ت

اسم االطروحة

اسم الباحث

االختصاص

الجامعة

1

التعويض عن فوات الفرصة

أحمد محمود مدلول تاية

القانون

بغداد

2

سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي

اقبال عبد هللا امين

القانون

بغداد

3

اإلخالل بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية

القانون

بغداد

أكرم دمحم حسين التميمي
4

التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة والرقابة على ممارستها

أنفال عصام علي

القانون

بغداد

5

تحقق دين الضريبة على أرباح

حسام الدين عبدالرزاق حسين

القانون

بغداد

األعمال التجارية

الفرطوسي

-في العراق والنظم المقارنة-
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المعدل

6

مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي

حيدر جمال تيل الجوعاني

القانون

بغداد

7

واجب االدارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون

خالد جابر خضير الشمري

القانون

بغداد

9

المعاملة الضريبية للسياحة الدينية في العراق

رشا عبد هللا عبد الحسن

القانون

بغداد

العراقي

8

المسؤولية المادية ِ
للمنتج عن فعل سلعته المعيبة

رؤى عبد الستار صالح

القانون

بغداد

11

عقد بيع البرامج النموذجية للمعلومات

زينب عدنان توفيق القره لوسي

القانون

بغداد

دراسة مقارنة

 دراسة مقارنة -11

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية النساء واألطفال

12

مشكلة انعدام الجنسية وآثارها

ساره سالم جاسم

سحر جاسم معن

القانون

بغداد

القانون

بغداد

في حقوق اإلنسان
13
14

الجرائم الناشئة عن تقنيات التكاثر البشري دراسة في القانون
الجنائي والتشريع االسالمي

ضمان البيوع المتعاقبة

(دراسة مقارنة بين القانون والشريعة)

سعد طاهر عبد الهاشم

القانون

بغداد

شامل ابراهيم ماجد حرج

القانون

بغداد

الغريري

15

السلطتان االتحاديتان التشريعية

والتنفيذية في ظل دستور جمهورية

صالح حسن كريم العرباوي

القانون

بغداد

العراق لسنة 2115
( دراسة مقارنة )

16

للم ِنتج ألوطني من اإلغراق التجاري
أَلحماية المدنية ُ

عبير سامي هادي ألعبيدي

القانون

بغداد

17

الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

عدنان داود عبد الشمري

القانون

بغداد

19

سلطة اإلدارة في حماية البيئة من التلوث في القانون

عال سامح لطفي غيدان

القانون

بغداد

العراقي-دراسة مقارنة
18

حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار اإلداري

عالء إبراهيم محمود عبد هللا
الحسيني

القانون

بغداد

21

مدى إنقضاء اإللتزام بالتقادم

علي جمعة عبد السوداني

القانون

بغداد

(( دراسة مقارنة ))
21
22
23

الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية االتحادي في العراق
عقد هبة االعضاء البشرية – دراسة مقارنة -
المسؤولية المدنية للدولة عن األعمال اإلرهابية في القانون

على عبد العباس نعيم

القانون

غفران ظافر دمحم جوهر

القانون

بغداد
بغداد

العنبكي
فاتن يونس حسين

القانون

بغداد

العراقي

دراسة مقارنة
24
25

موانع الدعوى المدنية-دراسة مقارنة
حظر االتجار بالبشر في القانون
الدولي
ِ
(دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية)

لؤي شوقي ناجي السعدي

القانون

بغداد

بيعي
ماجد حاوي علوان الر ِ

القانون

بغداد

26

مسؤولية الحكومة السياسية في

دستور جمهورية العراق

دمحم عبد الكاظم عوفي

القانون

بغداد

لسنة 2115
27

استقالل السلطة التشريعية – دراسة مقارنة -

مروج هادي دمحم حسن

القانون

بغداد

29

التنظيم القانوني

مريم عبد طارش الزبيدي

القانون

بغداد

28

تسوية منازعات االستثمار" دراسة مقارنة في ضوء أتفاقية

ندى عبد الرحمن قيصر

القانون

بغداد

لحق التجريد في عقد الكفالة

الجزائري

واشنطن"
31

اثر التعديالت الدستورية على نظام الحكم في الدولة( دراسة

هبة نعمة منصور

القانون

بغداد

مقارنة)
31

المسؤولية التأديبية للقضاة في القانون العراقي دراسة مقارنة

حاتم حيال شريف العتابي

القانون

بغداد

32

مسؤولية المحكمة المدنية

ارشــد طــه حـطـاب

القانون

المستنصرية

فــي التحكيــم التـجاري الـدولــي
د ارس ـ ـ ـ ــة مق ـ ـ ـ ــارن ــة

33

اآلثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي
 -دراسة مقارنة -

34

رقابة الرئيس اإلداري على أعمال مرؤوسيه

بشير عبد الهادي موسى
التميمي

بيداء جبار أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

القانون

القانون

المستنصرية

المستنصرية

(دراسة مقارنة)

35

القيود الواردة على سلطةاإلدارة في تعديل

حسام منادي موسى الزيدي

القانون

المستنصرية

عقودهااإلداريةبإرادتها المنفردة
( دراسة مقارنة )

36

الحماية الجنائية ألمن الدولة الخارجي
( دراسة مقارنة)

حسين علي جبار الركابي

القانون

المستنصرية

حيدر موسى منخي القريشي

القانون

المستنصرية

القانون

المستنصرية

القانون

المستنصرية

37

اثر التدخل العسكري في العالقات الدولية (دراسة العراق

39

الرقابة القضائية على ركن السبب في ق اررات الضبط اإلداري

راوية نعمان عباس

38

سلطة القاضي في تطويع احكام قانون المرافعات واإلثبات

زياد خالد علي عبيد

وليبيا نموذجا)

(( دراسة مقارنة ))

في الدعاوى
غير المدنية

41
41

فكرة العقوبة في التشريع الجنائي
دراسة مقارنة -

الحماية الجنائية للقرابة
دراسة مقارنة

زينب خليل إبراهيم

القانون

المستنصرية

سعيد حسين جودة

القانون

المستنصرية

42

اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة جرائم

سعيد كاظم جاسم الموسوي

القانون

المستنصرية

المخدرات
( دراسة مقارنة )
43
44

التنظيم القانوني للفصل السياسي في العراق
دراسة مقارنة

الضمانات الدستوريه للمكلف بدفع
ضريبه الدحل العراقي

سلمى غضبان المعموري

القانون

سوالف فيصل حضير

القانون

المستنصرية

المستنصرية

(دراسه مقارنه)
45

"إشهار إفالس الشركة وأثره على الشركاء"

سيف رشيد لطيف

القانون

المستنصرية

46

الحكومة االئتالفية في ظل دستور العراق لعام 2115

شداد خليفة خزعل التميمي

القانون

المستنصرية

السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور

شميم مزهر راضي الربيعي

القانون

المستنصرية

47

""دراسة تحليلية""

( دراسة مقارنة )

جمهورية العراق لسنة 2115

دراسة مقارنة
49

48

51

الحماية المدنية لمستخدمي شبكة الهواتف النقالة
"دراسة قانونية"

صدام بدن رحيمة الساعدي

المركز القانوني للمتلقي في عقد نقل التكنولوجيا

ضرغام محمود

(( دراسة تحليلية ))

كاظم التميمي

السلطة التنفيذية في األنظمة البرلمانية

ضياء كامل كزار الساعدي

القانون

المستنصرية

القانون

المستنصرية

القانون

 دراسة مقارنة -51

تنازع االختصاص بين السلطة المركزية والسلطات
الالمركزية

 دراسة مقارنة52

المستنصرية
عادل حنين عبدهللا الزيدي

قانون

المستنصرية

_

سلطة ومسؤولية رئيس الجمهورية في

عامر عبد رسن
الموسوي

القانون

المستنصرية

دستور جمهورية العراق لسنة 2115
(( دراسة مقارنة ))

53

الحماية الدستورية للحقوق والحريات في ظل حالة الضرورة

علي مجيد حسون العكيلي

القانون

المستنصرية

دراسة مقارنة
54

البيوع في سوق االوراق المالية بين الشريعة والقانون

عمر مخلف عبد

القانون

المستنصرية

55

مبدأ توازن السلطات في النظام البرلماني

فاطمة الزهراء البتول عبد

القانون

المستنصرية

56

الطعن تميي اًز بأحكام القضاء اإلداري في العراق

فرح جهاد عبد السالم

القانون

المستنصرية

57

المعدلة وراثياً
المسؤولية المدنية عن أضرار األغذية ُ
-دراسة مقارنة-

كاظم حمادي يوسف

القانون

المستنصرية

( دراسة مقارنة )

الواحد خميس

59

الدور الرقابي للجان البرلمانية

لبنى عدنان يوسف الموسوي

القانون

مستنصرية

في دستور العراق 2115
58

دراسة تحليلية لحاالت الهطول الحملي فوق العراق للفترة من

لينا طارق جميل

العلوم

المستنصرية

61

انتخاب مجلس النواب في دستور ( )2115العراقي

نعيم زوير محيسن الساعدي

القانون

المستنصرية

61

مبادئ الموازنة العامة للدولة وتطبيقاتها في العراق

نور عدنان داخل الشمري

القانون

المستنصرية

62

التنظيم الدستوري لنشوء فكرة القانون

وليد خالد جالس الكريماوي

القانون

المستنصرية

2112 -2113م
(دراسة مقارنة)

دراسة مقارنة

في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2115
دراسة مقارنة

63

تجربة التناوب السلمي على السلطة في المغرب وآفاق
المستقبل

أحمد حميد عباس سعيد
االرناؤوطي

علوم سياسية

المستنصرية

64

الدور األمني  -العسكري األمريكي الجديد في أفريقيا (

بان عالء كشكول جواد

علوم سياسية

المستنصرية

) 2112 -1881
65

تداول السلطة بين االصالحيين والمحافظين في جمهورية

حسين علي مكطوف طاهر

علوم سياسية

المستنصرية

66

دور المبادرات السلمية في ادارة العالقات الدولية

حميد نعمة عيدان جلود

علوم سياسية

المستنصرية

67

المكانة االستراتيجية لجمهوريات آسيا الوسطى االسالمية

دعاء هادي صالح النداوي

علوم سياسية

المستنصرية

69

السياسة الخارجية اإليرانية تجاه التغييرات

ارئــد حســن زغير

علوم سياسية

ايران االسالمية

روسيا االتحادية أنموذجاً

وأثرها في السياسة الدولية

االسدي

المستنصرية

في العــالم العربي
68

األحزاب السياسية في الهند وأثرها

في بنية النظام السياسي المعاصر

سحر عبد السادة دريعي علي
العيساوي

علوم سياسية

المستنصرية

71

ظاهرة اليمين المتطرف في أوربا:

سعيد كاظم أحمد بشارة علي

دراسة سياسية – اجتماعية في األسباب و األبعاد

نور

علوم سياسية

المستنصرية

71

دور السلطة التشريعة في النظام السياسي االلماني

سمير محمود جاسم

علوم سياسية

المستنصرية

72

التغيير السياسي المصري وانعكاساته على "إسرائيل"

سند وليد سعيد نعمان العبيدي

علوم سياسية

المستنصرية

73

دور رئيس الوزراء في النظام السياسي الياباني

سوسن دمحم علي المسلماوي

علوم سياسية

المستنصرية

74

ظاهرة االستقرار وعدم االستقرار الحكومي

سيف عباس حسين

علوم سياسية

المستنصرية

في النظم البرلمانية
(دراسة مقارنة )

75

مواقف الدول العربية من المتغيرات السياسية في العراق بعد
عام 2113

صالح غانم حسين شذر

علوم سياسية

المستنصرية

76

السياسة الخارجية التركية تجاه التغيير في العالم العربي

عبد الزهرة صاحب علي

77

تاثيرتحويالت العاملين في الخارج على بعض المتغيرات

دمحم كامل دنبوس الدليمي

78

صالحيات السلطة التشريعية في العراق بين النظرية

حنان عبد لوتي

قسم النظم

78

سياسة العراق الخارجية تجاه المنطقة

علي األسدي عدنان هادي نور

علوم سياسية

االقتصادية

والتطبيق بعد 2115م

الكريماوي

علوم سياسية

السياسية

العربية 2112 - 2115

المستنصرية

جامعة النهرين /كلية
العلوم السياسية
المستنصرية

91

سلطات الرئيس األمريكي في الظروف االستثنائية في

عماد نهاد عبد الواحد عبد

علوم سياسية

المستنصرية

81

األهمية األستراتيجية لمنطقة البلقان

غدير عبد الرسول شواي حاتم

علوم سياسية

المستنصرية

92

الدستور

في السياسة الدولية

دور األحزاب في التنمية السياسية
(المغرب أنموذجا)

القادر

صيهود
فرح كريم ماذي بدن

علوم سياسية

المستنصرية

93

اشكالية العالقة بين المؤسسات االتحادية والمؤسسات

قيصر مجيد عايد العامري

علوم سياسية

المستنصرية

المحلية في العراق وفق دستور 2115م
94

توظيف القوة الناعمة

في السياسة الخارجية االمريكية

مصطفى دمحم جاسم العبيدي

علوم سياسة

المستنصرية

اتجاه الشرق االوسط

95

األمريكية –موقف الصحافة األردنية من العالقات األردنية
سبتمبر  ،2111دراسة تحليلية –بعد أحداث  /11أيلول

معتصم خليل دمحم عواد

علوم سياسية

المستنصرية

للمقال االفتتاحي لصحيفة الرأي األردنية للمدة من
2111/12/31م–2111/11/1م

96

األداء السياسي الخارجي للرئيس

منار عز الدين محمود حسين

جورج ووكر بوش والرئيس باراك أوباما

الجاف

 دراسة مقارنة وفق المنهج السلوكي-97

التنافس التركي  -اإليراني وتأثيره على العراق بعد عام
2113

ندى عليوي لعيبي حسن
العبودي

علوم سياسية

علوم سياسية

المستنصرية

المستنصرية

99

مستقبل الدور األمريكي
في النظام السياسي الدولي

نوال عبد السادة كريم

علوم سياسية

المستنصرية

98

الدور األمريكي تجاه التغيير في العالم العربي( مصر

نور علي صكب

علوم سياسية

المستنصرية

81

المجال الحيوي لروسيا ِإالتحادية
في إطار دورها اإلقليمي

ُهدى مهدي صالح غالي

علوم سياسية

المستنصرية

الالمي

اشكالية صياغة الدساتير في الوطن العربي بعد التغيير

هدى والي شويع كاظم

81

أنموذجاً)

تونس انموذجاً )
82

الصبيحاوي

علوم سياسية

المستنصرية

(

واقع ومستقبل الصراع االيراني الصهيوني واثره على المشرق

وسام شاكر مطشر السراي

علوم سياسية

المستنصرية

العربي
83

التحول الديمقراطي للنظام السياسي في العراق واليمن بعد
عام 2113

عبد الكريم عبد الصاحب حسن
دروش الحمداني

علوم سياسية

المستنصرية

84

أثر المناخ االستثماري في نشاط القطاع الخاص المحلي
في العراق بعد عام 2113

أحمد زكي دمحم

ادارة واقتصاد

المستنصرية

محافظة بغداد أنموذجاً

95

تأثير التغيرات في مصادر واستخدامات أموال
البنك المركزي العراقي في تحقيق أهدافه

أحمد كريم باجـي

ادارة واقتصاد

المستنصرية

للمدة 2112 – 2114

96

الموارد المائية في العراق بين تحدي
السياسات وفرص االستدامة

أنور عبدالزهرة شلش العتابي

ادارة واقتصاد

المستنصرية

97

فاعلية األدوار الوظيفية للضرائب في االقتصادات الريعية

زيد حبيب حسين المحياوي

ادارة واقتصاد

المستنصرية

( العراق حالة دراسية للمدة )2112-2113
98

تحليل العالقة بين النفقات العامة
والنمو االقتصادي في العراق للمدة ()2113-1881

قيس أنيس جحيل العقابي

ادارة واقتصاد

المستنصرية

باستعمال دالة االستجابة المستحثة

99

المبررات االقتصادية إلعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد

ندى علي صالح الفريجي

ادارة واقتصاد

المستنصرية

100

قياس العالقة بين التطور المصرفي والفقر في العراق للمدة

أزهار حسن علي ابونايلة

واالقتصاد

()2010-1980

111

بناء وتحليل جداول المدخالت والمخرجات

أسامة محمود عوض الزعبي

لالقتصاد االردني في عامي  2111و 2118

102

تحليل العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي
في العراق للمدة()2111-1891

االدارة

بغداد

أياد كاظم حسون

االدارة

بغداد

واالقتصاد

االدارة

واالقتصاد

بغداد

مع اشارة لبلدان مختارة
103

التنمية المستدامة في إقليم كوردستان العراق

أيوب أنور حمد سماقه يى

104

تحليل اثرسوق التقلبات الماليةعلى اسعارالصرف

بالل دمحم اسعد محمود

واقع ورؤية استشرافية

كلية اإلدارة
واالقتصاد

بغداد

قسم اإلقتصاد
قسم اقتصاد

بغداد

115

تحليل قياس العالقة بين اسعارالنفط واسعارالصرف

 116واقع التعليم المهني الثانوي ومتطلبات سوق العمل في العراق
117

استهداف سعر الفائدة وأثره في االستقرار النقدي بالعراق

حسين حسب هللا علوان

االقتصاد

بغداد

زهراء هاشم جايان

االقتصاد

بغداد

سيف راضي محي ناصر

االقتصاد

بغداد

للمدة 2111-1881
119

السياسة االقتصادية بين رؤى المدارس الرأسمالية الكبرى و

عامر سامي منير

118

امكانيةاعتماد نطام التامين على الوداع

علي حسن زاير

111

مؤشرات استدامة في عملية التنمية االقتصادية

عمادخليل عيدان

111

الحاجة الموضوعية التأريخية لالقتصاد العراقي

الش ـ اركــة بين قطاعي الصناعة العـام والخــاص في ظـل

فيصل زيدان سهر

االقتصاد

بغداد

االقتصاد

بغداد

االقتصاد

بغداد

متطلبات االصالح االقتــصادي فـي العـ ـراق
(الشركة العامة للسمنت العراقية/حالة دراسية)
112

الملكية في اإلسالم

قتيبة ثامر صالح

رؤية معاصرة

االقتصاد

بغداد

113

الفساد المالي واإلداري وانعكاساته على البطالة

مصطفى حميد كزار

االقتصاد

بغداد

114

دور التقانة الزراعية في تخفيض التكاليف وزيادة أنتاج

مظهر نعمان عبد الرحمن

االقتصاد

بغداد

في العراق للمدة ( ) 2112 – 2113

المحاصيل الزراعية الستراتيجية
115

في العراق

تحليل دالةالتكاليف لعددمنالمصارف التجاريةالعراقية

ممدوح عطةهللا

االقتصاد

بغداد

116

القدرة التنافسية للمصارف التجارية وأثرها على التمويل التنموي

منتصرعلي زين الدين

االقتصاد

بغداد

في العراق
117

قياس وتحليل االستدامة المالية باعتماد القيمة الحالية لقيود
الموازنة

مهند عزيز دمحم الشالل

االقتصاد

بغداد

