
# Name Project Name Project Supervisor

1 هاوار عمر م' الدین  0
0 القانون الدو06 االنسا12

1   حماية اال>ى :1 @Aد. سوالف محمد ام 
2 االء عمر شكر 0 االموال الشائع

د.بيخال هادي عبدالرحمان التNف :1

3
0 وه سمان 

1Vمصط
 1 @Aخليل و محمد تحس
سلیمان

0 العراق
يبة العقار :1 1N0 ل

د. كمال انوه ر يابه التنظیم القانو12

4 عبدالباری عبدe انور 
و ٲحمد سیامند صدیق

0 قانون اآلحوال الشخصية 
 حقوق الزوجة عn الزوج :1

 0
p:العرا

 0nم.ي.نعیمة كمال ع

5 سارا عبدs صابر ، 
ريان لقمان

 0 tu0 مجال التأدي
0  رقابة القضاء اإلداري عn المالءمة :1

م.م. مظفر جوهر صو:1

6 داستان رفیق رحمان، 
 1 @Aمظفر ئازاد حس

0 العقود المدنیة (دراسة مقارنة)
حسن النیة :1 سندس ع0n عباس 

7 كاروان سعيد احمد - 
رزگار نوري وحيد

 
ً
1 االحياء قانونا @Aية ب ��اباحة نقل االعضاء الب e1 عبد @Aتريسكه تحس

8 حسن عادل حسن , 
معروف صمد معروف

0 قانون االحوال الشخصية 
وطه :1 اركان عقد الزواج و >�

يعة االسالمية ��0 و ال
p:العرا

eتارا دباغ عبد

9
نورهان موفق رحمة 
e ، داليا گيالن 
محمد

 0
p:0 قانون العقوبات العرا

اسباب اإلباحة :1 م.م سنگر عثمان محمد

10 huda qasim 
muhamad

اكتساب الجنسية العراقية عن طريق التبعية nashmil siahkew

11  (تارا سعید محمد) 
(ژا�� صابر حسن)

اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط  1Vم.م. نشمیل سیاە کیو مصط

12 شيماء كيالن توفيق و 
ريان عبدالرحمن قادر

االختصاص الموضو�0 للمحكمة الجنائية الدولية م.صفاء محمد نوري

13 احمد ابوبکر برایم كة المساهمة ��0 ال
االكتتاب :1 nماموستا هيمن خاليد ع

14
محمد مظفر إبراهيم _ 
محمد شمس الدين 
>خوش

يعة ��0 قانون و ال
0 زواج :1

االهلية :1 تارا سعيد الدباغ

15
محمد مظفر إبراهيم ـ 
محمد شمس الدين 
>خوش

يعة ��0 القانون و ال
0 زواج :1

األهلية :1 تارا سعيد الدباغ

16 مأوى غانم حازم 0 عقود اإلستثمار
التحكيم :1 أ.د. بختيار صابر بايز

17
 pVهدى حسام الدين ف
1 حسن  @A1 \گه شبNخ
محمد

التظلم االداري و آثاره شهال ع0n احمد

18 ل�نیا ف�یص�ل م�حمود يعة االسالمیة و  ��0 ال
ر :1 1N0 بسبب ال

التفريق القضا¤2
0 رقم 188 لسنة 1959

p:قانون االحوال الشخصیة العرا
ا. م. د. مغديد كريم ط�

19 بال @ªک�نار بهرام پ  0
p:0 القانون العرا

0 الفصل والعزل :1
pu1 عقوب @A1 ب @ªالتمي sد. ڤيان حسن عبد

20 ارا ارسالن احمد التنظيم الدستوري ألقليم كوردستان - العراق  1 @Aسوالف محمد ام
21 ئاكار هیوا حامد  0

p:0 القانون العرا
0 للحضانة :1

التنظيم القانو12 م. تارا سعید
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22  nزیاد محمد/ع nع
nحیدر ع

0 القانون 
0 للشارات كوسيلة للحماية :1

التنظيم القانو12
 0
الدو06 االنسا12

 0nآالء هيمان ع

23
 0nهه لويست ع
محمود - سليم جاسم 
سليم

كات القابضة ��0 لل
التنظيم القانو12 د.دياري مسعود خليل

24
ۆ  pª1 کاس @Aدلڤ
1 /پ�یام صمد  @Aیاس
مولود

0 و التعويض عنه
1Vالتوقيف التعس د.هی³V حسن رمضان

25 Shayma Dilshad 
Salim

 0
p:0 العرا

0 القانون المد12
الحجر عn المدين المفلس :1 پ�یام نجم الدین کریم

26 Roshna 
Abduljabar Haji

 0
p:0 العرا

0 القانون المد12
الحجر عn المدین المفلس :1 پ�یام نجم الدین کریم

27 1 سليم @Aياس eعبد الحماية القانونية االسم التجاري د. دياري مسعود خليل

28 ئ�ژین خالید نوری-
عn بایز صالح

0 ظل الدساتª@ والمواثيق 
الحماية القانونية لحقوق الطفل :1

الدولية
 1 @Aدکتۆرە سۆالڤ محمد ام

29
یف  �< 1 @Aڕەنگ
1 - ش�ونم  @Aحمدام
1 احمد @¹Aحس

 0
و12 pªالزواج و الطالق االلك  0nد. یونس عثمان ع

30 آدم صابر برايم  0
0 اإلثبات الجزا¤2

الشهادة و دورها :1 0 حسن رمضان
1Vهي

31 شيداء عبدالمناف شكر  0
p:0 القانون العرا

كة البسيطة :1 ��الطبيعة القانونية لل م.ي.بنار كريم وسمان

32
 1 @Aاسماعیل تحس
 1 @Aعوال/شیالن محس
ط�

الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية م.االء هيمان

33 گۆڤ�ند فيصل محمد, 
احمد غبدالصمد قادر

0 قانون األحوال 
0 و التعويض عنه :1

1Vالطالق التعس
يعة االسالمية ��0 و ال

p:الشخصية العرا
تارا سعيد عبدe الدباغ

34 فاطمة اسماعيل جليل 
، ميان صديق أحمد

0 قانون العقوبات 
الظروف المشددة لجريمة ال�قة :1

 0
p:العرا

د. هي³V حسن رمضان

35 ده ريا شوان صابر  0
p:0 القانون العرا

الغلط كعيب من عيوب االرادة :1 شيماء روستم خورشيد

36 محمد عزیز طة- 
ر«کان غفورصابر

0 تحکم عقد الکفالة
puالقواعد العامة ال  0nنعيمه كمال ع

37 ڕیکان غفور صابر -
محمد عزیز طة

0 تحکم عقد الکفالة
puالقواعد العامة ال  0nنعيمه كمال ع

38 سميه برهان شفيع, 
ۆ عبداللة ابراهيم @¹ªه

وعية ��القيود الواردة عn المبدأ الم شهال عn أحمد

39 ل�نج� دلª@ خالد، 
ف¾نک صباح برایم

 tuالمسؤولی� الجنائی� عن الخطٱ الط م.ی س�نگ�ر عثمان محمد

40 ريان صابر عمر ،زينة 
إدريس محمد

ام 1 pªالمقاصة طريق من طرق انقضاء االل  0nد.يونس عثمان ع

41 - 1Vد�ناس صمد مصط
ب�هرە ن�جات هادی

 p:يع العرا ��يعة االسالمية و الت ��0 ال
المهر :1 مامۆستا ش�یما رۆستم

42 سارا ھمزە عزیز ، 
1 خلیل @Aزینب یاس

 0
p:0 قانون األحوال الشخصية العرا

النفقة و إقسامها :1
يعة السالمية ��وال

د.>کوت سلیمان

43 ھانا ڕۆست�م ش¾خ�-
شنۆ ھ�ژار م�ولود

 0
الوظيفة االجرائية للخبª@ الجزا¤2 ھیمداد س�ردار شوا12 

44 احمد دل¹ª@ جمشید انقضاء الدعوی الجزائیه م. هیمداد سه ردار که ریم



45 محمود چتۆ حسن 0 القانون العرا:p و 
أحكام الخطبة و آثار العدول عنها :1

يعة االسالمية ��ال
شيماء ڕۆستم خورشید

46 ريان عصام خورشيد - 
أحمد قيس مهدي

يعة والقانون ��0 ال
أحكام الخلع :1 أ.م.د. مغديد كريم طه

47  pV1 سلیمان أش @Aمؤم وع دستور أقليم كوردستان  ��أساليب نشأة الدساتª@ (م
( 

ً
نموذجا

یڤان رمزی سعید @¹ªد.ب

48 سومية ستار سليم 
/سناء صالح خريف

داد و رد الجنسية العراقية pªإس  1Vم.م.نشميل سياه كيو مصط

49 صبور فریدون کاکل - 
عn أحمد عبدالرحمن

0 األحكام الجزائية
إعادة المحاكمة كطريق من طرق الطعن :1 د.هی³V حسن رمضان

50 ب¾الن محمد تۆفیق، 
eئ�سما باسط عبد

 p:اÅ @
¹ªاو ل� یاسای ع 1ª¾ب�دەسته¾نا12 ڕەگ�زنام�ی ب�دەسته پ.ی.د. سناریا محمد نهاد

51
دلشاد برھان حاtÇ و 
ئاریان عبدالسالم 
اھیم tªای

 puب�رب�ست�کا12 پل�ب�رزکردن�وەی ف�رمانب�ری گش د. نیگار فاضل محمد

52
دلشاد برھان حاtÇ و 
ئاریان عبدالسالم 
اھیم @ªاب

 puب�رب�ست�کا12 پل�ب�رزکردن�وەی ف�رمانب�ری گش د.نیگار فاضل محمد

53  - 1Nايمان نعمت خ
ايمان ابراهيم محمد

يعة اإلسالمية و القانون األحوال  ��0 ال
تعدد الزوجات :1

الشخصية
ا.م.د.مغديد كريم طه

54 وهج محمد احمد  0
p:تعطيل الدستور مع اإلشارة إ6 تعطيل الدستور العرا

لسنة ٢٠٠٥
هونر عبدالرحمن سعيد

55 یف -ش�ونم  �< 1 @Aڕەنگ
 1 @¹Aحس

تو«ژین�وە  0nد. یونس عثمان ع

56
      عزيزه عثمان 
ه  @ªحمو فتاح    / ئه م
nساالر ع

0 ا6 الموت
1Íب المف 1Nجريمة ال  1 @Aفينك جعفر حس

57 إبراهيم أكرم لطيف / 
محمود كي1V سليمان

 0
p:0 قانون العقوبات العرا

جريمة تزوير المحررات الرسمية :1 1 محمود و06  @Aئ�ڤ

58
 1 @Aرويدة حمدام
خ1N /سارا عبدالكريم 
محمود

0 سالم
حق االنسان :1 1 محمود و06  @Aئةڤ

59
نیگار یوسف 
عبدe/فردوس محمد 
مولود

 0
p:0 قانون العقوبات العرا

1: 0�
��حق الدفاع ال س�نگ�ر عثمان  محمد

60
نیگار یوسف 
عبدe/فردوس محمد 
مولود

 0
p:0 قانون العقوبات العرا

1: 0�
��حق الدفاع ال س�نگ�ر عثمان محمد

61 eنیگار یوسف عبد  p:1 قانون العقوبات العرا: � ��حق الدفاع ال س�نگ�ر عثمان محمد

62
اية عبدالقادر نجم 
الدين-ريان ابراهيم 
حسن

 0Ïحقوق و واجبات المحا ريدار خ1N رحمان

63
Ardawan Fakhir 
Smail - Islam 
Ibrahim Ilyas

دام�زراند12 کۆمپانیای پشکداری و حوکم�کا12 باروبوکردن 1 شوکری @Aگوڤان تحس



64  شهلة كمال عثمان-
 1 @Aزينب جالل حس

0 حل المنازعات الدولية
دور محكمة العدل الدولية :1 صفاء محمد نوري

65 1 رسول صابر و  @Aبنيام
سوزان كاظم ابراهيم

0 القرار االداري
ركن االختصاص :1 0 ابراهيم

1Vد.كالويز مصط

66  1 @Aرفل احمد حس 0 القرار االداري
ركن السبب :1 دكتورة  گالويش مصط1V ابراهيم

67 ڕوئیا جالل فتاح  p:ا @¹ª1 تاوا12 بردن (اختالس) ل� یاسای عuڕ«کخست م.ی.س�نگ�ر عثمان محمد

68 - 1 @Aالند شکر حس
دلۆڤان تیمثال احمد

ڕ«کخست1u یاسا02 ل�دەست دا12 ڕەگ�زنام� م.ی.ر«دار خ1N رحمان

69
1 و  @Aسازگار وريا حس
شيالن نوردالدين 
عبدالرحمان

سحب القرار االداري نيگار فاضل

70
1 و  @Aسازگاروریاحس
شیالن نوردالدین 
عبدالرحمان

سحب القرار اإلداری نیگار فازل

71 دوله  رمضان رشید - 
1 نظÒ نادر @Aدلڤ

ا ج¾گره وه كان 1<  1 @Aد.ف¾نك جعفر حس

72 eتوانا عثمان عبد وع :1 ارتکاب الجریمة �< م.م س�نگ�ر عثمان محمد

73 أسماء معروف محمود 
، إ>اء طارق عثمان

 0
0 القانون المد12

0 عقد االيجار :1
1: 0

1Vضمان العيب الخ
 0
p:العرا

پ�یام نجم الدین

74
شیما م' الدین 
یف- سارا  حمه >�
رشید احمد

 0
p:0 القانون العرا

1: 0
1Óضمانات صحة التقا د. سةركةوت سلَيمان

75  - 1Nزريان احمد خ
1 رسول @Aجيكر حس

طرق انتهاء القرار االداري يفان رمزي سعيد @ªد.ب

76 ک�وس�ر عبدe برایم  0
p:0 القانون العرا

عرض العفو عn المتهم :1 دکتۆرە ھ¾³V حسن رمضان
77 0 براهيم tÇئةوين حا 1 االبقا وااللغاء @Aعقوبة اإلعدام ب م.هيمداد سةردار

78
 @ªديلمان مش
 tuسعيد/حنيفة كان
 1Nخ

امات التعاقدية (covid-19)اثر جائحة كورونا 1 pªال nع  0nدكتور يونس عثمان ع

79
 @ªديلمان مش
 tuسعيد/حنيفة كان
 1Nخ

امات التعاقدية (Covid-19)أثر جائحة كورونا 1 pªال nع nدكتور يونس عثمان ع

80 0 -سهرە 
1uدنيا مولود هي

ئاكو سمايل
0 القرار اإلداري

عيب عدم اإلختصاص :1 eد. ڤيان حسن عبد

81
یوسف احمد 
حسن/هارون جوهر 
مولود

فاعلية الرقابة االدارية ع0n السلطة التقديرية لفرض 
0 العراق

يبة :1 1Nال ٲ-م:كمال انور یابة

82
سارا اسماعيل 
اسماعيل - ريزين 
جليل رزاق

 0
p:0 القانون العرا

قتل الطفل حديث الوالدة :1 د. عماد فتاح اسماعيل

83 1 ساالر مال -  @Aالف
زهره صفاء احمد

1 اتقاًء للعار @Aقتل الطفل واجهاض الجن م.هـيـمـداد سـه ردار

84 محمد ز«وەر حیدر _ 
داود @ªپ�یام لطیف پ

 p2ل� یاسای ن¾ودەو�� p2کاریگ�ری دادگای دادی ن¾ودەو��
 puگش

 1 @Aسۆالڤ محمد أم

85 محمد ب�شدار عمر - 
 tÇمحمد عزیز حا

اق ل� ئاوی دیجل�و فورات @¹ªما:1 ع م. ئامانج عn قادر



86 دیار د�شاد معروف - 
ژیار دانا وسو

کات المتعددة الجنسیات ��ماهیة ال د.میدیا داود حسن

87 دونیا رشید احمد - 
داستان كاوه  قادر

0 المواثيق الدولية
مبدأ المساواة :1 م.صفاء محمد نوري

88 یوسف احمد حسن / 
هارون جوهر مولود

0 فرض 
مدی فاعلية الرقابة االدارية عn السلطة التقديرية :1

0 العراق
يبة :1 1Nال

ٲ-م:كمال انور يابة

89
- tÇمام حا @ªپ tÇحا
هيمداد طلعت 
أسماعيل

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع پ.ی.د.قاسم هاشم محود

90 دانا جبار  0Þ0 و رئا
لما12 tª1 الظام ال @Aمقارنة ب  1 @Aد.سوالف محمد ام

91 عبدالرزاق نوح سليمان  0
لما12 tª0 و الÞ1 النطام رئا @Aمقارنة ب  1 @Aدكتورة سوالف محمد ام

92 eسمية سباح عبد Ï1 دەستووری بۆ ی�كال02 كردن�وەی دۆ1Ç ناوچ�  @ªمیكان
اق @¹ªل�س�رەكان ل� ع ßناكۆ

شاهۆ غفور احمد

93 کارزان مهدی فاروق   -
زاد مولود @¹ªمحمد ش  

 0
p:نظام الالمركزية االدارية المحلية وفقا للقانون العرا eد.ڤيان حسن عبد

94
ئالتون اسماعیل 
ۆ جلیل  @¹ªمحمد - ه
عزیز

 1Çنیازی پ¾شوه خته  و بۆسه دانانه وه  وه كو دوو بارودۆ
اكا12  توندكه ر له  تاوا12 كوشت1u به ئه نقه ست له  یاسای >1
اق @ªع

nم.ی.هیمن خالد ع

95  tÇحا e1 عبد @Aنازه ن 2005 âãاق بۆ سا @¹ªهه مواركردنه وه ی ده ستوری كۆماری ع هونه ر عبدالرحمن سعید

96 جمانة عصام فاضل - 
سارة كامل عبدالواحد

واجبات الموظف العام واثار مخالفتها د.كالويش مصط1V ابراهيم

End of the list


