
٣٢٠١ولغایة عام ١٩٧٠اسماء طلبة الماجستیر من خریجي كلیتنا من عام 
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النظام القانوني لالدارة المحلیة في العراقالسعیديمحمد یعقوب ٠د٠م٠أ١٩٧١عامماجستیرمحمد علي یوسف .١
الجرف القاري العراقي في القانون الدولي عبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧١دوليماجستیرعادل امین خاكي .٢
الغبن واالستغالل بین الشریعة والقانون حسن علي ذنون٠د٠أ١٩٧١خاصماجستیرزھیر جویعد الزبیدي .٣
سعدي الشیخ اسماعیل عبد .٤

الكریم 
٠االشتراط لمصلحة الغیر في الفقھ العربي االسالمي عبد المجید الحكیم٠د٠م٠أ١٩٧٢خاص ماجستیر

ز التقصیریةیاساس المسؤولیة ومسؤولیة عدم التمیسعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٧٢خاصماجستیرفخري رشید مھنا التمیمي .٥
بین النظامین االسالمي واالنكلیزياثر المصلحة في تشریع االحكام عبد المجید الحكیم٠د٠أ١٩٧٢خاصماجستیرمجید حمید خضیر العنبكي    .٦
النظریة العامة في القواعد االمرة في القانون الدولي عبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٢دوليماجستیرعبد اهللا عبد الجلیل الحدیثي .٧
العراقتنظیم سلطة التنظیم االداري في یديعسمحمد یعقوب ال٠د٠م٠أ١٩٧٢عامماجستیرعامر احمد المختار  .٨
انفضاء شركات االموالاكرم یاملكي٠د٠م٠أ١٩٧٢خاصماجستیرمحمد موسى محمد اسعد .٩

دراسة مقارنة - اثر النزعة االجتماعیة في تطور عقد االیجارسعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٧٣خاص  ماجستیرعصمت عبد المجید بكر .١٠
االعتماد المستندي من الناحیة القانونیة العبیديعلي ٠د٠م٠أ١٩٧٣خاصماجستیرصاحب حسون شالش .١١
النظریة المعاصرة للتدخل في القانون الدولي العامعدنان البكري٠د٠م٠أ١٩٧٣دوليماجستیرعطیة جابر المنصوري .١٢
تمثیل القومیات في السلطة التشریعیة المركزیة عبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٣عامماجستیرمحمد عبد الجلیل الحدیثي .١٣
الحدود العراقیة االیرانیة والوضع القانوني لشط العربعبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٣دوليماجستیرحمید جواد حسن الخطیب .١٤
مجلس الخدمة واھمیتھ في الوظیفة العامةشاب توما٠د٠أ١٩٧٣عامماجستیرعبد الزھرة ناصر الدلیمي .١٥
مبدأحسن النیة في تنفیذ العقودسعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٧٣خاصماجستیرعبد الجبار ناجي صالح .١٦
االكراه بین الشریعة االسالمیة والقانون المدني عبد الباقي البكري٠د٠م٠أ١٩٧٣خاصماجستیراحسان ناجي الصوفي .١٧
مصطفى جالل٠د٠م٠أ١٩٧٣عام ماجستیرعالء الدین صادق االعرجي .١٨

القریشي
دراسة مقارنة -التوفیق والتحكیم في تشریعات العمل

النظام االنظباطي لموظفي الدولة في العراقشاب توما٠د٠أ١٩٧٣عامماجستیرشفیق عبد المجید الحدیثي .١٩



اثر تغیر الظروف في المعاھدات الدولیة عبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٣دوليماجستیرریاض جالل الیاور.٢٠
المسؤولیة الجنائیة عن الخطأ غیر العمديعلي حسین خلف٠د٠أ١٩٧٣جنائيماجستیریوسف الیاس حسو .٢١
مقارنةدراسة - النظریة العامة لالعذار القانونیة المعفیة من العقاب علي حسین خلف٠د٠أ١٩٧٣جنائي ماجستیرفخري عبد الرزاق الحدیثي .٢٢
ظوابط التقدیر القضائي للعقوبةعلي حسین خلف ٠د٠أ١٩٧٣جنائيماجستیرجنان جمیل سكر .٢٣
انحراف النظام البرلماني في العراقمنذر الشاوي٠د٠أ١٩٧٤عامماجستیرفائز عزیز اسعد  .٢٤
انقضاء عالقة  العمل شاب توما٠د٠أ١٩٧٤عام ماجستیرایاد عبد الجبار ملوكي .٢٥
االلتزام بأعالن الخطر في التأمینحسن ذنون٠د٠أ١٩٧٥خاصماجستیرسھیر حسین جمیل .٢٦
دراسة مقارنة٠- الرقابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقياسماعیل مرزه٠د٠م٠أ١٩٧٥عامماجستیرحبیب عبد الجبار الھرمزي .٢٧
القضاء العراقي من الرقابة على القرار االداريموقف شاب توما٠د٠أ١٩٧٥عامماجستیرخضر عكوبي یوسف .٢٨
مسؤولیة الدولة عن اخطاء موظفیھامحمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٧٥عامماجستیرعادل احمد الطائي .٢٩
جنوح االحداث في التشریع العراقي والمقارنعلي حسین الخلف٠د٠أ١٩٧٥جنائي  ماجستیرمي فرج عبودي الشیخ .٣٠
العراقيمكافاة المساعدة واالنقاذ وفقا لمشروع القانون البحريعلي العبیدي٠د٠م٠أ١٩٧٥خاصماجستیرعبد الباقي عنبر النعمة .٣١
دور الحاكم المدني في االثباتسعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٧٥خاصماجستیرادم وھیب جاسم النداوي .٣٢
دراسة مقارنة- التدابیر االحترازیة خالد عریم٠د٠م٠أ١٩٧٥جنائيماجستیرمحمد شالل حبیب .٣٣
تاثیر التأمین االلزامي في المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث سعدون العامري٠د٠م٠أ١٩٧٥خاصماجستیركاظم حسن الربیعي .٣٤

٠السیارات
مقاوالت االشغال العامةسلطة االدارة في تنفیذ شاب توما٠د٠أ١٩٧٥عامماجستیرریاض عبد عیسى الزھیري .٣٥
راسة مقارنةد-تسلیم المجرمین في العراقخالد عریم٠د٠م٠أ١٩٧٥جنائي ماجستیرعبد االمیر جنیح .٣٦
الباعث في قانون العقوبات العراقيعبد المیر العكیلي٠أ١٩٧٥جنائيماجستیرمحمد معروف عبد اهللا .٣٧
التصادم البحري من الناحیة القانونیةعلي العبیدي٠د٠م٠أ١٩٧٥خاصماجستیرھاشم رمضان الجزائري .٣٨
جریمة اختطاف الطائراتعبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٥دوليماجستیرھیثم احمد حسن .٣٩
جریمة اختالس االموال العامة في التشریع والقضاء العراقيعلي حسین الخلف٠د٠أ١٩٧٦جنائيماجستیرعبد الرحمن شكر الجوراني .٤٠
حقوق المؤلف االدبیة ووسائل حمایتھا في القانون العراقي والقانون عبد الباقي البكري٠د٠م٠أ١٩٧٦دوليماجستیرسھیل حسین الفتالوي .٤١

المقارن
جرائم االفراد في القانون الدوليمحمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٧٦دولي ماجستیرعباس ھاشم الساعدي .٤٢



مسؤولیة المقاول والمھندس في مقاوالت البناء والمنشأت الثابتة عبد الباقي البكري٠د٠م٠أ١٩٧٦خاصماجستیرمحمد جابر احمد الدوري .٤٣
بعد انجاز العمل 

فكرة القانون الطبیعي عند المسلمینعبد الباقي البكري٠د٠م٠أ١٩٧٦خاصماجستیرمحمد شریف احمد .٤٤
الوظیفة االجتماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة االسالمیة والقانون عبد الباقي البكري٠د٠م٠أ١٩٧٦خاصماجستیرمنذر عبد الحسین الفضل .٤٥

المدني
المقاومة الفلسطینیة المسلحة والقانون الدوليمحمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٧٧دوليماجستیررشاد عبد العزیز عمرو .٤٦
الحكم الذاتي وابعاد تطبیقھ في العراقاسماعیل مرزة٠د٠م٠أ١٩٧٧عامماجستیرعبد الكاظم نجم الخالدي  .٤٧
دراسة -لالرادة المنفردة للسلطة االداريانھاء القررات االداریة شاب توما٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیراسعد سعد برھان .٤٨

مقارنة 
والتطبیقیةالحكم الذاتي واسسھ النظریة سعد العلوش٠د٠م٠أ١٩٧٧عامماجستیرعادل حسین شبع .٤٩
مسؤولیة الطبیب المدنیة عن اخطائھ المھنیةھاشم الحافظي٠د٠م٠أ١٩٧٧خاصماجستیرعبد الرحمن عبد الرزاق داود .٥٠
القصد الجنائي في جریمة الضرب المفضي الى الموتناطق الدروبي٠د٠م١٩٧٧جنائيماجستیرمحمد فوزان محمد الحساني .٥١
مبدأسیادة القانونمنذر الشاوي٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیرسمیر خیري توفیق .٥٢
دراسة -الخطأ والضرر وتطبیقاتھا القضائیةالعالقات السببیة بین محمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٧٧خاصماجستیرعلي عبید الجیالوي .٥٣

مقارنة
جریمة تزویر المحرراتعبد االمیر لعكیلي٠أ١٩٧٧جنائيماجستیرعبد الجبار یوسف  .٥٤
فلسفة السلطة في ایدیولوجیة حزب البعث العربي االشتراكيمنذرالشاوي٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیرعمار فرج االعظمي .٥٥
استغالل براءة االختراعطالب حسن موسى٠د٠م٠أ١٩٧٧خاصماجستیرسمیر جمیل حسین  .٥٦
العراقاستقالة الموظف العام في شاب توما٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیرصالح فاتح صالح  .٥٧
النظام القانوني للتخطیط االقتصاديشاب توما٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیرعبد الزھرة سلیم حمادي  .٥٨
االستاذ المتمرس الدكتور ١٩٧٧خاصماجستیرجبار عبد الخالق .٥٩

صالح الدین الناھي
احكام الروابط القانونیة بین مؤسسسات القطاع العام االنتاجیة 

التوزیع بالمفردواالستھالكیة وبین تجار
حقوق العراق المكتسبة في میاه الفراتعبد الحسین القطیفي٠د٠أ١٩٧٧دوليماجستیرعلي حسین صادق .٦٠
العالقات الزراعیة في القانون العراقيعبد الرزاق زبیر .د١٩٧٧خاصماجستیرعدنان احمد ولي العزاوي .٦١
دراسة مقارنة-حمایة مصالح التعاقد المشروعة في العقد االداريتوماشاب ٠د٠أ١٩٧٧عامماجستیرطاھر طالب مھدي .٦٢
دراسة مقارنة٠جرائم المخدراتعبد االمیر العكیلي٠أ١٩٧٧عامماجستیرضاري خلیل محمود .٦٣



مسؤولیة الباني اتجاه المشتري في عقد بناء السفنطالب حسن موسى٠د٠م٠أ١٩٧٧خاصماجستیراحسان شاكر عبد اهللا .٦٤
العقود الدراسیة في العراق وموقف القضاء العراقي منھامحمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٧٧خاصماجستیرجعفر ناصر حسین .٦٥
دراسة مقارنة٠جرائم المخدرات في العراق سھام شاكر٠د٠م١٩٧٧جنائيماجستیرصباح كرم شعبان .٦٦
دراسة -المسؤولیة االداریة لحمایة قوى االمن الداخلي في العراق الفیاضابراھیم ٠د٠م١٩٧٧عامماجستیرصالح عبد الزھرة الحسون .٦٧

مقارنة
حق الطبیب في ممارسة االعمال الطبیة ومسؤولیتھ الجنائیةعلي حسین الخلف٠د٠أ١٩٧٧جنائيماجستیرعادل عبد ابراھیم .٦٨
الرشوة في القانون العراقيجریمة علي حسین الخلف٠د٠أ١٩٧٧جنائيماجستیرعدنان علي كاظم  .٦٩
السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات العراقيناطق الدروبي٠د٠م١٩٧٧جنائي ماجستیرمنذر كمال عبد اللطیف .٧٠
نحو قانون عربي موحد في ضوء االیدیولوجیة العربیة الثوریةثروت انیس٠د٠م٠أ١٩٧٧عامماجستیرمحمد كاظم العطار .٧١
مشروعیة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في االثبات الجزائيعبد الباقي البكري٠د٠أ١٩٧٨خاصماجستیرمحمد فالح حسن .٧٢
الجرائم االقتصادیةناطق الدروبي٠د٠م١٩٧٨جنائيماجستیرعبد اللطیف عبد الجبار احمد .٧٣
دراسة مقارنة–المسؤولیة الجنائیة لالشخاص المعنویة ناطق الدروبي٠د٠م١٩٧٨جنائيماجستیرباسل عبد اللطیف محمد علي .٧٤
جرائم التخلف والغیاب والھروب في التشریع العسكريناطق الدروبي٠د٠م١٩٧٨جنائيماجستیرحكمت موسى سلمان .٧٥
قیعان البحار والمحیطات خارج النظام القانوني الستكشاف واستغالل محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٧٨دولي ماجستیرسعید عبد الكریم العطار .٧٦

حدود الوالیة الوطنیة
التعویض في جریمة القتل بین الشریعة االسالمیة والقانونعبد الباقي البكري٠د٠أ١٩٧٨خاصماجستیرصالح قاسم محمد .٧٧
العقوبة السالبة للحریةعلي حسین الخلف٠د٠أ١٩٧٨جنائيماجستیرفاضل زیدان محمد .٧٨
حمایة االموال العامة في القانون االداريسعد العلوش٠د٠م٠أ١٩٧٨عام ماجستیرعالء یوسف یعقوب الیعقوبي .٧٩
الترفیع والترقیة في الوظیفة العامةشاب توما٠د٠أ١٩٧٨عامماجستیرنوري محسن موسى الحلفي .٨٠
التحكیم في منازعات تنفیذ الخطة االقتصادیة العامةممدوح عبد الكریم٠د٠م٠أ١٩٧٨دولي ماجستیرشعیب احمد سلیمان .٨١
المسؤولیة العقدیة للناقل بالسیارات عن نقل االشیاء في القوانین اكرم یاملكي٠د٠م٠أ١٩٧٨خاصماجستیرعبد سلمان سلطان .٨٢

العربیة
النظام القانوني لتقاعد موظفي الدولةشاب توما٠د٠أ١٩٧٨عامماجستیرعامر محمد علي .٨٣
مسؤولیة الناقل البحري في نقل البضائعاكرم یاملكي٠د٠م٠أ١٩٧٨خاصماجستیرلطیف جبر كوماني .٨٤
ملكیة الشقق والطبقات محمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٧٨خاصماجستیرسعاد حسین علي .٨٥



عن اخطائھ المھنیةمسؤولیة المحامي المدنیة عبد الباقي البكري٠د٠أ١٩٧٨خاصماجستیرعبد الباقي محمود سوادي .٨٦
النظام القانوني للوحدات االنتاجیة في القطاع االشتراكياكرم یاملكي٠د٠م٠أ١٩٧٨خاصماجستیرعواطف عبد المجید الطاھر .٨٧
عبد المھدي عبد الغفار .٨٨

االنصاري 
دراسة مقارنة- عقد التسلیف الزراعي في العراق كمال قاسم ثروت٠د٠م٠أ١٩٧٨خاصماجستیر

خطاب الضمان دراسة في القانون العراقيفائق الشماع٠د٠م١٩٧٨خاصماجستیرنسیبة ابراھیم حمو  .٨٩
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م١٩٧٨عامماجستیرمحمد عبودي نغمیش .٩٠

حربة
نظام ایقاف تنفیذ العقوبیة في فانون الغقوبات العراقي والمقارن

الدیمقراطیة الشعبیةنوري لطیف٠د٠م٠أ١٩٧٩عام ماجستیركطران زغیر نعمة .٩١
دراسة مقارنة- لمؤمن على الغیر المسؤول عن الضرررجوع اھاشم الحافظ٠د٠م٠أ١٩٧٩خاصماجستیرعبد علي رضا جعفر .٩٢
محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٧٩دولي ماجستیرسمیر عبد العزیز المزغني .٩٣
دراسة مقارنة-جریمة التھریب الكمركي واثارھا القانونیة الخلفعلي حسین٠د٠أ١٩٧٩خاصماجستیرعلي جبارشلش .٩٤
٠السلطة االنضباطیة لالدارة في قانون العملشاب توما٠د٠أ١٩٧٩عام  ماجستیرمحمد عمرو مولود .٩٥

ومدى تأثیره للتطورات ضمان العیب وتخلف الوصف في عقد البیعمحمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٧٩خاصماجستیرصاحب عبد الزھرة  .٩٦
االقتصادیة واالجتماعیة 

دراسة مقارنة-مسؤولیة الناقل البري في نقل االشخاص فائق الشماع٠د٠م١٩٧٩خاصماجستیرعادل علي عبد اهللا .٩٧
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م١٩٧٩عامماجستیرحسن بشیت خوین .٩٨

حربة
المحاكمةضمانات المتھم في الدعوى العمومیة اثناء مرحلة

سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م١٩٧٩جنائيماجستیرایدن خالد عبد القادر .٩٩
حربة

عقوبة الغرامة في القانون العراقي

دراسة مقارنة- النظام القانوني للتعاونیات في العراق نوري لطیف٠د٠م٠أ١٩٧٩عامماجستیرخالد لفتة شاكر  .١٠٠
مجالس الشعب في النظام االشتراكي وافاق تطورھا في العراقنوري لطیف٠د٠م٠أ١٩٧٩عامماجستیرعلي سبتي محمد .١٠١
اقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع على عنصر محمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٧٩خاصماجستیرجبار صابر طھ .١٠٢

دراسة مقارنة-الضرر 
١٩٦٨الى١٩٠٤التطور الدستوري في الجمھوریة الیمنیة منالكاظمصالح جواد ٠د٠م٠أ١٩٧٩عامماجستیرعبد اهللا سعید الكاندا .١٠٣
وظیفة الدولة في القطاع الزراعي على ضوء االیدیولوجیة العربیة علي غالب العاني                                       ٠د٠م١٩٧٩خاصماجستیرعبد العباس نایف سلمان .١٠٤

الثوریة



جریمة التجسس في التشریع العراقيعبد الباقي البكري٠د٠أ١٩٨٠خاصماجستیرسعد ابراھیم محمد .١٠٥
االشتراك بالمساعدة واثره في العقابعلي حسین الخلف٠د٠أ١٩٨٠جنائي ماجستیرمحمد علي سالم جاسم .١٠٦
العراقي والمقارنجریمة تضلیل القضاء في القانون علي حسین الخلف٠د٠أ١٩٨٠جنائيماجستیرخالد حسین علي .١٠٧
الحریة في فكرالبعث بین النظریة والتطبیقنوري لطیف٠د٠م٠أ١٩٨٠عامماجستیرصالح كریم عبد الربیعي .١٠٨
دراسة مقارنة-النظام القانوني للمزارع الجماعیة محمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٨٠خاصماجستیرعبد الستار جبار جیاد  .١٠٩
دراسم قانونیة في المركز الدستوري لحزب البعث العربي االشتراكيعلي غالب العاني٠د٠م١٩٨٠عامماجستیرحسن عزبة ثلج  .١١٠

قیادة الحزب للدولة والمجتمع 
الفصل والتمیز العنصري في ضوء القانون الدولي العامحكمت شبر٠د٠م٠أ١٩٨٠دولي ماجستیرضاري رشید یاسین .١١١
صالح جواد الكاظم٠د٠م٠أ١٩٨٠عامماجستیرعلي جاسم العبیدي .١١٢
مسؤولیة الولي الجنائیة في جنوح االحداث  واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٠جنائيماجستیرعماد سعید علي  .١١٣
دراسة مقارنھ -تعویض االضرار الناشئة عن العمل الغیر مشروعمحمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٨٠خاصماجستیرعماد محمود ثابت .١١٤
فخري عبد الرزاق ٠د٠م١٩٨٠جنائيماجستیرعبد اهللا حسین علي .١١٥

الحدیثي 
تنازع القوانین الجنائیة في الزمان 

عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨٠عامماجستیرعبد االمیر محسن مضر .١١٦
البرزنجي 

دراسة مقارنة -سلطة االدارة في الاصدار القرارات التنظیمیة 

الرقابة الشعبیة وسیلة اسھام الجماھیر في السلطةنوري  مرزة لطیف٠د٠م٠أ١٩٨٠عامماجستیرحسین علي طھ .١١٧
فخري عبد  الرزاق ٠د٠م١٩٨٠جنائيماجستیرسعدیة محمد كاظم.١١٨

الحدیثي 
االستفزاز 

دراسة قانونیة -التخطیبط االشتراكي للتجارة الداخلیة في العراق اكرم یاملكي ٠د٠م٠أ١٩٨٠خاصماجستیرسالم محمد ركیعان .١١٩
مقارنة 

دراسة -المساھمة الدیمقراطیة للعمال في ادارة القطاع االشتراكيعدنان صالح العابد٠د٠م٠أ١٩٨٠عامماجستیرسعد جبار حسن السوداني  .١٢٠
مقارنة

الطبیعة القانونیة لخلیج العقبة ومضایق تیران شبرحكمت٠د٠م٠أ١٩٨٠دوليماجستیراحمد الریس المخلف .١٢١
مركز االجانب  في القانون الدولي العام مع دراسة تطبیقیة للھجرة نزارجاسم العنبكي٠د٠م١٩٨٠دوليماجستیرھادف بو ثلجة  .١٢٢

الجزائریة الى فرنسا
دراسة مقارنة -توقیف المتھم في التشریع العراقي عبد االمیر العكیلي ٠أ١٩٨٠جنائيماجستیرفؤاد علي سلیمان .١٢٣
دراسة مقارنة- العودة الى الجریمة فخري عبد الرزاق ٠د٠م١٩٨٠جنائيماجستیرنشات احمد نصیف .١٢٤



الحدیثي 
دراسة مقارنة - الحساب الجاري نوري الطلباني ٠د٠م٠أ١٩٨٠خاصماجستیرحسین توفیق فیض اهللا  .١٢٥
التشریع الجزائري العسكريبالجرائم المخلة باالنتظام العسكري اكرم نشأت ابراھیم٠د٠أ م١٩٨٠جنائي ماجستیرطارق قاسم حرب .١٢٦
راسمالیة الدولة والقانون االشتراكي في العراقمحمد عبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٨١دوليماجستیركامل خیر اهللا طراد .١٢٧
دراسة مقارنة-التنفیذ المباشر للقرارات االداریة عبد الباقي نعمة٠د٠م١٩٨١عامماجستیرمحمود خلف حسین  .١٢٨
جریمة االجھاض في النظامین الرأسمالي واالشتراكيعبد االمیر العكیلي٠أ١٩٨١جنائي ماجستیرجاسم لفتھ سلمان .١٢٩
دراسة مقارنة- مسؤولیة المتبوع المدنیة عن اعمال تابعھ محمد طھ البشیر٠م٠أ١٩٨١خاص ماجستیرجالل محمد عبد اهللا .١٣٠
ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٨١دوليماجستیرعبد الحمید حسن السامرائي .١٣١

حافظ
دراسة مقارنة- النظام القانوني البعاد االجانب في القانون العراقي 

عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨١عامماجستیرعبد االمیر علي موسى .١٣٢
البرزنجي

النظام القانوني للترخیص او االجازة في التشریع العراقي 

بطالن اجراءات التحقیق االبتدائي واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨١جنائيماجستیراحمد حسوني جاسم .١٣٣
الحقوق والحریات العامة في ظل الدساتیر العراقیة صالح جواد الكاظم٠د٠م٠أ١٩٨١عامماجستیرازھار عبد الكریم عبد الوھاب .١٣٤
فخري عبد الرزاق ٠د٠م١٩٨١جنائي  ماجستیراسعد بشیر كرزان .١٣٥

الحدیثي
جریمة ھتك العرض في القانون الجزائري

الطیران المدني العربي والقانون الدولي عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٨٢دوليماجستیرفاطمة حسن شبیب .١٣٦
اثر الزواج المختلط في جنسیة الزوجین في التشریعات العربیة حسین محمد الھداوي٠د٠أ١٩٨٢خاصماجستیركاظم شھید حمزة  .١٣٧
دراسة مقارنة- النظام القانوني لشركات القطاع المختلط باسم محمد صالح٠د٠م١٩٨٢خاصماجستیرعبد الجبار علي محمد .١٣٨
مبدأ حق تقریر المصیر في القانون الدولي والقضیة الفلسطینیة عادل الطائي٠د٠م١٩٨٢دوليماجستیرد عرب سعید ومحم.١٣٩
النظام القانوني للمؤسسة االشتراكیة في التشریع الجزائري عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٨٢دوليماجستیرمحمد الصغیر بلقاسم بعلي  .١٤٠
١٤١.g
h

استخدام القوة في القانون الدولي  مع نظرة خاصة لالعالن القومي  العطیةعصام ٠د٠م٠أ١٩٨٢دوليماجستیرعالء الدین حسین مكي 
للرئیس القائد صدام حسین

سلیم ابراھیم عباس ٠د  ٠م٠أ١٩٨٣جنائيماجستیرحسن عودة زعال  .١٤٢
حربة 

اعطاء شیك بدون رصید 

سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م٠أ١٩٨٣جنائي  ماجستیرحسین عبد علي  .١٤٣
حربة

دراسة مقارنة –االتفاق الجنائي في القانون العراقي 



دراسة مقارنة - موانع المسؤولیة الجنائیة في التشریع الجزائري واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرحوریة عمر اوالد الشیخ   .١٤٤
التأمین على البضائع المنقولة بحرا باسم محمد صالح ٠د٠م١٩٨٣خاصماجستیرخالص نافع امین   .١٤٥
فخري عبد ارزاق ٠د٠م١٩٨٣عامماجستیرراسم مسیر جاسم .١٤٦

الحدیثي
دراسة مقارنة  -في القانون العراقي اداء الواجب 

الوكالة بالعمولة بالنقل البحري باسم محمد صالح ٠د٠م١٩٨٣خاصماجستیررحیم راھي ناصر  .١٤٧
مبدأ حسن النیة في تنفیذ االلتزامات عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٨٣دوليماجستیررشید مجید محمد .١٤٨
فخري عبد الرزاق  ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرزھرة عاشور مراد.١٤٩

الحدیثي 
دراسة مقارنة          - الجریمة االقتصادیة في التشریع الجزائري 

دراسة مقارنة - مسؤولیة الشخص عن من ھم في رعایتھ محمد طھ البشیر . م ٠أ١٩٨٣خاصماجستیرسامي ابراھیم احمد.١٥٠
االمن الجماعي العربي دراسة في القانون الدولي محمد الحاج حمود ٠د٠م٠أ١٩٨٣دولي ماجستیرسبعاوي ابراھیم حسن  .١٥١
اعادة المحاكمةواثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرسعید حسب اهللا  .١٥٢
دراسة مقارنة –جریمة خیانة االمانة في القانون العراقي واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرصفاء مھدي محمد الطویل .١٥٣
التخطیط االشتراكي لقطاع التجارة الخارجیة في العراق  فائق الشماع ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصماجستیرعباس زیارة كامل .١٥٤
د سلیم ابراھیم عباس ٠م٠أ١٩٨٣جنائيماجستیرعبد الحسن سعید عداي .١٥٥

حربة 
دراسة –منظمة االنتربول ودورھا في تعقب المجرمین واستردادھم 

مقارنة 
سھیل حسین علوان ٠د٠م١٩٨٣دولي ماجستیرعبد الكریم ذیب صالح  .١٥٦

الفتالوي 
دراسة مقارنة -مجلس التعاون لدول الخلیج العربي  

–العقد واالرادة المنفردة - كسب لملكیة العقاریة بالتصرف القانونيمحمد طھ البشیر .م.أ١٩٨٣خاصماجستیرعبد المنعم یحیى جواد .١٥٧
دراسة مقارنة 

النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملین في الدجولة مھدي السالمي ٠د٠م١٩٨٣عامماجستیرعبد الوھاب عبد الرزاق .١٥٨
المركز القانوني لالدعاء العام العسكري في العراق غالب الداودي ٠د٠م٠أ١٩٨٣جنائيماجستیرعبد الرحمن محمودعصام .١٥٩
تبعة ھالك المبیع في القانون المدني العراقي كمال قاسم ثروت ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصماجستیرغزوة ابراھیم كاظم .١٦٠
دراسة مقارنة -الدفاع الشرعي في القانون العراقي نشأت ابراھیماكرم ٠د٠أ م١٩٨٣جنائيماجستیرقاسم حسن بدن .١٦١
دراسة مقارنة –الشركات التجاریة العربیة فائق الشماع ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصماجستیرفتاح مجید فتوح  .١٦٢
مسؤولیة الناقل الجوي الدولي في نقل االشخاص  باسم محمد صالح ٠د٠م١٩٨٣خاصماجستیرفیصل عذب حاجم .١٦٣
رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجاریة في العراق نوري الطلباني ٠د٠م٠أ١٩٨٣خاصماجستیرفلوریدا حمید علي .١٦٤



فخري عبد الررزق ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرمحمد عبد القادر قواسمیة  .١٦٥
الحدیثي 

دراسة مقارنة -جنوح االحداث  في التشریع الجزائري 

تسبیب االحكام الجزناطق الدروبي ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرنبیل حمید مجید .١٦٦
دراسة مقارنة–الضمانات القانونیة للمرأة العاملة في العراق عدنان صالح العابد ٠د٠م٠أ١٩٨٣عامماجستیرھناء حسون عبد .١٦٧
العراقيالقانون تمیز االحكام الصادرة من المحاكم العسكریة في محمد معروف ٠د٠م١٩٨٣جنائيماجستیرولید بدر نجم ذ.١٦٨
االستخدام السلمي للبحار في القانون الدولي  محمدعبد اهللا الدوري٠د٠م٠أ١٩٨٣دوليماجستیربوشة صالح .١٦٩

احكام الظروف االستثنائیة في التشریع العراقي د شاب توما ٠أ١٩٨٣عامماجستیرسعدون عنتر نصیف.١٧٠

اھمیة السندات العادیة في االثبات القضائيادھم وھیب النداوي٠د٠م١٩٨٤خاصماجستیرعباس زبون عبید .١٧١
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م٠أ١٩٨٤جنائيماجستیرمزھر جعفر عبد .١٧٢

حربة 
الجریمة السیاسیة في التشریع العراقي

الضمان االحتیاطي في االوراق التجاریةمجید حمید العنبكي ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرابراھیم اسماعیل ابراھیم .١٧٣
بیع العقار في القانون المدني غني حسون ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیراسعد عبد العزیز الجمیلي .١٧٤
االلتزام بالمحافظة على سر المھنةسعدون العامري ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرجابرمھنا شبل .١٧٥
دراسة في القانون العراقي- ودیعة النقود فائق الشماع٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرحمزة فایق وھیب  .١٧٦
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني في العودة في تقریر المصیر د محمد عبد اهللا الدوري ٠م٠أ١٩٨٤دوليماجستیرخلف زامل حسین .١٧٧
المسؤولیة الناجمة عن االالت المیكانیكیة محمد كامل العطار ٠د٠م١٩٨٤خاصماجستیرسمیر سھیل ذنون .١٧٨
دراسة مقارنة–التدابیر القانونیة المقررة لالحداث الجانحین واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٤جنائي ماجستیرصوالح محمد العروسي .١٧٩
–المجالس واللجان االداریة ذات االختصاص القضائي في العراق مھدي السالمي ٠د٠م١٩٨٤عامماجستیرضامن حسین علوي .١٨٠

دراسة مقارنة 
الملكیة الخاصة وخصوصیة التطبیق االشتراكي في العراق محمد طھ البشیر ٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرعزیز كاظم جبر .١٨١
دراسة مقارنة–االجنبیة لمشاریع التنمیة في العراق تنفیذ الشركات د مجیدحمید العنبكي ٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرنجدت صبري اسماعیل .١٨٢
دراسة مقارنة –سلطة االدارة في اختیار المتعاقدین معھا فاروق احمد خماس ٠د٠م١٩٨٤عامماجستیرنجیب خلف احمد =.١٨٣

مقارنة قانونیة دراسة –الخسارة البحریة العمومیة مجیدحمید العنبكي ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرنزھان مصطفى مصلح .١٨٤
دراسة قانونیة –مشكلة االرھاب الدولي محمدعبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٨٤دوليماجستیرنعمة علي حسین العبیدي .١٨٥



عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨٤عامماجستیرمحمد رفاعي الجوجو.١٨٦
البرزنجي

النظام القانوني للتفویض االداري 

عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨٤عامماجستیرمحمد عبد اهللا  حمود .١٨٧
البرزنجي 

سلطة االدارة في انھاء عقودھا االداریة 

عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨٤عام ماجستیرلیث حسن علي .١٨٨
البرزنجي 

دراسة –النظام القانوني للشكل واالجراءات في القرار االداري 
مقارنة 

الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام وتطبیقاتھ على النزاع سھیل حسین الفتالوي ٠د٠م١٩٨٤دوليماجستیركامل ابراھیم جاسم .١٨٩
االیراني- العراقي 

دراسة مقارنة –االیداع في المستودعات العامة مجید حمیدالعنبكي ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیریاسین محمد خلف .١٩٠
–التصرف في المبیع قبل تنفیذ االلتزامات الناشئة عن عقد البیع غني حسون ٠د٠م٠أ١٩٨٤خاصماجستیرصبري حمد خاطر .١٩١

دراسة مقارنة
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م١٩٨٥جنائي  ماجستیرایاد حسین عباس .١٩٢

حربة
دراسة مقارنة-جریمة االحتیال في القانون العراقي 

االطار القانوني لوظائف نقابات العمال في العراق عدنان صالح العابد ٠د٠م٠أ١٩٨٥عام  ماجستیررشید حمید علي .١٩٣
دراسة مقارنة –دور القاضي في انشاء القاعدة القانونیة غني حسون ٠د٠م٠أ١٩٨٥خاصماجستیرمحمد احمد رمضان .١٩٤
عصام عبد الوھاب ٠د٠م١٩٨٦عام ماجستیرعلي خلیل ابراھیم .١٩٥

البرزنجي 
دراسة –جریمة الموظف العام الخاضعة للتأدیب في القانون العراقي 

مقارنة
دراسة مقارنة –معاھدة حضر انتشار االسلحة النوویة د محمد عبد اهللا الدوري ٠م٠أ١٩٨٦دوليماجستیرایمان ناجي عبد المجید .١٩٦
اثر الحرب في المعاھدات الدولیة وتطبیقاتھا في المعاھدات العراقیة صالح العبیدي ٠د٠م٠أ١٩٨٦خاصماجستیراحمد عبد اهللا الماضي .١٩٧

االیرانیة -
مقابل وفاء الورقة التجاریة فائق الشماع ٠د٠م٠أ١٩٨٦خاصماجستیرزھیر عباس كریم .١٩٨
الظاھرة ومدى حمایتھا في القانون العراقي والمقارناالوضاع سعدون العامري ٠د٠م٠أ١٩٨٦خاصماجستیرعدنان ابراھیم سرحان .١٩٩
الشخصیة المعنویة وتطبیقاتھا في التشریع العراقي سعدون العامري ٠د٠م٠أ١٩٨٦عامماجستیرغازي فیصل مھدي العكیلي .٢٠٠
دراسة في القانون المدني العراقي –االثر الرجعي للتصرف القانوني ادم وھیب النداوي ٠د٠م١٩٨٦خاص ماجستیرنوري حمد خاطر .٢٠١

والمقارن 
الخبرة في المسائل المدنیة ادم وھیب النداوي٠د٠م١٩٨٧خاصماجستیراونسي محمود محمد علي .٢٠٢
فعالیة مبدأ التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة عادل الطائي ٠د٠م٠أ١٩٨٧دوليماجستیرابراھیم احمد عبد .٢٠٣



دراسة مقارنة –التفریق القضائي للضرر مصطفى الزلمي ٠د٠م٠أ١٩٨٧خاصماجستیررعد یاسین عباس .٢٠٤
دراسة مقارنة -الحراسة القضائیة ادم وھیب النداوي ٠د٠م١٩٨٧خاصماجستیرعماد جواد كاظم .٢٠٥
دراسة –االثار القانونیة لالستشعار االرض في الفضاء الخارجي محمد عبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٨٧دوليماجستیرنعمان عطا اهللا محمود .٢٠٦

مقارنة في القانون الدولي 
دراسة مفارنة –االختبار القضائي محمد شالل ٠د٠م٠أ١٩٨٧خاصماجستیرنضال یاسین حمو .٢٠٧
دراسة مقارنة بین الفقھ االسالمي والقانون العراقي - احكام المفقودمصطفى الزلمي ٠د٠م٠أ١٩٨٧خاصماجستیرھادي محمد عبد اهللا .٢٠٨
دور القضاء الدولي في تسویة المنازعات الدولیة محمد الحاج حمود ٠د٠م٠أ١٩٨٨دوليماجستیرفنر زبن حسن .٢٠٩
دراسة مقارنة –حجیة الیمین  في الدعوى المدنیة ادم وھیب النداوي٠د٠م٠أ١٩٨٨خاصماجستیرمالك جابر حمیدي .٢١٠
منذر عبد الحسین ٠د٠م٠أ١٩٨٨خاصماجستیرابراھیم محمد شریف .٢١١

الفضل
الضرر المعنوي وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة 

ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٨٨خاصماجستیرشكر محمود داود .٢١٢
حافظ

٠الشھادة امام القضاء المدني

االیراني - قواعد الحرب البحریة وتطبیقاتھا في النزاع العراقيمحمد الحاج حمود ٠د٠م٠أ١٩٨٨دوليماجستیرمحمد محمود امین .٢١٣
المسلح

دراسة مقارنة –ضمانات المحكوم علیھ اثناء تنفیذ العقوبة واثبة السعدي ٠د٠م١٩٨٨جنائيماجستیرمحمد حماد مرھج .٢١٤
سعید عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٨٨خاصماجستیرھمزة خسرو عثمان .٢١٥

مبارك 
نظریة تحمل التبعة وتطبیقاتھا في التشریع المقارن

دراسة مقارنة - جریمة الدعسمحمد شالل ٠د٠م٠أ١٩٨٨جنائيماجستیرحاتم محمد صالح .٢١٦
كلف بخدمة عامة اثناء اداء الواجب االعتداء على  الموظف اوالمواثبة السعدي٠د٠م١٩٨٨جنائيماجستیرحمدي صالح مجید .٢١٧

دراسة مقارنة –اوبسب ذلك 
فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٨٨جنائيماجستیرریاض خلیل جاسم .٢١٨

الحدیثي 
الجرائم الماسة باالسرة في قانون االحوال الشخصیة العراقي 

عبد المجید عبد الھادي .٢١٩
السعدون 

سلیم ابراھیم عباس  ٠د٠م٠أ١٩٨٨جنائيماجستیر
حربة 

دراسة مقارنة - في االثبات الجزائياعترف المتھم واثره

حمایة اسرى الحرب في القانون الدولي عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٨٩دوليماجستیرعبد علي محمد سوادي .٢٢٠
التدخل في لبنان محمد عبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٨٩دوليماجستیرحسین عبد اهللا الفالح .٢٢١
مخاصمة القضاة ادم وھیب النداوي ٠د٠م٠أ١٩٨٩خاصماجستیرحاجم فالح راكان .٢٢٢



القاعدة الدولیة في مواجھة النظام القانوني الداخلي مع دراسة نزارجاسم العنبكي٠د٠م١٩٨٩دولي ماجستیراسامة ثابت ذاكر .٢٢٣
في النظام القانوني العراقي تطبیقیة 

منذرعبد الحسین ٠د٠م٠أ١٩٨٩خاصماجستیرباسم محمد رشدي .٢٢٤
الفضل 

الضرر المادي الناتج عن االصابة الجسدیة 

بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة االمدسلطان الشاوي ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيماجستیرتمیم طاھر احمد .٢٢٥
دراسة في االتفاقیة الدولیة لمناھضة اخذ الرھان –ارتھان االشخاص محمدعبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٨٩دوليماجستیرطعمة صالح جبوري .٢٢٦
التحكیم الدولي في المنازعات النفطیة  الدولیةعصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٨٩دوليماجستیرطالل یاسین عبد اهللا .٢٢٧
النظام القانوني للتظلم االداري علي محمد بدیر ٠د٠م٠أ١٩٨٩عامماجستیرھاشم حمادي عیسى .٢٢٨
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيماجستیرجمال ابراھیم عبد الحسین .٢٢٩

حربة 
دراسة مقارنة –االمر الجزائي ومجاالت تطبیقھ 

فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيماجستیرمحروس نصار غایب .٢٣٠
الحدیثي

النتیجة الجرمیة في قانون العقوبات 

تنفیذ العقوبات السالبة للحریة واثبة السعدي ٠د٠م٠أ١٩٨٩جنائيماجستیررجب علي حسن .٢٣١
النظام القانوني للمحاكم العسكریة في العراق عبد االمیر العكیلي ٠أ١٩٨٩جنائيماجستیرغالب عبید خلف حسین .٢٣٢
ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٨٩دوليماجستیرسیف الدین محمود احمد .٢٣٣

حافظ 
دراسة مقارنة –اعتبارات تحدید االختصاص القضائي الدولي 

سلطة االدارة في سحب العمل في عقود االشغال العامة محمود خلف الجبوري ٠د٠م٠أ١٩٨٩عامماجستیراحمد خورشید حمیدي .٢٣٤
الردع الخاص واثره في  الوقایة من الجریمة سلطان الشاوي ٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائيماجستیریوسف عبد اهللا یونس .٢٣٥
ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩٠دوليماجستیرعلي حمید عبد الرضا .٢٣٦

حافظ 
تنفیذ احكام المحكمین االجانب 

الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاتھا في الدول العربیة  علي غالب العاني ٠د٠م٠أ١٩٩٠عامماجستیراحمد محمد عمر .٢٣٧
سلطة صاحب العمل التأدبیة في القانون العراقي عدنان صالح العابد ٠د٠م٠أ١٩٩٠عامماجستیرخالد محمد مصطفى .٢٣٨
التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة ادم وھیب النداوي ٠د٠م٠أ١٩٩٠خاص ماجستیرحسن حنتوش رشید .٢٣٩
المركز القانوني للناقل البحري في النقل بالحاویات باسم محمد صالح ٠د٠م٠أ١٩٩٠خاص ماجستیرنداء كاظم محمد جواد .٢٤٠
منذر عبد الحسین ٠د٠م٠أ١٩٩٠خاص  ماجستیرسعید شیخو مراد .٢٤١

الفضل 
المسؤولیة المدنیة الناتجة عن استخدام الحاسبة 

الھیئات االستشاریة ودورھا في اتخاذ القرار عصام عبد الوھاب  ٠د٠م٠أ١٩٩٠عامماجستیریاسین كریم محمد                               .٢٤٢



البرزنجي 
دراسة مقارنة -المسؤولیة المدنیة عن تھدم البناءزھیر البشیر ٠م٠أ١٩٩٠خاصماجستیراكرم محمود حسین .٢٤٣
دراسة دستوریة –ضمانات حقوق االنسان صالح جواد الكاظم ٠د٠م٠أ١٩٩٠عامماجستیرجعفر صادق مھدي .٢٤٤
دراسة في القانون الدولي –نظام االمن الجماعي محمدعبد اهللا الدوري ٠د٠م٠أ١٩٩٠دوليماجستیرصالح عبد الرحمن عبد .٢٤٥
دراسة مقارنة –جریمة الزنا في قانون العقوبات واثبة السعدي ٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائيماجستیرعبد الحمید احمد شھاب .٢٤٦
االكتتاب في راسمال الشركة المساھمة فوزي محمد سامي٠د٠أ١٩٩٠خاصماجستیرعباس مرزوك فلیح .٢٤٧
فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائي ماجستیرعلي حمزة عسل .٢٤٨

الحدیثي 
الظروف القضائیة المخففة في القانون العراقي 

منذرعبد الحسین ٠د٠م٠أ١٩٩٠خاصماجستیرعلي ھادي علوان .٢٤٩
الفضل 

دراسة مقارنة –شرط االعفاء من المسؤولیة العقدیة 

االباحة في الجرائم الناشئة عن االلعاب الریاضیة واثبة السعدي ٠د٠م٠أ١٩٩٠جنائيماجستیروداد عبد الرحمن حمادي .٢٥٠
ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩١دوليماجستیرباسم سعید یونس .٢٥١

حافظ
دراسة –منازعات العقود الدولیة الوضع االختیاري كوسیلة لفصل 

مقارنة 
سعید عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩١خاص ماجستیرمحمد سعید احمد الرحو .٢٥٢

مبارك 
االكراه البدني كوسیلة من وسائل تنفیذ االلتزام 

العرض واالیداع كطریقة للوفاء بااللتزام سعیدعبد الكریم مبارك ٠د٠م٠أ١٩٩١خاصماجستیرعبد العالي صالح محمد .٢٥٣
الغرامات التأخیریة في العقود االداریة مھدي السالمي ٠د٠م١٩٩١عامماجستیرمحمود خلیل خضیر .٢٥٤
نظریة القدر المتیقن في التشریع والفقھ والقضاء الجنائي سلطان الشاوي ٠د٠م٠أ١٩٩١جنائيماجستیرمحمد ماضي جبرمحمد .٢٥٥
االطار القانوني للنظام االقتصادي الدولي نزار جاسم العنبكي ٠د٠م٠أ١٩٩١دوليماجستیریاسین علي سلمان .٢٥٦
المسؤولیة الدولیة عن انشطة الفضاء الخارجي عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٢دوليماجستیرریاض یلدا اوشانا .٢٥٧
عصام عبد الوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامماجستیرسعد عدنان عبد الكریم .٢٥٨

البرزنجي 
المركز القانوني للمراة في مجال الوظیفة العامة في التشریع 

دراسة مقارنة- العراقي
العملیة التشریعیة في الدساتیر العراقیة احسان المفرجي ٠د٠م٠أ١٩٩٢عام ماجستیرعبد اهللا رحمة اهللا عبد اهللا .٢٥٩
ممدوح عبد الكریم ٠د٠م٠أ١٩٩٢دوليماجستیركریم مزعل شبي .٢٦٠

حافظ 
التكیف واالحالة في تنازع القوانین 

دراسة مقارنة –انقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیرنوار دھام مطر .٢٦١



دراسة مقارنة -القبض كاجراء ماس بالحریة الشخصیةسلطان الشاوي ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیركاظم عبد اهللا حسین .٢٦٢
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیرفالح حسن منور .٢٦٣

حربة 
القرینة القضائیة في االتثبات الجزائي 

فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیراحالم عیدان الجابري .٢٦٤
الحدیثي 

سقوط العقوبة بالعفو الخاص 

االكراه واثره في المسؤولیة الجزائیة واثبة السعدي  ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیرحسین عبد الصاحب عبد الكریم .٢٦٥
دراسة مقارنة –الصلح في القانون الجنائي حسن بشیت ٠د٠م٠أ١٩٩٢جنائيماجستیركریم حسن علي .٢٦٦
دراسة مقارنة –وسائل تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة صالح جواد كاظم ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامماجستیرساجد محمد كاظم .٢٦٧
عصام عبد الوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٢عامماجستیرجاسم كاظم كباشي .٢٦٨

البرزنجي 
سحب الید اوالوقف االحتیاطي عن العمل في الوظیفة العامة في 

التشریع العراقي والمقارین 
دراسة مقارنة –خطأ المتضررواثره في المسؤولیة التقصیریة غازي عبد الرحمن ٠د٠م٠أ١٩٩٢خاصماجستیرنواف حازم خالد .٢٦٩
دراسة مقارنة –المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االخصاب الصناعي ادم وھیب النداوي ٠د٠أ١٩٩٢خاصماجستیرعامر قاسم احمد .٢٧٠
دراسة مقارنة –بیع المتجر فئق الشماع ٠د٠أ١٩٩٢خاصماجستیرھادي مسلم یونس .٢٧١
دراسة مقارنة –مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن اخطائھ المھنیة طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٢خاصماجستیرعباس علي محمد .٢٧٢
دراسة مقارنة بین الفقھ االسالمي والفقھ القانوني –نظریة السبب مصطفى الزلمي . د.أ١٩٩٢خاصماجستیرعلي احمد صالح .٢٧٣

المدني
دراسة مقارنة –الحق في الحبس للضمان زھیر البشیر ٠م٠أ١٩٩٢خاصماجستیرعدنان ھاشم جواد .٢٧٤
مقارنة دراسة–المشروع الدولي االقتصادي العام نزار جاسم العنبكي ٠د٠م٠أ١٩٩٢دوليماجستیررسمیة لفتھ عبد اهللا .٢٧٥
االداري في العراقتحدید االختصاص بین القضاءالعادي والقضاء محمود خلف الجبوري٠د٠م٠أ١٩٩٢عامماجستیرعبد المطلب عبد الرزاق .٢٧٦
قواعد استغالل االنھار الدولیة لغیر المالحة ومدى تطبیقھا في عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٩٣دوليماجستیرجعفر خزعل جاسم .٢٧٧

العراق
محمد عبد اهللا الدوري ٠د٠أ١٩٩٣دولي ماجستیرزیدون سعدون بشار .٢٧٨

الدوري 
النتائج الضارة الناجمة عن افعال الیحظرھا المسؤولیة الدولیة عن

القانون الدولي 
صالحیة اعالن الحرب في بعض الدساتیر المعاصرة والنتائج صالح جواد الكاظم ٠د٠أ١٩٩٣عامماجستیرثائر محمد خضیر .٢٧٩

دراسة مقارنة -القانونیة  المترتبة علیھ 
كفالة حق الدفاع اثناء نظر الدعوى المدنیة ادم وھیب النداوي ٠د٠أ١٩٩٣خاصماجستیرجلیل حسن بشات .٢٨٠
حقوق المساھم في الشركة المساھمة فوزي محمد سامي٠د٠أ١٩٩٣خاصماجستیرفاروق ابراھیم جاسم .٢٨١



استخدمات الكمبیوترالحق في الحیاة الخاصة وضماناتھ في مواجھة احسان المفرجي ٠د٠م٠أ١٩٩٣عامماجستیررافع خضر صالح شبر .٢٨٢
التدابیر العسكریة في میثاق االمم المتحدة وتطبیقاتھا على العراق محمد عبد اهللا الدوري ٠د٠أ١٩٩٣دوليماجستیراحمد حمید محمد .٢٨٣
الیمنیةوظائف الدستوریة لمجلس نواب الجمھوریة الصالح جواد الكاظم ٠د٠أ١٩٩٣عامماجستیرعبد الحق محمد عبدة قاسم .٢٨٤
عصام عبدالوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٤عامماجستیرصالح ابراھیم احمد .٢٨٥

البرزنجي 
شروط الطعن امام محكمة القضاء االداري في العراق 

التجاوز على الملكیة العقاریة زھیر البشیر ٠م٠أ١٩٩٤خاصماجستیرعامر مرعي حسن .٢٨٦
المقاطعة االقتصادیة في القانون الدولي وقرارات مجلس االمن عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٤دوليماجستیركامل عبد خلف عنكود .٢٨٧

المتصلة بمقاطعة العراق 
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٤جنائي ماجستیرباسم محمد شھاب.٢٨٨

حربة 
تعدد الجرائم واثره في العقاب 

االعتیاد على الجرائم واثره في العقاب محمد شالل ٠د٠أ١٩٩٤جنائيماجستیربان حكمت عبد الكریم .٢٨٩
الطعن بااللغاء ضد القرارات االداریة المنفصلة في مجال العقد مھدي السالمي ٠د٠م١٩٩٤عامماجستیرحبیب ابراھیم حمادة .٢٩٠

االداري
دراسة دستوریة –والموحدة نظام المجلسین في الدول االتحادیةصالح جواد الكاظم ٠د٠أ١٩٩٤عام ماجستیریوسف عبد النبيعلي .٢٩١

قانونیة
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٤جنائيماجستیرعبد الرحمن سلیمان عبید.٢٩٢

حربة 
دراسة مقارنة–السن واثره في العقاب 

عصام عبد الوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٤عام ماجستیرحنان محمد مطلك.٢٩٣
البرزنجي 

الرقابة القضائیة على المالئمة بین المخالفة والعقوبة في القرارات 
التأدیبیة 

جریمة خطف االشخاصسلطان الشاوي ٠د٠ا١٩٩٤جنائيماجستیرعلي جبار صالح.٢٩٤
دراسة مقارنة –اقالة العقد بین الفقھ االسالمي والقانون المدني طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٤خاص ماجستیرراقیھ عبد الجبار علي.٢٩٥
الجنین واحكامھ في الفقھ االسالمي والقانون احمد الكبیسي ٠د٠أ١٩٩٤خاصماجستیرحسام عبد الواحد كاظم.٢٩٦
لالجئینالنظام القانوني الدولي صالح العبیدي٠د٠م٠أ١٩٩٥جنائيماجستیربا بكر محمد علي عبد الرحمن .٢٩٧
الحقوق والحریات وضماناتھا في ظل دستور الجمھوریة الیمنیة صالح جواد الكاظم ٠د٠أ١٩٩٥عامماجستیر.   عبد اهللا صالح علي  .٢٩٨

١٩٩٠
النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسیة باسم محمد صالح ٠د٠أ١٩٩٥خاصماجستیردرید محمود علي .٢٩٩
فكرة العینیة ودورھا في انشاءالتصرفات القانونیة زھیر البشیر ٠م٠أ١٩٩٥خاصماجستیرحسین عذاب تعبان .٣٠٠



دراسة مقارنة –نظریة االحالة في القانون الدولي مظفر ناصر حسین ٠د٠م١٩٩٥دوليماجستیرخالد جاسم خلف .٣٠١
التعویضات في المسؤلیة الدولیة وتطبیقاتھا على العراقمحمد عبد اهللا الدوري ٠د٠أ١٩٩٥دوليماجستیرخلیل عبد المحسن خلیل .٣٠٢
سلیم ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٥جنائيماجستیركریم خمیس خصباك .٣٠٣

حربة 
٠دراسة مقارنة-الخبرة في االثبات الجزائي

دراسة -االستثنائیةسلطات رئیس الدولة التشریعیة في الظروف احسان المفرجي ٠د٠م٠أ١٩٩٥عام ماجستیركاظم علي عباس .٣٠٤
مقارنة

دراسة اصولیة قانونیة- تخصیص النصوص العامة مصطفى الزلمي ٠د٠أ١٩٩٥خاصماجستیرعمر كرامھ مبارك.٣٠٥
دراسة مقارنة                                                                                                                –ادارة التعاونیات في العراق والیمن خالد الظاھر٠د٠م٠أ١٩٩٥عامماجستیرسھیر علي احمد.٣٠٦
القصد الجنائي الخاص حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٥جنائيماجستیرلطیفھ حمید محمد.٣٠٧
طاعة المرؤس لرؤسائھ في نطاق الوظیفة العامةعلي محمد بدیر ٠د٠م٠أ١٩٩٥عام ماجستیرمازن لیلو راضي.٣٠٨
التحفظ في المعاھدات الدولیة محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ١٩٩٥دولي ماجستیرایمن سبعاوي ابراھیم.٣٠٩
االكراه في المعاھدات الدولیة اكرم داود الوتري ٠د٠م٠أ١٩٩٥دوليماجستیربشار سبعاوي ابراھیم .٣١٠
دراسة مقارنة  –حوالة الحق في الفقھ والقانون زھیر البشیر ٠م٠أ١٩٩٥خاصماجستیرعز الدین بن الحسین.٣١١
فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٩٥جنائيماجستیرعلي حسن محمد طوالبھ.٣١٢

الحدیثي 
دراسة مقارنة - جریمةالقذف

دراسة مقارنة بین الشریعة –دور السكوت في احداث االثر القانوني ادم وھیب النداوي ٠د٠أ١٩٩٦خاصماجستیرأواز سلیمان إسماعیل .٣١٣
والقانون

النقل المصرفي فائق الشماع ٠د٠أ ١٩٩٦خاصماجستیرندى زھیر سعید .٣١٤
التحفظات على التصریح باالقرار لمحكمة العدل الدولیة بوالیتھا عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٦دوليماجستیرمشكاة صبیح عبد علي .٣١٥

الجبریة 
دراسة مقارنة–جریمة شھادة الزور حسن بشیت ٠د٠م٠أ١٩٩٦جنائيماجستیرھناء إسماعیل إبراھیم .٣١٦
اثر العوامل االقتصادیة في الجریمة محمد شالل ٠د٠أ١٩٩٦جنائيماجستیررائد احمد محمد الداغر.٣١٧
حل المجلس النیابیة في العراقاحسان شفیق العاني ٠د٠أ١٩٩٦عامماجستیرمھا بھجت یونس.٣١٨
حجیة حكم االلغاء وعدم التزام االدارة بالتنفیذ مھدي السالمي ٠د٠م٠أ١٩٩٦عامماجستیراسراء محمد حسن.٣١٩
دراسة مقارنة –التعویض االتفاقي في القانون المدني العراقي طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٦خاص ماجستیرقصي سلمان ھالل.٣٢٠
العفو القضائي سلیم ابراھیم عباس  ٠د٠أ١٩٩٦جنائيماجستیراالء ناصر حسین.٣٢١



حربة 
السكر واثره في المسؤولیة الجزائیة                                                                                            واثبة السعدي ٠د٠أ١٩٩٦جنائي ماجستیرصباح سامي داوود.٣٢٢
دراسة مقارنة–الفاعل المعنوي للجریمة محمد معروف٠د٠م٠أ١٩٩٦جنائي ماجستیربد اهللافراس عبد المنعم ع.٣٢٣
اختصاص محكمة العدل الدولیة في تفسیر المعاھداتفخري رشید المھنا ٠د٠أ١٩٩٦دوليماجستیرخالد ابراھیم سلیمان.٣٢٤
مدى سلطة القاضي في الرقابة على دستوریة القوانین بطریقة الدفع احسان المفرجي ٠د٠م٠أ١٩٩٦عام ماجستیرعلي محمود محمد.٣٢٥

الفرعي 
عصام  عبد الوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٦عام ماجستیرعلي مھدي علي.٣٢٦

البرزنجي
االدارة المحلیة في الیمن 

التنظیم القانوني النتخاب المجلس النیابي في الجمھوریة الیمنیة احسان المفرجي٠د٠م٠أ١٩٩٦عام ماجستیریاسین محمد عبد الكریم.٣٢٧
دراسة -النظام القانوني لتأدیب الموظف العام في القانون الموریتانيمھدي السالمي ٠د٠م٠أ١٩٩٦عام ماجستیرمحمد بن المختار بن اعمر.٣٢٨

مقارنة
سلیم  ابراھیم عباس ٠د٠أ١٩٩٦جنائي ماجستیرابو بكر عوض با صالح.٣٢٩

حربة 
دراسة مقارنة–محاكمة المتھم الغائب او الھارب 

النظام القانوني لفروع الشركات االجنبیة العاملة في العراقباسم محمد صالح ٠د٠أ١٩٩٧خاص ماجستیراالء یعقوب یوسف.٣٣٠
التعسف في استعمال حق الطالق في الشریعة االسالمیة احمد الكبیسي ٠د٠أ١٩٩٧خاصماجستیرساھره حسین كاظم.٣٣١
حق الناقل في حبس البضائع المنقولة بحرامجید حمیدالعنبكي ٠د٠أ١٩٩٧خاصماجستیرعبد اهللا محمود الدیري.٣٣٢
العراقتسویة المنازعات الحدودیة وتطبیقاتھا على عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٧دوليماجستیرلجین عبد الرحمن منصور .٣٣٣
شرط الدولة االكثر رعایةعصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٧دوليماجستیرھادي نعیم خلف.٣٣٤
دراسة –ظوابط تحدید االختصاص القضائي الدولي للمحاكم الیمنیة مظفر ناصر حسین ٠د٠م١٩٩٧دوليماجستیرطارق عبد اهللا المجاھد.٣٣٥

مقارنة
ماھر صالح عالوي ٠د٠أ١٩٩٧عام ماجستیرعلي حسین احمد.٣٣٦

الجبوري 
مجلس الوزراء  في الدساتیر العراقیة في العھد الجمھوري

عصام عبد الوھاب ٠د٠م٠أ١٩٩٧عام ماجستیرعبد الحمید عبد المھدي.٣٣٧
البرزنجي 

اثر تغیر الوقائع في مشروعیة القرار االداري                                                                                   

سیاسة التجریم والعقاب في الظروف االستثنائیة في التشریع العراقي حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيماجستیرباسم عبد الزمان مجید.٣٣٨
مسؤولیة الصیدلي الجنائیة حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيماجستیرطالب نور الشرع.٣٣٩
دراسة مقارنة–تفرید العقاب القضائي فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيماجستیرعبد الباسط محمد سیف.٣٤٠



٠اجرة النقل البحري في عقد نقل البضائع فائق الشماع٠د٠أ١٩٩٧خاص ماجستیربسام حمد محمد الطراولھ .٣٤٦
٠دراسة مقارنة/تحویل الشركات التجاریة باسم محمد صالح٠د٠أ١٩٩٧خاصماجستیرمؤید حسن محمد الطراولھ .٣٤٧
دراسة مقارنة بین الشریعة االسالمیة والتشریعات /احكام النفقةمصطفى الزلمي٠د٠أ١٩٩٨خاص ماجستیرعلي اسماعیل صالح.٣٤٨

٠الوصفیة 
٠جریمة افشاء سر المھنة في القانون العراقي حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٨جنائيماجستیرعدنان خلف محیي.٣٤٩
٠دراسة مقارنة / رھن المحل التجاري فائق  الشماع٠د٠أ١٩٩٨خاص ماجستیراسالم مجید حوشي.٣٥٠
٠اثر وفاة المتھم في انقضاء الدعوى الجزائیة محمد معروف ٠د٠م٠أ١٩٩٨جنائيماجستیراحمد حازم مصطفى.٣٥١
٠الغش التجاري في السلع واثبة السعدي٠د٠أ١٩٩٨جنائيماجستیربصائر علي  محمد.٣٥٢
٠دراسة مقارنة / احكام الجھل في قانون العقوبات سلیم ابراھیم عباس حربة٠د٠أ١٩٩٨جنائيماجستیرعماد حسین نجم.٣٥٣
٠الحمایة الجنائیة لالثارحارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٨جنائيماجستیرفراس یاوز عبد القادر.٣٥٤
٠دراسة مقارنة / اخفاء اشیاء متحصلة من جریمة واثبة السعدي٠د٠أ١٩٩٨جنائيماجستیرھدى ھاتف مظھر .٣٥٥
٠دراسة مقارنة /عیب االنحراف بالسلطة ماھرصالح عالوي٠د٠أ١٩٩٨عام ماجستیرخالد رشید علي.٣٥٦
٠وقف عقد العمل وتطبیقاتھ في القانون العراقي یوسف الیاس٠د٠أ١٩٩٨عام ماجستیرصبا نعمان رشید.٣٥٧
انھاء العقوبة االنضباطیة للموظف العام في القانون العراقي ماھر صالح عالوي ٠د٠أ١٩٩٨عام ماجستیرمھدي حمدي مھدي.٣٥٨

٠دراسة مقارنة /
٠الحصانة القضائیة للدولة في المیدان التجاريریاض القیسي ٠د٠م٠أ١٩٩٨دولي ماجستیرسما سلطان  عبد القادر.٣٥٩
التدابیر المضادة في القانون الدولي العام وتطبیقاتھا على العراقاكرم داود الوتري ٠د٠أ١٩٩٨دولي ماجستیرسمیھ رشید جابر.٣٦٠
دراسة تطبیقیة عن /حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي عصام العطیة ٠د٠م٠أ١٩٩٨دوليماجستیرعلي خلیل اسماعیل.٣٦١

٠العراق 

الحدیثي 
دراسة مقارنة–عقد االستصناع في الفقھ االسالمي والقانون المدني طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٧خاص ماجستیرام كلثوم صبیح محمد  .٣٤١
دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون –تكیف حق المستعیر ایاد ملوكي ٠د٠م٠أ١٩٩٧خاص ماجستیرعیسى خلیل خیر اهللا.٣٤٢
دراسة مقارنة–فكرة االلتزام العیني وتطبیقاتھ في القانون المدني طھ المال حویش ٠د٠م٠أ١٩٩٧خاص ماجستیرولید خالد عطیھ.٣٤٣
مقارنةدراسة –شكوى المجني علیھ محمد معروف٠د٠م٠أ١٩٩٧جنائيماجستیرغازي خالد درویش.٣٤٤
االستاذ المتمرس الدكتورحسن ١٩٩٧خاصماجستیرسھام عبد الرزاق مجلي .٣٤٥

علي ذنون 
٠السلبي في المسؤولیة المدنیةالخطأ



٠النظام القانوني لنھر االردن فخري رشید المھنا٠د٠أ١٩٩٨دولي ماجستیرفیروز احمد نمر.٣٦٢
دور االمین العام لالمم المتحدة في حفظ السلم واالمن الدولي فخري رشید المھنا٠د٠أ١٩٩٨دولي ماجستیرھدیل صالح عبود.٣٦٣

٠وتطبیقاتھا على العراق 
٠دراسة مقارنة /ضریبة العقارات المبنیة طاھر الجنابي٠د٠أ١٩٩٨عامماجستیرمحمد جمال مطلك.٣٦٤
٠تحدید مسؤولیة النقل الجوي الدوليفائق الشماع ٠د٠أ١٩٩٨خاص ماجستیرطھ عبد القھار احمد .٣٦٥
٠دراسة مقارنة/نظریة التكالیف في ظریبة الدخل العراقيطاھر الجنابي٠د٠أ١٩٩٩عام ماجستیرحیدر راضي محسن.٣٦٦
٠مسؤولیة االمم المتحدة عن قراراتھا واجراءاتھا ازاء العراق فخري رشید المھنا ٠د٠أ١٩٩٩دولي ماجستیرمیاده عبد الكاظم  .٣٦٧
دراسة /الرقابة على الموازنة العامة المادیة في موریتانیا والعراق طاھر الجنابي ٠د٠أ١٩٩٩عام ماجستیرفاطمھ احمد عبد اهللا.٣٦٨

٠مقارنة 
فخري عبد الرزاق ٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائي ماجستیراشراق محمود شكر.٣٦٩

الحدیثي
٠االمتناع عن االغاثة 

٠المسؤولیة الجنائیة في الجرائم الناشئة عن نقل الدم حارث الحارثي ٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيماجستیرامل فاضل عبد.٣٧٠
٠حجیة االحكام والقرارات الجزائیة حارث الحارثي٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيماجستیرجاسم خریبط خلف.٣٧١
المؤسسات االصالحیة في الجزائر ودورھا  في اعادة تربیة محمد معروف٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيماجستیرعلي بو ذراع.٣٧٢

٠وتاھیل المحكوم علیھم 
ضیاء الدین مھدي ٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيماجستیرمجید خضر احمد.٣٧٣

الصالحي
دراسة تحلیلیة تطبیقیة /الرابطة السببیة في القانون الجنائي 

٠مقارنة 
دراسة /التنظیم الدستوري القانوني لحریة الصحافة في العراق احسان المفرجي٠د٠م٠أ١٩٩٩عامماجستیرمیثم حنظل شریف.٣٧٤

٠مقارنة في المطبوع الدولي
٠الحمایة الدولیة للصحفیین في مناطق النزاعات المسلحة محمد عبد اهللا الدوري٠د٠أ١٩٩٩دوليماجستیرجوتیار محمد رشید .٣٧٥
٠االحتجاج في القانون الدولي عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٩٩دوليماجستیرالھاديحیدر ادھم عبد .٣٧٦
٠قاعدة استئناف طرق التقاضي الداخلیة عصام العطیة٠د٠م٠أ١٩٩٩دوليماجستیرلمیاء عبد الحسین محمد.٣٧٧
٠دراسة مقارنة /المسؤولیة التقصیریة عن اضرار البیئة علي عبید الجیالوي٠د٠م١٩٩٩خاصماجستیرئافان عبد العزیز رضا.٣٧٨
٠النظام القانوني لمتعھد النقل الدولي متعدد البضائع مجید حمیدالعنبكي٠د٠أ١٩٩٩خاصماجستیربراق جواد سوادي.٣٧٩
٠النزعة الشخصیة والموضوعیة في التصرف القانوني صبري حمد خاطر٠د٠م٠أ١٩٩٩خاص ماجستیرحسین عبد القادر معروف.٣٨٠
٠تبعیة التامینات لاللتزام االصلي في القانون المدني عزیزجواد ھادي الخفاجي ٠د٠م٠أ١٩٩٩خاص ماجستیرعقیل فاضل  حمد .٣٨١



٠دراسة مقارنة/مدى تاثیر الوسیلة بالغایة غیر المشروعة ایادعبد الجبار ملوكي٠د٠م٠أ١٩٩٩خاص ماجستیرعلي احمد عباس .٣٨٢
٠السبب الجنائي واثره في نطاق المسؤولیة التقصیریة علي عبید الجیالوي٠د٠م١٩٩٩خاص ماجستیرعلي ضاري خلیل.٣٨٣
٠اتفاقیة مونت ریال المن الطیران المدني في قضیة لوكربي محمد عبد اهللا الدوري٠د٠أ١٩٩٩دوليماجستیرعز الدین الطیب ادم.٣٨٤
٠سلطة مجلس االمن في اتخاذ التدابیر المؤقتة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ١٩٩٩دوليماجستیرعدنان عبد العزیز مھدي.٣٨٥
دور االدعاء العام في الدعوى الجزائیة محمد معروف٠د٠م٠أ١٩٩٩جنائيماجستیربرھان بدري رزق.٣٨٦
٠جریمة انتھاك حرمة السكن سلیم ابراھیم عباس حربة ٠د٠أ١٩٩٩جنائيماجستیرتیسیر محمد ابراھیم.٣٨٧
انتھاء االمتداد القانوني لعقد االیجار بسبب المساجر في القانون علي عبید الجیالوي٠د٠م١٩٩٩خاصماجستیرنصار محمد عوده.٣٨٨

٠االردني 
٠االثار الجنائیة للتلقیح الصناعي سلیم ابراھیم عباس حربة٠د٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرسعد طاھر عبد خلف .٣٨٩
٠تنازع القوانین في شكل العقد الدولي مظفر ناصر حسین٠د٠م٠أ٢٠٠٠دولي ماجستیرعباس عوده بكال.٣٩٠
٠دراسة مقارنة في التشریع العراقي /الحمایة الجنائیة للطفولة حارث الحارثي ٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیربشرى سلمان حسین .٣٩١
٠الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون العراقيحارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائي ماجستیرعقیل عزیز عوده.٣٩٢
٠دراسة مقارنة –الطعن بقرار تقدیر ضریبة الدخل في العراق طاھر الجنابي ٠د٠أ٢٠٠٠عامماجستیربان صالح عبد القادر.٣٩٣
٠العرف الدستوري ودوره في بعض الدساتیر المعاصرة احسان المفرجي٠د٠م٢٠٠٠عامماجستیرزینب شریف نعمھ.٣٩٤
٠دراسة في الضرائب المباشرة–االزدواج الضریبي طاھر الجنابي٠د٠أ٢٠٠٠عامماجستیرشیماء كریم نعمھ.٣٩٥
دراسة مقارنة–امتیازات الموظف العام واثرھا في فعالیة االدارة ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٠عامماجستیركوثر حازم سلطان.٣٩٦
٠بطاقات االئتمان المصرفیة فائق  الشماع ٠د٠أ٢٠٠٠خاص ماجستیرحسام باقر عبد االمیر.٣٩٧
٠تكییف التصرف القانوني عزیز الخفاجي٠د٠م٠أ٢٠٠٠خاص ماجستیرزینب حسین عبد القادر.٣٩٨
٠دراسة مقارنة / فترة الریبة فائق  الشماع٠د٠أ٢٠٠٠خاص ماجستیرسمیره عبد اهللا مصطفى.٣٩٩
٠االمن الدولي في میثاق االمم المتحدة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیراحمد مھدي صالح.٤٠٠
٠النظام القانوني لعقد التطویر واالنتاج النفطي في العراق ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٠عامماجستیرصباح عبد الكاظم شبیب.٤٠١
عصام عبد الوھاب ٠د٠م٠أ٢٠٠٠عامماجستیرالدین محمد حمدانعالء .٤٠٢

البرزنجي
٠موانع الترقیة في مجال الوظیفة العامة 

٠اقلیمیة الضریبة على دخل الشركات في العراق ثریا عبد الرحیم٠د٠م٠أ٢٠٠٠عامماجستیرقیصر یحیى جعفر.٤٠٣
٠دراسة مقارنة / الغاء الدستور حسان شفیق٠د٠أ٢٠٠٠عامماجستیرمنجد منصور محمود.٤٠٤



٠دراسة مقارنة / انقضاء االلتزام باالبراء طھ المال حویش ٠د٠م٠أ٢٠٠٠خاصماجستیررائد صیوان عطوان.٤٠٥
٠دراسة مقارنة/ الوثیقة العراقیة للتامین على الحیاة لحالة الوفاة فائق  الشماع٠د٠أ٢٠٠٠خاصماجستیررعد ھاشم امین.٤٠٦
٠دراسة مقارنة / احكام تصرفات الوارث الظاھر طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠٠خاصماجستیرغني ریسان جادر .٤٠٧
٠دراسة مقارنة/ النظام القانوني للصبي الماذون لھ بالتجارة جاسم لفتة العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٠خاصماجستیرلیث عبد االمیر محمد رضا.٤٠٨
٠دراسة مقارنة /جریمة التحریض او المساعدة على االنتحار سلیم ابراھیم عباس حربة٠د٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیراریج طعمھ فاخر.٤٠٩
٠المسؤولیة الجنائیة للمستشفیات االھلیة حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرایناس طارق عباس.٤١٠
٠السیاسة الجنائیة في قانون رعایة االحداثفخري عبد الرزاق الحدیثي٠د٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیربراء منذر كمال.٤١١
٠دراسة مقارنة / الجرائم الماسة بالشعور الدیني فخري عبد الرزاق الحدیثي٠د٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرعمارتركي عطیھ.٤١٢
٠جریمة االحتكار في التشریع العراقي حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرمحمد علي عبد الرضا.٤١٣
مناطق حظر الطیران في شمال وجنوب العراق ومبدا سیادة الدولة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرندیم احمداحمد .٤١٤

٠على اقلیمھا الجوي 
٠اتفاقیة حظر االلغام االرضیة المضادة باالفراد عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرحاتم على ھادي.٤١٥
٠تجنید االطفال في النزاعات المسلحة عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرحیدرخلف جوده.٤١٦
٠نحو حمایة دولیة لحق االنسان في البیئة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرعقیلھ ھادي عیسى.٤١٧
٠الحمایة الدولیة لحقوق الطفل رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرالناعصمت حسین.٤١٨
٠االستخدام المنصف والمعقول لالنھار الدولیة عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرمحمد حسین رشید.٤١٩
٠دراسة في القانون الدولي الجنائي/جریمة ابادة الجنس البشريعصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٠دوليماجستیرناظر احمد مندیل.٤٢٠
٠القتل بدافع الرحمةحارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرریم بنت جعفر بن عمر.٤٢١
٠االحالة في الدعوى الجزائیة محمد معروف٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیروسام عوض عوده.٤٢٢
٠دراسة مقارنة / الشرعیة في االجراءات الجزائیة سلیم ابراھیم عباس حربة٠د٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرحسن یوسف مصطفى.٤٢٣
٠مسؤولیة الطبیب عن خطئھ في التشخیص حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرالحمیدعمر عبد المجید عبد .٤٢٤
٠دور الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم الغامضة حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٠جنائيماجستیرسیدي ولد الراضي.٤٢٥
٠جزاء مخالفة القاعدة الدستوریة احسان المفرجي٠د٠م٠أ٢٠٠١عامماجستیرزیاد محمد ھادي.٤٢٦
٠دراسة مقارنة / مبدا عدم رجعیة القرارات االداریة ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠١عامماجستیرمعمر مھدي صالح.٤٢٧
٠التامین التعاقدي بین الفقھ االسالمي والقانون الوضعي مصطفى الزلمي ٠د٠أ٢٠٠١خاص ماجستیرابراھیم حمود مھنا.٤٢٨



٠اثر فكرة الخطا المشترك في المسؤولیة المدنیة جاسم لفتةالعبودي٠د٠م٠أ٢٠٠١خاصماجستیرحبیب جبارهظافر.٤٢٩
٠دراسة مقارنة /الجزاءات االجرائیة سلیم ابراھیم عباس حربة٠د٠أ٢٠٠١جنائيماجستیروعدي سلیمان علي.٤٣٠
٠سلطات اعضاء الضبط االداري في التحري وجمع االدلة الدین الصالحيضیاء ٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيماجستیرسعد محمد عبد الكریم.٤٣١
المركز القانوني للمقاول الفرعي في القانون المدني الجزائري ایاد عبد الجبار ملوكي٠د٠م٠أ٢٠٠١خاصماجستیرزھیره  كیسي.٤٣٢

دراسة مقارنة /
٠تحصیل دین ضریبة الدخل في العراقعوض اسماعیل  فاضل٠د٠أ٢٠٠١عام ماجستیرابراھیم حمید  .٤٣٣
٠القضاء االداري في المنظمات الدولیة ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠١عام ماجستیراسماعیل فاضل  .٤٣٤
٠دراسة مقارنة / تعطیل الدستور احسان المفرجي٠د٠م٠أ٢٠٠١عام ماجستیرجعفر عبد الساده .٤٣٥
میعاد رفع دعوى االلقاء امام محكمة القضاء االداري في عصام البرزنجي٠د٠م٠أ٢٠٠١عامماجستیرسلیم نعیم خضیر.٤٣٦

٠دراسة مقارنة/العراق
٠دراسة مقارنة / قضاء الموظفین المدنیین في العراق عصام البرزنجي ٠د٠م٠أ٢٠٠١عامماجستیرعلي محمد جودة.٤٣٧
واخضاعھ للضریبة في قانون ضریبة الدخل العراقيتقدیر الدخل عوض فاضل٠د٠أ٢٠٠١عامماجستیرعلي ھادي عطیھ.٤٣٨
الدیمقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر احسان المفرجي٠د٠م٠أ٢٠٠١عام ماجستیرلمى علي فرج.٤٣٩

٠المعاصرة 
٠دور القضاء االداري في حمایة الحریات العامة ماھر صالح عالوي ٠د٠أ٢٠٠١عامماجستیرماھر فیصل صالح.٤٤٠
٠االتفاق على تقدیر المادة الخاضعة للضریبة عوض فاضل اسماعیل٠د٠أ٢٠٠١عامماجستیرناھده عبد الغني محمد.٤٤١
دراسة مقارنة /التامین من المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي علي عبید الجیالوي ٠د٠م٠أ٢٠٠١خاصماجستیراحمد سلیم ضاري.٤٤٢
٠دراسة مقارنة / سلطات الشریك المشتاع في الملكیة الشائعة طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠١خاصماجستیررعد ادھم عبد الحمید.٤٤٣
٠دراسة مقارنة /بیع مالك الغیر طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠١خاص ماجستیرصبا سعدي علي.٤٤٤
دراسة /فكرة المعیار في القانون وتطبیقاتھا في القانون المدني عبد الفتاح حجازي ٠د٠م٢٠٠١خاص ماجستیرفارس حامد عبد الكریم.٤٤٥

٠مقارنة 
٠النظام القانوني لسندات قرض الشركةفائق الشماع٠د٠أ٢٠٠١خاصماجستیرفتاح محمد حسین.٤٤٦
٠الضرر العابر للحدود عن انشطة الیحضرھا القانون الدولي عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیربشیر جمعھ عبد الجبار.٤٤٧
٠تنفیذ احكام التحكیم والقضاء الدولیتین عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیربیداء علي ولي.٤٤٨
٠مسؤولیة الموظف الدولي في مجال الوظیفة الدولیة العطیةعصام ٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرثابت محمد عبد اهللا.٤٤٩
تقدیم المساعدة االقتصادیة الى الدول الثالثة المتضررة من تطبیق نزار العنبكي ٠د٠أ٢٠٠١دوليماجستیرصدام حسین وادي.٤٥٠



٠الجزاءات االقتصادیة 
٠قانون علم السفینة واثره في تنازع القوانین مظفر ناصرحسین٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرعمار حمید سعد اهللا.٤٥١
٠التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرمحمد احمد حمد.٤٥٢
النزاع الحدودي بین قطر والبحرین دراسة في ضوء القانون رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرمحمد ثامر مخاط.٤٥٣

٠الدولي العام 
٠االختصاص االستشاري لمحكمة العدل الدولیة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرنایف احمد ضاحي.٤٥٤
٠النظام القانوني الدولي لالتصاالتعصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠١دوليماجستیرندى علي عبد اللطیف.٤٥٥
٠تأثیر االمراض النفسیة والعقلیة في المسؤولیة الجزائیة حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيماجستیرابراھیم خلیل عوسج.٤٥٦
٠جریمة االصابة خطا في التشریع العراقي حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيماجستیرحمدي تایھ جاسم.٤٥٧
٠جریمة اغتصاب االموال والسندات محمد عبد الجلیل الحدیثي٠د٠م٢٠٠١جنائيماجستیرحسنطارق مزھر .٤٥٨
٠سلطة امر االحالة في التشریع العسكري العراقي سلیم حربة٠د٠أ٢٠٠١جنائيماجستیرعمار شكیب نشأت.٤٥٩
٠جریمة القتل بالسم سلیم حربة ٠د٠أ٢٠٠١جنائيماجستیركریم سلمان كاظم.٤٦٠
٠ضمانات المتھم امام المحكمة الجنائیة الدولیة ضاري خلیل محمود٠د٢٠٠١٠جنائيماجستیرمعاذ جاسم محمد.٤٦١
٠الدلیل المادي العلمي في االثبات الجنائي سلیم حربة٠د٠أ٢٠٠١جنائيماجستیروصفي ھاشم عبد الكریم.٤٦٢
٠الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠١جنائيماجستیراالزھر بن صالح.٤٦٣
/ النظام التادیبي واالنظباطي العظاء السلطة القضائیة في البحث ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠١عامماجستیرضیاء عبد الرحمن احمد.٤٦٤

دراسة مقارنة 
٠جریمة التسولسلیم حربة ٠د٠أ٢٠٠١جنائيماجستیرادم سمیان ذیاب .٤٦٥
دراسة مقارنة بین /استحالة تنفیذ االلتزام العقدي بسبب اجنبي طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠٢خاصماجستیرعبیدحسین علي .٤٦٦

٠القانونیین العراقي واالنكلیزي 
٠مسؤولیة الوكیل الناشئة عن تنفیذ عقد الوكالة ایاد ملوكي٠د٠م٠أ٢٠٠٢خاصماجستیررفیف صالح الدین شیحان.٤٦٧
٠دراسة مقارنة / النظام القانوني لشركات االستثمار المالي فائق الشماع٠د٠أ٢٠٠٢خاصماجستیرطعمھسھام سوادي .٤٦٨
دراسة مقارنة في القانون /شرط التعلیق واثره في االلتزام جاسم العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٢خاصماجستیرصدام محمد مصلح.٤٦٩

٠الوضعي والفقھ االسالمي 
٠الذمة المالیة للزوجین بین الشریعة والقانون طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠٢خاص ماجستیرعمر صالح الحافظ.٤٧٠
المسؤولیة المدنیة عن االضرار النوویة في االستخدامات السلمیة علي الجیالوي٠د٠م٠أ٢٠٠٢خاص ماجستیرمحمد اقبال یاسین.٤٧١



٠الرھن التجاري فائق الشماع ٠د٠أ٢٠٠٢خاصماجستیرواثق عبد الجبار جلوب.٤٧٢
٠الحمایة القضائیة للفرد في القانون الدولي محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ٢٠٠٢دوليماجستیرخنساء محمد جاسم.٤٧٣
مبدء عدم التمییز ضد المراة في القانون الدولي والشریعة رشید محمد الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٢دوليماجستیرمنال فنجان علك.٤٧٤

٠االسالمیة 
٠دراسة مقارنة / جریمة الشروع في قلب نظام الحكم سلطان الشاوي٠د٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیرركابعماد فاضل.٤٧٥
٠حجز اموال المتھم الھارب ضاري خلیل محمود٠د٢٠٠٢جنائيماجستیرعمار باسل جاسم.٤٧٦
٠جرائم ھروب المحكومین والمحبوسین والمقبوض علیھم فاضل زیدان٠د٠م٢٠٠٢جنائيماجستیركریم محمد منصور.٤٧٧
٠التنظیم القانوني لمھنة المحاماة في العراق ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٢عامماجستیرتغرید محمد قدوري.٤٧٨
٠الخسائر الضریبیة في قانون ضریبة الدخل العراقي عوض فاضل٠د٠أ٢٠٠٢عامماجستیرحیدر نجیب احمد.٤٧٩
٠تنازع القوانین في عقود وضمان االستثمار مظفر ناصر٠د٠م٠أ٢٠٠٢دوليماجستیرسلمان مشكوررزاق .٤٨٠
٠تنازع القوانین في االثراء بال سبب والفضالة مظفر ناصر ٠د٠م٠أ٢٠٠٢دوليماجستیرعباس مؤمن كرم.٤٨١
٠الجرائم الناشئة عن اساءة استخدام الحاسوب سلیم حربة٠د٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیراحمد كیالن عبد اهللا .٤٨٢
٠جریمة الغش الصناعي حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیربالل صالح محمد .٤٨٣
سلطة التحقیق ومسؤولیاتا الجزائیة عن الجرائم المرتكبة ضد سلطان الشاوي٠د٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیرعبد الرحمن محمد سلطان .٤٨٤

٠المتھم اثناء التحقیق
٠حق المتھم في محاكمة عادلةسلیم حربة٠د٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیرعمر فخري عبد الرزاق .٤٨٥
٠الجریمة العسكریة في التشریع العسكري العراقي حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٢جنائيماجستیرمازن خلف ناصر .٤٨٦
كالویش مصطفى ابراھیم .٤٨٧

الزلمي 
نظام التمویل الذاتي وتطبیقاتھ في المستشفیات الحكومیة في ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٢عامماجستیر

٠العراق 
٠تنظیم السلطة السیاسیة في لیبیا وممارستھااحسان المفرجي٠د٠م٠أ٢٠٠٢عامماجستیرعویدات غندور النوبي .٤٨٨
٠وفاء قیمة الصكباسم محمد صالح٠د٠أ٢٠٠٣خاصماجستیراشراق صباح صاحب.٤٨٩
٠مدى سلطة االلقاء في توجیھ اوامر االدارة ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٣عامماجستیرخلدون ابراھیم نوري.٤٩٠
٠اجراءات رفع الدعوى امام القضاء االداري في العراق صالح عالويماھر٠د٠أ٢٠٠٣عامماجستیرصعب ناجي عبود.٤٩١
٠دراسة مقارنة / الوفاء بمقابل جاسم العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٣خاصماجستیرمنقذ عبد الرضا علي.٤٩٢
٠قاعدة االیدي النظیفة رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٣دوليماجستیراسامھ صبري محمد.٤٩٣



٠اختصاص محكمة العدل الدولیة في تحدید اختصاصھا عصام العطیة ٠د٠م٠أ٢٠٠٣دوليماجستیرمسلمنبراس ابراھیم .٤٩٤
دراسة / المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن ثلوث المیاه في العراق حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٣جنائيماجستیرامیره موسى جاسم.٤٩٥

٠مقارنة 
المسؤولیة القانونیة لرئیس واعضاء مجلس ادارة الشركة علي الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٣خاصماجستیرضرغام فاضل حسین .٤٩٦

٠المساھمة 
٠التصرف القانوني باالعضاء البشریة بین الشریعة والقانون مصطفى الزلمي٠د٠أ٢٠٠٣خاصماجستیرایمان مجید ھادي.٤٩٧
٠ضمان ائتمان الصادرات في نطاق التجارة الدولیة لطیف جبر كوماني٠د٠م٠أ٢٠٠٣خاصماجستیرماھر فاضل حمود.٤٩٨
٠القوة التنفیذیة لالحكام الجزائیة جمال ابراھیم٠د٠م٠أ٢٠٠٣جنائيماجستیرعباس حكمت فرمان .٤٩٩
٠قتل االمل لطفلھا حدیث العھد بالوالدة اتقاء العھد حارث الحارثي٠د٠م٠أ٢٠٠٣جنائيماجستیرنوال طارق ابراھیم .٥٠٠
الختصاصات التشریعیة االعتیادیة لرئیس الدولة في بعض احسان المفرجي٠د٠م٠أ٢٠٠٣عامماجستیرتغرید عبد القادر علي .٥٠١

٠الدساتیر العربیة المقارنة 
٠التنظیم القانوني الدارة االوقاف في العراقماھر صالح عالوي ٠د٠أ٢٠٠٣عامماجستیرزیاد خالد یوسف .٥٠٢
٠الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة االحتباس الحراري رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٣دوليماجستیرسالفة طارق عبد الكریم .٥٠٣
٠الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة التصحر رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٣دوليماجستیركریم عبد كاظم .٥٠٤
٠التخصصیة واثرھا على المرفق العام عالويماھر صالح ٠د٠أ٢٠٠٣عامماجستیرسھیل محمد احمد .٥٠٥
٠انحراف السفینة واثره في مسؤولیة ناقل الشئ بحرامجید العنبكي٠د٠أ٢٠٠٣خاصماجستیرعبد الملك عبد اهللا محمد .٥٠٦
٠النظام القانوني الدارة الشركات العامة في العراقماھر صالح عالوي ٠د٠أ٢٠٠٣عامماجستیرامیر حسن جاسم .٥٠٧
٠الجزاءات التادیبیة واالنسحاب في قانون المنظمات الدولیة رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیراركان حمید جدیع.٥٠٨
٠المرابحة المصرفیة في تعامل المصارف االسالمیة علي الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٤خاصماجستیراعتدال عبد الباقي یوسف .٥٠٩
قواعد الترجیح بین ادلة االثبات المتعارضة في الدعوى المدنیة ایاد ملوكي ٠د٠م٠أ٢٠٠٤خاصماجستیرحسین رجب محمد.٥١٠

دراسة مقارنة /
٠دراسة مقارنة/ الطعن تمییزا في االحكام المدنیة عبد الفتاح حجازي٠د٠م٢٠٠٤خاصماجستیرمحمد غانم یونس.٥١١
المعاملة الضریبیة للشخص المقیم في قانون ضریبة الدخل عبد الرؤوف الصافي٠د٠م٢٠٠٤عامماجستیرخیري ابراھیم مراد .٥١٢

٠العراقي 
٠دراسة مقارنة /تنازع القوانین في عقد العمل الفردي مظفر ناصر٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیراحمد صبیح جمیل .٥١٣
٠االرھاب والقانون الدولي عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیررشید صبحي جاسم .٥١٤



القانون الواجب التطبیق على عقود الدولة مع االشخاص االجنبیةعصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیرشیماء محمد شلتاغ .٥١٥
٠تنازع القوانین في منازعات التجارة االلكترونیة السید عوني الفخري٢٠٠٤دوليماجستیرنافع بحر سلطان .٥١٦
٠الحقوق المدنیة والسیاسیة وموقف الدساتیر العراقیة منھا رعد ناجي الجدة٠د٠أ٢٠٠٤عامماجستیرمروج ھادي محمد.٥١٧
٠العقود التجاریة للطاقة الكھربائیة علي الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٤خاصماجستیرعلي فوزي ابراھیم.٥١٨
٠دراسة مقارنة/القواعد المادیة في العقود الدولیة رشید الربیعي ٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیراحمد مھدي صالح.٥١٩
٠البحث العلمي البحري محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیررحاب خالد یوسف.٥٢٠
٠الحمایة الدولیة للتنوع االحیائي رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٤دوليماجستیرصالح خیري جابر.٥٢١
٠المسائل المعارضة في الدعوى الجزائیة عبد الستار الكبیسي ٠د٠م٠أ٢٠٠٤جنائيماجستیرایاد خلف محمد.٥٢٢
٠استطھار القصد الجنائي من جریمة القتل العمد جمال ابراھیم الحیدري ٠د٠م٠أ٢٠٠٤جنائيماجستیرغازي حنون خلف.٥٢٣
٠دراسة مقارنة/واالیذاء المناجاة بالزنا عنصر استفزاز في القتل جمال ابراھیم الحیدري٠د٠م٠أ٢٠٠٤جنائيماجستیرقاسم تركي عواد.٥٢٤
٠المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن اساءة استخدام الحاسوبضیاء الصالح٠د٠م٠أ٢٠٠٥جنائيماجستیرسمیر ابراھیم جمیل.٥٢٥
٠اختصاصات رئیس الوحدة االداریة االقلیمیة في العراقابراھیم طھ الفیاض٠د٠أ٢٠٠٥عامماجستیرصداع دحام طوكان.٥٢٦
٠دراسة مقارنة / الخلف في العقد جاسم العبودي ٠د٠م٠أ٢٠٠٥خاصماجستیرسعیداكرم فاضل .٥٢٧
٠النظام القانوني للدفاتر التجاریة علي الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٥خاصماجستیرتحسین یوسف شمخي.٥٢٨
٠دراسة مقارنة/التصرف بالدم البشري مدى مشروعیتھ طھ المال حویش٠د٠م٠أ٢٠٠٥خاصماجستیرنافع ممدوح علیوي.٥٢٩
٠االنابة القضائیة في القانون الدولي الخاص رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٥دوليماجستیرعبد المطلب حسین عباس.٥٣٠
٠جمعیة الدول االطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة عصام العطیة٠د٠م٠أ٢٠٠٥دوليماجستیرقحطان محمد یاسین.٥٣١
٠دراسة مقارنة / التجاوز في االباحة جمال ابراھیم الحیدري ٠د٠أ٢٠٠٥جنائيماجستیرسامیھ عبد الرزاق خلف.٥٣٢
٠تفرید تدابیر االحداث في القانون العراقي عبد لستار الكبیسي٠د٠م٠أ٢٠٠٥جنائيماجستیرمحمد ھاتو جوني.٥٣٣
٠دراسة مقارنة في الشریعة االسالمیة /تغییر جنس االنسان جمال ابراھیم الحیدري ٠د٠أ٢٠٠٥جنائيماجستیرمحمود عاصم عصام .٥٣٤
٠حق المتھم في الصمت بین الشریعة االسالمیة والقانون المقارنضاري خلیل محمود٠د٢٠٠٥جنائيماجستیرعودة یوسف سلمان .٥٣٥
٠مشكلة انعدام جنسیة الفرد في ضوء القانون الدولي المقارن رشید الربیعي ٠د٠م٠أ٢٠٠٥دوليماجستیررغد عبد االمیر مظلوم .٥٣٦
٠حمایة التراث الثقافي المفمور تحت المیاه محمد الحاج حمود٠د٠م٠أ٢٠٠٥دوليماجستیرزھراء عصام عبد الوھاب .٥٣٧
٠المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي اكرم الوتري٠د٠م٠أ٢٠٠٥دوليماجستیرسھیر ابراھیم حاجم .٥٣٨
٠وسائل االدارة الزالة التجاوز على االموال العامة محمد علي الطائي٠د٠أ٢٠٠٥عامماجستیرذكرى عباس علي .٥٣٩



الرقابة القضائیة على سلطة االدارة في فرض الجزاءات على محمد علي الطائي٠د٠أ٢٠٠٥عامماجستیررشا محمد جعفر .٥٤٠
٠التعاقد معھا 

٠االضراب المھني للعمال واثاره محمد علي الطائي٠د٠أ٢٠٠٥عامماجستیرمصدق عادل طالب .٥٤١
دراسة في البنیان العضوي / منظمة التجارة العالمیة الربیعيرشید٠د٠م٠أ٢٠٠٥دولي ماجستیرعباس مھدي صالح .٥٤٢
الوضع القانوني للجدار االسرائیلي في االرض الفلسطینیة المحتلة رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٥دولي ماجستیرمحمد ھاني عریبي .٥٤٣
٠مدى سلطة االدارة في تنظیم حریة السفر في العراقابراھیم طھ الفیاض٠د٠أ٢٠٠٦عامماجستیرعیسى تركي خلف.٥٤٤
٠دراسة مقارنة –عوارض الخصومة القضائیة ایاد ملوكي ٠د٠م٠أ٢٠٠٦خاصماجستیرمنال فائق عباس.٥٤٥
دراسة  /حاالت تطبیق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانین السید عوني الفخري٢٠٠٦دوليماجستیرمحمد خیري كصیر .٥٤٦

٠مقارنة 
٠تلوث االنھار الدولیة رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٦دوليماجستیرنوري رشید نوري .٥٤٧
ضمانات حقوق االنسان في مواجھة سلطة االدارة في اصدار ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٦عامماجستیروفاء عبد الفتاح عواد .٥٤٨

٠القرار االداري 
دراسة مقارنة في القانون الوضعي / مرض الموت واحكامھ جاسم ىسلمان العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٦خاصماجستیراسامة محمد سعید .٥٤٩

٠والفقھ االسالمي 
٠دراسة مقارنة / المساھمة في الجریمة بوسیلة المساعدة حسن عودة زعال ٠د٠أ٢٠٠٦جنائيماجستیرتركي ھادي جعفر .٥٥٠
٠المبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي العام الوترياكرم ٠د٠م٠أ٢٠٠٦دوليماجستیرحیدر عجیل فاضل .٥٥١
٠الحمایة الدولیة للمیاه الجوفیة العابرة للحدود رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٦دوليماجستیررعد سعدون محمد علي .٥٥٢
الرقابة القضائیة على اجراءات فرض العقوبة االنضباطیة في رعد ناجي الجدة٠د٠أ٢٠٠٦عامماجستیراحمد ماھر صالح .٥٥٣

٠دراسة مقارنة / القانون العراقي 
٠المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التجارب الطبیعیة على االنسان جاسم العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرابتھاج كوركیس حنا .٥٥٤
٠دراسة مقارنة –السبب الصحیح واثره في الملكیة جاسم العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرعلي شاكر عبد القادر .٥٥٥
دراسة –تغییر الشئ واثره في التصرفات والوفائع القانونیة جاسم العبودي٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرمحمد عبد الوھاب محمد .٥٥٦

٠مقارنة 
–التنظیم القانوني لمراقب الحسابات في شركات القطاع الخاص علي الرفیعي ٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرنھلة طعمة خلف .٥٥٧

دراسة مقارنة 
٠الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة من غیر االسرى رشید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٧دوليماجستیرلیث الدین صالح .٥٥٨
٠اثر التطور االلكتروني في االعمال القانونیة لالدارة العامة ماھر صالح عالوي٠د٠أ٢٠٠٧عامماجستیراورنس متعب محروت .٥٥٩



النظام القانوني لعقد استأجار االدارة لخدمات االشخاص في العراق محمد علي الطائي٠د٠أ٢٠٠٧عامماجستیربدر حمادة صالح .٥٦٠
٠

٠اثار االحكام االجنبیة في العراق في القضایا المدنیة والتجاریة السید عوني الفخري٢٠٠٧دوليماجستیراسراء عبد الوھاب ناجي .٥٦١
٠مناھضة التعذیب في القانون الدولي رشید مجید الربیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٧دوليماجستیرذكرى جانكیر سلیمان .٥٦٢
٠انتقاد العقد عبر االنترنت عزیز جواد الخفاجي ٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرمحمدعبد الباسط جاسم .٥٦٣
٠دراسة مقارنة / الدستور الفدرالي حمید حنون خالد٠د٠م٠أ٢٠٠٧عامماجستیراریان محمد علي .٥٦٤
في ظل / الضریبة على نقل ملكیة العقار او نقل حق التصرف فیھ عبد الؤوف الصافي٠د٠م٢٠٠٧عامماجستیرسوزان عثمان قادر .٥٦٥

٠المعدل ١٩٨٢لسنة ١١٣قانون ضریبة الدخل العراقي رقم 
٠دراسة مقارنة –النظام القانوني للتخارج ایاد ملوكي٠د٠م٠أ٢٠٠٧خاصماجستیرعدنان نجم عبود .٥٦٦
دراسة في القانون الدولي –تعدد جنسیة الفرد واثاره االقانونیة مزعلكریم ٠د٠م٠أ٢٠٠٨دوليماجستیرثامر داود عبود .٥٦٧

٠المقارن 
٠المركز القانوني للمعتقلین في القانون الدولي االنساني حكمت محمد شبر٠د٠م٠أ٢٠٠٨دوليماجستیرسمیر برھان رشید .٥٦٨
٠نظام الجوار في القانون الدولي حكمت محمد شبر٠د٠م٠أ٢٠٠٨دوليماجستیرعادل احمد تركي .٥٦٩
٠المحكمة الجنائیة الدولیة للسیرالیون حكمت محمد شبر٠د٠م٠أ٢٠٠٨دوليماجستیرمازن عثمان محمد .٥٧٠
٠جریمة استعمال المحررات المزورة عبد الستار الكبیسي٠د٠م٠أ٢٠٠٨جنائيماجستیردرید قحطان محمد .٥٧١
٠النظام القانوني لالستثمار في المناطق الحرة علي كاظم الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٨خاصماجستیرطالل عبد اهللا حسین .٥٧٢
دراسة / التحكیم التجاري في اطار منظمة التجارة العالمیة علي كاظم الرفیعي٠د٠م٠أ٢٠٠٨خاصماجستیرھیوا علي حسین .٥٧٣

٠مقارنة
٠دراسة مقارنة –وقف االجراءات الجزائیة في القانون العراقي الكبیسيعبد الستار ٠د٠م٠أ٢٠٠٨جنائي ماجستیرحمید عبد حمادي .٥٧٤
٠جرائم تخریب االموال العامة في قانون العقوبات العراقي جمال الحیدري٠د٠أ٢٠٠٨جنائي ماجستیرنبراس جبار خلف .٥٧٥
٠دراسة مقارنة / الرقابة القضائیة على القرار التحكیمي عباس زبون ٠د٠أ٢٠١٢خاصماجستیربھاء خلیل اسماعیل .٥٧٦
٠الشكلیة في عقود االنترنت ایاد ملوكي٠د٠م٠أ٢٠١٢خاصماجستیرحازم اكرم صالل .٥٧٧
٠انقضاء االلتزام بالمقاصة جلیل الساعدي٠د٠م٠أ٢٠١٢خاصماجستیرحیدر مھدي نزال.٥٧٨
دراسة / النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادیة في العراق وسام صبار٠د٠م٠أ٢٠١٢عامماجستیراسامة طھ حسین .٥٧٩

مقارنة 
الطعون في االنتخابات التشریعیة في العراق والجھات المختصة حمید حنون٠د٠أ٢٠١٢عام ماجستیرجھاد علي جمعة .٥٨٠



٠بنظرھا 
مدى التوازن بین اختصاصات رئیس الدولة ومسؤولیتھ في حمید حنون٠د٠أ٢٠١٢عام ماجستیرحسین لھوین عبد .٥٨١

٠الدساتیر العراقیة 
٠دراسة مقارنة/ احكام انتداب الموظف العام في القانون العراقي خالد رشید٠د٠م٠أ٢٠١٢عام ماجستیرشھالء سلیمان عبد .٥٨٢
٠النفطیة عقود الخدمة علي الرفیعي٠د٠أ٢٠١٣خاصماجستیرشیماء اسكندر داغر .٥٨٣
الفصل في المنازعات التجاریة ذات العنصر االجنبي في التشریع عباس زبون٠د٠أ٢٠١٣خاصماجستیرایاد جواد محمد جواد .٥٨٤

٠دراسة مقارنة / والقضاء العراقي 
٠تنفیذ القرار التحكیمي في المسائل التجاریة علي فوزي٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرزھراء عصام صالح .٥٨٥
دراسة في قانون االحوال الشخصیة –تحویل نوع الجنس البشري حمید سلطان٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرعباس فاضل عباس .٥٨٦

٠
B.O.Tالنظام القانوني لعقد جلیل الساعدي٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرلبنى عبد الحسین عیسى .٥٨٧
٠معیار المدة المعقولة في اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع علي الرفیعي٠د٠أ٢٠١٣خاصماجستیرمنى نعیم جعاز.٥٨٨
٠احكام عقد ترخیص براءة االختراع في مجال نقل التكنولوجیا عباس زبون٠د٠أ٢٠١٣خاصماجستیرھند عباس خلف .٥٨٩
٠الوكالة من الباطن في الشریعة والقضاء ایاد عبد الجبارملوكي٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرعضید عزت حمد .٥٩٠
دراسة / المركز القانوني للوزیر في النظام البرلماني العراقي مھا بھجت یونس٠د٠م٠أ٢٠١٣عام ماجستیرمحمد سالم كریم .٥٩١

٠مقارنة 
٠دراسة مقارنة / واجبات العضو البرلماني وحقوقھ حمید حنون٠د٠أ٢٠١٣عام ماجستیرمحمد عبد جري .٥٩٢
٠نظام التصویت في مجلس االمن واثره في حقوق االنسان عدنان النقیب٠د٠م٠أ٢٠١٣دولي ماجستیركاوة جوھر درویش .٥٩٣
٠دراسة مقارنة / عقد الوكالة بالعمولة جلیل الساعدي ٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیراخالص حمید حمزة.٥٩٤
٠احكام المفاوضات في عقود التجارة الدولیة علي فوزي٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرسھام كریم حمد .٥٩٥
٠وسائل الحمایة االداریة للمال العام في القانون العراقي ریاض عبد عیسى ٠د٠م٠أ٢٠١٣عامماجستیرحسن جلوب كاظم .٥٩٦
٠النظام القانوني لقد اجارة الرحم جلیل الساعدي٠د٠م٠أ٢٠١٣خاصماجستیرنورس عباس محسن .٥٩٧
٠الحمایة الدولیة للبیئة اثناء النزاعات المسلحة عدنان النقیب٠د٠م٠أ٢٠١٣دولي ماجستیراحمد حمید عجم .٥٩٨
٠النظام القانوني لمنظمات المجتمع المدني غیر المھنیة ریاض عبد عیسى ٠د٠م٠أ٢٠١٤عامماجستیربفرین جواد علي .٥٩٩




