
 / موصل  الحموقلٌة جدول ك  

 التخصص السنة شهادة ال اسم المشرف عنوان األطروحة اسم الطالب ت
سوزان مروان  1

 بشٌر
 ترفٌع الموظف العام

 )دراسة ممارنـة(
احمد محمود 

 احمد
المانون العام /  7112 ماجستٌر

 المانون اإلداري

سجى دمحم سلٌمان  7
 الخفاف

الكرامة االنسانٌة فً المواثٌك الدولٌة والدساتٌر 
 دراسة تحلٌلٌة ممارنة -الوطنٌة

دبلوم  دمحم ذنون ٌونس
 عالً

لانون حموق  7112
 انسان

دمحم خلٌل عبد  3
 الكرٌم

.نشوان زكً  -دراسة ممارنة-أحكام ِخطبة النساء
 سلٌمان

لانون االحوال  7112 ماجستٌر
 الشخصٌة

مرٌم عبداالله  4
 عبدالكرٌم

بدران شكٌب عبد  عمد الرحلة السٌاحٌة فً المانون الدولً الخاص
 الرحمن الرفاعً

المانون الدولً  7114 ماجستٌر
  الخاص

رغد خزعل عبد  5
 سعٌد النجار

دراسة لانونٌة  -رفك النمل والرسوم الناجمة عنه م
 -ممارنة 

لبس حسن عواد 
 البدرانً

المانون المالً  7114 ماجستٌر
تشرٌع وال

 المالً

ندى خٌرالدٌن  6
 سعٌد عبدالرحمن

فارس علً عمر  الدفوع االجرائٌة فً الدعوى المدنٌة  
 علً

لانون  7114 ماجستٌر
المرافعات 
 واالثبات

اكرام فالح احمد  2
 الصواف

مسؤولٌة عضو السلطة التشرٌعٌة فً دستور 
 -دراسة دستورٌة ممارنة – 7115العراق لسنة 

هاشم ٌحٌى 
 المالح

لانون عام /  7112 دكتوراه
 لانون دستوري

رٌبوار عبدالجبار  2
 شٌخه

التحالفات الدولٌة واإلللٌمٌة وشرعٌة تدخلها فً 
 الدول )دراسة تحلٌلٌة(

خلف رمضان 
 دمحم الجبوري

 المانون العام 7112 ماجستٌر

بسام حازم عبد  9
 المجٌد

المانونٌة من الدولة الشخصٌة الى دولة المؤسسات 
 دراسة دستورٌة ممارنة فً تطور مفهوم الدولة

هاشم ٌحٌى 
 المالح

لانون العام /  7112 دكتوراه
لانون 

 الدستوري

مبدأ تدرج المرارات االدارٌة وضمانات تطبٌمه /  رنا عصام عائد 11
 دراسة ممارنة

أحمد خورشٌد 
 حمٌد

لانون العام /  7112 دكتوراه
 لانون االداري

االٌرادات النفطٌة فً العراق "دراسة لانونٌة  منذر جاسمزٌنب  11
 ممارنة "

لبس حسن عواد 
 البدرانً

لانون العام /  7112 دكتوراه
 التشرٌع المالً

التنظٌم المانونً لالستثمار العماري )دراسة  رٌم ذنون ٌونس  17
 ممارنة( 

مهند إبراهٌم 
 علً 

لانون  7112 ماجستٌر
خاص/لانون 

 تجاري  

دولة أحمد  13
 عبدهللا

عصام سعٌد  المسؤولٌة السٌاسٌة للوزارة / دراسة ممارنة
 ععبد العبٌدي

لانون العام  7112 دكتوراه
 لانون دستوري

شٌماء فوزي  14
 احمد علً

اجٌاد ثامر  -دراسة ممارنة  –النظام المانونً لخالفة الشركات 
 الدلٌمً

لانون تجاري  7112 دكتوراه
 شركات

فاعلٌة الجزاء االجرائً فً لانون المرافعات  زٌاد دمحم شحاذة  15
 المدنٌة 

المرافعات   7112 دكتوراه فارس علً عمر 
 واألثبات

سماح محمود  16
 ٌونس

عمار سعدون  النظام المانونً للمدد الخاصة بالشركات 
 حامد

المانون  7112 ماجستٌر
 التجاري

 المانون العام 7112 ماجستٌر لٌدار عبد المادر عمد امتٌاز المرفك العام التحكٌم فً منازعات أنس هشام دمحم  12

أفراح عدنان  12
 نجٌب دمحم

التنظٌم المانونً لضمان الودٌعة النمدٌة / دراسة 
 ممارنة

لانون خاص /  7112 ماجستٌر أٌسر عصام داؤد
المانون 
 التجاري

كة زنن  19
عبدالرحمن 

 رسول

دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة النازحٌن اثناء 
 النزاعات المسلحة غٌر ذات الطابع الدولً  

خلف رمضان 
 دمحم الجبوري

لانون العام /  7112 دكتوراه
لانون الدولً 

 العام

اسراء ٌونس  71
 هادي

طالل عبد حسٌن  الحماٌة الجنائٌة للحك فً الصورة/ دراسة ممارنة
 البدرانً

لانون العام /  7112 دكتوراه
 لانون الجنائً

مها  رمزي دمحم  71
 علً

لانون خاص /  7119 ماجستٌر زٌنة غان ٌونس عمد الصٌانة / دراسة تحلٌلٌة ممارنة
 لانون مدنً

علً عبد الخالك  77
 علً

شكل النظام الدٌممراطً واثره فً الحموق 
 والحرٌات السٌاسٌة

دمحم ذنون ٌونس 
 مصطفى

دبلوم 
 عالً

عام/ لانون  7114
 حموق االنسان

نوار نجٌب  73
 توفٌك غزال

طاعة الرؤساء لً المرارات االدارٌة غٌر 
 المشروعة

لٌدار عبد المادر 
 صالح

ون العام /  7112 ماجستٌر
 لانون اداري

 



أسماء أحمد  74
 أسود

الحماٌة الدولٌة لألطفال فً ضوء المانون الدولً 
 اإلنسانً

أٌاد ٌونس 
 الصملً

دبلوم 
 عالً

لانون حموق  7112
 اإلنسان

اإلختصاص الضمنً وأثره فً تطوٌر وظائف  اسٌل شاكر علً 75
 أجهزة منظمة األمم المتحدة

عبد العزٌز 
 رمضان علً

لانون العام /  7112 ماجستٌر
 لانون دولً

 ثابت إٌمان 76
 صالح ٌونس

 الـمسؤولٌة الجزائٌة عن تشغٌل األطفال
 دراسة ممارنة

عبد نوفل علً 
 الصفو هللا

 المانون العام 7112 ماجستٌر

عبد شٌماء  72
 حامد  المحسن

فً محاولة التحول نحو  دراسة-االتحاد األفرٌمً 
 الوظٌفٌة

ضاري رشٌد 
 الٌاسٌن 

العام / المانون  7112 دكتوراه
 الدولً العام 

جواد كاظم جواد  72
 سمٌسم

التوازن المانونً فً العاللة اإلٌجارٌة دراسة 
 تحلٌلٌة ممارنة

عباس زبون 
 عبٌد العبودي

الخاص /  7112 دكتوراه
 المدنً 

 عبد الوهابزٌاد  79
 النعٌمً عبد هللا

عامر عبد الفتاح  مولف األمم المتحدة من تدخل الدول غٌر المشروع
 الجومرد

العام / المانون  7112 ماجستٌر
 العامالدولً 

سٌفان باكراد  31
 مٌسروب

دراسة  الحرٌات الفكرٌة وضماناتها المضائٌة
 ممارنة

سعد عبد الجبار 
 علوش

/ العام  7112 دكتوراه
 الدستوري 

عصام سعٌد عبد  31
 احمد

عامر عبد الفتاح  دراسة ممارنة / الرلابة على دستورٌة الموانٌن
 الجومرد

/ العام  7112 دكتوراه
 الدستوري

حمٌد حنون خالد  )دراسة ممارنة(للمرأة الحموق السٌاسٌة  عصام عائدرنا  37
 الساعدي

العام /  7116 ماجستٌر
 االدستوري

صدام سعد هللا  33
 دمحم

نسٌبة ابراهٌم  النظام المانونً للممثل التجاري، دراسة ممارنة
 حمو الحمدانً

الخاص /  7112 دكتوراه
 التجاري

دمحم جالل حسن  34
 عبدهللا

جعفر دمحم جواد  األجنبً فً اللٌم الدولة )دراسة ممارنة( لبول
 الفضلً

 الخاص 7116 دكتوراه

دمحم عباس  35
 حمودي حسٌن 

حسن عودة  نظرٌة المصلحة فً الطعن الجنائً )دراسة ممارنة(
 زعال الغانمً

الخاص /  7116 دكتوراه
 المانون الجنائً

وائل مؤٌد جالل  36
 الدٌن الجلٌلً

عبـاس زبـون  اإلثبات المدنً )دراسة ممارنة(إجراءات 
 العبــودي

لانون الخاص /  7116 ماجستٌر
 االثبات

رلٌب دمحم جاسم  32
 الحماوي

إلى  1991إشكالٌة سٌادة العراق للفترة من سنة 
 لانونٌة دراسة 7115

كامل عبد خلف 
 العنكود

المانون العام /  7112 ماجستٌر
 الدولً العام

الحمٌد عمر عبد  32
 عمر

عامر عبد الفتاح  حلف شمال االطلسً وحفظ السلم واالمن الدولٌٌن
 الجومرد

المانون العام /  7116 دكتوراه
 الدولً العام

فراس جرجٌس  39
 خلف

 عبد المحسن نشــــوز الزوجـــــة )دراسة ممارنة(
 لاسم حمو 

لانون الخاص /  7116 ماجستٌر
االحوال 
 الشخصٌة

 ابراهٌم عنتر 41
 فتحً

 بحموله الناشئة عن عمد اإلٌجار تصرف المستأجر
 (ممارنة( ))دراسة

ضحى دمحم سعٌد 
 النعمان

الخاص /  7112 ماجستٌر
 المدنً

نور لٌس دمحم  41
 الطائً

دمحم حسٌن دمحم  االعالة وأثرها فً المسؤولٌة الجزائٌة 
 الحمدانً

 العام / جنائً 7112 ماجستٌر

أحمد طارق  47
 ٌاسٌن المولى

عامر عبد الفتاح  المشاركة الدولٌة فً إعادة بناء الدول
 الجومرد

العام / المانون  7116 ماجستٌر
 الدولً

خلف رمضان  43
 دمحم بالل 

أعمال الدولة فً ظل االحتالل "دراسة فً المانون 
 الدولً

عامر عبد الفتاح 
 الجومرد

المانون العام/  7116 دكتوراه
 المانون الدولً

 المانون الخاص 7111 دكتوراه عمار سعدون  النظام المانونً للخبرة الطبٌة / دراسة ممارنة احمد ناصر 44

 فداء زٌاد حسن  45
 دمحم العُبٌدي

 فً الجٌنات  الحماٌة الجنائٌة ِلِحك الُخصوصٌَّة       
 الوراثٌة )دراسة ممارنة(        

 دمحم عباس
 حمودي

 المانون الجنائً  7112 ماجستٌر
 

خالد عونً  46
 خطاب فتحً

 لانون عام/ 7112 دكتوراه دمحم حسٌن دمحم الجرامً النظرٌة العامة للسلون ا
 لانون جنائً 

 حسن دمحم علً -دراسة ممارنة-العموبات االنضباطٌة الممنعة ولٌد امٌن طاهر 42
 

 المانون العام/  7112 ماجستٌر
 المانون االداري  

-المدنٌة عن ظاهرة االحتباس الحراري  المسؤولٌة بسام مجٌد سلٌمان 42
 دراسة ممارنة

 لانون مدنً 7112 دكتوراه أكرم دمحم حسٌن

مسوؤلٌة المصرف فً دفع ودائع زبائنه اثناء  دمحم فوزي زٌدان 49
 النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة

أكرم محمود 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً

لانون الخاص /  7112
 المانون المدنً

 ولٌد ٌسرى  (ممارنة دراسة) بالمرابحة البٌع عمد أٌوب دمحم ضحى 51
 إبراهٌم

/  الخاص لانون 7112 ماجستٌر
 مدنً لانون

ذنون  عبد هللا 51
 عبد هللا

دور المضاء االداري فً حماٌة الحموق والحرٌات 
 العامة

دمحم ٌونس ٌحٌى 
 الصائغ

دبلوم 
 عالً

 المانون االداري 7112



أبوبكر أحمد  57
 عثمان سلطان

مشاركة المطاع الخاص فً إنشاء وتسٌٌر مرافك 
 البنٌة التحتٌة/ دراسة تحلٌلٌة ممارنة

ماهر صالح 
 عالوي

المانون العام/  7117 دكتوراه
 المانون اإلداري

اجٌاد ثامر ناٌف  53
 الدلٌمً

ابطال عرٌضة الدعوى المدنٌة لالهمال بالواجبات 
 دراسة تأصٌلٌة تحلٌلٌة ممارنة –االجرائٌة 

لانون  7111 دكتوراه نواف حازم خالد
المرافعات 
 واالثبات

أحمد مهدي  54
 صالح دمحم 

 فً دور مجلس األمن
 حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

أكرم داود 
 الوتري

 المانون العام 7114 دكتوراه

اسامة احمد دمحم  55
 النعٌمً

دور المجنً علٌه فً الدعوى الجزائٌة / دراسة 
 ممارنة

دمحم حسٌن 
 الحمدانً

 المانون الجنائً 7111 دكتوراه

المانون الدولً  7117 دكتوراه دمحم ٌونس ٌحٌى   استخدام الموة فً ظل نظام األمن الجماعً  اٌاد ٌونس دمحم 56
 العام

فارس علً عمر  تأجٌل المرافعة فً الدعوى المدنٌة /دراسة ممارنة   ثائر رجب احمد 52
 الجرجري

لانون  7111 ماجستٌر
المرافعات 
 واإلثبات

فارس علً عمر  تأجٌل المرافعة فً الدعوى المدنٌة /دراسة ممارنة   ثائر رجب احمد 52
 الجرجري

لانون  7111 ماجستٌر
المرافعات 
 واإلثبات

نوفل علً عبد  59
 هللا الصفو

 فً اإلثبات الجنائً دور الوسائل العلمٌة الحدٌثة
 

خالد عونً 
 خطاب المختار

 المانون العام 7111 ماجستٌر
 

خلٌل إبراهٌم دمحم  61
 خلٌل

المانون الواجب التطبٌك على سندات الشحن 
 (ممارنة( البحرٌة ))دراسة

جعفر دمحم جواد 
 الفضلً

 المانون الخاص 7114 ماجستٌر

خلٌل إبراهٌم دمحم  61
 خلٌل

دراسة تحلٌلٌة " تكامل مناهج تنازع الموانٌن
  "ممارنة

 المانون الخاص 7117 دكتوراه نواف حازم خالد

رعد ممداد  67
 محمود

 دراسة-للزوجٌنتنازع الموانٌن فً النظام المالً 
 -ممارنة 

جعفر دمحم جواد 
 ألفضلً

 المانون الدولً 7114 دكتوراه
 الخاص

مشروعٌة حٌازة األسلحة النووٌة واستخدامها فً  رلٌب دمحم جاسم 63
 .ضوء أحكام المانون الدولً العام

ٌحٌى دمحم ٌونس 
 الصائغ

المانون الدولً  7117 دكتوراه
 العام

رؤى خلٌل  64
 إبراهٌم

 دراسة ممارنة –النفاذ المعجل 
 

لانون  7111 ماجستٌر ٌاسر باسم ذنون  
المرافعات 

 المدنٌة

ســامً حســن  65
 نجم الحمـــدانــً

ضــامـن حســٌن  الغٌر.أثر العمد االداري بالنسبة الى 
 العبـٌــدي

 المانــون العــام 7115 ماجستٌر

 رشٌد سلوان 66
 السنجاري عنجو

  اإلنسان لحموق الدولً المانون
 ودساتٌر الدول

 الفتاح عبد عامر
 الجومرد

 المانون العام 7114 دكتوراه

شهاب احمد عبد  62
 هللا

دراسة –حرٌة العمٌدة فً المواثٌك والدساتٌر 
 ممارنة

هاشم ٌحٌى 
 حسٌن

المانون  7117 دكتوراه
 الدستوري

صفاء سمٌر  62
 إبراهٌم

 المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسوٌتها
 

المانون الدولً  7111 ماجستٌر دمحم ٌونس ٌحٌى
 العام

طه صالح خلف  69
 حمٌد

 )دراسة ممارنة( حك الزوجة فً السكنى
 

عبد المحسن 
 لاسم الحاج حمو  

 المانون الخاص 7115 ماجستٌر
 

سالم عبد عبد هللا  21
 هللا

لانون األحوال  7111 ماجستٌر أحمد حمٌد سعٌد أحكام الرجعة )دراسة ممارنة(
 الشخصٌة

عبو  علىعبد هللا  21
 سلطان

 دور المانون الدولً الجنائً 
 فً حماٌة حموق اإلنسان

عامر عبد الفتاح 
 الجومرد

 المانون العام 7114 دكتوراه

عبود علوان  27
 منصور

حسن عودة  اسبابها واالثار المترتبة علٌهاجرٌمة السرلة 
 زعال

 المانون العام 7115 دكتوراه
 

عطٌة سلٌمان  23
 خلٌفة

 المانون الواجب التطبٌك على انمضاء الزواج واثاره
 ممارنة( )دراسة 

 المانون الدولً 7111 دكتوراه نواف حازم خالد

عماد خلٌل  24
 إبراهٌم جاسم

 

عن أعمالها غٌر مسؤولٌة المنظمات الدولٌة 
 المشروعة

عامر عبد الفتاح 
 الجومرد

المانون الدولً  7111 دكتوراه
 العام

ضحى دمحم سعٌد  حك المنفعة )دراسة ممارنة( عمر رٌاض احمد 25
 النعمان

 المانون المدنً 7111 ماجستٌر

عمر غانم حامد  26
 حمودي

دور دٌوان الرلابة المالٌة على تنفٌذ النفمات العامة 
 / دراسة ممارنة   

عبد الباسط علً 
 جاسم

العامة المالٌة  7111 ماجستٌر
 التشرٌع المالً  /



فارس دمحم حسٌن  22
 الحمدونً

البث التلفزٌونً الفضائً المباشر فً ضوء أحكام 
 المانون الدولً العام

كامل عبد خلف 
 العنكود

المانون الدولً  7112 ماجستٌر
 العام

فوزٌة موفك  22
 ذنون

نسٌبة إبراهٌم  دراسة ممارنة –النظام المانون للمحل التجاري 
 حمو

 لانون تجاري 7111 ماجستٌر

دمحم جمال دمحم  29
 طاهر

 تسوٌة المنازعات الرٌاضٌة بالتحكٌم 
 دراسة لانونٌة

كامل عبد 
 الحسٌن حسن

 الخاصالمانون  7115 ماجستٌر
 

دمحم ذنون ٌونس  21
 مصطفى

هاشم ٌحٌى  النظام التوافمً فً الحكم
 حسٌن المالح

 لانون دستوري 7111 دكتوراه

دمحم ٌونس دمحم  21
 ابراهٌم

 مسؤولٌة الشركة المابضة عن الشركة التابعة 
 )دراسة ممارنة( 

نسٌبة ابراهٌم 
 حمو

المانون  7117 ماجستٌر
 التجاري

مصطفى سالم  27
 مصطفى النجفً

 تولً الوظائف العامة فً المساواة ودورها
 

عامر عبد الفتاح 
 الجومرد

 المانون العام 7114 دكتوراه

معن عبد المادر  23
 مصطفى

عـولـمـة المنظمات االلتصادٌة الدولٌة وتأثٌرها فً 
 األلطار النامٌة

عامر عبد الفتاح 
 الجومرد 

 المانون العام 7115 ماجستٌر

ندى سالم  شرط المنع من التصرف / دراسة ممارنة نجم عبد هللانور  24
 حمدون 

 مدنًالمانون  7117 ماجستٌر

هند فالح محمود  25
 صالح

نظرٌة البطالن فً المانون المدنً دراسة تحلٌلٌة 
 ممارنة

أكرم محمود 
 حسٌن البدو

المانون  7117 دكتوراه
 الخاص/ مدنً

نشوان عز الدٌن  26
 علً

الدستوري فً حماٌة الحموق دور المضاء 
 والحرٌات وتطبٌماته فً العراق

دبلوم  دمحم ذنون ٌونس
 عالً

المانون  7112
 الدستوري

 عبد العزٌز داود  22
 خلف

نكتل ابراهٌم عبد  دور الشفافٌة فً مكافحة الفساد االداري  
 الرحمن

دبلوم 
 عالً

لانون عام/    7112
 لانون اداري  

لٌث صالح سعٌد  22
 الصائغ

رائدة دمحم محمود  عمد تصحٌح الجنس
 النجماوي

دبلوم 
 عالً

 المانون المدنً 7112

دمحم ٌونس دمحم  29
 ابراهٌم

التنظٌم المانونً لوثائك البٌوع الدولٌة /دراسة 
 ممارنة

مهند إبراهٌم 
 علً فندي

المانون    7112 دكتوراه
 التجاري

الدولٌة والمانون الواجب المفاوضات فً العمود  عبد هللالاسم دمحم  91
 التطبٌك علٌها

رٌا سامً سعٌد 
 الصفار

دبلوم 
 عالً

لانون دولً  7112
 خاص

 سعد سالم سلطان  91
 

تمكٌن االللٌات من الحموق المدنٌة والسٌاسٌة فً 
المانون الدولً العام والدستور العرالً لسنة 

7115  

دمحم ٌونس ٌحٌى 
 الصائغ

 المانون العام 7112 ماجستٌر

ثامر صالح حمد  97
 خلٌف

سلطة الماضً فً تمدٌر صحة السندات االلكترونٌة 
 )دراسة ممارنة(

تٌماء محمود  
 فوزي

لانون اإلثبات  7119 ماجستٌر
 والمرافعات 

عدي دمحم رضا  93
 ٌونس

فً المانون الدولً  تطبٌك الماعدة المانونٌة الدولٌة
 العام 

خلف رمضان 
 دمحم

 عام لانون دولً 7119 دكتوراه

علٌاء غازي  94
 طاهر

دراسة  –التنظٌم المانونً لضمان اصابات العمل 
 ممارنة

حسن دمحم علً 
 البنان

لانون العمل  7119 دكتوراه
ولانون الضمان 

 االجتماعً

بٌداء صالح  95
 مصطفى

دبلوم  رلٌب دمحم جاسم الحماٌة الدولٌة للنازحٌن
 عالً

لانون دولً  7119
 حموق االنسان

ابراهٌم علً  96
 توفٌك

مصطفى ناطك    الصنادٌك االستثمارٌة فً المؤسسات المالٌة  
 صالح

المانون   7119 ماجستٌر
 التجاري

بسمة معن دمحم  92
 ثابت

دور وسائل التواصل االجتماعً فً ترسٌخ حموق 
 الجٌل الرابع –اإلنسان 

المانون الدولً  7119 ماجستٌر دمحم ٌونس ٌحٌى
 لحموق االنسان

علً عدنان ٌحٌى  92
 الفٌل

دمحم عباس  التنظٌم المانونً للوساطة الجنائٌة )دراسة ممارنة(
 حمودي

لانون عام /  7119 دكتوراه
 لانون جنائً

صباح علً  99
 شرٌف

 -ه فً تعزٌز الحك فً التنمٌة البنن الدولً وأثر
 العرق انموذجا  

دبلوم  فتحً دمحم فتحً
 عالً

 حموق االنسان               7119

زهراء رٌاض  111
 علً سلٌمان

أثر النزاعات المسلحة فً حك اإلنسان فً بٌئة 
 مالئمة " العراق إنموذجا  "

خلف رمضان 
 دمحم الجبوري

المانون الدولً  7119 ماجستٌر
 اإلنسانً

المدنٌة أثناء  التنظٌم الدولً لحماٌة اإلعٌان دلشاد دمحم عباس 111
 النزاعات المسلحة

المانون الدولً  7119 ماجستٌر دمحم ٌونس ٌحٌى
 لحموق اإلنسان

احمد محمود  فاعلٌة الالمركزٌة االدارٌة فً العراق ماهر سبهان حمد 117
 احمد

 المانون االداري 7119 ماجستٌر

 



صادق إسماعٌل  113
 عنٌد

خصوصٌة التجرٌم والعماب فً جرائم اإلرهاب/ 
 دراسة ممارنة

المانون العام/  7119 ماجستٌر دمحم حسٌن دمحم 
 المانون الجنائً

فالح حمادي  114
 هندي

الحك فً الحماٌة من التعذٌب والمعاملة الماسٌة أو 
 الالإنسانٌة

دبلوم  فارس دمحم حسٌن
 عالً

 حموق االنسان 7112

شفان سلٌمان  115
 اسماعٌل

دمحم حسٌن دمحم  حك المتهم فً سالمة الجسم
 علً  

المانون العام /  7119 ماجستٌر
 المانون الجنائً  

تمٌٌد حرٌة المنافسة فً نطاق حموق الملكٌة  دمحم عادل ٌونس 116
 الصناعٌة

مهند إبراهٌم 
 علً فندي

المانون  7119 ماجستٌر
لخاص/ ا

المانون 
 لتجاريا

سردار سرور  112
 صادق

لانون  7119 ماجستٌر أجٌاد ثامر ناٌف سماع الدعوىالدفع بمرور الزمان المانع من 
المرافعات 

 المدنٌة

اٌمان بسام جمال  112
 الدٌن

 رلٌدار عبد الماد اإلداري للمرار المباشر التنفٌذ
 صالح

 المانون االداري 7119 ماجستٌر

-اثباتهااالختصاص فً مسائل الجنسٌة ووسائل  حكم دحام حبو 119
 ممارنة دراسة

عبد  وسام توفٌك
 هللا

المانون الدولً  7112 ماجستٌر
 الخاص

عالء سعٌد لاسم  111
 الطائً

 ثبات رأس مال الشركة المساهمة الخاصة
 دراسة ممارنة 

أٌسر عصام داؤد 
 الراوجً

المانون  7119 ماجستٌر
 التجاري

أكرم عبد الوهاب  111
 عبدي

 دراسة-البشرٌةالتنظٌم المانونً للتبرع باألعضاء 
 ممارنة

ٌسرى ولٌد 
 إبراهٌم

المانون  7119 ماجستٌر
 الخاص/ المدنً

جاسم خضٌر  117
 علً الجحٌشً

زٌنة غانم  حـك اإلجارة الطوٌلـة دراسة تحلٌلٌة ممارنة
 العبٌدي

 المانون المدنً 7119 ماجستٌر

دمحم مصطفى  113
 حسن

مبدأ مسؤولٌة الحماٌة فً ظل المانون الدولً 
 المعاصر

دمحم ٌونس 
 الصائغ

 المـــانون الـعام 7119 ماجستٌر

عبدالصمد تٌلً  114
 عمر عبدهللا

الدولٌة وأثرها فً حموق  االلتصادٌةالعموبات 
 العراق أنموذجا   –الطفل 

خلف رمضان 
 دمحم بالل ا

المانون الدولً  7119 ماجستٌر
/ فرع حموق 

 اإلنسان  

المضاء اإلداري المستعجل فً الدعوى اإلدارٌة  حجً شفان خلف 115
 دراسة ممارنة()

علً دمحم رضا 
 ٌونس

المانون العام/  7119 ماجستٌر
 المانون اإلداري

نغم لممان دمحم  116
 عبدهللا

فً حموق  وأثرهاااللغام والمخلفات الحربٌة 
 االنسان

وسام نعمت 
 ابراهٌم السعدي

المانون الدولً  7119 ماجستٌر
 االنسانً

احمد موفك  112
 رسول الحٌالً

صدام ٌحٌى  ممارنة( )دراسةالمسؤولٌة المدنٌة لمراكز نمل الدم 
 خزعل

دبلوم 
 عالً

لانون خاص  7119
 /لانون مدنً

نٌفٌن خالد  112
 جرجٌس

األثر المانونً للموظف مسحوب الٌد )دراسة 
 ممارنة(

دولة أحمد 
 عبدهللا

دبلوم 
 عالً

 –المانون العام  7119
 المانون االداري

سارة دمحم صالح  119
 دمحم

طالل عبد حسٌن  الصفة فً االجراءات الجزائٌةأثر 
 البدرانً

المانون  7119 ماجستٌر 
العام/المانون 

 الجنائً

 


