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دور السلطة التشرٌعٌة فً إلرار  2ٕٓٓ ماجستٌر هشـام جمٌـل كمـال ٔ

الموازنة العامة وتطبٌماتها فً 

 العراق

د.  عامر عٌاش عبد البشر د. 

 دمحم علوم دمحم

 منار   عبد ٕ

المحسن  عبد ى

 الغنً

حمل السالح بٌن تجرٌم النشاط  2ٕٓٓ ماجستٌر

 وتشدٌد العماب

 صباح مصباح ٓد

حمد حمود شكطً  ٖ

 المٌسً

 

اثر التطور التكنولوجً فً تطور  2ٕٓٓ ماجستٌر

 لواعد المانون الدولً

 

 ضاري رشٌد الٌاسٌند. 

 

أحمد فارس عبد  ٗ

 العزاويجاسم 

 

ضمانات تحصٌل دٌن الضرٌبة فً  2ٕٓٓ ماجستٌر

 التشرٌع العرالً

 ) دراسة ممارنة (

 دمحم علوم دمحمد. 

 

معمر خالد  ٘

عبدالحمٌد سالمة 

 الجبوري

 

السلون الالحك على إتمام  2ٕٓٓ ماجستٌر

الجرٌمة فً المانون الوضعً 

 والشرٌعة اْسالمٌة

 د.هاشم فارس عبدون

 

 

لحطان خلف  ٙ

 عزاوي الجبوري

الوالع الدستوري لدولة االتحاد  2ٕٓٓ ماجستٌر

العراق  -المركزي )الفٌدرالً(

 إنموذجا  

 

 د. عامر عٌاش عبد

ُمحّمد حسن مرعً  7

 الجبوري

 

 ماجستٌر

 

سلطة اْدارة فً فرض الجزاءات  2ٕٓٓ

الجنائٌة والمالٌة فً العمود 

 اْدارٌة

 )دراسة ممارنة(

 

د. فوزي حسٌن سلمان 

الجبوري                              

 موفك علً عبٌد الجبوري د.

 

2 

 

 

 

 

كنعان دمحم محمود 

 المفرجً

 

 االعتبار الشخصً 2ٕٓٓ ماجستٌر

 فً العمد اْداري

 

 

 

 

د. أحمد خورشٌد حمٌدي 

المفرجً               د.   

 إدرٌس حسن دمحم الجبوري
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نومــــــان حـمـود  2

 ُمضحً الجنــــابً

المماومة الشعبٌة المسلحة فً  2ٕٓٓ ماجستٌر

 المانون الدولً العام

 ق)حالة العرا

 كامل عبد خلف العنكودٓد

أسماء عامر     ٓٔ

 عبدهللا رجا

 

السجن مدى الحٌاة فً المانونٌن   2ٕٓٓ ماجستٌر

 والدولًالوطنً 

                                                كامل عبد                                                                                                                     ٓد براء منذر  ٓد

 خلف العنكود

صفاء حسن  ٔٔ

نصٌف جاسم 

 العجٌلً

 

تحدٌد لحظة الوفاة وآثارها  2ٕٓٓ ماجستٌر

 الجنـائٌـة

 (())دراسة ممارنة

 براء منذرٓد

 

صالح عبد عاٌد  ٕٔ

 صالح العجٌلً

 

مدى مشروعٌة االعمال المانونٌة  2ٕٓٓ ماجستٌر

للحاكم المدنً فً العراق فً ظل 

 االحتالل الحربً

 

إدرٌس حسن دمحم     د.كامل ٓد

 عبد خلف العنكود

ٖٔ 

 

 

أدٌب دمحم جاسم 

 الحماوي

 

مإسسات المجتمع المدنً  2ٕٓٓ ماجستٌر

ودورها فً حماٌة الحموق 

 والحرٌات العامة

 

عامر عٌاش عبد بشر ٓد

 الجبوري

 

عبد هللا علً دمحم  ٗٔ

 عبد هللا النعٌمً

 

حك اْنسان فً التماضً فً  ٕٓٔٓ ماجستٌر

 الشرٌعة اْسالمٌة

 والمانون الوضعً

 

        د. ماجد نجم عٌدان الجبوري     

 د. ساجر ناصر حمد الجبوري

ظـافـر مـحـمـد  ٘ٔ

 حـمـدي الـجـبـوري

 الـمـاعـدة الـجـزائـٌـة عـلـى 2ٕٓٓ ماجستٌر

 بـٌـاض

" دراســـة لانونٌـــة شرعٌـــة 

 ممارنـــة "

 

د.هاشم فارس عبدون الجبوري     

صباح مصباح محمود  د.

 الحمدانً

هاشم حسٌن علً  ٙٔ

 صالح الجبوري

 

الضمانات الدستورٌة لنزاهة  ٕٓٔٓ ماجستٌر

 اْنتخابات النٌابٌة

 

عامر عٌاش عبد بشر ٓد

 الجبوري
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ٔ7 

 

نغم حمد علً 

 موسى الشاوي

 

 المسإولٌة الجزائٌة عن ٕٓٔٓ ماجستٌر

 جرائم شركات الحماٌة اِمنٌة

 

 كمال عبد اللطٌف براء منذرٓد

نادٌة عبد هللا  2ٔ

 احمد الطٌف

الحماٌة الجنائٌة للمدنٌٌن من  ٕٓٔٓ ماجستٌر

 التهجٌر المسري

 -دراسة ممارنة–

 

صباح مصباح محمود د.

عبد    الحمدانً           .د.

 الحمٌد

منار جالل عبدهللا  2ٔ

 مرعً النعٌمً

الحماٌة الجزائٌة لمبدأ إنتظام  ٕٓٔٓ ماجستٌر

 دراسة ممارنة المرفك العام سٌر

 

 صباح مصباح محمودٓد

 

سبهان عبدهللا  ٕٓ

 ٌونس الطائً

 ٕٓٔٓ ماجستٌر

 

المٌود الواردة على سلطات 

الضبط اْداري والرلابة المضائٌة 

 علٌها

 ))دراسة ممارنة((

 عامر عٌاش عبد الجبوري    ٓد

 إدرٌس حسن دمحم الجبوريٓد

لماء عبد الستار  ٕٔ

 العٌساوي نچٍچا

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

جرائم اْلرار الضرٌبً فً لانون 

 ضرٌبة الدخل العرالً

 

د.صباح مصباح محمود 

 الحمدانً     

 ٕٓٔٓ ماجستٌر ظافر مدحً فٌصل ٕٕ

 

تطورات عمد االمتٌاز وتنظٌمها 

 المانونً فً العراق

د.إدرٌس حسن دمحم               

 د.إحسان شاكر عبد هللا

رزولً وٌس منذر  ٖٕ

 خضر الدوري

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

د. ساجر ناصر حمد        أجر العامل فً الشرٌعة والمانون

 د.احمد خلف حسٌن الدخٌل

 

مهى حاجً شاهٌن  ٕٗ

 علً السلٌفانً

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

 احمد خلف حسٌن الدخٌلٓد التنزٌالت فً لانون ضرٌبة الدخل

 

أمٌر عبد هللا احمد  ٕ٘

 عبود

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

اختصاصات مجالس المحافظات 

غٌر المنتظمة فً إللٌم والرلابة 

 علٌها

 إدرٌس حسن دمحمٓد

 

ٕٙ 

ٌاسر عواد شعبان 

 داود

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

الدفوع الموضوعٌة أمام الماضً 

 الجنائً

 )دراسة ممارنة(

صبـــــــــاح مصــــــباح ٓد

 محمــــــــود
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أحمد عبداللة عبد  7ٕ

 الجبوري

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

تعسف مجلس االمن فً استخدام 

 السلطة التمدٌرٌة

 

 كامل عبد عنكودٓد

 

 ٕٔٔٓ ماجستٌر فواز خلف ظاهر 2ٕ

 

الرلابة على الهٌئات اْدارٌة 

 الالمركزٌة اْللٌمٌة فً العراق

 دراسة ممارنة

 

 دمحمإدرٌس حسن ٓد

 

عكــاب احمد دمحم  2ٕ

 العبادي

 

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

الضرٌبة على الدخل الناجم عن 

 التجارة االلكترونٌة

 )دراسة ممارنة(

 

إحسان شاكر عبد هللا ٓد

الدكتور احمد خلف حسٌن 

 الدخٌل

عدي طلفاح دمحم  ٖٓ

 الدوري

 ٕٕٔٓ ماجستٌر

 

الرابطة الزوجٌة فً منظور 

 المانون الجنائً

 ممارنة() دراسة 

                               ٓد

  رعد ممداد محمود الدكتور

 براء منذر كمالٓد

فرح عبد المحسن  ٖٔ

 عبد الغنً ألعبٌدي

 ٕٕٔٓ ماجستٌر

 

اَلٌات الكفٌلة بمساءلة لوات 

 االحتالل جنائٌا  

 ) دراسة حالة العراق (

 

 براء منذر كمال عبد اللطٌفٓد

رنا لطٌف جاسم  ٕٖ

 السامرائًعلوان 

 

 ٕٕٔٓ ماجستٌر

 

الوسائل الدولٌة لحماٌة حموق 

 اْنسان

 ضاري رشٌد السامرائًٓد

إٌاد ٌوسف علً  ٖٖ

 مصلح الجبوري

 

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

المجنى علٌه وأثره فً تمدٌر 

 العموبة

 –دراسة ممارنة  -

 

 صباح مصباح محمودٓد

 

شٌماء فارس دمحم  ٖٗ

 الجبر

 ٕٔٔٓ ماجستٌر

 

 -الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة الوسائل 

 دراسة لانونٌة ممارنة

 أحمد خلف حسٌن الدخٌلٓد

هشام جمٌل      ٖ٘

 كمال أرحٌم

الهٌئآت المستملة وعاللتها  ٕٕٔٓ دكتورا

 بالسلطة التشرٌعٌة فً العراق

 

عامر عٌاش عبد البشر ٓد

 الجبوري
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 حموق الطفل وضماناتها  ٕٕٔٓ ماجستٌر شالل عواد سلٌم  ٖٙ

 

 ادرٌس  حسن محمود ٓد

نورا سرمد رشٌد  7ٖ

 حسٌن العبٌدي

مسإولٌة رئٌس الدولة فً النظام  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 البرلمانً

 

 إدرٌس حسن دمحم الجبوريٓد

علً غنً عباس  2ٖ

 الجنابً

 

 أحمد خلف حسٌن الدخٌلٓد الرلابة على الموازنة العامة ٕٕٔٓ دكتورا

عدنان ضامن  2ٖ

 مهدي حبٌب

 

دور المضاء الدستوري العرالً  ٕٕٔٓ ماجستٌر

فً حماٌة الحموق والحرٌات 

 )دراسة ممارنة(

 

 عامر عٌاش عبد الجبوري ٓد

 

دمحم عبد الرحمن  ٓٗ

  سامرائًإبراهٌم ال

 

الطبٌعة المانونٌة الشتراكات  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 الضمان االجتماعً

 دراسة ممارنة() 

 

 الدخٌلحسٌن  احمد خلفد.

بشٌر سبهان احمد  ٔٗ

  خلف الجبوري

 

الحموق المانونٌة لالجئ السٌاسً  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 والعسكري

                 رعد ممداد محمود الحمدانًٓد

لبنى فوزي محمود  ٕٗ

 الكبابجً

 

الضمانات الالحمة على لرار  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 االنضباطٌةفرض العموبة 

 

إدرٌس حسن دمحم ٌونس ٓد

 الجبوري 

 

واثك عبد الكرٌم  ٖٗ

 حمود

 

التعاون الدولً فً إطار المحكمة  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 الجنائٌة الدولٌة

 

 خالد عكاب حسون العبٌدي

 

دمحم حمٌد محمود  ٗٗ

 الدمحمي

 

االستجواب البرلمانً فً دستور  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 ٕ٘ٓٓ لسنةجمهورٌة العراق 

 

 

 

 حسن دمحم الجبوري إدرٌس
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خالد سلمان جواد  ٘ٗ

 الجنابً

 

الدور المستمبلً لمجلس اِمن  ٕٕٔٓ ماجستٌر

 الدولً فً تحدٌد جرٌمة العدوان

 

 خالد عكاب حسونٓد

 

 سناء دمحم سدخان ٙٗ

 البٌضانً

 

االختصاصات المالٌة بٌن توزٌع  ٕٕٔٓ دكتوراة

 االتحادٌة  ةالسلط

اِلالٌم والمحافظات )العراق و

 أنموذجا (

 

 الدخٌل حسٌن خلف د. احمد

 سعد خلف حسٌن  7ٗ

 عنكودعلً ال

 

أثر المتغٌرات الدولٌة فً مبدأ   ٕٕٔٓ ماجستٌر 

 سٌادة الدولة

 

 العنــــكود خلف كامل عبد : أ.د

 

احمد فارس عبد   2ٗ

 العزاوي 

 

الحماٌة المانونٌة    ٖٕٔٓ دكتوراه 

 للمكلف الضرٌبً 

 فً المانون العرالً

 

 احمد خلف حسٌن الدخٌل  ٓد

 

ـمٌّان ــــآدم ســ  2ٗ

اب ــــذٌــ

 ـرٌــــريــالغ

 

   ٖٕٔٓ دكتوراه 

الجرائم الناجمة عن الغزو 

 العسكري

 

                         صباح مصباح محمود  ٓد

أحمد سالم أنور   ٓ٘

 العبٌدي

 

 

دور المانون الدولً اْنسانً فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 

بناء السالم بعد انتهاء الصراعات 

 المسلحة الداخلٌة

 

 خالد عكاب حسون العبٌدي ٓد

 

أحمد سعدون   ٔ٘

 حسن العزاوي

 

المسإولٌة الجنائٌة    ٖٕٔٓ ماجستٌر 

للموظف العام عن هروب 

 مسلوبً الحرٌة

 "دراسة ممارنة"

 

 الدكتور صباح مصباح محمود

 

أكرم غالب علً   ٕ٘

 معروف اَلوسً

 

الحماٌة الجنائٌة الدولٌة لُثار  ٕٙٔٓ ماجستٌر

 أثناء النزاعات المسلحة الداخلٌة

 

 ناظر أحمد المندٌلٓد



 أطاريح جامعة تكريت / القانون 
 

 
311 

 ـم المشرفــــاسـ العنـــــوان السنة الشهادة ــــمــــا ِس ت

عادل حسن علً   ٖ٘

 دهش العبٌدي

 

اِمن اْنسانً فً إطار المانون   ٕٕٔٓ ماجستٌر 

 الدولً المعاصر

 

 خالد عكاب حسون ٓد

 

بدر حمادة صالح   ٗ٘

 عبد الجبوري 

 

الطعن فً أحكام المضاء اْداري   ٖٕٔٓ ماجستٌر 

 فً العراق 

 دراسة ممارنة 

 نجٌب خلف أحمد الجبوري  ٓد

 

عبد هللا حسن  ٘٘

 مرعً  

 

مسإولٌة المنظمات   ٖٕٔٓ ماجستٌر 

 الدولٌة عن أنشطتها المشروعة 

 

 د. خالد عكاب حسون                          

فرح عبد المحسن   ٙ٘

 عبد الغنً العبٌدي

 

الَمسُإولٌَّة الَجَزائٌَِّة للَطبٌِب   7ٕٔٓ دكتوراه 

 العَْدِلً 

 

 

 آدم سمٌّان ذٌاب الغرٌريد. 

أحمد فاضل عبد   7٘

 الكرٌم أمٌن

 

خبراء اِدلة الجنائٌة ودورهم فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 

 إثبات تزوٌر الوثائك الدراسٌة

 

الدكتور براء منذر كمال عبد 

 اللطٌف

 

دمحم عباس حسٌن   2٘

 دمحم 

 

جرٌمة أثارة الحرب اِهلٌة   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 )دراسة ممارنة(

 

                   أدم سمٌان ذٌاب الغرٌري ٓد

اظر أحمد مندٌل ن  2٘

 مهدي العجٌلً 

 

تطبٌك المانون الدولً اْنسانً         ٖٕٔٓ دكتوراه 

 على الصعٌد الوطنً 

 )العراق أنموذجا (

 

 كامل عبد خلف العنكود                    ٓد

رعد سعدون   ٓٙ

 محمود علً

 

 تحرٌن الدعوى الجزائٌة   ٖٕٔٓ دكتوراه 

 أمام 

 المحكمة الجنائٌة الدولٌة

 

 د. براء منذر كمال عبد اللطٌف

 

ٌاسر عواد شعبان   ٔٙ

 داود

 

 الرعاٌة الجنائٌة لصلة المرابة  ٕٗٔٓ دكتوراه 

 )دراسة ممارنة

 الدكتور براء منذر كمال
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عٌسى رزولً   ٕٙ

 ابراهٌم 

المانونٌة ِعضاء  المسإلٌة  ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 المجالس المحلٌة 

 

احمد خورشٌد حمٌدي  ٓد

 المفرجً 

 النظام المانونً لهٌؤة النزاها   ٕٗٔٓ ماجستٌر  خلدون فاضل علً   ٖٙ

 

 صعب ناجً عبود  ٓد

هشام حنش حسٌن   ٗٙ

 موسى العزاوي

 

المسإولٌة الجنائٌة للمخبر   ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 السري

 "دراسة ممارنة"

صباح مصباح محمود  ٓد

 السلٌمان

ظافر مدحً فٌصل   ٘ٙ

 الدوري 

تسوٌة منازعات العمود االدارٌة  ٕٗٔٓ ماجستٌر

دراسة فً مولف المضاء 

 والتحكٌم 

احمد خورشٌد حمٌدي  ٓد

 المفرجً 

عبدهللا علً دمحم   ٙٙ

 عبدهللا النـعٌـمـً

 

 

 الـمـواعٌـد الـدسـتورٌـة  ٕٗٔٓ دكتوراه 

فً دستور جمهورٌة العـراق  

   ٕ٘ٓٓلسنة 

 )دراسة ممارنة(

عـامر عٌـاش عبـد  ٓد

 الـجبـوري

 

الحماٌة الجنائٌة   ٕٗٔٓ دكتوراه  عمار عٌسى كرٌم 7ٙ

الدولٌة لموظفً االمم المتحدة 

 واالفراد المرتبطٌن بها

 

 أ.د. كامل عبد خلف                                            

أحمد عبد الرزاق   2ٙ

هضم نصٌف 

 المعٌنً

فلسفة العموبة فً المضاء   ٕٗٔٓ دكتوراه 

 الجنائً

 

براء منذر كمال عبد  ٓد

 اللطٌف

منذر رزولً وٌس   2ٙ

 خضر

 

النظام المانونً لحك الضمان   ٕٗٔٓ دكتوراه 

من منظور دستوري   االجتماعً

 ومالً 

 أحمد خلف حسٌن الدخٌل                                          ٓد

نهال حسن ابراهٌم   7ٓ

 العكٌدي 

مولف المانون الدولً المعاصر   ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 من غسل االموال 

 

 عمر عبد الحمٌد عمر  ٓد

أدٌب دمحم جاسم   7ٔ

 الحماوي

التنظٌم الدستوري للسإال   ٕٗٔٓ دكتوراه 

 البرلمانً

 ))دراسة ممارنة(   

عامر عٌاش عبد بشر  ٓد

 الجبوري
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رعد فجر فتٌح   7ٕ

 الراوي 

االصل واالستثناء فً لانون   ٕٗٔٓ دكتوراه 

اصول المحاكمات الجزائٌة 

 العرالً 

 صباح مصباح محمود  ٓد

خدٌجة عبد الستار   7ٖ

 صادق سلٌمان 

أثر النظام الدولً الجدٌد فً   ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 تطبٌك الماعدة المانونٌة الدولٌة 

 

 كامل عبد خلف العنكود  ٓد

 عامر حمٌد عبود  7ٗ

 

حماٌة  حموق  اْنسان  فً إطار   ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 اْللٌمٌة                      المحاكم

 

 عمرعمر عبد الحمٌد  ٓد

 

نومان حمود   7٘

 مضحً دمحم 

دور المنضمات الدولٌة المالٌة فً   ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

تطوٌر لواعد المانون الدولً 

 المالً 

 احمد  خلف حسٌن الدخٌل  ٓد

 لادر أحمد عبد  7ٙ

 

اِستثمار الدولً لمٌعان البحار   ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

 الدولٌة

 طلعت جٌاد لجً الحدٌدي ٓد

 

ذكرى عباس علً   77

 الداٌنً 

 

أثر الرأي االستشاري فً ركن   ٕٗٔٓ دكتوراه 

الشكل واْجراءات فً المرار 

                                اْداري

 ) دراسة ممارنة ( 

 علً احمد حسن اللهٌبًٓد

منار عبد المحسن   72

 عبد الغنً العبٌدي

 

التحرٌض الجنائً وتطبٌماته    ٕٙٔٓ دكتوراه 

على الجرائم الماسة بؤمن الدولة 

 )دراسة ممارنة( الداخلً 

 

 آدم سمٌّان ذٌاب الغرٌريد. 

 

هاشم حسٌن علً   72

 الجبوري

 

التنظٌم الدستوري للتحمٌك    ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

 ((دراسة ممارنة)) البرلمانً

 د. عامـر عـٌّاش عـبد                         

عمار رجب معٌشر   2ٓ

 الكبٌسً

 

لواعد  المصلحة الُمْعتَبََرةفً  ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

 وإجراءات الخصومةالجزائٌة

 

 آدم سمٌّان ذٌاب الغرٌري ٓد

 

فواز خلف ظاهر  2ٔ

 حسن 

 

استمالل المضاء اْداري فً    ٕٙٔٓ دكتوراه 

 ((دراسة ممارنة))  العراق

 

 

 احمد خورشٌد حمٌدي ٓد
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طاهر خلف سالم   2ٕ

 أحمد الجبوري

 

حموق اْنسان فً اطار المنظمات   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 الدولٌة اْللٌمٌة

 

 خالد عكاب حسون العبٌديٓد

رٌاض احمد خلف   2ٖ

 عداي الحمدانً 

الضرورة والتناسب فً اطار   ٕٙٔٓ دكتوراه 

 المضاء الدولً الجنائً 

 

 طلعت جٌاد لجً  

د ـحمأاب ـعك  2ٗ

 العبـادي دـمحم

 

الت مَ لحَ نظٌم المانونً لِ التَ   ٕٙٔٓ دكتوراه 

ستوري ظور دِ نْ ن مَ خابٌة مِ نتِ اال

 مالًوَ 

 

                                                      ماجد نجم عٌدان ٓد

وسام دمحم خلٌفة   2٘

 أحمد

 

المسإولٌة الجزائٌة لصاحب العمل   ٕٙٔٓ دكتوراه 

 عن التلوث البٌئً

 ) ممارنة ةدراس(

 

 موفك علً عبٌد الجبوري  ٓد

عـادل مطـشر   2ٙ

  حســن 

 

التعاون الدولً   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 اْللٌمً فً إطار اِمن اْنسانً 

 

 أحمـد عبد هللا الماضًٓد

رزولً عٌسى   27

 ابراهٌم 

المسإولٌة المانونٌة ِعضاء    ٕٗٔٓ ماجستٌر 

 المجالس المحلٌة

 

أحمد خورشٌد حمٌدي ٓد

 المفرجً

 

عدي طلفاح  دمحم  22

 خضر الدوري 

 

إنابة أعضاء الضبط المضائً فً التحمٌك االبتدائً   ٕٙٔٓ دكتوراه 

 "دراسة ممارنة"

 

 موفك علً عبٌد الجبوري ٓد

 

هدى ٌونس ٌحٌى   22

 السامرائً 

 

نطاق رلابة الماضً االداري على   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 أعمال الضبط اْداري

 ))دراسة ممارنة (( 

 

 

 

 

بــــدر حماده صالح  ٓد

 الجبـــــوري 
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عادل أحمد تركً   2ٔ

 الجبوري 

الجوانب المانونٌة ْصالح منظمة   ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

 اِمم المتحدة

 

 كامل عبد خلف العنكود  ٓد

حسام حمٌد شهاب   2ٕ

 احمد 

التعاون الدولً فً مكافحة   ٕٙٔٓ دكتوراه 

 جرٌمة المرصنة البحرٌة 

 

 مها دمحم أٌوب  ٓد

ظـافـر مـحـمـد   2ٖ

 حـمـدي الـجـبـوري

 

أهلٌة الماضً الجنائً فً نظر   ٕ٘ٔٓ دكتوراه 

 الدعوى 

 " دراســـة ممارنـــة " 

صباح مصباح محمود  ٓد

 الحمدانً

 

ساهر ماضً ناصر  2ٗ

 العبٌدي 

 

 جرٌمة اْحتٌال المعلوماتً   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 "دراسة ممارنة"

 

 الدكتور موفك علً عبٌد 

 

البال نعمت   2٘ 

 دروٌش كرٌم

 

 

فً تنفٌذ اِحكام  دور المضاء  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 االدارٌة

 "دراسة ممارنة"

 

 نجٌب خلف أحمد الجبوري ٓد

 

 

 مهى حاجً شاهٌن  2ٙ

 السلٌفانً علً

 

 النظام المانونً  ٕٙٔٓ دكتوراه 

 للمرض العام الخارجً

 

الدكتور أحمد خلف حسٌن 

 الدخٌل

 

صالح احمد حماد  27

 يسلٌمان الجبور

 

التنظٌم  أطارحك التعلٌم فً   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 الدولً المعاصر

 

 اب حسون العبٌديكَ د. خالد ع

 

هانً حمدان   22

 عبدهللا المرسومً

 

 عمد تمدٌم المشورة المانونٌة  ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 -دراسة ممارنة  -

 

 ذنون ٌونس صالح الدمحمي ٓد

  

علً سلمان صالح   22

 مهدي المرسومً 

 

التنظٌم المانونً لعمد   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 على التصمٌم الهندسًالبٌع 

 )دراسة ممارنة( 

 

الدكتور ذنون ٌونس صالح 

 الدمحمي
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عـــامــــر  ٓٓٔ

جـــــاٌــــد 

زٌـــــــــدان 

 مخــــلف

 حرمان الوارث من مٌراثه   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 

 لحطان هادي عبد  ٓد

عبدهللا محمود دمحم   ٔٓٔ

 اللهٌبً 

 

 النظام المانونً للمزاٌدات العامة    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 ) دراسة ممارنة (

 

 بدر حمادة صالح الجبوريٓد

 

لإي عبدالحك   ٕٓٔ

 اسماعٌل

 

الحكم المضائً   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

الغامض واشكاالت تفسٌره عند 

 التنفٌذ

 ـــدراسة ممارنة  ـــ

 

حسٌن بٌرن فارس  ٓد

 الجبوري

 

أكرم غالب علً  ٖٓٔ

 معروف اَلوسً

الحماٌة الجنائٌة الدولٌة لُثار    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 أثناء النزاعات المسلحة الداخلٌة

 

 ناظر أحمد المندٌلٓد

صفاء ٌوسف   ٗٓٔ

 حسٌن جاسم 

المركز المانونً لّجنبً فً    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 دولة االلامة  ) دراسة ممارنة ( 

 

 رعد ممداد محمود  ٓد

زٌنة دمحم سعدون   ٘ٓٔ

 السامرائً

 

الهٌئات الرلابٌة فً المصارف  ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 اْسالمٌة العرالٌة

 

 أحمد خلف حسٌن الدخٌل ٓد

عثمان دمحم خلف   ٙٓٔ

 البٌاتً

 

المســإولٌة الجزائٌة عن جرائم    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 التشهٌر عبر المنوات الفضائٌة

 ممارنة (()) دراسة 

 

 د. براء منذر كمال عبد اللطٌف

 

سالم حسٌن دمحم   7ٓٔ

 سالم العزاوي

 

الجهود المانونٌة    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 الدولٌة لمكافحة الفساد

 

 عمر عمر عبد الحمٌد ٓد

 النعٌمً

 

 علً جعفر محمود   2ٓٔ

 

ضمانات الحدث الجانح فً    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 مرحلة تنفٌذ التدبٌر

  

 

براء منذر كمال عبد أ. د. 

 اللطٌف
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لحطان هادي عبد  ٓد الوصٌة بالمنافع   ٕٙٔٓ ماجستٌر  اسامة علً جاسم   2ٓٔ

 المرغولً  

 

البال نعمت   ٓٔٔ

 دروٌش كرٌم

 

دور المضاء فً تنفٌذ االحكام    ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

 ٓدراسة ممارنة  ٓاالدارٌة 

 نجٌب خلف أحمد الجبوري ٓد

 

شٌماء فارس دمحم  ٔٔٔ

 الجبر 

 

السٌاسة اٌْرادٌة فً العراق    ٕٙٔٓ دكتوراه 

 بٌن النظرٌة والتطبٌك

 

 أحمد خلف حسٌن الدخٌل ٓد

 

خالد سلمان جواد   ٕٔٔ

 الجنابً 

الدفع بعدم المسإلٌة   ٕٙٔٓ دكتوراه 

 فً اطار المحكمة الجنائٌة الدولٌة 

 

 خاد عكاب حسون العبٌدي  ٓد

ازهار محمود   ٖٔٔ

 لهمود العبٌدي 

االختصاص المضائً   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 الدولً فً النظام المالً للزوجٌن 

 

 رعد ممداد محمود الحمدانً  ٓد

غالـــب خلــف   ٗٔٔ

 حمــد الجبـــوري 

 

الحماٌة الدولٌة للنازحٌن أثناء    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 النزاعات المسلحة الداخلٌة 

 

 د.حسن دمحم صالح الحدٌد

 

علً خٌر هللا   ٘ٔٔ

 دعدوش ٌوسف

 

مسإولٌة العامل فً المحافظة   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

صاحب العمل  على أموال 

 وصٌانتها

 فراس عبد الرزاق حمزة ٓد

 

عالء حسٌن جاسم   ٙٔٔ

 السامرائً 

التنظٌم المانونً  ٕٙٔٓ ماجستٌر 

الستخدام المجاري المائٌة الدولٌة 

 لّغراض غٌر المالحٌة 

 

 كامل عبد خلف   ٓد

سعدون حسٌب   7ٔٔ

 عارف العبٌدي 

 

المشروعٌة فً تطبٌمات الجٌل    ٕٙٔٓ دكتوراه 

 الثالث من المنظمات الدولٌة

 دمحم ٌونس الصائغ ٓد

أكرم غالب علً   2ٔٔ

 اَلوسًمعروف 

 

الحماٌة الجنائٌة الدولٌة لُثار    ٕٙٔٓ ماجستٌر 

 أثناء النزاعات المسلحة الداخلٌة

 

 ناظر أحمد المندٌل ٓد
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