
١

المالحظات السنةاسم البحثاالسمت

عمر عبد الحمید عمر ١- ٢٠١٢
التكریتي

ماجستیر٢٠٠١میثاق االمم المتحدة ومبدأ السیادة

عمر عبد الحمید عمر ٢- ٢٠١٢
التكریتي

ماجستیر٢٠٠١میثاق االمم المتحدة ومبدأ السیادة

ماجستیر٢٠٠٢ي مرحلة المحاكمةضمانات المتھم العسكري فمحمد عباس حمودي الزبیدي٣- ٢٠١٢

ماجستیر٢٠٠٢ضمانات المتھم العسكري في مرحلة المحاكمةمحمد عباس حمودي الزبیدي٤- ٢٠١٢

ماجستیر٢٠١١دور الوسائل العلمیة الحدیثة في االثبات الجنائيخالد عوني خطاب٠٥

ماجستیر٢٠١١ائيدور الوسائل العلمیة الحدیثة في االثبات الجنخالد عوني خطاب٠٦

ماجستیر٢٠٠١النظام  المالي للزوجین رعد مقداد محمود الحمداني٠٧

ماجستیر٢٠٠١النظام  المالي للزوجین رعد مقداد محمود الحمداني٠٨

ماجستیر٢٠١٠العولمة  والمنظمات الدولیة المالیةشیماء عبد الستار اللیلة٠٩

ماجستیر٢٠١٠عولمة  والمنظمات الدولیة المالیةالشیماء عبد الستار اللیلة٠١٠

محمد یاسر محمد عبدهللا٠١١
العبوبي

ماجستیر٢٠٠٢الحمایة الجنائیة لجثة المیت

یاسر محمد عبدهللا محمد ٠١٢
العبوبي

ماجستیر٢٠٠٢الحمایة الجنائیة لجثة المیت

ماجستیر٢٠٠١جرائم التھریب الكمركي في العراقعبود علوان منصور٠١٣

ماجستیر٢٠٠١جرائم التھریب الكمركي في العراقعبود علوان منصور٠١٤

ماجستیر٢٠٠٢دور المنظمات الدولیة في تسویة المنازعاتخلف رمضان محمد الجبوري٠١٥

ماجستیر٢٠٠٢دور المنظمات الدولیة في تسویة المنازعاتخلف رمضان محمد الجبوري٠١٦

اثر الضروف على مسؤولیة المساھمین في صمد عليكمال عبد ال٠١٧
الجریمة

ماجستیر٢٠٠١

اثر الضروف على مسؤولیة المساھمین في كمال عبد الصمد علي٠١٨
الجریمة

ماجستیر٢٠٠١

عز الدین میرزا ناصر ٠١٩
العباسي

ماجستیر٢٠٠١االسم التجاري

عز الدین میرزا ناصر ٠٢٠
العباسي

ماجستیر٢٠٠١االسم التجاري

المعلومات العالمیةالتعاقد عن طریق شبكةنزار حازم محمد حسین٠٢١
االنترنیت

ماجستیر٢٠٠٢



٢

التعاقد عن طریق شبكة المعلومات العالمیة نزار حازم محمد حسین٠٢٢
االنترنیت

ماجستیر٢٠٠٢

ماجستیر٢٠٠٥المحكم التجاري الدوليمصطفى ناطق الناصري٠٢٣

ماجستیر٢٠٠٥المحكم التجاري الدوليناطق الناصريمصطفى ٠٢٤

شیماء محمد سعید  خضر ٠٢٥
البدراني

ماجستیر٢٠٠٥احكام عقد الصلح

شیماء محمد سعید  خضر ٠٢٦
البدراني

ماجستیر٢٠٠٥احكام عقد الصلح

المسؤولیة المدنیة الناجمة عند استخدام المبیدات صابر حسین عیسى الجبوري٠٢٧
یةالزاع

ماجستیر٢٠٠٢

المسؤولیة المدنیة الناجمة عند استخدام المبیدات صابر حسین عیسى الجبوري٠٢٨
الزاعیة

ماجستیر٢٠٠٢

ماجستیر٢٠٠١احكام المحدثات في المأجورعبدهللا البیاتيعامر عاشور ٠٢٩

ماجستیر٢٠٠١احكام المحدثات في المأجورعامر عاشور عبدهللا البیاتي٣٠

ماجستیر٢٠٠١عقد االشتراك بخدمات االتصاالت ندى محمد ذنون احمد٣١

ماجستیر٢٠٠١عقد االشتراك بخدمات االتصاالتندى محمد ذنون احمد٣٢

ماجستیر٢٠٠٢تنازع القوانین في مسائل المیراث والوصیةمنصور یحیى عبدهللا محمد ٣٣

ماجستیر٢٠٠٢في مسائل المیراث والوصیةتنازع القوانین منصور یحیى عبدهللا محمد ٣٤

ماجستیر١٩٩٩التسلیم في جرائم االموال  في التشریع العراقيمحمد مردان٣٥

ماجستیر١٩٩٩التسلیم في جرائم االموال  في التشریع العراقيمحمد مردان٣٦

یرماجست٢٠٠٢مسؤولیة الشریك في الشركة التضامنیةافراح عبد الكریم خلیل ٣٧

ماجستیر٢٠٠٢مسؤولیة الشریك في الشركة التضامنیةافراح عبد الكریم خلیل ٣٨

ھند فالح محمود صالح ٣٩
العالف

ماجستیر٢٠٠١بیع العقار بالمزایدة

ھند فالح محمود صالح ٤٠
العالف

ماجستیر٢٠٠١بیع العقار بالمزایدة



٣

ماجستیر٢٠٠١ناجمة عن عملیات نقل الدمالمسؤولیة المدنیة المحمد جالل حسن االتروشي ٤١

ماجستیر٢٠٠١المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدممحمد جالل حسن االتروشي ٤٢

ماجستیر٢٠٠٢التجدید الضمني لعقد االیجاررائدة محمد محمود النجماوي٤٣

ماجستیر٢٠٠٢التجدید الضمني لعقد االیجاررائدة محمد محمود النجماوي٤٤

ماجستیر٢٠١٠ضمانات الحقوق والحریات العامة ووسائلشیماء علي سالم الجبوري ٤٥

ماجستیر٢٠١٠ضمانات الحقوق والحریات العامة ووسائلشیماء علي سالم الجبوري ٤٦

ماجستیر٢٠٠٢اعادة المحكمة في الدعوى  المدنیةمحمود فخر الدین عثمان٤٧

ماجستیر٢٠٠٢اعادة المحكمة في الدعوى  المدنیةن عثمانمحمود فخر الدی٤٨

حسین عمر حاجي رسول ٤٩
الشیخاني

ماجستیر٢٠٠٣دور المنظمات الدولیة في تعزیز حقوق االنسان

حسین عمر حاجي رسول ٥٠
الشیخاني

ماجستیر٢٠٠٣دور المنظمات الدولیة في تعزیز حقوق االنسان

ماجستیر٢٠١٢المنع  من التصرفشروطعبد هللانور نجم ٥١

ماجستیر٢٠١٢شروط  المنع  من التصرفنور نجم  عبد هللا٥٢

ماجستیر٢٠٠٢تعدد الزوجات بین االخالق والتعبیرمحمد حجازي٥٣

ماجستیر٢٠٠٢تعدد الزوجات بین االخالق والتعبیرمحمد حجازي٥٤

ماجستیر٢٠٠٢الجنسیة العراقیةاحكام التجنس في قانون یونس محمود كریم٥٥

ماجستیر٢٠٠٢احكام التجنس في قانون الجنسیة العراقیةیونس محمود كریم٥٦

تنظیم طرق ووسائل الحرب الملحقین مھدي صالح خضر٥٧
كولینالبروتو

ماجستیر٢٠٠٢

ماجستیر٢٠٠٢احكام التجنس في قانون الجنسیة العراقیةیونس محمود كریم٥٨

ماجستیر٢٠٠٢عوارض في الدعوى المدنیةیاد ثامر نایفاج٥٩

ماجستیر٢٠٠٢عوارض في الدعوى المدنیةاجیاد ثامر نایف٦٠



٤

ماجستیر٢٠٠١دور الخصوم في االثبات المدنيسجى  عمر ال عمرو٦١

ماجستیر٢٠٠١دور الخصوم في االثبات المدنيسجى  عمر ال عمرو٦٢

دراسة مقارنة في ( مبدء  الثبوت القانوني ضياوان عبد هللا الفی٦٣
)االثبات المدني 

ماجستیر٢٠٠١

دراسة مقارنة في ( مبدء  الثبوت القانوني اوان عبد هللا الفیضي٦٤
)االثبات المدني 

ماجستیر٢٠٠١

النظام  القانوني للزواج في القوانین العراقیة علي صالح یاسین  الحدیثي٦٥
القدیمة 

اجستیرم٢٠٠٢

النظام  القانوني للزواج في القوانین العراقیة علي صالح یاسین  الحدیثي٦٦
القدیمة 

ماجستیر٢٠٠٢

ماجستیر٢٠١٠النظام القانوني للمحل التجاريفوزیة موفق ذنون جاسم٦٧

ماجستیر٢٠١٠النظام القانوني للمحل التجاريفوزیة موفق ذنون جاسم٦٨

العالقة بین مجلس االمن والنظام االساسي النعیميمحمد ناظم داؤد٦٩
للمحكمة الجنائیة  الدولیة 

ماجستیر٢٠١٠

العالقة بین مجلس االمن والنظام االساسي محمد ناظم داؤد النعیمي٧٠
للمحكمة الجنائیة  الدولیة 

ماجستیر٢٠١٠

ت في المسؤولیة المدنیة الناجمة عن االصابامحمد طاھر قاسم القیسي٧١
بعض  الدفاع عن النفس

ماجستیر٢٠٠١

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن االصابات في محمد طاھر قاسم القیسي٧٢
بعض  الدفاع عن النفس

ماجستیر٢٠٠١

وسام نعمت ابراھیم محمد ٧٣
السعدي

ماجستیر٢٠٠١المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

وسام نعمت ابراھیم محمد ٧٤
السعدي

ماجستیر٢٠٠١مات الدولیة غیر الحكومیةالمنظ

المركز القانوني لرئیس الوزراء في الدساتیر عصام سعید عبد العبیدي٧٥
العراقیة

ماجستیر٢٠٠١

المركز القانوني لرئیس الوزراء في الدساتیر عصام سعید عبد العبیدي٧٦
العراقیة

ماجستیر٢٠٠١

ماجستیر٢٠٠١الشركة المساھمةالتزامات المساھم فيبشرى خالد تركي٧٧

ماجستیر٢٠٠١التزامات المساھم في الشركة المساھمةبشرى خالد تركي٧٨



٥

ماجستیر١٩٩٩العالقة بین السلطات في الدساتیر العراقیةسحر محمد نجیب جرجیس٧٩

ماجستیر١٩٩٩العالقة بین السلطات في الدساتیر العراقیةسحر محمد نجیب جرجیس٨٠

ماجستیر٢٠٠١االعتداء على المال المثقل من قبل مالكةاشجان خالص محمد علي٨١

ماجستیر٢٠٠١االعتداء على المال المثقل من قبل مالكةاشجان خالص محمد علي٨٢

ماجستیر٢٠٠١االمم المتحدة في ظل العولمةفیصل بن محمد الساسي٨٣

ماجستیر٢٠٠١ظل العولمةاالمم المتحدة في فیصل بن محمد الساسي٨٤

ماجستیر٢٠٠٢وسائل تولي السلطة وتطبیقاتھا في دساتیر عربیةدولة احمد عبد هللا محمد٨٥

ماجستیر٢٠٠٢وسائل تولي السلطة وتطبیقاتھا في دساتیر عربیةدولة احمد عبد هللا محمد٨٦

ماجستیر١٩٩٨القرار االداري نعم احمد محمد الدوري٨٧

ماجستیر١٩٩٨القرار االداري م احمد محمد الدورينع٨٨

ماجستیر٢٠٠٣التحقیق االداري في الوظیفة العامة احمد محمد الربیعي٨٩

ماجستیر٢٠٠٣التحقیق االداري في الوظیفة العامة احمد محمد الربیعي٩٠

ماجستیر١٩٩٩مبدا سیادة الشعب في الدساتیر العراقیةسیفان باكراد  میسروب٩١

ماجستیر١٩٩٩مبدا سیادة الشعب في الدساتیر العراقیةسیفان باكراد  میسروب٩٢

انسام علي عبد هللا احمد ٩٣
الصائغ

العنصر الشخصي لالختصاص في القرار 
االداري

ماجستیر٢٠٠١

انسام علي عبد هللا احمد ٩٤
الصائغ

العنصر الشخصي لالختصاص في القرار 
االداري

جستیرما٢٠٠١

قیدار عبد القادر صالح ال ٩٥
حمو

ماجستیر٢٠٠٢السبب في القرار االداري

قیدار عبد القادر صالح ال ٩٦
حمو

ماجستیر٢٠٠٢السبب في القرار االداري

جزاءات اخالل المكلف بالتزامات الضرائب رفل حسن حامد محمد٩٧
المباشرة

ماجستیر٢٠٠٣

ماجستیر٢٠٠٣اخالل المكلف بالتزامات الضرائب جزاءاترفل حسن حامد محمد٩٨



٦

المباشرة

ماجستیر٢٠١١حق المنفعةعمر ریاض  احمد٩٩

ماجستیر٢٠١١حق المنفعةعمر ریاض  احمد١٠٠

الخارجي في القانون الدولي الفضاءتلوث بیئة  سھى حمید سلیم الجمعة ١٠١
العام 

ماجستیر٢٠٠٢

تلوث بیئة  الفضاء الخارجي في القانون الدولي ة سھى حمید سلیم الجمع١٠٢
العام

ماجستیر٢٠٠٢

ماجستیر١٩٩٨في التشریع العسكري العراقيالمجلس التحقیقيعباس فاضل سعید١٠٣

ماجستیر ١٩٩٨المجلس التحقیقي في التشریع العسكري العراقيعباس فاضل سعید١٠٤

فاعلیة االدارة وضمانات الموظف الموازنة بیننداء محمد غزال قاسم١٠٥
العام في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  

االشتراكي

ماجستیر١٩٩٩

الموازنة بین فاعلیة االدارة وضمانات الموظف نداء محمد غزال قاسم١٠٦
العام في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  

االشتراكي

ماجستیر١٩٩٩

قادر مصطفى رمضان عبد ال١٠٧
العقراوي 

ماجستیر٢٠١٠احكام الولد المشتبھ في نسبھ 

مصطفى رمضان عبد القادر ١٠٨
العقراوي

ماجستیر ٢٠١٠احكام الولد المشتبھ في نسبھ

ماجستیر٢٠١٢مسوؤلیة الشركة القابضة عن الشركةالتابعة محمد یونس محمد العبیدي ١٠٩

ماجستیر٢٠١٢الشركة القابضة عن الشركةالتابعة مسوؤلیة محمد یونس محمد العبیدي ١١٠

ماجستیر٢٠١٢النفاذ المعجل رؤى خلیل ابراھیم ١١١

ماجستیر٢٠١٢النفاذ المعجل رؤى خلیل ابراھیم١١٢

ماجستیر٢٠٠٠تنازع القوانین في االموال المعنویةبدران شكیب عبد الرحمن ١١٣

ماجستیر٢٠٠٠القوانین في االموال المعنویةتنازعبدران شكیب عبد الرحمن ١١٤

ماجستیر٢٠١١تاجیل المرافعة في الدعوى المدنیةثائر رجب احمد الجبوري١١٥

ماجستیر٢٠١١تاجیل المرافعة في الدعوى المدنیةثائر رجب احمد الجبوري١١٦



٧

رماجستی٢٠٠٠النظام القانوني للرسوم صدام سعد هللا محمد البیاتي١١٧

ماجستیر٢٠٠٠النظام القانوني للرسوم صدام سعد هللا محمد البیاتي١١٨

ماجستیر٢٠١١فلسفة المیراث طارق عبد القادر حسین العبد١١٩

ماجستیر٢٠١١فلسفة المیراث طارق عبد القادر حسین العبد١٢٠

عدور المساھم في الشركة المساھمة باالطالرواء یونس محمد النجار١٢١
على وثائقھا

ماجستیر٢٠٠٢

دور المساھم في الشركة المساھمة باالطالع رواء یونس محمد النجار١٢٢
على وثائقھا

ماجستیر٢٠٠٢

نسب المولود في الشریعة اإلسالمیة والتشریع ندى سالم حمدون مال علو١٢٣
العراقي

ماجستیر١٩٩٧

ریعة اإلسالمیة والتشریع نسب المولود في الشندى سالم حمدون مال علو١٢٤
العراقي

ماجستیر١٩٩٧

ماجستیر١٩٩٧كسب ملكیة المضمونات بالضمانجبل محمدناصر ١٢٥

ماجستیر١٩٩٧كسب ملكیة المضمونات بالضمانناصر جبل محمد١٢٦

ماجستیر٢٠١١الناجمة عن خالفة الدول  وتسویتھاصفاء سمیر ابراھیم١٢٧

ماجستیر٢٠١١الناجمة عن خالفة الدول  وتسویتھایمصفاء سمیر ابراھ١٢٨

ماجستیر٢٠١١احكام الرجعة الطائيعبد هللا سالم عبد هللا ١٢٩

ماجستیر٢٠١١احكام الرجعة عبد هللا سالم عبد هللا الطائي١٣٠

زیاد عبد الوھاب عبد هللا ١٣١
النعیمي

ماجستیر٢٠١١ظل القانون الدوليالتنظیم االقلیمي في 

زیاد عبد الوھاب عبد هللا ١٣٢
النعیمي

ماجستیر٢٠١١التنظیم االقلیمي في ظل القانون الدولي

طرق االثبات في دعاوي االحوال الشخصیة نادیة خیر الدین١٣٣
المتعلقة بالمسائل غیر المالیة

ماجستیر٢٠١١

طرق االثبات في دعاوي االحوال الشخصیة نادیة خیر الدین١٣٤
المتعلقة بالمسائل غیر المالیة

ماجستیر٢٠١١

ساجدة فرحان  حسین ١٣٥
الجبوري

ماجستیر٢٠١٠حق االجنبي في التملك 



٨

ساجدة فرحان  حسین ١٣٦
الجبوري

ماجستیر٢٠١٠حق االجنبي في التملك 

یرماجست٢٠١٠المركز القانوني للعامل في التشریع العراقيھاشم محمد احمد الجحیشي ١٣٧

ماجستیر٢٠١٠المركز القانوني للعامل في التشریع العراقيھاشم محمد احمد الجحیشي ١٣٨

ماجستیر٢٠١٠اختصاص الدولة في القانون الدولي المعاصر عبد العزیز رمضان علي١٣٩

ماجستیر٢٠١٠اختصاص الدولة في القانون الدولي المعاصر عبد العزیز رمضان علي١٤٠

ماجستیر٢٠١٣انشاء االلتزام باالرادة المنفردة ولید ابراھیمیسرى١٤١

الحمایة القانونیة للمیاة من التلوث والمسؤولیة ھالة صالح یاسین الحدیثي١٤٢
المدنیة الناجمة عن استخدامھا 

ماجستیر٢٠١٣

ماجستیر٢٠٠٤حق الخصوصیة في القانون الجنائيعلي احمد عبد الزغبي١٤٣

ماجستیر٢٠١٣اشخاص القانون الدولي العام في ظل العولمةس علي حسین عكلة فرا١٤٤

ماجستیر٢٠٠٢الشرعیة الجزائیةطالل عبد حسین البدراني١٤٥

ماجستیر٢٠٠٢الشرعیة الجزائیةطالل عبد حسین البدراني١٤٦

ماجستیرقیصر سالم یونس١٤٧

ماجستیر٢٠٠٥ت الریاضیة بالتحكیم تسویة المنازعامحمد جمال محمد طاھر١٤٨

ماجستیر٢٠٠٢وسائل تولي السلطة وتطبیقاتھا في دساتیر عربیةدولة احمد عبدهللا١٤٩

ماجستیر٢٠١١القوة التنفیذیة للمحرات مروة خلیل ابراھیم١٥٠

المسؤولیة المدنیة للمساھمین في تنظیم االنشطة محمد سلیمان محمد االحمد١٥١
یة دراسة تحلیلیةالریاض

ماجستیر٢٠٠٠

ماجستیر٢٠٠٦قسمة المال المشاعمحمد احمد عیسى١٥٢

ماجستیر١٩٩٨عبء االثبات في الدعوى المدنیةنجالء توفیق نجیب ١٥٣

ماجستیر٢٠٠٣الحمایة الجنائیة للحریات الفردیةعبد الحكیم ذنون١٥٤

ماجستیر٢٠٠٤لدولي العام التدخل الھدام والقانون اعدي محمد رضا١٥٥



٩

القررات التنظیمیة في مجال الضبط االداري نعم احمد الدوري١٥٦
ورقابة القضاء علیھا

ماجستیر٢٠٠٣

ماجستیر٢٠٠٥النظام القانوني للموظف الفعليقیدار عبد القادر١٥٧

ملف شمال االطلسي وحفظ السلم واالمن عمر عبد الحمید عمر ١٥٨
الدولیین

ماجستیر٢٠٠٦

رقابة محكمة التمییز على  القاضي الجنائي في ھاني یونس احمد١٥٩
تقدیر االدلة

ماجستیر٢٠٠٥

ماجستیر٢٠١١االقوة التنفیذیة للمحرراتمروة خلیل ابراھیم العبیدي١٦٠

ماجستیر٢٠١٠سلطة القاضي التقدیریة في الزواجعبد المجید محمد١٦١

ماجستیر٢٠١٠سلطة القاضي التقدیریة في الزواجعبد المجید محمد١٦٢

دور دیوان الرقابة  المالیة على تنفیذ النفقات عمر غانم  حامد١٦٣
العامة

ماجستیر٢٠١١

دور دیوان الرقابة  المالیة على تنفیذ النفقات عمر غانم  حامد١٦٤
العامة

ماجستیر٢٠١١

ماجستیر٢٠٠٤ة في تحدید االختصاص اعتبارات  العدالوسام توفیق عبداللة١٦٥

ماجستیر٢٠٠٠المسؤولیة الناجمة عن تلوث البیئةھالة صالح یاسین١٦٦

ماجستیر٢٠١١دور المجني علیة في الدوى الجزائیةاسامة احمد محمد النعیمي١٦٧

ماجستیر٢٠١١دور المجني علیة في الدوى الجزائیةاسامة احمد محمد النعیمي١٦٨

ماجستیر٢٠١١االلتزام  باالنقاذصھیب عامر سالم١٦٩

ماجستیر٢٠١١االلتزام  باالنقاذصھیب عامر سالم١٧٠

ماجستیر٢٠١٠اختالل التوازن المالي في العقد االداريلمیاء ھاشم سالم قبع١٧١

ماجستیر٢٠١٠اختالل التوازن المالي في العقد االداريلمیاء ھاشم سالم قبع١٧٢

٢٠١١انقضاء الزواجعلىالواجب التطبیقالقانون عطیة سلیمان خلیفة١٧٣

٢٠١١القانون الواجب التطبیق  على انقضاء الزواجعطیة سلیمان خلیفة١٧٤

٢٠١١النظام التوافقي في الحكممحمد ذنون یونس١٧٥



١٠

٢٠١١النظام التوافقي في الحكممحمد ذنون یونس١٧٦

دور المنظمات الدولیة في مكافحة الجریمة غیر سن خمومحمد ح١٧٧
المنظمة

٢٠١٠

دور المنظمات الدولیة في مكافحة الجریمة غیر محمد حسن خمو١٧٨
المنظمة

٢٠١٠

٢٠١٢حریة العقیدة في المواثیق والدساتیرشھاب احمد عبدهللا١٧٩

٢٠١٢اتیرحریة العقیدة في المواثیق والدسشھاب احمد عبدهللا١٨٠

مشروعیة حیازة االسلحة النوویة واستخدامھا في رقیب محمد جاسم الحماوي١٨١
ضوء احكام القانون الدولي العام

٢٠١٢

مشروعیة حیازة االسلحة النوویة واستخدامھا في رقیب محمد جاسم الحماوي١٨٢
ضوء احكام القانون الدولي العام

٢٠١٢

٢٠١٢مسؤولیة االدارة دور خطأياحمد محمود احمد الربیع١٨٣

٢٠١٢مسؤولیة االدارة دور خطأاحمد محمود احمد الربیعي١٨٤

٢٠١٢تكامل مناھج تنازع القوانینخلیل ابراھیم محمد خلیل١٨٥

٢٠١٢تكامل مناھج تنازع القوانینخلیل ابراھیم محمد خلیل١٨٦

اع الخاص في انشاء وتسییر مرافق مشاركة القطابو بكر احمد عثمان النعیمي١٨٧
البنیة التحتیة

٢٠١٢

مشاركة القطاع الخاص في انشاء وتسییر مرافق ابو بكر احمد عثمان النعیمي١٨٨
البنیة التحتیة

٢٠١٢

٢٠٠١تحضیر الموازنة العامة للدولةمحمد یونس یحیى الصائغ١٨٩

٢٠٠١ة للدولةتحضیر الموازنة العاممحمد یونس یحیى الصائغ١٩٠

٢٠٠٣ملكیة اثاث بیت الزوجیة قیس عبد الوھاب الحیالي١٩١

٢٠٠٣ملكیة اثاث بیت الزوجیة قیس عبد الوھاب الحیالي١٩٢

٢٠٠٠المنافسة الغیر المشروعة للملكیة الصناعیة زینة غانم عبد الجبار الصفار١٩٣

دكتوراة٢٠٠٥صرفیة  االسرار المزینة غانم عبد الجبار الصفار١٩٤



١١

دكتوراة٢٠٠٥الجرائم االرھابیة في القانون الجنائي سعد صالح شكطي الجبوري١٩٥

ماجستیر٢٠٠٠مسؤولیة الصحفي الجنائیة في جرائم النشر سعد صالح شكطي الجبوري١٩٦

ماجستیر٢٠٠٨النظام القانوني لعقودنقل التكنولوجیامھند حمد احمد الجبوري١٩٧

ماجستیر١٩٩٦دمج الشركات في القانون العراقي مھند ابراھیم علي الجبوري١٩٨

ماجستیر٢٠٠١مسؤولیة الصیدالني الجزائیة عن اخطائھ المھنیة احمد مصطفى علي مصطفى ١٩٩

ماجستیر٢٠٠٢النظام القانوني للربح في الشركة المساھمة فیان یوسف نوري محمود٢٠٠

لمكازي عوض خلف ا٢٠١
اخوارشیدة

حكم التحكیم التجاري الدولي ومدى الزامیة 
القانونیة

دكتوراة٢٠٠٢

عوض خلف المكازي ٢٠٢
اخوارشیدة

حكم التحكیم التجاري الدولي ومدى الزامیة 
القانونیة

دكتوراة٢٠٠٢

ماجستیر١٩٩٧القضاءالوالئيتیماء محمد فوزي ٢٠٣

مصطفى سالم مصطفى ٢٠٤
النجیفي 

دكتوراة٢٠٠٤مساواة ودورھا في تولي الوظائف العامةال

مصطفى سالم مصطفى ٢٠٥
النجیفي

االختصاصان التشریعي والرقابي للمجلس 
الوطني العراقي ومجلسي الشعب في كل من 

سودان ومصر

ماجستیر١٩٩٩

سعد هللا محمد حمید صدام ٢٠٦
البیاتي 

اةدكتور٢٠٠٧النظام القانوني للممثل التجاري

النظام القانوني للحكم الباطل في قانون صدام خزعل یحیى ٢٠٧
المرافعات المدنیة

ماجستیر٢٠٠٩

المركز القانوني لالستثمارات االجنبیة الخاصة محمد یونس یحیى الصائغ ٢٠٨
في الدول النامیة في ظل القانون الدولي المالي 

دكتوراة٢٠٠٥

ماجستیر٢٠٠٠ي تبرمھا المنظمات الدولیة المعاھدات التنغم اسحق زیا ٢٠٩

دراسة في القانون الدولي االنساني والقانون نغم اسحق زیا٢١٠
الدولي لحقوق االنسان

ةدكتورا٢٠٠٤

رنا عبد المنعم یحیى حمو ٢١١
الصراف 

المصلحة المعتبرة في تجریم االعتداء على 
االموال 

ماجستیر٢٠٠٥

ماجستیر٢٠٠٩اعتراض الغیر على الحكم المدني حلیم نشوان زكي سلیمان ال٢١٢



١٢

ماجستیر٢٠٠٥االلتزام بالمحافظة على العقار الماجور منھل عبد الغني قلندر ٢١٣

ماجستیر٢٠٠٣االرث بالتقدیر واالحتیاطقحطان ھادي عبد القرة غولي ٢١٤

من رقابة تحصین بعض القرارات االداریة حسن محمد علي حسن البنان٢١٥
القضاة

ماجستیر٢٠٠١

ماجستیر٢٠٠٩حقوق االنسان الشخصیة في ظل االجراءاتمحمود صالح حمید الطائي ٢١٦

ماجستیر٢٠٠٩بیع السلم فتحي علي فتحي العبدلي ٢١٧

ماجستیر٢٠١٢استخدام القوة  في ظل االمن الجماعيایاد یونس محمد الصقیلي٢١٨

ماجستیر٢٠١٢استخدام القوة  في ظل االمن الجماعيالصقیليایاد یونس محمد ٢١٩

ماجستیر١٩٩٧التحلیل على القانون في القانون الدولي الخاصاحمد محمد حمدان الفضلي٢٢٠

ماجستیر٢٠٠٦دور اإلرادة في تحدید االختصاص القضائيعلیاء احمد مبارك٢٢١

الحكام الفصل طریقة انھاء خضوع العراقحال احمد محمد٢٢٢
السابع من میثاق

ماجستیر٢٠٠٩

انھاء عقد العمل غیر محددة المدة باإلرادة  سفیان سعدان ابراھیم٢٢٣
المنفردة

ماجستیر٢٠٠٦

القرارات التنظیمیة في مجال الضبط االداري نعم احمد محمد الدوري٢٢٤
القضاء علیھا

دكتوراة ٢٠٠٣

یات التجارة الدولیة في تطویر قواعد اثر اتفاقكریم شیعانسفرا٢٢٥
تنازع القوانین 

دكتوراة٢٠٠٧

ماجستیر٢٠٠٢مسؤولیة الشریك في الشركة التضامنیةافراح عبد الكریم خلیل٢٢٦

ماجستیر١٩٩٩عملیات زرع األعضاء البشریةھیثم حامد خلیل ٢٢٧

ماجستیر٢٠٠٨نشوز الزوجةفراس جرجیس٢٢٨

ماجستیر١٩٩٧المدفوع دون الحقیونسورقاء وعدهللا٢٢٩

الجوانب القانونیة لتحول الشركات العائلیة الى علي غانم ایوب٢٣٠
شركات المساھمة 

ماجستیر٢٠٠٩

رقابة القضاء على الموازنة بین المنافع عدي طالل محمد شاھین٢٣١
واالضرار في القرار االداري

ماجستیر٢٠٠٦



١٣

ماجستیر١٩٩٨تنازع القوانین في مسائل  االھلیة الحمدمحمد األمین بن ا٢٣٢

ماجستیر١٩٩٧الحمایة الدبلوماسیة لشركات االموالصفوان مقصود خلیل٢٣٣

ماجستیر٢٠٠٦إجراءات اإلثبات المدنيوائل مؤید جالل٢٣٤

د العزیزرحیم عبمعن عبد ال٢٣٥
جویحان 

ماجستیر ٢٠٠١ة قرارات الھیئة العامة في الشركة المساھم

ما جستیر٢٠٠٦البیع التنفیذي للمنقول اخالص احمد رسول حسین ٢٣٦

ما جستیر٢٠٠٦البیع التنفیذي للمنقول احمد رسول حسین إخالص٢٣٧

ماجستیر ٢٠٠٤القانون الدولي لحقوق االنسان في ظل العولمة عماد خلیل ابراھیم ٢٣٨

ماجستیر ٢٠٠٥االسرةملكیةبسام مجید سلیمان٢٣٩

ماجستیر ٢٠٠٥دور المواطن في الجنسیةریا سامي سعید٢٤٠

ماجستیر ١٩٩٨الزواج الفاسدنادیة خیر الدین عزیز٢٤١

ماجستیر ٢٠٠٨التعاقد من الباطنعامر عاشور عبد هللا٢٤٢

ماجستیر ٢٠٠٦التوازن القانوني في العالقةجواد كاظم جواد٢٤٣

ماجستیر ٢٠٠٤سریان قانون ضریبة الدخلفضیلة عباس٢٤٤

ماجستیر ١٩٩٩مبدأ حیاد القاضي المدنيفارس علي عمر٢٤٥

ماجستیر ٢٠٠٩استقالل القضاء في ظل الدساتیر العراقیةمحمد عزت فاضل٢٤٦

ماجستیر ٢٠٠٦الحقوق األساسیة للمراةرنا عصام عائد٢٤٧

ماجستیر ١٩٩٩ف اإلجراءات الجنائیة في القانون العسكريوقعلي عدنان الفیل٢٤٨

تصرف المستأجر بحقوقھ الناشئة عن عقد إبراھیم عنتر فتحي٢٤٩
االیجار

ماجستیر ٢٠٠٧

ماجستیر ٢٠٠٥حق الزوجة في السكنطھ صالح خلف حمید٢٥٠

ماجستیر ٢٠٠١اھمةقرارات الھیئة العاقد في الشركة المسمعن عبد الرحیم عبد العزیز٢٥١



١٤

ماجستیر ٢٠٠٣القرارات التنظیمیة في مجال الضبط االدارينعم احمد محمد الدوري٢٥٢

ماجستیر٢٠٠١مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الجراحة التجمیلیة زینة زھیر محمد شیت٢٥٣

ماجستیر٢٠٠٦القانون الواجب التطبیق على عقد التامینزینة حازم خلف٢٥٤

رقابة القضاء على القرارات االداریة المتعلقة نجم الدین رشید خورشید٢٥٥
بعملیة مركبة 

ماجستیر٢٠١١

ماجستیر٢٠٠٥عقود المستھلك في القانون الدولي الخاصبدران شكیب عبد الرحمن٢٥٦

ماجستیر٢٠٠٤الخطر الدولي في القانون الدولي العامایاد یونس محمد٢٥٧

ماجستیر٢٠٠٤ضریبة الدخل  على األشخاص المعنویةذر جاسمزینب من٢٥٨

ماجستیر٢٠٠٦قید االختیارعقد العمل علیاء غازي طاھر االطرقجي٢٥٩

ماجستیر٢٠٠٢المسؤولیة االمدنیة الناجمة عن زرع االلغام ذنون یونس صالح٢٦٠

ماجستیر٢٠٠٦ستثمارات النفطیةقود االالتزامات االدارة في عوسن مقداد عبدهللا الشاھین٢٦١

ماجستیر٢٠٠٦عقد ایجار السفنیة اسراء عبد الھادي٢٦٢

ماجستیر٢٠٠٦االھلیة في االعمال االجرائیةاسراء یونس ھادي٢٦٣

ماجستیر١٩٩٨القرائن القضائیة ودورھا في االثبات الجنائيعبد الحكیم ذنون یونس٢٦٤

التزامات االدارة الضریبة في قانون الضریبة ريسھاد عبد الجمال الزھی٢٦٥
الدخل العراقي

ماجستیر٢٠٠٦

ماجستیر٢٠٠٩تحضیص الذمة المالیة واثارھاس خضیر بان عبا٢٦٦

ماجستیر٢٠٠٧المشاركة الدولیة في اعادة بناء الدولاحمد طارق سلیمان المولى٢٦٧

ماجستیر١٩٩٩القصد االحتماليولید ابراھیم احمد٢٦٨

ماجستیر٢٠٠٤مركز االدارة في  االلغاء والقضاء الكاملعلي یونس اسماعیل٢٦٩

ماجستیر٢٠٠٤النظام القانوني  لعقود البستنة اسامة محمد سعید٢٧٠

ماجستیر١٩٩٦الرجوع عن الشھادة في الدعوى المدنیةنھایة مطر العبیدي٢٧١



١٥

ماجستیر١٩٩٧جرمسؤولیة المستأیسرى ولید العلي٢٧٢

ماجستیر٢٠٠٦اءمتولي الوقفمحمد رافع یونس الحیالي٢٧٣

ماجستیر٢٠٠٩المسؤولیة المدنیة للمتسبب في االعاقة الوالدیةسحر محمد حیال٢٧٤

القانون القانون الواجب التطبیق على الحساب سلطان عبدهللا محمد٢٧٥
الجاري   واالعتماد المستندي

ماجستیر٢٠٠٠

ماجستیر٢٠٠٥حدود سلطات القضاء االداري في الدعوى االلابو بكر احمد عثمان٢٧٦

ماجستیر٢٠٠٦عقد ایجار  السفینة المجھزةاسراء عبد الھادي محمد ٢٧٧

القانون الواجب التطبیق على سندات الشحن خلیل ابراھیم محمد خلیل٢٧٨
البحریة 

ماجستیر٢٠٠٥

ماجستیر٢٠٠٥االعتماد للسحب على المكشوفز حسینبختیار صابر بای٢٧٩

ماجستیر٢٨٠

النظام القانوني لتخفیض راس مال شركات معن عبد الرحیم عبد العزیز٢٨١
االموال الخاصة

دكتوراة٢٠٠٥

ماجستیر٢٠٠٤عقد الدساتیر التجاریة رائد احمد خلیل القرة٢٨٢

ماجستیر٢٠٠٦ون المعاھدات الدولیةالبطالن في قانسعدون حسین غازي٢٨٣

ماجستیر٢٠١٢النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفیةمحمد موسى خلف الجبوري٢٨٤

الشركات متعددة الجنسیة والقانون الواجب یمامة متعب مناف٢٨٥
التطبیق

ماجستیر٢٠٠٥

ماجستیر٢٠٠٠)دراسة مقارنة( حق المساطحة زینة غانم یونس العبیدي٢٨٦

دكتوراه٢٠٠٦قبول االجني في اقلیم الدولةمحمد جالل حسن٢٨٧

ماجستیر٢٠٠٤التامین من المسؤولیة في مقاوالت البناءاسراء صالح داؤد٢٨٨

ماجستیر٢٠٠٦نظام القانوني لوكالة العقود التجاریةالمحمد سعیداسراء صالح ٢٨٩

ماجستیر٢٠٠٣الحدث في مرحلة المحاكمةضمانات المتھم  صبا  محمد موسى ٢٩٠

ماجستیر١٩٩٩الحمایة الجنائیة لالنسان في التجارب الطبیةنجیب محمد سعید٢٩١



١٦

دور المنظمات االقلیمیة  في حفظ السلم واالمن شیماء عبد المحسن حامد٢٩٢
الدولیین

ماجستیر٢٠٠١

ماجستیر١٩٩٩لعراقيالعقوبة في التشریع العسكري امنیف صلبي الشمري٢٩٣

البث التلفزیوني الفضائي المباشر في ضوء فارس محمد حسین٢٩٤
احكام القانون الدولي العام

ماجستیر٢٠٠٧

ماجستیر١٩٩٨البیع بالتقسیطحارث طاھر علي الدباغ٢٩٥

ماجستیر٢٠٠٥ممارسة السلطة التشریعیة في الدولة االسالمیةمحمد ذنون یونس مصطفى ٢٩٦

ماجستیر٢٠٠٧اإلعاقة وأثرھا في المسوولیة الجزائیةانور قیس محمد الطائي٢٩٧

ماجستیر١٩٩٩نقل ملكیة االسرةصون كل عزین عبد الكریم٢٩٨

في استعمال الحق االجرائي في التعسف  علي عبید  عوید٢٩٩
الدعوى المدنیة

ماجستیر٢٠٠٧

ماجستیرالصفمنى محمد بلو حسین الحمداني٣٠٠

ماجستیر٢٠٠٤في مجال المركز القانونيمبدأ المعاملة بالمثل مراد صائب محمد٣٠١

ماجستیر٢٠٠٤الدفاع الوقائي في القانون الدولي العامعبد العزیز رمضان٣٠٢

موقف القانون الجنائي في عملیات االستنسال اصغر عبد الرزاق الموسوي٣٠٣
البشري

ماجستیر٢٠٠٤

ماجستیر٢٠٠٠الرجوع في الھیئةایمان  یوسف فوزي٣٠٤

ماجستیر٢٠٠٠تصرفات المریض بمرض الموت حبیب ادریس المزوري٣٠٥

ماجستیر١٩٩٩البیع القضائي یاسر باسم ذنون٣٠٦

عبد الحمید محمد یاسر ٣٠٧
المشھداني

ماجستیر١٩٩٨العصبة الواجبة

ماجستیر١٩٩٨الشخصیة وحمایتھا المدنیةحقوق بیرك فارس حسین الجبوري٣٠٨

الوضع القانوني لعقود وانتقال العبي كرة القدم  محمد سلمان محمد االحمد٣٠٩
المحترفین

ماجستیر١٩٩٧

٣١٠
النعیمي

موقف االمم المتحدة من تدخل الدول غیر 
المشروع

ماجستیر٢٠٠٧



١٧

یذ احكام التحكیم التجاریة وفقا لالتفقیات تنفعوض خلف اخو رشید٣١١
الدولیة

ماجستیر١٩٩٩

ماجستیر١٩٩٧جرائم االعتداء على معطیات الحاسوبرامي سلیمان عبد الرحمن٣١٢

ماجستیر٢٠٠٥اثر العقد االداري بالنسبة الى الغیرسامي حسن نجم٢١٣

اجستیرم٢٠٠٩قطةالنظام  القانوني للانعام  جبار علوان٢١٤

ماجستیر٢٠٠٧الحریات الفكریة وضماناتھا القضائیةمیسروببأكرادسیفان ٣١٥

ماجستیرالبناء على ملك الغیر دون أذن المالكضحى محمد سعید عبد هللا ٣١٦

ماجستیر٣١٧

ماجستیر١٩٩٦سلطة القاضي على تخفیف العقوبةنوفل علي عبدهللا الصفو٣١٨

ماجستیر٢٠٠٥الوكالة بالخصومةالمشھدانيعمار سعدون٣١٩

ماجستیر٢٠٠٩افالس الشركة  التضامنیة على التصفیةاحمد یاسین  یونس٣٢٠

الحمایة الجزائیة العالمة التجاریة في القانون اسامة احمد محمد النعیمي٣٢١
العرقي

ماجستیر٢٠٠٤

دكتوراة٢٠٠٠یرالمسؤولیة الجنائیة عبر الغمحمد حسین محمد علي٣٢٢

سلطان عبدهللا  محمود ٣٢٣
الجواري

عقود التجارة االلكترونیة والقاانون والواجب 
التطبیق

دكتوراة٢٠٠٤

ماجستیر٢٠٠٤جریمة تزیف االختامانس محمود خلف الجبوري٣٢٤

ماجستیر١٩٩٨مبدأ المساواة بین الدول في القانون الدولي العاماباء ھشام احمد٣٢٥

قرارات المنظمات الدولیة ومصادر القانون عبد هللا علي عبو٣٢٦
الدولي 

ماجستیر٢٠٠٠

ماجستیر٣٢٧

الحمایة الدستوریة والقانونیة لحق الملكیة اكرام فالح احمد الصواف٣٢٨
الخاصة

ماجستیر٢٠٠٣

توراهدك٢٠٠٢التنظیم القانوني للتجارة االلكترونیةھادي مسلم یونس قاسم ٣٢٩

دكتوراةالمسؤولیة المدنیة لمتعھدي السفر والسیاحةضحى محمد سعید النعمان٣٣٠



١٨

دكتوراة٢٠٠٥التنظیم القانوني للتجارة االلكترونیةھادي مسلم یونس٣٣١

التنظیم القانوني لمعالجة  تعتنین الملكیة اسامة محمد سعید٣٣٢
الزراعیة

دكتوراه٢٠٠٩

المصلحة المعتبرة في تحریم االعتداء على القدوزینب احمد محمد٣٣٣
االشخاص

دكتوراه٢٠٠٦

دكتوراه٢٠٠٠التدخل االنساني في القانون الدولي العامسلوان رشید السنجاري٣٣٤

دكتوراه٢٠٠٢الحمایة الجزائیة للمال العامنوفل علي عبد هللا٣٣٥

دكتوراه٢٠٠٩المدنیةالمعاینة في الدعوى اوان عبد هللا الفیضي٣٣٦

٣٣٧

دكتوراه١٩٩٨النظام القانوني لالسم المدنيعز الدین مرزا ناصر٣٣٨

دكتوراه٢٠٠١اثر االمراض النفسیة في التصرفات القانونیةندى سالم حمدون مالعلو  ٣٣٩

دكتوراه٢٠٠٥االسرار المصرفیةزینة غانم عبد الجبار٣٤٠

ماجستیر٢٠٠٩المواعید اإلجرائیة في قانون المرافعاتزیاد محمد شحاذة٣٤١

دكتوراه٢٠٠٦نظریة المصلحة في الطعن الجنائيمحمد عباس جمودي الزبیدي٣٤٢

دكتوراه٢٠٠٤تصرفات الدولة من جانب واحدخالدة  ذنون مرعي الطائي٣٤٣

كتوراهد١٩٩٩القانون الواجب التطبیق على الزواجاحمد محمود حمدان٣٤٤

دكتوراه١٩٩٩القانون الواجب التطبیق على الزواجاحمد محمود حمدان٣٤٥

ماجستیر٢٠٠٥الجنسیةالمركز القانوني الدولي للشركات متعددةاد  لجي الحدیديطلعت جی٣٤٦

رقابة القضاء على مخالفة القانون في القرار صالح ابراھیم احمد ٣٤٧
االداري

دكتوراه٢٠٠٠

دكتوراه٢٠٠٣الحمایة الجزائیة للعملةجیب محمد سعیدن٣٤٨

دكتوراة٢٠٠٧الرقابة على دستوریة القوانینعصام سعید العبیدي٣٤٩

القانونیة في التشریع الضریبي تجزئة القاعدة احمد خلف حسین دخیل٣٥٠
العراقي

دكتوراه٢٠١٠



١٩

التشریع الضریبي تجزئة القاعدة  القانونیة فياحمد خلف حسین دخیل٣٥١
العراقي

دكتوراه٢٠١٠

دكتوراة٢٠٠٤التزام البائع بالتسلیم في عقد البیع الدولينغم حنا رؤوف٣٥٢

ماجستیرم  االعتداء على معطیات الحاسوبجرائرامي سلیمان عبد الرحمن٣٥٣

دكتوراه٢٠٠٢االعالن دراسة قانونیة مقارنةھالة مقداد الجلیلي٢٥٤

دكتوراه٢٠٠٢االعالن دراسة قانونیة مقارنةالة مقداد الجلیليھ٢٥٥

دكتوراة٢٠١١تشریع قانون الدولي العاموسام نعمت ابراھیم٢٥٦

دكتوراة٢٠١١تشریع قانون الدولي العاموسام نعمت ابراھیم٢٥٧

مسؤولیة المصرف في االعتماد المستندي بختیار صابر بایز٣٥٨
اجةوالمخاطر التي تو

دكتوراه٢٠٠٧

مسؤولیة المصرف في االعتماد المستندي بختیار صابر بایز٣٥٩
والمخاطر التي تواجة

دكتوراه٢٠٠٧

السلطة  المختصة في فرض العقوبة االنضباطیة خالد محمد مصطفى٣٦٠
على الموظف العام في العراق

ماجستیر ٢٠٠١

دكتوراة٢٠٠٥ة  واثرھا في عقود التجارة الدولیةالقوة  القاھرصفاء تقي عبد نور العیساوي٣٦١

ماجستیر١٩٩٩العقوبة في التشریع العسكري العراقيمنیف حواس فالج٣٦٢

دكتوراه٢٠٠٣الحمایة الجزائیة للعملةنجیب محمد سعید ٣٦٣

ماجستیر٢٠٠٨عقد امتیاز  المرفق العامعبد الرحمنإبراھیمنكتل ٣٦٤

دكتوراة ٢٠٠١لحمة الجنائیة للموظف العامامحمودصباح مصباح ٣٦٥

دور القانون الدولي الجنائي في حمایة  حقوق علي عبو سلطان٣٦٦
االنسان

دكتوراة٢٠٠٤

ماجستیر٢٠٠٣االستفتاء الشعبي وبعض تطبیقاتھبیداء عبد الجواد٢٦٧

اإلنسانالواقعة على حیاة اإلضرارتعویضذنون یونس صالح٣٦٨
وسالمة حبس

دكتوراه ٢٠٠٩

اإلنسانالواقعة على حیاة  اإلضرارتعویض ذنون یونس صالح٣٦٩
وسالمة حبس

دكتوراه ٢٠٠٩



٢٠

دكتوراة٢٠٠٩)دراسة تحلیلیة مقارنة ( العقود التمھیدیة علي  یونس صالح الدین٣٧٠

دكتوراة٢٠٠٩)یة مقارنة دراسة تحلیل( العقود التمھیدیة علي  یونس صالح الدین٣٧١

لإلھمالعریضة  الدعوى المدنیة إبطالاجیاد  ثامر  نایف٣٧٢
اإلجرائیةبالواجبات 

دكتوراه٢٠١١

لإلھمالعریضة  الدعوى المدنیة إبطالاجیاد  ثامر  نایف٣٧٣
اإلجرائیةبالواجبات 

دكتوراه٢٠١١

دكتوراه٢٠٠٢ال الحق في التعویض عنھالضرر االدبي وانتقناصر جمیل محمد الشمایلة٣٧٤

دكتوراه٢٠٠٢الضرر االدبي وانتقال الحق في التعویض عنھناصر جمیل محمد الشمایلة٣٧٥

دكتوراه٢٠٠٤سریان القانون الجنائي من حیث المكانرامي سلیمان عبد الرحمن٣٧٦

دكتوراه٢٠٠٤كانسریان القانون الجنائي من حیث المرامي سلیمان عبد الرحمن٣٧٧

ماجستیر ١٩٨٧الخبرة في المسائل المدنیةمحمود الزرريانس ٣٧٨

دكتوراه٢٠٠٩اثبات مسائل القانون الدولي الخاصوسام  توفیق عبد هللا ٣٧٩

دكتوراه٢٠٠٢الرقابة السابقة للدولة على تأسیس الشركات مؤید احمد محي الدین٣٨٠

ماجستیر١٩٨٦الرجعي في التصرف القانونياألثرنوري حمد خاطر٣٨١

ماجستیر١٩٨٧المفقودإحكامھادي محمد عبد هللا٣٨٢

ماجستیر١٩٨٧اإلداریةفي تعدیل عقودھا اإلدارةسلطة خالد مرموص خلف٣٨٣

نضال یاسین حاج حمو ٣٨٤
العبادي

دكتوراه٢٠٠٢استعمال المنشطات في المجال  الریاضي 

سین حاج حمو نضال یا٣٨٥
ألعبادي

دكتوراه٢٠٠٢استعمال المنشطات في المجال  الریاضي 

ماجستیر٢٠١١تشغیل تجارة المفلسیاسر محمد علي حمو٣٨٦

ماجستیر٢٠١١تشغیل تجارة المفلسیاسر محمد علي حمو٣٨٧

دكتوراه٢٠٠٢المدنیةدور االدعاء العام في الدعوى تیماء محمود فوزي٣٨٨

دكتوراه٢٠٠٢المدنیةدور االدعاء العام في الدعوى تیماء محمود فوزي٣٨٩



٢١

ماجستیر٢٠١٢فسخ عقد الزواجمنال میسر نایف٣٩٠

ماجستیر٢٠١٢فسخ عقد الزواجمنال میسر نایف٣٩١

ماجستیر٢٠١٢وإحكامھالطالق البینونة صغرى  عامر مصطفى احمد الدباغ٣٩٢

ماجستیر٢٠١٢وإحكامھالطالق البینونة صغرى  دباغعامر مصطفى احمد ال٣٩٣

دكتوراه ٢٠١٢عقد التلقیح الصناعيرائدة محمد محمود٣٩٤

دكتوراه ٢٠١٢عقد التلقیح الصناعيرائدة محمد محمود٣٩٥

األمنالعراق في ضوء قرارات مجلس ةمدید نیعلي مؤید سعید العبیدي٣٩٦
إدامتھاالعراقي يالمركزودور البنك 

دكتوراه٢٠١٢

األمنالعراق في ضوء قرارات مجلس ةمدید نیألعبیديعلي مؤید سعید ٣٩٧
إدامتھاركزي  العراقي لمودور البنك ا

دكتوراه٢٠١٢

ماجستیر٢٠١٢الكفالة العقاریةصالح علو محمد بكر٣٩٨

ماجستیر٢٠١٢الكفالة العقاریةصالح علو محمد بكر٣٩٩

ماجستیر٢٠١٢اإلجرائيمحل الجزاء ریاض فیصلمحمد ٤٠٠

ماجستیر٢٠١٢محل الجزاء االجرائيمحمد ریاض فیصل٤٠١

دكتوراه٢٠١٢النظام القانوني للتعصبعیسى إدریسحبیب ٤٠٢

دكتوراه٢٠١٢النظام القانوني للتعصبعیسى إدریسحبیب ٤٠٣

ماجستیر٢٠١٢یة االلكترونیةائتمان العملیات المصرفمنار شكور محمود ٤٠٤

ماجستیر٢٠١٢ائتمان العملیات المصرفیة االلكترونیةمنار شكور محمود ٤٠٥

دكتوراه٢٠١٢ضمانات  االئتمان المصرفيبشرى خالد تركي٤٠٦

دكتوراه٢٠١٢ضمانات  االئتمان المصرفيبشرى خالد تركي٤٠٧

دكتوراه٢٠١٢قراات االداریةرقابة القضاء على النجم  الدین رشید٤٠٨

من مكتب العمید٢٠٠٦قسمة المال المشاعمحمد احمد عیسى الجبوري٤٠٩

دكتوراه٢٠١٢فلسفة في القانون العامسامي حسن نجم الحمداني٤١٠



٢٢

دكتوراه٢٠١٢فلسفة في القانون العامسامي حسن نجم الحمداني٤١١

دكتوراه٢٠٠١لمتعھدي السفر والسیاحةالمسؤولیة المدنیةضحى محمد سعید٤١٢

دكتوراه ٢٠٠٤واألمنفي حفظ السلم األمندور  مجلس احمد مھدي صالح ٤١٣

ماجستیر٢٠٠٣االلتزام بضمان السالمة في عقد البیعمحمد طاھرإیمان٤١٤

ماجستیر٢٠٠٣الطعن أالستئنافي في اإلحكام القضائیة المدنیةاحمد سمیر محمد٤١٥

ماجستیر٢٠٠٦قضاء االحوال الشخصیة لغیر المسلمینالیاس سعید منصور٤١٦

ضمانات  المحاكمة العادلة للمتھم في جرائم عامر مرعي حسن الربیعي٤١٧
االرھاب

بحث مقدم ٢٠١١

ضمانات  المحاكمة العادلة للمتھم في جرائم عامر مرعي حسن الربیعي٤١٨
االرھاب

بحث مقدم ٢٠١١

دكتوراة٢٠٠٥مبدأ التكامل في نظامبھاء الدین عطیة عید٤١٩

ماجستیر٢٠٠٨في القانون الجنائياإلسنادقیود دلشاد عبد الرحمن٤٢٠

دكتوراه٢٠٠٣الحمایة الجنائیة للحریات الفردیةعبد الحكیم ذنون یونس٤٢١

قدم الى بحث مدور االدعاء العام في مرحلة المحاكمةعلي رشید محمد٤٢٢
مجلس القضاء

دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد نضال محمد رشید الحمداني٤٢٣
اإلداري والمالي

ماجستیر٢٠١٣

دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد نضال محمد رشید الحمداني٤٢٤
اإلداري والمالي

ماجستیر٢٠١٣

دكتوراه٢٠١٢لدعوى المدنیةفي ااإلجرائيالحلول علي عبید عوید صلبي٤٢٥

دكتوراه٢٠١٢في الدعوى المدنیةاإلجرائيالحلول علي عبید عوید صلبي٤٢٦

ماجستیر٢٠١٢الجزائیةاإلجرائیةالنظام القانوني للمدد عمار علي محمد علي٤٢٧

ماجستیر٢٠١٢الجزائیةاإلجرائیةالنظام القانوني للمدد عمار علي محمد علي٤٢٨

دكتوراه٢٠٠٥في القانوناإلكراهعباس فاضل سعید٤٢٩



٢٣

ماجستیر٢٠٠١)دراسة مقارنة ( اإلعفاءات من ضریبة الدخل عبد الباسط علي جاسم٤٣٠

ماجستیر٢٠١٣جرائم تجاوز الموظفین حدود الوظیفةمیادة محمد حسین٤٣١

ماجستیر٢٠١٣جرائم تجاوز الموظفین حدود الوظیفةمیادة محمد حسین٤٣٢

دكتوراة ٢٠١١النظام التوافقي  في الحكم محمد ذنون  یونس  مصطفى ٤٣٣

٤٣٤====

دكتوراة =تشریع القانون  الدولي العام وسام نعمت  ابراھیم  السعدي ٤٣٥

دكتوراة =تشریع القانون  الدولي العام وسام نعمت  ابراھیم  السعدي ٤٣٦

دور الوسائل  العلمیة  الحدیثة  في االثبات ب المختار خالد عوني  خطا٤٣٧
الجنائي 

ماجستیر=

دور الوسائل  العلمیة  الحدیثة  في االثبات خالد عوني  خطاب المختار ٤٣٨
الجنائي 

ماجستیر=

دكتوراة٢٠١٠اختصاص  الدولة في القانون الدولي المعاصر عبد العزیز رمضان  خطابي ٤٣٩

دكتوراة٢٠١٠اختصاص  الدولة في القانون الدولي المعاصر العزیز رمضان  خطابي عبد٤٤٠

=٢٠١١دور المجني علیھ في الدعوى الجزائیة اسامة  احمد محمد النعیمي ٤٤١

=٢٠١١دور المجني علیھ في الدعوى الجزائیة اسامة  احمد محمد النعیمي ٤٤٢

مانات  المحاكمة  العادلة  للمتھم  في جرائم  ضعامر  مرعي  حسن الربیعي ٤٤٣
االرھاب 

بحث تقدم بھ ٢٠١١
القاضي عامر 

مسؤولیة  الشریك  في الشركة  التضامنیة افراح  عبد الكریم  خلیل ٤٤٤
)دراسة  مقارنة (

ماجستیر ٢٠٠٢

ماجستیر ٢٠٠١االمم المتحدة  في ظل العولمة فیصل  بن    التلیجاني  ٤٤٥

دكتوراة ٢٠١١التنظیم االقلیمي  في ظل  القانون الدولي زیاد عبد الوھاب  النعیمي ٤٤٦

دكتوراة ٢٠١١التنظیم االقلیمي  في ظل  القانون الدولي زیاد عبد الوھاب  النعیمي ٤٤٧

تیرماجس٢٠١٣مسؤولیة  الدولة  عن اعمال  السلطة القضائیة رمضان  عیسى  احمد السندي ٤٤٨

ئاالن  بھاء الدین عبد هللا  ٤٤٩
المدرس 

الجوانب  القانونیة  للوصایا على المصارف  
)دراسة  مقارنة (العراقیة  الخاصة 

==



٢٤

بحث تقدم بھ ٢٠١٣الخصومة  في الدعوى المدنیة عبد العزیز عطا هللا  محمد ٤٥٠
القاضي عبد العزیز 

ني  للنائب عن غیره   في  قانون  المركز القانواكرام  باسل ذنون ٤٥١
ضریبة  الدخل 

ماجستیر=

المركز القانوني  للنائب عن غیره   في  قانون  اكرام  باسل ذنون ٤٥٢
ضریبة  الدخل 

ماجستیر=

==)دراسة  تحلیلیة مقارنة (التنظیم  القانوني للتتبع اكرم ھاشم  حسین ٤٥٣

==)دراسة  تحلیلیة مقارنة (لقانوني للتتبع التنظیم  ااكرم ھاشم  حسین ٤٥٤

=٢٠١٠النفط ومنازعات   عقود  استغاللھ كاوة عمر محمد میرزا  فتاح ٤٥٥

٤٥٦

زیاد خلف علیوي٤٥٧

مبدأ  قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر حسن محمد علي حسن٤٥٨
والتطویر 

دكتوراه٢٠٠٥

سلطة االدارة في تعدیل عقودھا االداریة  الحمدانيخالد مرموز  خلف ٤٥٩
بإرادتھا المنفردة

ماجستیر١٩٨٧

ماجستیر٢٠١٢عقود ایواء المركباتسوسن مثكال  مطلك٤٦٠

ماجستیر٢٠١٢عقود ایواء المركباتسوسن مثكال  مطلك٤٦١

راهدكتو٢٠٠٠قید الشكوى في الدعوى الجزائیةسعید حسب هللا عبد هللا٤٦٢

دكتوراه٢٠٠٣التنظیم الدستوري لضمانات  حقوق االنسانسحر محمد نجیب٤٦٣

دراسة في محاولة التحول ( االتحاد اإلفریقي شیماء عبد المحسن٤٦٤
)نحو الوظیفیة 

دكتوراه٢٠٠٧

دكتوراه٢٠٠٤القانون الدولي لحقوق االنسان ودساتیر الدولسلوان رشید السنجاري٤٦٥

المؤسسون ومسؤولیتھم في مرحلة تاسیس سم رجاء ضاخي الشمريسمی٤٦٦
الشركة المساھمة الخاصة

ماجستیر١٩٩٩

ماجستیر٢٠١٣)دراسة مقارنة ( دعوى االستحقاق ھناء عبد هللا صالح مرعي١- ٢٠١٣

ماجستیر٢٠١٣)دراسة مقارنة ( دعوى االستحقاق ھناء عبد هللا صالح مرعي٢



٢٥

القضاء الدستوري ودوره في تطبیق احكام مد ابراھیمشیماء جعفر مح٣
الشریعة االسالمیة

ماجستیر٢٠١٢

القضاء الدستوري ودوره في تطبیق احكام شیماء جعفر محمد ابراھیم٤
الشریعة االسالمیة

ماجستیر٢٠١٢

دكتوراه٢٠١٢الحق في تبادل وانتھاء والتمثیل الدبلوماسيیاسین میسر  عزیز العباسي٥

القانون الواجب التطبیق على عقود االستثمار احمد صباح غدیر حسن٦
ودور مؤسسات التحكیم في تحدیده 

ماجستیر٢٠١٢

القانون الواجب التطبیق على عقود االستثمار احمد صباح غدیر حسن٧
ودور مؤسسات التحكیم في تحدیده 

ماجستیر٢٠١٢

ماجستیر٢٠١٣)دراسة مقارنة ( حة في الزواج الخلوة الصحیيرواء نوفل عمر البد ران٨

ماجستیر٢٠١٣)دراسة مقارنة ( الخلوة الصحیحة في الزواج يرواء نوفل عمر البد ران٠٩

دكتوراه٢٠١٠النظام القانوني لالستثمار األجنبيرواء یونس محمد النجار١٠

ریة النظ( المتعدیة ةالجریمة ذات النتیجمنیف حواس ألشمري١١
)والتطبیق

دكتوراه٢٠٠٤

دكتوراه٢٠٠٥أسبابھا واآلثار المترتبة علیھا( جریمة السرقة عبود علوان منصور١٢

دكتوراه٢٠٠٥أسبابھا واآلثار المترتبة علیھا( ھجریمة السر قعبود علوان منصور١٣

راهدكتو٢٠٠٦نظریة المصلحة في الطعن الجنائيمحمد عباس جمودي الزبیري١٤

دكتوراه٢٠٠٢المصلحة المعتبرة في التجریم   محمد مردان علي ألبیاتي١٥

دكتوراه٢٠٠٢المصلحة المعتبر  في التجریم   محمد مردان علي ألبیاتي١٦

دكتوراه٢٠٠٢الحمایة الجزائیة للمال العامالدلیمي١٧

فاروق  محمد صادق ١٨
االعرجي

دكتوراه٢٠١١اجب  التطبیق على الجرائم امامالقانون و

المركز القانوني للمكلف الضریبي في ضریبة قبس حسن عواد١٩
الدخل

دكتوراه٢٠٠٢

المركز القانوني للمكلف الضریبي في ضریبة قبس حسن عواد٢٠
الدخل

دكتوراه٢٠٠٢

ماجستیر٢٠١٢وقف التنفیذاسراء غانم حمید القزاز٢١



٢٦

ماجستیر٢٠١٢وقف التنفیذغانم حمید القزازاسراء٢٢

دكتوراه٢٠٠٢النظام القانوني للتحول على القطاع الخاصمھند ابراھیم علي فنیدي٢٣

دكتوراه٢٠٠٢النظام القانوني للتحول على القطاع الخاصمھند ابراھیم علي فقنیدي٢٤

ماجستیر٢٠٠٥ةعولمة المنظمات االقتصادیة الدولیمعن  عبد القادر٢٥

٢٦

٢٧

٢٨


