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 فرع القانون الخاص/ الدكتوراه :

 المدني : القانون* 

 االول الجازيز  وآخارون الحكاز  المجزاد عباد.د قبا  ما  المؤلا  لتازا اإل نظريا  فاي الاويزز // االلتزاماا  .1

 .)واالحكا  المصادر) والثاني

  .المالحويش طه .د ، الفتالوي عبزد صاحب .د، مبارك سعزد.د // العقود .2

 .طه حسون غني. د ،البشزر طه محمد .د ( والتبعز  االصلز  العزنز  الحقوق( يزيز  // العزنز  الحقوق .3

 :  التجاري القانون *

 . كوماني يبر لطز  .د // الشركا  .1

 .صالح محمد باس . د // للتاير العام  النظري  .2

  ي.سام محمد فوزي. د ،الشماع فايق .د  // التجاري  األوراق .3

 : الشريع  االسالمز * 

  .الكبزسي احمد .د // والطالق الزواج .1

 .الزلمي مصطفى .د // والمواريث الوصايا .2

 .علي سلطان حمزد .د // الفقه اصول .3

 فرع القانون الخاص/ المايستزر :

 المدني : القانون* 

 االول الجازيز  وآخارون الحكاز  المجزاد عباد.د قبا  ما  المؤلا  اإللتازا  نظريا  فاي الاويزز // االلتزاماا  .1

 .)واالحكا  المصادر) والثاني

  المالحويش. طه .د ، الفتالوي عبزد صاحب .د، مبارك سعزد.د // العقود .2

 .طه حسون غني. د ،البشزر طه محمد .د ( والتبعز  االصلز  العزنز  الحقوق(يزيز   العزنز  // الحقوق .3

 التجاري :  القانون *

 . كوماني يبر لطز  .د // الشركا  .1

 .صالح محمد د. باس  // للتاير العام  النظري  .2

  ي.سام محمد فوزي. د ،الشماع فايق .د  // التجاري  األوراق .3

 * الشريع  االسالمز  :

  .الكبزسي احمد د. // والطالق الزواج .1

 الزلمي. مصطفى .د والمواريث // الوصايا .2

 علي. سلطان حمزد .د // الفقه اصول .3
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 خالد. حنون حمزد .د )نظري  الدول ، نظري  الدستور( //  العراق في السزاسي النظا  وتطور الدستوري القانون .1

 .خالد حنون حمزد. د // السزاسز  النظ  .2

 اإلداري :  القضاء *

 مع احدث التشريعا  في مجال القضاء اإلداري في العراق.العاني،  صبار د. وسا  //اإلداري  القضاء -

 القانون اإلداري :  *

 ، البرزنجاي عصاا تاللز  د. بغاداد يامعا / القاانون لكلزا  المنهجاي الكتاا  // دارياإل القاانون واحكاا  مبااد  -

 .السالمي مهدي، د. بدير محمد علي د.

 صادور بعاد السازما العراقاي دارياإل القاانون رافقا  التاي التشاريعز  التطاورا  يمزاع االعتباار بعاز  االخا  ماع

  :- تز اآل المجاال  في تشريعا  م  2005 دستور 

 .دارياإل التنظز  -

 .العا  والمال العام  الوظزف  -

 .دارياإل القرار -

 .االداري العقد -

 :  المالز  العام  *

 الكتب : 

 .احمد نايي رايد د. // العراق في المالي والتشريع العام  المالز  .1

 االتجاها  الجديدة في الضرايب المباشرة // د. علي هادي عطز . .2

  القوانز : 

 قانون ضريب  العقار. .1

 ضريب  العرصا .قانون  .2

 قانون اإلدارة المالز . .3

 المعدل. 1982( لسن  113) رق  العراقي الدخ  ضريب  قانون .4

 :  قانون العم  *

 الكتب : 

 رشزد، نعمان صبا .د // النظري  العام  لقانون العم ، النظا  القانوني لعالق  العم  الفردي ، نظري  المشروع .1

 .2019 ،بغداد

 .1989، بغداد ،الزاس يوس  العابد، عدنان .د  // االيتماعي الضمان قانون .2

  القوانز : 

 .2015( لسن  37) رق  الناف  العراقي العم  قانون .1

 الناف . –المعدل  1971( لسن  39) رق  للعمال االيتماعي والضمان التقاعد قانون .2

 الناف . 1951( لسن  40رق  ) العراقي المدني القانونم   (926 - 900) المواد .3
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 : المايستزرفرع القانون العا / 
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 خالد. حنون حمزد .د //  العراق في السزاسي النظا  وتطور الدستوري القانون .1

 خالد. حنون د. حمزد // السزاسز  النظ  .2

 اإلداري :  القضاء *

 اإلداري في العراق.العاني، مع احدث التشريعا  في مجال القضاء  صبار د. وسا  //اإلداري  القضاء -

 القانون اإلداري :  *

 ،  البرزنجاي تاللز  د.عصاا  بغاداد يامعا / القاانون لكلزا  المنهجاي الكتاا  اإلداري // القاانون واحكاا  مبااد  -

 السالمي. بدير، د. مهدي محمد علي د.

 صادور بعاد السازما العراقاي اإلداري القاانون رافقا  التاي التشاريعز  التطاورا  يمزاع االعتباار بعاز  االخا  ماع

  :- اآلتز  المجاال  في تشريعا  م  2005 دستور 

 .دارياإل التنظز  -

 .العا  والمال العام  الوظزف  -

 .دارياإل القرار -

 .االداري العقد -

 :  المالز  العام  *

 الكتب : 

 .احمد نايي رايد د. // العراق في المالي والتشريع العام  المالز  .1

 الضرايب المباشرة // د. علي هادي عطز .اإلتجاها  الجديدة في  .2

  القوانز : 

 قانون ضريب  العقار. .1

 قانون ضريب  العرصا . .2

 قانون اإلدارة المالز . .3

 المعدل. 1982( لسن  113) رق  العراقي الدخ  ضريب  قانون .4
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 : المايستزر/ الجناييفرع القانون 

  . الحديثي الرزاق عبد فخري. د//  العا  العقوبا  قانون .1

 .الحديثي الرزاق عبد فخري // د. الخاص العقوبا  قانون .2

 .الحديثي الرزاق عبد فخري. د //  جزايزال محاكما ال أصولقانون  .3

 الحزدري ابراهز  يمال. د  // والعقا اإليرا  عل  .4

 : المايستزر/ الدوليفرع القانون 

 .العطز  صا د. ع //  العا  الدولي القانون .1

 .العبودي زبون عباس( د. والثاني االول جزءال)//  الخاص الدولي القانون .2

 .المالكي نعز  هاديد.  // الدولز  المنظما  .3

 .واخرون يعفر خلز  محمود .د//  اإلنساني الدولي القانون .4

 .محمد رتزب معمر .د/ / التلوث وظاهرة للبزئ  الدولي القانون  .5

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


