
بحوث تخرج المرحلة الرابعة كلیة القانون للعام الدراسي (2020ــ 2021) 

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

أ.م.د محمد طھ 
حسین الحسیني 

اختصاصات المدعي العام للمحكمة الجنائیة 
الدولیة

محمد حسین ناجي محسن

محمد ریاض عباس جاسمممارسة األمم المتحدة لحكم الدول المنھارة2

عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 3
باألمم المتحدة

محمد سلمان جاسم حسین

التنظیم القانوني الستخدام الفضاء 4
لألغراض السلمیة.

محمد صادق رقیب جواد 
ناصر

دور األمم المتحدة في مكافحة التمییز 5
العنصري

محمد عبد السجاد عباس 
عبادي

دور منظمة الصحة العالمیة في مكافحة 6
فایروس كورونا

محمد علي نضال مدلول علول

قرارات مجلس األمن المتعلقة باحتالل 7
العراق للكویت

محمد قاسم بخیت جبیر

قرارات مجلس األمن المتعلقة باإلحتالل 8
اإلنجلوأمریكي للعراق

محمد كامل عبد الحسین عبد 
علي

محمد ھادي غالي وداعةالنزاع القانوني حول سد النھضة األثیوبي.9

التنظیم القانوني الدولي الستخدام المیاه 10
محمود ھیمن محمود ھاديالجوفیة على الحدود

التنظیم القانوني الدولي الستخدامات الطاقة 11
الذریة.

مرتضى حسن عبد زید عبد 
هللا

دور منظمة العمل الدولیة في حمایة حقوق 12
العمال.

مرتضى فالح حسین طرخان

مرتضى محمد جاسم سلماناالتحاد االوروبي -الواقع والتحدیات13
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

.م.د سلیم عبد الكریم 
راضي السالمي

دور منظمة الصحة العالمیة في مواجھة 
التحدیات (ازمة كورونا انموذجا)

بشار راھي حداوي عطیة 
الجنابي

طرق ووسائل تفعیل دور جامعة الدول 2
العربیة

بنین ستار صافي حسین

الیة تشریع القوانین في النظام السیاسي 3
بنین علي ابو شنھ راويالعراقي بعد العام 2003

الفصل بین السلطات في النظام السیاسي 4
جابر عمار عبد الرزاق تومانالعراقي بعد العام 2003

تعارض العقوبات االقتصادیة لمنظمة االمم 5
حسن ثاقب حسن سرحانالمتحدة مع مبادئ حقوق االنسان

الحمایة الخاصة لبعض الفئات في القانون 6
الدولي االنساني

حسن علي جواد حسین

الحمایة الدولیة لالطفال والنساء اثناء 7
النزاعات المسلحة

حسن علي محسن عبد الرزاق 
تركي

حسن غفار مسلم ھاديالحمایة الدولیة لالجئین8

الحمایة الدولیة للصحافیین اثناء االحتالل 9
الحربي

حسن فالح حسن كاظم

توجیھ التھمة في قانون اصول المحاكمات  10
الجزائیة

حسن محمد عواد كاظم

الحكم الغیابي في قانون اصول المحاكمات  11
الجزائیة

حسن نزار محمد حسن

 التمییز في طرق الطعن في االحكام في 12
حسنین صالح مجید غیاضقانون اصول المحاكمات  الجزائیة

 اعادة المحاكمة من طرق الطعن في 13
االحكام في قانون اصول المحاكمات  

الجزائیة

حسنین قاسم حنون علي

االعتراض على الحكم الغیابي من طرق 14
حسین احمد عاید بدیويالطعن في االحكام الجزائیة 

االمر الجزائي في قانون اصول المحاكمات  15
الجزائیة

حسین جاسم حمد علي

الدعوى غیر الموجزة في قانون اصول 16
المحاكمات  الجزائیة

حسین حسن ناصر محسن

االفراج في قانون اصول المحاكمات  17
الجزائیة

حسین حمودي جبار عبود 

حسین خالد كاظم دخاناالنجاب الصناعي بین الشریعة والقانون 18

حسین سالم محمد بستانتأجیر رحم المراة لحمل جنین اجنبي 19

حسین ضمیر ھادي حمادةأحكام الدین اذا حان وقت التسدید 20

زواج مختلفي الدین بین الشریعة والقانون 21
العراقي 

حسین عبد االمیر ساجت رباط

حسین عالء عبد الحسن جبرزواج القصر بین الشریعة والقانون 22
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حسین علي كاظم ردامحقوق الطفل بین الشریعة والقانون 23

حسین علي ھادي یوسفجرائم الطفل بین الشریعة والقانون 24

حسین فالح صیھود كاظمأحكام اإلعدام بین الشریعة والقانون 25

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.د. ریاض عبد 

المحسن جبار 

أثر العقوبات التي یفرضھا مجلس األمن 
على حقوق اإلنسان

ابا الحسن حیدر محمد 
حسن حیدر الحفاظ على البیئة بین القانون والشریعة 2

اإلسالمیة
ابراھیم سمیر ھشام محمد

تفوق قرارات مجلس األمن على قواعد 3
القانون الدولي العام

احالم ھادي سھر رفش

احمد اسامھ محمد باقر العنصر المعنوي في النظام العام4
عباس احمد جابر عبد سعدون  مسؤولیة الدولة عن حمایة شعبھا5

مسوغات استھداف المدنیین في النزاعات 6
المسلحة

احمد حمادي یاسین 
حمیدي أثر التصدیق الناقص على إلزامیة 7

المعاھدة.
احمد حیدر حسین والي

احمد رزاق جواد صبحآلیات تفسیر المعاھدات الدولیة8

حقوق الدولة الحبیسة في المنطقة 9
االقتصادیة الخالصة

احمد رزاق صیھود جاسم

التنظیم الدولي لمد خطوط األنابیب 10
المغمورة في البحار

احمد سلمان صاحب محمد

احمد سلیم صراخ ناھيالتنظیم القانوني الدولي للجرف القاري11

نظام استثمار المنطقة الدولیة بموجب 12
اتفاقیة قانون البحار لعام 1982

احمد عبد العباس محسن 
جاسم 

احمد عزیز كطان كواكالتنظیم القانوني للطیران الدولي13
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.د. منتصرعمران 

الرفاعي 

احمد عقید علي جبارمشكلة التصویت في مجلس االمن 

احمد علي حسین دموعسبل اصالح دور منظمة االمم المتحدة2

دور مجمع تشخیص مصلحة النظام في 3
الرقابة على مجلس الشورى االسالمي

احمد علي عباس نعمھ

حمایة اسرى الحرب في القانون الدولي 4
االنساني

احمد علي ھادي حسن

مدى فاعلیة القانون الدولي االنساني في 5
النزاعات المسلحة

احمد عماد عبد زید عیسى

دور منظمة االمم المتحدة في حمایة حقوق 6
االنسان

احمد كامل عجیل ردام

دور اللجنة الدولیة للصلیب االحمر في 7
حمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة

احمد مثنى حمد عبد هللا

احمد مثنى ناظم معتوقحمایة النازحین اثناء النزاعات المسلحة8

دور منظمة االمم المتحدة في الحد من 9
التسلح النووي

احمد نعمان عبد علي 
مرزوك تعارض العقوبات االقتصادیة مع مبادئ 10

حقوق االنسان
  احمد وھاب عبد األمیر

 مرتكزات النظام 11
السیاسي االیراني

ارشد محمد رشید مجید

التعدیالت الدستوریة للنظام السیاسي 12
التركي بعد العام 2017

استبرق سعد عزیز یاسر

تحدیات الدستوریة في النظام السیاسي 13
العراقیة بعد العام 2003

اسعد لؤي حاتم راضي

العقوبات االقتصادي واثرھا على حقوق 14
االنسان

اكرم ساجد مكي خضیر

دور جامعة الدول العربیة في مواجھة 15
التحدیات المستقبلیة

اكرم عباس علي طاھر
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.د. نجاح عبد كاظم 
الحساني 

اختصاص عضو الضبط القضائي في قانون 
امجد عباس حمزه جروداصول المحاكمات الجزائیة .

امیر حسن یحیى لطوف   الدعوى الجزائیة مقارنة بالدعوى المدنیة2
العبادي امیر حسین نـــجم عبد هللاتفتیش المتھم في الجریمة المشھودة 3

حكم الضرر الناشئ عن جریمة القانون 4
الجزائي

امیر حلیم عبد شوكھ
العفو عن الجریمة واثره على اجراءات 5

الدعوى الجزائیة 
امیر خضیر كاظم عبد نور

الصلح من احد طرق انقضاء الدعوى 6
الجزائیة

امیر رشید دایخ عبیس 
امیر شبر مدلول عباساالخبار عن الجرائم7
امیر طالب عالوي صكبالتحقیق الذي تقوم بھ الشرطة8
 نقل الدعوى الجزائیة في قانون اصول 9

المحاكمات  الجزائیة 
امیر غسان رغید غازي

امیر فاخر مھدي عبد الخبرة واھمیتھا في االثبات الجزائي10
الزھره موانع الشھادة في قانون اصول المحاكمات  11

الجزائیة
امیر فاروق زاید ضاحي 

التبلیغ واثره في تسییر اجراءات الدعوى 12
الجزائیة 

امیر كاظم ناجي عبید
امین علي عبد الحسین توقیف المتھم واخالء سبیلھ دراسة مقارنة 13

كاظم
تفتیش االشیاء المنقولة والعقاریة في 14

قانون اصول المحاكمات  الجزائیة
انفال كاظم محمد صالح 

محمد حسن
ایات محمد علي عبد  االختصاص من حیث نوع الجریمة 15

الخضر عباس الدعوى الموجزة في قانون اصول 16
المحاكمات  الجزائیة

ایمن عقید جیجان فرھود 
الفتلي حجز اموال المتھم في قانون اصول 17

المحاكمات  الجزائیة
باقر شاكر ازرك جواي 
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م. عبد الجبار نور 

جودة العوادي 

حسین محمد عبد لفتةالوصیة بین الشریعة والقانون 

قانون األحوال الشخصیة (دراسة 2
مقارنة )

حسین نـــجاح بالسم حمود

الوالیة على البنت الباكر (دراسة 3
مقارنة )

حنین عالء عبد الحسین 
سعید

حنین كفاح فھمي أنواع الطالق واھم نقاط االفتراق 4

حیدر حیاوي عطیھ محمدالخلع بین الشریعة والقانون 5

حیدر غانم باصي كریمشروط عقد الزواج ( دراسة مقارنة )6

حیدر مرتضى عبد الواحد أحكام اللقیط بین الشریعة والقانون 7

دیانا عبداالمیر نذیر حماديخیار الغبن (دراسة مقارنة )8

خیار العیب في المبیع (دراسة 9
مقارنة )

رانیا مرزوك امانھ جبار

1
0

رضا حبیب عدنان حسون التدلیس بین الشریعة والقانون 
الشبانات 

1
1

رضا خالد كاظم مغیضأحكام االجارة (دراسة مقارنة )

1
2

رعد باسم عبد احمدأحكام الھبة (دراسة مقارنة )

1
3

أسباب فسخ عقد الزاج (دراسة مقارنة 
(

رنده عبد الحمزه مطرود 
محمد

1
4

أسباب فسخ عقد البیع (دراسة 
مقارنة )

زھراء جبار حمد حسین

1
5

زھراء خلیل شاكر عباس حق الشفعة بین الشریعة والقانون 
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م. عقیل محمد 

موسى الغبان	

زھره شاكر عبد زیاره شربھ التأمین من المسؤولیة المعماریة

الحمایة االجرائیة لحق المؤلف في ضوء 2
زید طالب مزعل حمیدهالمتغیرات الحدیثة للثورة المعلوماتیة

حمایة حقوق الملكیة الفكریة في مجال 3
زید عباس فرحان حسنالبث االلكتروني لأللعاب الریاضیة

النظام القانوني للتراخیص في مجال البناء 4
والتعمیر

زید عریف حبیل شاھر

زید علي حسن مرادالمسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار 5

مشكالت المصنفات الفكریة في ضوء 6
قانون الملكیة الفكریة.

زید علي محسن صالح

زید فارس یاسین حسینالنظام القانوني لعقد النشر اإللكتروني7

حق المستھلك في العدول عن التعاقد 8
اإللكتروني.

زین العابدین عاد نعمھ حسن

زین العابدین علي صالح الفساد في عقود مقاوالت االعمال.9
مھدي

1
0

زینب محمد عصوید عودةمسؤولیة رب العمل عن اصابات العمل.

1
1

سجاد ابو سوده جاسم محمدالنظام القانوني لإلدارة االلكترونیة. 

1
2

سجاد حمید صالل حنوشالتنظیم القانوني للمصنفات الجماعیة.   

1
3

تامین المسؤولیة عن اضرار االستخدامات 
التكنولوجیة .

سجاد ستار جلیل نصیف

1
4

سجاد علي حسین اسماعیلتطور ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة

1
5

حمایة القانونیة للمستھلك في مواجھة 
الشروط التعسفیة في ضوء نظریتي عقود 

االذعان والعقود االستھالكیة

سجاد علي حسین عبد 
الجاسم

1
6

الحق األدبي للمؤلف في اطار التطورات 
التكنولوجیة الحدیثة 

سجاد نـــجم عبید حسین

1
7

المسؤولیة المدنیة عن نقل وزراعة 
األعضاء البشریة في القانون المدني 

والفقھ االسالمي 
سجى كاظم جواد كاظم

1
8

سجى ھجول كیطان شنديتنفیذ االلتزام علي نفقة المدین

1
9

دور التحكیم االلكتروني في فض نزاعات 
الملكیة الفكریة

سھى حاكم شھید
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2
0

سیف الدین سعد جدوع عبدالمسؤولیة المدنیة للمجھز 

2
1

	المسؤولیة المدنیة للمقاول عن اضرار 
التلوث البیئي	

سیف عباس عبید ناصر

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

 م.م. جمال محمد حسن 

الكویتي	

سیف علي حمید عبد علي ماھیة علم اصول الفقھ

علم اصول الفقھ بین النشاة والعلقة 2
القانونیة

شھد أحمد ثامر زاھد

دالالت النصوص من حیث العموم 3
والخصوص

صاحب جعفر صاحب عزیز

دالالت النصوص من حسث االطالق 4
والتقیید

صادق جبار ھادي عبیس

صادق محمد مالح ماضياالدلة اللفظیة بین الوضوح واالبھام5

صدام رسول عباس لھمودتطور الفقھ عند المذاھب االربعة6

صفاء محمد رسول فنغشالزواج بین الشریعة والقانون7

ضرغام ماجد رزاق عبد هللالطالق في القانون المدني العراقي8

طارق علي نوري عبدالطالق في الشریعة االسالمیة9

1
0

طاھر عباس بشیر جواداالرث في القانون المدني العراقي

1
1

طي مھدي حسن حمادياالرث في الشریعة االسالمیة

1
2

العالقات الدولیة واحكامھا في الشریعة 
االسالمیة

طیف صالح سلمان عبد

1
3

عامر ماجد منشد جبارالوقف 

1
4

عاید یعقوب عواد سراياالحكام االداریة في الشریعة االسالمیة

1
5

عباس احمد عبد ابراھیمالقضاء االسالمي

1
6

عباس عبد الحسن جاسم الحقوق في الفقھ االسالمي
مرھون

1
7

عباس عبد الزھره وتالوي غایات الشریعة االسالمیة
جفن

1
8

عباس علي فتحي عبدموقف السریعة من المذھب االشتراكي

1
9

عبد الرحمن ھالل كاظم موقف السریعة من المذھب الراسمالي
حمیري

2
0

عبد هللا احسان غانم محسنقاعدة فقھیة عدم سماع االنكار بعد االقرار
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2
1

عبد هللا ایاد علي حسینقاعدة فقھیة المیراث للقاتل

2
2

عبد هللا بیان جعفر موسىالضرر وال ضرار

2
3

عبد هللا حمید ھالل مریعيالسرقة بین الشریعة والقانون

2
4

عبد هللا فالح حسن عليالمساغ لالجتھاد في مورد النص

2
5

عبد هللا لواء كاظم شھدالزنا بین الشریعة والقانون

2
6

عبد الھادي جبار حسون اللواط بین الشریعة القانون
خضر

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م. أحمد قیس حسین	

عبیر جبر حناج عوفياالھلیة التجاریة.

عقیل منیر شاكر علي شركة المشروع الفردي.2

عالء حیدر فاضل عبد الحسیناالكراه في عقد الزواج.3

علي احمد سعد مردانعقد المقاولة من الباطن.4

علي الھادي عوده كاظم دیوانانتھاء عقد االیجار للعذر الطاريء.5

اثار فسخ العقد في القانون المدني 6
العراقي.

علي حاكم عبد زید عبد هللا

علي حاكم كویر كاظمالغلط واالكراه في العقود.7

جواز فسخ عقد البیع لوجود العیب 8
الخفي.

علي حسنین جواد كاظم

علي حسین جعفر راضياثر الشرط في حكم العقد.9

1
0

علي حسین علي عیسىنزع الملكیة للمنفعة العامة.

1
1

علي حسین علیوي ناھيانقضاء الشیوع بالقسمة.

1
2

علي حسین وحید جیاد الغبن والتغریر في العقود.

1
3

علي حمید مطشر زانالوفاء في الحوالة التجاریة.

1
4

علي ستار جبار منصورالبیانات االلزامیة في الشیك.

1
5

علي سعید ھادي رمیلھتصفیة الشركات التجاریة.

1
6

علي سماح حسن راضيالغصب في القانون المدني العراقي.

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
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1

م.م. ماجد حمودي علي 
الفحام 

حجیة بصمات األصابع في االثبات 
الجنائي

علي شامل غازي عبد النبي

التحقیق في انتھاكات القانون الدولي 2
االنساني

علي شالكھ محمد عبود

مسؤولیة الدولة الحامیة في القانون 3
علي صباح غني احمدالدولي االنساني

علي عادل كاظم حسنجریمة التحریض على االنتحار4

سلطة المحكمة في تعدیل وصف 5
التھمة وتغییرھا

علي عباس فضل راضي

علي عباس یاسر دریسبطالن الحكم الجزائي غیر المسبب6

علي عبد الحسین عبد النبيارتكاب الجریمة عن طریق االمتناع7

استجواب المتھم في التحقیق 8
االبتدائي

علي فالح حسن صالح

علي محمد جاسم عبد جریمة اثارة الحرب االھلیة9
الحسین 1

0
حظر استخدام بعض األسلحة وفق 

علي مھدي جابر جوادالقانون الدولي االنساني

1
1

علي ناصر عبد الھادي طرق الطعن في احكام محكمة الجنح
منسي 1

2
علي نـــجاح عبد جابرجریمة التوسط لدى القضاء

1
3

اثر الظروف على المساھمین في 
الجریمة

علي نوري ھاشم نور

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

 الطالق االلكتروني عبر وسائل التواصل 1
مصطفى ثامر عبد مطروداإلجتماعي  - دراسة مقارنة .

تداعیات جائحة كورونا على واقع التعلیم 2
مصطفى حسن عبد زید عبد هللافي العراق .أین(الجنبة القانونیة)

الحمایة القانونیة لألطفال من تأثیر 3
شبكات التواصل اإلجتماعي .

مصطفى حسن ھادي حسن ال 
قیاده

مصطفى رزاق نعیم سعدونالتزام الدولة بدفع التعویض إلى الالجئ .4

5المسؤولیة المدنیة عن اإلشھار 5
االلكتروني الكاذب .

مصطفى علي محمد طعمة

 تأثیر اإلرھاب الداعشي على سلوكیة 6
مصطفى محمد حمزه عبیسالطفل العراقي . .أین(الجنبة القانونیة)

التنظیم القانوني لبیع األوراق المالیة 7
المحجوزة .

مصطفى ولید جمال جواد

المسؤولیة المدنیة لألم عند إقدامھا على 8
قتل أوالدھا. 

منتظر احمد عبد الحسن جبر

األسالیب القانونیة للوقایة من ظاھرة 9
اإلبتزاز االلكتروني 

منتظر محمد صاحب مسلم
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1
0

م . م . عقیل غالب 

حسین البعاج

إثبات نسب الطفل غیر الشرعي بالبصمة 
الوراثیة .

منى كاظم جابر عبد الحسن

1
1

التنظیم القانوني لشركات األفشور في 
القانون العراقي .

مھدي خضیر عبد العباس 
سلمان

1
2

حق الطفل في التعلیم االلكتروني في 
القانون العراقي .

مھدي صالح ھادي محان

1
3

مدى نجاح التعلیم االلكتروني في العراق 
في ظل جائحة كورونا . أین(الجنبة 

القانونیة)

نور الدین عالء نوري عبد هللا 
بحر العلوم

1
4

دور السلطة القضائیة العراقیة في حمایة 
الطفل .

نور حامد حسن محمد

1
5

نور ماجد كاظم علینھأثر الفسخ على العقود االلكترونیة .

1
6

ھاني حسن حبیب عبد عليالتزام الدولة العراقیة بتعویض الحدث .

1
7

میراث طفل األنابیب بین القانون 
وسام عبادي كریم حسونوالشریعة اإلسالمیة – دراسة مقارنة .

1
8

التنظیم القانوني للشركة القابضة في 
وسام قحطان عبد الكاظم كریمقانون الشركات العراقي .

1
9

أثر جائحة كورونا على واقع التعلیم في 
یاسر خالد داخل نوامالعراق . أین(الجنبة القانونیة)

2
0

التنظیم القانوني للشركة المحدودة في 
العراق . 

یاسر عبد یوسف محسن

2
1

االثبات بالقرائن في قانون االثبات 
العراقي 

كرار عباس ناجد حمزة

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م كوثر صالح مھدي 
المفرجي 

عماد ھادي شایب جاسمنطاق االثبات في القانون العراقي 

عمار محسن خضیر مطرعیوب تسبیب الحكم القضائي 2

غدیر ماھر مكي مسلمالتنفیذ الجبري للحكم القضائي 3

غزوان احمد محمد عباستوحید الدعوى المدنیة4

غیث عبد الحسین فاضل كاظموقف الدعوى المدنیة5

غیث فاروق عبد المحسن خلفسلطة القاضي التقدیریة 6

فارس فاھم كریم عطیھالنظام القانوني للحكم الباطل 7

فاضل عباس مھنھ علي النظام القانوني للحكم المنعدم 8
الذبحاوي

فاطمھ عبود حسین جعفرالمصلحة في الدعوى المدنیة 9

1
0

فاطمھ علي جاسم كاظمالحقوق اإلجرائیة للخصوم 

1
1

فاطمھ نادر علي أحمد علي االختصاص النوعي للمحاكم المدنیة 
علي حسین

1
2

كاظم عبد الیمة حسین اسماعیلالطعن التمییزي في الحكم المدني 

1
3

كاظم علي كاظم غلیبشالطعن باالستئناف في الحكم المدني  
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1
4

كاظم فالح كاظم عبد الحسینإعادة النظر في الدعوى 

1
5

كرار حیدر رحیم سعدونتكییف الدعوى المدنیة 

1
6

كرار حیدر عبد الزھره نعمھالدفع الشكلي امام محاكم الطعن 

1
7

أحكام الحضور والغیاب في قانون 
المرافعات العراقي 

كرار حیدر عبد الھادي محمد 
حسین

1
8

كرار حیدر عطوان سھرأحكام احالة الدعوى المدنیة 

1
9

أحكام البطالن في قانون المرافعات 
العراقي 

كرار حیدر مسلم محمد

2
0

كرار ریاض عباس فضلالجزاء اإلجرائي في قانون المرافعات 

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م. كرار حیدر ضیاء 
الصائغ	

كرار عبد الوھاب صاحب تدرج المسؤولیة الجزائیة.
دویھي

تعدیل الدستور في ظل الدستور 2
العراقي لعام 2005.

كرار علي جھاد حنویت

التطور التاریخي لمبدأ الشرعیة 3
الجزائیة.

كرار كاظم احمد حسن

تأثیر النزعات المسلحة على حقوق 4
األنسان.

كنعان ستار عبد فرج كیمیاوي

لطیف عامر لطیف متعباستقالل مھنة المحاماة.5

ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة 6
الدولیة.

لیث حمید عبیس فرھود

مازن علي حسین جبراالختصاص الجنائي لھیأة النزاھة.7

التنازع ما بین القانونین الدولي 8
والوطني.

مجتبى حسین محمد عبادي

الجریمة الدولیة في ضوء نظام 9
محمد المجتبى كریم سعید منفيالمحكمة الجنائیة الدولیة.

1
0

محمد جاسم مشعل عبدضمانات المتھم الحدث قبل المحاكمة.

1
1

الحصانة البرلمانیة في الدستور 
العراقي عام 2005.

محمد جبار عبد الحسن وایش

1
2

حقوق المتھم في الدستور العراقي 
عام 2005.

محمد جواد عباس صالح حسین

1
3

جریمة السرقة أسبابھا واآلثار 
المترتبة علیھا.

محمد حاكم حسن عبد

1
4

محمد حسن ھادي عطشانالجرائم المروریة.

1
5

دور المحكمة االتحادیة العلیا في 
محمد حسین ھاشم خنجرالعراق في حمایة الحقوق والحریات.

1
6

الرقابة البرلمانیة على أعمال 
الحكومة.

محمد حلیم عبد العباس حسن

1
7

مبدأ استقالل القضاء في نطاق 
القانون الدولي.

محمد رزاق عبد هللا عبد 
الصاحب

1
8

المسؤولیة الجنائیة عن جریمة االبادة 
الجماعیة.

محمد ریاض مالك عبد
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1
9

آلیات التعاون الدولي في مكافحة 
االرھاب.

محمد زید موسى شاكر

2
0

الرقابة القضائیة على دستوریة 
القوانین.

محمد سالم باقر حسان

2
1

حق االنسان في التقاضي والمحاكمة 
العادلة.

محمد سالم عبیس غازي

2
2

محمد سعد صاحب خضیرظرف سبق االصرار.

2
3

محمد سعید ظافر المساھمة التبعیة في الجریمة.

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
1

م.م. أحمد جبار محمد 
رضا محمد  المخزومي 

محمد عبد الرضا جاسم عبد شروط الدعوى المدنیة 
الساده

مصلحة الخصم في اقامة الدعوى 2
المدنیة

محمد علي ضیاء سلیم حسین

االحكام القانونیة لدعوى منع 3
التعرض

محمد كمال ھاشم علي 

االحكام القانونیة لدعوى وقف 4
االعمال الجدیدة 

محمد مرتضى حسین محمد

محمد نـــجم صبار جواداالحكام القانونیة لالمر الوالئي5

االحكام القانونیة لطلب رد القاضي 6
محمد نجم عبد هللا جبار  من نظر الدعوى المدنیة 

مختار سالم كاظم ابراھیمانواع الیمین باعتباره دلیال لالثبات7

مرتضى باسم حمید مھدياالحكام القانونیة للقضاء المستعجل 8

اعادة المحاكمة كطریق للطعن 9
بالدعوى المدنیة

مرتضى جمیل حسین علي

احكام الطعن عن طریق اعتراض 10
الغیر

مرتضى خضیر عبیس حسین

االحاكم القانونیة لطلب الحجز 11
االحتیاطي

مرتضى غالب كاظم عبد

االحكام القانونیة لجریمة تھریب 12
النفط ومشتقاتھ

مرتضى قصي ناظم عبد

الطبیعة القانونیة لعقد االحتراف 13
الریاضي

مرتضى ھاتف كاظم عبار

مرتضى ھاشم محمود محمدالخبرة باعتبارھا دلیال في االثبات14

مسلم ریاض حسن مھديالطبیعة القانونیة للعربون15

مسلم عزیز حمود صلیبيالطبیعة القانونیة للطالق الخلعي16

مسلم مؤید ابراھیم محسنالطبیعة القانونیة لعقد التعلیم الخاص17

تنفیذ العقود في ظل تاثیر جائحة 18
كورونا

مصطفى امین عبد الرضا 
حلبص

مدد التقادم في ظل تاثیر جائحة 19
كورونا

مصطفى حسن ھادي مجدي

مصطفى حیدر محمد عليالطبیعة القانونیة للعقد الطبي20
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
1

م.م محمد سلمان شكیر 
العیساوي 

مصطفى خضیر عباس االثر المترتب على عقد الكفالة 
عوفي

مصطفى عبد الزھره خضیر ید الضمان وید االمان2
عباس

مصطفى عبد العالي عبید الضمان في العقد3
صاحب

مصطفى عبد المحسن عبد اثر الشرط في حكم العقد4
الواحد مھدي

مصطفى عدنان حسن جبراثر صغر السن على التصرفات5

مصطفى علي غالي محیل التنظیم القانوني لعقد االذعان 6
العبوده 

مصطفى قصي جواد حسنضمان التعرض واالستحقاق 7

منتظر حسین محمد حسانيضمان العیوب الخفیة8

منتظر حمزه جبار عليانقضاء االلتزام بدون الوفاء9

منتظر كریم عالوي سلماناالبراء واثره في انقضاء االلتزام 10

منتظر نبیل كریم ھاشمالتضامن السلبي في العقد 11

مھدي عبد الكریم مھدي الیات الرقابة المصرفیة 12
خضیر

دور البنك المركزي في القطاع 13
المصرفي

مھند رعد احمد شاكر

رقابة البنك المركزي على المصارف 14
التجاریة الخاصة 

مھند عظیم كاظم عطیوي

دور البنك المركزي في مكافحة غسل 15
االموال

مؤمل حسین عبد الحسن 
درویش

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
1

م. م. حسین كاظم جودة 
المعب الحسیني	

میسر عباس حسون الحمایة  الجنائیة لالحداث
راضي ناجي مھدي ھادي حسوندور القضاء في تنفیذ االجراءات الجنائیة2

نبأ احمد عبد طاميالشروع في الجریمة3

نبراس سالم ھالل عبد الشھادة كدلیل اثبات في المواد الجنائیة4
االمیر

نور جودت كاظم محمودالمسؤولیة الجنائیة للمحامي5

القرائن في االثبات الجنائي بین الشریعة 6
نوماس دفاع عواد مجلياالسالمیة والقانون الوضعي

ھارون علي عباس عبد االجھاض في القانون الجنائي7
الحسن

االرھاب حقیقتھ واسبابھ ووسائل الحد منھ 8
في القانون الجنائي

ھاني خالد حسین علي

ھدى علي ھادي عبادهاستجواب المتھم بمعرفة  سلطة التحقیق9
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االغتصاب في الفقھ الجنائي اإلسالمي 10
والقانون الجنائي الوضعي

ھدیل كامل راضي محمد 
علي

ھیثم سجاد ھادي مھديانقضاء سلطة العقاب بالتقادم11

وسام سجاد عطیھ محمدتاثیر السن على المسؤولیة الجنائیة12

والء حاكم جبار عبد تعدد الجرائم واثره على العقوبات واالجراءات13
الحسن

والء شاكر نعیم عباسالجرائم الناشئة عن استخدام االنترنت14

ولید حزام محمد ھنديحجز اموال المتھم الھارب15

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
1

م. ابراھیم عباس 
ابراھیم  الجبوري

ولید ناجح نعمھ محسن  اعادة المحاكمة في الدعوى المدنیة  

  التنظیم القانوني لحق التجرید في عقد 2
الكفالة  

یاسر نصر فاھم كاظم

یحیى كاظم كریم محمد  تسویة منازعات االستثمار  3

یوسف توفیق یحیى شاكر  االخالل بالتنفیذ في بیوع التجارة الدولیة  4

  المسؤولیة المدنیة للدولة عن االعمال 5
یوسف وعد حسین االرھابیة في القانون العراقي  

احمد عبد الحسین عبد   الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي  6
الصمد محمد

  القانون الواجب التطبیق على عقد 7
االستھالك الدولي  

احمد عبد السادة كاظم 
عبد 

  الحمایة القانونیة للمستھلك من االغراق 8
التجاري  

اسامھ رشید حساني طاھر

  حمایة ناقصي االھلیة في العالقات 9
الخاصة الدولیة 

اسد عباس عبد ھادي

  حمایة المستھلك في نطاق عقود 10
االذعان  

الحسن عمار حاتم سعدون

امام علي كاظم راضي النظام القانوني لعقود التراخیص النفطیة 11

امیر اسعد عزیز حمید  النظام القانوني لعقد تسلیم المفتاح  12

  النظام القانوني لعقد الوساطة في سوق 13
االوراق المالیة  

امیر حمادي عبد صیاد

امیر سعد فاضل طھ  المساعدة واالنقاذ البحري 14

  القوة القاھرة واثرھا في المسؤولیة 15
العقدیة  

امیر مسافر عبد الحسین 
عباس

  العیب الجوھري في االجراء القضائي 16
المدني  

انمار ایاد كامل عبد 
العباس

باسم حسن مشكور   الطعن بطریق اعتراض الغیر  17
عمران

جالل سلمان عبد الواحد  عقد بیع البرامج النموذجیة للمعلومات 18
جالب

جالل سلمان عبد الواحد   الخصم في الدعوى المدنیة 19
جالب
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اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت

1

م.م ایاد محمد رضا 
عبودي شالش 

حازم محمد احمد حسین النظام القانوني لشركات االموال 
خفاجي

حامد عبد الكاظم جیاد التراضي في عقد الوكالة 2
موسى

حسن عبد حسین حمد هللالحق المعنوي للمؤلف 3

حسن مھدي حسین مھديمجلس العقد4

حسین اسماعیل محمد عقد المقاولة من الباطن5
علي علي

حسین خلیل احمد منخيالمدة والعمل في عقد المقاولة 6

حسین عارف حمید كاظمالنظام القانوني لالجزاء المشتركة 7

حسین عبد المھدي بطالن العقد8
ابراھیم مطلك

حسین علي عبد االمیر حق االمتیاز في القانون العراقي 9
مھدي

حسین كاظم عبد زید واليالنظام القانوني للثمن في عقد البیع 10

حسین محمد جبار ناصرالملكیة الشائعة في برائة االختراع 11

حمید حبس عبد هللا الضرر المرتد 12
منصور

حوراء ھادي علي ھاديالنظام القانوني للضرر المتغیر13

حیدر حمادي حسین عليالتعاقد االلكتروني14

حیدر عباس عبید سلمانرھن الملكیة الشائعة 15

حیدر كریم جواد ھاديالنیابة بالتعاقد في القانون العراقي 16

المسوولیة الناشئة عن المنافسة 17
غیر المشروعة 

حیدر مجبل بدیوي عبد

مسوولیة الطبیب عن عملیات 18
التجمیل 

داود محمد رشید مجید

النظام القانوني لودیعة االوراق 19
المالیة 

ذو الفقار عبد الكریم جبیر 
حنتوش

ذو الفقار فالح وادي حولالشكلیة في التصرفات العقاریة20

راشد حسن رھیف عجةااللتزام بالتسلیم في عقد البیع 21

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
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1

م.م. سلمى جاسم خلیف 
ناصر الساري 

 التجارة األلكترونیة وأھمیتھا في ضل 
جائحة كورونا 

رسول حربي عراك حنون

رضا منذر جفات مشیراألثر القانوني إلیقاف عقوبة اإلعدام2

زمان كاظم حسن شاورديسبل المعالجة القانونیة للفساد اإلداري 3

زھراء جاسم جیاد جاسم دور المساواة في تولي الوظائف العامة 4

 الغرامة التھدیدیة ودورھا في تنفیذ 5
العقود 

زین العابدین عالوي جبار 
عبد

 الحمایة الجنائیة لألدلة والمبرزات 6
الجرمیة 

زینب رحیم جدوع مشكور

ستار فاضل مجید كاظم التنظیم القانوني للعقود اإللكترونیة 7

سجاد عباس حسین یاسرمخاطر جریمة غسیل األموال وعقوبتھا8

سالم صالح حسن حسین أستقالل مھنة الصحافة 9

الظاھرة األجرامیة عند المرأة وسبل 10
إعادة تأھیلھا 

صفاء سامي كامل خضیر

المسؤولیة التقصیریة للمقاول من الباطن 11
تجاه رب العمل 

ضحى حسین معتوك 
علیوي

الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة من 12
ضحى مسلم جاسم محمدالمنافسة غیر المشروعة 

النظام القانوني للتسویة الودیة في 13
المنازعات التجاریة 

ضیاء حسین علي زیدان

عاید عبید محیسن علوانالطبیعة القانونیة لجرائم المعلوماتیة 14

عباس صادق عباس حضانة األطفال بعد الطالق 15
ھادي

التنظیم القانوني للفوائد التأخیریة 16
وأستحقاقھا 

عباس طالب جبار فرج

عبد الحسن عبد اللطیف الحصانة القضائیة للمحامي 17
عبد الحسین سید علي

التدابیر الوقائیة في مكافحة الظاھرة 18
األجرامیة 

عبد هللا حمزه عبید ناصح

عقیل صالح صیھود أشكالیة التھرب الضریبي 19
مھوس

عالء ناجي جاسم ھاشمالنظام القانوني للتصفیة 20

علي بشیر عبد سلطانالموقف القانوني من األضراب الطالبي 21

علي جاسم جیاد جاسمأثر عقد الكفالة على الغیر 22

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
 اثر ارتداء الكمامة بین تكوین الجریمة 1

وااللتزام الصحي 
علي حسن وناس علي

 تفشي األوبئة بین مسؤولیة الدولة 2
والمجتمع 

علي حسین حمزه شالل

  مسؤولیة الحكومة المحلیة في الحد من 3
الجرائم المتوقعة 

علي عباس مجور مھدي
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4

م.م عمار عبد الجواد 
حسین العذاري 

  المسؤولیة الجنائیة في بث الفتن من 
قبل االعالم الماجور 

علي عبد الحسن شاكر 
محمود

علي فاضل ھاشم سبوس  ھیبة الدولة واثره على استقرار الشارع5

  استقالل القضاء بین الراي العام وتدخل 6
األحزاب 

علي فائق فاضل حنتوش 
الظالمي

 مسؤولیة منظمة الصحة العالمیة الخفاء 7
حقائق كورونا 

علي فلیح حسن عطیھ

علي كریم جاسم محمد الحدث واالحقیة في التظاھر8

  الحجر الصحي بین الواجبات والحریات 9
من الحقوق 

علي كریم عبد االمیر عبد 
نور

  صعوبة األدلة الجنائیة في كشف 10
الحقائق بسبب ارتداء الكمامة 

علي مجید كاظم عبد

علي محمد حسین علي  المظاھرات بین االباحة والتجریم11

 االنتخابات المبكرة واثرھا على الشارع 12
علي محمد فیصل حسینالعراقي ( أحزاب – والشعب )

  العالنیة والشفویة من اساسیات 13
المحاكمة العادلة 

علي مصعب مكي عبد

  التدوین في التحقیق االبتدائي ضرورة 14
الثبات العدالة 

غانم لفتھ شرھان نصر 

اسم الطالبعنوانات البحوثاسم التدریسيت
1

تحسین مالك حمید جبر 
غالبي 

  دور المؤسسات العقابیة في إصالح 
الجانحین. 

غسان فلیح حسن دریب

  مسؤولیة الدولة اتجاه النزاعات المسلحة بین 2
فاضل طالب ربیع جبراإلرھاب وشرعیة المقاومة. 

فرقان فاضل عباس  القانون االصلح للمتھم.3
ابودھیش

 مبدأ عدم رجعیة القوانین الضریبیة وتطبیقھ 4
في العراق. 

كاظم عمران موسى كاظم 

كرار جبار باشخ غضیب  جرائم االبتزاز اإللكتروني. 5

  اسباب إخفاق منظمة األمم المتحدة في تحقیق 6
السلم العالمي .

كرار صالح جبر سھیل

  دور محكمة العدل الدولیة في القضاء على 7
ظاھرة الحرب .

كرار عادل حسون محمد 
جواد

  دور محكمة العدل الدولیة في اإلختصاص 8
االفتائي. 

كرار كاظم علیوي ناصر

  دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة 9
األقلیات. 

لیث عبد الرزاق جعفر 
صفر

لیث غازي فلیح حسن  موانع المیراث بین الشریعة والقانون.  10

محسن حسین منشد   مسؤولیة الدولة اتجاه الحركات الثوریة. 11
بھیض

محسن سامي عباس   قواعد االسناد في القانون الدولي الخاص. 12
حسن



  دور الشیك في القانون التجاري باعتباره أداة 13
وفاء 

محمد حسن علي حسین 
حمود

  التبني ودوره في اكتساب الجنسیة حسب 14
محمد حسین علي عبیدقواعد القانون الدولي العام. 


