 

 258 رقية عبد العباس سيد  جريمة تخريب االثار  ماجستير  بغداد كلية القانون 2071

 259 رسل فيصل دلوي حمادي  حماية الزوجة من العنف  ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 جريمة اتالف او افشاء اسرار الدفاع ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 عن البالد دراسة مقارنة 

2 احمد عبد االمير حسين  16  

ة دور القيم االجتماعية في السياس دكتوراه   بغداد كلية القانون 2071

 الجزائية دراسة مقارنة 

 261 مصطفي راشد عبد الحمزة 

ة خصوصية اجراءات الدعوى الجزائي ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

مع المواثيق للحدث دراسة مقارنة 

 الدولية 

 262 اسماء ابراهيم حسين 

 جريمة اتالف او افشاء اسرار الدفاع ماجستير   بغداد كلية القانون 2071

 عن البالد دراسة مقارنة 

 263 احمد عبد االمير حسين 

 

 



 
 

 

 القانون اداري
رسنة النش  ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر 

ن بغداد كلية القانو 7898 د سلطة االدارة في سحب العمل عقو ماجستير  

 االشغال العامة دراسة مقارنة 

 1 احمد خور شيد حميدي 

ن بغداد كلية القانو 7881 وقف تنفيذ القرار االداري عن  دكتوراه  

 طريق القضاء

 2 احمد خور شيد حميدي 

ن بغداد كلية القانو 2001  مسؤولية االدارة عن اعمال الضبط ماجستير  

 االداري في الظروف العادية 

اني احمد عبد العزيز الشيب  3 

ن بغداد كلية القانو 2001 الرقابة القضائية على اجراءات  ماجستير  

فرض العقوبة االنضباطية في 

 القانون العراقي 

احمد ماهر عالوي 

 الجبوري 

4 

ن بغداد كلية القانو 7881 حكم االلغاء وعدم التزام االدارة  ماجستير  

 بتنفيذ ة 

ي اسراء محمد حسن البيات  5 

ن بغداد كلية القانو 7811 دة القرارات االدارية بالالرادة المنفر ماجستير  

 للسلطة االدارية 

اسعد سعد برهان الدين 

 بكر 

6 

ن بغداد كلية القانو 2001 مسؤولية االدارة من  دكتوراه  

  الضررالمعنوي للقانون العراقي

 7  اسماعيل صعصاع غيدان

ن بغداد كلية القانو 2007 اسماعيل فاضل حلواص  القضاء االداري الدولي  ماجستير  

 ادم 

8 

ن بغداد كلية القانو 2001 المرابحة المصرفية في تعامل  ماجستير  

 المصارف االسالمية 

ف اعتدال عبد الباقي يوس  9 

ن بغداد كلية القانو 2001 مال اثر التطور االليكتروني في االع ماجستير  

 القانونية لالدارة العامة 

 11 اورنس متعب الهذال 

2001 

 

ن بغداد كلية القانو ات النظام القانوني لعقد االدارة لخدم ماجستير  

 االشخاص في العراق 

بدر حمادة صالح عبد 

 الجبوري 

11 

ن بغداد كلية القانو 2002 ت التنظيم  القانوني كمهنة المحاما ماجستير  

 في العراق دراسة مقا رنة 

تغريد محمد عبد القادر 

 النعيمي 

12 

ن بغداد كلية القانو 7882  سحب اليد او الوقف االحتاطي عن ماجستير  

 العمل في الوظفية العامة

 جاسم كاظم  كباشي 

 

13 

 

ن بغداد كلية القانو 7811 المسؤولية االدارية لقوات االمن  ماجستير  

 الداخلي 

صالح عبد الزهرة 

 الحسون 

14 

ن بغداد كلية القانو 2001  سلطة القاضي في تقدير عيوب دكتوراه  

 االلغاء في القرار االداري 

 جاسم كاظم  كبا ش 

 

15 

 

7882 

 

ن بغداد كلية القانو  

 

 ماجستير 

 

الطعن بااللغاء ضد القرارات 

جال االدارية القابلة لالنفصال في م

 الحق االداري 

حبيب ابراهيم حماد ة 

 الدليمي 

1

6 

7812 

 

ن بغداد كلية القانو  

 

 ماجستير 

 

ي الرقابة على المؤسسات العامة ف

 التشريع العراقي 

1 حبيب الهرمزي 

7 

ن بغداد كلية القانو 2000 ةالشرعية في االجراءات  الجزائي ماجستير    18 حسن يوسف مصطفى 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2007 ير انقضاء الرابطةالوظيفية في غ دكتوراه  

 حالة التاديب في القانون االردني

حمدي سليمان سحيمان 

 القبيالت 

19 

 

7882 

 

ن بغداد كلية القانو  

 

 ماجستير 

 

بين  الرقابة القضائية على المالحقة

ة المخالفة في القرارات التاديبي  

2  حنان محمد مطلك القيسي

0 

ن بغداد كلية القانو 7888  دكتوراه  

 

 النظام القانوني لتضمين الموظف

 العام في التشريع العراقي 

2  مد مطلك القيسيحنان مح

1 

2002 

 

ن بغداد كلية القانو  

 

الخسائر الضربية في القانون  ماجستير 

 ضريبة الدخل العراقي 

2 حيدر نجيب احمد فائق 

2 

ن بغداد كلية القانو 2007 2 خالد رشيد الدليمي  االنحراف في استعمال السلطة  ماجستير  

3 

2007 

 

ن بغداد كلية القانو نزع الملكية للنفع العام دراسة  دكتوراه  

 مقارنة 

2 خالد رشيد الدليمي 

4 

7882 

 

ن بغداد كلية القانو  االختصاص القضائي االدارة في دكتوراه  

 غير منازعات الوظيفة العامة 

2 خالد لفتة شاكر 

5 

7891 

 

ن بغداد كلية القانو سلطة االدارة في تعديل عقودها  ماجستير  

 االدارية بأدارتها المنفردة 

خالد مرموص خلف 

 الحمداني 

2

6 

7811 

 

ن بغداد كلية القانو ابة موقف  القضاء العراقي في الرق ماجستير  

على القرا ر االداري    

2 خضر عكوبي يوسف 

7 

2001 

 

ن بغداد كلية القانو مدى سلطة قاضي االلغاء في  ماجستير  

 اصدار اوامر لالددارة 

خلد ون ابراهيم نوري 

 سعيد 

2

8 

2002 

 

ن بغداد كلية القانو  المعا ملة الضريبة للشخص غير ماجستير  

 المقيم في قانون ضريبة الدخل

لسنة 771العراقي رقم 

المعدل 7892  

2 خيري ابراهيم مراد  

9 

2001 

 

ن بغداد كلية القانو  وسائل االدارة الزالة التجاوز على ماجستير  

 اموال العامة 

3  ذكرى عباس علي الدليمي

0 

ن بغداد كلية القانو 2001 دارة الرقابة القضائية على سلطة اال ماجستير  

د في فرض الجزاءات على المتعاق  

3  رشا محمد جعفر الهاشمي

1 

2072 

 

ن بغداد كلية القانو  في تضمين الموظفسلطة االدارة  دكتوراه  

ةفي القانون العراقي دراسة مقارن  

3  رشا محمد جعفر الهاشمي

2 

7811 

 

ون بغداد كلية القا ن ذ مظاهر السلطة االدارية في تنفي ماجستير  

 مقاوالت االشغال العامة 

رياض عبد عيسى 

 الزهيري 

3

3 

7818 

 

ن بغداد كلية القانو  العالقات التعاقدية بين الوحدات دكتوراه  

ي االقتصادية في القطاع االشتراك  

رياض عبد عيسى 

 الزهيري 

3

4 

2001 

 

ن بغداد كلية القانو في  التنظيم القانوني الدارة االوقاف ماجستير  

 العراق 

ي زياد خالد يوسف المفرج  3

5 

2001 

 

ن بغداد كلية القانو المسؤولية االدارية عن االعمال  دكتوراه  

 الطبية 

ي زياد خالد يوسف المفرج  3

6 

ن بغداد كلية القانو 7887 3 سعد عدنان الهنداوي  المركز القانوني للمرأة في مجال ماجستير  

7 

ن بغداد كلية القانو 7888 3 سعد عد نان الهنداوي  رقابة الهيئات المستقلة لضم دكتوراه  

8 



 
 

2007 

 

ن بغداد كلية القانو ميعاد رفع دعوى االلغاء اما م  ماجستير  

يمحكمة القضاء االداري في العراق  

 

اجي سليم نعيم خضير الخف  3

9 

7881 

 

ن بغداد كلية القانو يمن االدارة التعاونية في العراقي وال ماجستير  

 دراسة مقارنة 

4 سهير علي احمد 

0 

ن بغداد كلية القانو 7888 4 سهير علي احمد  سلطة اصدار اللوائح والقرارات  دكتوراه  

1 

ن بغداد كلية القانو 2002 ق التخصيصية واثرها على المرف ماجستير  

 العام 

 42 سهيل محمد احمد عزام 

ن بغداد كلية القانو 7812 ة النظام االنضباطي لموظفي الدول ماجستير  

 في العراق 

يثي شفيق عبد المجيد الحد  43 

ن بغداد كلية القانو 7882 شروط الطعن امام القضاء االداري  ماجستير  

 في العراق 

صالح ابراهيم احمد 

 الميتوتي 

44 

ن بغداد كلية القانو 7811  45 صا لح فاتح صالح   استقالة الموظف العام في العراق ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2000 النظام القانوني لعقد التطوير  ماجستير  

 واالنتاج النفطي في العراق 

ب صباح عبد الكاظم شبي  46 

ن بغداد كلية القانو 2009 دور السلطة العامة في مكافحة  دكتوراه  

 ظاهرة الفساد االداري في العراق 

ب صباح عبد الكاظم شبي

 الساعدي 

47 

ن بغداد كلية القانو 2001 اختصاص ريئس الوحدة االدارية  ماجستير  

 االقليمية في العراق 

صداع دحام طوكان 

 الفهداوي

48 

ن بغداد كلية القانو 2002 اجراءات رفع الدعوى امام محكمة  ماجستير  

 القضاء االداري في العراق 

ي صعب ناجي عبود الدليم  49 

ن بغداد كلية القانو 2001 الدفوع الشكلية امام القضاء  دكتوراه  

 االداري في العراق 

يصعب ناجي عبود الدليم  50 

نبغداد كلية القانو 7892 المجالس واللجان االدارية ذات  ماجستير  

  االختصاص القضائي في العراق

 51 ضامن حسين العبيدي 

ن بغداد كلية القانو 7887 ام الضما نات التأ ديبة للموظف الع دكتوراه  

 في العراق 

 52 ضامن حسين العبيدي 

ن بغداد كلية القانو 2007  النظام التأديبي العضاء السلطة ماجستير  

 القضائية في اليمن 

 53  ضياء عبد الرحمن عثمان

ن بغداد كلية القانو 7811  قد المشروعة حماية مصالح المتعا ماجستير  

 في العقد االداري 

 54 طاهر طالب التكمجي 

ن بغداد كلية القانو 7811 الحكم الذاتي اسسة النظرية  ماجستير  

 والتطبيق 

 55 عادل حسين شبع 

ن بغداد كلية القانو 2002 القيود الوارة على اختصاص  دكتوراه  

 القضاء االداري 

 56 عادل حسين شبع 

ن بغداد كلية القانو 7812  تنظيم سلطة الضبط االداري في ماجستير  

 العراق 

 57 عامر احمد المختار 

ن بغداد كلية القانو 7819  58 عامر محمد علي  النظام القانوني لتقاعد موظفي  ماجستير  

نبغداد كلية القانو 7897 ى سلطة االدارة في المشاريع الكبر دكتوراه    59 عامر محمد علي  

نبغداد كلية القانو 7897 جازة النظام القانوني للترخيص اواال ماجستير 

 في التشريع 

 60 عبد االمير علي موسى 

ن بغداد كلية القانو 7881 سلطة االدارة في اصدار القرارات  ماجستير    61 عبد االمير محسن مغير 



 
 

 التنظيمية والرقابة عليها 

ن بغداد كلية القانو 7881 ية  اثر تغير الوقا ئع    في مشروع ماجستير    62 عبد الحميد عبد   المهدي  

ن بغداد كلية القانو 2001 ة اثر تطور نشاط االدارة في ممارس دكتوراه    63 عبد الحميد عبد المهدي  

ن بغداد كلية القانو 7811 صادي النظام القانوني للتخطيط االقت ماجستير    64  عبد الزهرة سليم الحمادي 

ن بغداد كلية القانو 7811 ة مجلس الخدمة واهميتة في الوظيف ماجستير  

 العامة 

 

 64  عبد الزهرة ناصر الدليمي

ن بغداد كلية القانو 7881 ة النظام القانوني للمنظمات المهني دكتوراه  

 في التشريع العراقي 

 65  عبد الكاظم فارس المالكي

ن بغداد كلية القانو 2001 ي التنظيم القانوني للمفاوضات ف دكتوراه  

 العقود االدارية 

عبد الطيف نايف عبد 

 الطيف 

66 

ن بغداد كلية القانو 7891  النظرية العامة لواجبات والحقوق ماجستير  

 العاملين في الدولة 

عبد الوهاب عبد الرزاق 

 التحافي 

67 

ن بغداد كلية القانو 7882  تحديد االختصاص بين القضاء ماجستير  

قالعادي والقضاء االداري في العرا  

عبد المطلب عبد الرزاق 

 الهاشمي 

68 

ن بغداد كلية القانو 7881 ود النظام القانوني لالحالة في العق دكتوراه  

 االدارية 

عبد المطلب عبد الرزاق 

 الهاشمي 

69 

ل موانع الترقية الترفيع في مجا ماجستير  بغداد كلية  2000

 الوظيفة العامة 

عالء الدين محمد حمدان 

 الزبيدي 

70 

ن بغداد كلية القانو 7811 حماية االموال العامة في القانون  ماجستير  

 االداري 

 71 عالء يوسف اليعقوبي 

ن بغداد كلية القانو 7897 الموظف العام الخاضعة جريمة  ماجستير  

 للتأديب في القانون العراقي 

 72 علي خليل ابراهيم 

ن بغداد كلية القانو 2000 ة قواعد االثبات في الدعوى االداري دكتوراه  

 في العراق 

علي سلمان جميل 

 المشهداني 

73 

ن بغداد كلية القانو 2007  قضاء الموظفين في العراق  ماجستير  

 

 74 علي محمد جودت 

ن بغداد كلية القانو 7881 االدارة المحلية في الجمهورية  ماجستير  

 اليمنية 

 75 علي مهدي علي العلوي 

ن بغداد كلية القانو 2001 ماجستير      عيسى تركي خلف   تنظيم حرية السفر في العراق  

 الجبوري 

76 

ن بغداد كلية القانو 2002  

 

 الذمة المالية للزوجين في الفقة ماجستير 

 االسالمي والقانون الوضعي 

 77 عمر صالح الحافظ مهدي 

ن بغداد كلية القانو 7882 وظيفة للترقية في ال النظام القانوني دكتوراه  

  العامة 

 78 غازي فيصل مهدي 

ن بغداد كلية القانو 7888  79 فاطمة بنت احمد ولد عبد  رقابة على تنفيذ الموازنة العال ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2002 .......نظام التمويل الذاتي وتطبيقة  ماجستير    80 كالوش مصطفى الزلمي  

ن بغداد كلية القانو 7888  81 كوثر حازم سلطان  امتيازات الموظف العام واثرها ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001 ية في االثار التبعية للعقوبة التأديب دكتوراه  

القانون العراقي  و القوانين 

 المقارنة 

 82 كوثر حازم سلطان 

ن بغداد كلية القانو 7891 ات النظام القانوني للشكل واالجراء ماجستير  

 في القرار االداري 

 83 ليث حسن علي 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7882  84 مازن ليلو راضي   طاعة المروؤس لرؤساتة في نطاق ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7888 يز دور لشروط االستثنائية في تم دكتوراه    85 مازن ليلو راضي  

ن بغداد كلية القانو 2001 اءشرطة المصلحة في الدعوى االلغ ماجستير    

  

ي مثنى احمد جاسم الشافع  86 

ن بغداد كلية القانو 7897 راكالنظام القانوني للمؤسسة االشت ماجستير    87 محمد الصغير بغلي  

ن بغداد كلية القانو 7891 سلطة االدارة في انهاء عقودها  ماجستير  

 االدارية 

محمد عبد هللا حمود 

 الدليمي 

88 

ن بغداد كلية القانو 7881  89 محمد عبد هللا حمود الدلي تحول القرار االداري  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7817 ي النظام القانوني لالدارة المحلية ف ماجستير  

 العراق 

 90 محمد علي يوسف 

8178 ن بغداد كلية القانو  ي النظام القانوني لالدارة المحلية ف ماجستير  

 العراق 

 91 محمد ولد المختار 

ن بغداد كلية القانو 7818 ية التنفيذ المباشر للقرارات االدار ماجستير   خلف حسين  محمود   92 

ن بغداد كلية القانو 7891  93 محمود خلف حسين  الحماية القانونية لالفراد  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7887 الغرامات  التأخيرية  في العقود  ماجستير  

 االدارية 

 94 محمود خليل خضير 

ن بغداد كلية القانو 2000 ني المركز القانوني للمقا ول الثانو دكتوراه  

 في العقد االداري 

 95 محمود خليل خضير 

ن بغداد كلية القانو 2007  96 معمر مهدي صالح   مبدأ  عدم رجعية القرارات االدارية ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7889  97 مهدي حمدي الزهيري  انهاء العقوبة االنضباطية  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2002 ف اثر الجريمة التي يرتكبها الموظ دكتوراه  

 العام في انها عالقتة الوظيفية 

 98 مهدي حمدي الزهيري 

ن بغداد كلية القانو 7892 ديسلطة االدارة في اختيار المتعاق ماجستير    99 نجيب خلف احمد الج 

ن بغداد كلية القانو 7887 ة االسس التي تقوم عليها السياس دكتراره  

ي تطبيقها فالوظيفية العامة ومدى 

 التشريع العراقي

نجيب خلف احمد 

 الجبوري 

110 

ن بغداد كلية القانو 2001 سلطة االدارة في حماية االخالق  دكتوراه  

 العامة واثرها في الحريات العامة 

 111 نجيب شكر محمود 

ن بغداد كلية القانو 7811 ة العامة الترفيع والترقية في الوظيف ماجستير  

 وارثرهما في رفع كفاءة الجهاز 

 112 نوري محسن الحلفي 

ن بغداد كلية القانو 7882  113 وسام صبار عبد الرحمن  االختصاص التشريعي لالدارة ف دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001 مي وفاء عبد الفتاح النعي ضمانات حقوق االنسان في موا ماجستير    114 

ن بغداد كلية القانو 2002 سلطة االدارة في االمن الوطني  دكتوراه  

 وحقوق االجانب فيها 

 115 وليد مرزة  المخزومي 

ن بغداد كلية القانو 7880 ي ياسين كريم محمد الحلف الهيئات االستشارية ودورها في  ماجستير    116 

ن بغداد كلية القانو 7881 فيذ سلطة االدارة في الرقابة على تن دكتوراه  

 عقد االشغال العامة 

ي ياسين كريم محمد الحلف  107 

ن بغداد كلية القانو 2071 وسسائل الحماية االدارية للمال  ماجستير  

 العام في القانون العراقي 

حسن جلوب كاظم 

 الساعدي 

108 

ن بغداد كلية القانو 2071 النظام القانوني لتقاعد الموظف  ماجستير  

 العام في العراق دراسة مقارنة 

 109  هالل حسين حسن الدلوي

ن بغداد كلية القانو 2071  النظام القانوني لمنظمات المجتمع ماجستير  

 المدني غير المهني 

بفرين جواد علي 

 القوةلوسي 

110 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2072 بب الرقابة القضائية على عيب الس ماجستير  

 في القرالر االداري دراسة مقارنة

 ابواقبال فاضل خضير 

 كسور 

111 

ن بغداد كلية القانو 2072 لة التنظيم  القانوني لمهنة الصيد ماجستير  

ق والرقابة على ممارستها في العرا  

 112 انفال عصام علي 

ن بغداد كلية القانو 2072 الصحة واجب االدارة في تحقيق  ماجستير  

العامة وحمايتها في القانون 

 العلراقي 

ي خالد جابر خضير الشمر  113 

ن بغداد كلية القانو  دور الضضاء االداري في حماية  ماجستير  

 الحريات العامة 

ماهر فيصل صالح  

 الدليمي 

114 

ن بغداد كلية القانو 2071 ئة حماية الحقوق المكتسبة النأشة دكتوراه  

 عن القرار االداري 

 115 عالء ابراهيم محمود 

ن بغداد كلية القانو 2071 واجب االدارة في منع االتجار  ماجستير  

بالبشر ومكافحتة في القانون 

 العراقي 

 116 ايمان محمود محيبس 

ن بغداد كلية القانو 2071 ارية التنفيذ المعني في العقود االد ماجستير  

 في القانون العراقي

 117 زينة مظهر نعمة 

ن بغداد كلية القانو 2071 الرقابة على دستورية االنظمة  دكتوراه  

 والقرارات االدارية في ظل دستور

2001جمهورية العراق   

ازهار هاشم احمد 

 الزهيري 

118 

ن بغداد كلية القانو 2071  سلطة االدارة في حماية المستهلك دكتوراه  

 في العراق 

 119 صفاءحسين خضير 

ن بغداد كلية القانو 2007 دور القضاء االداري في حماية  ماجستير  

 الحريات العامة 

مي ماهر فيصل صالح الدلي  120 

2071 

 

ن بغداد كلية القانو سلطة االدارة في حماية البئية  ماجستير  

 التلوث في القانون العراقي 

 عال سامح لطيف 

 

121 

ن بغداد كلية القانو 2001 دعوى التعويض عن القرارات  دكتوراه  

دراسة االدارية في المشروعية 

 مقارن

 122 رفاة كريم رزوقي 

ن بغداد كلية القانو 7898  النظام القانوني للتنظيم االداري ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 123 هاشم حمادي عيسى 

ن بغداد كلية القانو 7892 ي النظام القانوني للتعويض االدار ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 124 محمد رفاعي الجوجو 

ن بغداد كلية القانو 2072 النظام القانوني للمرافق العامة  ماجستير  

 االقتصادية في العراق 

 125 اسامة طة حسين العاني 

ن بغداد كلية القانو 2071  النظام القانوني لمنظمات المجتمع ماجستير  

 المدني غير المهنية 

بفرين جواد علي قرة 

 لوس 

126 

ن بغداد كلية القانو 2071 مسؤولية الدولة عن  دكتوراه  

 االضرارالناجمة عن االخطاء 

 127 بشار جاهم عجمي 

ن كلية القانوبغداد  2071 احكام انتداب الموظف العام في  ماجستير  

 القانون العراقي دراسة مقارنة 

شهالء سليمان محمد 

 العادلي 

128 

ن بغداد كلية القانو 2001 وسائل االدارة االزالة التجاوزعن  ماجستير  

 االموال العامة 

 

 129 ذكرى عباس علي 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2072 ي المسؤولية التأديبية للقضاة ف ماجستير  

 القانون العراقي دراسة مقارنة 

 131 حاتم حيال شريف 

ن بغداد كلية القانو 2071 قلة النظام القانوني للهيئات المست دكتوراه  

 قي العراق 

 131 اقبال ناجي سعيد 

نبغداد كلية القانو 2071 ا العقود االدارية المستحدثة ودوره ماجستير 

رية المرافق العامة الضروفي تنظيم 

 في العراق .)دراسة مقارنة(

يستار جبار شالش البدر  132 

ن بغداد كلية القانو 2071  سلطة االدارة في حماية المستهلك دكتوراه  

 في العراق 

 133 صفاء حسين خضير 

ن بغداد كلية القانو 2071 قد المنافسة التجارية واثرها على ع ماجستير  

 التوزيع الحصري 

 134 نور الهدى عبد الكاظم 

ن بغداد كلية القانو 2071 الك تنازع القوانين في عقد االسته دكتوراه    135 زينب ثامر حميدي  

ن بغداد كلية القانو 2071 النظام القانوني لعقد خدمة  دكتوراه  

 المعلومات االلكترونية 

ى لبنى عبد الحسين عيس  136 

ن بغداد كلية القانو 2071 النظام القانوني لعقود البث  دكتوراه  

 الفضائي دراسة مقارنة 

 137 هدى جواد عبد الرضا 

ن بغداد كلية القانو 2071  138 محمد غانم يونس  سلطة القاضي في تكميل العقد دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2071 ملكية الراهن للعقار والمرهون  دكتوراه  

 تأميينا

 139 سفانة سمير حميد 

ن بغداد كلية القانو 2071 المركز القانوني للمند س  ماجستير  

 االستشاري في عقد الفديلك 

 141 علي داود علي حسين 

ن بغداد كلية القانو 2071  االختصاص االداري في المنازعات ماجستير  

 الجزائية 

 141 لبنى عدنان عبد االمير 

ن بغداد كلية القانو 2071 االدارة في منع االتجار واجب  ماجستير  

ن ة في القانوتبالبشرية ومكافح

 العراقي

 142 ايمان محمود محيبس

ن بغداد كلية القانو 2071 لعامة التنظيم القانوني للمناقصات ا ماجستير  

ةمع المتعاقد االجنبي دراسة مقارن  

  

 143 ابتسام حامد ماضي 

ن بغدادكلية القانو 2071 سلطة االدارة في مكافحة االرهاب  دكتوراة  

ورقابة القضاء غليها ـ دراسة 

 مقارنة 

 144 رنا علي حميد السعدي 

ن بغداد كلية القانو 2071 ظام اثر الحكومة االلكترونية على الن ماجستير  

القانوني للمرافق العام دراسة 

 مقارنة 

ميرفت قاسم عبود 

 الجبوري 

145 

ن بغداد كلية القانو 2071 احكام استخدام االدارة للقوة في  ماجستير  

مواجهة االضطابات العامة حماية 

 للنظام العام دراسة مقارنة 

حيدر علي حسين علي 

 العقابي 

146 

ن بغداد كلية القانو 2071 في  التنظيم القانوني للعمل االعالمي ماجستير  

 القانون العراقي دراسة مقارنة 

اشرف سلمان وادي 

 الشمري 

147 

 

 



 
 

 

 

 

 القانون الدستوري

 
 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر سنة النشر

ن بغداد كلية القانو 7898 الرقابة  على دستورية القوانين  ماجستير  

 وتطبقاتها في الدول العربية 

 1  احمد  العزي  النقشبندي

ن بغداد كلية القانو 7882 تعديل الدستور   دكتوراه    2 احمد العزي النقشبندي  

ن بغداد كلية القانو 2001 ضمانات مبدأالمسا واة في بعض  دكتوراه  

 الدساتير العربية 

دي احمد فاضل حسين العبي  3 

ن بغداد كلية القانو 2001  4 اريان محمد علي  الدستور الفيدرالي  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7889 طنية طبيعة مقدمات الدساتير للوثيقة الو دكتوراه   ازها رعبد الكريم عبد  

 الوهاب 

5 

ن بغداد كلية القانو 2001 ة االختصاصات التشريعية االعتيادي ماجستير  

عربية لرئيس الدولة في بعض الدساتير ال  

 6 تغريد عبد القادر 

ن بغداد كلية القانو 7882 صالحية اعالن الحرب في بعض  ماجستير  

 الدساتير المعاصرة  دراسة مقارنة

ي ثائر محمد خضير القيس  7 

ن بغداد كلية القانو 2007  8 جعفر عبد السادة بهير  تعطيل  الدستور  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001 التوازن بين السلطة والحرية من  دكتوراه  

 االنظمة الدستورية 

 9 جعفر عبد السادة بهير 

ن بغداد كلية القانو 2001 بدأ نظرية الضرورة كأستثناء يرد على م دكتوراه  

 سمو الدستور 

حسن ضياء حسن 

 الخلخالي 

11 

ن بغداد كلية القانو 7899  11 حسن عزبة العبيدي  تنظيم المعاهدات في دساتير الد ول  دكتوراه  

ن القانوبغداد كلية  7897 الرقابة اشعبية وسلية اسهام  ماجستير  

 الجماهيرفي السلطة 

 12 حسين علي طة 

ن بغداد كلية القانو 7881 ي الحق في الحياة الخاصة وضماناتة ف ماجستير  

 مواجهة استخدامات الكوبيوتر 

 13 رافع خضر صالح 

ن بغداد كلية القانو 7881  14 رافع خضر صالح  الحق في حرمة المسكن  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001 اسية التحقيق البرلماني في االنظمة السي دكتوراه  

البريطاني واالمريكي والمصري 

 والعراقي 

 15 رياض محسن مجول 

ن بغداد كلية القانو 2000  جزاء مخا لفة القاعدة الدستورية  ماجستير  

 

 16 زياد محمد هادي 

ن بغداد كلية القانو 2000 العرق الدستوري ودورة في بعض  ماجستير  

 الدساتير المعاصرة 

زينب شريف نعمة 

 الجزائري 

17 

ن بغداد كلية القانو 7882 وسائل تحريك المسؤولية الساسية  ماجستير  

 للحكومة 

 18 ساجد محمد كاظم 

ن بغداد كلية القانو 7889 يعي في العمل التشر سلطة ريئس الدولة دكتوراه  

 البرلماني 

 19 ساجد محمد كاظم 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7890 ريع احكام الظروف االستثنائية في التش ماجستير  

 العراقي 

 21 سعدون عنتر نصيف 

ن بغداد كلية القانو 7811 دراسة في اللغة مبدأ سيادة القانون  ماجستير  

 القانونية 

 21 سمير خيري توفيق 

 7881 ن بغداد كلية القانو  الحصانة  البرلمانية   ماجستير   عياش عبد الجبوري عامر   22 

ن بغداد كلية القانو 7881 الوظائف الدستورية لمجلس نواب  ماجستير  

الجمهورية اليمنية ا  

ة عبد الحق محمد عبد 

 المغربي 

23 

ن بغداد كلية القانو 7881  العالقة بين السلطتين التنفيذية دكتوراه  

 والتشريعية في اليمن الجمهورية 

عبد الحق محمد عبدة 

 المغربي 

24 

ن بغداد كلية القانو 7881 ومدى سلطة القاضي على دستورية الق ماجستير    25 علي محمود ابو عال  

ن بغداد كلية القانو 7887 تير مراحل العملية التشريعية في الدسا ماجستير  

 العراقية 

 26 عبد هللا رحمة البياتي 

ن بغداد كلية القانو 7890  27 عبد هللا رحمة البياتي  حق التقاضي دراسة دستورية  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7891 التطور الدستوري في الجمهورية  ماجستير  

 العربية اليمنية 

 28 عبد هللا سعيد الكاندا 

ن بغداد كلية القانو 7891 ساطات رئيس الدولة في الجمهورية  دكتوراه  

 العربية اليمنية 

 29 عبد هللا سعيد الكاندا 

ن بغداد كلية القانو 7881 الحقوق والحريات وضماناتها في ظل  ماجستير  

 دستورالجمهورية اليمنية 

عبد هللا علي صالح علي 

 الكميم 

31 

ن بغداد كلية القانو 7891  31 علي جاسم العبيدي  ريئس الدولة في العراق  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7881  مجلس الوزراء في دساتير العراق في ماجستير  

 العهد الجمهوري 

 32  علي حسين احمد الفهداوي

ن بغداد كلية القانو 7882 االتحادية نظام المجلسين في الدول  ماجستير  

 والموحد

 33 علي يوسف عبد النبي 

ن بغداد كلية القانو 7889  34 علي يوسف عبد النبي  رئيس الدولة في االتحاد الفدرالي  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7811  35 عمار فرج حسن االعظمي  فلسفة السلطة في ايدلوجية  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2002 ا تنظيم السلطة السياسية في ليبي ماجستير  

 وممارستها 

 36 عويدات غندور التوبي 

ن بغداد كلية القانو 7811  37 فائز عزيز اسعد  انحراف النظام البرلماني في العراق  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7890  38 فائز عزيز اسعد  مبدأ علو الدستور  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7881 ظل  سلطات رئيس الدولة التشريعية في ماجستير  

 لبظروف االستثنائية 

 39 كاظم علي الجنابي 

ن بغداد كلية القانو 2000 في  المسؤولية السياسية لرئيس الدولة دكتوراه  

 النظام البرلماني 

 41 كاظم علي الجنابي 

ن بغداد كلية القانو 7818 الديمقراطية الشعبية في ظل  ماجستير  

ية واالشتراكالديمقراطيين الراسمالية   

 41 كطران زغير نعمة 

ن بغداد كلية القانو 7891  42 كطران نعمة زغير  الدولة االتحادية العربية  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2007  الديمقراطية شبة المباشرة وتطبيق ماجستير  

  مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة

 43 لمى علي فرج الظاهر ي 

ن بغداد كلية القانو 2001 ي الحماية الدستورية لحقوق االقليات ف دكتوراه  

 النظم الدستورية 

ي ماهر فيصل صالح الدليم  44 

ن بغداد كلية القانو 7811 عية تمثيل القوميات في السلطة التشري ماجستير  

 المركزية 

 45  محمد عبد الجليل الحديثي



 
 

ن بغداد كلية القانو 7891 ظاهرة تركيز السلطة في المجتمعات  ماجستير  

 النامية 

 46 محمد كاظم طة المشهداني 

ن بغداد كلية القانو 2000 ة ويض االختصاص التشريعي دراستع دكتوراه    

 

 47 مروان محمد محروس 

ن بغداد كلية القانو 2002 الحقوق المدنية والسياسية وموقف  ماجستير  

 الدساتير العراقية منها 

 48 مروج هادي الجزائري 

ن بغداد كلية القانو 2072  49 مروج هادي  الجزائري  استقالل السلطة التشريعية  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001  توزيع االختصاصات الدستورية في دكتوراه  

 الدولة الفدرالية 

 51 معمر مهدي صالح الكبيس

ن بغداد كلية القانو 7881 ظل  المؤسسة التشريعية في العراق في دكتوراه  

7821/7810دستوري   

منال يونس عبد الرزاق 

 االلوسي 

51 

ن بغداد كلية القانو 2000  52  منجد منصور محمود الحلو الغاء الدستور دراسة مقارنة  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2071 مبدأ تقيد سلطة الدولة وضمانات  دكتوراه  

 تطبيقية دراسة مقارنة 

 53  منجد منصور محمود الحلو

ن بغداد كلية القانو 7881  54  مها بهجت يونس الصالحي حل المجالس النيابية في العراق  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001  55  مها بهجت يونس الصالحي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7888  56 ميثم حنظل شريف  التنظيم الدستوري والقانون لحرية  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001 اب التنظيم الدستوري والقانوني لالحز دكتوراه 

 السياسية في العراق 

 57 ميثم حنظل شريف 

ن بغداد كلية القانو 7881 التنظيم القانوني النتخاب المجلس  ماجستير  

 النيابي في الجمهورية اليمنية 

ياسين محمد عبد الكريم 

 الخرساني 

59 

ن بغداد كلية القانو 2000 المركز الدستوري لرئيس الدولة في  دكتوراه  

 الجمهورية اليمنية 

ياسين محمد عبد الكريم 

 الخرساني 

61 

ن بغداد كلية القانو 2001 ياسر عطيوي عبود  الحق في حرية التنقل  دكتوراه  

 الزبيدي 

61 

ن بغداد كلية القانو 2072 حكم اثر تعديالت الدستورية على نظام ال ماجستير  

 في الدولة 

 62 هبة نعمة منصور 

ن بغداد كلية القانو 2071 عبدهللا امين  اقبال سلطة ريئس الدولة في النظام  ماجستير    64 

ن بغداد كلية القانو 2071 تور مسؤولية المحكمة السياسية في دس ماجستير  

2001جمهورية العراق لسنة   

 65 محمد عبد الكاظم عوفي 

ن بغداد كلية القانو 2071 االتحاديتان التشريعية السلطتان  ماجستير  

والتنفيذية في ظل دستور جمهورية 

  2001العراق لسنة

صالح حسن كريم 

 العرباوي 

66 

نبغداد كلية القانو 2071  الحق في الكرامة االنسانية وضمانات ماجستير  

 حماية دراسة مقارنة 

 67 سنان فاضل عبد الجبار 

ن بغداد كلية القانو 2071  المركز القانوني لريئس مجلس النواب ماجستير  

 في دستور جمهورية العراق لسنة 

2001 

 68 فاروق عز الدين خلف 

ن بغداد كلية القانو 2071 ة التنظيم  الدستوري لتشكيل الحكوم دكتوراه  

 واختصاصاتها  في دستور 

 69 كمال علي حسين 

ن بغداد كلية القانو 7880 يةاالنسان دراسة دستور ضمانات حقوق ماجستير    

  

 71 جعفر صادق مهدي 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7887 ية التنظيم الدستوري لالحزاب السياس بحث 

 دراة مقارنة 

ي ثائر محمد خضير القيس  71 

ن بغداد كلية القانو 7881 صالحية اعالن الحرب في بعض  ماجستير  

 الدساتير المعاصرة 

ي ثائر محمد خضير القيس  72 

ون بغداد كليى القان 2071 التنظيم الدستوري والقانوني لحق  ماجستير  

المشاركة في الشؤون العامة دراسة 

 مقارنة 

 73 جمال ناصر جبار 

ن بغداد كلية القانو 2077 ي الطعون في االنتخابات التشريعية ف ماجستير  

 العراق والجهات المختصة بالنظرفيها

 دراسة مقارنة 

 74 جهاد علي جمعة 

ن بغداد كلية القانو 2072 مدى توازن بين اختصاصات رئيس  ماجستير  

قية الدولة ومسؤولية في الدساتير العرا

 دراسة مقارنة 

 75 حسين لهوين عبد 

ن بغداد كلية القانو 2071 وسائل حرية التعبير عن الرأى  ماجستير  

 وضماناتها دراسة مقارنة 

ختام حمادي محمود 

 التميمي 

76 

ن بغداد كلية القانو 2071 وق التنظيم الدستوري والقانوني للحق ماجستير  

العراق دراسة مقارنة االجتماعية في   

 77 مرتضى  علي حسين 

ن بغداد كلية القانو 7887  الرقابة على دستورية القوانين في  

 الدساتير العراقية 

 78 رافع خضير صالح 

ن بغداد كلية القانو 2071 التنظيم الدستوري والقانوني بين  دكتوراه  

 السطتين التشريعية والقضائية 

 79 انتصار حسن عبد هللا 

ن بغداد كلية القانو 2071 وق التنظيم الدستوري والقانوني للحق ماجستير  

 والحريات االقتصادية 

 81 حسين غازي كاظم الزيدي 

ن بغداد كلية القانو 2071 ي النظام القانوني للهئيات المستقلة ف دكتوراه  

 العراق 

 81  اقبال ناجي سعيد العزاوي

ن  بغداد كلية القانو 2071  الحق في الكرامة االنسانية وضمانات ماجستير  

 حمايتة 

 82 سنان فاضل عبد الجبار 

ن بغداد كلية القانو 2071 وق التنظيم الدستوري والقانوني للحق ماجستير  

جتماعية في العراق اال  

 83 مرتضى علي حسين

ن القانوبغداد كلية  2071 اختصاص مجلس الوزراء في ضل  ماجستير  

اتة في اصدار التشريعات الفرعية وتطبيق

لسنة ظل الدستور جمهورية العراق 

ـ دراسة مقارنة 2001  

 84 حال علي حمد 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المالية العامة
 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر سنة النشر

ن بغداد كلية القانو 2007 عراق تحصيل دين ضريبة الدخل في ال ماجستير   ابراهيم حميد محسن  

 الزيدي 

1 

ن بغداد كلية القانو 2001 ائب الفراغ التشريعي في احكام الضر دكتوراه  

 المباشرة في العراق 

ابراهيم حميد محسن 

 الزيدي 

2 

ن بغداد كلية القانو 7888 ي التكاليف  في التشريع الضريب ماجستير  

 العراقي 

 3 حيدر راضي محسن 

ن بغداد كلية القانو 2002 الخسائر الضريبية في قانون  ماجستير  

 ضريبةالدخل العراقي 

 4 حيدر نجيب احمد فائق 

ن بغداد كلية القانو 2002 المعاملة الضريبية للشخص غير  ماجستير  

المقيم في قانون ضريبة الدخل 

المعدل 7892لسنة 771العراقي رقم   

 5 خيري ابراهيم مراد 

ن بغداد كلية القانو 2001 ونقل  الضريبة على نقل الملكية العقار ماجستير  

حق التصرف فية في ظل قانون 

771ضريبة الدخل العراقي رقم   

  6 سوزان عثمان قادر 

ن بغداد كلية القانو 7888 رضريبي دراسة في الضاالزدواج ال ماجستير   ار شيماء كريم نعمة الصف   7 

ن بغداد كلية القانو 2007 ي تقدير الدخل واخضاعة للضريبة ف ماجستير  

 قانون ضريبة الدخل العراقي 

علي هادي عطية مطر 

 الهاللي 

8 

ن بغداد كلية القانو 7888  الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل ماجستير  

 دراسة مقارنة 

بان صالح عبد القادر 

 الصالحي 

9 

ن بغداد كلية القانو 2001 ثار الضرائب الكمركية في العراق واال دكتوراه  

 المترتبة عليها 

بان صالح عبد القادر 

 الصالحي 

11 

ن بغداد كلية القانو 2000 ات اقليمية الضريبة على دخل الشرك ماجستير  

 في القانون العراقي 

بيعي قيصر يحيى جعفر الر  11 

ن بغداد كلية القانو 2007 ة االتفاق على تقدير المادة الخاضع ماجستير  

 للضريبة 

 12 ناهدة عبد الغني محمد 

ن بغداد كلية القانو 2001 الضريبة على ارباح المهن غير  دكتوراه  

دخل التجارية في ظل قانون ضريبة ال

 العراقي 

 13 ناهدة عبد الغني محمد 

ن بغداد كلية القانو 7889  14 محمد جمال الذنيبات  الضريبة على العقارات المبنية  ماجستير  

ن كلية القانوبغداد  2007  15 محمد جمال الذبيبات   النظام القانوني لعقد القرض العام دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2072 ية الدور الرقابي لديوان الرقابة المال ماجستير  

 االتحادة في العراق 

 16 علي عبد العباس نعيم 

ن بغداد كلية القانو 2072 احة المعاملة الضريبية اليرادات السي ماجستير  

 الدينية في العراق 

ن رشا عبد هللا عبد الحسي  17 

ن بغداد كلية القانو 2072  التحقيق الضريبة على ارباح االعم ماجستير  

ل التجارية في ظل قانون ضربة الدخ  

 18 حسام الدين عبد الرزاق 

ن بغداد كلية القانو 2002  السلطة التقديرية لالدارة في فرض دكتواره  

يضريبة الدخل في القانون العلراق  

 

 19 قيصر يحيى جعفر 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2071 ا الرقابة على االيرادات العامة توزيع دكتوراه  

 في التشريع المالي العراقي 

 21 عصام حاتم حسين 

ن بغداد كلية القانو 2071 االرقابة على االيرادات العامة توزيع ماجستير    21 عصام حاتم حسين  

ن بغداد كلية القانو 2071 ي في النظام القانوني للفحص الضريب دكتوراه  

 قانون ضريبة الدخل 

 22 صبا فاروق خضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 القانون المدني
 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر سنة النشر

ن بغداد كلية القانو 2001 المسؤولية الناشئة عن التجارب  ماجستير  

 الطبية 

 1 ابتهاج كوركيس حنا 

ن بغداد كلية القانو 7898 الضرر المعنوي وتعويضة في  ماجستير  

ارنة المسؤولية التقصيرية دراسة مق  

 2 ابراهيم محمد شريف 

ن بغداد كلية القانو 2001 الضرر الجسدي وتعويضة في  دكتوراه  

 المسؤولية التقصيرية دراس مق

 3 ابراهيم محمد شريف 

ن بغداد كلية القانو 2072 احمد محمود مدلول   االتعويض عن قوات القرصنة  ماجستير    4 

ن بغداد كلية القانو 2007  التأمين من المسؤولية المدنية في ماجستير  

 المجال الطبيعي دراسة مقارنة 

احمد سليم ضاري 

 الجبوري 

5 

ن بغداد كلية القانو 7811 ي مسؤولية الباقي تجاة المشتري ف ماجستير  

 عقد بناء السفينة 

 6 احسا ن شاكر عبد هللا 

ن بغداد كلية القانو 7811 االكراة بين الشريعة والقانون  ماجستير  

 المدني 

 7 احسان ناجي الصوفي 

ن بغداد كلية القانو 7812 دور الحاكم المدني في االثبات   ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 8 ادم وهيب النداوي 

ن بغداد كلية القانو 7818 مدى سلطة المحكمة المدنية في  دكتوراه  

 تعديل نطاق الدعوى 

 9 ادم وهيب النداوي 

ن بغداد كلية القانو 2001  11 اسامة محمد سعيد  مرض الموت واحكامة  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7892  بيع العقاري في القانون المدني ماجستير  

 العراقي 

لياسعد عبيد عزيز الجمي  11 

نبغداد كلية القانو 7882 ية الخطأ في المسؤولية الطبية المدن دكتوراه  

 دراسة مقارنة 

لي اسعد عبيد عزيز الجمي  12 

ن بغداد كلية القانو 2001  13 اسل كاظم كريم  حجية المحرر االلكتروني المدني  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7888 رار المسؤولية التقصيرية عن االض ماجسير  

 البيئية دراسة مقارنة 

 14  ئافان عبد العزيز رضا

ن بغداد كلية القانو 2001 ير اكرم فاضل سعيد القص الخلف في العقد  ماجستير    15 

ن بغداد كلية القانو 7880 ء المسؤولية المدنية عن تهدم البنا ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 16 اكرم محمود حسين 

ن بغداد كلية القانو 7881 مي عقد االستصناع في الفقة االسال ماجستير    17 ام كلثوم صبيح محمد  

ن بغداد كلية القانو 7891  18 انسى محمود الزرري  الخبرة  في المسا ئل المدنية ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7881 ونية اثر السكوت في التصرفات القان ماجستير  

دراسة مقارنة بين الشريعة 

 واالسالمية والقانون 

 19 اواز سليمان اسماعيل 

ن بغداد كلية القانو 2000 االلتزام باالدالء بالمعلومات عند  دكتوراه  

 التعاقد 

 21 اواز سليمان اسماعيل 

ن بغداد كلية القانو 2002 النظام القانوني لعقود برامج  دكتوراه  

 الحاسوب دراسة مقارنة 

 21 اياد احمد البطانية 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7819 تها المسؤولية عن االشياء وتطبيقا دكتوراه  

 على االشخاص المعنوية بوجة

 22 اياد عبد الجبار ملوكي 

ن بغداد كلية القانو 2002 د سلطة القاضي في تفسير العق دكتوراه  

 دراسة مقارنة 

 23 ايمان طارق الشكري 

ن بغداد كلية القانو 7898 الضرر المادي الناتج عن االصابة  ماجستير  

 الجسدية دراسة مقارنة 

 24 باسم محمد رشدي 

ن بغداد كلية القانو 2001  25 باسم محمد رشدي  االستئناف في الدعوى المدنية  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7888 ولي النظام القانوني لمتعهد النقل الد ماجستير  

 متعدد الوسائط للبضائع 

 26 براق جواد سوادي 

1207 ن بغداد كلية القانو   27 امال احمد ناجي   ية الغش واثرة في المسؤولية العقد دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7892 نة الاللتزام  بالمحافظة على سر المه ماجستير    28 جابر مهنا شبل  

ن بغداد كلية القانو 7887 مدى مشروعية عمليات نقل وزرع  دكتوراه  

 االعضاء البشرية دراسة مقارنة 

 29 جابر مهنا شبل 

ن بغداد كلية القانو 7887 النيابة عن الغير في التصرف  دكتوراه  

 القانوني دراسة مقارنة في الفقة

 االسالمي القانون الوضعي 

 31 جاسم لفتة سلمان 

ن بغداد كلية القانو 7811 احكام الروابط القانونية بين  ماجستير  

 مؤسسات القطاع العام 

م جبار عبد الخالق ابراهي  31 

ن بغداد كلية القانو 7818  المسؤولية المدنية عن العملاقامة  ماجستير  

 غير المشروع على عنصر الضرر

 32 جبارة صابر طة 

ن بغداد كلية القانو 7811  العقود الدراسية في العراق وموقف ماجستير  

 القضاء العراقي منها 

 33 جعفر ناصر حسين 

ن بغداد كلية القانو 7892 ستير ماج  ال مسؤولية المتبرع المدنية عن اعم 

 تابعة دراسة مقارنة 

جالل محمد عبد هللا 

 الخطيب 

34 

ن بغداد كلية القانو 7881  كفالة حق الدفاع اثناء نظرالدعوى ماجستير  

 المهنية 

جليل حسن بشات 

 الساعدي 

35 

ن بغداد كلية القانو 7881 جليل حسن بشات  مسؤولية المعلم  المدنية  دكتوراه  

 الساعدي 

36 

ن بغداد كلية القانو 7898  37 حاجم فالح راكان  مخا صمة  القضاء  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7882 ي الجنين واحكامة في الفقة االسالم ماجستير  

 والقانون  

 38 حسام عبد الواحد كاظم 

ن بغداد كلية القانو 7880  التعويض القضائي في نطاق  ماجستير  

 

 39 حسن حنتوش

ن بغداد كلية القانو 2002 الضرر المتغير وتعويضة في  دكتوراه  

ارنةالمسؤولية التقصيرية دراسة مق  

حسن حنتوش رشيد 

 الحسناوي 

41 

ن بغداد كلية القانو 2001 االالمسؤولية المدنية عن  دكتوراه    41 حسن محمد كاظم  

ن بغداد كلية القانو 2002 فقة الحقوق المتعلقة بالتركة بين ال دكتوراه    42 حسن نعمة ياسر اليا 

ن بغداد كلية القانو 2001  قواعد الترجيح بين ادلة االثبات ماجستير  

 المتعارضة في الدعوة المدنية 

حسين رجب محمد 

 مخلف الزيدي  

43 

ن بغداد كلية القانو 7888 ي النزعة الشخصية والموضوعية ف ماجستير  

 التصرف القانوني دراسة مقارنة 

حسين عبد القادر 

 معروف 

44 

ن بغداد كلية القانو 2002 لعقود فكرة الشكلية وتطبيقاتها في ا دكتوراه   حسين عبد القادر  

 معروف 

45 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2001 الضررالناشئ عن استخدام  دكتوراه  

الحاسوب في نطاق المسؤولية 

 التقصيرية 

 

حسين عبد هللا عبد 

 الرضا الكالبي 

46 

ن بغداد كلية القانو 7881 فكرة العينية ودورها في انشاء  ماجستير  

 التصرف القانوني 

 47 حسين عذاب السكيني 

ن بغداد كلية القانو 7881 المعماري مسؤولية  المهندس   دكتوراه  

 والمقاول في التنفيذ المعيب في

ت والمنشأنطاق مقاوالت المباني وال

 الثابتة 

 48 زالة انور علي 

ن بغداد كلية القانو 2000  49 رائد صيوان عطوان   االلتزام باالبراء انقضاء  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001  50 رائد صيوان عطوان   االجازة في التصرفات القانونية دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7881 اقالة العقد بين الفقة االسالمي  ماجستير  

 والقانون المدني دراسة مقارنة 

 51 راقية عبد الجبار علي 

ن بغداد كلية القانو 2000 سلطة القاضي في تعديل العقد  دكتوراه  

 دراسة مقارنة 

 52 راقية عبد الجبار علي 

ن بغداد كلية القانو 7891  53 رعد ياسين عباس  التفريق القضائي للضرر  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2007 مدى سلطة الشريك المشاع في  ماجستير  

 الملكية الشا ئعة 

رعد ادهم عبد الحميد 

 السامرائي 

54 

ن بغداد كلية القانو 2001 رعد ادهم عبد الحميد  المسؤولية المدنية لرجل الشرطة  دكتوراه  

 السامرائي 

55 

ن بغداد كلية القانو 7817  الغبن واالستقالل بين الشريعة ماجستير  

 والقانون 

 56 زهير الزبيدي 

ن بغداد كلية القانو 2007 ي المركز القانوني للمقاول الفرعي ف ماجستير  

 القانون المدني الجزائري 

 57 زهيرة جياللي كيس

ن بغداد كلية القانو 7888 ر زينب حسين عبد القاد تكييف التصرف القانوني  ماجستير    58 

ن بغداد كلية القانو 7887 مدنية مسؤولية المنتج في القوانين ال دكتوراه  

 واالتفاقيات  الدولية 

سالم محمد رد يعان 

 العزاوي

59 

ن بغداد كلية القانو 7891 مسؤولية الشخص عمن هم في  ماجستير  

 رعايتة 

 60 سامي ابراهيم احمد 

ن بغداد كلية القانو 7881 ي التعسف في استعمال حق الطالق ف ماجستير    61 ساهرة حسين كاظم ال  

ن بغداد كلية القانو 2002  62 ساهرة حسين  كاظم ال التزامات االولياء وحقوقهم في  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7819  63 سعاد حسين علي  ملكية الشقق والطبقات  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7880 المسؤولية المدنية الناجمة عن  ماجستير  

 استخدام الكومبيوتر 

 64  سعد شيخو مراد السعدي

ن بغداد كلية القانو 7817 ة االشراط لمصلحة الغير في الفق ماجستير  

 العربي والفقة االسالمي 

سعدي اسماعيل عبد 

 الكريم 

65 

ن بغداد كلية القانو 2001 سالم عبد الزهرة  نطاق العقد  دكتوراه  

 الفتالوي 

66 

ن بغداد كلية القانو 7811 سمير جميل حسين  استغالل براءة االختراع  ماجستير  

 الفتالوي 

67 

ن بغداد كلية القانو 7892 عل المسؤولية المدنية الناشئة عن ف ماجستير  

 االالت المكانيكية 

 68 سمير سهيل ذنون 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7881 نية الخطأالسلبي في المسؤولية المد ماجستير  

 دراسة مقارنة 

سهام عبد الرزاق مجلي 

 السعيدي 

69 

ن بغداد كلية القانو 2000 فكرة رهن المنقول دون حيازة  دكتوراه  

 والحماية القانونية لة 

سهام عبد الرزاق مجلي 

 السعيدي 

70 

ن بغداد كلية القانو 7812  االلتزام بأعالن الخطر في التامين ماجستير  

في القانون العراقي والقا نون 

 االنكليزي 

 71 سهير حسين جميل 

ن بغداد كلية القانو 7811 حقوق المؤلف االدبية ووسائل  ماجستير  

حمايتها في القانون العراقي 

 والقانون المقارن 

 72  سهيل حسين الفتالوي

ن بغداد كلية القانو 7819  التحكم في منازعات تنفيذ الخطة ماجستير  

 االقتصادية العامة 

 73 شعيب احمد سلمان 

ن بغداد كلية القانو 7899 المدنيالشهادة امام القضاء  ماجستير    74 شكر محمود السليم  

ن بغداد كلية القانو 7818 ضمان العيب وتخلف الوصف في  ماجستير  

 عقد البيع ومدى تأثر بالتطورات

 االقتصادية واالجتماعية 

 صاحب عبيد عبد الزهرة

 الفتالوي 

75 

ن بغداد كلية القانو 7891 تحول العقد في ضوء متطلبات  دكتوراه  

 التحول االشتراكي 

 صاحب عبيد عبد الزهرة

 الفتالوي 

76 

ن بغداد كلية القانو 2007  بيع ملك الغير دراسة مقارنة  ماجستير  

 

 77 صبا سعدي علي غالب 

ن بغداد كلية القانو 2007 صدام محمد مصلح  شرط التعليق واثرة في االلتزام   ماجستير  

 العلواني 

78 

ن بغداد كلية القانو 2007 اثر فكرة الخطأ المشترك في  ماجستير  

 المسؤولية المدنية 

ظافر حبيب جبارة 

 الهاللي 

79 

ن بغداد كلية القانو 2001 ةالنظام القانوني للهندسة الوراثي دكتوراه    

  

ظافر حبيب جبارة 

 الهاللي 

80 

ن بغداد كلية القانو 7812  81 عادل احمد الطائي  مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيه ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7882  82 عامر قاسم احمد  المسؤولية المدنية المرتبة على ا ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7889 ة الحماية القانونية للمستهلك دراس دكتوراه  

 في القانون المدني والمقا رن 

 83 عامر قاسم احمد 

ن بغداد كلية القانو 7892  اهمية السندات العادية في االثبات ماجستير  

 القضائي 

عباس زبون عبيد 

 العبودي 

84 

ن بغداد كلية القانو 7882  التعاقد عن طريق وسائل االتصال دكتوراه  

ني الفوري وحجيتها في االثبات المد  

عباس زبون عبيد 

 العبودي 

85 

نبغداد كلية القانو 7882 الصيدلي عن اخطائة مسؤولية  ماجستير  

 المهنية دراسة مقارنة 

عباس علي محمد 

 الحسيني  

86 

ن بغداد كلية القانو 2002 ة المسؤولية المدنية للصحفي دراس دكتوراه  

 مقارنة 

عباس علي محمد 

 الحسيني 

87 

ن بغداد كلية القانو 2001  88  عبد الباسط جاسم محمد انعقاد العقد عبر االنترنت  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7819 مسؤولية المحامي المدنية عن  ماجستير  

 اخطائة المهنية 

 

عبد الباقي محمود 

 سوادي 

89 

ن بغداد كلية القانو 7892 عبد الباقي محمود  عقد التوريد  دكتوراه   90 



 
 

 سوادي 

ن بغداد كلية القانو 7812 د مبدأحسن النية غي تنفيذ العقو ماجستير    91  عبد الجبار ناجي صالح 

ن بغداد كلية القانو 7818  انقضاء عقد المقاولة دكتوراه  

  

 92  عبد الجبار ناجي صالح

ن بغداد كلية القانو 7811 مسؤولية الطبيب المدنية عن  ماجستير  

 اخطائة المهنية 

عبد الرحمن عبد الرزاق 

 الطحان 

93 

ن بغداد كلية القانو 7897 عبد الرحمن عبد الرزاق  العقد في ظل النظام االشتراكي  دكتوراه  

 الطحان 

94 

ن بغداد كلية القانو 7890  النظام القانوني للمزارع الجماعية ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 95  عبد الستار  جبار جياد

ن بغداد كلية القانو 7880 العرض وااليداع كطريقة للوفاء  ماجستير  

 بااللتزام 

 96 عبد العالي صالح محمد 

ن بغداد كلية القانو 7889  97 عبد العالي صالح محمد  الوفاء مع الحلول  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7889  98 عبد الفتاح حجازي  ازمة العقد  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7891 كسب الملكية العارية بلتصرف  ماجستير  

 القانوني 

 99 عبد المنعم يحيى جواد 

ن بغداد كلية القانو 7891 كسب الملكية العارية بلتصرف  ماجستير  

 القانوني 

 100 عبد المنعم يحيى جواد 

ن بغداد كلية القانو 7881 الخطأ في المسؤولية الشخصية  دكتوراه  

 دراسة مقارنة 

 101 عبد المنعم يحيى جواد 

ن بغداد كلية القانو 7819  102 عبد المهدي عبد الغفار   عقد التسليف الزراعي في العراق ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7891 االوضاع الظاهرة ومدى حمايتها في  ماجستير  

رن  القانون العراقي المقا  

 103 عدنان ابراهيم سرحان 

ن بغداد كلية القانو 7811  104 عدنان احمد ولي  العالقات الزراعية في القانون ال ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7890  105 عدنان احمد ولي  عقد اعادة التأمين دراسة مقارنة  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001  106 عدنان نجم عبود  النظام القانوني للتخا رج  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7882 الحق في الحبس للضمان دراسة  ماجستير  

 مقارنة

عدنان هاشم  جواد 

 شرف الدين 

107 

ن بغداد كلية القانو 7881  108 عز الدين بن حسين  حوالة الحق في الفقة والقانون  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7887 الضرر المرتد وتعويضة في  ماجستير  

 المسؤولية التقصيرية 

 109 عزيز كاظم جبر

ن بغداد كلية القانو 7811  اثر النزعة االجتماعية في تطوير ماجستير  

 عقد االيجار 

 110 عصمت عبد المجيد بكر

ن بغداد كلية القانو 7819  اختالل التوازن االقتصادي للعقد دكتوراه  

 ودور القاضي في معالجتة 

 111  عصمت عبد المجيد بكر

ن بغداد كلية القانو 7888 ي في تبعية التأمينات لاللتزام االصل ماجستير  

 القانون المدني 

 112 عقيل فاضل حمد الدهان 

ن بغداد كلية القانو 2001  عدم تجزئة التصرف القانوني في دكتوراه  

 القانون المدني 

 113 عقيل فاضل حمد الدهان 

ن بغداد كلية القانو 2071 سة مدى انقضاء االلتزام بالتقادم درا ماجستير  

 مقارنة 

علي  جمعة عبد 

 السوداني 

114 

ن بغداد كلية القانو 7882  ية السبب دراسة مقارنة بيننظر ماجستير  

 الفقة االسالمي والفقة القانوني

علي  احمد صالح 

 المهداوي 

115 



 
 

 المدني 

ن بغداد كلية القانو 7881 ة دراسالمصلحة واثرها في القانون  دكتوراه  

 مقارنة بين اصول الفقة االسالمي

 والقانون الوضعي 

علي احمد صالح 

 المهداوي 

116 

ن بغداد كلية القانو 7888 مدى تأثير الوسيلة المشروعة  ماجستير  

 بالغاية غير المشروعة 

 117  علي احمد عباس الدليمي

ن بغداد كلية القانو 2002  التأصيل الشرعي لقانون االحوال دكتوراه  

وتطبيقها  الشخصية تشريعا  

 118  علي احمد عباس الدليمي

ن بغداد كلية القانو 7889  119 علي اسماعيل صال احكام النفقة دراسة مقارنة  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2001 ة السبب الصحيح واثرة في الملكي ماجستير   علي شاكر عبد القادر  

 البدري 

120 

ن بغداد كلية القانو 7888 السبب االجنبي واثرة في نطاق  ماجستير  

ارنة المسؤولية التقصيرية دراسة مق  

 121 علي ضاري خليل 

ن بغداد كلية القانو 7811 رر العالقة السببية بين الخطأ والض ماجستير  

 وتطبيقا تها  الفضائية 

علي عبيد عودة 

 الجيالوي 

122 

ن بغداد كلية القانو 7899 ية رضا المتضرر واثرة في المسؤول دكتوراه  

 المدنية 

علي عبيد عودة 

 الجيالوي 

123 

ن بغداد كلية القانو 2001 االلتزام بضمان سالمة االشخاص  دكتوراه  

 في تنفيذ العقود 

 124  علي مطشر عبد الصاحب

ن بغداد كلية القانو 7880 شرطة االعفاء من المسؤولية  ماجستير  

 العقدية 

 125 علي  هادي علوان 

ن بغداد كلية القانو 7881  126 علي  هادي علوان  التحا يل على القانون دراسة مقا دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7891  127 عماد جواد كاظم  الحراسة القضائية  ماجستير 

ن بغداد كلية القانو 7890  تعوض االضرار النائشة عن العمل ماجستير  

 غير المشروع 

عماد محمد ثابت المال 

 حويش 

128 

ن بغداد كلية القانو 7882 عماد محمد ثابت المال  النزل عن العقد  دكتوراه  

 حويش 

129 

ن بغداد كلية القانو 7881  عمر كرامة مبارك  تخصيص النصوص العامة  ماجستير  

 سويلم 

130 

ن بغداد كلية القانو 7888   اوجة دالالت النصوص على االحكام دكتوراه  

 

 131  عمر كرامة مبارك سويلم

ن بغداد كلية القانو 7881  132 عيسى خليل الطائي  تكليف حق المستعير  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7891 ا في الشخصية المعنوية وتطبيقاته ماجستير    133 غازي فيصل مهدي  

ن بغداد كلية القانو 7892 مدنيتبعة هالك المبيع في القانون ال ماجستير    134 غزوان ابراهيم كاظم  

ن بغداد كلية القانو 2000  احكام تصرفات الوارث الظاهر  ماجستير  

 

غني ريسان جادر 

 الساعدي 

135 

ن بغداد كلية القانو 2001 .لى ........تعدد المسؤولين واثرة ع دكتوراه    136 غني ريسان جادر  

ن بغداد كلية القانو 7881  التعويض االتفاقي  في القانون ماجستير  

 المدني العراقي 

قصي سلمان هالل 

 الدليمي 

137 

ن بغداد كلية القانو 7811 ن قيس عبد الستار عثما القرائض القضائية ودورها في  ماجستير    138 

ن بغداد كلية القانو 7818  دكتوراه  

 

االقرار واستجواب الخصوم في 

 االثبات المدني 

ن قيس عبد الستار عثما  139 

ن بغداد كلية القانو 7812  140 كاظم حسن الربيعي  تاثر التأمين االلزامي في ال ماجستير  



 
 

ن بغداد كلية القانو 7891 اثر الزواج المختلط في جنسية  ماجستير  

ة الزوجين في التشريعات العربي  

 141 كاظم شهد حمزة 

ن بغداد كلية القانو 2000 ة النظام القانوني للصبي المأذون ل ماجستير  

 في التجارة 

ليث عبد االمير محمد 

 رضا 

142 

ن بغداد كلية القانو 7899 مالك جابر حميدي   حجية اليمين في الدعوى المدنية ماجستير  

 الخزاعي 

143 

ن بغداد كلية القانو 2001  144 مثنى محمد عبد  هالك المبيع قبل التسليم  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7817  145 مجيد حميد العنبكي  اثر المصلحة في تشريع االحكام  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7891 دور القاضي في انشاء القاعدة  ماجستير  

 القانونية المدنية 

 146 محمد احمد رمضان 

ن بغداد كلية القانو 7881  المسؤولية عن االضرار في بيئة دكتوراه  

 الجوار

 147 محمد احمد رمضان 

ن بغداد كلية القانو 2002 المسؤولية المدنية عن  ماجستير  

االضرارالنووية في االستخدامات 

 السلمية 

حمد اقبال ياسين م

 المشهداني 

148 

ن بغداد كلية القانو 7811 مسؤولية المقا ول والمهندس في  ماجستير  

 مقاوالت البناء والمنشاءات 

الدوري محمد جابر   149 

ن بغداد كلية القانو 7897 ية اثر الفكر االشتراكي في اجز دكتوراه  

 عيوب الرضا 

 150 محمد جابر الدوري 

ن بغداد كلية القانو 7880  االكراة البدني الوسيلة من وسائل ماجستير  

 تنفيذ االلتزام 

 151 محمد سعيد احمد الرحو 

نبغداد كلية القانو 7889  فكرة الحراسة في المسؤولية عن دكتوراه  

 االشياء غير الحية 

 152 محمد سعيد احمد الرحو 

ن بغداد كلية القانو 7811 لمين ون الطبيعي عند المسفكرة القان ماجستير    153 محمد شريف احمد  

ن بغداد كلية القانو 7818 ة نظرية تفسير النصوص المدني دكتوراه    154 محمد شريف احمد  

ن بغداد كلية القانو 2001  تغير الشئ واثرة في التصرفات ماجستير  

 والوقا ئع 

محمد عبد الوهاب محمد 

 الزبيدي 

155 

ن بغداد كلية القانو 2002  156  محمد غانم يونس االمين  الطعن تمييزا في االحكام المهنية ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7811 صة الوظيفة االجتماعية للملكية الخا ماجستير   ل منذ رعبد الحسين الفض   157 

ن بغداد كلية القانو 2001  158 منصور حاتم محسن  فكرة تصحيح العقد  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2002  159  مقذ عبد الرضا الفردان الوفاء بمقابل  دراسة مقارنة  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2002 الدم مشروعية التصرف فية في  ماجستير  

  الفقة االسالمي والقانون الوضعي

 160  نافع محمدوح الكبيسي

ن بغداد كلية القانو 2001 بطالن العقد دراسة مقارنةاثأر  دكتوراه    161 ندى عبد الكاظم حسين  

ن بغداد كلية القانو 2001 جار انتهاء االمتداد القانوني لعقد االي ماجستير  

ردني بسبب المستأجر في القانون اال  

نصار محمد عودة 

 البطوش

162 

ن بغداد كلية القانو 2001  163 نصير جبار لفتة  عقد البحث العلمي  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 7882  164 نواف حازم خالد  خطأ المتضرر واثرة في ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 7891 ني االثر الرجعي في التصرف القانو ماجستير    165 نوري حمد خاطر  

ن بغداد كلية القانو 7891 دراسة مقارنة بين احكام المفقود  ماجستير  

  الفقة االسالمي والقانون العراقي

 166 هادي محمد عبد هللا 

ن بغداد كلية القانو 7882  المسائل الخالقة في علم الفرائض دكتوراه  

دراسشة مقارنة واسبابها   

 167 هادي محمد عبد هللا 



 
 

ن بغداد كلية القانو 7811 التصا دم البحري من الناحية  ماجستير  

 القانونية 

 168 هاشم رمضان الجزائري 

ن بغداد كلية القانو 7899 لتشريع وتطبيقاتها في اتحمل التبعية  ماجستير  

المقارن    

 169 همزة خسرو عثمان 

ن بغداد كلية القانو 2001 ود ايقاف التنفيذ المؤقت في العق دكتوراه   ي وسن قاسم غني الخفاج   170 

ن بغداد كلية القانو 7881 ها في فكرة االلتزام العيني وتطبيقات ماجستير  

 القانون المدني 

 171  وليد خالد عطية الجابري

ن بغداد كلية القانو 2007 ن التكاليف العينية في ظل القانو دكتوراه  

 المدني 

 172  وليد خالد عطية الجابري

ن بغداد كلية القانو 7881 الحجز االحتياطي في الدعوى  ماجستير  

 المدنية 

 173 محمد مقبل سيف حسن 

ن بغداد كلية القانو 2002  174 محمد مقبل سيف حسن  اساس االدعاء المدني  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001  175  مصطفى ابراهيم الزلمي  نظرية االلتزام برد غير المستحق دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2001  176 منال فايق عباس  عوارض الخصومة القضائية  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2071 اوج عماد صبري  الحماية المدنية للبيئة  ماجستير  

 العبيدي 

177 

ن بغداد كلية القانو 2071  178 عبا س فاضل عباس  تحويل نوع الجنس البشري  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2071 الوكالة من الباطن في القانون  ماجستير  

 والشريعة دراسة مقارنة 

 عضيد عزت حمد

 

179 

ن بغداد كلية القانو 2071  احكام عقد براءة االختراع في مجال ماجستير  

نو لوجيا نقل التكل  

 180  هند عباس خلف الشمري

ن بغداد كلية القانو 2071 نورس عباس محسن  النظام القانوني لعقد اجارة الرحم  ماجستير  

 العبودي 

181 

ن بغداد كلية القانو 2072 ة الشكلية في عقود االنترنت دراس ماجستير  

 مقارنة 

ي حازم اكرم صالل الربيع  182 

ن بغداد كلية القانو 2071  النظام القانوني لعقد ال  ماجستير  

B.O.T 

سى لبنى عبد الحسين عي

 السعيدي 

183 

ن بغداد كلية القانو 2071 ت البيع عبر االنترناشكالية عقد  ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 184 روى سلمان خليف 

ن بغداد كلية القانو 2071  185 حيدر مهدي نزال   انقضاء االلتزام با لمقاصة دراسة ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2072 الرقابة القضائية على القرار  ماجستير  

 التحكيمي دراسة مقارنة 

ن بهاء خليل اسماعيل امي  186 

ن بغداد كلية القانو 2072 ن للمنتج الوطني مالحماية المدنية  ماجستير  

  االغراق التجاري 

عبير سامي هادي 

 العبيدي 

187 

ن بغداد كلية القانو 2072  188  مريم عبد طارش الزبيدي التنظيم القانوني لحق التجريد ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2072 ضمان البيوع المتعاقبة دراسة  ماجستير  

 مقارنة

شامل ابراهيم ماجد حرج 

 الغريري 

189 

ن بغداد كلية القانو 2072 لمسؤولية المدنية للدولة عن ا ماجستير    190 فاتن يونس حسين  

ن بغداد كلية القانو 2072 عقد هبة االعضاء البشرية دراسة  ماجستير  

 مقارنة 

غفران ظافر محمد 

 العنبكي 

191 

ن بغداد كلية القانو 2072  192 لؤي شوقي ناجي   موانع الدعوى المدنية دراسة  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2072 عقد بيع البرامج النموذجية  ماجستير  

 للمعلومات دراسة مقارنة 

قرة زينب عدنان توفيق ال

 لوسي 

193 



 
 

ن بغداد كلية القانو 2071 ل لمسؤولية المادية للمنتج عن فع دكتوراه  

 سلعتة المعيبة دراسة مقارنة 

 194  رؤى عبد الستار صالح

ن بغداد كلية القانو 2071 الدفع بعدم القبول في الدعاوي  ماجستير  

 المدنية دراسة مقارنة 

 195  حسام حامد عبيد الجمعي

ن بغداد كلية القانو 2071  لشريك في المالحق الرجوع على ا ماجستير  

 العام 

 196 قتيبة مهدي صالح 

ن بغداد كلية القانو 2071 قدم النظام القانوني لعقد العب كرة ال ماجستير  

 دراسة مقارنة 

عباس فاضل حسين 

 يصغ

197 

ن بغداد كلية القانو 2071 ك في عقد االستهالتنازع القوانين  دكتوراه    198 زينب ثامر حميدي  

ن بغداد كلية القانو 2071 سرى  محمد هوبي    عقد المشاركة المنتهية بالتمليك ماجستير  

 مهدي 

199 

ن بغداد كلية القانو 2071 ية في الدعا وي المسائل الخالف ماجستير  

دراسة مقارنة الطالق والتفريق   

 200  غسان  ضياء محمد رضا

ن بغداد كلية القانو 2001 التصرف القانوني باالعضاء  ماجستير  

  البشرية بين الشريعة والقانون

 201 ايمان مجيد هادي 

ن بغداد كلية القانو 2002 الذمة المالية للزوجين في الفقة  ماجستير  

ة االسالمي والقانون الوضعي دراس

 مقارنة 

عمر صالح الحافظ 

 مهدي 

202 

ن بغداد كلية القانو 2007 استحالة تنفيذ االلتزام العقدي  ماجستير  

ين بالسبباالجنبي دراسة مقارنة ب

 القانونين العراقي واالنكليزي 

حسين علي عبيد 

 الجيالوي 

203 

ن بغداد كلية القانو 7811 حقوق المؤلف االدبية ووسائل  ماجستير  

حمايتها في القانون العراقي 

 والقانون المدني 

 204  سهيل حسين الفتالوي

ن بغداد كلية القانو 7890  النظام القانوني للمزارع الجماعية ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 205 عبد الستار جبار جياد 

ن بغداد كلية القانو 2001 الوالية على المال دراسة بين  دكتوراه  

 الشريعة االسالمية والقانون 

 206 ردينة محمد رضا مجيد 

ن بغداد كلية القانو 2071 ت الفصل في المنازعات التجارية ذا ماجستير  

العنصر االجنبي في التشريع 

 والقضاء العراقي دراسة مقارنة 

 207 اياد جواد محمد 

ن بغداد كلية القانو 2072 قد دور االدارة المنفردة في تعديل الع ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 208 اسيل حسن رضا 

ن بغداد كلية القانو 2007 د علىالقوة الشرائية للنقواثر تغير  دكتوراه    219 عيسى خليل الطائي  

ن بغداد كلية القانو 2007 قاتها فكرة المعيار في القانون وتطبي ماجستير  

 في القانون المدني دراسة مقارنة 

 211 فارس حامد عبد الكريم 

ن بغداد كلية القانو 2072  211 شيماء اسكندر داغر  عقد الخدمة النفطي ماجستير  

انتقال الحق في التعويض عن  دكتوراه   ونبغداد كلية القان  2071

 الضرر الى الخلف العام

حيدر علي مزهر النصر 

 هللا 

272 

ن بغداد كلية القانو 2071  271 رشا مجيد حميد  النظام القانوني لتصاميم  ماجستير  

ن بغداد كلية القانو 2071 تدرج القواعد العقدية دراسة  دكتوراه  

 معيارية العقود 

 272 محمد عبد الوهاب محمد 

ن بغداد كلية القانو 2071 ضمانات المساهم في ادارة الشركة  دكتوراه    271 رشا كيالن شاكر 



 
 

 المساهمة  دراسة مقارنة 

ن بغداد كلية القانو 2071  االستعالم المصرفي  ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 

 271 صفا علي حسين 

ن بغداد كلية القانو 2071  الوسائل القانونية العادة هيكلية دكتوراه  

 المصارف 

 271 علي طابع عبد الغني 

ن بغداد كلية القانو 2071 اعمال االدارة في القانون المدني   ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 279 نسرين غانم حنون 

ن بغداد كلية القانو 2071 يا ملكية الراهن للعقار المرهون تأمين دكتوراه    

 دراسة مقارنة 

 278 سفانة سمير حميد 

ن بغداد كلية القانو 2071 ضامن السلبي دراسة مقارنةالت دكتوراه    220 مها نصيف جاسم  

ن بغداد كلية القانو 2071 عن  المسؤولية التقصيرية النائشة دكتوراه          

 استعمال االنترنت

 227 احمد جعفر شاوي 

ن بغداد كلية القانو 2071  222 محمد عبد الوهاب مح تدرج القواعد العقدية دراسة في  دكتوراه  

ن بغداد كلية القانو 2071 ية مجلس الواليات في الدولة الفدرال ماجستير  

 دراسة مقارنة 

محمود عبد الوهاب 

 حسن البرزنجي

221 

ن بغداد كلية القانو 2071 المسؤولية المدنية الناشئة عن  ماجستير  

اضراروسائل االعالم / دراسة 

 مقارنة 

 224 بيداء حسين حربي 

ن بغداد كلية القانو 2071 تعاقد الحماية المدنية للمستهلك في ال ماجستير  

 االلكتروني 

ا حسين حيدر عبد الرض  221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 القانون التجاري
 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر سنة النشر

ون بغداد كلية القان 7892  في االوراقالضمان االحتياطي  ماجستير  

 التجارية دراسة مقا رنة 

 1  ابراهيم اسماعيل ابراهيم

ون بغداد كلية القان 7881 ة البيع التسليم في البيوع البحري دكتوراه  

 سيف والبيع فوب 

 2  ابراهيم اسماعيل ابراهيم

ون بغداد كلية القان 2000  التأمين التقاعدي بين الفقة ماجستير  

 واالسالمي والقانون الوضعي 

ابراهيم حمود مهنا 

 الدليمي 

3 

ون بغداد كلية القان 7891 ي المسؤولية المدنية الناشئة ف دكتوراه  

 لنفط بواسطةتلوث البحار با

 السفن 

 4 احسان شاكر عبد هللا 

ون بغداد كلية القان 7889  5 اسالم  مجيد حوشي  رهن المحل التجاري  ماجستير  

ن بغداد كلية القنو 2001 ي النظام القانوني للمحل التجار دكتوراه  

 االلكتورني 

 6 اسالم مجيد حوشي 

ون بغداد كلية القان 2001 اشراق صباح صاحب  الوفاء بقيمة الصك الشيك  ماجستير 

 االعرجي 

7 

ون بغداد كلية القان 7881 ات النظام القانوني لفروع الشرك ماجستير  

 االجنبية العاملة في العراق 

 8 االء يعقوب يوسف 

ون بغداد كلية القان 2007 التأمين من مسؤولية الناقل  دكتوراه  

 الجوي في نقل االشخاص 

 9 االء يعقوب يوسف 

ون بغداد كلية القان 2001 ةالتنفيذي ووقفنقص االجراء  ماجستير    11 امل جمهور جاسم  

ون بغداد كلية القان 7888  النظام القانوني لمتعهد النقل ماجستير  

 الدولي متعدد الوسائط 

 11 براق جواد سوادي 

ون بغداد كلية القان 2002 هد اتفاقات تعديل مسؤولية متع دكتوراه  

 نقل البضائع بالحاويات            

 12 براق جواد سوادي 

ون بغداد كلية القان 7881  13 بسام حمد محمد الطراونة  اجراءالنقل البحري  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7888 بطاقات االنتمان المصرفية  ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 14 حسام باقر عبد االمير 

ون بغداد كلية القان 7897 الحساب الجاري في القانون  ماجستير  

 العراقي دراسة مقارنة 

 15  حسين توفيق فيض هللا

ون بغداد كلية القان 7897 ون وديعة النقود دراسة في القان ماجستير  

 العراقي 

 16 حمزة فائق وهيب 

ون بغداد كلية القان 7881 ي متعهد السحن في النقل البحر دكتوراه    17 حمزة فائق  وهيب  

ون بغداد كلية القان 7891 لة التأمين على البضائع المنقو ماجستير  

 بحرا 

 18 خالص نافع امين 

ونبغداد كلية القان 7881 التزامات المشتري في البيع  دكتوراه  

 سيف 

 19 خالص نافع امين 

ون بغداد كلية القان 7881 عدة النظام القانوني للشركات المت ماجستير    21 دريد محمود علي  



 
 

 

ون بغداد كلية القان 2007 ير ضمانات االستثمار التجاري غ دكتوراه  

  الوطني دراسة قانونية مقارنة

دريد محمود علي 

 السامرائي 

21 

ون بغداد كلية القان 7891 ري اللوكالة بالعمولة بالنقل الب ماجستير  

 للبضائع دراسة مقارنة 

 22 رحيم راهي ناصر معلة 

ون بغداد كلية القان 2000 ى الوثيقة العراقية للتأمين عل ماجستير  

 الحياة لحالة الوفاء 

 23 رعد هاشم التميمي 

ون بغداد كلية القان 7881  24 زهير عباس كريم  مقابل وفاء الورقة التجارية  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7888 فترة الريبة   ماجستير    25  سميرة عبد هللا مصطفى 

ون بغداد كلية القان 2007 النظام القانوني لشركات  ماجستير  

ة االستثمار المالي دراسة مقارن  

سهام سوادي طعمة 

 الطائي

26 

ون بغداد كلية القان 2071 ل االلتزام باالفصاح في المسائ دكتوراه  

 التجارية 

سهام سوادي طعمة 

 الطائي 

27 

ون بغداد كلية القان 7811  االعتماد المستندي من الناحية ماجستير  

 القانونية 

 28 صاحب حسون شالش

ون بغداد كلية القان 7892 فيذ التصرف في المبيع قبل تن ماجستير  

يع االلتزامات الناشئة عن عقد الب  

 29 صبري حمد خاطر 

ون بغداد كلية القان 7882  31 صبري حمد خاطر  الغير عن العقد  دكتوراه  

ون بغداد كلية القان 7881  31 طة عبد القهار احمد   تحديد مسؤولية الناقل الجوي ماجستير  

ون بغداد كلية القان 2002 سند الشحن في النقل الجوي  دكتوراه  

 الدولي 

 32 طة عبد القهار احمد 

ون بغداد كلية القان 7818 ل مسؤولية الناقل البري في نق ماجستير  

 االشخاص 

 33  عادل علي عبد هللا المقداد

ون بغداد كلية القان 7880  االكتتا ب في راس مال الشركة ماجستير  

 المساهمة 

عباس مرزوق فليح 

 العبيدي

34 

ون بغداد كلية القان 7881 ي التصرف باالسهم والحصصف دكتوراه  

 الشركات بيعااو هبة 

عباس مرزوق فليح 

 العبيدي 

35 

ون بغداد كلية القان 7812 ا مكا فأة المساعدة واالنقاذ وفق ماجستير  

لمشروع القانون البحرية 

 العراقي 

 36 عبد الباقي زغير نعمة 

ون بغداد كلية القان 7897 اع النظام القانوني لشركات القط ماجستير  

 المختلط 

عبد الجبار علي محمد 

 المشهداني 

37 

ون بغداد كلية القان 7881 حق الناقل البحري  في حبس  ماجستير  

 البضائع 

عبد هللا محمود عبدهللا 

 الديري 

38 

ون بغداد كلية القان 7881 انحراف السفينة واثرة في  ماجستير  

 مسؤولية ناقل الشئ بحرا 

عبد الملك عبد هللا محمد 

 الورقي 

39 

ون بغداد كلية القان 7819  41 عبد سلمان سلطان الجب المسؤولية العقدية للناق ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7891 حديد عقد نقل البضائع بالسكك ال دكتوراه    41 عبد سلمان سلطان  

ون بغداد كلية القان 7819  42 عبد علي رضا جعفر  رجوع المؤمن على الغير  ماجستير  

ن كية القانوبغداد  2002 العقود التجارية للطاقة  ماجستير  

 الكهربائية 

 43 علي فوزي ابراهيم 

ون بغداد كلية القان 7819 النظام القانوني للوحدات  ماجستير  

 االنتاجية 

عواطف عبد المجيد 

 الطاهر 

44 



 
 

ون بغداد كلية القان 7881 حقوق المساهم في الشركة  ماجستير  

 المساهة 

 

 45 فاروق ابراهيم جاسم 

ون بغداد كلية القان 2007  النظام القانوني لسندات قرض ماجستير  

 الشركة 

فتاح محمد حسين 

 الجيالوي 

46 

ون بغدا دكلية القان 7891  47  فتاح مجيد فتوح العاني الشركة التجارة العربية  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7891 رقابة الدولة على شركات  ماجستير  

 القطاع الخاص التجارية 

 48 فلوريدا حميد العامري 

ون بغداد كلية القان 2000 رقابة المسجل على الشركات  دكتوراه  

 الخاصة 

 49 فلوريدا حميد العامري 

ون بغداد كلية القان 7819 قل مسؤولية الناقل البحري في ن ماجستير  

  البضائع في القانون العراقي

 51 لطيف جبركوماني 

ون بغداد كلية القان 7897  مسؤولية البا ئع في البيوع دكتوراه  

 البحري 

 51 لطيف جبر كوماني 

ون بغداد كلية القان 2001 ضمان ائتمان الصادرات في  ماجستير  

 نطاق التجارة 

ماهر فاضل حمود 

 الخفاجي 

52 

ون بغداد كلية القان 7812  53 محمد موسى محمد اسعد  انقضاء شركات االموال  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7881  54 مؤيد حسن طوالبة  تحول الشركات التجارية  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 2000  55 مؤيد حسن طوالبة  حساب الصكوك  ) الشيكات ( دكتوراه  

ون بغداد كلية القان 7881 شاريع تنفيذ الشركات االجنبية لم ماجستير  

 التنمية في العراق 

 56 نجدت صبري عقراوي 

ونبغداد كلية القان 7880 ي المركز القانوني للنقل البحر ماجستير    57 ندى كاظم المولى  

ون بغداد كلية القان 7881  58 ندى كاظم المولى  االثار القانونية لعقود التجار دكتوراه  

ون بغداد كلية القان 7881  59 ندى زهير سعيد الفيل  النقل المصرفي  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7892  61 نزهان مصطفى مصلح  الخسارة البحرية العمومية  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 7819  61  نسيبة ابراهيم حمو خطاب دراسة في القانون العراقي  ماجستير  

ون القانبغداد كلية  7882  62 هادي مسلم يونسى  بيع المتجر  ماجستير  

ون بغداد كلية القان 2001 مة التحكيم التجاري في اطار منظ ماجستير  

  التجارة العالمية دراسة مقارنة

 63 هيوا علي حسين 

ون بغداد كلية القان 2007  الخصوصية في الرهن الحيازي ماجستير  

 التجاري 

 64 واثق عبد الجبار جلوب 

ون بغداد كلية القان 7891 ياسين محمد خلف  االيداع في المستودعات العامة ماجستير  

 الجبوري 

65 

ون بغداد كلية القان 2071 عقد الوكالة بالعمولة دراسة  ماجستير  

 مقارنة 

اخالص حميد حمزة 

 الجوراني 

66 

ون بغداد كلية القان 2071 قية معيار المدة المعقولة في اتفا ماجستير    67  منى نعيم حعار الشياعي 

ون بغداد كلية القان 2071  تنفيذ القرار التحكيمي في ماجستير  

ة المسائل التجارية دراسة مقارن  

 زهراء عصام صالح كبة 

   

68 

ون بغداد كلية القان 2072  تسوية منازعات االستثمار  ماجستير  

 

 69 ندى عبد الرحمن قيصر 

ون بغداد كلية القان 2071 احكام المفاوضات في عقود  ماجستير  

جارية الدولية الت  

 سهام كريم حمد العبيدي 

 

71 

ون بغداد كلية القان 2072 اص العقد االكلتروني لنقل االشخ ماجستير    71 امير عبد الطيف علي 



 
 

 جوا دراسة مقارنة 

ون القانبغداد  كلية 2002 الةمسؤولية الوكيل في عقد الوك ماجستير    

  

ان رفيف صالح الدين شيح  72 

ون بغداد كلية القان 2002 ين تعدد  الدائنين دراسة مقارنة ب دكتوراه  

 القانون والفقة االسالمي 

ي حيدر فليح حسن الكنان  73 

ون بغداد كلية القان 2001 مسؤولية المصرف المدنية  دكتوراه  

الناشئة عن فتح الحساب 

ة الجاري وتشغيلة دراسة مقارن  

ذكرى محمد حسين 

 الياسين 

74 

ون بغداد كلية القان 2001 ارية النظام القانوني للدفاتر التج ماجستير  

 دراسة مقارنة 

 75 تحسين يوسف  شمخي 

ون بغداد كليى القان 2001 ي النظام القانوني لالستثمار ف ماجستير  

 المناطق الحرة 

 76 طالل عبد هللا حسين 

ون بغداد كلية القان 2000 الفائدة في القانون المدني  دكتوراه  

 العراقي درالسة مقارنة 

ي قصي سلمان هالل الدليم  77 

ون بغداد كلية القان 2001 التنظيم القانوني للشركة  دكتوراه  

مقارنةالقابضة دراسة   

 78 علي ضاري خليل 

ون بغداد كلية القان 2001  المسؤولية القانونية لرئيس ماجستير  

واعضاء مجلس ادارة الشركة 

 المسلهمة دراسة مقارنة 

ضرغام فاضل حسين 

 العلي 

79 

ون بغداد كلية القان 2001 التنظيم  القانوني لمراقب  ماجستير  

الحسابات في شركات القطاع 

 الخاص دراسة مقارنة 

 81 نهلة طعمة خلف 

ون بغداد كلية القان 7888 دفاطمة بنتى احمد ولد عب الرقابة على تنفيذ الموازنة ماجستير    81 

ون بغداد كلية القان 2002  المرابحة المصرفية في تعامل ماجستير  

 المصارف االسالمية 

ف اعتدال عبد الباقي  يوس  82 

ون بغداد كلية القان 7891 التخطيط االشتراكي لقطاع  ماجستير  

 التجارة الخارجية في العراق 

كامل عباس زيارة   83 

ون بغداد كلية القان 2072  االخالل بالتنفيذ في البيوع دكتوراه  

ة التجارية الدولية دراسة مقارن  

 84  اكرم محمد حسين التميمي

ون بغداد كلية القان 2071 كة النظام القانوني لعقود المشار دكتوراه  

بين القطاعين العام والخاص 

 دراسة مقارنة 

 85 جنان جاسم مشتت 

ون بغداد كلية القان 2071  النظام القانوني لبيع االوراق دكتوراه  

ة المالية في سوق االوراق المالي  

 86 رباب حسين كشكول 

ونبغداد كلية القان 2001 ماجستير    النظام القانوني الدارة الشركات 

 العامة في العراق

 87  امير حسين جاسم 

ون بغداد كلية القان 2071 ل اعادة التوازن العقدي بالوسائ دكتوراه  

االتفاقية في عقود التجارة 

 الدولية 

 88  باسم محمد خضر ال مجبل

ون بغداد كلية القان 7887 مسؤولية رئيس واعضاء  دبلوم  

 مجلس ادارة الشركة المساهمة 

 89 فاروق ابراهيم جاسم 

ون بغداد كلية القان 2071 ل االلتزام باالفصاح في المسائ دكتوراه  

 التجارية 

سهام سوادي طعمة 

 التميمي 

91 



 
 

ون بغداد كلية القان 2071 دور التحكيم التجاري في  ماجستير  

 منازعات الملكية الصناعية 

 

 91 سامح صبري جاسم محمد 

ون بغداد كلية القان 2071 ية الوسائل القانونية العادة هكل دكتوراه  

 المصارف 

 92 علي طابع عبد الغني 

ون بغداد كلية القان 2071 ائر النظام القانوني لتصاميم الدو ماجستير  

المتكاملة في نطاق الملكية 

دراسة مقارنة الفكرية   

 92 رشا مجيد حميد 

ون بغداد كلية القان 2071 ضمانات المساهم في ادارة  دكتوراه  

 الشركة المساهمةدراسة مقارنة 

 93 رشا كيالن شاكر 

ون بغداد كلية القان 2071 التنظيم القانوني للمشروع  ماجستير  

 المشترك دراسة مقارنة 

 94 ايمان حمزة حسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 قانون العمل
 ت اسم الطالب عنوان الرسالة الصنف مكان النشر سنة النشر

 سلطة صاحب العمل التأديبية في  ماجستير بغداد كلية القانون  7898

 قانون العمل العراقي دراسة مقارنة 

خالد محمد مصطفى 

 المولى 

1 

االطار القانوني لوظائف نقابات   ماجستير بغداد كلية القانون  7891

 العمال في العراق 

رشيد حميد علي 

 نصار 

2 

وقف عقد العمل وتطبيقاتة في   ماجستير بغداد كلية القانون  7889

ين القانون العراقي مقارنة مع القانون

 الفرنسي والمصري 

صبا نعمان رشيد 

 لويس 

3 

سلطة صاحب العمل االدارية في  دكتوراه  بغداد كلية القانون  2001

االدارية في اطار المشروع دراسة 

 مقارنة 

صبا نعمان رشيد 

 لويس 

4 

 5 مصدق عادل طالب  االضراب المهني للعمال واثارة   ماجستير بغداد كلية القانون  2001

التقاضي في دعاوي العمل في  دكتوراه  بغداد كلية القانون  7889

 القانون العراقي دراسة مقانة 

محمد علي حسين 

 الطائي 

6 

نون السلطة االنضباطية لالدارة في قا  ماجستير بغداد كلية القانون  7818

 العمل 

مولود  محمد عمر  7 

في  الضمانات القانونية للمرأة العاملة  ماجستير بغداد كلية القانون  7891

 العراق 

 8  هناء حسون السعيدي

نزاعات العمل الجماعي واجراءات  دكتوراه  بغداد كلية القانون  7882

 تسويتها دراسة مقارنة 

 11  هناء حسون السعيدي

 

 

                              

 


