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في  7/54/8912 العام أمل جبر ناصر حسوني 1
2/7/2015 

قواعد المرافعات واإلثبات في منازعات الضرائب المباشرة 
 ـ دراسة مقارنة

Rules of Pleadings and Proof in disputes direct taxes  
( Comparative study ) 

 

في  7/54/2891 العام رفعت سالم حميد علي 2
2/3/2016 

                    REHABILITATION     ( COMPARISON  STUDY   ) رد االعتبار ـ دراسة مقارنة
                      

في  7/54/227 العام عالء ياسر حسين سلمان 3
7/1/2016 

) دراسة  التمويل واإلنفاق في الدعاية االنتخابية ائمجر
 مقارنة (

Financing And Spending Crimes in Electoral  ( 
Comparative study ) 

في  7/54/2891 العام فاطمة فاضل حليحل لفتة 4
2/3/2016 

 جريمة تمويل اإلرهاب في التشريع العراقي والتشريع 
 المقارن

Terrorism Financing Crime in Iraqi Legislation and 
Compariy 

 

في  7/54/8990 العام شاهر الهام مطشر هادي 5
10/8/2016 

الرقابة على االختصاصات المالية للوحدات اإلدارية 
 الالمركزية

Control Over The Financial Terms Of Reference 
Decentralized Administrative Units 

 

في  7/54/1683 العام حسين هادي ساجت هولة 6
2/6/2016 

وتطبيقاتها في دساتير الدول نظرية تدويل الدساتير 
 العربية

Internationalization Constitutions Theory and its 
Applications in the Constitutions of Arab Countries   

 

في  7/54/1683 العام حميدة علي جابر تميم 7
2/6/2016 

التدابير الدولية المضادة للفساد اإلداري وأثرها في 
 العراقيةالتشريعات 

International Regulation of Anti Administrative Corruption 
and their effect in the Iraqi Legislation 

 

في  7/54/2621 العام عمار حميد جالب يعقوب 8
23/2/2017 

 Criminal Responsibility of Traffic Offenses (A Comparative المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرورية ـ دراسة مقارنة
study ) 

 

في  7/54/2621 العام أكرم ناظم كريم سباهي 9
23/2/2017 

 Criminal Procedures In Human Trafficking Crimes اإلجراءات الجزائية في جرائم االتجار بالبشر

غسان عبد السادة حسن جار  10
 هللا

في  7/54/11912 العام
25/10/2016 
 

  The Warranties of the Juvenile in the       Criminal Action في الدعوى الجزائية ـ دراسة مقارنةضمانات الحدث 
  (A Comparative study ) 



في  7/54/4688 العام جين ياسر حسين سفيح 11
10/4/2017 

 The conservative budget for non-regular in the territory of موازنة المحافظة غير المنتظمة في إقليم ـ دراسة مقارنة
(Comparative study ) 

في  7/54/2621 العام صفاء فريد كاظم سعدون 12
23/2/2017 

الجرائم الماسة بسير العمل في التشريع العراقي ـ دراسة 
 مقارنة

Offenses Against the Functioning of the Iraqi Legislation 
 (A Comparative study )  

في  7/54/5978 العام منير حمود دخيل محمد 13
7/5/2017 
 
 

التنظيم التشريعي لممارسة الشعائر الدينية ـ دراسة 
 مقارنة

Legislative Regulation of the Religious Rites Practice  
  (A Comparative study ) 

 

في  7/54/5978 العام حيدر علي ضايف خطار 14
7/5/2017 

استقالل القضاء الدستوري وأثره في الرقابة على 
 دستورية القوانين ــ دراسة مقارنة

The independence of the constitutional judiciary and its 
impact in controlling the constitutionality of laws 

(Comparative study ) 
 

في  7/54/7162 العام علي كاظم عبد جاسم 15
28/5/2017 

 International Protection For workers in the justice الحماية الدولية للعاملين في أجهزة العدالة
agencies                                              

في  7/54/4688 الخاص مجيد محسن ناصر عبد هللا 16
10/4/2017 

مقارنة في الفقه   وإحكامه ـ دراسةوقف الحصة الشائعة 
 اإلسالمي والقانون الوضعي

Waqf of Common Share  and its Rulings  Comparative 
study in Islamic jurisprudence and positive law A theses 

submitted to council      

في  7/54/4688 الخاص وداد وهيب لهمود جاي 17
10/4/2017 

 قانونية القانوني للمصنفات المعمارية ـ دراسةالتنظيم 
 مقارنة

   The Legal Regulation of Architectural 
 Categories  (A Comparative legeal study )                             
                            

احمد عبد السالم كاظم عبد  18
 هللا

في  7/54/7162 الخاص
28/5/2017 

 The Conditional Sale Consignment of Goods   البيع بشرط تصريف البضاعة ـ دراسة تحليلية مقارنة
ANALYTIC & COMPARATIVE STUDY )   AN ) 

  The Role of the Victim in the Criminal Responsibility دور المجني عليه في المسؤولية الجنائية ــ دراسة مقارنة 25/9/2017في  11889 العام صادق يوسف خلف علي 19
 ( COMPARISON  STUDY   )                                          

  

مهند هادي عبد الحسين    20
 عبود

التنظيم الدولي لشرط التسليم أو المحاكمة وأثره في النظام  17/1/2018في  1020 العام
 القانوني العراقي

INTERNATIONAL REGULATION OF THE CONDITION OF 
EXTRADITION OR TRLAL AND ITS IMPACT ON THE IRAQI 
LEGAL SYSTEM 

 

في  15404 العام أمنة كاظم سعدون يوسف 21
27/11/2017 

المسؤولية الجزائية عن الدعاية التجارية الكاذبة ـ دراسة 
 مقارنة

The Criminal Responsibility For The False Commercial 
Advertisements  ( COMPARISON  STUDY   )                                          
 



في  5642 مها ناجي جاسم القانون / الخاص 22
6/5/2018 

ـ دراسة فكرة التعويض العقابي وأثرها في المسؤولية المدنية  ظافر حبيب جبارة 0د0أ
 مقارنة

The Idea of Punitive Damages & Its Effect On Civil 
Liability 

في  3078 وجود خلف لفتة القانون / الخاص 23
4/3/2018 

 The Competent Courts in the disputes of Iraqi المحاكم المختصة في دعاوي الجنسية العراقية    أياد مطشر صيهود 0د0م0أ
Nationality  

في  5642 عبد الحسين لوكي زاجي القانون / الخاص 24
6/5/2018 

 Civil Liability For Risks of Technology Transfer مسؤولية المورد عن مخاطر نقل التكنولوجيا طارق كاظم عجيل 0د0أ

في  5642 نسرين حسن كوني القانون / الخاص 25
6/5/2018 

 The impact of Personal Law on the conflict of the الشخصي على قواعد تنازع األحوال الشخصيةاثر القانون  أياد مطشر صيهود 0د0م0أ
Personal status rules 

 The legal system for waiving the In _ Kind right النظام القانوني للتنازل عن الحق العيني بين اإلباحة والمنع عماد حسن سلمان 0د0م0أ رقن قيده عماد نور بادي القانون / الخاص 26
between permissibility and prevention 

في  7937 احمد عكار نزال القانون / الخاص 27
28/6/2018 

التنظيم القانوني لعقد الداللة في التشريع العراقي ـ دراسة  ظافر حبيب جبارة 0د0أ
 مقارنة في ضوء قرارات محكمة التمييز االتحادية

Legal Regulation of Contract in Iraqi legislation A 
Comparative study in the light of decision of the 
federal court of cassation  

في  3740 سهير قيصر فارس القانون / الخاص 28
17/3/2019 

اإلسالمي فسخ الزواج بخيار البلوغ وإحكامه في الفقه  حسام عبد الواحد كاظم 0د0م0أ
 والقانون الوضعي

Marriage Revocation With the choice of growing up 
And its rules in the Islamic jurisprudence and the 
positive law  

في  4084 نجدي محي دهيلي القانون / العام 29
25/3/2019 

لألمم المتحدة ـ  المركز القانوني للمثل الخاص عن األمين العام محمد ثامر مخاط 0د0أ
 دراسة تطبيقية على ممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق

The legal status of special Representative of the 
secretary _General of United Nations  

في  15816 محمد عبد الحسين شنان القانون / العام 30
23/12/2018 

 The Constitutional regulations for criminalization دستورية لسياسة التجريم ـ دراسة مقارنةالضوابط ال عمار تركي عطية 0د0أ
Policy (A Comparative Study   

في  9599 علي وطن عنيد القانون / العام 31
5/8/2018 

اآلليات الدولية السترداد الممتلكات الثقافية ـ دراسة تطبيقية  محمد ثامر مخاط 0د0أ
 الممتلكات الثقافية العراقيةعلى 

Inter National Mechanisms of return of the cultural 
Properties 

في  9418 زهراء عبد الواحد كاظم القانون / العام 32
15/7/2019 

 The consent of the accused person and it is effects on رضا المتهم وأثره في اإلجراءات الجنائية ـ دراسة مقارنة عقيل عزيز عودة 0د0م0أ
the criminal procedures 

في  4881 أزهار عويني عبد الرضا القانون / العام 33
14/4/2019 

  The Criminal Responsibility Created by Demonstration المسؤولية الجنائية الناشئة عن التظاهرات ـ دراسة مقارنة عقيل عزيز عودة 0د0م0أ
 (A Comparative Study )  

في  9599 احمد عبد هللا خلف القانون / العام 34
5/8/2018 

 Disciplinary responsibility of member of local councils المسؤولية االنضباطية لعضو مجلس المحافظة ـ دراسة مقارنة وليد خشان زغير 0د0م0أ
(Comparative Study ) 

في  14822 عدنان حمود ضايف القانون / العام 35
5/12/2018 

 The supervision on the works of the unauthorized الرقابة على أعمال أعضاء الضبط القضائي ـ دراسة مقارنة ناصر كريمش خضر 0د0أ
judicial members  

في  8156 علي حسينحيدر  القانون / العام 36
4/7/2018 

المسؤولية االنضباطية لعضو مجلس النواب العراقي ـ دراسة  وليد خشان زغير 0د0م0أ
 مقارنة

The discipline responsibility of the Iraqi Parliament 
member(Comparative Study ) 

في  13800 عبد الحسن دويج خفيف القانون / العام 37
15/11/2018 

 The unreliability of the criminal evidences obtained by استبعاد األدلة الجنائية غير المشروعة ـ دراسة مقارنة ناصر كريمش خضر 0د0أ
illegitimate means 

 The influence of the executive authority on the العراقتأثير السلطة التنفيذية على استقالل القضاء اإلداري في  وليد خشان زغير 0د0م0أ  حيدر جمال خليل القانون / العام 38
judiciary system 

في  13014 انتصار جعفر خضر القانون / العام 39
1/11/2018 

 The role of attorney general in the protection of human دور االدعاء العام في حماية حقوق اإلنسان ـ دراسة مقارنة                         ناصر كريمش خضر 0د0أ
rights 

 



في  6062 أسيل كامل عاجل القانون / العام 40
6/5/2019 

 The Criminal Liability of the investor  (A Comparative المسؤولية الجزائية للمستثمر ــ دراسة مقارنة عمار تركي عطية 0د0أ
Study )  

في  6062 هضاب رسول شريف القانون / العام 41
6/5/2019 

التنظيم القانوني لالستعراض الدوري الشامل أمام مجلس  محمد ثامر مخاط 0د0أ
 حقوق اإلنسان

The Legal regulation of Universal Period review of 
Human Council 

 The impact of the human race in the penal Code  (A العراقي ــ دراسة مقارنةاثر جنس اإلنسان في قانون العقوبات  عقيل عزيز عودة 0د0م0أ  علي شبرم علوان القانون / العام 42
Comparative Study ) 

في  11934 حيدر احمد هاشم القانون / العام 43
5/9/2019 

 Administrative specialization of the heads of االختصاص ألضبطي لرؤساء الوحدات اإلدارية ــ دراسة مقارنة وليد خشان زغير 0د0م0أ
Administrative units (  Comparative Study )  

 The legal System for Defenses Relation to the Public النظام القانوني للدفوع المتعلقة بالنظام العام عماد حسن سلمان 0د0م0أ  اسراء علي عبد الجبار القانون / الخاص 44
Order 

في  6062 علي كاظم عجيل القانون / الخاص 45
6/5/2019 

               Lucrative Fault and its impact on Civil Liability الخطأ المربح وأثره في المسؤولية المدنية ظافر حبيب جبارة 0د0أ

في  11934 ميسم صالح عبد الحسين القانون / الخاص 46
5/9/2019 

 The Legal Regulation for the Circulating Contract in the التنظيم القانوني لعقد التداول في سوق األوراق المالية جاسم محمدمحمد  0د0م0أ
Stock Market  

 The Legal Regulation for Granting Nationality Based on التنظيم القانوني للتجنس بالزواج أياد مطشر صيهود 0د0م0أ  نور حسن سعد ضائع القانون / الخاص 47
Marriage  

في  11934 علي جاسم محمد سعيد القانون / الخاص 48
5/9/2019 

 The Procedural Systematization For Settling Lab our التنظيم اإلجرائي لتسوية منازعات العمل ـ دراسة مقارنة عماد حسن سلمان 0د0أ
Disputes  (  Comparative Study ) 

كوثر عبد الهادي صالح  القانون / الخاص 49
 عباس

  ) The economic duress and its impact on the contract اإلكراه االقتصادي وأثره في العقد ـ دراسة مقارنة ظافر حبيب جبارة 0د0أ 
Comparative Study ) 

النظام القانوني للحجز على رصيد حساب العميل المصرفي ـ  محمد جاسم محمد 0د0م0أ  منال حسن برهان كاظم القانون / الخاص 50
 دراسة مقارنة

The legal system of seizure on the agents bank 
account  (a  Comparative Study ) 

  The legal system of geographical indications (a للمؤشرات الجغرافية ـ دراسة مقارنةالتنظيم القانوني  طارق كاظم عجيل 0د0أ  أسيل نجم عبد هللا سهيل القانون / الخاص 51
Comparative Study ) 

 The legal system of the most common principles of النظام القانوني للمبادئ الدولية الخاصة األكثر شيوعا أياد مطشر صيهود 0د0م0أ  غفران ناجي علي حنين القانون / الخاص 52
private international law 

تأصيل القواعد الجوهرية الدولية الخاصة في القانون العراقي ـ  أياد مطشر صيهود 0د0م0أ  رواء عطية عبيد مزهر القانون / الخاص 53
 دراسة مقارنة

The legal bases of essential internal private law 
principles in Iraq law (a  Comparative Study ) 

 The independent commercial legal act (a qualificatative التصرف التجاري المستقل ـ دراسة تاصيلية مرتضى جمعة عاشور 0د0أ  غفران حسين كريم موسى القانون / الخاص 54
study ) 

وسائل استحصال نفقة الزوجية في أحوال التعذر في الفقه  حسام عبد الواحد كاظم 0د0م0أ  ندى كريم عباس طاهر القانون / الخاص 55
 اإلسالمي والقانون ـ دراسة مقارنة

The means for obtaining wife's alimony in matters of 
obstacles in Islamic jurisprudence and law (a  
Comparative Study ) 

مريم طالب سعدون عبد  القانون / الخاص 56

 الحسين

  The general succession in the legal acts (a الخالفة العامة في التصرفات القانونية ـ دراسة مقارنة طارق كاظم عجيل 0د0أ 
Comparative Study ) 

تطبيقية على التنظيم الدولي للمستوطنات العشوائية ـ دراسة  محمد ثامر مخاط 0د0أ  هدى مالك صبير مطير القانون / العام 57
 المستوطنات العشوائية في العراق

International 0rganization of the informal settlement an 
applied study on Iraq  

  The criminal protection for electronic signature  (a الحماية الجنائية للتوقيع االلكتروني ـ دراسة مقارنة ناصر كريمش خضر 0د0أ  ضياء طالب مطشر ساير القانون / العام 58
Comparative Study ) 



 

  The bad faith in the crimes of the cheque  (a سوء النية في جرائم الصك ـ دراسة مقارنة عقيل عزيز عودة 0د0م0أ  أالء ساجت وحيد سعدون القانون / العام 59
Comparative Study ) 

  ) The judiciary execution of criminal sanction التنفيذ القضائي للجزاء الجنائي ــ دراسة مقارنة عمار تركي عطية 0د0أ  صالح حنين ناصر جاسم / العامالقانون  60
Comparative Study ) 

مساءلة ذوي المهن الطبية ـ سلطة النقابة االنضباطية في  وليد خشان زغير 0د0م0أ  نايف إيمان لطيف عاصي القانون / العام 61

 دراسة مقارنة

The authority of syndicates the disciplinary authority 
of the  syndicates on the accountability the medical 
pro fissional personals (a  Comparative Study )   

  ) The Electronic Surveillance in Penal Policy المراقبة االلكترونية في السياسة العقابية ـ دراسة مقارنة ناصر كريمش خضر 0د0أ  باقر طاهر محمد رسل القانون / العام 62
Comparative Study ) 


