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 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

  كرار فالح عبد المطلب 1
 جريمة التزوير في المحررات االلكترونية

 
 كاظم عبيد كاظم 2 ميثم محمد عبد كاظم م.

 مروة محمد انور 3

  شيماء كاظم وادي 4
 المسؤولية الجنائية لعقد اجارة االرحام

 
 زهراء محسن علي 5 ميثم محمد عبد كاظم م.

 سارة علي عاصي 6

 ميثم محمد عبد كاظم م. جريمة التزوير في المحررات العادية  مروة ميثم صاحب 7

 نماء ياس خضير 8

 محمد عبد كاظمميثم  م. جريمة الرشوة                  كاظم حبيب مراد نجم 9

 كرار صالح مهدي 10

 علي كامل حمزة أ.م. التي تحكم التحقيق االداري المبادئ العامة حميدي  باذر ظاهرأ 11

 احمد أوس عباس 12

  احمد جاسم حسين 13
 القتل الخطأ

 
 احمد حليم علي 14 أ.م.علي كامل حمزة

 احمد فالح رسول 15

  احمد حازم مهدي 16
 المعنويالمادي والتعويض عن الضرر

 
 احمد فؤاد سلمان 17 أ.م.علي كامل حمزة

 احمد حميزه عبد العالي 18

  اسراء موسى عمران 19
 الجريمة المرتكبة عبر االنترنت

 
 استبرق عبيس بعيوي 20 أ.م.علي كامل حمزة

 احمد فاضل عبد الزهرة  21

أ.م.د. عبد االمير ناصر  افشاء اسرار الوظيفةجريمة  حيدر محمد هادي دانة 22
 حوراء حيدر غازي 23 حسين

أ.م.د. عبد االمير ناصر  أثر المخدرات على المجتمع رائد محمد عباس هاشم 24
 حيدر جميل هادي عبد الحسن 25 حسين

 انحيدر طاهر مسلم مرد 26

أ.م.د. عبد االمير ناصر  الوثائق الرسميةالعقوبات المترتبة على تزوير  حيدر علي علوان 27
 حوراء عبد كاظم عالوي 28 حسين

 ذو الفقار انور 29

أ.م.د. عبد االمير ناصر  زواج القاصرات وأثاره االجتماعية حنين ماجد حفظي 30
 حوراء علي عبد العزيز 31 حسين

 خنساء مهدي حنون 32

 م.م عقيله قحطان كريم االداريةفن القيادة  فاطمة حسين حنون  33

 فاطمة علي شاكر 34

 فاطمة حسين عبد الحمزة 35

 م.م عقيله قحطان كريم حق الدفاع الشرعي غيث علي محمد 36

 فاطمة محي عيدان 37

 م.م عقيله قحطان كريم الطبيعة القانونية لحق حل البرلمان فاطمة عارف هادي 38



 فاطمة احمد عبعوب 39

 م.م عقيله قحطان كريم الرقابة االدارية لسلطة االدارة فاطمة محمد شنشول 40

 فاطمة جابر عمران 41

 فرح امير محسن 42

 نغم عبد الحسينم. فرض العقوبة االدارية قرارالتظلم من  نادية خلف صايل عالوي 43

 نسيم مدلول نوري 44

 نمير سعيد حسين 45

 نغم عبد الحسينم. مبدأ المشروعية ومجاالته في المخالفات االنضباطية مهند سالم مطشر 46

 ياسر يوسف عليوي  47

 حنظل نداء سعدون 48

 نغم عبد الحسينم. التحقيق االداري في الوظيفة العامة نور عبد الكريم حمزة 49

 نبأ كريم عمران 50

 نريمان عامر ابراهيم 51

 نغم عبد الحسينم. اثبات المخالفة االنضباطيةدلة أ ميثم مسلم هاشم 52

 مهدي سمير جبار 53

 .د.هاني عبدهللا عمرانم االفراج الشرطي في العقوبة الجزائية غيث حيدر فرحان 54

 عماد عبد الحسن كاظم 55

 عمار ماجد حسين 56

 .د.هاني عبدهللا عمرانم دور مجلس األمن الدولي في حماية حقوق االنسان علي مؤيد محمد 57

 علياء عبد الكريم شاكر 58

 .د.هاني عبدهللا عمرانم حقوق االنسانل والقانون الدولي االرهاب غفران عيسى صبار 59

 غدير صالح مهدي 60

 عمران عبدهللا هاني.د.م عقد االيجار حسين محسن علي ناظم 61

 العراقي والشريعة االسالميةجريمة السرقة في القانون  سجى عالء حسين 62
 (نموذجا  )المذهب االمامي أ دراسة مقارنة

 م.م.اسعد دخيل هادي

 م.م.اسعد دخيل هادي حق الزوج في القانون والشريعة االسالمية شهد اسامة علي 63

 سرمد هاشم تركي 64

 ليث علي كريم 65

العراقي حكم مطاوعة الزوجة لزوجها في القانون  سجاد طالب تايه 66
 )دراسة مقارنة( والشريعة االسالمية

 م.م.اسعد دخيل هادي

 سجى كريم خلف 67

القتل العمد في الشريعة االسالمية والقانون العراقي  شهالء حبيب شبيب 68
 )دراسة مقارنة(

 م.م.اسعد دخيل هادي

 سرى سليم مهدي 69

 شهد يوسف حسين 70

 م.م.شهالء نعمة عنون القضائية لحقوق االنسانو الدستوريةالضمانات  محمد علي هادي  71

 محمد نعمة عبيد 72

 محمد سعد محمد 73

 م.م.شهالء نعمة عنون بين القانون العراقي والمذهب الجعفري تركة البنت فالح حسن عبيد 74

 محمد فاضل حامد 75

 محمد حسين علوان 76

 م.م.شهالء نعمة عنون على حقوق االنسانأثر االرهاب  مرتضى سالم مجبل 77

 محمد باقر حسين 78

 محمد يحيى جاسم 79



 م.م.شهالء نعمة عنون لم يباشروا بالبحث محمد منصورحسين 80

 جياد مرتضى كامل 81
 )مستوفي(

 محمد عبيس عبد السادة 82
 )مستوفي(

 نبيل شاكر عبد الحسين م.م جريمة الضرب المفضي الى الموت  محسن عباس كاظم 83

 زهراء علي مرزوق 84

 م.م نبيل شاكر عبد الحسين القصد الجنائي زهراء رزاق عبد الجاسم 85

 زهراء علي عبد العباس 86

 كاظم حسوني زهراء 87

 م.م نبيل شاكر عبد الحسين جريمة العصيان المدني زيد احمد جميل 88

 زيد زهراء ناصر عبد 89

 سمير عبد العالي سارة 90

 م.م نبيل شاكر عبد الحسين هلية التجاريةاأل زهراء حيدرمجيد 91

 زهراء عامرقيصر 92

 زينب خضيرعبداالمير 93

 قاسم ماضي حمزةم. النفقة في التشريع العراقي ضحى ماجد حمزة 94

 رسل هاشم مهدي 95

 ظاهر حامد زهراء 96

 قاسم ماضي حمزةم. االداري وطرق معالجتهالفساد  زهراء جواد كاظم 97

 رواء عامر عدنان 98

 قاسم ماضي حمزةم. ريد العقوبةتف زهراء احمد شهاب 99

 زهراء ابراهيم كامل 100

 ريام سعد فاضل 101

 قاسم ماضي حمزةم. موال العامةجريمة االختالس لأل رقية شكر عبد الزهرة  102

 رقية صالح ذياب 103

 رضاء سالم هادي 104

 حسين عيسى عبد الحسنم. المسؤولية المدنية عن االخطاء الطبية حمزة رسول حمزة 105

 حسن علي عيسى 106

 حسين ياس حمزة 107

 حسين عيسى عبد الحسنم. التعسف في استعمال حق التقاضي حسين سليم جبر 108

 حسين عبد هللا كريم 109

 حسين عيسى عبد الحسنم. حماية الملكية الفكرية هللاحسين فاضل عبد  110

 حسين صبار عبيس 111

 حسين عيسى عبد الحسنم. االثار القانونية لالعتماد المستندي هالل حسن فؤاد 112

 حسين عايد عبد 113

 حسين عبد الرضا عباس 114

 حسنين مهدي صاحب 115

 م.م.حسين فاهم عبد الحسين والخطا غير العمدي القصد الجنائي صابرين كريم عباس 116

 حطيف علي فات 117

 م.م.حسين فاهم عبد الحسين تجارة المخدرات في القانون العراقي ضحى فاضل ناجي 118

 عباس رعد حفظي 119

 فاهم عبد الحسين م.م.حسينجريمة تزوير المحررات في قانون العقوبات العراقي  صابرين حسوني شهاب 120



 1969لسنة111رقم صفا خالد علي 121

 شيماء كريم كاظم 122

 م.م.حسين فاهم عبد الحسين الحق في السكن عبد هللا حمزة حسين 123

 عامر هادي شاكر 124

 عبد هللا كريم كاظم 125

 م.م.اسيل حاتم تومان عقوبة االعدام في التشريع العراقي د داوودمنال عاي 126

 مزهر عليمريم  127

 مرتضى هادي عودة 128

 مصطفى عادل عبد هللا 129

 م.م.اسيل حاتم تومان االخبار عن الجرائم نور عدنان كميل 130

 مصطفى رحيم حسن حمزة 131

 منتظر حيدر جبار 132

 م.م.اسيل حاتم تومان لم يباشروا بالبحث ناصر نسرين كاظم 133

 منال صباح هادي 134

 م.م.اسيل حاتم تومان جريمة تعاطي المخدرات مناسك حامد خيزران 135

 منتظر صالح ياسر 136

 مصطفى رعد كامل 137

 .د.قاسم كاظم محمدم جريمة غسل االموال في قانون العقوبات العراقي اياد عبد االمير هادي 138

 امير جاسم محمد 139

 جعفر موسى كاظم 140

 .د.قاسم كاظم محمدم االحكام االهلية في القانون التجاري العراقي النافذ بنين علي عباس 141

 حارث محمد كاظم 142

 بنين كريم عبد ايوب 143

 .د.قاسم كاظم محمدم الظروف المشددة في الجريمة االرهابية اسيل اسماعيل خليل 144

 ايناس محمد ناصر 145

 صالح عامر باقر جياد 146

الحقوق المالية للزوجة بحسب قانون االحوال  امجد مؤيد عطيوي 147
 الشخصية العراقي

 .د.قاسم كاظم محمدم

 ايفان محمد مكطوف 148

 تبارك زيدان محمد 149

 م.م.مشتاق طالب مهنا التعريف بالعقد االداري هادي خيري خماط 150

 نورة لفته عجمي 151

 هاجر عدنان محمد 152

مسؤولية اعضاء مجلس االدارة في الشركة المساهمة  منتظر محمد حسين شنان 153
 العامة

 م.م.مشتاق طالب مهنا

 هشام عالوي فاهم سلمان 154

عليوي عباس يوسف 155 العامة الوظيفة في المساواه مبدا  مهنا طالب مشتاق.م.م   

جاسم محمد هنادي 156  

مهنا طالب مشتاق.م.م ضمانات حقوق االنسان في الدعوى الجزائية عبد العزيز محمد عبد العظيم 157  

 هدى عماد كاظم 158

صالح علي حسين علي 159 جرائم ضد االنسانية في ضوء النظام االساسي ال 
الدولية للمحكمة الجنائية  

 م.م.ديوان حسين وادي

 علي حسين عبيد 160

 علي جليل رميض 161

الكاظمعلي اسعد عبد  162  م.م.ديوان حسين وادي الدعوى المدنية 



 علي صبحي احمد 163

 علي صدام مخيف 164

 م.م.ديوان حسين وادي صيغ الطالق وانواعها واثرها على عقد الزواج علي عبد الجبارعبد الزهرة 165

 علي كريم لفته 166

 علي رافد محمد 167
 


