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2019-2020 

 
 

األستاذ المشرفاسم  ت  

 

 عنوان البحث اسم الطالب

قوى بشار عبد الحقت أ.خالد سالم اسماعيل .أ 1 واالماء في القوانين حقوق وواجبات العبيد  

 البابلية القديمة

ركات فارس ابراهيمب أ.د.صفوان سامي سعيد .أ 2 حقوق الرجل وزوجته في القوانين االشورية  

 الوسيطة

 العقوبات البدنية في قانون حمورابي ابراهيم عجاج خلف أ.د.مؤيد محمد سليمان 3

في قانون حمورابيالطبقات االجتماعية  فرح سعد رشيد أ.د. سالم يحيى خلف 4  

 العالقات الزوجية في قانون حمورابي نبأ ياسين محمد أ.م. د. شيماء علي احمد 5

 نظام العقوبات في قانون حمورابي عائشة محمد وائل أ.م.د.أمين عبد النافع امين 6

االتهام الكاذب وشهادة الزور في القوانين  دعاء موفق احمد أ.م. عثمان غانم محمد 7

القديمة العراقية  

االحوال الشخصية في ضوء القوانين العراقية  ربى عصام محمد أ.م. محمد حمزة حسين 8

 القديمة

الشروط الجزائية والعقوبات القانونية في عقود  صابرين خلف صالل أ.م. محمد محارب علي 9

 االحوال الشخصية في العصر البابلي القديم

تنظيم االسرة في قانون حمورابي وتطبيقاته في  صهيب محمد خضر أ.م. محمود حامد احمد 10

 العقود القانونية

ينة طارق حميدز د.نبيل خالد شيت 11  طرق االثبات في القوانين العراقية القديمة 

 عقوبة السرقة في ضوء قانون حمورابي شهد ماجد اسعد د.شيماء وليد عبد الرحمن 12

 الطب في قانون حمورابي ريم قتيبة عبد القادر د.ياسر جابر خليل 13

 -الطالق في ضوء القوانين العراقية القديمة نغم احمد علي برهو د. رونق جندي صبري 14

 دراسة مقارنة مع القران الكريم

د.معاذ حبش خضرأ.م  15  مبدأ التعويض في القوانين العراقية القديمة طارق زياد احمد 

حيدراياد عبد الرحمن  د. رامي عبد الحكيم قاسم 16 تطبيق القوانين البابلية القديمة في الجانب  

 االقتصادي



 

العقوبات المترتبة على ذوي المهن والحرف  عبد الحميد عواد محمد م. احمد ميسر فاضل 17

 في قانون حمورابي

 محنة االختبار النهري في العراق القديم رامي حسن شمو م.م. طارق حازم طه 18

الياس خضرضحى  م.م. رنا وليد فتحي 19 الكفالة في العراق القديم في ضوء النصوص  

 المسمارية القانونية

 العقوبات واشكالها في القوانين العراقية القديمة دلشاد حسن مجيد م.م. وسام حميد صباح 20

 


