
  رسائل قسم القانون

 اسم المشرف اسم الباحث عنوان الرسالة التاريخ ت

مسؤولية االدارة عن التسجيل العقاري الباطل في  2015 1
 القانون العراقي

مهدي  اسعاف
 سلطان

رياض  د.
عبد عيسى 

 الزهيري

العالقة بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم  2015 2
 والسلطات االتحادية في العراق

رسول  حيدر
 محسن الكعبي

عامر .د
زغير 

 محيسن

اختصاص المحكمة االتحادية العليا في المنازعات بين  2015 3
والحكومات المحلية في العراق الحكومة االتحادية 

 "دراسة مقارنة"

عبدالرضا  حيدر
عبد علي 

 الظالمي

عدنان .د
 عاجل عبيد

العتبة  -نوني للعتبات المقدسة في العراق التنظيم القا 2015 4
 "دراسة مقارنة" -العلوية المقدسة إنموذجا 

صاحب  قيصر
 كيكو

اسماعيل .د
صعصاع 
 البديري

اثر ايقاف تنفيذ العقوبة االصلية على عقوبتي الطرد  2015 5
 دراسة مقارنة -واالخراج 

عبد علي  ماجد
 حردان

علي عادل .د
كاشف 
 الغطاء

انهاء الرابطة الوظيفية اثر صدور حكم جنائي في  2015 6
 القانون العراقي "دراسة مقارنة"

فلسطين  محمد
 حمزة

ناصر .د
كريمش 

 خضر

االداري والمالي في مبدأ مساواة المواطنين أثر الفساد  2015 7
 في تولي الوظائف العامة "دراسة مقارنة"

كاظم  محمد
 علك الزاملي

غازي .د
 فيصل مهدي

االستثمار االجنبي المباشر في العراق وفقا للتشريعات  2015 8
 النافذة

 نهضة
عبدالحسين 

 مسجين

عزيز كاظم .د
 الخفاجي

باسم  الدارية للبيئة في القانون العراقي, الحماية ا 2015 9
محمدحسين 

محسن 
 العوينات

رياض .د
 الزهيري

, حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية  2015 10
الجنائية االجنبية "دراسة في اعمال لجنة القانون 

 الدولي"

شاطي  سكينة
 جاهد

 

أثر الرقابة الدولية على انتخابات التشريع العراقي  2015 11
 م2014لسنة 

ابراهيم  صفاء
 الموسوي جاسم

خالد د.
 سلمان جواد

ضمانات االستثمار االجنبي في القانون العراقي  2015 12
 "دراسة مقارنة"

عنيد  عباس
 غانم الربيعي

باسم د.
 العقابي

القصور التشريعي في مواجهة جرائم الفساد المالي  2015 13
 واالداري في العراق

خضر  علي
عبدالزهرة 

 حسون

علي  د.
 حمزة عسل

القواعد المنظمة النتهاء خدمة رئيس الوحدة االدارية  2015 14
(, 21اقليم رقم ) المنتظمة رحافظات غيفي القانون الم

 م, المعدل2008لسنة 

عليوي فراس 
 ناصرالوحاح

غازي .د
 فيصل مهدي
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القواعد العامة في تحديد ميعاد رفع دعوى االلغاء  2015 15
 "دراسة مقارنة"

بردي  محمد
 راضي القريشي

علي أحمد .د
 حسن

الرقابة القضائية على مشروعية االجراءات الممهدة  2015 16
 لالنتخابات البرلمانية في العراق "دراسة مقارنة"

حسن كاظم 
 علوان

رياض د.
 الزهيري

االعالم والتحول الديمقراطي في العراق بعد عام  2015 17
 "الواقع والمستقبل" -2003

صالح حسن 
 حمود الصراف

صالح .د
عباس 
 الطائي

سلطة القاضي االداري العراقي في تقدير عيوب القرار  2015 18
 االداري "دراسة مقارنة"

عماد 
دالعباس عب

 عيسى الفتالوي

 

الضمانات الدستورية لحق االنسان في تولي الوظائف  2015 19
 العامة في العراق "دراسة مقارنة"

علي  عدنان
 ماجد الجبير

عامر .د
ر زغي

 محيسن

دور االدارات الالمركزية في حماية االمن من خالل  2015 20
 الضبط االداري في العراق "دراسة مقارنة"

ماهر عبد  عمار
 الحسن الخفاجي

 

 


