
 ت اسم الطالب اسم البحث

 1 رعد عبد الرزاق صالح حقوق االرتفاق

 2 إسراء فاضل سالم مسؤولية اعضاء مجلس االدارة في الشركة المساهمة العامة

 3 اسيل حامد شكر التعويض االتفاقي في القانون المدني العراقي

 4   انمار حسن كاظم دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين

 5 بشائر هزبر عباس نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني العراقي

 6 حسن حسب هللا اسماعيل   حــــــق المساطـــــحة

 7 دعاء محمد عبد لفته االلتزام بالتسليم في عقد البيع

 8 زهراء عامر جليل الحقوق الشخصية وحمايتها المدنية

 9 زينب ياسين هادي  مجلس العقد

 10 سماح مقداد حكيم العقد اإللكتروني

 11 سيف سعد سليمان أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة

 12 شامل صبار علوان الرهن الحيازي

 13 محمد كامل حميد حق الشفعة في القانون العراقي

 14 يوسف محمد جاسم العرف الدستوري

 15 ابتسام تايه جاسم دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق االنسان والحريات العامة

 16 إبراهيم علي عبد دور منظمة الصليب االحمر الدولية في حماية حقوق االنسان

 17 فالح قاسم صادق اثر تملك االجنبي للعقارات في العراق

 18 اثير رعد عبدالهادي تعدد الزوجات

 19 احمد ابراهيم سعد (جريمة اختالس االموال العامة )دراسة مقارنة

 20 أحمد أكرم سعيد االهلية التجارية

 21 أحمد حامد عبد محسن دور مجلـــس اآلمن الدولــي في حماية حقوق اإلنسان

الدولية التحكيم في عقود التجارة   22 احمد حامد عبود حسن 

بيـــــــــن القانـــــون والشريعة احكـــــــــام الخطبة   23 احمـــــد حسين خلف 

 24 احمد شاكر محمود شـــروط الدعوى الدســـتورية

 25 احمد شاكر محمود حسن (دور الموطن في الجنسية ) دراسة مقارنة

 26   احمد عامر هادي اثر نظام الكوتا على ديمقراطية في العراق

 27 احمد عبد اللطيف عبد الستار احكـــــــــام النفقة بيـــــــــن الشريعة والقانون

 28 احمد عبدهللا فرمان اثر التجنس في قانون الجنسية العراقية

 29 أحمد فيصل احمد االعمال التجارية المنفردة

 30 احمد كمال عبدالرحمن القصد الجنائـــي

 31 احمد محمود عباس جريمة الرشوة

 32 احمد مكي تركي حمد جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي

 33 احمد يوسف جاسم خيانة االمانة في قانون العقوبات العراقي

 34 اسامة محمد محيسن جريمة الرشوة في القانون العراقي

 35 استبرق مهدي كاظم الوكالة بالعمولة وانعقادها



 36 أسعد ستار حميد محمد جريمة الضرب المفضي الى الموت في القانون العراقي

 37 اشواق عالء احمد جريمة االيذاء العمد في التشريع العراقي

 38 افراح شكر احمد الدولة القانونية وحقوق االنسان

 39 االء قاسم امين االعمال التجارية بصيغـة مشـروع تـجــاري

 40 ااَلء محمــــــود ابراهيـــــــــم احكـــــــــام الطالق البائن بيـــــــــن القانـــــون والشريعة

 41 اآلء مهدي صالح االمتناع عن المنافسة غير المشروعة

 42 أحمد فيصل احمد االعمال التجارية المنفردة

وأثره في منع الميراث القتل  43 العباس فاضل عبود 

 44 حسين خالد عبد النظام القانوني لإلفراج الشرطي

 45 أمل عالء صائب الركن الشرعي في الجرائم الدولية

 46 آمنة خالد كريم التغيرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة

 47 اميرة ابراهيم عبد الرزاق جريمة التزوير في القانون العراقي

 48 انوار محمد ياسين  حقوق الزوج والزوجة بين القانون العراقي والشريعة االسالمية

دراســة تحلـيلـية اإلســـم التــجاري    49 أنور فوزي خلف 

 50 آيات رعد عبد رسول شركة المشروع الفردي

 51 ايه علي مجيد عقد امتياز المرافق العامة

 52 آية محمد ناصر أساس المسؤولية الدولية

 53 إيالف هادي جواد مسؤولية الناقل البحري

 54 بتـــول عبــــود كامـــل ) النظرية والواقع والمستقبل ( منظمة التجارة الدولية

 55 تمارا كنعان محمد علي عقوبة االعدام في التشريع العراقي

 56 خلدون محمد حمادي ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائية

  اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي

2006لسنة  26في ظـل قانون الجنسية العراقي رقم   
 57 سيف صالح الدين جبار

 58 محمد جمال جداع الرشوة واثرها السلبي على الفرد والمجتمع

دراسة مقارنة في حجة الوداع حقوق االنسان في ضوء خطبة النبي  59 محمد ياس علي  

 60 براء طه ابراهيم الوصية االختيارية بين الشريعة والقانون

 61 بسام فالح جسام تسوية المنازعات الدولية في ظل ميثاق األمم المتحدة

 62 بسام محمد داود تنازع القوانين في منازعات التجارة االلكترونية

 63 بشرى طارق محمود جريمة الخطف في القانون العراقي

 64 بهاء حسين علي البيروقراطية والكفاءة االقتصادية

 65 بيداء ابراهيم يحيى الوصية الواجبة و التكييف القانوني و الشرعي لها

في القانون العراقي جريمة تزويـــر المحـــررات  66 تارا اكبر علي جان 

 67 وسام جاسم محمد تفريد العقوبة في القانون

 68     جاسم حامد جاسم ) دراسة مقارنة( الجريمة المنظمة

 69 جاسم محمد تركي جريمة تحرير صك بدون رصيد

 70 جعفر احمد صالح رضا المجنى عليه واثره في المسؤولية الجزائية



 الحقوق السياسية لألقليات
حــــــــــــازم ناصــــــــر 

 حسيـــــــــن
71 

 72 حذام احمد علوان موانع المسؤولية الجنائية

 73 حسام حسين احمد الحق في حل البرلمان في النظم الدستورية

المؤسسات المتعثرة األزمة المالية وإصالح  74 حسام عماد وهيب 

 75   حسن علي احمد ومدى معالجتها للفقر الزكاة في الشريعة االسالمية

 76 حسن علي حسين احكام العدة في الفقه االسالمي والقانون

 77   حسناء نعمان حسن جريمة التزوير المعلوماتي

 78   حسنين خالد محمد الجرائم االلكترونية

 79 حسين ستار جاسم مبادئ حماية حقوق اإلنسان في النظام األوربي

 80 حسين عباس حسين الدفاع الشرعي كسبب عام لإلباحة

 81 حيدر مناحي غضبان المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسيل االموال

 82 حمزة ياس جهاد احكام المفقود في القانون والشريعة االسالمية

2005حق الحياة في ) دستور   83   حنين عبدالوهاب حسين  دراسة مقارنة (

 84 حوراء عبد الكريم حسن أصول التحقيق اإلداري

الشريعة اإلسالمية نشوز المرأة بين قانون األحوال الشخصية العراقي و   85 حيدر سالم صادق 

 2005حقوق ذوي االحتياجات الخاصة في دستور جمهورية العراق لسنة 

 دراسة مقارنة
 86 حيدر علي خميس العبادي

 87 حيدر عمران عبد الرحمن الحقوق السياسية للمرأة العراقية في الدساتير العراقية

2005جمهورية العراق لعام  حقوق االطفال في ظل دستور  88 حيدر فتح هللا حسين دراسة مقارنة 

 89 حيدر كاظم جواد  دراسة معاصرة أحكام النسب في الفقه والقانون

في الزواج بين قانون االحوال الشخصية العراقي والشريعة االسالمية  االهلية  90 ختام صكبان محسن 

 91 خنساء عالء محمد الخبرة في المسائل الجزائية

 92 داليا اركان ابراهيم احكام العدة بين الشريعة االسالمية و القانون

 93 داليا مزاحم محمد الحبس االحتياطي

 94 ذكرى عبد الكريم عباس أحكام الرضاع مع مقارنة مع القانون المعاصر

 95 رائد خليل عبدالكريم نفقة الفروع واالصول

 96 رسل عبدالرحيم اسماعيل االلتزام بضمان السالمة

2005بدستـــور  حريــة التعبير عن الراي    97 رســـــل محمد احمـد 

 98   رسل محمد علي الحق في السكن

والدساتير المقارنة 2005الحق في التعليم في دستور العراق لسنه   99 رعد فائز علي 

 100 رقية عبدهللا علي الدستور وأهميته

 101 رنا فؤاد عواد واجبات وصالحيات الموظف العام

 102 رنا ناهض حاتم المحكمة االتحادية

 103 رواء حسن علي الحق في التوظف

 104  رواء عادل محمد جريمة االحتيال في القانون العراقي



 105 ريام صالح قدوري المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني

 106 ريام محمد حميد الحق في التنمية

 107 ريم رشيد حميد أحكام التلقيح االصطناعي بين القانون العراقي والشريعة االسالمية

 108 زمن محمد جليل اثر الحكم بعدم دستورية القوانين

بين القانون و الشريعة احكام المريض مرض الموت  109 زهراء حاتم احمد 

 110 زهراء خليل ابراهيم عقد الكفالة واثره على الغير

 111 زهراء نوفل محمد الميراث واركانه وشروطه

 112 زهرة سليم جاسم اللجان البرلمانية في التشريع العراقي

 113 زيد سعد رزوقي التنظيم القانوني للترقية في العراق

 114 زينب رشدي رحيم وسائل االدارة في ضل االحكام العرفية

 115 زينب رعد علي احكام الخلع بين قانون االحوال الشخصية العراقي والشريعة االسالمية

 116 زينب صالح حسن اجراءات التقاضي امام المحاكم االدارية

 117 زينب عبد الرزاق هوبي (الحقوق المالية للموظف العام ) دراسة مقارنة

 118 زينب عبد السالم ستار (التنظيم الدستوري الختصاصات رئيس السلطة التشريعية )دراسة مقارنة

و مـدى الــرقابة علـى دستوريتــه االنحراف التشريعي  119 زينب علي جاسم 

 120 زينب عماد سامي أحكام اإلعارة في القانون العراقي

 121 زينب محمود احمد المسؤلية الجزائية

 122 سارة اسماعيل ذياب التنظيم القـانوني لوضع الموظف تحت التجربة في العراق

 123 ستار كاظم جواد  (الوزير في الدساتير العراقية )دراسة مقارنة

2005اختصاصات رئيس جمهورية العراق في دستور   124 سجى إسماعيل خليل 

 125 سجى عبد الرحمن امام علي النظام القانوني للموظف تحت التجربة

 126 سجى علي حسن الرقابة على سلطة رئيس الدولة التشريعية في الظروف األستثنائية

 127   ســرور حسام هادي ركن االختصاص في القرار االداري

 128 سرور صباح مهدي جرائم النشر والصحافة

اختصاصات مجالس المحافظات وفقا لقانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم 

2008( لسنة 21رقم )  
 129 سرى سعد عبد الكريم

 130 سعد ثابت مرشود االثار القانونية المترتبة على انقضاء وتصفية الشركة المساهمة دراسة مقارنة

 131 سالم محمد حسن عقد الصلح في القانون العراقي والشريعة

 132 سالم مطشر كرمش الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية

 133 ســـالم هاشم عبد الحسن أثـــــــــر التصــــــــــديق النـــــــــــاقص على المعــــــاهدة

 134 سماء فالح مهدي السلطة التقديرية للمشرع ونطاقها

 135 سمر فهمي ناصر جرائم السب والقذف في التشريع العراقي

 136 سناء عبد الكريم جاسم العقد الفاسد في الشريعة والقانون

 137 سوالف وليد فاضل حجية المستند االلكتروني في االثبات

 138 سيف احمد حسين اختصاص مجلس شورى الدولة العراقية في ابداء الرأي والمشورة القانونية

 139  سيف حازم هيالن العالقة بين القانون الدولي االنساني وقانون نزع السالح



 140 سيماء كاظم جواد الحقوق الصحية للفرد العراقي

 141 سيناء إسماعيل سلطان حق الشفعة

 142 شهد حسين توفيق دور ديوان الرقابة المالية في محاربة الفساد المالي

 143 شهد سالم إبراهيم التراضي في عقد الوكالة

 144 شهد محمود حسون االصالح المالي والرقابي في العراق واالستفادة من التجارب الدولية

 145 شهد عبد الوهاب احمد هيئة النزاهة ودورها الرقابي على أموال الدولة

 146 شهالء جمعة داود منظمة التجارة العالمية

 147 شيماء عامر جبار العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

 148 صفاء الدين روكان اسماعيل العجز في موازنة الدولة وتأثيرها على اقتصادها

 149 صفاء علي رشيد االنفعاالت النفسية وأثرها على المسؤولية الجنائية

 150 ضرغام فارس جاسم مبادئ العدالة في تحديد تنازع االختصاص

 151 ضياء جبار ناجي التنظيم القانوني لعقد العمل

 152 طيبة جميل جاسم الحقوق القانونية للعمال

 153 عائشة كامل حسن  السلطات االستثنائية للضبط االداري

 154 عباس ثامرشريف التهرب الضريبي واساليب مكافحته

 155 عباس قدوري خلف اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 156 عبد الرحمن نور الدين ادهم المحل في العقد اإلداري 

 157 عبدهللا ابراهيم كاظم الجنون واثره على المسؤولية الجنائية

 158 عبدهللا احمد علي الجزاءات في القانون الدولي العام واثرها في حفظ السلم واالمن الدوليين

واثره في التفريق القضائي  حبس الزوج  159 عبد هللا محمود حسين 

 160 عبير حسين احمد انحالل العقد عن طريق الفسخ

 161 عــــــــــدي نجــــــــم عبـــــد َرهـــــــن الديــــــــــــــن

 162 عزالدين علي مسلم المسؤولية الجزائية للسكران في القانون العراقي والمصري

 163 عالء ناهض إسماعيل المسؤولية الجزائية لألطباء عن افشاء سر المهنة

 164  علي احمد اسماعيل اهمية القروض في االيرادات العامة للدولة

 165 علي ادهم يحيى اإلفراج الشرطي في العراق

في جذب االستثمار االجنبي  دور الضرائب  166   علي حسن علي 

 167    علي حسين علي انتـــهـــــــــاء عـقــد التــــاميــــن

 168 علي حسين محمود الحجز العقاري واالنذار

 169 علي عبد الكريم عقــيل الحمــــــاية الجنائيــــة لحــق المتهـــم فـــي الخصوصية

 170 علياء صادق محمد دراسة في دور االتحاد االوربي في حماية حقوق االنســــــــــــــــان

 171 علياء محمود علي االكراه في القانون والشريعة االسالمية

 172 عماد محمد مراد الجريمة التأديبية

 173 عمار عبد الحسين جياد التضخم وانواعه وأسبابه واثاره ومعالجته

 174 عمر ابراهيم خليل ماهية الضريبة وخصائصها

 175 عمر سمير عبد الجليل اختصاص الحكومة المحلية بتنظيم الضرائب والرسوم في العراق



 176 عمر طاهر بدر حق تقرير المصير بين نصوص ميثاق األمم المتحدة والواقع التطبيقي

 177 عمر علي جاسم             احكام المهر في الشريعة و القانون

 178 عمران عنيد جسام ركن السبب في العقد اإلداري

مبدأ حظر استخدام القوة او التهديد بها في العالقات الدولية بين ميثاق األمم 

 المتحدة والواقع التطبيقي
 179 غزوان عبد األمير سلمان

 180 غزوان عدنان محمود طبيعة المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير

 181 غفران نجم خورشيد ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق

 182 فاضل خليل فرحان الدية في القانون والشريعة

 183 فاطمة جبار حمه خان اختصاصات محكمة العدل الدولية

 184 فاطمة سلمان عبود احكام ميراث الفروع بين القانون و الشريعة االسالمية

 185 فاطمة عبدهللا علي اإلصالح في التعليم العالي في العراق ومعضلة األزمة المالية

 186 فرح فالح حسان  FOB وعقد بيع  C.I.F االثار القانونية لعقد بيع سيف

 187 فرح مظفر شاكر مسؤولية مصدر القرار اإلداري المنعدم

 188 فرقان علي حسين (التنظيم القانوني لالنهار الدولية )نهر الفرات انموذجا

 189 فهد انور مسافر الجزاء الجنائي

دراسة مقارنة -المضاربة واثرها االيجابي في ازدهار االقتصاد  190 قاسم جاسم 

 191 قاسم حسن علي بيــن القانــون والشريــعة االســالمية جريمة التعذيــب

 192 قاسم علي عبد الرحمن الحـــق فــي الصحـــة

 193 قحطان عيدان مصطفى ماهية العقوبة

 194 قصي ثائر عبد الرحمن اإلنابة القضائية في القانون الدولي الخاص

 195  قصي داود سليم حالة الضرورة في القانون والشريعة

 196 كافي سلمان محمد سلطات اللجان التحقيقية

 197 كرار عبد االمير نجم الغش او التحايل نحو القانون في ظل القانون الدولي الخاص

 198 كرار محمد صباح منظمة التجارة العالمية / االبعاد القانونية في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة

 199 كريم علي كاظم المساهمة الجرمية

بين القانون و الشريعة ميراث ولد اللعان و الزنا  200 كوثر عماد هادي 

 201 الرا مقداد عبد جريمة استغالل النفوذ

 202 لميعة ابراهيم خلف ركن السبب فــــــــــــــــي القرار االداري

 203 ليث خالد حامد التكييف القانوني لجريمة غسيل االموال

علي عباس ليث  الحماية الجنائية للبيئة  204 

 205 ليث هزبرمغير التراضي في العقد اإلداري

 206 محمد احمد جاسم جريمة االحتيال في التجارة االلكترونية

 207 محمد اسماعيل محمد صغر السن وأثره على المسؤولية الجنائية

 208 محمد تركي احمد جريمة البالغ الكاذب

 209 محمد جواد شاكر الزواج دراسة مقارنة بين الفقه والقانون

 210 محمد رعد محمود تعريف الضرورة في الشريعة اإلسالمية



 211 محمد صالح كاظم اجازات موظف الخدمة الجامعية وفقا للقوانين النافذة

 212 محمد عبد الواحد مهدي الوكالة في الزواج والطالق بين الفقه والقانون

 212 محمد عبود تركان اختالف الدين وأثره على عقد الزواج واألرث بين الفقه والقانون

 213 محمد عدنان القتل العمد في الشريعة والقانون

 214 محمد عدنان علي ناجي النفقة وانواعها

 215 محمد كريم احمد   التفريق لعدم اإلنفاق

مهدي محمد نجاح  أثار عقد الوساطة التجارية وأنقضائه  216 

 217 محمد يعقوب حقوق الطفل و تاريخ نشأتها

 218 محمود أنور حيدر حقوق الزوجين في الفقه والقانون

و آثاره القانونية  إبطال قيد التسجيل العقاري  219 محمود علي أحمد 

 220 مروة رشيد احمد جريمة الخطف

 221 مروة علي حسين مقارنة الطالق في االديان السماوية والقانون العراقي

 222 مروة محي دواي الحماية الجنائية للجنين

 223 مصطفى احمد حميد عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة

 224 مصطفى أحمد هادي حقوق الزوجة على الزوج دراسة مقارنة

 225   مصطفى جمعة محمد االثار القانونية للحساب الجاري

 226 مصطفى حاتم عباس ميعاد رفع دعوى اإللغاء دارسة مقارنة

 227 مصطفى شهاب احمد   المسؤولية الجنائية لألطباء

اسماعيل  مصطفى كريم   )دراسة مقارنه( المصرف الربوي والال ربوي    228 

 229 مصطفى يونس مجيد جريمة تزييف العملة في القانون العراقي

 230     مكارم محمد علوان احكام االجرة في نقل االشياء واالشخاص

 231 منتظر سعد محسن الرهن واحكامه في الشريعة والقانون

 232 منذر عبدالناصر يوسف جريمة التهريب الكمركي

 233 منن مقداد علي (اللوائح االدارية )دراسة تحليل مقارن

 234 مهند ناظم علوان االخالل بالبيانات اإللزامية في األوراق التجارية

 235 مياسة طالب موسى أحكام العالمة التجارية

 236 ميالد رباح عبد المطلب انواع االخطار البحرية واهميتها القانونية

 237 مينا قحطان عبد المجيد أثر تطور وسائل االتصال على عقد الزواج وانحالله

 238   نداء حسين مبارك انتهاء المعاهدات

 239 نهى علي ابراهيم الرقابة السياسية على دستورية القوانين

 240 نور الهدى حيدر محمد جريمة االهمال

 241 نور الهدى مزهر زيدان الكمبيالة والسند لألمر

 242 نور خالد نصيف أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية

 243 نور رياض عدنان في التشريعات العراقية استقالل القضاء

 244 نور سعد جاسم تعطيل الدستور

 245 هاله إسماعيل ذياب جــــريـــــمــة الـــرشـــوة االنـتـخــابــيـــــــة



 246 هالة ساجد محمود الرقابة على دستورية القوانين

ظروف الجرائم ومدى تأثيرها في تقدير العقوبة في قانون العقوبات العراقي 

 جريمة السرقة انموذجا
 247 هجران هاتف مجيد

 248 هدى احمد عبود إثر تنفيذ المعاهدات الدولية على الغير

 249 هدى صالح علي  ) دراسة مقارنه ( الحق في اقتراح القوانين

 250 هدية عماد عبد المطلب االرهاب الدولي

 251 هيفاء تركي عبد اكزار موانع المسئولية الجزائية

هادي جسام وسام عبد الخطا الطبي  251 

2005اختصاصات مجلس الوزراء في دستور   252 وليد إبراهيم محمد محسن 

 253 وليد خالد وهيب المسؤولية الجنائية في افشاء اسرار الوظيفة

2005مبدأ الفصل بين السلطات في العراق لدستور   254 وليد نجيب عبد هللا 

 255 ياسر سلمان كتاب االنتخاب

 256 ياسين خضير عباس اعتراف المتهم واثره في االثبات

 


