
٣٢٠١ولغایة عام ١٩٧٠من خریجي كلیتنا من عام الدكتوراهاسماء طلبة 

سنة القسمالمرحلةاسم المتخرجت
التخرج

عنوان اإلطروحة اسم المشرف 

اإلختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي عبد الحسین القطیفي ٠د٠أ١٩٧٨جنائيالدكتوراهزھیر جویعد الزبیدي.١
الرزاق فخري عبد .٢

الحدیثي
االعذار القانونیة المخففة للعقوبة علي حسین الخلف ٠د٠أ١٩٧٨جنائيالدكتوراه

حریة المالحة في المضایق الدولیة وتطبیقھ على مضیق عبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٨دوليالدكتوراهفخري رشید مھنا.٣
ھرمز

المسئولیة عن االشیاء وتطبیقھا على االشخاصعبد المجید الحكیم ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهایاد عبد الجبار ملوكي.٤
محمد الحاج ٠د٠م٠أ١٩٧٩دوليالدكتوراهجنان جمیل سكر.٥

حمود 
تحدید المجاالت البحریة للدول الساحلیة في الخلیج العربي 

انقضاء عقد المقاولة عبد المجید الحكیم ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهعبد الجبار ناجي صالح.٦
–اختالل التوازن االقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجتھ عبد المجید الحكیم ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهعصمت عبد المجید بكر.٧

دراسة قانونیة 
دراسة / المدني االقرار واستجواب الخصوم في االثبات عبد المجید الحكیم ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهقیس عبد الستار عثمان.٨

مقارنة
ریاض عبد عیسى .٩

الزھیري
العالقات التعاقدیة بین الوحدات االقتصادیة في القطاع شاب توما منصور٠٠د٠أ١٩٧٩عامالدكتوراه

االشتراكي
عبد األمیر محمد ٠أ١٩٧٩جنائيالدكتوراهعبد االمیر حسن جنیح.١٠

العكیلي
دراسة مقارنة –االفراج الشرطي في العراق 

ممدوح عبد ٠د٠م٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهادم وھیب جاسم.١١
الكریم حافظ 

دراسة / مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى 
مقارنة 

الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي ممدوح عبد ٠د٠م٠أ١٩٧٩دوليالدكتوراهسھیل حسین الفتالوي.١٢



الكریم حافظ
عبد الباقي نعمة ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهمحمد شریف احمد.١٣

البكري
دراسة مقارنة –تفسیر النصوص المدنیة 

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٧٩جنائيالدكتوراهمحمد معروف عبد اهللا.١٤
العكیلي

دراسة مقارنة –رقابة االدعاء العام على الشرعیة 

عبد الباقي نعمة ٠د٠أ١٩٧٩خاصالدكتوراهمنذر حسین الفضل.١٥
البكري

الملكیة االشتراكیة في العراق على ضوء االشتراكیة العلمیة للفكر 
العربي 

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٧٩جنائيالدكتوراهمحمد شالل حبیب.١٦
العكیلي

دراسة مقارنة –الخطورة االجرامیة 

صالح عبد الزھرة .١٧
الحسون

دراسة مقارنة –احكام التفتیش واثاره في القانون العراقي سلطان الشاوي ٠د٠أ١٩٧٩جنائيالدكتوراه

محمد الحاج ٠د٠م٠أ١٩٨٠دوليالدكتوراهعادل احمد الطائي.١٨
حمود

النظام القانوني لالستخدام العسكري للبحار 

محمد الحاج ٠د٠م٠أ١٩٨٠دوليالدكتوراهعباس ھاشم الساعدي.١٩
حمود

البحریة من التلوث ومشكلة تلوث الخلیج العربيحمایة البیئة 

دراسة قانونیة مقارنة –عقد إعادة التأمین اكرم یاملكي٠د٠م٠أ١٩٨٠خاصالدكتوراهعدنان احمد العزاوي.٢٠
دراسة مقارنة –اثر العاھة العقلیة في المسؤولیة الجنائیة علي حسین الخلف٠د٠أ١٩٨٠جنائيالدكتوراهضاري خلیل محمود.٢١
ضمانات سالمة احكام القضاء الجنائي علي حسین الخلف٠د٠أ١٩٨٠جنائي الدكتوراهعامر احمد المختار.٢٢
صالح جواد ٠د ٠م٠أ١٩٨١عامالدكتوراهفائز عزیز اسعد.٢٣

الكاظم
مبدأ علو الدستور 

عبد الباقي نعمة ٠د٠أ١٩٨١خاصالدكتوراهمحمد جابر الدوري.٢٤
البكري

اثر الفكر االشتراكي في اجزیة عیوب الرضا 

محمود عبد الجلیل .٢٥
الحدیثي

جرائم التحریض وصورھا في الجوانب الماسة بأمن الدولة غالب الداودي٠د ٠م٠أ١٩٨١جنائيالدكتوراه
الخارجي وفقا للتشریع العراقي والمقارن 

المشروعیة في النظام االشتراكي نوري لطیف٠د٠م٠أ١٩٨١عامالدكتوراهتوفیقسمیر خیري.٢٦



االثار القانونیة للتخطیط االقتصادي في نطاق الملكیة عباس الصراف ٠د٠م٠أ١٩٨١خاصالدكتوراهمحمد كاظم العطار.٢٧
االشتراكیة 

محمد الحاج ٠د٠م٠أ١٩٨١دوليالدكتوراهعلي حسین صادق.٢٨
حمود

العراق كدولة متضررة جغرافیا ومطلة على بحر شبھ حقوق
مغلق

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨١جنائيالدكتوراهصباح كرم شعبان.٢٩
العكیلي

النظریة العامة لجرائم استغالل النفوذ 

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨١جنائيالدكتوراهمنذر كمال عبد اللطیف.٣٠
العكیلي

دراسة مقارنة –اثار االحكام الجنائیة االجنبیة 

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨١جنائيالدكتوراهماھر عبد شویش.٣١
العكیلي

النظریة العامة للخطأ في القانون الجنائي 

محاولة تغلیب صفة العالقة –العقد في ظل النظام االشتراكي سعدون العامري ٠د٠م٠أ١٩٨٢خاصالدكتوراهعبد الرحمن عبد الرزاق.٣٢
القانونیة على صفة العالقة العقدیة 

سلطة االدارة في تنفیذ المشاریع الكبرى غني حسون٠د٠م٠أ١٩٨٢عامالدكتوراهعامر محمد علي.٣٣
دراسة خاصة في البیع –مسؤولیة البائع في البیوع البحریة نوري الطالباني٠د٠م٠أ١٩٨٢خاصالدكتوراهلطیف جبر كوماني.٣٤

سیف والبیع فوب 
عبد الباقي نعمة ٠د٠أ١٩٨٣خاصالدكتوراهعبد الباقي سوادي.٣٥

البكري
عقد التورید طبیعتھ واثاره في ضوء التخطیط االقتصادي في 

العراق 
دراسة مقارنة في ضوء –عقد نقل البضائع بالسكك الحدید فائق الشماع ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصالدكتوراهعبد سلمان سلطان.٣٦

المعدلة ١٨٩٣اتفاقیة برن لسنة 
صالح جواد ٠د ٠م٠أ١٩٨٣عامالدكتوراهعلي جاسم العبیدي.٣٧

الكاظم
تموز ١٦لغایة ١٩٢١آب ٢٣رئیس الدولة في العراق من 

١٩٦٨
مصطفى ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصالدكتوراهحسین ندا حسین.٣٨

الزلمي 
االسالم والقانون الدولي االنساني 

دراسة دستوریة مقارنة –الدولة االتحادیة العربیة علي غالب العاني٠د٠م٠أ١٩٨٣عامالدكتوراهكطران زغیر نعمة.٣٩
ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خالل مرحلة التحقیق عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨٣جنائيالدكتوراهحسن بشیت خوین.٤٠



دراسة مقارنة –االبتدائي العكیلي
صالح جواد ٠د ٠م٠أ١٩٨٣عام الدكتوراهعلي سبتي محمد.٤١

الكاظم
–مساھمة في دراسة وسائل حمایة الشرعیة القانونیة 

دراسة مقارنة في ضوء التجربة العراقیة 
الب حسن غ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاص الدكتوراهاحسان شاكر عبد اهللا.٤٢

موسى
المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البحار بالنفط بواسطة 

السفن 
عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨٤جنائيالدكتوراهمحمد عبودي نغیمش.٤٣

العكیلي
دراسة مقارنة –إنقضاء تنفیذ الحكم الجزائي بالتقادم 

عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨٤جنائيالدكتوراهسعد ابراھیم االعظمي.٤٤
العكیلي

دراسة مقارنة –جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب 

إطاعة االوامر العلیا واثرھا في المسئولیة الجنائیة غالب الداودي٠د ٠م٠أ١٩٨٥جنائيالدكتوراهحكمت موسى سلمان.٤٥
عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨٥جنائيالدكتوراهمحمد فالح حسن.٤٦

العكیلي
دور المنظمة العربیة للدفاع االجتماعي ضد الجریمة في 

دراسة تحلیلیة نقدیة –مكافحة الجریمة 
دراسة مقارنة –الظروف المشددة العامة غالب الداودي٠د ٠م٠أ١٩٨٥جنائيالدكتوراهعلي جبار شالل.٤٧
ظاھرة تركیز الشرطة في المجتمعات النامیة علي غالب العاني٠د٠م٠أ١٩٨٥عامالدكتوراهمحمد كاظم المشھداني.٤٨
تحول العقد في ضوء متطلبات التحویل االشتراكي د سعدون العامري ٠م٠أ١٩٨٦خاصالدكتوراهصاحب عبید عبد الزھرة.٤٩
دراسة –الحمایة القانونیة لالفراد في مواجھة اعمال االدارة في العراق علي محمد بدیر ٠د٠م٠أ١٩٨٦عامالدكتوراهمحمود خلف حسین.٥٠

مقارنة 
حل المنازعات بین الدول العربیة اكرم داود الوتري٠د٠م٠أ١٩٨٧دوليالدكتوراهسبعاوي ابراھیم الحسن.٥١
سلطات رئیس الدولة في الجمھوریة العربیة الیمنیة علي غالب العاني٠د٠م٠أ١٩٨٧عامالدكتوراهعبد اهللا سعید الكاندا.٥٢
صالح جواد ٠د ٠م٠أ١٩٨٨عامالدكتوراهحسن عزبة ثلج.٥٣

الكاظم
تنظیم المعاھدات في دساتیر الدول 

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٨٨جنائيالدكتوراهمزھر جعفر عبید.٥٤
عباس حربة

جریمة االمتناع في التشریع العراقي والمقارن 

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٨٨جنائيالدكتوراهزیدان محمدفاضل.٥٥
عباس حربة

سلطة القاضي الجنائي في تقریر االدلة 



رضا المتضرر واثره في المسئولیة المدنیة سعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٨٨خاصالدكتوراهعلي عبید الجیالوي.٥٦
عبد األمیر محمد ٠أ١٩٨٩جنائيالدكتوراهحسن سعید عداي.٥٧

العكیلي
جرائم تزییف العملة واستعمالھا في القانون العراقي 

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيالدكتوراهمحمد علي سالم.٥٨
عباس حربة

اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم 

فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيالدكتوراهفؤاد علي سلیمان.٥٩
الرزاق الحدیثي

دراسة مقارنة –الشھادة في المواد الجزائیة 

دراسة –ضمانات المتھم في االجراءات الماسة بالحریة الشخصیة سلطان الشاوي٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائيالدكتوراهخلف مھدي صالح.٦٠
مقارنة 

ممدوح عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٠دوليالدكتوراهعبد الحمید محمود حسن.٦١
الكریم 

تنازع القوانین في تحدید المسؤولیة التقصیریة 

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائيالدكتوراهعصام عبد الرحمن محمد.٦٢
عباس حربة

دراسة مقارنة –بدائل الدعوة الجزائیة 

مدى مشروعیة عملیات نقل وزرع االعضاء البشریة سعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٩١خاصالدكتوراهجابر مھنا شبل.٦٣
مصطفى إبراھیم ٠د٠أ١٩٩١خاصالدكتوراهجاسم لفتھ سلمان غریب.٦٤

الزلمي 
دراسة مقارنة بین –النیابة عن الغیر في التصرف القانوني 

الفقھ االسالمي والقانون الوضعي 
األستاذ المتمرس الدكتور ١٩٩١خاصالدكتوراهسالم محمد ردیعان.٦٥

حسن علي ذنون 
مسسؤولیة المنتج في التقنیات المدنیة واالتفاقیات الدولیة 

دراسة مقارنة –الضمانات التأدیبیة للموظف العام في العراق علي محمد بدیر٠د٠م٠أ١٩٩١عامالدكتوراهضامن حسین علیوي.٦٦
سعیدعبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩١خاصالدكتوراهعزیز كاظم جبر الخفاجي.٦٧

مبارك 
الضرر المرتد وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة 

األستاذ المتمرس الدكتور ١٩٩٢خاصالدكتوراهاسعد عبید عزیز عبد.٦٨
حسن علي ذنون

الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة 

عماد محمد ثابت المال .٦٩
حویش

سعید عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩٢خاصالدكتوراه
مبارك 

النزول عن العقد 



مدى االسس التي تقوم علیھا سیاسة الوظیفة العامة وعلي محمد بدیر ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامالدكتوراهخلف احمدنجیب.٧٠
دراسة مقارنة –تطبیقھا في التشریع العراقي 

ممدوح عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامالدكتوراهخالد لفتھ شاكر الزبیدي.٧١
الكریم 

االختصاص القضائي لالدارة في غیر المنازعات الوظیفیة 
في ضوء التشریع العراقي دراسة مقارنة –العامة 

عبد المجید عبد الھادي .٧٢
السعدون

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيالدكتوراه
عباس حربة

دراسة مقارنة –استجواب المتھم 

الغیر عن العقد فائق الشماع ٠د٠أ١٩٩٢خاصالدكتوراهحمد خاطرمصبري .٧٣
سعد عبد الجبار ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامالدكتوراهغازي فیصل مھدي.٧٤

العلوش
النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العامة في العراق 

دراسة مقارنة في –التدابیر العالجیة لالحداث الجانحین واثبة السعدي٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيالدكتوراهایدن خالد قادر.٧٥
العراق وفرنسا 

دراسة –المسؤولیة المدنیة عن االضرار في بیئة الجوار احمد الكبیسي ٠د٠أ١٩٩٣خاصالدكتوراهمحمد احمد رمضان.٧٦
مقارنة بین الفقھ االسالمي والقوانین الوضعیة 

األستاذ المتمرس عبد األمیر ١٩٩٣جنائيالدكتوراهولید بدر نجم.٧٧
محمد العكیلي

دراسة مقارنة –العفو العام 

فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٣جنائيالدكتوراهریاض خلیل جاسم.٧٨
الرزاق الحدیثي

جریمة التوصل الى عقد زواج باطل في قانون العقوبات 
العراقي

عليعاصي ابراھیم .٧٩
العاصي

فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٣جنائيالدكتوراه
الرزاق الحدیثي

دراسة مقارنة –جریمة التخریب االقتصادي 

دراسة مقارنة –منازعات العمل الجماعیة عدنان صالح العابد٠د٠أ١٩٩٣عامالدكتوراهھناء حسون السعیدي.٨٠
سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٩٣جنائيالدكتوراهعبد الكریم ذیب صالح.٨١

عباس حربة
االختصاص في الجرائم المرتكبة على ظھر السفن 

سلیم ابراھیم ٠د٠م٠أ١٩٩٣جنائيالدكتوراهعبد الجبار یوسف محمد.٨٢
عباس حربة

اجراءات الشرطة في الكشف عن الجریمة 

القانون الدولي االنساني وتطبیقاتھ في النزاع المسلح العراقي عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٥دوليالدكتوراهفنر زبن حسن.٨٣



االیراني –
دراسة میدانیة –تنفیذ العقوبة واثره في الردع الخاص سلطان الشاوي٠د٠أ١٩٩٥جنائيالدكتوراهتمیم طاھر احمد.٨٤
االختصاص التشریعي لالدارة في الظروف العادیة علي محمد بدیر٠د٠م٠أ١٩٩٥عامالدكتوراهوسام صبار عبد الرحمن.٨٥
التعاقد عن طریق وسائل االتصال الفوري وحجیتھا في ادم وھیب النداوي٠د٠أ١٩٩٥خاصالدكتوراهعباس زبون العبودي.٨٦

االثبات المدني 
دراسة مقارنة –المسائل الخالفیة واسبابھا في علم الفرائض احمد الكبیسي٠د٠أ١٩٩٥خاصالدكتوراهھادي محمد عبد اهللا.٨٧
دراسة في القانون المدني –التحایل على القانون ادم وھیب النداوي٠د٠أ١٩٩٥خاصالدكتوراهعلي ھادي علوان.٨٨
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٥جنائيالدكتوراهاحمد حسوني جاسم.٨٩

حربة
في الدعوى الجزائیة ) االستقدام ( التكلیف بالحضور 

ماھر صالح عالوي ٠د٠أ١٩٩٥عامالدكتوراهاحمد خورشید حمیدي.٩٠
العبیدي 

وقف تنفیذ القرار االداري عن طریق القضاء 

سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٥جنائيالدكتوراهحسن عوده زعال.٩١
حربة

التصرف غیر المشروع باالعضاء البشریة في القانون 
دراسة مقارنة –الجنائي 

ماھر صالح عالوي ٠د٠أ١٩٩٥عامالدكتوراهمحمد عبد اهللا حمود.٩٢
العبیدي

تحول القرار االداري 

فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٥جنائيالدكتوراهراسم مسیر جاسم.٩٣
الرزاق الحدیثي

دراسة مقارنة –حالة الضرورة في قانون العقوبات 

محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٥دوليالدكتوراهخلیل عبد المحسن خلیل.٩٤
الدوري

دراسة /الضرر القابل للتعویض في القانون الدولي 
على حالة العراقتطبیقیة

عبد االمیر .أ١٩٩٦جنائيالدكتوراهمجبل علي حسین.٩٥
العكیلي

دراسة –تشدید العقوبة واثره في الحد من ظاھرة االجرام 
مقارنةا

المسؤولیة الدولیة لالمم المتحدة عن االنشطة التي تضطلع صالح العبیدي ٠د٠م٠أ١٩٩٦دوليالدكتوراهعبد الحسین محسن جاسم.٩٦
ة بھا قوات حفظ السالم الدولی

عبد فخري٠د٠م٠أ١٩٩٦جنائيالدكتوراهمحمد حماد مرھج.٩٧
الرزاق الحدیثي

الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة 



محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٦دوليالدكتوراهضاري رشید یاسین.٩٨
الدوري

مدى مشروعیة قرارات مجلس االمن الدولي ضد العراق 

نزار جاسم ٠د٠م٠أ١٩٩٦دوليالدكتوراهطالل یاسین عبد اهللا.٩٩
العنبكي 

العقود الدولیة وتطبیقاتھا في القانون العراقي 

الحصانة البرلمانیة احسان المفرجي ٠د٠م٠أ١٩٩٦عامالدكتوراهعامر عیاش عبد.١٠٠
األستاذ المتمرس عبد األمیر ١٩٩٦جنائيالدكتوراهغالب عبید  خلف.١٠١

محمد العكیلي
التھمة توجیھھا وتعدیلھا 

- ١٩٢٥المؤسسة التشریعیة في العراق في ظل دستوري علي غالب العاني٠د٠م٠أ١٩٩٧عامالدكتوراهمنال یونس االلوسي.١٠٢
دراسة مقارنة / ١٩٧٠

مصطفى إبراھیم ٠د٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهعلي احمد صالح.١٠٣
الزلمي

دراسة مقارنة بین اصول الفقھ / المصلحة واثرھا في القانون 
االسالمي والقانون الوضعي 

االثار القانونیة لعقود التجارة الدولیة لنقل التكنلوجیا باسم محمد صالح ٠د٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهنداء كاظم محمد.١٠٤
محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٧دوليالدكتوراهسیف الدین محمود احمد.١٠٥

الدوري
السلطة التقدیریة لمجلس االمن واستخدامھا في حالة العراق 

سیف و فوب / التسلیم في البیوع البحریة مجید حمید العنبكي ٠د٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهابرھیم اسماعیل اابراھیم.١٠٦
نزار جاسم ٠د٠م٠أ١٩٩٧دوليالدكتوراهاسامھ ثابت ذاكر.١٠٧

العنبكي
المسؤولیة الدولیة عن الجرائم المخلة بسلم وامن االنسانیة 

عصام عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٧عامالدكتوراهیاسین كریم محمد.١٠٨
الوھاب البرزنجي 

سلطة االدارة في الرقابة على تنفیذ عقد االشغال العامة 

المتعھد بالشحن والتفریغ في النقل البحري فائق الشماع٠د٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهحمزه فائق وھیب.١٠٩
دراسة مقارنة / الخطأ في المسؤولیة الشخصیة طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهعبد المنعم یحیى جواد.١١٠
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٧جنائيالدكتوراهجمال ابراھیم عبد الحسین.١١١

حربة
تصحیح الخطأ في الحكم الجزائي 

فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيالدكتوراهمحروس نصار غایب.١١٢
الرزاق الحدیثي

النظریة العامة للجرائم االجتماعیة 



الحمایة الجنائیة للبیئة ضد اخطار التلوث في القانون العراقي حارث الحارثي٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيالدكتوراهنواردھام مطر.١١٣
دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر وتطبیق میثاق االمم العطیةعصام ٠د٠م٠أ١٩٩٧دوليالدكتوراهرشید مجید الربیعي.١١٤

المتحدة 
النظام القانوني للمنظمات المھنیة في التشریععلي محمد بدیر٠د٠م٠أ١٩٩٧عام الدكتوراهعبد الكاظم فارس عویز.١١٥
العالقة بین السلطات في الیمن الجمھوري رعد ناجي الجدة٠د٠أ١٩٩٧عامالدكتوراهعبد الحق محمد عبده.١١٦
دراسة مقارنة / المسؤولیة المدنیة للمعلم زھیر البشیر٠م٠أ١٩٩٧خاصالدكتوراهجلیل حسن بشات.١١٧
محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٧دوليالدكتوراهصالح عبد الرحمن عبد.١١٨

الدوري
النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة 

محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٧دوليالدكتوراهابراھیم احمد عبد.١١٩
الدوري

الحمایة الدولیة لحقوق االنسان في ظل منظمة االمم المتحدة 

دراسة مقارنة –ازمة العقد طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٨خاصالدكتوراهعبد الفتاح حجازي محمد.١٢٠
سیف –التزامات المشتري في البیع باسم محمد صالح٠د٠أ١٩٩٨خاصالدكتوراهخالص نافع امین.١٢١
مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول عن التنفیذ المعیب في طھ المال حویش٠د٠م٠أ١٩٩٨خاصالدكتوراهزالھ انور علي.١٢٢

نطاق عقود مقاوالت المباني والمنشآت الثابتة 
دراسة مقارنة –تداول االسھم والحصص في الشركات فائق الشماع٠د٠أ١٩٩٨خاصالدكتوراهعباس مرزوك فلیح.١٢٣
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٨جنائيالدكتوراهجودهعبد الكاظم جاسم.١٢٤

حربة
العقوبات البدنیة االصلیة 

ازھار عبد الكریم عبد .١٢٥
الوھاب

دراسة مقارنة –طبیعة مقدمات الدساتیر والمواثیق الوطنیة علي غالب العاني٠د٠م٠أ١٩٩٨عامالدكتوراه

دراسة دستوریة مقارنة –حق التقاضي احسان المفرجي٠د٠م٠أ١٩٩٨عامالدكتوراهعبد اهللا رحمة اهللا عبد اهللا.١٢٦
التحضیر للجریمة في التشریع العراقي سلطان الشاوي٠د٠أ١٩٩٨جنائيالدكتوراهمحمد ماضي جبر.١٢٧
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٨جنائيالدكتوراهعبد الرحمن سلیمان عبید.١٢٨

حربة
اصالح االحداث المنحرفین في القانون الجنائي الیمني 

الحق في حرمة السكن احسان المفرجي٠د٠م٠أ١٩٩٨عامالدكتوراهرافع خضر صالح.١٢٩
النظام القانوني لالحالة في العقود االداریة ماھر صالح عالوي ٠د٠أ١٩٩٨عامالدكتوراهعبد المطلب عبد الرزاق .١٣٠



العبیديالھاشمي
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٨جنائي الدكتوراهجبار صالحعلي .١٣١

حربة
محكمة التمییز ودورھا في الرقابة على االحكام الجزائیة 

عصام عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٨عامالدكتوراهساجد محمد كاظم.١٣٢
الوھاب البرزنجي 

سلطات رئیس الدولة في العمل التشریعي البرلماني 

عصام عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٨عامالدكتوراهعلي  یوسف عبد النبي.١٣٣
الوھاب البرزنجي 

رئیس الدولة في االتحاد الفیدرالي 

صبري محمد ٠د٠م٠أ١٩٩٨خاصالدكتوراهعامر قاسم القیسي.١٣٤
رخاط

دراسة في القانون المدني –الحمایة القانونیة للمستھلك 
والمقارن 

غازي عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٩خاصالدكتوراهعبد العالي صالح محمد.١٣٥
الرحمن

دراسة مقارنة –الوفاء مع الحلول 

األستاذ المتمرس الدكتور ١٩٩٩خاصالدكتوراهمحمد سعید احمد.١٣٦
حسن علي ذنون 

فكرة الحراسة كأساس للمسؤولیة عن االشیاء 

محمد عبد اهللا ٠د٠م١٩٩٩دوليالدكتوراهجعفر خزعل جاسم.١٣٧
الدوري

نظریة المخاطر في القانون الدولي 

األستاذ المتمرس عبد ١٩٩٩جنائيالدكتوراهحمدي صالح مجید.١٣٨
األمیر محمد العكیلي

السلطات الجنائیة المخولة لغیر القضاة 

دراسة مقارنة –جریمة االھمال سلطان الشاوي٠د٠أ١٩٩٩جنائيالدكتوراهوداد عبد الرحمن حمادي.١٣٩
فخري عبد ٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيالدكتوراهلفتھاحالم عدنان .١٤٠

الرزاق الحدیثي
دراسة مقارنة –العقوبات الفرعیة 

دراسة مقارنة –التقاضي في دعاوى العمل في قانون العمل عدنان صالح العابد٠د٠أ١٩٩٩عامالدكتوراهمحمد علي حسین الطائي.١٤١
الدكتوراسعد عدنان عبد الكریم.١٤٢

ه
علي محمد ٠د٠م٠أ١٩٩٩عام

بدیر
–رقابة الھیئات المستقلة لضمان حقوق االفراد 

دراسة مقارنة في نظام االمبود سمان والنظم المشابھة 
تطبیق المعاھدات الدولیة وسریانھا من حیث الزمان اكرم الوتري٠د٠م٠أ١٩٩٩دوليالدكتوراایمن سبعاوي ابراھیم.١٤٣



والمكان ه
الدكتورابشار سبعاوي ابراھیم.١٤٤

ه
انتھاء المعاھدات الدولیة اكرم الوتري٠د٠م٠أ١٩٩٩دولي

الدكتورااحمد عبد اهللا الماضي.١٤٥
ه

دراسة مقارنة في القانون –منظمة التجارة العالمیة عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٩دولي
الدولي العام 

الدكتوراعبد علي محمد سوادي.١٤٦
ه

المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد القانون الدولي عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٩٩دولي
االنساني 

جریمة قذف الموظف والمكلف بخدمة عامة فخري الحدیثي٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيالدكتوراهنشأت احمد نصیف.١٤٧
النظام القانوني لتضمین الموظف العام في القانون عصام البرزنجي . د.م٠أ١٩٩٩عامالدكتوراهحنان محمد مطلك.١٤٨

دراسة مقارنة –العراقي 
–دور الشرطة االستثنائیة في تمییز العقد االداري د علي محمد بدیر.م.أ١٩٩٩عامالدكتوراهمازن لیلو راضي.١٤٩



دراسة مقارنة 
دراسة مقارنة –اوجھ دالالت النصوص على االحكام د مصطفى الزلمي .أ١٩٩٩خاصالدكتوراهعمر كرامھ مبارك.١٥٠

اصولیة قانونیة 
سلیم ابراھیم عباس . د.أ١٩٩٩جنائيالدكتوراهابو بكر عوض باصالح.١٥١

حربة
دراسة مقارنة –النیابة العامة في القانون الیمني 

سلیم ابراھیم عباس  . د.أ١٩٩٩جنائيالدكتوراهلطیفة حمید محمد.١٥٢
حربة

جرائم النشر في التشریع العراقي 

الجریمة المنظمة فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهكوركیس یوسف داوود.١٥٣
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٠عامالدكتوراهسھیر علي احمد.١٥٤

العبیدي 
في ) التنظیمیة ( سلطة اصدار اللوائح والقرارات 

الجمھوریة الیمنیة 
التأمینات االجتماعیة لالمراض المھنیة في القانون یوسف الیاس. د.أ٢٠٠٠عامالدكتوراهعليعبد اهللا صالح .١٥٥

الیمني والعراقي 
د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٠خاصالدكتوراهحسام عبد الواحد كاظم.١٥٦

ملوكي
دراسة مقارنة بین الشریعة –الموت واثاره القانونیة 

االسالمیة والقانون الوضعي 
المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام احسان ألمفرجي. د.م٠أ٢٠٠٠عامالدكتوراهكاظم علي عباس.١٥٧

دراسة مقارنة –البرلماني 
دراسة دستوریة –تفریض االختصاص التشریعي احسان ألمفرجي. د.م٠أ٢٠٠٠عامالدكتوراهمروان محمد محروس.١٥٨

مقارنة 
المسؤولیة الجنائیة عن تعذیب االشخاص د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهصباح سامي داود.١٥٩
النظریة العامة ذات الخطر العام فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهعبد الباسط محمد سیف.١٦٠
النظام القانوني لحقوق والتزامات الدول في الفضاء محمد الدوري. د.م٢٠٠٠دوليالدكتوراهنعمان عطا اهللا حمود.١٦١

الخارجي 
المركز الدستوري لرئیس الدولة في الجمھوریة احسان ألمفرجي. د.م٠أ٢٠٠٠عامالدكتوراهیاسین محمد عبد الكریم.١٦٢

دراسة مقارنة –الیمنیة 
دراسة مقارنة –الفائدة في القانون المدني د طھ المال حویش .م.أ٢٠٠٠خاصالدكتوراهقصي سلمان ھالل.١٦٣



دراسة مقارنة –المعاینة في المواد الجزائیة فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهاسراء محمد علي.١٦٤
دراسة –نظریة البنیان القانوني للنص العقابي د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهباسم عبد الزمان مجید.١٦٥

مقارنة 
الجریمة الضریبیة د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٠جنائيالدكتوراهطالب نور عبود.١٦٦
قطع العالقات الدبلوماسیة د نزار العنبكي .م.أ٢٠٠٠دوليالدكتوراهھادي نعیم خلف.١٦٧
جرائم االحداث في العراق خالل الفترة من فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيالدكتوراهبان حكمت عبد الكریم.١٦٨

١٩٨٨/١٩٩٧
د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهاواز سلیمان اسماعیل.١٦٩

ملوكي
دراسة –االلتزام باالدالء بالمعلومات عند التعاقد 

مقارنة 
دراسة –ضمانات االستثمار التجاري غیر الوطني باسم محمد صالح . د.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهدرید محمود علي.١٧٠

مقارنة 
دراسة مقارنة –سلطة القاضي في تعدیل العقد د طھ المال حویش .م.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهراقیھ عبد الجبار علي.١٧١
رقابة المسجل على الشركات فائق الشماع ٠د٠أ٢٠٠١خاصالدكتوراهفلوریدا حمید عبد.١٧٢
قواعد االثبات في الدعوى االداریة في العراق عصام البرزنجي .د.م٠أ٢٠٠١عامالدكتوراهجمیلعلي سلمان .١٧٣
فراس عبد المنعم عبد .١٧٤

اهللا
سلیم ابراھیم عباس .د.أ٢٠٠١جنائيالدكتوراه

حربة
دراسة مقارنة –القصد الجنائي االحتمالي 

ازدواجیة المعاملة في تطبیق القانون الدولي العام د نزار العنبكي .م.أ٢٠٠١دوليالدكتوراهكامل عبد خلف.١٧٥
) حالة العراق(

–التنازع المتغیر واثره في القانون الواجب التطبیق مظفر ناصر . د.م٠أ٢٠٠١دوليالدكتوراهكریم مزعل شبي.١٧٦
دراسة مقارنة 

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠١عامالدكتوراهعلي حسین احمد.١٧٧
العبیدي 

االتجاھات الحدیثة في الرقابة القضائیة على السلطة 
دراسة مقارنة –التقدیریة لالدارة 

مسؤولیة المقاول الثانوي في العقد االداري عصام البرزنجي . د.م٠أ٢٠٠١عامالدكتوراهمحمود خلیل خضیر.١٧٨
التأمین مسؤولیة الناقل الجوي في نقل االشخاصباسم محمد صالح . د.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهاالء یعقوب یوسف.١٧٩
–فكرة رھن المنقول دون حیازة الحمایة القانونیة د علي عبید .م.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهسھام عبد الرزاق مجلي.١٨٠



دراسة مقارنة الجیالوي
–التكالیف العینیة االرتفاقیة في ظل القانون المدني د طھ المال حویش .م.أ٢٠٠١خاصالدكتوراهولید خالد عطیة.١٨١

دراسة مقارنة 
سلیم ابراھیم عباس . د.أ٢٠٠١جنائي الدكتوراهاالء ناصر حسین.١٨٢

حربة
تنازع االختصاص في االجراءات الجزائیة 

الحق العام في الدعوى الجزائیة فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيالدكتوراهعلي حمزه عسل.١٨٣
سلیم ابراھیم عباس . د.أ٢٠٠١جنائيالدكتوراهكاظم عبد اهللا حسین.١٨٤

حربة
دراسة مقارنة –تفسیر النصوص الجزائیة 

مبادىء العدل واالنصاف كمصدر من مصادر القانون د عصام العطیة .م.أ٢٠٠١دوليالدكتوراهمشكاة صبیح عبد علي.١٨٥
الدولي العام 

دراسة –تنازع القوانین في عقود التجارة الدولیة مظفر ناصر. د.م٠أ٢٠٠١دوليالدكتوراهطارق عبد اهللا المجاھد.١٨٦
مقارنة 

مؤید حسن محمد .١٨٧
الطوالبھ

حساب الصكوك فائق الشماع٠د٠أ٢٠٠١خاصالدكتوراه

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠١عامالدكتوراهخالد رشید علي.١٨٨
العبیدي 

دراسة مقارنة –نزع الملكیة للنفع العام 

سلیم ابراھیم عباس . د.أ٢٠٠١جنائيالدكتوراهحاتم محمد صالح.١٨٩
حربة

استخدام القوة من جانب افراد السلطة العامة 

دراسة مقارنة/ النظام القانوني لعقد القرض العام عصام البرزنجي .د.م٠أ٢٠٠١عامالدكتوراهمحمد جمال مطلق.١٩٠
تنازع القوانین في عقود نقل التكنولوجیامظفر ناصر. د.م٠أ٢٠٠٢دوليالدكتوراهصادق زغیر محیسن.١٩١
/ سلطة صاحب العمل االداریة في اطار المشروعد عدنان العابد. أ٢٠٠٢عامالدكتوراهصبا نعمان رشید.١٩٢

دراسة مقارنة
دراسة مقارنة/ سلطة القاضي في تفسیر العقد د طھ المال حویش .م.أ٢٠٠٢خاصالدكتوراهایمان طارق مكي.١٩٣
بین القانون والفقھ دراسة مقارنة / تعدد الدائنین د طھ المال حویش .م.أ٢٠٠٢خاصالدكتوراهحیدر فلیح حسن.١٩٤

االسالمي 



د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٢خاصالدكتوراهعیسى خلیل خیر اهللا.١٩٥
ملوكي

اثر تغیر القوة الشرائیة للنقود على االلتزامات النقدیة 
دراسة مقارنة /

حقوق المجني علیھ امام المحكمة الجنائیة الدولیة د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٢جنائيالدكتوراهبصائر علي محمد.١٩٦
دراسة /جریمة االنتفاع من المال العام وصورھا د سلطان الشاوي .أ٢٠٠٢جنائيالدكتوراهھدى ھاتف مظھر.١٩٧

مقارنة 
دراسة /جریمة االخالل بواجبات الرقابة المصرفیة د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٢جنائيالدكتوراهفراس یاوز عبد القادر.١٩٨

مقارنة 
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٢عامالدكتوراهحمدي سلیمان القبیالت.١٩٩

العبیدي
الوظیفیة في غیر حالة التأدیب في انقضاء الرابطة 
القانون االردني

شعبان ابو عجیلھ .٢٠٠
عصاره

المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن استخدام  االسالیب فخري الحدیثي٠د٠م٠أ٢٠٠٢جنائيالدكتوراه
المستحدثة في الطب والجراحة

محمود عبد القادر .٢٠١
ترمانیني

عباس سلیم ابراھیم . د.أ٢٠٠٢جنائيالدكتوراه
حربة

جریمة استخدام العمال سخرة

سند الشحن في النقل الجوي الدولي مجید العنبكي . د.أ٢٠٠٣خاصالدكتوراهطھ عبد القھار احمد.٢٠٢
د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٣خاصالدكتوراهابراھیم محمد شریف.٢٠٣

ملوكي
الضررالجسدي وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة 

دراسة مقارنة /
قاعدة العقد شریعة المتعاقدین في القانون الدولي د نزار العنبكي.أ٢٠٠٣دوليالدكتوراهاحمد تقي فضیل.٢٠٤

العام
مسؤولیة المنظمة الدولیة د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٣دوليالدكتوراهھدیل صالح عبود.٢٠٥
اسماعیل صعصاع .٢٠٦

غیدان
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٣عامالدكتوراه

العبیدي
مسؤولیة االدارة عن الضرر المعنوي في القانون 

دراسة مقارنة /العراقي 
التنظیم الدستوري والقانوني لالحزاب السیاسیة في احسان ألمفرجي. د.م٠أ٢٠٠٣عامالدكتوراهمیثم حنظل شریف.٢٠٧

دراسة مقارنة /العراق
دراسة مقارنة /المسؤولیة المدنیة للصحفي د طھ المال حویش.م.أ٢٠٠٣خاصالدكتوراهعباس علي محمد.٢٠٨
اجراءت الدعوى الجزائیة في الجریمة الكمركیة د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٣جنائيالدكتوراهعماد حسین نجم.٢٠٩



دراسة في القانون الجنائي/ العنف ضد المراة د حارث الحارثي.م.أ٢٠٠٣جنائيالدكتوراهامل فاضل عبد.٢١٠
تدخل الغیر امام محكمة  العدل الدولیةد عصام العطیة.م.أ٢٠٠٣دوليالدكتوراهالھاديحیدر ادھم عبد .٢١١
اختصاص محكمة العدل الدولیة في النزاعات الدولیة د نزار العنبكي.أ٢٠٠٣دوليالدكتوراهعز الدین الطیب ادم.٢١٢

ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس االمن الدولي 
دراسة مقارنة /النظام القانوني لتقنیة المعلوماتد طھ المال حویش.م.أ٢٠٠٣خاصالدكتوراهایاد احمد محمود.٢١٣
دراسة مقارنة /نظریة الغلط في قانون العقوباتضاري خلیل . د٢٠٠٣جنائيالدكتوراهمجید خضر احمد.٢١٤
دراسة مقارنة /اساس االدعاء المدني د طھ المال حویش.م.أ٢٠٠٤خاصالدكتوراهمحمد مقبل سیف.٢١٥
عبد الحمید عبد المھدي .٢١٦

حسن 
اثر تطور نشاط االدارة في ممارسة السلطة الرئاسیة رجياحسان ألمد .م٠أ٢٠٠٤عامالدكتوراه

حسین عبد القادر .٢١٧
معروف

مقارنةدراسة /فكرة الشكلیة وتطبیقاتھا في العقود د جاسم العبودي.م.أ٢٠٠٤خاصالدكتوراه

االستاذ المتمرس ٢٠٠٤خاصالدكتوراهساھرة حسین كاظم.٢١٨
الدكتور مصطفى الزلمي

التزامات وحقوق االولیاء في الوالیة على النفس 
دراسة مقارنة في الفقھ االسالمي والقانون/

د عبد الستار .م.أ٢٠٠٤جنائيالدكتوراهموفق علي عبید.٢١٩
الكبیسي

سریة التحقیقات الجزائیة وحقوق الدفاع 

محمد الحاج د .م.أ٢٠٠٤دوليالدكتوراهسمیة رشید جابر.٢٢٠
حمود

تسویة المنازعات الدولیة المتعلقة بقانون البحار 

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٤عامالدكتوراهولید مرزة حمزة.٢٢١
العبیدي

سلطة االدارة في حمایة االمن الوطني وحقوق 
االجانب قبلھا

اتفاقیات تعدیل مسؤولیة متعھد نقل البضائع مجید العنبكي. د.أ٢٠٠٤خاصالدكتوراهبراق جواد سوادي.٢٢٢
بالحاویات 

االستاذ المتمرس ٢٠٠٤خاصالدكتوراهعلي احمد عباس.٢٢٣
الدكتور مصطفى الزلمي

التأصیل الشرعي لقلنون االحوال الشخصیة تشریعا 
دراسة مقارنة في ىضوء اصول الفقھ /وتطبیقا

االسالمي 



االنتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل في ضوء ضاري خلیل٠د٢٠٠٤جنائيالدكتوراهبشرى سلمان حسین.٢٢٤
القانون الجنائي الدولي 

جمال ابراھیم . د٠م.أ٢٠٠٤جنائيالدكتوراهصالح ھادي صالح.٢٢٥
الحیدري

الخطورة االجرامیة واثرھا في تحدید الجزاء الجنائي  

جمال ابراھیم .د٠م.أ٢٠٠٤جنائيالدكتوراهعمار تركي عطیھ.٢٢٦
الحیدري

الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مواجھة 
السلطة العامة 

د عبد الرءوف .م٢٠٠٤عامالدكتوراهعلي ھادي عطیة.٢٢٧
الصافي

تفسیر قوانین الضرائب المباشرة في العراق

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٤عامالدكتوراهمھدي حمدي مھدي.٢٢٨
الجبوري

اثر الجریمة التي یرتكبھا الموظف العام في انھاء 
دراسة مقارنة/عالقتھ الوظیفیة 

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٥عامالدكتوراهعادل حسین شبع.٢٢٩
العبیدي

القیود الواردة على اختصاص القضاء االداري في 
دراسة مقارنة/العراق 

االستاذ المتمرس ٢٠٠٥خاصالدكتوراهحسن نعمة یاسر.٢٣٠
الدكتور مصطفى الزلمي

دراسة مقارنة بین الفقھ /الحقوق المتعلقة بالتركة
االسالمي والقانون المقارن 

دراسة مقارنة /تنازع القوانین في االوراق التجاریة السید عوني الفخري٢٠٠٥دوليالدكتوراهعلي حمید عبد الرضا.٢٣١
االلتزامات الدبلوماسیة لدولة المقر د رشید الربیعي .م.أ٢٠٠٥دوليالدكتوراهمیاده عبد الكاظم مھوس.٢٣٢
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٥عامالدكتوراهاحمد عبد العزیز سعید.٢٣٣

العبیدي
عن اعمال الضبط في الظروف مسؤولیة االدارة 

دراسة مقارنة /في القانون الیمنيالعادیة
ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتیر العربیة حمید حنون . د٠م.أ٢٠٠٥عام الدكتوراهاحمدفاضل حسین.٢٣٤
د علي عبید .م.أ٢٠٠٥خاصالدكتوراهحسن حنتوش رشید.٢٣٥

الجیالوي 
الضرر المتغیر وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة 

دراسة مقارنة /
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٥عامالدكتوراهقیصر یحیى جعفر.٢٣٦

العبیدي
السلطة التقدیریة لالدارة في فرض ضریبة الدخل في 

التشریع العراقي 
حمایة المدنین في االلتزامات المسلحة غیر الدولیة د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٥دوليالدكتوراهخالد سلمان جواد.٢٣٧
دراسة في / حمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفطمحمد الحاج د .م.أ٢٠٠٥دوليالدكتوراهمحمد تركي عباس.٢٣٨



القانون الدولي حمود
الجنائیة الدولیةالنظام القضائي للمحكمة حسن عودة زعال . د.أ٢٠٠٥جنائيالدكتوراهبراء منذر كمال.٢٣٩
مبدأالشرعیة في نظام روما االساسي للمحكمة ضاري خلیل٠د٢٠٠٥جنائيالدكتوراهعبده یحیى محمد.٢٤٠

الجنائیة الدولیة 
دراسة مقارنة/البرأءة في القانون الجنائي حسین عودة زعال. د.أ٢٠٠٦جنائيالدكتوراهرائد احمد الداغر.٢٤١
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٦عامالدكتوراهجاسم كاظم كباشي.٢٤٢

العبیدي
سلطة القاضي االداري في تقدیر عیوب القرار 

دراسة مقارنة/االداري 
الحمایة الدولیة لالجئیند عصام العطیة.م.أ٢٠٠٦دوليالدكتوراهعلي جبار كریدي.٢٤٣
سالم عبد الزھرة عبد .٢٤٤

اهللا
د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراه

الخفاجي
دراسة مقارنة/العقدنطاق 

د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهعقیل فاضل حمد.٢٤٥
الخفاجي

مبدأعدم تجزئة التصرف القانوني في القانون 
دراسة مقارنة/المدني

جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٦جنائيالدكتوراهاریج طعمھ فاخر.٢٤٦
الحیدري

دراسة مقارنة/الجرائم الماسة بالحیازة

الصاحب عبد حسین عبد .٢٤٧
الكریم

جرائم االعتداء على حق االنسان في التكامل ضاري خلیل. د٢٠٠٦جنائيالدكتوراه
دراسة مقارنة/الجسدي

جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٦جنائيالدكتوراهعمر فخري عبد الرزاق.٢٤٨
الحیدري

سلطة االدارة في حمایة االمن الوطني وحقوق االجانب قبلھا 
باستخدام الحق بوصفھ سبب من اسباب تجریم التعسف 

دراسة مقارنة/االباحة
حسین عبد اهللا عبد .٢٤٩

الرضا
د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراه

ملوكي
في نطاق عن استخدام الحاسوب يءالضررالناش

دراسة مقارنة/المسؤولیة التقصیریة
الجبار د ایاد عبد .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهرعد ادھم عبد الحمید.٢٥٠

ملوكي
دراسة مقارنة/المسؤولیة المدنیة لرجل الشرطة

دراسة مقارنة /النظام القانوني للھندسة الوراثیةد جاسم العبودي .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهظافر حبیب جبارة.٢٥١
دراسة مقارنة /التنظیم القانوني للشركة القابضة علي كاظم . د٠م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهعلي ضاري خلیل.٢٥٢



الرفیعي 
د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهمنصور حاتم محسن.٢٥٣

الخفاجي
دراسة مقارنة/فكرة تصحیح العقد 

د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهھادي حسین عبد علي.٢٥٤
ملوكي

الدعوى الحادثة

د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٦خاصالدكتوراهنصیر صبار لفتة.٢٥٥
ملوكي

دراسة مقارنة/عقد البحث العلمي 

دور محكمة العدل الدولیة في تسویة منازعات الحدودد عصام العطیة.م.أ٢٠٠٦دوليالدكتوراهصدام حسین وادي.٢٥٦
القانون الدولي دور محكمة العدل الدولیة في تطویر د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٦دوليالدكتوراهصالح جبیر صدام.٢٥٧

االنساني
د عبد الرءوف .م٢٠٠٦عامالدكتوراهبان صالح عبد القادر.٢٥٨

الصافي
الضرائب الكمركیة في العراق واالثار المترتبة علیھا

/ التوازن بین السلطة والحریة في االنظمة الدستوریة رعد ناجي الجدة. د.أ٢٠٠٦عامالدكتوراهجعفر عبد الساده بھیر.٢٥٩
دراسة مقارنة 

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٦عامالدكتوراهصعب ناجي عبود.٢٦٠
العبیدي

/ الدفوع الشكلیة امام القضاء االداري في العراق 
دراسة مقارنة

د عبد الرءوف .م٢٠٠٦عامالدكتوراهناھدة عبد الغني محمد.٢٦١
الصافي

الضریبة على ارباح المھن غیر التجاریة في ظل 
المعدل ١٩٨٢لسنة ١١٣ضربیة الدخل  العراقي رقم 

األستاذ المتمرس ٢٠٠٦خاصالدكتوراهمصطفى إبراھیم الزلمي.٢٦٢
الدكتور حسن علي 

ذنون

دراسة مقارنة /نظریة االلتزام برد غیر المستحق 

نظریة الضرورة كأستثناء من مبدأ سموا الدستور حمید حنون . د٠م.أ٢٠٠٦عامالدكتوراهحسن ضیاء حسن.٢٦٣
القانون الواجب التطبیق على عقد المنظمة الدولیة د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٧دوليالدكتوراهایمان ناجي عبد المجید.٢٦٤

دراسة تطبیقیة على /مع شخص القانون الداخلي 
نظام المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 



عبد الرسول عبد الرضا .٢٦٥
جابر

الجنسیة في العالقات ذات االبعاد الدولیة الخاصةد رشید الربیعي.م.أ٢٠٠٧دوليالدكتوراه

ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهرفاه كریم رزوقي.٢٦٦
العبیدي

دعوى التعویض عن القرارات االداریة الغیر 
مشروعة

اثار العقوبة التأدبیة على الموظف العام في القانون ابراھیم طھ الفیاض . د.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهكوثر حازم سلطان.٢٦٧
العراقي والمقارن

علي كاظم .د٠م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهذكرى محمد حسین.٢٦٨
الرفیعي

مسؤولیة المصرف المدنیة الناشئة عن فتح الحساب 
الجاري وتشغیلھ 

دراسة مقارنة /االجازة في التصرفات القانونیةد طھ المال حویش.م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهرائدصیوان عطوان.٢٦٩
الجرائم الماسة بالسكینة العامة حسن عودة زعال. د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهندى صالح ھادي.٢٧٠
جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهاحمد كیالن عبد اهللا.٢٧١

الحیدري
حجیة المحررات المستخرجة من الحاسوب في 

االثبات الجنائي 
دراسة مقارنة/غلق الدعوى الجزائیة حسن عودة زعال. د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهحسون عبید ھجیج.٢٧٢
جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهخالد خضیر دحام.٢٧٣

الحیدري
االوامر الدفع بعدم المسؤولیة الجزائیة بسبب اطاعة 

دراسة وفق نظام روما االساسي/العلیا
دراسة مقارنة /الضرر في جریمة تزویر المحرراتحسن عودة زعال. د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهمحمد اسماعیل ابراھیم.٢٧٤
د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهاسل عبد الكاظم كریم.٢٧٥

الخفاجي
حجیة المحررااللكتروني في االثبات المدني

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء على الحق د جاسم العبودي.م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهحسن محمد كاظم.٢٧٦
في الصورة الفوتوغرافیة 

د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهغني ریسان جادر.٢٧٧
الخفاجي

تعدد المسؤولین واثره في ضمان حق المتضرر 
دراسة مقارنة /

د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهوسن قاسم غني.٢٧٨
الخفاجي

وقف تنفیذ العقد 

الحمایة الدولیة للغالف الجوي د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٧دوليالدكتوراهبشیر جمعة عبد الجبار.٢٧٩



الحدود البحریة العراقیة د اكرم الوتري.م.أ٢٠٠٧دوليالدكتوراهمحمد ثامر مخاط.٢٨٠
مقارنة في دراسة /مشروع دولیا النظریة الفعل غیر د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٧دوليالدكتوراهمحمد محمود امین.٢٨١

المسؤولیة الدولیة
دراسة مقارنة في االنظمة /التحقیق البرلمانيحمید حنون. د٠م.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهریاض محسن مجول.٢٨٢

)االنكلیزي واالمریكي والمصري والعراقي(السیاسیة
اللطیف نایف عبد عبد .٢٨٣

اللطیف
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٧عامالدكتوراه

العبیدي
التنظیم القانوني للمفاوضات في العقود 

دراسة مقارنة       /االداریة
الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز حمید حنون. د٠م.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهمھا بھجت یونس.٢٨٤

دولة القانون
ماھر صالح عالوي . د.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهمحمودنجیب شكر.٢٨٥

العبیدي
ا في سلطة االدارة في حمایة االخالف العامة واثرھ

الحریات الخاصة 

د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهباسم محمد رشدي.٢٨٦
ملوكي

دراسة مقارنة –االستئناف في الدعوى المدنیة 

جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٧جنائيالدكتوراهمحمد علي عبد الرضا.٢٨٧
الحیدري

دراسة مقارنة /الجرائم الماسة بنزاھة االنتخابات

د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٧خاصالدكتوراهمثنى محمد عبد جاسم.٢٨٨
ملوكي

دراسة مقارنة /ھالك المبیع قبل التسلیم 

د عبد الرءوف .م٢٠٠٧عامالدكتوراهابراھیم حمید محسن.٢٨٩
الصافي

الفراغ التشریعي في احكام الضرائب المباشرة في 
العراق 

دراسة / المسؤولیة االداریة عن االعمال الطبیة رعد ناجي الجدة.د.أ٢٠٠٧عامالدكتوراهزیاد خالد یوسف.٢٩٠
مقارنة 

یاسر عطیوي عبود .٢٩١
الزبیدي

دراسة مقارنة/التنقلالحق في حریة حمید حنون. د٠م.أ٢٠٠٧عام الدكتوراه

نظریة العلم بالتجریمجمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهعقیل عزیز عودة.٢٩٢



الحیدري
جمال ابراھیم .د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهكریم سلمان كاظم.٢٩٣

الحیدري
اثر نقص االھلیة في المسؤولیة الجزائیة 

ابراھیم جمال . د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهمعاذ جاسم محمد.٢٩٤
الحیدري

دور االرادة في المسؤولیة الجزائیة 

الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشأت المائیة اثناء د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨دوليالدكتوراهفراس زھیر جعفر.٢٩٥
النزاعات المسلحة

الحمایة الدستوریة لحقوق االقلیات في النظم الدستوریة رعد ناجي الجدة. د.أ٢٠٠٨عامالدكتوراهماھر فیصل صالح.٢٩٦
دراسة مقارنة /

توزیع االختصاصات الدستوریة في الدول الفیدرالیة رعد ناجي الجدة. د.أ٢٠٠٨عامالدكتوراهمعمر مھدي صالح.٢٩٧
دراسة مقارنة /

جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهنوال طارق ابراھیم.٢٩٨
الحیدري

الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر 

جمال ابراھیم . د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهوعدي سلیمان علي.٢٩٩
الحیدري

دراسة /الشرعیة االجرائیة في الظروف االستثنائیة 
مقارنة 

النظام القانوني للمحل التجاري االلكتروني د لطیف جبر كوماني.م.أ٢٠٠٨خاصالدكتوراهاسالم مجید حوشي.٣٠٠
علي مطشر عبد .٣٠١

الصاحب
د ایاد عبد الجبار .م.أ٢٠٠٨خاصالدكتوراه

ملوكي
االلتزام بضمان سالمة االشخاص في تنفیذ العقود

د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٨خاص الدكتوراهندى عبد الكاظم حسین.٣٠٢
الخفاجي

دراسة مقارنة / اثار بطالن العقد

المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات الشركات المتعددة د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨دوليالدكتوراهجوتیار محمد رشید.٣٠٣
الجنسیة لحقوق االنسان

تنازع القوانین في االمتیازات البحریةد عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨دوليالدكتوراهعمار حمید سعد اهللا.٣٠٤
قطعیة احكام محكمة العدل الدولیة وسلطتھا في د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨دوليالدكتوراهمحمد احمد حمد.٣٠٥

مراجعة القرارات القضائیة الدولیة 



الجرائم الماسة بحقوق الملكیة الفكریة االلكترونیة د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهعلي عادل اسماعیل.٣٠٦
دراسة مقارنة/

د عزیز جواد .م.أ٢٠٠٨خاصالدكتوراهردینة محمد رضا مجید.٣٠٧
الخفاجي

دراسة مقارنة /حق الوالیة على المال 

حق التقاضي في الدعوى الجزائیة حسن عودة زعال. د.أ٢٠٠٨جنائيالدكتوراهكریم خمیس خصباك.٣٠٨
دراسة /التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل د عصام العطیة.م.أ٢٠٠٨دوليالدكتوراهمعتز فیصل خزعل.٣٠٩

حالة العراق 
دور السلطات العامة في مكافحة ظاھرة الفساد رعد ناجي الجدة. د.أ٢٠٠٩عام الدكتوراهصباح عبد الكاظم شبیب.٣١٠

االداري في العراق 


