
 

 

 

 
 

رقم  اسم المشرف  عنوان البحث  اسم الطالب 
 المجموعة 

 1 م.م. محمد سلطان  احكام التفتيش ذو الفقار عايد كاظم 1

 ابراهيم جمال  2

 حسين علي كاظم  3

 حنين حسن عطية  4

 بارق سلمان  5

النفقة الزوجية بين الشريعة  مرتضى حميد  6
 األسالمية والقانون 

 2 م.م. عقيل كاظم 

 محمد فالح  7

 عبد الغفار حبيب 8

 مصطفى محمود 9

 نبراس ثابت  10

قانون انضباط موظفي الدولة بين  مرتضى محمد صاحب  11
 القانون واألدارة 

  م.م. مهدي علي محمد 

 غانم  مسلم 12

 محمد اسكندر  محمود 13

 غفران رحمن 14

 توارد األعراف مع القانون  علي رياض  15
 
 

 م.م. راسم عايد    
 حسن 

3 

 علي ميثم  16

 مهند حنون  17

 مؤمل طالب  18

 عباس كاظم حسين  19

  عبد هللا حادي  20
في القانون  احكام  حق المساطحة

  المدني العراقي

 4 م. م.جمال عبد األمير 

 نور منذر  21

 مرتضى محمد نجم  22

 فردوس حسن  23

 لميس قيس 24

 5 م.م. مهدي علي محمد عقوبة فصل الموظف األداري  علي عادل نعمة  25

 عبد هللا عقيل  26

 محمد فاهم جبر  27

 هاجر عبد الحسين  28

ظاهر التعدي على األراضي الحكومية  هدى صالح  29
 في العراق 

أ.م.د. ختام عبد الحسن 
 شنان 
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 نهاية سعد  30



 نور موفق  31

 مصطفى علي  32

 مصطفى لفته  33

اثر العادات والتقاليد في السلوك  علي حسن بريز  34
 االجرامي 

 7 م.م. عقيل كاظم
 
 
 

 عبد  علي مكي 35

 علي مجيد  36

 مرام عصام موسى  37

 نسرين فارس 38

 جريمة السرقة اإللكترونية  عامر علي ناصر  39
 
 
 
 

 8 م.م. حسين  زهير

 ضرغام رسول 40

 محمد متعب 41

 9 م.م. حيدر عريان  جريمة الكترونية  سعد حاكم كبسون  42

 سحر تركي  43

 الحليم  شيماء عبد 44

 سحر يعقوب  45

 ظالل صدام  46

اجراءات التحقيق في الجريمة  الهام طالب  47
 األلكترونية  

 10 م.م .محمد سلطان حسن 

 رحاب جريان  48

 اميمة  49

 زهراء ناظم  50

 مل محمد 9ا 51

 11 .محمد سلطان حسن م.م الفرق بين الغرامة والتعويض  احمد حسين هالل  52

 حسين مكي نجم  53

 رسل محسن مهدي  54

 زهراء محمد محمود  55

 ازهار صباح عبيد  56

 12 جمال عبد األمير   م.م. الوصية باألعضاء البشرية  تبارك احمد رحيم  57

 دعاء محمد صادق  58

 زيد جاسم حسين  59

 حسن عبد الرضا  60

 حسن محمد تركي  61

سبق األصرار والترصد في جريمة  امير حسن عبد الرزاق  62
 القتل العمد 

 13 م. م. راسم عايد حسن  

 علي عبد الحسين هادي  63

 حسن مكي علي  64

 حسن علي كاظم  65

 – 2003حقوق الطفل في العراق  سجاد صباح نوري  66
2016  

 14 جواد  كاظم عبد م.م. 

 ايوب محمد  67

 رزاق محمد عبد  68

 بهاء عبد الرضا  69



 زهراء عايد عبد الحسين  70

  زهراء حسين  71
مشروعية األدلة األلكترونية في 

 التحقيق الجنائي 
 
 
 
 

 15 جواد  كاظم عبد م.م. 

 حسين عالء  72

 حسين فالح  73

 زهراء صباح  74

 حسن جاسم  75

 امير سامي  76

عقد الكفالة  في القانون  العراقي بعد  امير حاكم  77
  2003عام 

 16 م. حيدر هادي عبد 

 حسين محمد عبد  78

 صابرين غافل  79

 زهراء حسن  80

 17 م. جنان جايد    اسراء عمار  81

 حوراء حسين  82

 زينب محمد  83

 18 م.حيدر هادي عبد  مفهوم األرهاب الدولي  عالء عايد فليح  84

 ناطق جاسب هادي  85

 حسين علي كاظم  86

 احمد جليل عبد علي  87

 19 م.م. راسم عايد حسن  جريمة الرشوة في القانون العراقي زينب قحطان جبير 88

 زينب محمد عباس 89
 

 

 

 

 

 


