
 14 من 1صفحة 
 

 القانون الجنائي
 

اِبراهيم خليل عوسج الجنابي /تأثير المرض النفسي والعقلي على المسؤولية الجزائية  -۱
  ( ماجستير ) 2002،. - بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية أحالم عيدان الجابري / سقوط العقوبة بالعفو الخاص - دراسة مقارنة  -۲
 1992 (ماجستير ) 1992، القانون

  (دكتوراه )1999أحالم عيدان الجابري / العقوبات الفرعية - دراسة مقارنة ،  -۳
  (ماجستير)2001،. - بغداد :كلية القانونأدم سميان ذياب الغريري / جريمة التسول  -٤
. - أبو بكر عوض باصالح / محاكمة المتهم الغائب والهارب  ( دراسة مقارنة )  -٥

  (ماجستير )1996،بغداد :كلية القانون
أبو بكر عوض باصالح /النيابة العامة وسلطا تها في الدعوى الجزائية ( دراسة  -٦

  (دكتوراه)1999 ، . - بغداد :كلية القانونمقارنة )
. - بغداد :كلية أحمد حازم مصطفى / أثر وفاة المتهم في القضاء الدعوى الجزائية  -۷

  (ماجستير)1998،القانون
. - بغداد :كلية أحمد حسوني جاسم العيثاوي / بطالن أجراءات التحقيق األبتدائي  -۸

  (ماجستير )1983، القانون
. - أحمد حسوني جاسم العيثاوي /التكليف بالحضور - االستقدام في الدعوى الجزائية  -۹

  (دكتوراه)1995، بغداد :كلية القانون
. - بغداد أحمد كيالن عبد هللا  صكر / الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب  -۱۰

 (ماجستير ) 2002،:كلية القانون
أحمد كيالن عبد هللا صكر / حجية المحررات المستخرجة من الحاسوب في االثبات  -۱۱

  (دكتوراه)2006، . - بغداد :كلية القانونالجنائي 
أريج طعمة اآلبراهيمي / جريمة التحريض أو المساعدة على األنتحار ( دراسة  -۱۲

  (ماجستير)2000، . - بغداد :كلية القانونمقارنة ) 
، . - بغداد :كلية القانونأريج طعمة فاخر االبراهيمي /الجرائم الماسة بالحيازة  -۱۳

  (دكتوراه)2005
. - بغداد اِسراء محمد علي سالم / المعاينة في المواد الجزائية  ( دراسة مقارنة )  -۱٤

  (دكتوراه )1999،:كلية القانون
أسعد بشير كرزدة / جريمة هتك العرض في قانون العقوبات الجزائري(دراسة  -۱٥

  (ماجستير)1983،. - بغداد :كلية القانونمقارنه ) 
، . - بغداد :كلية القانوناِشراق محمود شكر العكيلي / جريمة االمتناع عن االغاثة  -۱٦

  ) ماجستير) 1999(
، . - بغداد :كلية القانوناالء ناصر حسين البعاج / العفو القضائي - دراسة مقارنة  -۱۷

  (ماجستير)1996
 ( 2001االء ناصر حسين البعاج / تنازع االختصاص في االجراءات الجزائية ، -۱۸

 دكتوراه )
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. - األزهر بن صالح سالمي / الدفع بحق الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية  -۱۹
  (ماجستير)2001،بغداد :كلية القانون

. - بغداد أمل فاضل عبد خشان / المسؤولية الجنائية في الجرائم الناشئة عن نقل الدم  -۲۰
  (ماجستير)1999،:كلية القانون

أمل فاضل عبد خشان / العنف ضد المراة دراسة في القانون الجنائي والقانون  -۲۱
  (دكتوراه )2003الدولي االنساني ،

أميرة موسى جاسم /المسؤولية الجنائية الناشئة عن تلوث المياه في العراق( دراسة  -۲۲
  (ماجستير)2003، . - بغداد :كلية القانونمقارنة )

أياد حسين عباس العزاوي / جريمة االحتيال في القانون العراقي  ( دراسة مقارنة)  -۲۳
  (ماجستير)1985، 

. - بغداد :كلية أياد خلف محمد جويعد /المسائل العارضة في الدعوى الجزائية  -۲٤
  ( ماجستير )2004، القانون

، . - بغداد :كلية القانونآيدن خالد قادر / عقوبة الغرامة في القانون العراقي المقارن  -۲٥
  ( ماجستير)1979

آيدن خالد قادر / التدابير العالجية لالحداث الجانحين - دراسة مقارنة في العراق –  -۲٦
  (دكتوراه )1992 ، . - بغداد :كلية القانونفرنسا

. - بغداد :كلية اِيناس طارق عباس النقيب /المسؤولية الجنائية للمستشفيات االهلية  -۲۷
  (ماجستير )2000، القانون

باسل عبد اللطيف محمد علي /المسؤولية الجنائية لالشخاص المعنوية  - دراسة  -۲۸
  (ماجستير)1978، . - بغداد :كلية القانونمقارنة 

. - بغداد :كلية باسم عبد الزمان الربيعي / نظرية البيان القانوني للنص العقابي -۲۹
  (دكتوراه )2000 ، القانون

باسم عبد زمان الربيعي /سياسة التجريم والعقاب في الظروف االستثنائية في  -۳۰
  (ماجستير)1997،. - بغداد :كلية القانونالتشريع العراقي 

 ( 1994، . - بغداد :كلية القانونباسم محمد شهاب / تعدد الجرائم وأثره في العقاب  -۳۱
 ماجستير ) 

بان حكمت عبد الكريم الحارس / األعنداء على االجرام واثره في العذاب - دراسة  -۳۲
  (ماجستير)1994مقارنة /

بان حكمت عبد الكريم الحارس /جنوح االحداث في العراق دراسة تحليلية للفترة     -۳۳
  (دكتوراه)1999، . - بغداد :كلية القانون 1998 -  1988

براء منذر كمال عبد اللطيف /السياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث ( دراسة  -۳٤
  (ماجستير )2000،  . - بغداد :كلية القانونمقارنة  )

. - بغداد براء منذر كمال عبد اللطيف /النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية  -۳٥
  (دكتوراه )2005، :كلية القانون

. - بغداد برهان بدري  رزق االبراهيم / دور األدعاء العام في الدعوى الجنائية  -۳٦
  (ماجستير )2005، :كلية القانون
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. بشرى سلمان حسين العبيدي /الحماية الجنائية للطفولة دراسة في التشريع العراقي  -۳۷
  (ماجستير )1999، - بغداد :كلية القانون

. - بغداد بشرى سلمان حسين العبيدي / االنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل  -۳۸
  (دكتوراه )2004،:كلية القانون

 . - بصائر علي محمد البياتي / جريمة الغش التجاري في السلع ( دراسة مقارنة ) -۳۹
  (ماجستير )1998 ، بغداد :كلية القانون

. - بصائر علي محمد البياتي / حقوق المجني عليه امام المحكمة الجنائية الدولية  -٤۰
  (دكتوراه )2002،  بغداد :كلية القانون

 2002،. - بغداد :كلية القانونبالل صالح محمد الدليمي / جربمة الغش الصناعي  -٤۱
 (ماجستير)

. - بغداد :كلية تركي هادي جعفر الغانمي /المساهمة في الجريمة بوسيلة المساعدة  -٤۲
  (ماجستير)2006، القانون

. - بغداد :كلية تميم طاهر احمد الجادر / بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة االمد  -٤۳
  (ماجستير)1988،القانون

. - بغداد :كلية تميم طاهر احمد الجادر / تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص  -٤٤
  (دكتوراه )1995، القانون

. - تيسير محمد االبراهيم العبد هللا / جريمة انتهاك حرمة المسكن ( دراسة مقارنة )  -٤٥
  (ماجستير)1999، بغداد :كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونجاسم خريبط خلف / حجية االحكام والقرارات الجزائية  -٤٦
  (ماجستير)1999

. - بغداد جاسم لفتة سلمان / جريمة األجهاض في النظامين الرأسمالية واالشتراكية  -٤۷
  (ماجستير)1980، :كلية القانون

. جمال ابراهيم محمد الحسين / األمر الجزائي ومجالت تطبيقه  ( دراسة مقارنة )  -٤۸
  (ماجستير)1989، - بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية جمال ابراهيم محمد الحسين / تصحيح الخطاء في الحكم الجزائي  -٤۹
  (دكتوراه )1997، القانون

 1972، . - بغداد :كلية القانونجنان جميل سكر / ضوابط التقدير القضائي للعقوبة  -٥۰
 (ماجستير )

. - بغداد حاتم محمد صالح العاني / أستخدام القوة من جانب أفراد السلطة العامة  -٥۱
  (دكتوراه)2001،:كلية القانون

  (ماجستير)1988حاتم محمد صالح العاني / جريمة الدعس ( دراسة مقارنة ) ، -٥۲
حسن بشيت خوين / ضمانات المتهم في الدعوى العمومية اثناء مرحلة المحاكمة ،  -٥۳

  (ماجستير )1979
حسن بشيت خوين / ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خالل مرحلة التحقيق  -٥٤

  (دكتوراه)1983االبتدائي ، 
 1991حسن سعيد عداي / جرائم تزييف العملة واستعمالها في القانون العراقي ،  -٥٥

 (دكتوراه )
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حسن عودة زعال /التصرف غير المشروع باالعضاء البشرية في القانون الجنائي  -٥٦
  (دكتوراه )1995،
حسن عوده زعال /أعطاء شيك بدون رصيد في القانون العراقي ( دراسة مقارنة  )  -٥۷

  (ماجستير)1983،
  (دكتوراه)2006،. - بغداد :كلية القانونحسون عبيد هجيج /غلق الدعوى الجزائية  -٥۸
. - 1991حسين عبد الصاحب عبد الكريم / االكراه وأثره في المسؤولية الجزائية ،  -٥۹

  (ماجستير)بغداد :كلية القانون
حسين عبد الصاحب عبد الكريم / جرائم االعتداء على حق االنسان في التكامل  -٦۰

  (دكتوراه) 2005،. - بغداد :كلية القانونالجسدي 
 . - بغداد :كلية القانونحسين عبد علي حسين / األتفاق الجنائي في القانون العراقي  -٦۱

  (ماجستير)1983،
. - حسين علي عبيد عودة الجيالوي / استحالة تنفيذ االلتزام العقدي بالسبب االجنبي  -٦۲

  (ماجستير)2001،بغداد :كلية القانون
. - بغداد :كلية حسين محمد المشهداني / سلطة القاضي في تقدير العقوبة  -٦۳

  (دبلوم )1986،القانون
حكمت موسى  سليمان / جرائم التخلف والفياب والهروي في التشريع العسكري  -٦٤

  (ماجستير)1978، . - بغداد :كلية القانونالعراقي 
. - حكمت موسى سليمان / أطاعة االوامر العليا وأثرها في المسؤولية الجزائية  -٦٥

  (دكتوراه )1985، بغداد :كلية القانون
. - بغداد :كلية حمدي تايه جاسم / جريمة االصابة الخطأ في التشريع العراقي  -٦٦

  (ماجستير )2000، القانون
حمدي صالح مجيد / االعتداء على الموظف والمكلف بخدمة عامة أثناء  االداء  -٦۷

  (ماجستير)1988،. - بغداد :كلية القانونالواجب او بسبب ذلك 
. - بغداد :كلية حمدي صالح مجيد / السلطات الجزائية المخولة الغير القضاة  -٦۸

  (دكتوراه )1999، القانون
. - بغداد حميد عبد حمادي ضاحي / وقف االجراءات الجزائية في القانون العراق  -٦۹

  (ماجستير )2007، :كلية القانون
. - بغداد حورية عمر أوالد الشيخ / موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري  -۷۰

  (ماجستير )1983، :كلية القانون
. - خالد حسين علي ال جعفر /جريمة تضليل القضاء في القانون العراقي والمقارن  -۷۱

  (ماجستير)1979، بغداد :كلية القانون
خالد خضير دهام الجبوري / الدفع بعدم المسؤولية الجزائية بسبب اطاعة االوامر  -۷۲

  (دكتوراه)2006،. - بغداد :كلية القانونالعليا 
خلف مهدي صالح / ضمانات المتهم في االجراءات الماسة بالحرية الشخصية(  -۷۳

  (دكتوراه)1990،  . - بغداد :كلية القانوندراسة مقارنة )
دريد قحطان محمد القرة داغي / جريمة استعمال المحررات المزورة في قانون  -۷٤

  (ماجستير )2007، . - بغداد :كلية القانونالعقوبات 
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. - بغداد :كلية رائد احمد محمد الداغر / أثر العوامل األقتصادية في الجريمة  -۷٥
  (ماجستير)1995،القانون

 2005، . - بغداد :كلية القانونرائد احمد محمد داغر / البراءة في القانون الجنائي  -۷٦
 (دكتوراه )

. - بغداد راسم  مسير جاسم / أداء الواجب في القانون العراقي ( دراسة مقارنة )  -۷۷
  (ماجستير)1983، :كلية القانون

. - بغداد :كلية راسم مسير جاسم الشمري / حالة  الضرورة في قانون العقوبات  -۷۸
  (دكتوراه )1995، القانون

. - بغداد :كلية رجب علي حسن / تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  ( دراسة مقارنة )  -۷۹
  (ماجستير )1989، القانون

رفاه كريم  رزوقي كربل / دعوى التعويض عن القرارات االدارية غي المشروعة  -۸۰
  (دكتوراه )2006،. - بغداد :كلية القانون

. رياض خليل جاسم / الجرائم الماسة باالسرة في قانون االحوال الشخصية العراقي  -۸۱
  (ماجستير)1988،- بغداد :كلية القانون

رياض خليل جاسم / جريمة التوصل الى عقد زواج باطل في قانون العقوبات  -۸۲
  ( دكتوراه )1992، . - بغداد :كلية القانونالعراقي 

. - بغداد :كلية ريم بنت جعفر بن عمر بن يوسف / جريمة القتل بدافع الرحمة  -۸۳
  (ماجستير) 2000، القانون

. - بغداد :كلية زهرة عاشور مراد / الجريمة االقتصادية في التشريع الجزائري  -۸٤
  (ماجستير)1983، القانون

. - بغداد :كلية زهير جويعد عطية / االقتصاد الجنائي للدولة في القانون الجنائي  -۸٥
  ( دكتوراه)1978، القانون

، . - بغداد :كلية القانونسامي سعيد عبد هللا / أثر الباعث في جريمة القتل العمد  -۸٦
  ( ماجستير )1987

. - بغداد :كلية سامية عبد الرزاق خلف / التجاوز في االباحة ( دراسة مقارنة )  -۸۷
  (ماجستير)2005، القانون

. - بغداد :كلية ساهرة حسين كاظم ال ربيعة / التعسف في استعمال حق الطالق  -۸۸
  ( ماجستير )1997، القانون

. - بغداد :كلية سعد ابراهيم االعظمي /جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب  -۸۹
  ( دكتوراه )1982، القانون

. - بغداد :كلية سعد ابراهيم االعظمي / جرائم التجسس في التشريع العراقي  -۹۰
  (ماجستير)1980، القانون

 . - سعد حسب هللا عبد هللا / اعادة المحاكمة وأثارها القانونية ( دراسة مقارنة ) -۹۱
  (ماجستير)1983 ، بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية سعد طاهر عبد الهاشمي / االثر الجنائية  للتلقيح الصناعي البشري  -۹۲
  ( ماجستير)1999، القانون
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سعد محمد عبد الكريم االبراهيمي / سلطات اعضاء الضبط القضائي في التحري  -۹۳
  (ماجستير)2000، . - بغداد :كلية القانونوجمع األدلة 

  (ماجستير)1981سعدية محمد كاظم / االستفزاز  ( دراسة مقارنة  ) ،  -۹٤
سمير ابراهيم جميل العزاوي / المسؤولية الجنائية الناشئة عن اساءة استخدام  -۹٥

  (ماجستير)2005،. - بغداد :كلية القانوناالنترنيت 
. - سيدي ولد محمد االمين / دور الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم الغامضة  -۹٦

  (ماجستير) 2000، بغداد :كلية القانون
شعبان ابو عجيلة عصارة / المسؤولية الجنائية للطبيب عن استخدام االساليب  -۹۷

  (دكتوراه)2001،. - بغداد :كلية القانونالمستحدثة في الطب والجراحة 
. - بغداد صالح عبد الزهرة الحسون / أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي  -۹۸

  (دكتوراه)1979، :كلية القانون. - بغداد :كلية القانون
. - بغداد :كلية صباح سامي داود / السكر واثره في المسؤولية الجنائية  -۹۹

  (ماجستير)1996،القانون
۱۰۰-                                                                                                                  
. - بغداد :كلية صباح كرم شعبان / النظرية العامة لجرائم استغالل النفوذ  -۱۰۱

  ( دكتوراه )1981،القانون
 1977،. - بغداد :كلية القانونصباح كرم شعبان / جرائم المخدرات في العراق  -۱۰۲

 ( ماجستير )
. - بغداد صفاء مهدي محمد الطويل / جريمة خيانة االمانة في القانون العراقي  -۱۰۳

  (ماجستير )1982، :كلية القانون
. - صالح هادي صالح الفتالوي / جريمة المراباة في القانون القانون العراقي  -۱۰٤

  ( دكتوراه )1999، بغداد :كلية القانون
. - صالح هادي صالح الفتالوي / الخطوة االجرامية وأثرها في تحديد الجنائي  -۱۰٥

  (دكتوراه)2004، بغداد :كلية القانون
. - بغداد صوالح محمد العروسي / التدابير القانونية المقررة لالحداث الجانحين  -۱۰٦

  (ماجستير)1984،:كلية القانون
. - بغداد ضاري خليل محمود / رضاء المجني عليه في القانون الجنائي المقارن  -۱۰۷

  (ماجستير)1977، :كلية القانون
. - بغداد :كلية ضاري خليل محمود / اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية  -۱۰۸

  (دكتوراه)1980، القانون
ضرغام فاضل حسين / المسؤولية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة  -۱۰۹

    2003، . - بغداد :كلية القانونالمساهمة 
 (ماجستير) -۱۱۰
. - بغداد طارق قاسم حرب / جرائم االنتظام العسكري في التشريع الجزائي  -۱۱۱

  (ماجستير )1980، :كلية القانون
. - طارق مزهر حسن / جريمة اغتصاب السندات واالموال  ( دراسة مقارنة )  -۱۱۲

  (ماجستير )2001، بغداد :كلية القانون
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، . - بغداد :كلية القانونطالب نور عبود الشرع / مسؤولية الصيدالني الجنائية  -۱۱۳
  (ماجستير)1996

 2000، . - بغداد :كلية القانونطالب نور عبود الشرع / الجريمة الضريبية  -۱۱٤
 (دكتوراه )

عادل عبد ابراهيم / حق الطبيب في ممارسة االعمال الطبية ومسؤوليته الجنائية  -۱۱٥
  (ماجستير)1977،. - بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية عاص ابراهيم علي العاصي / جريمة التخريب االقتصادي  -۱۱٦
  (دكتوراه )1993،القانون

. - بغداد :كلية عاص أبراهيم علي العاصي / المصادر ( دراسة مقارنة )  -۱۱۷
  (ماجستير )1987، القانون

. - بغداد :كلية عامر احمد المختار / ضمانات سالمة احكام القضاء الجنائي  -۱۱۸
  ( دكتوراه )1980، القانون

. - بغداد :كلية عباس حكمت فرحان / القوة التنفيذية لآلحكام الجزائية  -۱۱۹
  ( ماجستير)2003،القانون

 ( 1979،. - بغداد :كلية القانونعبد االمير جنيح / االفراج الشرطي في العراق  -۱۲۰
 دكتوراه  )

 1975، . - بغداد :كلية القانونعبد االمير جنيح / تسليم المجرمين في العراق  -۱۲۱
 (ماجستير)

. - بغداد :كلية عبد الباسط محمد سيف الحكيمي / التفريد القضائي للعقاب  -۱۲۲
  (ماجستير)1996، القانون

. - عبد الباسط محمد سيف الحكيمي /النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام  -۱۲۳
  (دكتوراه)2000،بغداد :كلية القانون

. - بغداد عبد الجبار يوسف محمد /أجراءات الشرطة في الكشف عن الجريمة  -۱۲٤
  ( دكتوراه )19933، :كلية القانون

. - بغداد :كلية عبد الجبار يوسف محمد / جريمة تزوير المحررات  -۱۲٥
  (ماجستير)1977،القانون

عبد الحسن سعيد عداي / منظمة االنتربول ودورها في تعقيب المجرمين  -۱۲٦
  (ماجستير)1983،. - بغداد :كلية القانونواستردادهم 

. - بغداد عبد الحميد احمد شهاب / جريمة الزنا في قانون العقوبات العراقي  -۱۲۷
  (ماجستير)1990،:كلية القانون

. - بغداد :كلية عبد الرحمن الجوراني / جريمة اختالس االموال العامة  -۱۲۸
  (ماجستير)1975،القانون

،  . - بغداد :كلية القانونعبد الرحمن سلمان عبيد / السن وأثره في العقاب  -۱۲۹
  (ماجستير)1994

عبد الرحمن سليمان عبيد / اصالح االحداث المنحرفين في القانون الجنائي  -۱۳۰
  (دكتوراه)1998، . - بغداد :كلية القانوناليمني 
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عبد الرحمن محمد سلطان / سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزائية عن الجرائم  -۱۳۱
  (ماجستير)2002،. - بغداد :كلية القانونالمرتبكة ضد المتهم اثناء مرحلة التحقيق 

، . - بغداد :كلية القانونعبد الكاظم جاسم الواسطي /العقوبات البدنية االصلية  -۱۳۲
  (دكتوراه )1998

. - عبد الكريم ذيب صالح / االختصاص في الجرائم المرتكبة على ظهر السفن  -۱۳۳
  (دكتوراه)1993،  بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية عبد اللطيف عبد الجبار / الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي  -۱۳٤
  ( ماجستير)1977، القانون

. - بغداد :كلية عبد هللا حسين السعيدي / تنازع القوانين الجنائية في الزمان  -۱۳٥
  (ماجستير )1980،  القانون

 . - بغداد عبد المجيد عبد الهادي السعدون / استجواب المتهم  ( دراسة مقارنة ) -۱۳٦
  (دكتوراه )1992 ، :كلية القانون

عبده يحيى محمد الشاطي /  مبدأ الشرعية في نظام روما االساسي للمحكمة  -۱۳۷
  (دكتوراه )2005، . - بغداد :كلية القانونالجنائية الدولية 

. - بغداد :كلية عدنان خلف محي / جريمة افشاء سر المهنة في القانون العراقي  -۱۳۸
  ( ماجستير )1998، القانون

، . - بغداد :كلية القانونعدنان علي كاظم / جريمة الرشوة في القانون العراقي  -۱۳۹
  ( ماجستير )1977

عصام عبد الرحمن الشيخ ظاهر / المركز القانوني لألدعاء العام العسكري في  -۱٤۰
  (ماجستير )1983، . - بغداد :كلية القانونالعراق 

. - بغداد :كلية عقيل عزيز عودة / الحماية الجنائية للمستهلك في القانون العراقي  -۱٤۱
  ( ماجستير )1999،  القانون

  ( دكتوراه )2007عقيل عزيز عودة / نظرية العلم بالتجريم ،  -۱٤۲
. - بغداد :كلية علي جبار شالل / جريمة التهريب الكمركي وأثارها القانونية  -۱٤۳

  ( ماجستير )1797، القانون
 1985، . - بغداد :كلية القانونعلي جبارشالل / الظروف المشددة العامة  -۱٤٤

 (دكتوراه )
 1994، . - بغداد :كلية القانونعلي جبار صالح / جريمة خطف االشخاص  -۱٤٥

 (ماجستير )
. - علي جبار صالح / محكمة التمييز ودورها في الرقابة على االحكام الجزائية  -۱٤٦

  ( دكتوراه )1998، بغداد :كلية القانون
 1995، . - بغداد :كلية القانونعلي حسن محمد الطوالبة / جريمة القذف  -۱٤۷

 (ماجستير)
. - بغداد :كلية علي حمزة عسل الخفاجي /الحق العام في الدعوى الجزائية  -۱٤۸

  (دكتوراه)2000، القانون
. - علي حمزة عسل الخفاجي / الظروف القضائية المخففه  في التشريع العراقي  -۱٤۹

  (ماجستير )1990، بغداد :كلية القانون
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علي عادل اِسماعيل / ألجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية األلكترونية(دراسة  -۱٥۰
  (دكتوراه)2008،. - بغداد :كلية القانونمقارنة) 

علي محمد بوذراع / المؤسسات االصالحية في الجزائر ودورها في اعادة تربية  -۱٥۱
  (ماجستير)1999،. - بغداد :كلية القانونوتأهيل المحكوم عليهم 

. - بغداد :كلية عماد حسين نجم الناصري / احكام الجهل في القانون العقوبات  -۱٥۲
  (ماجستير)1998،القانون

. - بغداد :كلية عماد حسين نجم عبد هللا الناصري / اجراءات الدعوى الجزائية  -۱٥۳
  (دكتوراه)2003،القانون

. - بغداد :كلية عماد سعيد علي / مسؤولية الولي الجنائية عن جنوح الحدث  -۱٥٤
  (ماجستير)1980،القانون

. - بغداد :كلية عماد فاضل ركاب المالكي / جريمة الشروع في قلب نظام الحكم  -۱٥٥
  (ماجستير)2002،القانون

. - بغداد :كلية عمار باسل جاسم المجمعي / حجز اموال المتهم الهارب  -۱٥٦
  (ماجستير)2002،القانون

، . - بغداد :كلية القانونعمار تركي السعدون / الجرائم الماسة بالشعور الديني  -۱٥۷
  (ماجستير)2000

عمار تركي السعدون / الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة  -۱٥۸
  (دكتوراه)2004،. - بغداد :كلية القانونالعامة 

عمار شكيب نشأت / سلطة أمر االحالة في التشريع الجزائري العسكري العراقي  -۱٥۹
  (ماجستير) 2001، . - بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية عمر عبد المجيد مصبح / المسؤولية الجنائية للطبيب عن خطئه  -۱٦۰
  (ماجستير)2000،القانون

. - بغداد :كلية عمر فخري عبد الرزاق الحديثي / حق المتهم في محاكمة عادلة  -۱٦۱
  (ماجستير)2001،القانون

عمر فخري عبد الرزاق الحديثي / تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفة سببا  -۱٦۲
  (دكتوراه)2005،. - بغداد :كلية القانونمن اسباب االباحة 

عودة يوسف سلمان الموسوي / حق المتهم في الصمت بين الشريعة االسالمية  -۱٦۳
  (ماجستير)2005، . - بغداد :كلية القانونوالقانون المقارن 

. - غازي حنون خلف الدراجي /استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد  -۱٦٤
  ( ماجستير )2004،بغداد :كلية القانون

. - بغداد غازي خالد درويش الشبيالت / شكوى المجني علية  ( دراسة مقارنة )  -۱٦٥
  (ماجستير)1997،:كلية القانون

. - بغداد :كلية غالب عبيد خلف / النظام القانوني للمحاكم العسكرية في العراق  -۱٦٦
  (ماجستير)1989، القانون

 1996،. - بغداد :كلية القانونغالب عبيد خلف / التهمة توجيهها وتعديلها  -۱٦۷
 (دكتوراه )
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، . - بغداد :كلية القانونفؤاد علي سليمان / توقيف المتهم في التشريع العراقي  -۱٦۸
  (ماجستير) 1981

 ( 1989، . - بغداد :كلية القانونفؤاد علي سليمان / الشهادة في المواد الجزائية  -۱٦۹
 دكتوراه)

 1978، . - بغداد :كلية القانونفاضل زيدان محمد / العقوبات السالبة للحرية  -۱۷۰
 (ماجستير)

. - بغداد :كلية فاضل زيدان محمد / سلطة القاضي الجنائي في تقدير االدلة  -۱۷۱
  (دكتوراه)1987، القانون

فخري عبد الرزاق الحديثي /النظرية العامة لألعذار القانونية المعفية من العقاب  -۱۷۲
  (ماجستير)1973،. - بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية فخري عبد الرزاق الحديثي /  االعذار القانونية المخففة  -۱۷۳
  ( دكتوراه )1978،القانون

، . - بغداد :كلية القانونفراس عبد المنعم عبد هللا / الفاعل المعنوي للجريمة  -۱۷٤
  (ماجستير)1996

. - بغداد :كلية فراس عبد المنعم عبد هللا / القصد الجنائي االحتمالي  -۱۷٥
  ( دكتوراه)2001،القانون

، . - بغداد :كلية القانونفراس ياوز عبد القادر آوجي / الحماية الجنائية لألثار  -۱۷٦
  (ماجستير)1998

. - فراس ياوز عبد القادر آوجي / جريمة االخالل بواجبات الرقابة المصرفية  -۱۷۷
  (دكتوراه)2002، بغداد :كلية القانون

 1992،. - بغداد :كلية القانونفالح حسن منور / القرينة القضائية في االثبات  -۱۷۸
 (ماجستير)

قاسم تركي عواد الجنابي /المفاجأة بالزنى عنصرا استفزاز في القتل  وااليذاء(  -۱۷۹
  (ماجستير)2004،. - بغداد :كلية القانوندراسة مقارنة ) 

، . - بغداد :كلية القانونقاسم حسن بدن / الدفاع الشرعي في القانون العراقي  -۱۸۰
  (ماجستير)1983

. - بغداد كاظم عبد هللا حسين الشمري / القبض كأجراء ماس بالحرية الشخصية  -۱۸۱
  (ماجستير)1992،:كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونكاظم عبد هللا حسين الشمري / تفسير النصوص الجزائية  -۱۸۲
  (دكتوراه)2001

 1992، . - بغداد :كلية القانونكريم حسن علي / الصلح في القانون الجنائي  -۱۸۳
 (ماجستير)

. - بغداد :كلية كريم خميس خصباك البديري / الخبرة في االثبات الجزائي  -۱۸٤
  (ماجستير)1995،القانون

. - بغداد :كلية كريم خميس خصباك البديري / حق التقاضي في الدعوة الجزائية  -۱۸٥
  (دكتوراه)2008،القانون
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. - بغداد كريم سلمان كاظم أسود / أثر نقص االهلية في المسؤولية الجزائية  -۱۸٦
  (دكتوراه)2007، :كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونكريم سلمان كاظم أسود التميمي / جريمة القتل بالسم  -۱۸۷
  (ماجستير)2001

كريم محمد منصور الخزرجي / جرئم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض  -۱۸۸
  (ماجستير)2002،. - بغداد :كلية القانونعليهم والمساعدة عليه

 ( 1999،. - بغداد :كلية القانونكوركيس يوسف داود / الجريمة المنظمة  -۱۸۹
 دكتوراه )

 1994،. - بغداد :كلية القانونلطيفة حميد محمد / القصد الجنائي الخاص  -۱۹۰
 (ماجستير)

، . - بغداد :كلية القانونلطيفة حميد محمد / جرائم النشر في التشريع العراقي  -۱۹۱
  (دكتوراه)1999

مازن خلف ناصر الهاشمي / الجريمة العسكرية دراسة في التشريع العسكري  -۱۹۲
  (ماجستير)2002،. - بغداد :كلية القانونالعراقي 

. - بغداد :كلية ماهر عبد شويش / النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي  -۱۹۳
  (دكتوراه)1981، القانون

. - مجبل علي حسين الشيخ / تسديد العقوبة واقره في الحد من ظاهرة االجرام  -۱۹٤
  (دكتوراه)1996، بغداد :كلية القانون

. - بغداد :كلية مجيد خضير احمد السبعاوي / الرابطة السببية في القانون الجنائي  -۱۹٥
  (ماجستير)1999، القانون

. - بغداد :كلية مجيد خضير احمد السبعاوي / نظرية الغلط في قانون العقوبات  -۱۹٦
  (دكتوراه)2003،القانون

. - بغداد :كلية محروس نصار الهيتي / النظرية العامة للجرائم االجتماعية  -۱۹۷
  (دكتوراه)1997،القانون

. - بغداد :كلية محروس نصار الهيتي / النتيجة الجرمية في قانون العقوبات  -۱۹۸
  (ماجستير)1989، القانون

. - بغداد :كلية محمد اسماعيل ابراهيم / الضرر في جريمة تزوير المحررات  -۱۹۹
  (ماجستير)2006،القانون

. - بغداد محمد حماد مرهج الهيتي / ضمانات المحكوم عليه اثناء تنفيذ العقوبة  -۲۰۰
  (ماجستير)1988،:كلية القانون

. - بغداد :كلية محمد حماد مرهج الهيتي/ الخطأالمفترض في المسؤولية الجنائية  -۲۰۱
  (دكتوراه)1996،القانون

 1975،. - بغداد :كلية القانونمحمد شالل حبيب / التدابير  االحترازية  -۲۰۲
 (ماجستير)

 1979، . - بغداد :كلية القانونمحمد شالل حبيب / الخطورة االجرامية  -۲۰۳
 (دكتوراه)
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محمد عبد الجليل الحديثي / جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن  -۲۰٤
  (دكتوراه)1981،. - بغداد :كلية القانونالدولة الخارجي 

. - بغداد :كلية محمد عبد القادر قواسمية / جنوح االحداث في التشريع الجزائري  -۲۰٥
  (ماجستير)1983، القانون

. - بغداد :كلية محمد عبود نغيمش / انقضاء تنفيذ الحكم الجزائي بالتقادم  -۲۰٦
  (دكتوراه)1983،القانون

محمد عبود نغيمش / نظام ايقاف تنفيذ العقوبات قانون العقوبات العراقي  -۲۰۷
  (ماجستير)1979والمقارن ،

 ، . - بغداد :كلية القانونمحمد علي سالم / االشتراك بالمساعدة وأثره في العقاب -۲۰۸
  (ماجستير )1979

. - بغداد :كلية محمد علي سالم / اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم  -۲۰۹
  (دكتوراه)1989، القانون

. - بغداد محمد علي عبد الرضا سلمان / جريمة االحتكار في التشريع العراقي  -۲۱۰
  (ماجستير)1999، :كلية القانون

. - بغداد :كلية محمد علي عبد الرضا عفلوك / الجرائم الماسة بنزاهة االنتخابات  -۲۱۱
  (ماجستير)2007، القانون

. - بغداد :كلية محمد فالح حسن / مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة  -۲۱۲
  (ماجستير)1978،القانون

. محمد فالح حسن / دور المنظمة العربية للدفاع االجتماعي في مكافحة الجريمة  -۲۱۳
  (دكتوراه)1985،- بغداد :كلية القانون

محمد فوزان محمد رضا الحساني / القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي  -۲۱٤
  (ماجستير)1977،. - بغداد :كلية القانونالى الموت 

. - بغداد :كلية محمد ماضي جبر / قاعدة القدر المتيقن في التشريع  -۲۱٥
  (ماجستير)1991،القانون

. - بغداد :كلية محمد ماضي جبر / التحضير للجريمة في التشريع العراقي  -۲۱٦
  ( دكتوراه)1998،القانون

. - بغداد :كلية محمد معروف عبد هللا / رقابة االدعاء العام على الشرعية  -۲۱۷
  (ماجستير) 1978،القانون

. - بغداد محمد هاتو جوني البيضاني  / تفريد تدابير االحداث في القانون العراقي  -۲۱۸
  (ماجستير)2004، :كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونمحمود عاصم عصام محمود / تغيير جنس االنسان  -۲۱۹
  (ماجستير )2004

، . - بغداد :كلية القانونمحمود عبد القادر هالل /  جريمة استخدام العمال سخرة  -۲۲۰
  (دكتوراه)2001

. - بغداد :كلية مزهر جعفر عبد جاسم / الجريمة السياسية في التشريع العراقي  -۲۲۱
  ( ماجستير)1983،القانون
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. - بغداد :كلية مزهر جعفر عبد جاسم / جريمة االمتناع في التشريع العراقي  -۲۲۲
  (دكتوراه)1987،القانون

. - بغداد :كلية معاذ جاسم محمد العسافي / دور االرادة في المسؤولية الجزائية  -۲۲۳
  ( دكتوراه )2007، القانون

. - بغداد معاذ جاسم محمد جاسم / ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية  -۲۲٤
  (ماجستير)2001،:كلية القانون

. - بغداد منذر كمال عبد اللطيف / السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي  -۲۲٥
  (ماجستير) 1977،:كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونمنذر كمال عبد اللطيف / آثار االحكام الجنائية االجنبية  -۲۲٦
  ( دكتوراه) 1980

. - بغداد :كلية موفق علي عبيد /  سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع  -۲۲۷
  (دكتوراه)2003، القانون

. - بغداد :كلية مي فرج الشيخ / جنوح االحداث في التشريع العراقي والمقارن  -۲۲۸
  (ماجستير)1974، القانون

. - بغداد :كلية نبراس جبار خلف الحلفي / جرائم تخريب األموال العامة  -۲۲۹
  (ماجستير)2008، القانون

. - بغداد :كلية نبيل حميد البياتي / تسبيب االحكام الجزائية في القانون  -۲۳۰
  (ماجستير)1986،القانون

. - بغداد :كلية ندى صالح هادي الجبوري /الجرائم الماسة بالسكينة العامة  -۲۳۱
  (دكتوراه)2006، القانون

 1981، . - بغداد :كلية القانوننشأت احمد نصيف / العود الى الجريمة  -۲۳۲
 (ماجستير)

. - بغداد نشأت احمد نصيف / جريمة قذف الموظف اوالمكلف بخدمة عامة  -۲۳۳
  (دكتوراه)1999،:كلية القانون

 1987، . - بغداد :كلية القانوننضال ياسين حمو / االختبار القضائي  -۲۳٤
 (ماجستير)

. - بغداد :كلية نوار دهام مطر الزبيدي / انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم  -۲۳٥
  (ماجستير)1992، القانون

. - بغداد نوار دهام مطر الزبيدي / الحماية الجنائية للبيئة ضد اخطار التلوث  -۲۳٦
  ( دكتوراه)1997، :كلية القانون

نوال طارق ابراهيم العبيدي / جريمة قتل االم لطفلها حديث العهد بالوالدة  أتقاء  -۲۳۷
  (ماجستير )2003، . - بغداد :كلية القانونللعار 

. - بغداد نوال طارق ابراهيم العبيدي / الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر  -۲۳۸
  ( دكتوراه)2008،:كلية القانون

. - بغداد هدى هاتف مظهر الزبيدي / جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جريمة  -۲۳۹
  (ماجستير)1998، :كلية القانون



 14 من 14صفحة 
 

. - بغداد هدى هاتف مظهر الزبيدي / جريمة االنتفاع من المال العام وصورها  -۲٤۰
  (دكتوراه)2002،:كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونهناء اسماعيل ابراهيم االسدي / جريمة شهادة الزور  -۲٤۱
  (ماجستير)1995

وداد عبد الرحمن حمادي القيسي / االباحة في الجرائم الناشئة عن االلعاب  -۲٤۲
  (ماجستير)1990،. - بغداد :كلية القانونالرياضية 

. - بغداد :كلية وداد عبد الرحمن حمادي القيسي / جريمة االهمال  -۲٤۳
  (دكتوراه)1999،القانون

. - بغداد :كلية وسام عوض عودة  المنيزل / االحالة في الدعوى الجزائية  -۲٤٤
  (ماجستير)1999،القانون

. - بغداد وصفي هاشم عبد الكريم / الدليل المادي العلمي في االثبات الجنائي  -۲٤٥
  (ماجستير)2001،:كلية القانون

. - بغداد وعدي سليمان علي المزوري / الجزاءات االجرائية ( دراسة مقارنة )  -۲٤٦
  (ماجستير)2000، :كلية القانون

وعدي سليمان علي المزوري / الشرعية االجرامية في الظروف االستثنائية (  -۲٤۷
  (دكتوراه)2007،. - بغداد :كلية القانوندراسة مقارنة  ) 

وليد بدر نجم / تمييز االحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي  -۲٤۸
  (ماجستير)1983،. - بغداد :كلية القانون

، . - بغداد :كلية القانونوليد بدر نجم / العفو العام في التشريعات المقارنة  -۲٤۹
  ( دكتوراه )1993

. - بغداد يوسف عبد هللا المحمدي / الردع الخاص وأثره في الرقابة من الجريمة   -۲٥۰
  (ماجستير)1989، :كلية القانون

 
 


	جنائي

