
 ت اسم الطالب اسم البحث

جريمة القتل العمد مع سبق 
االصرار والترصيد في ضوء 

  القانون 
 1             نادية خالد حسين     

استجواب المتهم وفقا للقانون 
 2  ايمان احمد خليل  العراقي

 3  ورود رعد جميل  التعويض عن الطالق التعسفي

الجنون واثره على المسؤولية 
  الجنائية

 4  محمد قاسم محمد

 5  شيرين عامر عباس  جريمة التسول

 6  عمر حسين لطيف  احكام العدة بين الشريعة والقانون 

نمارق ياسر حسن          أحكام الطالق التعسفي 
                               سعود

7 

االحتيال في قانون العقوبات 
 8  مصطفى يوسف صالح  العراقي

 9  مصطفى احمد موسى  جريمة السرقة الكترونية

 10  حيدر محمد عبد الرحيم االحتيال االلكتروني

ضمانات المتهم في مرحلتي 
  التحقيق والمحاكمة

 11  فيصل فخري سلمان

 12  احمد عالء الدين حسين  جريمة تزوير المحررات الرسمية

 13  مصطفى خشان جميل  الشروع في الجريمة

 14  حمزة حكيم محمود  الجرائم االقصادية

 15  عبد الكريم عدنان عبد الكريم  الركن المادي للجريمة

جريمة التزوير في قانون العقوبات 
  العراقي

 16  مصطفى محمد محمود



 17  عبدهللا علي حسين  الركن المعنوي للجريمة

 18  دعاء خليفة رحيم  االرهاب المعلوماتي

 19  علي السجاد خليل سعد  مبدأ الشرعية الجزائية

 20 نورس عبد الحميد شهاب  االكراه في القانون الجنائي

العفو عن العقوبة في الشريعة 
  والقانون 

 21  فاضل عبد االمير جواد

تطبيق القانون الجنائي من حيث 
  المكان

 22  علي ستار عباس

 23  محمد حميد كاظم  الحجز على اموال المتهم

 24  عالء حسين كاظم اسباب االباحة

 25  حسن محسن عباس  القصد الجنائي في الجريمة

 26  وجدي فيصل تركي  جزاء جريمة السرقة

التلبس الجرمي ) الجريمة 
  ( المشهودة

 27  علي شاكر حمود

 28  محمد هادي صالح  جريمة القذف

المسؤولية الجنائية عن الخطأ 
 29  مثنى عبد الحكيم محمد  الطبي

حق الدفاع الشرعي في قانون 
  العقوبات

 30  سعد تحسين عبد

 31 حذيفة عدنان جوامير  جريمة االختالس

 32  حسين كريم مولود  المساهمة الجنائية

 33  نبراس سامي محمد  جريمة االتفاق الجنائي

 34  صفا احسان حيدر  اثبات الجريمة المعلوماتية

 35  فهد عبد القادر عبد الرحيم  جريمة تبييض االموال

 36  سليمان خليل ابراهيم  المساهمة الجنائية



 40  مصطفى سالم عبد  مبدأ شخصية العقوبة

جريمة السرقة في قانون العقوبات 
  العراقي

 41  مصطفى قاسم محمد

 42  هشام عطية فهد  الصلح الجنائي

نظرية الظروف الطارئة وتأثيرها 
  على العقد

 43  محمد نوري هادي

 44  علي كريم دلفي  التفريد العقابي

 45  حنين محمد صالح  النظام القانوني لحوالة الدين

الحماية القانونية لحق المؤلف ) 
  ( دراسة في القانون العراقي

 46  امنة عبد الرسول كاظم

 47  هاني محمد عبد الحسين  جزاء جريمة القتل العمد

 48  دعاء عباس ابراهيم  جريمة اصدار شيك بدون رصيد

جريمة السرقة وتميزها عن جريمة 
 49  جبار هادي نجم الخيانة

 50  مريم صالح حسن  توقيف المتهم

    51 

النظام القانوني للثمن في عقد 
  البيع

 52  مرتضى محمد حميد

 53  رامي علي فالح  موانع ترقية الموظف

 54  بالل قيس جعفر  التعويض عن الضرر المرتد

الرقابة التشريعية على تنفيذ 
  الموازنة العامة في العراق

 55  حسن ناظم محمود

 56  عمار مزاحم مبارك  العقد االداري الدولي

الخطأ التقصيري وتطبيقاته في 
 57  حنان نجم عبد  القانون المدني



 58  حازم عبد سهيل  االيجار من الباطن

السبب الصحيح واثاره على حق 
  الملكية

 59  زينة حميد محسن

الفعل الضار ) الغير المشروع ( 
 60  عبد الصمد مهند عبد الستار   في تنازع القوانين

 61  رغد جميل حسن حسين اسباب التهريب الضريبي

 62  حوراء اياد مهدي  التنظيم القانوني للمرافق العامة

 63  احمد عادل جبار  تعديل المعاهدات الدولية

 64  حيدر محمد علي  نهاية العقود االدارية

 65  زهراء عمران محمد  حقوق االجئين

 66  هيثم وليد ابراهيم  الحماية الدولية للمهاجرين

الحق في الحياة في اطار المواثيق 
  الدولية

 67  أرينا قاسم بساتي

تسوية المنازعات الدولية بالطرق 
  السليمة

 68  االء داغر حمودي

النظام القانوني لتخفيض راس 
 69  نورس ابراهيم عبد الرزاق  المال في الشركة المساهمة

 70  قيس زهير سلمان  الوكالة بالعمولة

النظام القانوني لبيع االسهم في 
الشركات المساهمة ) مسجلة وغير 

  ( مسجلة
 71  مصطفى رفعت مزهر

 72  اسامة قاسم علي  تصفية الشركات التجارية

 73  عذراء كريم حسن  الحماية القانونية لالسم التجاري 

بطالن الحكم في قانون المرافعات 
 74  مصطفى رباح محمد  المدنية العراقي



 75  علي منعم زكي  اثار القيد في السجالت التجارية

مدى حجية التوقيع االكتروني في 
  ( االثبات ) دراسة مقارنة

 76  دعاء عبد الكريم مراد

المنافسة غير المشروعة ) دراسة 
 77 االء حمد عباس   ( في القانون العراقي

 78  انس شامل حمرين  انتهاء المعاهدات الشارعة

الخدمات المصرفية الكترونية 
  وطبيعتها القانونية

 79  فاطمة علي عبيد

 80  زهراء مثنى عباس  التحكيم في القانون العراقي

التزامات البنك في عقد فتح 
  االعتماد المستندي

 81  احمد خالد احمد عزيز

 82  عبد الرزاق جسام زيدان  الطبيعة القانونية لحق المؤلف

 83  ابو بكر حسين حسن عباس  الغش في طلب خطاب الضمان

حقوق المساهمين في الشركة 
 84  علي عراك ابراهيم  المساهمة في القانون العراقي

 85 عماد داود سلمان  تفسير الدستور

النظام البرلماني العراقي لدستور 
2005 

 86  ايسر جميل فالح

تحفظات دول االطراف في 
 87  ريام ثاير محمود  اتفاقيات حقوق االنسان

 88  رسل عبد الحافظ محمود  حقوق االباء في التربية الدينية

 89  موفق علي عباس  المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

منظمة العفو الدولية ودورها في 
  حماية حقوق االنسان

 90  زينب سعد عزيز

ضمانات حقوق االنسان في ظل   91  سجى عالء عزيز



  قانون الطوارى 
الحقوق المدنية والسياسية لمكتسبي 

  الجنسية العراقية
 92  سهر سعد رزوقي

 93  محمد ثامر مجيد  اساس القانون الدولي العام

2005المواد الخالفية في دستور   94  صادق حسن عبد الهادي 

الطعون في االنتخابات التشريعية 
في العراق والجهات المختصة 

  بالنظر فيها
 95  هدى جاسم محمد

تأديب المعلمين للتلميذ بين مواثيق 
  حقوق االنسان والتشريعات النافذة

 96  علي نزهان شوكت

حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية 
  واالقليمية والدساتير المقارنة

 97  عثمان فيصل احمد

التكامل بين القانون الدولي العام 
 والقانون الدولي االنساني

 98  سعد ذياب خلف

العالقة بين القانون الدولي العام 
  والقانون الداخلي

 99  خضير خالد سبع

 100  سجاد حسن موسى  االعتراف بالدولة

بيت الطاعة بين القانون العراقي 
  والشريعة االسالمية

 101  خالد وليد توفيق

احكام العدة في التشريعات 
 102  ايمان فاضل خضير  االسالمية والقانون 

 103  بيداء قصي سلمان  مفهوم العرف الدستوري واركانه

 104  حازم فاضل عبد االنتخاب

 105  علي فاضل محمد  الدولة الموحدة والدولة االتحادية

الرقابة القضائية على مشروعية   106  علي هادي نجم عبد الوهاب



  المعاهدات الدولية
 107  نور صكبان رحيم الزواج خارج المحكمة واثاره

دور المحكمة االتحادية العليا في 
  العراق في حماية حقوق االنسان

 108  فاطمة وسام ابراهيم

اسلحة الدمار الشامل بموجب 
 109  محمد برهم فرحان  القانون الدولي

االرهاب الدولي وحركات التحرر 
الوطني في ضوء احكام القانون 

  الدولي العام
 110  احمد حسين عبدهللا

الحماية الدولية للبيئة اثناء 
  النزاعات المسلحة

 111  زينب جاسم حسين

النظام القضائي للمحكمة الجنائية 
 112 ماهر رياض شنيف  الدولية

 113  احمد رشيد محمود  الركن الشرعي في الجرائم الدولية

الطالق الرجعي بين الشريعة 
  والقانون 

 114  حسين جبار حسن

القوى السياسية ومحددات التعاون 
  واالختالف

 115  مروة عباس فاضل

دور االستثمار االجنبي في تحقيق 
  التنمية االقتصادية

 116  علي عامر محمد

مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
 117  محمد اسماعيل خميس  التأسيس والتوجهات

دور المؤسسة التنفيذية في العملية 
  التشريعية

 118  علي ليث جبار

دور المبعوث الدولي لالمم المتحدة   119  علي طالب عمران



  في االزمة السورية
احكام تسجيل االسم التجاري 

  وحمايته والتصرف به
 120  فرح احمد

دور المنظمات االقليمية في حل 
 121  صابرين هادي عبود  النزاعات الدولية بين اعضائها

دور رئيس الوزراء في النظم 
 122  رانية احمد مزهر قدوري   البرلمانية العراق انموذجا

 123  امال باقر حمادي  قبول الحوالة التجارية بالتدخل

 124  غفران منير شهاب  تظهير االوراق التجارية

 125 احمد عقيل عمران  اثار التظهير الناقل للملكية

شركات االستثمار المالي وحمايه 
  صغار المستثمرين

 126  شيماء عبد الهادي عبد االمير

مستقبل االتحاد االوربي بعد خروج 
 127  فاطمة ظافر نكة  بريطانيا

االصالح السياسي وتاثيره على 
المشاركة السياسية والنظام 
  السياسي االوربي انموذجا  

 128  نور هشام عبود

االمريكية بعد  -العالقة التركية 
2016محاولة االنقالب في   

 129 كرار كمال رشيد

احكام الخطبة بين القانون 
  والشريعة

 130  جاسم محمد عبد الرضا

العرف واثره في قانون االحوال 
  الشخصية

 131  يوسف طالب حسن

اسباب انتشار الطالق ديالى 
  نموذجا

 132  نبراس طه محمود



 133  شذى حسن سعود  عقد ايجار السفينه

 134  حامد ماجد عبد االمير  الدعوة المدنية

 135  كاظم كريم كاظم  النظام القانوني للصك

 136  ايالف عبد الحسن عبد القادر  النظام القانوني لالكتتاب

 137  ايات محمد نجم  الشخصية المعنوية للشركة

 138  محمد ستار خضير  البيع بشرط التجربة

 139  شيرين ياسين عنوان  اثر فسخ العقد على المتعاقدين

ايقاف العقد لعيب الغبن مع 
  التغرير

 140  حيدر احمد عبد

 141  مروة احمد عبدهللا  التزام المستاجر بصيانه المأجور

 142  كواكب جاسم محمد  النظام القانوني لتجديد الدين

 143  يوسف محمود سلمان  الحق في حبس الثمن في العقد

 الوفاء مع الحلول ) الحلول الشخصي
)  

 144  عمر نصر سكران

 145  سيف صالح عبد الوهاب  الحوافز المادية لالستثمار االجنبي

 146  عبد الكريم حسين علوان  اسباب زيادة النفقات العامة

االهمية االقتصادية للضرائب 
  والرسوم

 147  عمار فاضل حسين

الرقابة القضائية على دستورية 
  القوانين

 148  يوسف رشيد محمد

 149  زينب حسين نصيف  وسائل اسناد السلطة

الحقوق االقتصادية في دستور 
2005 

 150  ايمن اكرم محمد

 151 اسيل محمود درياس  الدولة اركانها وخصائصها

 152  جابر حميد عبدهللا الحماية الدستورية لمبدأ المساوة



صالحيات رئيس الجمهورية في النظام 
 153  عبد الرحمن سكندر عبد  الرئاسي

 154  احمد علي عبدهللا  دمج الشركات في القانون العراقي

 155 خليل عليان جاسم  مبدأ شرعية السلطة
                                          

  
 


