
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

ي 1 ن ضياء نوري الموسوي(دراسة مقارنه)تفسير القانون االجنب  2003قانون خاص/ القانون بابلحسنير

ي(دراسه دستوريه مقارنه)مبدأ أستقالل القضاء 2
2003قانون عام/ القانون الموصلسيبان جميل مصطفن االتروش 

3
دراسه )المسؤوليه الجنائيه عن جريمه تبييض االموال 

(مقارنه
2004قانون عام/ القانون بابلعمار غالي عبد الكاظم العيساوي

ي العراق4
ن
ه ف ائب المباش  ن الضن 2004قانون/ القانون بغدادعلي هادي عطيه مطرتفسير قوانير

كه التضامنيه 5 ي الش 
ن
يك ف 2002قانون خاص/ القانون الموصلأفراح عبد الكريم خليل(دراسه مقارنه)مسؤوليه الش 

ي التعويض عنه 6
ن
ي وأنتقال الحق ف ر االدب 

2002قانون خاص/ القانون الموصلنارص جميل محمد الشمايلةدراسه - الضن

ونية 7 ي للتجاره االلكير
ن
يدراسة مقارنة- التنظيم القانوب

ن
2002قانون خاص/ القانون الموصلهادي مسلم يونس قاسم البشكاب

8
كة المساهمة باالطالع عل  ي الش 

ن
 حق المساهم ف

دراسة مقارنة- وثائقها 
2002قانون خاص/ القانون الموصلرواء يونس محمود النجار

9
ي دعاوى االحوال الشخصية المتعلقة 

ن
طرق االثبات ف

(دراسة مقارنة)بالمسائل غير المالية 
2002قانون خاص/ القانون الموصلناديا خير الدين عزيز السيد حاتم

كات10 2002قانون خاص/ القانون الموصلمؤيد أحمد محي الدين عبيداتالرقابة السابقة للدولة عل تأسيس الش 

ي حرية التنقل 11
ن
2007قانون عام/ القانون بغدادياش عطيوي عبود الزبيدي(دراسة مقارنة)الحق ف

12
ي القانون 

ن
تعدد جنسية الفرد وأثارة القانونية دراسة ف

الدولي والمقارن
2007قانون/ القانون بغدادثامر داود عبود الشافعي

نت 13 ي عقود االنير
ن
2012قانون خاص/ القانون بغدادحازم أكرم صالل الربيعيدراسة مقارنة- الشكليه ف

ي14
ن
ي القانون الدولي االنساب

ن
ن ف ي للمعتقلير

ن
2007قانون دولي/ القانون بغدادسمير برهان رشيدالمركز القانوب

ام بالمقاصة15 ن ي انقضاء االلير
ن
2012قانون خاص/ القانون بغدادحيدر مهدي نزالالقانون المدب

2005قانون خاص/ القانون بابلمحمد أحمد عيىس الجبوريدراسة مقارنة- قسمة المال المشاع 16

ي الدعوى المدنية 17
ن
2002قانون خاص/ القانون الموصلتيماء محمود فوزي الضافدراسة مقارنة- دور االدعاء العام ف

18
ي تعديل نطاق الدعوى الجزائية 

ن
مدى سلطة المحكمة ف

ي الالمي(دراسة مقارنة)
2007قانون عام/ القانون بابلأيمن صباح جواد راضن

ي المناطق الحره19
ن
ي لالستثمار ف

ن
نالنظام القانوب 2007قانون خاص/ القانون بغدادطالل عبد هللا حسير

20
ي : تغيير جنس االنسان 

 
ي القانون الجناب

ن
دراسة ف

يعة االسالمية والش 
ي/ القانون بغدادمحمود عاصم عصام محمود

 
2004قانون جناب

21
يعة االسالمية والقانون  ي الش 

ن
ي ف

دراسة - ضمانات القاضن

مقارنة
2003قانون/ القانون بابلحامد أبراهيم عبد الكريم الجبوري

كليــــــــــــــــــــة القانــــــــــــــــــــــــــــــــــون



22
ي 
ر
ي القانون العراف

ن
دراسة - أحكام أنتداب الموظف العام ف

مقارنة
2012قانون عام/ القانون بغدادشهالء سليمان محمد

ي/ القانون بغدادنوال طارق أبراهيم العبيديالجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر23
 
2007قانون جناب

ي لعقد االيجار 24
2003قانون خاص/ القانون الموصلرائدة محمد محمود النجماويدراسة مقارنة- التجديد الضمبن

25
يعة االسالمية والقانون  ن الش  ي الصمت بير

ن
حق المتهم ف

المقارن
ي/ القانون بغدادعودة يوسف سلمان الموسوي

 
2005قانون جناب

ي الظروف االستثنائية 26
ن
يعة االجرائية ف ي/ القانون بغدادوعدي سليمان عليدراسة مقارنة- الش 

 
2007قانون جناب

2002قانون عام/ القانون بغدادسهيل محمد أحمد العزامالتخصيصة وأثرها عل المرفق العام27

2004قانون خاص/ القانون بابلعلي عبد العالي خشان االسديدراسة مقارنة- تعاقد الشخص مع نفسه 28

ي عقد البيع 29
ن
ام بالتسليم ف ن ف حردان(دراسة مقارنة)االلير 2004قانون/ القانون بابلنوفل مش 

ي تعزيز حقوق االنسان30
ن
ي رسولدور المنظمات الدولية ف ن عمر حاج  2003قانون عام/ القانون الموصلحسير

2004قانون عام/ القانون الموصلنجيب محمد سعيددراسة مقارنة- الحماية الجزائية للعملة 31

ن الطالق والتقييد 32 2002قانون خاص/ القانون الموصلمحمد حجازي(دراسة مقارنة)نظام تعدد الزوجات بير

ي التجريم33
ن
ة ف يالمصلحة المعتي 

ر
2002قانون عام/ القانون الموصلمحمد مردان علي محمد البياب

ي 34
 
2010قانون عام/ القانون االنبارخالد أحمد عليدراسة مقارنة- الحماية الجنائية للتصنيع الغذاب

قانون/ القانون بغدادمنال فايق عباس حمودي(دراسة مقارنة)عوارض الخصومة القضائية 35

36
ي الدول 

ن
ي لالستثمارات االجنبية الخاصة ف

ن
المركز القانوب

ي ظل القانون الدولي المالي
ن
النامية ف

2005قانون عام/ القانون الموصلمحمد يونس يحبر الصائخ

37
ي 
ر
ي العراف يب  يــــع الضن ي التش 

ن
يبة الدخل ف دراسة - وعاء رصن

مقارنة
2005قانون عام/ القانون الموصلعبد الباسط علي جاسم الزبيدي

ي القضايا المدنية 38
ن
ي العراق ف

ن
ياثار االحكام االجنبية ف

ي القشطيبن 2007قانون/ القانون بغدادأشاء عبد الوهاب ناج 

39
ي الفقة االسالمي )مرض الموت وأحكامه 

ن
دراسة مقارنة ف

(والقانون الوضعي
ن أبو عبية 2006قانون خاص/ القانون بغدادأسامة محمد سعيد حسير

ي 40
ن
وب ي للمحل التجاري االلكير

ن
يدراسة - النظام القانوب

2007قانون خاص/ القانون بغدادأسالم مجيد حوش 

ي القانون الدولي العام41
ن
2007قانون/ القانون بغدادعادل أحمد تركي الجبورينظام الجوار ف

42
ن الفقه االسالمي والقانون  كة بير الحقوق المتعلقة بالير

دراسة مقارنة- المقارن 
2004قانون/ القانون بغدادحسن نجم الياشي الياشي

2007قانون العام/ القانون بابلكوثر عبد الهادي محمودالتنظيم الدستوري لعالقة الدولة بالفرد43

يدراسة مقارنة- حق االمن الشخصي وضماناته القانونية 44
2007قانون العام/ القانون بابلفرقد عبود عواد العارضن

ي45
 
ي القانون الجناب

ن
ينظرية التوبة ف

ن
2007قانون العام/ القانون بابلنارص كريمش خضن الجوراب

ي من حيث المكان 46
 
2002قانون العام/ القانون الموصلرامي سليمان عبد الرحمن شقيردراسة مقارنة- شيان القانون الجناب

ي ضوء القانون الدولي 47
ن
يمشكلة أنعدام جنسيه الفرد ف 2005قانون/ القانون بغدادرغد عبد االمير مظلوم الخزرج 

ي النقل الجـوي الدولي48
ن
2002قانون الخاص/ القانون بغدادطه عبد القهار أحمدسند الشــحن ف



2004قانون عام/ القانون بابلصادق محمد عليدراسة مقارنة- القرار االداري المضاد 49

يبة الدخل 50 يدراسة مقارنة- شيان القانون رصن
 
2004قانون عام/ القانون الموصلفضيلة عباس غائب الطاب

ي تسوية المنازعات51
ن
2003قانون عام/ القانون الموصلخلف رمضان محمد بالل الجبوريدور المنظمات الدولية ف

52
ة  ائب المباش  اماته بالضن ن جزاءات أخالل المكلف بالير

(دراسة مقارنة)
2003قانون عام/ القانون الموصلرفل حسن حامد محمد

ي مرحلة المحاكمة 53
ن
يدراسة - ضمانات المتهم الحدث ف

 
2003قانون عام/ القانون الموصلصبا محمد موش الطاب

2003قانون عام/ القانون الموصلعبد الحكيم ذنون يونس يوسفالحماية الجنائية للحريات الفردية54

ي وبعض تطبيقاته المعارصة55 2003قانون عام/ القانون الموصلبيداء عبد الجواد محمد توفيق العباشياالسفتاءالشعب 

ي ظل العولمة56
ن
2004قانون عام/ القانون الموصلعماد خليل ابراهيمالقانون الدولي لحقوق االنسان ف

ي اتفاقية فينا للبيع الدولي 57
ن
2013قانون خاص/ القانون بغدادمبن نعيم جعاز الشياعيمعيار المدة المعقولة ف

ي للمرحلة السابقة عل التعاقد 58
ن
ي عرط المعموريدراسة - التنظيم القانوب

ن
ي/ القانون بابلعرويه شاف

ن
2008قانون مدب

59
المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام المبيدات 

(دراسة مقارنة)الزراعية 
ن عيىس الجبوري 2002قانون خاص/ القانون الموصلصابر حسير

ي الدعوى الجزائية60
ن
ي/ القانون بغدادأياد خلف محمد جويعدالمسائل العارضة ف

 
2004قانون جناب

ي القانون الدولي الخاص61
ن
ن عباساالنابة القضائية ف 2005قانون دولي/ القانون بغدادعبد المطلب حسير

لمان 62 يدراسة مقارنة- ضمانات استقالل الي  2002قانون عام/ القانون بابلانعام مهدي جابر الخفاج 

ي المسائل التجارية 63
ن
2013قانون خاص/ القانون بغدادزهراء عصام صالح كبهدراسة )تنفيذ القرار التحكيمي ف

ي عقد المقاولة64
ن
ام بالضمان ف ن 2007قانون خاص/ القانون بابلمحمد عدنان باقر الجبوريااللير

65
- ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا 

ي
 
2010قانون عام/ القانون بابليحبر حمود مراد الوائليدراسة مقارنة مع ضمانات القضاء الدولي الجناب

ي لعقد تسليم المفتاح66
ن
2010قانون خاص/ القانون بابلباسم محمد خضن ال حجيل السعيديالنظام القانوب

ي دعوى االلغاء والقضاء الكامل 67
ن
2004قانون عام/ القانون الموصلعلي يونس اسماعيل السنجاريدراسة - مركز االدارة ف

ن الجبوريدراسة مقارنة- حقوق الشخصية وحمايتها المدنية 68 ك فارس حسير 2004قانون خاص/ القانون الموصلبير

2004قانون خاص/ القانون الموصلندى زهير سعيد الفيلالخصم دراسة قانونية مقارنة69

70
 ألتزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

1980التفاقية فيينا 
2004قانون خاص/ القانون الموصلنغم حنا رؤوف ننيس

2004قانون عام/ القانون الموصلعبد هللا علي ابو سلطاندور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق االنسان71

ي 72
ن
ي لالسم المدب

ن
2004قانون خاص/ القانون الموصلعز الدين مرزا نارص عبد هللادراسة مقارنة- النظام القانوب

73
ي دعوى االلغاء 

ن
دراسة - حدود سلطات القضاء االداري ف

مقارنة
2005قانون عام/ القانون الموصلأبو بكر أحمد عثمان

ي االحكام القضائية المدنية 74
ن
ي ف

ن
يدراسة - الطعن االستئناف

ن
ن الصوف 2003قانون خاص/ القانون الموصلأحمد سمير محمد ياسير



75
ي لالجانب 

ن
ي مجال المركزالقانوب

ن
- مبدأ المعاملة بالمثل ف

يدراسة مقارنة
ر
2004قانون خاص/ القانون الموصلمراد صائب محمود البياب

2004قانون عام/ القانون الموصلأنس محمود خلف الجبوريدراسة مقارنة- جريمة تزييف االختام 76

ي 77
 
ي القانون الجناب

ن
يدراسة مقارنة- حق الخصوصية ف 2004قانون عام/ القانون الموصلعلي أحمد عبد الزعب 

2003قانون خاص/ القانون الموصلقحطان هادي عبد القرغوليدراسة مقارنة- االرث بالتقدير واالحتياط 78

ن79 ي حفظ السلم واالمن الدوليير
ن
2004قانون عام/ القانون الموصلاحمد مهدي صالح محمد الراويدور مجلس االمن ف

2003قانون عام/ القانون بابلأحمد شاكر سلمان الحسناويالحماية القانونية الدولية لطبقة االوزون80

ي 81
ر
يــــع العراف ي التش 

ن
يدراسة مقارنة- عقوبة االعدام ف

ن
2003قانون عام/ القانون بابلنارص كريمش خضن الجوراب

ي الدعوى الجزائية82
ن
ي االتهام والتحقيق ف

ن وظيفبر ن كاظم العواديالفصل بير 2007قانون عام/ القانون بابلعبد الرزاق حسير

83
ي فرض الجزاءات 

ن
الرقابة القضائية عل سلطة االدارة ف

2005قانون عام/ القانون بغدادرشا محمد جعفر الهاشميدراسة مقارنة- عل المتعاقد معها 

84
ي سالمة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم 

ن
الحق ف

(دراسة مقارنة)
2002قانون عام/ القانون بابلضياء عبد هللا عبود جابر االسدي

ي مرحلة المحاكمة 85
ن
2002قانون عام/ القانون الموصلمحمد عباس حمودي الزبيديدراسة - ضمانات المتهم العسكري ف

كات متعددة الجنسية86 ي الدولي للش 
ن
ي الحديديالمركز القانوب 2005قانون عام/ القانون الموصلطلعت جياد لح 

87
كات االموال  ي لتخفيض رأس مال ش 

ن
النظام القانوب

دراسة مقارنة- الخاصة 
2005قانون خاص/ القانون الموصلمعن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان

ي الجنسية 88
ن
2005قانون خاص/ القانون الموصلريا سامي سعيد الصفاردراسة مقارنة- دور الموطن ف

ي89
 
2006قانون عام/ القانون بابلفاضل عواد محيميد الدليميذاتية القانون الجناب

90
ي قضايا 

ن
ي التحري والتحقيق ف

ن
اهة ف ن أختصاص هيأة الين

الفساد الحكومي
2010قانون عام/ القانون بابلأمجد ناظم صاحب نصيف الفتالوي

ي قانون مكافحة االرهاب 91
ن
2010قانون عام/ القانون بابلخالد مجيد عبد الحميد الجبوريدراسة - السياسة الجنائية ف

ائب الكمركية 92 2004قانون عام/ القانون الموصلمحمد سامي يونس العسليدراسة مقارنة- االعفاءات من الضن

ام العقدي 93 ن يدراسة - أستحالة التنفيذ وأثرها عل االلير
 
2002قانون خاص/ القانون بابلحامد شاكر محمود الطاب

ي عقود التجارة الدولية 94
ن
ي عبد نور العيساويدراسة )القوة القاهرة وأثرها ف

2005قانون خاص/ القانون الموصلصفاء تفر

ي 95
ر
ي العراف

 
ي القانون الجناب

ن
2005قانون عام/ القانون الموصلعباس فاضل سعيد سليمان العباديدراسة مقارنة- االكراه ف

96
ي استعمال الحق بوصفه سببا من 

ن
تجريم التعسف ف

ياسباب االباحة
ي/ القانون بغدادعمر فخري عبد الرزاق الحديب 

 
2005قانون جناب

ي/ القانون بغدادسمير ابراهيم جميل قاسم العزاويالمسؤولية الجنائية الناشئة من أساءة أستخدام 97
 
2005قانون جناب

ي 98 دراسة مقارنة- اثبات القانون االجنب 
ختام عبد الحسن شنان كريم 

الفرطوشي
2003قانون خاص/ القانون بابل

ي عقد االيجار 99
ن
2005قانون خاص/ القانون بابلعباس سهيل جيجان الجبوريدراسة مقارنة- االجره واحكامها ف



2005قانون خاص/ القانون الموصلمحمد صديق محمد عبد هللادراسة مقارنة- مجلس العقد 100

ي101
 
ي القانون الدولي الجناب

ن
2007قانون دولي/ القانون بغداديعرب عدنان العابدالجرائم ضد االنسانية ف

102
دراسة اصولية - المفهوم المخالف للنصوص القانونية 

قانونية مقارنة
2003قانون خاص/ القانون بابلمحارب عبد هللا لطيف الجبوري

2004قانون خاص/ القانون الموصلرائد أحمد خليل القرة غوليدراسة مقارنة - (الداللة)عقد الوساطة التجارية 103

ي الدعوى المدنية 104
ن
دراسة مقارنة- أعادة المحاكمة ف

محمود فخر الدين عثمان مصطفن 

الجبوري
2002قانون خاص/ القانون الموصل

105
يبة الدخل  ي رصن

ن
ي ف يب  ي للمكلف الضن

ن
المركز القانوب

ي(دراسة مقارنة)
ن
2002قانون عام/ القانون الموصلقبس حسن عواد البدراب

2006قانون دولي عام/ القانون بغدادرعد سعدون محمود عليالحماية الدولية للمياة الجوفية العابرة للحدود الدولية106

ي العراق107
ن
2005قانون عام/ القانون بغدادعيىس تركي خلف حمدي الجبوريتنظيم حرية السفر ف

طة 108 يدراسة مقارنة- المسؤولية المدنية لرجل الش 
 
2006قانون/ القانون بغدادرعد ادهم عبد الحميد السامراب

109
اف باالحكام القضائية وقرارات التحكيم االجنبية  االعير

ي االتفاقيات الدولية 
ن
دراسة مقارنة- وتنفيذها ف

2002قانون/ القانون بابلعبد الرسول كريم مهدي

ي110
ن
2002قانون خاص/ القانون بابلعبد المهدي كاظم نارصالمسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاب

111
ي تطويرمبادىء القانون 

ن
دور محكمة العدل الدولية ف

ي
ن
الدولي االنساب

2006قانون دولي/ القانون بغدادصالح جبير البصيصي

ي العراق 112
ن
ي عبود الدليميدراسة - الدفوع الشكلية أمام القضاء االدراي ف 2006قانون عام/ القانون بغدادصعب ناج 

2004قانون عام/ القانون الموصلسلوان رشيد عنجو السنجاريالقانون الدولي لحقوق االنسان ودساتير الدول113

114
ونية والقانون الواجب التطبيق  عقود التجارة االلكير

(دراسة قانونية مقارنة)
2004قانون خاص/ القانون الموصل سلطان عبد هللا محمود علي الجواري

2005قانون خاص/ القانون الموصلمحمد جمال محمد طاهر عبد القدوس(دراسة قانوية)تسوية المنازعات الرياضية بالتحكيم 115

ي 116 ي العقد الطب 
ن
2005قانون خاص/ القانون الموصلزينة غانم يونس العبيديدراسة مقارنة- ارادة المريض ف

117
القانون الواجب التطبيق عل سندات الشحن البحرية 

(دراسة مقارنة)
2005قانون خاص/ القانون الموصلخليل ابراهيم محمد خليل

118
ي االقطار 

ن
ها ف عولمة المنظمات االقتصادية الدولية وتأثير

النامية
2005قانون عام/ القانون الموصلمعن عبد القادر مصطفن

ي تولي الوظائف العامة 119
ن
يدراسة مقارنة- المساواة ودورها ف

2004قانون عام/ القانون الموصلمصطفن سالم مصطفن النجفن

ي السكبن 120
ن
2005قانون خاص/ القانون الموصلطه صالح خلفدراسة مقارنة- حق الزوجة ف

121
ي لها قوة 

حدود رقابة القضاء االداري عل القرارات البر

دراسة مقارنة- القانون 
2003قانون/ القانون بابلفارس عبد الرحيم حاتم

ي 122
ر
ي القانون العراف

ن
يدراسة - المسؤولية التأديبية للقضاة ف يف العتاب  2014قانون عام/ القانون بغدادحاتم حيال ش 



ي النقل البحري 123
ن
ن العائمة ف ن عليدراسة مقارنة-  وثيقة التأمير 2003قانون خاص/ القانون بابلسماح حسير

2003قانون/ القانون بابلأثير محمد مرتصنحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية124

125
ي قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية 

ن
- العالنية ف

دراسة مقارنة
قانون عام/ القانون بابلحسن حماد حميد الحماد

ندراسة قانونية -  االعتماد للسحب عل المكشوف 126 2004قانون خاص/ القانون الموصلبختيار صابر بايز حسير

127
ن العالمية والخصوصية  الخطاب - حقوق االنسان بير

االسالمي انموجا
2004قانون عام/ القانون الموصللقمان عثمان أحمد

بة عليها 128 2005قانون عام/ القانون الموصلعبود علوان منصوردراسة - جريمة الشقة أسبابها واالثار المير

129
ي العراق والجهات 

ن
يعية ف ي االنتخابات التش 

ن
الطعون ف

دراسة مقارنة- المختصة بالنظر فيها 
2011قانون عام/ القانون بغدادجهاد علي جمعة

ي المسؤولية الجزائية130
ن
يدور االرادة ف

ن
2007قانون/ القانون بغدادمعاذ جاسم محمد العساف

131
ي العالقات ذات االبعاد الدولية الخاصة 

ن
- الجنسية ف

دراسة مقارنة
2007قانون دولي/ القانون بغدادعبد الرسول عبد الرضا جابر االسدي

132
ي عقد البيع 

ن
ام بضمان السالمة ف ن دراسة تحليلية )االلير

(مقارنة
2003قانون خاص/ القانون الموصلايمان محمد طاهر عبد هللا العبيدي

ن المقارنة133 يعة االسالمية والقوانير ي الش 
ن
اث المرأة ف 2003قانون خاص/ القانون الموصلقيس عبد الوهاب الحياليمير

134
- الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة  

دراسة مقارنة
2003قانون عام/ القانون الموصلأكرام فالح أحمد الصواف

ي135
ر
ي القانون العراف

ن
2004قانون عام/ القانون الموصلأسامة أحمد محمد النعيميالحماية الجزائية للعالمة التجارية ف

ي العراق136
ن
يبية اليرادات السياحة الدينية ف 2014قانون عام/ القانون بغدادرشا عبد هللا عبد الحسنالمعاملة الضن

ي القانون 137
ن
2013قانون خاص/ القانون بغدادعضيد عزت حميددراسة مقارنة- الوكالة من الباطن ف

ي مقاوالت البناء138
ن
ن من المسؤولية ف 2004قانون خاص/ القانون الموصلأشاء صالح داودالتأمير

كة المساهمة الخاصة139 2003قانون خاص/ القانون الموصلعالية يونس عبد الرحيم الدباغمجلس أدارة الش 

140
ي التكامل الجسدي 

ن
- جرائم االعتداء عل حق االنسان ف

دراسة مقارنة

ن عبد الصاحب عبد الكريم  حسير

الربيعي
ي/ القانون بغداد

 
2005قانون جناب

141
المسؤولية الجزائية الناشئة عن االعتداء عل شية 

يالحسابات المضفية
ن
اب 2004قانون عام/ القانون الموصلخليل يوسف جندي المير

ي نظام روما االساشي للمحكمة الجنائية 142
ن
2005قانون عام/ القانون الموصلبهاء الدين عطية عبد الكريممبدأ التكامل ف

2005قانون خاص/ القانون الموصلمحمد رافع يونس محمد(دراسة مقارنة)متولي الوقف 143

144
- مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير

ي تطور نشاط المرافق العامة االقتصادية
ن
دراسة مقارنة ف

2005قانون عام/ القانون الموصلحسن محمد علي حسن

ي 145
 
ي القانون الجناب

ن
اءة ف 2006قانون/ القانون رائد أحمد محمددراسة مقارنة- الي 

2005قانون خاص/ القانون الموصلأشاء عبد الهادي محمددراسة مقارنة- عقد ايجار السفينة المجهزة 146



2004قانون عام/ القانون الموصلقيض سالم يونس الحرباويحالة عدوان مسلح عل دولة واقعة تحت جزاءات دولية147

ي القانون الدولي العام148
ن
2004قانون عام/ القانون الموصلاياد يونس محمد الصقليالحظر الدولي ف

ي القانون الدولي العام149
ن
ي ف

 
يالدفاع الوقاب 2004قانون عام/ القانون الموصلعبد العزيز رمضان علي الخطاب 

ي 150
اع اليمبن ن ي الين

ن
ي المنازعات الدولية دراسة ف

ن
2006قانون دولي/ القانون بغدادوسام زيدان راهي-التحكيم ف

151
ي 
ن
ي ف ي المنازعات التجارية ذات العنض االجنب 

ن
الفصل ف

ي 
ر
يــــع والقضاء العراف دراسة مقارنة- التش 

2013قانون خاص/ القانون بغدادأياد جواد محمد

ي لعقد أجارة الرحم152
ن
2013قانون خاص/ القانون بغدادنورس عباس محسنالنظام القانوب

ي 153 2009قانون/ القانون بابلعلي ماجد صاحبدراس مقارنة- العقد النموذج 

ي تنفيذ العقود154
ن
ام بضمان سالمة االشخاص ف ن 2007قانون خاص/ القانون بغدادعلي مطش  عبد الصاحب عليااللير

ي/ القانون بغدادهدى هاتف مظهر الزبيديدراسة مقارنة- جريمة االنتفاع من المال العام وصورها 155
 
2002قانون جناب

156
سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزائية عن الجرائم 

المرتكبة ضد المتهم أثناء مرحلة التحقيق
ي/ القانون بغدادعبد الرحمن محمد سلطان

 
2002قانون جناب

ي المغور بالمياه157
ن
اث الثقاف 2004قانون دولي/ القانون بغدادزهراء عصاب عبد الوهابحماية الير

ي العراق158
ن
2005قانون عام/ القانون بغدادصداع دحام طوكان الفهداويأختصاصات رئيس الوحدة االدارية االقليمية ف

159
الحماية القانونية للمياه من التلوث والمسؤولية المدنية 

ي(دراسة مقارنة)الناجمة عن أستخدامها 
ن الحديب  2004قانون خاص/ القانون الموصلهالة صالح ياسير

2005قانون خاص/ القانون الموصلعمار سعدون حامددراسة مقارنة- الوكالة بالخصومة 160

ي بعض النظم 161
ن
ي المشاركة االنتخابية ف

ن
2009قانون عام/ القانون بابلروافد محمد علي الطيارحق المرأة ف

2005قانون عام/ القانون الموصلسامي حسن نجمأثر العقد االداري بالنسبة ال الغير162

ندراسة مقارنة- اثار بطالت العقد 163 2007قانون خاص/ القانون بغدادندى عبد الكاظم حسير

164
ي أطار منظمة التجارة العالمية 

ن
التحكيم التجاري ف

(دراسة مقارنة)
ن 2007قانون خاص/ القانون بغدادهيوا علي حسير

ي165
ر
ي القانون العراف

ن
يتفريد تدابير االحداث ف

ن
ي البيضاب

ن
ي/ القانون بغدادمحمد هاتو جوب

 
2004قانون جناب

166
ن اختصاصات رئيس الدولة ومسؤوليتة  مدى التوازن بير

ي الدساتير العراقية
ن
ف

ن لهوين عبد 2012قانون عام/ القانون بغدادحسير

ي167
ر
ي القانون العراف

ن
2013قانون عام/ القانون بغدادحسن جلوب كاظم الساعديوسائل الحماية االدارية للمال العام ف

ي العراق168
ن
ي لمهنة المحاماه ف

ن
قانون عام/ القانون بغدادتغريد محمد قدوريالتنظيم القانوب

ي169
ر
يــــع العسكري العراف ي التش 

ن
ي/ القانون بغدادمازن خلف نارصالجريمة العسكرية دراسة ف

 
2002قانون جناب

ي تحديد أختصاصها170
ن
اس أبراهيم مسلمأختصاص محكمة العدل الدولية ف 2002قانون دولي عام/ القانون بغدادني 

ي محمد الخزاعيقاعدة االيدي النظيفة171 2002قانون دولي/ القانون بغدادأسامة صي 

172
ن  ي نطاق تنازع القوانير

ن
ي ف

- حاالت  تطبيق قانون القاضن

ي كصير الجشعميدراسة مقارنة 2006قانون دولي/ القانون بغدادمحمد خير

2007قانون/ القانون بغدادعقيل عزيز عودةنظرية العلم بالتجريم173



ي الدعوى المدنية 174
ن
2007قانون الخاص/ القانون بغدادباسم محمد رشديدراسة مقارنة- االستئناف ف

ندراسة مقارنة- الرقابة القضائية عل القرار التحكيمي 175 2012قانون الخاص/ القانون بغدادبهاء خليل أسماعيل امير

ي االباحة 176
ن
ي/ القانون بغدادسامية عبد الرزاق خلفدراسة مقارنة- التجاوز ف

 
2005قانون الجناب

177
يبة  ي قانون رصن

ن
يبية للشخص غير المقيم ف المعاملة الضن

ي رقم 
ر
82 لسنه 113الدخل العراف

ي أبراهيم مراد 2004قانون/ القانون بغدادخير

2007قانون عام/ القانون بغداداريان محمد علي عباس(دراسة مقارنة)الدستور الفدرالي 178

179
ي - حماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط 

ن
دراسة ف

القانون الدولي
2005قانون دولي/ القانون بغدادمحمد تركي عباس العبيدي

ي غير المهنية180
ن
ي لمنظمات المجتمع المدب

ن
2013قانون عام/ القانون بغدادبفرين جواد علي القره لوشيالنظام القانوب

يدراسة مقارنة- عقد الوكالة بالعمولة 181
ن
2013قانون خاص/ القانون بغدادأخالص حميد حمزة الجوراب

ن 182 ن القانون والفقه )تعدد الدائنير يدراسة مقارنة بير
ن
2002قانون خاص/ القانون بغدادحيدر فليح حسن الكناب

183
ي المستشفيات الحكومية 

ن
ي وتطبيقه ف

ر
نظام التمويل الذاب

ي العراق
ن
ف

2002قانون عام/ القانون بغدادكالويش مصطفن أبراهيم

ن والمقبوض عليهم184 ن والموقوفير يجرائم هرب المحكومير ي/ القانون بغدادكريم محمد منصور الخزرج 
 
2002قانون جناب

ي للمحكمة الجنائية الدولية185
 
ي/ القانون بغدادبراء منذر كمال عبد اللطيفالنظام القضاب

 
2005قانون جناب

ي لعقود برامج الحاسوب دراسة مقارنة186
ن
2002قانون خاص/ القانون بغدادأياد أحمد البطاينةالنظام القانوب

كات الوليدة187 كة االم عن ديون الش  يمسؤولية الش 
 
2009قانون خاص/ القانون بغدادنواف علي خليف الطاب

188
ي العالقات الخاصة الدولية 

ن
- حماية حق المؤلف ف

دراسة مقارنة
2009قانون خاص/ القانون بابلرشا موش محمد

خيص بأستعمال العالمة 189 ي لعقد الير
ن
2009قانون خاص/ القانون بابلميثاق طالب عبد حمادي الجبوريالنظام القانوب

وعة لالعالنات التجارية 190 2008قانون خاص/ القانون بابلبيداء كاظم فرج الموسويدراسة / المنافسة غير المش 

ي ليبيا وممارستها191
ن
يتنظيم السلطة السياسية ف 2002قانون عام/ القانون بغدادعويدات غندور النوب 

2002قانون خاص/ القانون بغدادمنقذ عبد الرضا علي الفردانالوفاء بمقابل192

193
ي والقانون )العنف ضد المرأة 

 
ي القانون الجناب

ن
دراسة ف

ي
ن
(الدولي االنساب

ي/ القانون بغدادأمل فاضل عبد خشاف عنوز
 
2002قانون جناب

ي عقود ضمان االستثمار194
ن
ن ف 2002قانون دولي/ القانون بغدادرزاق سلمان مشكور الواسطيتنازع القوانير

ي دراسة مقارنة195
ن
2002قانون خاص/ القانون بغدادمحمد مقبل سيف حسنأساس االدعاء المدب

2002قانون دولي/ القانون بغدادكريم عبد كاظم التميميالحماية الدولية للبيئة من ظاهرة التصحر196

197
اعات المسلحة غير الدولية دراسة  ن ي الين

ن
ن ف حماية المدنيير

ي
ن
القانون الدولي االنساب

2005قانون دولي/ القانون بغدادخالد سلمان جواد

ي المسؤولية الجزائية198
ن
ي/ القانون بغدادكريم سلمان كاظم التميميأثر نقص االهلية ف

 
2007قانون جناب

ي االثراء بال سبب والفضالة199
ن
ن ف 2002قانون دولي/ القانون بغدادعباس مؤمن كرمتنازع القوانير

2004قانون دولي/ القانون بغدادسما سلطان الشاويأستخدام سالح اليورانيوم المنضب والقانون الدولي200



201
ي والقانون الدولي 

ن
ي القانون الدولي االنساب

ن
دراسة ف

لحقوق االنسان
2004قانون دولي/ القانون الموصلنغم أسحق زيا

202
القانون الواجب التطبيق عل عقود الدولة مع 

االشخاص االجنبية
2005قانون دولي/ القانون بغدادشيماء محمد شلتاغ

2003قانون/ القانون بابلأثير محمد مرتصنحصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية203

ي حاله الخيانه العظم دراسة 204
ن
2009قانون عام/ القانون بابلحيدر محمد حسن االسديعزل رئيس الجمهورية ف

ي المعموري(دراسه مقارنه)مبدأ تخصيص الرهن 205
2008قانون خاص/ القانون بابلخولة كاظم محمد راضن

ي الدعاوى المدنية 206
ن
2015قانون خاص/ القانون بغدادحسام حامد عبيد المجمعي(دراسة مقارنة)الدفع بعدم القبول ف

ن  جراء أستخدام التقنيات 207 ي/ القانون بغدادحاكم فيصل جي الحماية الجنائية للجنير
 
2015قانون جناب

208
ي للمحكمة الجنائية العراقية العليا 

ن
/ النظام القانوب

2008قانون عام/ القانون بابلاولياء جبار صاحب الهالليدراسة موازنة

209
ي 
ن
ي منع االتجار بالبش  ومكافحته ف

ن
واجب االدارة ف

ي
ر
يالقانون العراف

ن
2015قانون عام/ القانون بغدادايمان محمود محيبس الجوارب

ي االجراءات الجزائية210
ن
ي/ القانون بغدادايمان عبد هللا احمد العزاويتعدد الجرائم واثره ف

 
2015قانون جناب

ي211
2015قانون دولي/ القانون بغدادفراس نعيم جاسم الجبوريالحماية الدولية النهار العراق من التلوث البيب 

ي العراق 212
ن
ي حماية المستهلك ف

ن
ن خضير الشمريدراسة - سلطة االدارة ف 2015قانون عام/ القانون بغدادصفاء حسير

المنافسة التجارية واثرها عل عقد التوزيــــع الحضي213
ي حسن 

نور الهدى عبد الكاظم راضن

الفوادي
2015قانون خاص/ القانون بغداد

ي عقد االستهالك214
ن
ن ف 2015قانون خاص/ القانون بغدادزينب ثامر حميدتنازع القوانير

ي دعاوى الطالق والتفريق 215
ن
2014قانون خاص/ القانون بغدادغسان ضياء محمد رضا المظفردراسة - المسائل الخالفية ف

ي مهديعقد المشاركة المنتهية بالتمليك216 2015قانون خاص/ القانون بغدادشى محمد هوب 

ي القانون الدولي217
ن
يدور االرادة المنفردة للدولة ف ن رحيم محمد العتب  2015قانون دولي/ القانون بغدادحسير

ي218
ن
ي القانون الدولي االنساب

ن
ورة العسكرية ف 2015قانون دولي/ القانون بغدادمروة ابراهيم محمدمبدأ الضن

اف العب كرة القدم 219 ي لعقد احير
ن
ن يصغدراسة - النظام القانوب 2015قانون خاص/ القانون بغدادعباس فاضل حسير

ي القانون الدولي 220
ن
2015قانون عام/ الحقوق النهرينشاب ثامر احمدالهجمات عل شبكات الحاسوب ف

2013قانون خاص/ القانون بغدادسهام كريم حمد العبيدياحكام المفاوضات التجارية الدولية221

ي المال الشائع 222
ن
يك ف 2015قانون خاص/ القانون بغدادقتيبة مهدي صالحدراسة مقارنة- حق الرجوع عل الش 

ي العراق 223
ن
يبة الدخل ف يدراسة مقارنة- جريمة عدم اداء رصن 2003قانون عام/ القانون بابللم عامر محمود ناج 

ي عقد الزواج224
ن
ياسباب الفرقة التلقائية ف

ن
ن مطر نعمان عبد السلطاب 2009قانون خاص/ القانون بابلحسير

ي عقد الرهن الحيازي 225
ن
2006قانون خاص/ القانون بابلعمار محسن كزاردراسة مقارنة- القبض ف

ي الدعوى الجزائية226
ن
ي/ القانون بغدادجاسم محمد سلمانالدفوع الشكلية ف

 
2015قانون جناب

227
كات متعددت الجنسية والقانون الواجب التطبيق  الش 

يدراسة مقارنة- عل نشاطاتها 
 
2005قانون خاص/ القانون موصليمامة متعب مناف السامراب



2016قانون خاص/ القانون بغدادختام حمادي محمود التميميدراسة مقارنة- وسائل حرية التعبير عن الرأي وضماناتها 228

ي حقوق االنسان229
ن
ي مجلس االمن واثره ف

ن
2013قانون دولي/ القانون بغدادكاوه جوهر درويشنظام التصويت ف

ي االنظمة الدستورية230
ن
ن السلطة والحرية ف يالتوازن بير 2006قانون عام/ القانون بغدادجعفر عبد الساده بهير الدراج 

ن حمزة الشافعيدراسة مقارنة- ضمانات تطبيق القواعد الدستورية 231 2006قانون عام/ القانون بابلميثم حسير

ن الوطنية - جرائم الكراهية 232 ي القوانير
ن
ي/ القانون بغدادوسام بشار عبد فرجدراسة مقارنة ف

 
2015قانون جناب

233
ي منازعات عقد البناء 

ن
حدود اختصاص القضاء االداري ف

يدراسة مقارنة- والتشغيل ونقل الملكية 
ن
2009قانون عام/ القانون بابلعالء نافع كطافة العيداب

ورة كاستثناء يرد عل مبدا سمو الدستور234 2006قانون عام/ القانون بغدادحسن ضياء حسن الخلخالينظرية الضن

ي/ القانون بغدادعمار باسل جاسم المعجميحجز اموال المتهم الهارب235
 
2002قانون جناب

ي 236
ر
يــــع العراف ي التش 

ن
ي/ القانون بغدادعمار منصور عبد القادر الخالديدراسة مقارنة- جريمة تهريب النفط ف

 
2015قانون جناب

ي المسؤولية العقدية237
ن
ي ف ر االدب 

2006قانون خاص/ القانون بابلميثاق طالب غركانالتعويض عن الضن

238
امات والحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغيل  ن االلير

يB.O.Tونقل الملكية 
2008قانون عام/ القانون بابلعالء ابراهيم محمود الحسيبن

ي 239
ن
ي االثبات المدب

ن
ي ف

 
2008قانون خاص/ القانون بابلطارق عبد الرزاق شهيد الحماميدراسة موازنة- حجية االقرار القضاب

اء الحقوق التجارية240 ي لعقد ش 
ن
2008قانون خاص/ القانون بابلمحمد عبد حمادي الفهداويالنظام القانوب

يدراسة مقارنة- الحماية الجنائية لوسائل االتصال 241 2008قانون عام/ القانون بابللم عامر محمود ناج 

ي الظروف العادية242
ن
2007قانون عام/ القانون بابلحبيب ابراهيم حمادة الدليميحدود سلطة الضبط االداري ف

ن 243 ي الجرائم المرتكبة عل مير
ن
ي ف

 
ن علياالختصاص الجناب 2008قانون عام/ القانون بابلحيدر حسير

يبة الدخل عل االشخاص المعنوية244 2004قانون عام/ القانون الموصلزينب منذر جاسمرصن

ي المسؤولية 245
ن
ي االعمال الطبية واثره ف

ن
يرضا المريض ف

 
ن محيسن الطاب ة حسير 2006قانون خاص/ القانون بابلسمير

246
ي ظل 

ن
الرقابة عل دستورية االنظمة والقرارات االدارية ف

دراسة مقارنة - 2005دستور جمهورية العراق لسنة 
ي 2015قانون عام/ القانون بغدادازهار هاشم احمد الزهير

ي 247 2015قانون خاص/ القانون بغدادمها نصيف جاسمدراسة مقارنة- التضامن السلب 

ي/ القانون بغدادفراس ياوز عبد القادرجريمة االخالل بواجبات الرقابة المضفية248
 
2002قانون جناب

ي بعض النظام 249
ن
2006قانون عام/ القانون بابلعلي سعد عمرانظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة ف

250
ي الشؤون 

ن
ي لحق المشاركة ف

ن
التنظيم الدستوري والقانوب

دراسة مقارنة- العامة 
2016قانون عام/ القانون بغدادجمال نارص جبار

ي القانون 251
ن
ي وبعض تطبيقاته ف

ر
2008قانون عام/ القانون بابلزين العابدين عواد كاظمجرائم االرهاب المعلوماب

ونية252 ي عقود التجارة االلكير
ن
ي ف

ن
وب 2006قانون خاص/ القانون بابلحسون علي حسون الفتالويالتوقيع االلكير

ي القانون الدولي253
ن
2015قانون دولي/ القانون بغدادهبة ضياء صالح الدينقاعدة االغالق ف

254
ي 
ر
ي القانون العراف

ن
ي العقود االدارية ف

ن
ي ف

- التنفيذ العيبن

دراسة مقارنة
2015قانون عام/ القانون بغدادزينة مظهر نعمة

ي المسائل التجارية255
ن
ام باالفصاح ف ن يااللير

 
2015قانون خاص/ القانون بغدادسهام سوادي طعمة الطاب



256
ن العراق والكويت  ي اطار - المنازعات القانونية بير

ن
دراسة ف

القانون الدولي
2015قانون دولي/ القانون بغدادسهاد حسن االسدي

ي احكام المحاكم الجزائية257
ن
ي/ القانون بغداداشاء سعيد عاضي الساعدياشكاالت التنفيذ ف

 
2015قانون جناب

ي سوق االوراق 258
ن
ي لبيع االوراق المالية ف

ن
ن كشكولالنظام القانوب 2015قانون خاص/ القانون بغدادرباب حسير

2004قانون عام/ القانون الموصلعدي محمد رضا يونس الطحانالتدخل الهدام والقانون الدولي العام259

260
ي حسم الدعوى المدنية 

ن
- التبليغات القضائية ودورها ف

دراسة مقارنة
2004قانون خاص/ القانون الموصلفارس علي عمر علي الجرجري

261
ي الدولة 

ن
- اثر التعديالت الدستورية عل نظام الحكم ف

دراسة مقارنة
2013قانون عام/ القانون بغدادهبة نعمة منصور

ي العقد 262
ن
2005قانون خاص/ القانون بغداداكرم فاضل سعيد القيضدراسة قانونية مقارنة- الخلف ف

يدراسة دستورية- تقييد ممارسة الحرية الشخصية 263 2003قانون عام/ القانون بابلحارث اديب ابراهيم الجلب 

اعات المسلحة264 ن 2004قانون عام/ القانون بابلحيدر كاظم عبد علي الشياويحماية النساء واالطفال اثناء الين

ي تعديل العقد 265
ن
2015قانون/ القانون بغداداسيل حسن رضادراسة مقارنة- دور االرادة المنفردة ف

ن جراء استخدام التقنيات 266 ي/ القانون بغدادحاكم فيصل جي  سميج الجبوريالحماية الجنائية للجنير
 
2015قانون جناب

2008قانون عام/ القانون بابلحوراء احمد شاكر العميديدراسة مقارنة- عرض العفو عل المتهم 267

268
ي دستور 

ن
ي لرئيس مجلس النواب ف

ن
المركز القانوب

دراسة مقارنة - 2005جمهورية العراق لسنة 
2015قانون عام/ القانون بغدادفاروق عز الدين خلف

ي المسؤولية العقدية 269
ن
ي احمددراسة مقارنة- الغش واثره ف 2015قانون خاص/ القانون بغدادامال احمد ناج 

2006قانون/ القانون بابلدالل تفكير مرادمفهوم التعاقد باسم مستعار270

ي للعقار 271 2006قانون خاص/ القانون بابلغسان عبيد محمددراسة مقارنة- عقد االستثمار االجنب 

272
ي 
ن
التنظيم الدستوري لتشكيل الحكومة واختصاصاتها ف

دراسة مقارنة - 2005دستور جمهورية العراق لسنة 
ن 2016قانون عام/ القانون بغدادكمال علي حسير

ار البيئية وتطبيقاتها عل العراق273 2003قانون/ القانون بابلشمد عامر عباس الخزاعيالتعويضات عن االرصن

دراسة مقارنة- ضمانات مبدأ سير المرفق العام 274
ن  مجيد مجهول درويش حسير

الزريجاوي
2004قانون عام/ القانون بابل

2007قانون عام/ القانون بغدادضياء عبد هللا عبود جابر االسديدراسة مقارنة- النظرية العامة للجرائم االنتخابية 275

ي276
ر البيب  يالمسؤولية الدولية عن الضن

2005قانون/ القانون بغدادسهير ابراهيم حاجم الهيبر

ي الكرامة االنسانية وضمانات حمايته 277
ن
2016قانون عام/ القانون بغدادسنان فاضل عبد الجباردراسة - الحق ف

2003قانون عام/ القانون بابلسحر جبار يعقوبفسخ العقد االداري قضائيا لخطاء االدارة278

279
ر ال الخلف العام  ي التعويض عن الضن

ن
- انتقال الحق ف

ن القانون والفقه االسالمي دراسة مقارنة بير
2016قانون خاص/ القانون بغدادحيدر علي مزهر النض هللا

280
ي 
ن
ي مواجهة سلطة االدارة ف

ن
ضمانات حقوق االنسان ف

2006قانون عام/ القانون بغدادوفاء عبد الفتاح عواد النعيمياصدار القرار االداري



ي بعض النظم الدستورية281
ن
لمان عل رئيس الدولة ف يتأثير الي  2009قانون عام/ القانون بابلليل حنتوش ناج 

2009قانون عام/ القانون بابلاقبال عبد العباس يوسفالنظام العام بوصفه قيدا عل الحريات العامة282

283
ي القضاء - طبيعة الدعوى الدستورية 

ن
دراسة مقارنة ف

الدستوري
2011قانون عام/ القانون االنبارعبد الحليم قاسم محمد العبيدي

284
ي القوةالملزمة لمستندات ماقبل 

ن
اثر الصياغة القانونية ف

ن عليالتعاقد 2008قانون خاص/ القانون بابلعالء حسير

ي الحياة 285
ن
ي للحق ف

ن
ي القانون - التنظيم القانوب

ن
2009قانون عام/ القانون بابلزينب عبد عليدراسة ف

2009قانون خاص/ القانون بابلميثم فليح حسندراسة مقارنة- طبيعة قواعد االسناد 286

يعية287 ي ممارسة وظيفته التش 
ن
لمان ف نانحراف الي  2009قانون عام/ القانون بابلميسون طه حسير

اع288 خيص االجباري باستغالل براءة االخير نالير 2009قانون خاص/ القانون بابلهدى جعفر ياسير

ي عقد ايجار العقار الموقف289
ن
ي ف

اضن 2009قانون خاص/ القانون بابلقاسم هيال رسنالير

2008قانون خاص/ القانون بابلعبد المير جفات كروانتجزئة العقد290

ي التوقف عن العمل291
ن
2009قانون عام/ القانون بابلاسماء عبد الكاظم مهديحرية الموظف العام ف

ي العراق292
ن
كات االستثمار المالي ف ي لش 

ن
ن ابراهيمالنظام القانوب 2006قانون خاص/ القانون بابلمرتصن حسير

ي معيارية العقود293
ن
2016قانون خاص/ القانون بغدادمحمد عبد الوهاب محمدتدرج القواعد العقدية دراسة ف

294
ي 
ن
ي لمجالس المحافظات غير النتظمة ف

ن
التنظيم القانوب

ي العراق
ن
اقليم ف

2010قانون عام/ القانون بابلنورس هادي وحيد

ي295
 
ي القانون الجزاب

ن
2008قانون عام/ القانون بابلزينب وحيد دحامالعنف العائلي ف

296
المسؤولية المدنية الدارة المستشفن عن اخطاء االطباء 

ن فيها 2008قانون خاص/ القانون بابلرواء كاظم راهيالعاملير

ي العقد297
ن
ط المألوف ف 2008قانون خاص/ القانون بابلسهير حسن هاديالش 

ي الحياة السياسية 298
ن
2007قانون عام/ القانون بابلعماد كاظم دحامدراسة مقارنة- حق المشاركة ف

يعة والقانون- الوالية عل المال 299 ن الش  2007قانون/ القانون بغدادردينه محمد رضا مجيددراسة مقارنة بير

اهة االنتخابات300 ن 2007قانون/ القانون بغدادمحمد علي عبد الرضاالجرائم الماسة بين

ي البنيان العضوي- منظمة التجارة العالمية 301
ن
2005قانون دولي/ القانون بغدادعباس مهدي صالحدراسة ف

ي302
 
ي جابرالحماية الدولية للتنوع االحياب 2004قانون دولي/ القانون بغدادصالح خير

ي عقود االستثمارات االجنبية303
ن
2009قانون/ القانون بابلهدى سعدون لفتهالتحكيم ف

304
ي قانون 

ن
ي المسؤولية الجنائية ف

ن
ي واثره ف يب  التهريب الضن

ي رقم 
ر
يبة الدخل العراف ي112رصن

ن
ي1982ف 2003قانون عام/ القانون بابلشهالء جمعة منح 

2002قانون خاص/ القانون بابلمثبن محمد عبددراسة مقارنة- اثر الزواج المختلط عل جنسية الزوجة 305

ي تسوية منازعات الحدود306
ن
ن واديدور محكمة العدل الدولية ف 2005قانون/ القانون بغدادصدام حسير

ي العراق وافاقها المستقبلية307
ن
يبية ف كريم سالم كماشواقع السياسة الضن

المستنض

ية
2002قانون/ القانون 



308
ي ظل 

ن
يبة عل ارباح االعمال التجارية ف تحقق دين الضن

يبة الدخل المرقم  1982لسنة 113قانون رصن
ن 2014قانون/ القانون بغدادحسام الدين عبد الرزاق حسير

ي309
ر
يــــع العراف ي التش 

ن
2016قانون عام/ القانون البضةرقية عادل حمزة عليجرائم الكشف عن الذمة المالية ف

كة المساهمة310 ي ادارة الش 
ن
2016قانون خاص/ القانون بغدادرشا كيالن شاكرضمانات المساهم ف

يالوسائل القانونية العادة هيكلة المصارف311
2016قانون خاص/ القانون بغدادعلي طابع عبد الغبن

312
يــــع  ي التش 

ن
الرقابة عل االيرادات العامة توزيعا وانفاقا ف

ي
ر
المالي العراف

ن 2016قانون عام/ القانون بغدادعصام حاتم حسير

ي 313
ن
ي للحقوق االجتماعية ف

ن
نالتنظيم الدستوري والقانوب 2016قانون عام/ القانون بغدادمرتصن علي حسير

2016قانون خاص/ القانون بغدادسفانه سمير حميدملكية الراهن للعقار المرهون تامينيا314

2015قانون عام/ القانون بغدادمحمود وهاب حسنمجلس الواليات الدولية الفدرالية315

ي المنازعات الجزائية316
ن
2016قانون عام/ القانون بغدادلببن عدنان عبد االميراالختصاص االداري ف

317
ي تنظيم المرافق 

ن
العقود االدارية المستحدثة ودورها ف

ي العراق
ن
ورية ف العامة الضن

2016قانون عام/ القانون بغدادستار جبار شالش

ي سوق االوراق المالية318
ن
ام باالفصاح ف ن يااللير 2016قانون خاص/ القانون البضةعمار عبد الرحمن صي 

319
ن  ن السلطتير ي للعالقة بير

ن
التنظيم الدستوري والقانوب

ي العراق
ن
يعية والقضائية ف التش 

2017قانون عام/ القانون بغدادإنتصار حسن عبد هللا

ي/ القانون بغدادرقية عبد العباس سيدجريمة تخريب االثار320
 
2016قانون جناب

321
يبة الدخل  ي قانون رصن

ن
ي ف يب  ي للفحص الضن

ن
النظام القانوب

ي النافذ
ر
العراف

2016قانون عام/ القانون بغدادصبا فاروق خضن

ي العراق322
ن
ي ف

ن
ي مجال التخطيط العمراب

ن
2017قانون عام/ القانون البضةنورالهدى جميل خلفسلطة اإلدارة ف

323
يعات الفرعية  ي اصدار التش 

ن
اختصاص مجلس الوزراء ف

ي ظل دستور جمهورية العراق لسنة 
ن
2005وتطبيقاته ف

2017قانون عام/ القانون بغدادحـــــال علــي حمـــد

ي للمرفق 324
ن
ونية عل النظام القانوب فت قاسم عبوداثر الحكومة االلكير 2017قانون عام/ القانون بغدادمير

325
 
ً
ي للحريات الشخصية وفقا

ن
التنظيم الدستوري والقانوب

2005لدستور جمهورية العراق لسنة 
2017قانون عام/ القانون بغدادالفارعة عبدهللا جاسم

ن المشاريــــع النفطية326 ى رضا محمد عبد هللاعقد تأمير 2017قانون خاص/ القانون بغدادبش 

ي327
ر
ي القانون العراف

ن
ي للعمل اإلعالمي ف

ن
ف سلمان واديالتنظيم القانوب 2017قانون عام/ القانون بغدادأش 

328
ي مواجهة االضطرابات 

ن
أحكام استخدام اإلدارة للقوة ف

ن عليالعامة حماية للنظام العام 2017قانون عام/ القانون بغدادحيدر علي حسير

ي السياسة الجزائية329
ن
ي/ القانون بغدادمصطفن راشد عبد الحمزةدور القيم االجتماعية ف

 
2017قانون جناب

2004قانون دولي/ القانون بغدادرحاب خالد يوسفالبحث العلمي البحري330

ي331 ي للمناقصات العامة مع المتعاقد االجنب 
ن
يالتنظيم القانوب

2017قانون دولي/ القانون بغدادابتسام حامد ماضن

ن332 ي تنازع القوانير
ن
ي ودورها ف

ن
2017قانون خاص/ القانون بغدادليث عبد الرزاق عليفكرة االمان القانوب



ي للوكاالت البحرية333
ن
2017قانون خاص/ القانون بغدادرحيم راهي نارصالنظام القانوب

334
ي ظل دستور جمهورية 

ن
تنظيم االحزاب السياسية ف

دراسة مقارنة - 5002العراق لسنة 
ن بالسم 2017قانون عام/ القانون بغدادحسام عبد الحسير

ي من االفالس335
ر
2017قانون خاص/ القانون بغدادجواد كاظم نعمةالصلح الواف

336
كة القابضة واثره عل حقوق  ي الش 

ن
االستحواذ ف

ن  ضير دراسة مقارنة- المعير
2017قانون خاص/ القانون بغداداندلس حامد عبد

ي دراسة تحليلية337
 
ي/ القانون بغدادعلي عبداليمه جعفرذاتية اإلثبات الجناب

 
2017قانون جناب

ي للقاعدة االجرائية الجزائية338
ن
ي/ القانون بغدادشاكر نوري اسماعيلالنموذج القانوب

 
2017قانون جناب

اعات المسلحة339 ن 2013قانون دولي/ القانون بغدادأحمد حميد عجمالحماية الدولية للبيئة أثناء الين

ريْم َوالِعقاب340
َ
ي التج

ن
طرَوأثَرِه ف

َ
ي/ القانون بغدادرشا علي كاظمالخ

 
2018قانون جناب

ي بيوع التجارة الدولية341
ن
ناإلخالل بالتنفيذ ف 2014قانون خاص/ القانون بغدادأكرم محمد حسير

ي من االغراق التجاري342
2014قانون خاص/ القانون بغدادعبير سامي هاديالحماية المدنية للمنتج الوطبن

ي/ القانون بغدادحسون عبيد هجيجغلق الدعوى الجزائية343
 
2007قانون جناب

344
ي ظل قانون 

ن
يبة عل ارباح المهن غير التجارية ف الضن

ي رقم 
ر
يبة الدخل العراف 1982 لسنة 113رصن

ي محمد
2006قانون عام/ القانون بغدادناهدة عبد الغبن

ي جريمة تزوير المحررات345
ن
ر ف ي/ القانون بغدادمحمد اسماعيل ابرالهيمالضن

 
2007قانون جناب

لمان وحقوقه346 2013قانون عام/ القانون بغدادمحمد عبد جريواجبات عضو الي 

ي التضفات والوقائع القانونية347
ن
ء واثره ف ي

2006قانون خاص/ القانون بغدادمحمد عبد الوهاب محمدتغير الىس 

348

يبة عل نقل ملكية العقار أو نقل حق التضف فيه  الضن

ي رقم 
ر
يبة الدخل العراف ي ظل قانون رصن

ن
لسنة  (113)ف

 المعـــــدل1982

2006قانون عام/ القانون بغدادسوزان عثمان قادر

349
الرقابة القضائية عل اجراءات فرض العقوبة االنضباطية 

ي
ر
ي القانون العراف

ن
ف

2006قانون عام/ القانون بغداداحمد ماهر صالح

ي الجريمة بوسيلة المساعدة350
ن
2006قانون عام/ القانون بغدادتركي هادي جعفرالمساهمة ف

2006قانون خاص/ القانون بغدادسالم عبد الزهرة عبد هللانطاق العقد351

تبة عليها352 ي العراق واالثار المير
ن
ائب الكمركية ف 2007قانون عام/ القانون بغدادبان صالح عبد القادرالضن

353
ي ضوء اتفاقية 

ن
تسوية منازعات االستثمار دراسة مقارنة ف

واشطن
2014قانون خاص/ القانون بغدادندى عبد الرحمن قيض

354
ي 
ن
ي تحقيق الصحة العامة وحمايتها ف

ن
واجب االدارة ف

ي
ر
القانون العراف

2014قانون عام/ القانون بغدادخالد جابر خضير

كات355 ي الش 
ن
2005قانون خاص/ القانون بابلعقيل مجيد كاظمرهن االسهم ف

ي القانون الدولي356
ن
2014قانون دولي/ القانون بغدادماجد حاوي علوانحظر االتجار بالبش  ف

ي حقوق االنسان357
ن
2014قانون دولي/ القانون بغدادسحر جاسم معنمشكلة انعدام الجنسية واثارها ف



2014قانون خاص/ القانون بغدادشامل ابراهيم ماجدضمان البيوع المتعاقبة358

2014قانون خاص/ القانون بغداداحمد محمود مدلولالتعويض عن فوات الفرصة359

ي العراق360
ن
ي لديوان الرقابة المالية اإلتحادي ف 2014قانون عام/ القانون بغدادعلي عبد العباس نعيمالدور الرقاب 

ام العقدي361 ن ي/ القانون بغدادنورس عباس العبوديالتنفيذ المعيب لاللير
ن
2018قانون مدب

ي ظل مكافحة االرهاب الدولي362
ن
2018قانون عام/ القانون العراقيةعلي خليل برهانتراجع مبدا السيادة ف

ي ضوء القانون الدولي363
ن
2014قانون دولي/ القانون بغدادحيدر جمال تيلمكافحة الفساد ف

2006قانون/ القانون بغدادحيدر عجيل فاضلالمبادئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدولي العام364

ي 365
ن
2006قانون خاص/ القانون بغدادحسن محمد كاظمالمسؤولية المدنية الناشئة عن االعتداء عل الحق ف

2014قانون عام/ القانون بغدادعالء إبراهيم محمود عبد هللاحماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار اإلداري366

367
ي االثبات 

ن
حجية المحررات المستخرجة من الحاسوب ف

ي
 
الجناب

ي/ القانون بغداداحمد كيالن عبد هللا صكر
 
2006قانون جناب

نت368 2006قانون/ القانون بغدادعبد الباسط جاسم محمدانعقاد العقد عي  االنير

ي الملكية369
ن
2006قانون خاص/ القانون بغدادعلي شاكر عبد القادرالسبب الصحيح واثره ف

ي العـقــود اإلداريــة370
ن
ي للمفاوضات ف

ن
2006قانون/ القانون بغدادعبد اللطيف نايف عبد اللطيفالتنظيم القانوب

371
ي تعزيز دولة 

ن
يعي ودوره ف الحكم بعدم دستورية نص تش 

القانون
2006قانون عام/ القانون بغدادمها بهجت يونس

ي372
ن
ي االثبات المدب

ن
ي ف

ن
وب 2006قانون خاص/ القانون بغداداسل كاظم كريمحجية المحرر االلكير

ي/ القانون بغدادندى صالح هاديالجرائم الماسة بالسكينة العامة373
 
2006قانون جناب

ي التضفات القانونية374
ن
2006قانون خاص/ القانون بغدادرائد صيوان عطواناالجازة ف

ي للهندسة الوراثية375
ن
2006قانون خاص/ القانون بغدادظافر حبيب جبارةالنظام القانوب

ي مرحلة المفاوضات العقدية376
ن
ي كميلمبدأ حسن النية ف

ن
2018قانون/ القانون بغدادمحمد عويز حسوب

ي377
ن
وب ي قبول الدليل االلكير

ن
ي ف

 
ي الجزاب

2018قانون عام/ القانون العراقيةمروى عبد الواحد حسنسلطة القاضن

ي للتخارج378
ن
2007قانون خاص/ القانون بغدادعدنان نجم عبودالنظام القانوب

379
كات القطاع  ي لمراقب الحسابات فـــــــي ش 

ن
التنظيم القانوب

الخاص
2006قانون خاص/ القانون بغدادنهلــة طعمــة خلــف

380
الدفع بعدم المسؤولية الجزائية بسبب إطاعة األوامر 

العليا دراسة وفق نظام روما األساشي
ي/ القانون بغدادخالد خضير دحام

 
2007قانون جناب

2007قانون/ القانون بغدادمثبن محمد عبدهالك المبيع قبل التسليم381

ي382
ر
ي القانون العراف

ن
ن الموظف ف ي تضمير

ن
2014قانون عام/ القانون بغدادرشا محمد جعفرسلطة االدارة ف

امج النموذجية للمعلومات383 2014قانون خاص/ القانون بغدادزينب عدنان توفيقعقد بيع الي 

ن النظرية 384 2013قانون دولي/ القانون بغداداالء خضير عباسالتدخل الهدام والقانون الدولي العام بير

ي القرار اإلداري385
ن
2014قانون عام/ القانون بغدادإقبال فاضل خضيرالرقابة القضائية عل عيب السبب ف

ي 386
ي القانون اليمبن

ن
ها ف كة اكتسابها وتغيير 2002قانون دولي/ القانون بغدادعمـــار عبــــد الوهــــاب محمد نـــارصجنسية الش 



يعية387 2014قانون عام/ القانون بغدادمروج هادي الجزائرياستقالل السلطة التش 

ي عقد الكفالة388
ن
ي لحق التجريد ف

ن
2014قانون خاص/ القانون بغدادمريم عبد طارشالتنظيم القانوب

389
ي  ي قانون االحوال / تحويل نوع الجنس البش 

ن
دراسة ف

الشخصية
2013قانون خاص/ القانون بغدادعباس فاضل عباس

2012قانون خاص/ القانون بغدادشيماء اسكندر داغرعقد الخدمة النفطي390

ية391 2014قانون خاص/ القانون بغدادغفران ظافر محمدعقد هبة االعضاء البش 

ي القانون 392
ن
ي حماية البيئة من التلوث ف

ن
ي غيدانسلطة االدارة ف

2014قانون عام/ القانون بغدادعال سامح لطفن

ي والرئاشي393
ن
لماب ن الي  ي النظامير

ن
ن حسنسلطة رئيس الدولة ف 2014قانون عام/ القانون بغداداقبال عبد هللا امير

ي العراق394
ن
ن محمد حنونمبدأ التفرغ لعضوية مجلس النواب ف 2018قانون عام/ القانون البضةياسمير

ي القاعدة الجزائية الموضوعية395
ن
اس جبار خلف محمددور العرف ف ي/ القانون بغدادني 

 
2018قانون جناب

ي الدولي396
 
ي تحديد االختصاص القضاب

ن
2004قانون خاص/ القانون الموصلوسام توفيق عبد هللااعتبارات العدالة ف

كة المساهمة397 ي الش 
ن
ي للربــح ف

ن
2002قانون خاص/ القانون الموصلفيان يوسف نوري محمودالنظام القانوب

ي العراق398
ن
ي ف

ن
لماب 2018قانون عام/ القانون بغدادصالح حسن كريمعقلنة الحكم الي 

ي العراق399
ن
ي إنشاء القاعدة القانونية ف

ن
ي اإلداري ف

ن عليدور القاضن 2019قانون عام/ القانون بغدادعمار حسير

ن  فــــي الــــــــــعراق400 2019قانون عام/ القانون بغدادعبد الحميد عبد اليمه جعفرضوابط الرقابة عل دستورية القوانير

401
يعية عل االختصاصات المرفقية  رقابة السلطة التش 

ي
ر
ي القانون العراف

ن
لرؤساء الوحدات االدارية ف

2019قانون عام/ القانون بغدادرشا عبد هللا عبد الحسن

402
ي العقود 

ن
وسائل االدارة للحد من الفساد االداري والمالي ف

ي
ر
ي القانون العراف

ن
الحكومية والرقابة عليها ف

2018قانون عام/ القانون بغدادجواد كاظم جبار

ي دعوى االلغاء403
ن
ط المصلحة ف 2005قانون عام/ القانون بغدادمثبن احمد جاسمش 

ن االباحة والتجريم404 2019قانون عام/ القانون بغدادجليلة غضبان عودةالمطالبة العشائرية بير


