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 تاريخ المناقشة اسماء المناقشين اسماء الطلبة اسم االستاذ المشرف مشروع البحث ت

 ليث حسين منشد أ.م.د. علي غني صور النفقات العامة 1
 صبري صالح صبري

 زمن عبد الرزاق مهدي
 ماهر رحيم محمد
 عمر كومان جاسم

 د. قيس جمال الدين
 د. حاتم محمد صالح

 11/2/2112االثنين 

تنفيذ النفقات  قواعد 2
 العامة

 السجاد عبد الكريم أ.م.د. علي غني
 شهالء عدنان
 علي جريان

 مهند ياس
 نماء مؤيد

 د. قيس جمال الدين
 د. حاتم محمد صالح

 11/2/2112االثنين 

  أ.م.د. علي غني انواع العرف الدستوري 3
 كرار رياض خلف
 محمد عدنان زيدان

 مرتضى علي عبد الحسين
 مصطفى شاني جبر

 د. قيس جمال الدين
 د. حاتم محمد صالح

 11/2/2112االثنين 

الدفاع الشرعي في  4
قانون العقوبات العراقي 

 2999لسنة  222رقم 

 اركان ثامر لهمود أ.م.د. علي غني
 باقر بهجت عيسى
 احمد حميد محمد

 احمد حميد فرهود
 تقوى عبد الكريم جعفر

 د. قيس جمال الدين
 د. حاتم محمد صالح

 11/2/2112االثنين 

فقد الجنسية   5
 واستردادها

أ.م.د.عبدالحميد 
 محمود

 احمد حميد مهدي
 عبدهللا عقبة نافع

 نور سعد اسماعيل
 زينه خالد عبدهللا

 ساره بسام اسماعيل

 د. علي غني
 م.م. رشا حسين

 12/2/2112الثالثاء 

قواعد سير الدعوى  6
 المدنية  )دراسة مقارنة(

أ.م.د.عبدالحميد 
 محمود

 نور علي كريم
 محمد كاظم حنون

 شهد ليث حميد
 زينب شهاب احمد

 احمد كريم جبر

 د. علي غني
 م.م. رشا حسين

 12/2/2112الثالثاء 

اختصاص المحاكم  7
 المدنية في العراق

أ.م.د.عبدالحميد 
 محمود

 هاجر محمد صبحي
 مالك رائد عبدالرحيم

 رسل رشاد حميد
 سجاد احمد عبد الجبار

 

 غنيد. علي 
 م.م. رشا حسين

 12/2/2112الثالثاء 

االحكام القضائية في  1
 الدعوى المدنية

أ.م.د.عبدالحميد 
 محمود

 مصطفى نصيف جاسم
 ساره رؤوف سهام

 ايه عصام حسين
 ماجد رشاد كاظم

 وس مهند زهيرا

 د. علي غني
 م.م. رشا حسين

 12/2/2112الثالثاء 
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وسائل اسناد السلطة  2
 في النظام السياسي

أ.م.د.قيس جمال 
 الدين

 حسين رعد خلف
 حوراء محمد صغير

 غزوان مهدي مرغيل
 فاطمة ناجي هليل

 ليالي سلمان

 د. علي عيسى
 د. عمر ماجد

 23/2/2112السبت 

الدولة القانونية في  11
 السياسيةاطار النظم 

أ.م.د.قيس جمال 
 الدين

 مريم هيثم عبد الستار
 احمد علي ناصر
 علي كاطع كريم
 باقر سعيد دنيف

 لحسن جميل عبد الزهرةا

 د. علي عيسى
 د. عمر ماجد

 23/2/2112السبت 

دراسة في االحزاب  11
 السياسية

أ.م.د.قيس جمال 
 الدين

 سالي كريم نجم
 ساره حسن عوده
 ساره ستار جبار

 علي جبارطيبة 
 امير حسين جبار

 د. علي عيسى
 د. عمر ماجد

 23/2/2112السبت 

مبدأ الفصل بين  12
 السلطات

أ.م.د.قيس جمال 
 الدين

 سيف طه رشيد
 مصطفى نمير عبد الكريم

 زبيده احمد عبد القادر
 رويده احمد جاري

 احالم مازن ابراهيم

 د. علي عيسى
 د. عمر ماجد

 23/2/2112السبت 

االدعاء العام في دور  13
 الدعوى الجزائية

 ياس احمد يحيى أ.م.د. راسم مسير 
 شيماء سعد ناصر
 ساره ئاراس عمر
 زهراء حسين مايع
 محمد فاضل شناوة

 د. حاتم محمد
 م.م. هيمن ضياء

 12/2/2112الثالثاء 

تجاوز حق الدفاع  14
الشرعي واثره في 
 المسؤولية الجزائية

 عباسحسن مثنى  أ.م.د. راسم مسير
 علي ثامر ابراهيم

 خضر سعد عبد الكريم
 عباس محمد هاشم

 

 د. حاتم محمد
 م.م. هيمن ضياء

 12/2/2112الثالثاء 

ضمانات المتهم في  15
 دور التحقيق

 زهير غسان عبد الحسين أ.م.د. راسم مسير
 عثمان عمار عبد الكريم

 يالف امجد حميدا
 اركان هاني جبر
 حنين علي حيدر

 د. حاتم محمد
 م.م. هيمن ضياء

 12/2/2112الثالثاء 

اثر الباعث في جريمة  16
 القتل العمد

 زينب صباح ضمد أ.م.د. راسم مسير
 اكرم عزيز زبون
 منار محمد شاكر
 قاسم عودة خلف
 علي حسين جبر

 د. حاتم محمد
 م.م. هيمن ضياء

 12/2/2112الثالثاء 
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القرائن واثرها في  17
 التحقيق الجنائي

 علي حسين عريبي د. حاتم محمد
 طيبة احمد كامل
 هبة نجاة حسين

 شهد جبار عباس
 حسين هشام

 د. راسم مسير
 م.م. علي حسين

 17/2/2112االحد 

اثر العاهة العقلية في  11
 المسؤولية الجزائية

 شهاب جدينبأ  د. حاتم محمد
 زهراء عالء صبري

 هدير ثامر سايب
 غدير علي جاسم
 بهاء الدين محمد

 د. راسم مسير
 م.م. علي حسين

 17/2/2112االحد 

 يوسف ماجد محمد د. حاتم محمد  حق المتهم في الصمت 12
 بتول عبد الصاحب بزون

 احمد حسن عباس
 تمارا اياد هادي

 هدى شريف

 د. راسم مسير
 م.م. علي حسين

 17/2/2112االحد 

جريمة االهمال في اداء  21
 الوظيفة العامة

 رحمة هللا جاسم د. حاتم محمد
 مها جاسم محمد
 علي دعير هاشم

 كرار صبيح علي
 ياسين طه عيسى

 د. راسم مسير
 م.م. علي حسين

 17/2/2112االحد 

العقود االلكترونية  21
 الدولية

 علي عباس مجيد د.ايمان ناجي
 اسماعيلدانية سعيد 

 معتز كريم روكان
 محمد احمد شعيبث

 

 د. عمر ماجد
 م.م. علي حسين

 23/2/2112السبت 

الحصانة القضائية  22
 للهيئات الدبلوماسية

 يهاب طاللا د.ايمان ناجي
 ضحى حسين راضي

 مروان فائق محمد
 احمد رشيد عبد النبي

 

 د. عمر ماجد
 م.م. علي حسين

 23/2/2112السبت 

في القانون مركز الفرد  23
 الدولي العام

 حمد رعد كريما د.ايمان ناجي
 مهدي عزيز حمزه 

 حمد جمعة زويدا
 علي رياض خفي
 مصطفى غازي

 د. عمر ماجد
 م.م. علي حسين

 23/2/2112السبت 

تملك االجنبي للعقارفي  24
القانون العراقي 

 والمقارن

 سجاد علي مولى د. ايمان ناجي
 سيف اسعد اربيج
 حيدر صباح علي
 علي سعدون سكر
 رضا جاسم محمد

 د. عمر ماجد
 م.م. علي حسين

 23/2/2112السبت 
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التنظيم القانوني  25
للمفوضية العليا لحقوق 
االنسان في العراق في 

لسنة  35ضوء قانون 
1008 

 محمد هاشم د. علي اليعقوبي
 مصطفى محمد علوان

 حسن ذنون احمد
 اسعد علي حسين

 

 د. عبد الحميد محمود
 د. ايمان ناجي

االربعاء 
21/2/2112 

التنظيم القانوني  26
للمفوضية العليا 

المستقلة لالنتخابات في 
 العراق

 علي احمد اخميس د. علي اليعقوبي
 كرار حيدر فاضل
 محمد باسم جواد

 هيثم احمد
 عالويباقر 

 د. عبد الحميد محمود
 د. ايمان ناجي

االربعاء 
21/2/2112 

التنظيم القانوني لشبكة  27
 االعالم العراقي 

 نبأ كريم رسن د. علي اليعقوبي
 سراء محمود عليا

 حيدر طارق ذياب
 حيدر نجم عبدهللا

 يمن معد مهندا

 د. عبد الحميد محمود
 د. ايمان ناجي

االربعاء 
21/2/2112 

التنظيم القانوني  21
لالوقاف في العراق في 

 1003ضوء دستور 

 محمد جاسم حسن د. علي اليعقوبي
 محمد صباح جواد

 حيدر سعيد
 حسن عبد العباس

 زينه طارق فخري

 د. عبد الحميد محمود
 د. ايمان ناجي

االربعاء 
21/2/2112 

احكام المسؤولية  22
 المدنية الدولية

 محمدزينب جاسم  د.عمر ماجد ابراهيم
 مريم عيسى حميد

 رهام حميد
 ميامي مهند

 الزهراء فاضل 

 د. ايمان ناجي
 م.م. رشا حسين

 11/2/2112االثنين 

 روكان محمد حسين د.عمر ماجد ابراهيم النظام القانوني للبحار 31
 حنين سامي ستار

 رؤيا رياض مهدي
 سارا نزار عبد الجبار

 غسق عمر علي

 د. ايمان ناجي
 م.م. رشا حسين

 11/2/2112االثنين 

 احمد عماد الدين د.عمر ماجد ابراهيم تفسير المعاهدة الدولية 31
 مرتضى جعفر محمد
 حيدر ابراهيم مزهر

 مناف منذر عزيز
 

 د. ايمان ناجي
 م.م. رشا حسين

 11/2/2112االثنين 

تعديل المعاهدة الدولية  32
 وانتهائها

 سجاد بهاء محمود د. عمر ماجد ابراهيم
 فرقد احمداحمد 

 حسين عالء عبد الزهرة
 سجى جسام محمد

 سمر نجم محمد

 د. ايمان ناجي
 م.م. رشا حسين

 11/2/2112االثنين 
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التحكيم في العقود  33
 النفطية

 يسر ياسر فنطيلا م.م.علي حسين علي
 صباح محمدزهراء 

 غادة اسامة سامي
 فاتن رحيم مزعل

 حمد جاسم جابرا

 د. راسم مسير
 د. علي غني

 24/2/2112االحد 

اسهم الشركات  34
 التجارية

 حسن احمد محسن م.م.علي حسين علي
 حسين جابر 

 الء طاهر غركانا
 اميرة رأفت عياش

 علي احمد عبد

 د. راسم مسير
 د. علي غني

 24/2/2112االحد 

انواع الملكية الشائعة  35
في القانون المدني 

 العراقي

 ضياء لواء ضياء م.م.علي حسين علي
 محمد حسن فالح
 عبدهللا موسى طه
 علي عمر سمير

 

 د. راسم مسير
 د. علي غني

 24/2/2112االحد 

شرط اعادة التفاوض  36
في عقود التجارة 

 الدولية

 علي زياد طارق م.م.رشا حسين علي
 رسولمحمد المصطفى 

 تبارك ضياء الدين
 عبدهللا باسم
 غيث سعد

 د.عبد الحميد محمود
 د.قيس جمال الدين

 24/2/2112االحد 

النظام القانوني للعالمة  37
 التجارية

 حسين عماد فخر الدين م.م.رشا حسين علي
 حمد كاظم حسينا

 مصطفى عادل
 منتظر صفاء ا

 عالء علي هاشم

 د.عبد الحميد محمود
 الديند.قيس جمال 

 24/2/2112حداال

القوة الملزمة للعقد في  31
ظل قانون حماية 

 المستهلك

 فنان زهيرا م.م.رشا حسين علي
 هاله سعيد

 مروة غسان
 مريم سميرا
 مير وديعا

 د.عبد الحميد محمود
 د.قيس جمال الدين

 24/2/2112حداال

عقد المقاولة الوارد  32
على البرامج الخاصة 

 للمعلومات

 منتظر محمد نوري ضياءم.م.هيمن 
 نادين كمال

 سجا جواد كاظم
 ماهر جمعة

 مينا سالم مطرود

 د. ايمان ناجي
 د. علي عيسى

 24/2/2112االحد 

 مأل حسين عالوي م.م.هيمن ضياء غلق الدعوى الجزائية 41
 هاجر حسن  محمد

 مريم عاطف رؤوف
 حسن رعد خليل
 علي كاظم حسن

 د. ايمان ناجي
 د. علي عيسى

 24/2/2112االحد 

النظام القانوني  41
 للشركات االمنية

 يحيى محمد مركب م.م.هيمن ضياء
 مرتضى خلف سعيد

 احمد خالد عبيد
 علي باسم جبار

 
 

 د. ايمان ناجي
 د. علي عيسى

 24/2/2112االحد 



 كلية المنصور الجامعة 

 1028/1029مشاريع بحوث المرحلة الرابعة لقسم القانون للعام الدراسي 
 

 علي جواد فرج م. احمد ضرار شركة الشخص الواحد 42
 حسين طالب سلمان
 عباس صالح حسين
 كرار حسين جبيش

 

 د. علي غني
 م.م. هيمن ضياء

االربعاء 
21/2/2112 

النظام القانوني لمحكمة  43
 العدل الدولية

 حيدر حامد سالم م.م. هدى حميد كاظم
 غيث عوده

 علي جعفر حاتم
 حسن محمد حسين

 

 د. ايمان ناجي
 م.م. هيمن ضياء

االربعاء 
21/2/2112 

الحماية الدولية لالطفال  44
من التجنيد اثناء 

 النزاعات المسلحة

 ديمه رياض م.م. ايات محمد
 سرى عامر
 سرى ستار

 هيا عامر
 ضحى علي جاسم

 د. علي غني
 د. ايمان ناجي

االربعاء 
21/2/2112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


