
 المشرف : السيد العميد المحترم أ. د. خليفة إبراهيم عودة

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

اخالص مثنى عبدالقادر  1

 عبدخميس
 الخبرة كدليل إلثبات الجرائم

2 
 افكار خالد جليل مجيد

العفو عن العقوبة في القانون والشريعة 

 اإلسالمية

 لظروف على المساهمين في الجريمةأثر ا باقر محمد كاظم فرج 3

 أثر األكراه في أعتراف المتهم بشرى فتاح محمد فتاح 4

 مسؤولية الشريك في الجريمة المحتملة حوراء حميد جمعة عبدهللا 5

 الشروع في جريمة القتل رانية فائق ابراهيم جواد 6

 

 المشرف : أ. د. عبد الرزاق طالل جاسم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي محمد منير ستار مهدي 1

2 
 مرتضى صالح مهدي عباس

جريمة خيانة األمانة في قانون العقوبات 

 العراقي

3 
 مروة سعد خليل سلمان

جريمة الضرب المفضي إلى الموت في قانون 

 العقوبات العراقي

4 
 مريم ابراهيم حسين سفيح

يمة االجهاض المفضي الى الموت في جر

 قانون لعقوبات العراقي

 المشرف : أ. م. د. بالسم عدنان عبد هللا

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 االتحاد المركزي رؤى تحسين علي حسين 1

 1787دستور الواليات المتحدة االمريكية  شيماء سلطان محمود صمد 2

 االساليب الديمقراطية لوضع الوثيقة الدستورية   محمدضحى ثامر عبدهللا 3

4 
 عبدالحسين حسيب عبدالحميد

االساليب غير الديمقراطية لوضع دستور 

 الدولة

 انواع الدساتير من حيث التدويل عذراء ثامر عبدالرحمن عبد 5

 مبدأ سمو الدستور عال علي عبدالرحمن حسين 6

 

 

 

 

 

 



 ن كريمالمشرف : أ. م. د. منتصر علوا

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 عيب السبب في القرار اإلداري  عمر طالب خليفة هداوي 1

 مخصصات الموظف العام  غسق قاسم مهدي حسن 2

 الواجبات السلبية للموظف العام  فادية شاكر محمود علي 3

4 
 فاطمة نعمان جميل خليل

ار عيب عدم االختصاص الجسيم في القر

 اإلداري

5 
 كرار عباس عبدالحسين مهدي

سلطة اإلدارة التقديرية في ركن المحل في 

 القرار اإلداري

6 
 محمد ماجد حميد عباس

السن القانوني لالحالة على التقاعد في القانون 

 العراقي

 المشرف : أ. م. د. أحمد فاضل حسين

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 ح عبدالكريم حسناحمد صال

اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة 

 الفدرالية 

 الضمانات القضائية للحقوق والحريات العامة احمد علي حسين احمد 2

 الضمانات السياسية للحقوق والحريات العامة احمد علي محمد خليفة 3

 طرق نشأة الدساتير  احمد مهدي سلمان محجوب 4

 الزامية القاعدة الدستورية احمد ياسر طه جاسم 5

 المشرف : م. د. حيدر نجيب أحمد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 ضمانات الموظف العام في الترقية والترفيع مصطفى احمد محمود ردام 1

 سحب القرارات اإلدارية وآثارها القانونية مصطفى جبار علي صالح 2

 المرفقي وآثاره القانونيةالخطأ  مصطفى رشيد علي عبد 3

4 
 ملوك سعد حسن ناصر

الالمركزية اإلدارية ورقابة اإلدارة المركزية 

 االدارية

 مسؤولية اإلدارية العامة عن أعمال موظفيها  منار حامد محمود رضا 5

 المشرف : م. د. عبد الباسط عبد الرحيم عباس

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 من حسين هادي جاسممهي

حرية التسامح في ظل دستور جمهورية العراق 

2005 

 حرية التظاهر في الدساتير العراقية نبأ عدي خزعل احمد 2

 حرية المعتقد والدين في ظل حالة الطوارئ نبأ ماهر علوان منصور 3

 التنظيم القانوني للحق في الكرامة  نهاد عادل خالد 4

5 
 

سة في قانون الناجيات درا -حماية االقليات

  2021لسنة  8االيزيديات رقم 

 

 



 المشرف : أ. م. د. رغد عبد األمير مظلوم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 زينب الكبرى هاشم قنبر

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 

 الدولية

2 
 زينب عباس حمود عبدهللا

على عقود التجارة القانون الواجب التطبيق 

 االلكترونية )دراسة مقارنة(

3 
 زينب محمد قادر محمد

استرداد الجنسية في ظل القانون الدولي 

 الخاص )دراسة مقارنة(

 ماهية العقد الدولي في القانون الدولي الخاص سارة مازن فاضل مشهدي 4

5 
 سبأ عدي خزعل احمد

حرية االختيار في العقود الدولية )دراسة 

 نة(مقار

 حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص  6

 حماية العامل كطرف ضعيف في العقود الدولية  7

 المشرف : أ. م. د. بكر عباس علي

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 هديل حمزة خميس سبع

فسخ الخطبة واالثار المترتبة عليها )دراسة 

 ن(مقارنة بين الشريعة والقانو

2 
 هند عدي خزعل احمد

االيجاب والقبول واثره في عقد الزواج )دراسة 

 مقارنة بين الشريعة والقانون(

3 
 ورود كمال حسين عباس

الشروط المقترنة بعقد الزواج )دراسة مقارنة 

 بين الشريعة والقانون(

4 
 ياسر محمد جواد عبد

الوالية وأثرها في عقد الزواج )دراسة مقارنة 

 لزواج(في عقد ا

5 
 اثير مثنى مانع شاكر

الكفاءة واثرها في عقد الزواج )دراسة بين 

 الشريعة والقانون(

6 
 احمد قاسم ناجي سالمة

أثر الرضاع المحرم في عقد الزواج ) دراسة 

 مقارنة بين الشريعة والقانون(

7 
 اسراء محمد رمضان صالح

المهر وأثره في عقد الزواج ) دراسة مقارنة 

 عة والقانونيين واالجنبية واالعراف(بين الشري

 

 

 

 

 

 

 



 المشرف : م. د. حسام عبد اللطيف محي

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 اية حسن عبدالحسين عبد علي

النظام القانوني لتغيير رأس المال في الشركات 

 المساهمة

 رفيةالنظام القانوني للشركات المص اية سلمان حايف عبدهللا 2

3 
 اية وسام سامي سلمان

مسؤولية الوسيط في سوق العراق لألوراق 

 المالية

 النظام القانوني للشركات المساهمة  ايهم صدام اسماعيل خليل 4

5 
 تقوى خليل ساير لطيف

المسؤولية المدنية ألعضاء مجلس إدارة 

 الشركة المساهمة

 نون المرافعات الدعوى االلكترونية في قا حميد عبد ابراهيم خلف 6

 

 المشرف : م. د. باسم غناوي

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

التحقيق بوصفه وسيلة لتسوية المنازعات  مريم حسين علي جاسم 1

 الدولية

2 
 حسام عبدالمنعم رشيد عبد

دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية 

 االقليات

 نسان في حرية الفكر والتعبيرحق اال حسناء امير علي مهدي 3

4 
 حسين حيدر محمد علي

دور اللجنة الدولية للصليب االحمر في احترام 

 قواعد القانون الدولي االنساني 

 تسوية المنازعات الدولية عن طريق التحكيم حسين عباس عبد علي 5

 مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية حسين محمد صالح شهاب 6

 : م. فادية محمد إسماعيل المشرف

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 المفهوم القانوني لعقود الوساطة التجارية حوراء علي نصيف كاظم 1

 موقف القانون والفقه من الوعد بجائزة الجعالة  دنيا خالد شهاب احمد 2

 الترخيص باستغالل براء االختراع رفل علي عبداللطيف جسام 3

زهراء صالح عبدالوهاب  4

 محمود
 التأمين على البضائع في النقل البحري

 الوساطة  لتسوية المنازعات المدنية زهراء نهاد حميد شالل 5

6 
 زهراء وسام حميد رشيد

المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات القروض 

 االستهالكية

 

 

 

 



 المشرف : م. شهالء سليمان محمد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 سارة خليل اسماعيل محمد

دور الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد 

 االداري في العراق

2 
 شيماء حافظ لطوف احمد

الرقابة على ابرام العقد االداري )دراسة 

 مقارنة(

شهد عبداالميرعبدالعباس  3

 حسين
 اساليب التعاقد االداري في العراق

 الفصل من الوظيفة العامة )دراسة مقارنة( ليسعاد حسن احمد ع 4

سرى عبدالحسين سلمان  5

 حمدان

التنظيم القانوني لتوزيع الثروات المعدنية في 

 العراق )دراسة مقارنة(

 قرينة صحة القرارات االدارية )دراسة مقارنة( شهد رعد كامل منصور 6

 المشرف : م. نجاح إبراهيم سبع

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 شيماء علي حافظ شاكر

المسؤولية الجنائية الناجمة عن نشر االمراض 

 المعدية

 المسؤولية الجنائية عن التهديد االلكتروني ضحى عباس محمد عباس 2

 طرق الطعن في االحكام الجزائية عباس ثامر كامل مصطفى 3

عبدالحميد شالل عبدالخالق  4

 هذال
 ية للحق في الحياة الخاصةالحماية الجنائ

 جريمة التحريض على ارتكاب الجرائم عبدهللا موفق عز الدين وهاب 5

6 
 عبدالمهيمن احمد حيدر

جريمة اختالس المال العام في القانون العراقي 

 والمصري

 المشرف : م. صفاء حسن نصيف

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 فيععلي ابراهيم فرحان ر

جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي

 النظام القانوني لتسليم المجرمين علي حسين طالب علوان 2

3 
 محمد قحطان عيدان عبد

االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية 

 الدولية 

 الحماية الجنائية لآلثار  عهود بشار غازي حمد 4

 نونية للعالمة التجاريةالحماية القا غفران امين وهاب امين 5

 التنظيم القانوني لعمليات التجميل فاطمة ذياب محمد كاظم 6

 التجارب الطبية بين االباحة والتحريم خالد كاظم غيدان كاظم 7

 

 

 



 

 المشرف : م. محمد حامد محمود 

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 القانون العراقيالزامية العقد في  فنار وسام احمد موسى 1

2 
 كيالن حسين عليوي خضر

أثر نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة 

 على العقد

 سلطة القاضي في تفسير العقد محمد طه عطية سطام 3

 المسؤولية المدنية لمزودي خدمة االنترنت محمد عزيز طه ياسين 4

 نتجاتمالمسوؤلية المدنية عن أضرار ال حسين جمال احمد خلف 5

 انحالل العقد عن طريق الفسخ حسين عالي محمد حسن 6

 الحماية القانونية المدنية للملكية الفكرية حمزة باسم علي عبود 7

 المشرف : م. م. عمار ياسين كاظم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 مصطفى ايوب خماس جواد

فعالية النصوص الجزائية في المخالفات 

 ة )ضريبة الدخل في العراق نموذجاً(الضريبي

 االعانات الخارجية وعالقتها بسيادة الدول نبا نصير محمود عزيز 2

3 
 نورة محمود مطر فهد

أهمية االقرارات الضريبية باعتماد الوسائل 

 التقليدية وااللكترونية )العراق نموذجا(

4 
 هاجر اسماعيل احمد ناصر

راق وفقا جدوى وسائل جباية الضريبة في الع

 لتحديات وباء كورونا

5 
 هالة محمد كاظم عبد

العالقة بين السطلة الضريبية والمكلف واثرها 

 على ظاهرة التهرب الضريبي في العراق

 

 المشرف : م. م. مؤيد مجيد حميد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 ي اإلنسانيالمفقودون في القانون الدول احمد جاسم ابراهيم حسين 1

 الموظف الدولي احمد صالح حسين خلف 2

اسعد عبدالسالم مصطفى  3

 جبوري

وسائل واساليب القتال في القانون الدولي 

 االنساني

 الحماية الدولية للبيئة اسيل خليل مغير هربت 4

 المنظمات الدولية االقليمية افراح محمد حسن خضر 5

 عات الدوليةوسائل تسوية المناز ايمن رشيد خليل 6

 

 

 



 المشرف : م. م. زهراء عبد المنعم عبد هللا

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التزامات المشتري في عقد البيع بناز عبدهللا درويش محمد 1

تبارك احمد عبد القادر  2

 عبدالحميد
 التعويض عن االخطاء الطبية

 ية للمستهلكالحماية المدن مروة مزهر علوان غفوري 3

 دور القوة القاهرة في العقود المدنية مريم سعد داود سلمان 4

 المسؤولية العقدية للشركات السياحية مريم محمد جميل محمد 5

6 
 فاطمة محمود علي عباس

القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية 

 المستهلك

 

 المشرف : م. محمود عادل محمود

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 االلتزام بضمان العيب الخفي رامي الشحات بدير مصطفى 1

 التنظيم القانوني النتهاء عقد المقاولة علي عباس خضير عباس 2

 االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق علي محسن شويع حسين 3

 أسباب تخلية المأجور  علي نزار مجيد حميد 4

 لحماية االجرائية للعالمة التجاريةا ريم علي عبدالخالق جعفر 5

 التنظيم القانوني لعقد العالج الطبي زبيدة عبدالرزاق احمد خادم 6

 التنظيم القانوني للرهن التأميني زهراء امير كريم محمد 7

 

 المشرف : م. م. مصطفى تركي حومد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 النظام القانوني لبيع المحل التجاري وسفعبدهللا عبدالصمد مهدي ي 1

 مبدأ االستقالل في عقد االعتماد المستندي سامي قاسم كامل ظاهر 2

 االستحواذ على الشركات  سجاد علي حبيب عبود 3

 الحماية المدنية للعالمة التجارية سامر امجد شهاب احمد 4

 التمويلي النظام القانوني لعقد التأجير سفيان عباس فاضل سلمان 5

 

 

 

 

 

 



 المشرف : م. م. عدنان يونس مخيبر

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 ضحى يوسف حربي حسب هللا

القانون الواجب التطبيق على عقود خدمات 

 المعلومات االلكترونية 

 موانع تطبيق القانون االجنبي )دراسة مقارنة( ضياء محمود فيصل شندوخ 2

3 
 محمد فزع طه صالح

االحكام القانونية المترتبة على مخالفة القانون 

 االجنبي للنظام العام في القانون الدولي الخاص

4 
 طيبة عالء هادي كريم

مشكلة انعدام الجنسية في القانون الدولي 

 الخاص

5 
 عبدهللا خالد ابراهيم حسن

منهج قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي 

 الخاص العراقي

6 
 عبدهللا راغب راضي عباس

من  19جدوى االستثناء الوارد في المادة 

 القانون المدني العراقي

 

 

 المشرف : م. م. صخر أحمد نصيف

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

عبدهللا فرج اسماعيل  1

 حسون
 الوالية في عقد الزواج )دراسة مقارنة(

 القانونية لعقد التخارج )دراسة مقارنة( الطبيعة عرفان صفاء رضا جواد 2

3 
 علي حسين ابراهيم زوين

االجراءات القضائية لالحوال الشخصية لغير 

 المسلمين

4 
 رانيه جاسم محمد حنش

الضم في قانون االحوال الشخصية وقانون رعاية 

 االحداث 

 سب )دراسة مقارنة(طرق إثبات الن رشا رمزي عبدعلي 5

 نفقة العدة )دراسة المقارنة( شيدرفل قاسم غالب ر 6

 المشرف : م. م. خليل إبراهيم خلف 

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التنظيم القانوني للحق في العمل النقابي علي هشام عبدالجبار محمود 1

2 
 علي وصفي نعمان حسين

دور النقابات العمالية في االضراب المهني 

 للعمال

 التنظيم القانوني لعمل الطفل عمار عماش سهيل نجم 3

 السلطات التأديبية لصاحب العمل تجاه العامل غيدان لؤي غيدان خلف 4

 الضمانات القضائية للحقوق والحريات  فاطمة سعد علي محمود 5

6 
 فاطمة علي سامي خليفة

الحماية الدولية للصحفيين في ممارسة 

 أعمالهم

 دور العرف الدولي في النزاعات المسلحة احمدفاطمة فائق جاسم  7

 



 المشرف : م.م. إسراء محمد كاظم 

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 فاطمة ياسر عبد جامل

المسؤولية الجنائية الفردية عن الجريمة ضد 

 االنسانية

 الحق في العمل وأساسه القانوني  فرح عدنان حميد احمد 2

3 
 مد عبد وليكرار مح

التوترات واالضطرابات الداخلية في القانون 

 الدولي االنساني

4 
 محمد صالح مهدي حسن

المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون 

 الدولي االنساني

5 
 علياء قاسم اسماعيل راضي

االليات الدولية والداخلية لحماية النازحين 

 والمهجرين

 

 المشرف : م. م. إسراء فاضل كاظم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني خليل ابراهيم خليل ابراهيم 1

 الجرائم المضرة بالصحة العامة روان صباح ستار عبدالجالل 2

 الحماية الجنائية لحرمة الموتى والقبور طيبة خليل مهدي حسن 3

 الجرائم ذات الخطر العام حى احمد عباس احمدض 4

 

 المشرف : م. م. إيمان حمود

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 العفو القضائي صبا سلمان ابراهيم مطرود 1

 الجزاء الجنائي مريم عامر محمد عيدان 2

 عليهالفصل اإلداري ورقابة القضاء االداري  منار منهل مصطفى خليل 3

4 
 نور سالم احمد عزت

حماية الالجئ في المواثيق الدولية وبعض 

 الدساتير الدولية 

 المنظمات الدولية غير الحكومية زهراء علي حسن مال هللا 5

 مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية حسين محمد لطيف جاسم 6
 

 دةالمشرف : السيد العميد المحترم أ. د. خليفة إبراهيم عو

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 جريمة الخطف في قانون العقوبات العراقي ابراهيم محمد احمد مبارك 1

 جرائم المخدرات في القانون العراقي ابراهيم مناضل عمر علوان 2

 الشهادة ودورها في اإلثبات الجنائي اسعد راسم عبد هللا عسل 3

 المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر واالعالم  دانايناس علي عبد هللا حر 4

 



 المشرف : أ. د. عبد الرزاق طالل جاسم 

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 الشهادة كدليل في االثبات الجنائي باقر ميثم محسن رشيد 1

 االستجواب براءة نصر حسين علوان 2

 الحكام الجزائيةالطعن في ا حسن عادل عزاوي محمود 3

 جريمة التزوير في القانون العراقي حسن كمال فليح حسن 4

 

 المشرف : م. د. حيدر نجيب أحمد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 نظرية االثبات في القانون  االداري حسين قحطان حسن عبود 1

2 
 حميد نصير حميد بريسم

شروعية القانونية ضمانات تحقق مبدأ الم

 االدارية

3 
 رسول عبود منهل حميد

االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي للمحاكم 

 االدارية

 أصول التحقيق االداري رويدة عبد االمير حمودي 4

 

 

 

 المشرف : أ. م. عبد الباسط عبد الرحيم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 سارة حسين علي حسين

ماية اآلداب العامة في ممارسة حرية أثر ح

 التعبير عن الرأي 

2 
 سعدون عدنان جواد جميل

مناهضة العنف األسري في ظل دستور 

 2005جمهورية العراق 

3 
 سنار عدنان جميل خضير

الحق في الحماية االجتماعية في ظل دستور 

 2005جمهورية العراق 

 التشريعات العراقيةالحماية من العبودية في  سيف فيصل جبر عباس 4

 

 

 

 

 

 



 

 المشرف : أ. م. د. أحمد فاضل حسين

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 عباس صباح وهيب لطيف

اختصاصات رئيس الدول في نظام حكومة 

 الجمعية

عبد الرحمن علي ابراهيم  2

 عارف
 اختصاصات رئيس الدولة في النظام الرئاسي

3 
 حسين حسن عبد الرحمن مجيد

الحقوق االقتصادية في دستور جمهورية 

 2005العراق 

4 
 عبد هللا سالم ابراهيم حبيب

الحقوق االجتماعية في دستور جمهورية 

 2005العراق 

 

 المشرف : أ.م. د. بالسم عدنان عبد هللا

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 اتير من حيث طريقة التعديلأنواع الدس علي خليل ابراهيم علي خلف 1

 تعديل وانهاء الدساتير غانم نوري سعيد مهدي 2

 2004قانون ادارة الدولة للفترة االنتقالية  علي شاكر محمود مهدي 3

 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات علي قاسم جواد كاظم 4

 

 المشرف : أ.م. د. بكر عباس علي

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 عوني اسماعيل ابراهيم شاكر

حقوق الزوجة )دراسة مقارنة بين الشريعة 

 والقانون(

 علي سرحان احمد حسين 2

 

الطالق وأثره في حل مشاكل األسرة )دراسة 

 مقارنة بين الشريعة والقانون(

3 
 كمرة مجيد عواد حمادة

عة من ال يقع طالقهم )دراسة مقارنة بين الشري

 والقانون(

4 
 لبنى رحيم وحيد مزبان

أنواع الطالق )دراسة مقارنة بين الشريعة 

 والقانون(

 المشرف : أ.م. د. منتصر علوان كريم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التحكيم في العقود االدارية  محمد عالء علي بريسم 1

 ة في حماية السكينة العامةدور االدارة العام محمد فالح حسن خليل 2

 الوضع الظاهر في القانون االداري محمد قاسم حسن عباس 3

4 
 مصطفى عالء علي حسين

دور سلطات الضبط االداري في حماية الصحة 

 العامة

 



 المشرف : م.د. حسام عبد اللطيف محي

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 النظام القانوني للتحكيم التجاري دهاشم حسن هاشم حمو 1

 القضاء المستعجل في قانون المرافعات المدنية ورود عباس فيصل صالح 2

 حجية األدلة االلكترونية في االثبات يوسف مقداد علي صالح 3

 حجية اليمين في االثبات احمد علي حسين احمد 4

 

 

 المشرف : م. صفاء حسن نصيف

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 المساهمة الجنائية في الجريمة  عبد هللا فاضل هادي صالح 1

 البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي عبد الصمد صالح حيال حسن 2

 التنظيم القانوني لنقل االعضاء البشرية علي حسين كاظم حسين 3

 ولالمواجهة الجنائية للتس نوار محمد عبد الستار محمد 4

 

 المشرف : م. نجاح إبراهيم سبع

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 حجية االعتراف في اثبات الجرائم  باسم حاتم علي محمد 1

2 
 احمد عبد الحسن هادي علوان

المسؤولية الجنائية عن سوء استخدام وسائل 

 التواصل االجتماعي

3 
 اوس احمد نصيف جاسم

في القانون العراقي جريمة االجهاض 

 والمصري

 جريمة الرشوة االنتخابية هيثم جمال عبد الغني حسن 4

 المشرف : م. م. عمار ياسين كاظم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 عباس قاسم حميد سالم

أهمية االستثمار االجنبي المباشر وأثره على 

 ظاهرة البطالة في العراق

2 
 عوني صابر مجيدبراء 

االجبار الضريبي وعالقته بحقوق االنسان في 

 العراق

3 
 عبد هللا رشيد احمد فرج

عجز الموازنة العامة في العراق ) االسباب 

 والحلول(

 ظاهرة التضخم في العراق بين الوقاية والعالج عبد هللا صالح حسن 4

 

 

 



 المشرف : م. م. مؤيد مجيد حميد

 عنوان البحث               اسم الطالب         ت

 الدفاع الشرعي في القانون الدولي علي جاسم نصيف يسر 1

 الالجئين في القانون الدولي االنساني حمزة حسن عبد اللطيف احمد 2

 حماية األسرى في القانون الدولي االنساني عمر جمال محمود سلمان 3

 مسؤولية المنظمات الدولية محمد جاسم خليل علوان 4

 

 

 المشرف : م. م. عدنان يونس مخيبر

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

محمد سهيل عبد الرزاق عبد  1

 هللا
 ضوابط االسناد في القانون العراقي 

 القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية محمد نصيف جاسم علوان 2

 ى العقود الدوليةأثر فايروس كورونا عل محمد نعمان اسماعيل خلف 3

4 
 محمود مؤيد حميد حسين

أثر القواعد ذات التطبيق الضروري أو المباشر 

 في العالقات الدولية الخاصة

 

 المشرف : م. محمود عادل محمود

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التنظيم القانوني لحق االنتفاع مصطفى نزار حبيب 1

 الضرر المرتد في القانون العراقي دمصطفى نزار فاضل حمي 2

 تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق مهند سلمان حسين علي 3

4 
 علي عبد الرضا خلف ريحان

الوسائل التقليدية والمستحدثة لدفع المسؤولية 

 المدنية

 

 المشرف : م. م. مصطفى تركي حومد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التنظيم القانوني للقضاء التجاري في العراق هيم عبد هللا محمدابرا 1

 الضمان االحتياطي في االوراق التجارية ابراهيم محمود خليفة عبد هللا 2

 اشرف هادي رشيد جبارة 3

 

اآلثار القانونية المترتبة على قبول الحوالة 

 التجارية

 ناظم هادي محسن الحمد 4

 
 ء الديون التجاريةالتكييف القانوني لعقد شرا

 

 



 المشرف : م. م. زهراء عبد المنعم عبد هللا

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 حق الرجوع عن العقد المدني زينب عماد رجب ابراهيم 1

 انقضاء االلتزام في القانون المدني العراقي زبيدة فاضل حسين ذياب 2

 الطبي في التشريعات العراقية عقد العالج رشا خضير ياس ابراهيم 3

 المسؤولية المدنية للمعالج بالطب البديل رشا ثامر عودة سلمان 4

 المشرف : م. م. خليل إبراهيم خلف

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

روكان باسم عبد الرحمن  1

 حكمت

دور المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 انحماية واحترام حقوق االنس

2 
 شهد فاضل عباس حسين

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية 

 حقوق االنسان

 حق االفراد في الحصول على السكن المالئم صديق صدام جواد كاظم 3

4 
 ضحى رعد حسين علوان

التنظيم القانوني لحق االفراد في التعليم 

 المناسب

 المشرف : م. م. إسراء فاضل كاظم

 عنوان البحث           الطالب  اسم        ت

 الحماية الجنائية لذوي االحتياجات الخاصة محمد صادق خضر عباس 1

 الفاعل المعنوي  دموع معد حمد براك 2

3 
 نبا عبد الرحمن ابراهيم كيطان

جريمة الشروع في االنتحار في قانون 

 العقوبات العسكري

 جريمة هروب المحبوسين عمر عيسى خنجر حرفش 4

 المشرف : م. م. إسراء محمد كاظم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 رنا ثاير سامي عناد

المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر 

 ومبادئه األساسية

 التحفظ وآثاره القانونية على االتفاقيات الدولية اسماعيل محمد حسن كيطان 2

 الوسائل القانونية لحقوق اإلنسان  مخلد داود عساف حمود 3

 الحماية الدولية للطفل من االختفاء القسري ايمن صالح نجم عبد هللا 4

 

 

 

 

 

 



 المشرف : م. د. باسم غناوي علوان

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 محمد خالد جاسم محمد

االعمال التحضيرية البرام المعاهدات بوصفها 

 ميليةوسيلة تفسير تك

2 
 محمد سامي عبد هللا عبد

الضمانات الدولية لحرية االنسان في الدين 

 والعقيدة

3 
 محمد سعدون علي ميرزا

تغيير المعاهدات بين بعض الدول االطراف على 

 1969وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

4 
 حوراء راسم خضير عباس

حقوق األسير وفق قواعد القانون الدولي 

 نسانياال

 

 المشرف : م. محمد حامد محمود

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

علي عبد الرزاق ياسين عبد  1

 الحسن
 اجراءات تحرير العقار من الرهن

 التنازل عن العقد المدني مصطفى ياسر حاتم محمد 2

 تكميل العقد في القانون العراقي منير عبد محمد علي  3

 أثر الفسخ في العقد المدني  اسعد نصيف زينب دريد 4

 

 المشرف : م. م. عبد الرحمن إبراهيم علي

 عنوان البحث          اسم الطالب         ت

 الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز  ياسر عامر عبد اللطيف احمد 1

 الشركة الراعية للمشاريع الصغيرة ياسين محمد سعيد سلمان 2

 الشروط القانونية لإلعذار  حسنمحمد علي حمد  3

4 
 محمد كاظم عبعوب علي

خصائص الشركة التضامنية بموجب قانون 

 الشركات العراقي

 المشرف : م. م. نور أحمد إبراهيم

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

حمزة علي اسماعيل عبد  1

 الستار
 طعن االدعاء العام لمصلحة القانون 

 دور القاضي في الخصومة المدنية د رحيم عيسىزينب محم 2

 سلطة القاضي في توقيع الجزاءات االجرائية وديان شهاب احمد شهاب 3

 الدفوع والحكمة من تشريعها أشجان صالح حسن هادي 4

 

 

 



 المشرف : م. م. إبراهيم طه عبد الوهاب

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 سد الذرائع وتطبيقاته في الشريعة والقانون ديعلي نصيف جاسم حم 1

2 
 عمر عماد عبد هللا عبد الرحمن

عقد الزواج والكفاءة بين الزوجين في الفقه 

 االسالمي والقانون 

ميراث االخوة واألخوات في الفقه االسالمي  محمد حميد زيدان خليفة 3

 والقانون العراقي

 ا في الفقه االسالمي والقانونالوصية واحكامه بحر رشيد صكبان علوان 4

 

 المشرف : م. م. صخر أحمد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 ميراث الخنثى )دراسة مقارنة ( بارق مكي نومان مظلوم 1

 ميراث الحمل )دراسة مقارنة( نور محمد عبد الستار محمد 2

 والقانونالنشوز واحكامه في الشريعة  ايمن ياسين لطيف جاسم 3

نفقة الزوجة في العدة )دراسة مقارنة بين  مخلد زيد علي فاضل 4

 الشريعة والقانون(

 المشرف : م. د. وضاح غسان

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 مصطفى عدنان تلفان فاضل

االرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام 

 لتطبيق وأثرها في اختيار القانون الواجب ا

2 
 عثمان عالء تحسين محمود

الحقوق الخاصة والعامة لالجنبي وفقا للقانون 

 العراقي

عذراء علي عبد الحسين عبد  3

 علي

االعتبار الشخصي وأثره على تأسيس الشركات 

 التجارية في القانون العراقي 

4 
 عالء عبد اللطيف صالح علي

مشكلة ازدواج الجنسية ووسائل حلها في 

 ن العراقيالقانو

 

 

 المشرف : م. م. خالد علي ثابت

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

سلطة مجلس األمن في االحالة إلى المحكمة  سالم داود سلمان جاري 1

 الجنائية الدولية

 أثر العلم في تكوين القصد الجنائي مصطفى محمود فاضل احمد 2

 نوي في جرائم المخدراتالركن المع فالح عبد الحسن رشيد 3

 ضمانات المتهم الحدث كرار عبد هللا طه عبد هللا 4

 



 المشرف : م. م. حمزة ثعبان عبد

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 الغاء القرار اإلداري قضائياً  محمد حسين سامي عيدان 1

 شروط التنظيم االداري علي حسين جهاد مهدي 2

 قضاء التعويض في القانون العراقي رندل تايهمحمد نهاد  3

4 
 محمد جمعة كريم حسين

دور التحقيق االداري في كشف حاالت الفساد 

 االداري والمالي

 المشرف : م. شهالء سليمان

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

1 
 زينب محمد جواد كاظم

واجب اإلدارة في حماية البيئة من التلوث 

 اسة مقارنة()در

2 
 حسين غازي علوان حسين

ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبة 

 )دراسة مقارنة(

اناهيد محمد عبد الحسين  3

 مهدي

التنظيم القانوني للموارد المائية في العراق 

 )دراسة مقارنة(

 المشرف : أ.م. د. رغد عبد األمير مظلوم

 لبحثعنوان ا           اسم الطالب         ت

1 
 اسامة جليل ابراهيم كاظم

فقدان الجنسية في القانون الدولي الخاص 

 )دراسة مقارنة(

2 
 محمد خالد حسين فدعم

القانون الواجب التطبيق على االحوال 

 الشخصية )دراسة مقارنة(

 االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية وضاح عدنان قحطان علوان 3

 مد إسماعيلالمشرف : م. فادية مح

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 التنظيم القانوني للشركة المحدودة المسؤولية  علي سلمان راضي محمد 1

 عيب التدليس في القانون المني محمد حسين علي امين 2

 االقرار في قانون االثبات عبد هللا محمود خميس محمد 3

 المشرف : م. م. إيمان حمود

 عنوان البحث           اسم الطالب         ت

 حق اإلنسان في بيئة نظيفة شيماء جاسم محمد هيدان 1

 حقوق األسرة في القانون الدولي نجم عبد لفتة سالم 2

 القيود الواردة على الحقوق السياسية هاجر تحسين خليل خضير 3

 االقليميةحقوق الدول الساحلية  في المياه  أحمد عيدان زغير لعيبي 4

 


