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قانون مدني
2020د.عفیف شمس الدینالمصنف السنوي في القضایا المدنیة 2018قانون مدني1

12

2020د. عفیف شمس الدینالمصنف في االجتھاد العقاري الجزء الرابعقانون مدني2
7

  مجموعة قضایا العمل تتضمن 9 مجلدات : أجور قانون مدني3
ورواتب - صرف من الخدمة -صرف تعسفي - التبعیة 

القانونیة - صالحیة واختصاص - تمییز- مؤسسات عامة 
ومصالح مستقلة - طوارئ العمل اجنبي مرور - ضمان 

اجتماعي

دوي حنا

2020

92

مجموعة قضایا الموجبات والعقود 1\6 تتضمن الموجب قانون مدني4
-البیع- الصوریة - الغبن -اساءة استعمال الحق - العقد

2020االستاذ بدوي حنا
92

20208نعیمھ كمال عليالمسائل غیر الخاضعة للتحكیم دراسة مقارنةقانون مدني5
ناصح محمد عقراويإخالء السبیل والترك الوجوبي للموقوف دراسة مقارنةقانون مدني6

20204

ةقانون مدني7 ات الطب ضالنظام القانو لمعالجة النفا د. طارق  األب
20208

2019د.ئافان عبد العزیز رضاالمسؤولیة التقصیریة عن األضرار البیئیة دراسة مقارنةقانون مدني8
8

2019د.علي الدراجينظریة االنعدام في قانون المرافعات المدنیة دراسة مقارنة قانون مدني9
10

التعھد بنقل الحق العیني العقاري دراسة تحلیلیة معززة قانون مدني10
بالقرارات القضائیة

2019ئامیز فاتح محمد صالح
7

20197سولین محمد طاھر فاضلالمسؤولیة المدنیة لشركات األدویةقانون مدني11
20197د.عفیف شمس الدینالمصنف السنوي في القضایا المدنیة 2017قانون مدني12
201912د.عصمت عبد المجید بكرالنظریة العامة لإلثبات في القانون المقارنقانون مدني13
النقابات العمالیة في لبنان "نشأتھا، تطورھا ونظامھا قانون مدني14

القانوني"
2019د. محمد وھبي جمعھ

3

المحل في عقد البیع دراسة مقارنة بین الفقھ اإلمامي قانون مدني15
والقانون العراقي االیراني المصري

2019علي فریش المطراوي
8

2019أحمد فؤاد شجاعاألساس القانوني للدعوى المباشرة في القانون المدنيقانون مدني16
5

201910القاضي لفتھ ھامل العجیليموسوعة قضاء محكمة التمییز االتحادیة م 1قانون مدني17
201912د. عصمت عبد المجید بكرالوجیز في العقود المدنیة المسماة الرھنقانون مدني18
الوجیز في العقود المدنیة المسماة اإلعارة اإلیداع قانون مدني19

الحراسة المقامرة والرھان المرتب مدى الحیاة
2019د. عصمت عبد المجید بكر

10

الوجیز في العقود المدنیة المسماة المقایضة الھبة قانون مدني20
القرض الدخل الدائم الصلح

2019د. عصمت عبد المجید بكر
10

االعتراض على الحكم الغیابي في قانون المرافعات قانون مدني21
المدنیة المرافعات المدنیة العراقي رقم 83 لسنة 1969 

المعدل دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة 
وقرارات المحاكم

2019القاضي د. یحیى شكر محمود

5

20198د. حسن مكي  السلمانأثر وسائل التطور العلمي في اإلثبات المدنيقانون مدني22
201918ئافان عبد العزیز رضاعقود االشتراك في منظومة االتصاالتقانون مدني23

    قائمة  منشورات زین الحقوقیة واألدبیة ش.م.م
  بیروت -الشیاح طریق صیدا القدیمة - مقابل سنتر داالس
تلفاكس:009611391391 موبایل : 009613433733

nisrine@zeinjuridique.com  - wassim@zeinjuridique.com



خصوصیات التعاقد عن طریق شبكة المعلومات الدولیة قانون مدني تجاري24
اإلنترنت

2019د. حسن مكي السلمان
12

دراسات في القانون المدني معززة بالتطبیقات  قانون مدني25
القضائیة1/2

2019لفتھ ھامل العجیلي
12

20195د.مریم ترشیشيالتحدید والتحریر والسجل العقاريقانون مدني26
20195د.غادي مقلد-د.میساء شورالنظام القانوني للبلدیات في لبنانقانون مدني27
تکوین العقد دراسة مقارنة بین الفقھ األمامي والقانون قانون مدني28

العراقي االیراني المصري
2019علي فریش المطراوي

8

التناقض بین األحكام القضائیة في ضوء قانون قانون مدني29
المرافعات المدنیة العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل 
دراسة مقارنة  معززة بالتطبیقات القضائیة وقرارات 

المحاكم

2019القاضي د. یحیى شكر محمود

7

شرح قانون الضمان االجتماعي اللبناني وفق احكام قانون مدني30
واجتھادات الفقھ والقضاء

2019صادق حسن علویة
18

النظریة العامة لاللتزام في القوانین المدنیة العربیة قانون مدني31
األوصاف االنتقال االنقضاء

2019د.عصمت عبد المجید بكر
15

النظام القانوني لعقود االستثمار وآلیات فض منازعاتھا قانون مدني تجاري32
دراسة مقارنة

2019طھ خالد إسماعیل
8

المسؤولیة المدنیة للمساح عن أعمال التحدید والتحریر قانون مدني33
اإلجباري

2019صباح إبراھیم كاظم التمیمي
5

شرح قانون التنفیذ رقم 45 لسنة 1980 شرح على قانون مدني34
المتون مع التطبیقات القضائیة

2018القاضي لفتھ العجیلي
7

المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء عن العیوب الخفیة في قانون مدني35
األدویة والمستحضرات الصیدالنیة

2018مروى طالل درغام
12

الحمایة القانونیة للحقوق المجاورة لحق المؤلف دراسة قانون مدني36
مقارنة بین القوانین العربیة مع االشارة الى االتفاقیات 

العربیة والدولیة

2018د. عصمت عبد المجید بكر
10

2018علي عبد الكریم جاللالقانون الواجب التطبیق على عقد االحتراف الریاضيقانون مدني37
7

التطبیقات القضائیة للتصرفات الصوریة في القانون قانون مدني38
المدني

2018عباس ھمزه خدر
7

اكتساب الجنسیة اللبنانیة نزعھا واستردادھا دراسة قانون مدني39
مقارنة

2018ابراھیم دروبي
5

حقوق المؤلف في القوانین العربیة دراسة مقارنة مع قانون مدني40
االشارة الى االتفاقیات العربیة والدولیة

2018د.عصمت عبد المجید بكر
12

المستشار الدكتور ناجي عبد قواعد واجراءات التحیكم نماذج تطبیقیةقانون مدني41
الخالق سابق

2018
8

فن المرافعات وأصول المحاماة حقوق وواجبات المحامي قانون مدني42
حصاناتھ وضماناتھ مسؤولیتھ المھنیة والجزائیة بین 
الشریعة والتطبیق استقاللیتھ كرامتھ اتعابھ عالقتھ مع 

موكلھ ومع الغیر اصول المحاماة وفن المرافعة المحامي 
المتمرن

2018د.عبد القادر القیسي

24

الوجیز في شرح قانون االخطاء المدنیة االنكلیزي the قانون مدني43
law of torts in a nutshell

2018د.یونس صالح الدین علي
22

القوة الملزمة للعقد  في ظل قانون حمایة المستھلك قانون مدني44
دراسة مقارنة

2018نسرین ناصر الدین
10

20185د.ایمان الشكرياثر الشرط في حكم العقد دراسة مقارنةقانون مدني45
2018ابراھیم عمر ابراھیمعقد الوكالة الریاضیة دراسة تطبیقیة تحلیلیة مقارنةقانون مدني46

7

20188د.عبد الرحیم حاتم الحسنشرح قانون االثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979قانون مدني47
2018زینة منعم مظھرعقد اإلنشاءات مقابل حصة من العقار دراسة مقارنةقانون مدني48

7

20187د.عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة  2016قانون مدني49
20184محمد صالح المھناالمسؤولیة المدنیة عن مضار التلوث البیئيقانون مدني50



قانون االیجارات الجدید القانون النافذ حكماً رقم 2الصادر قانون مدني51
بتاریخ 28/2/2017 شرح - اراء - امثلة

2018الخبیر علي زین
5

20188د.عصمت عبد المجید بكرالوجیز في العقود المدنیة المسماة التأمینقانون مدني52
20188د.عصمت عبد المجید بكرالوجیز في العقود المدنیة المسماة الكفالةقانون مدني53
2018شھد خلیل عبد الجبارالحمایة الوقتیة لحقوق الملكیة الفكریة دراسة مقارنةقانون مدني54

10

التنظیم القانوني لعقد المغارسة دراسة في ضوء احكام قانون مدني55
القانون المدني وقانون االصالح الزراعي في العراق

2018القاضي لفتھ العجیلي
7

201830د. عفیف شمس الدینالوسیط في القانون العقاري 1\3 طبعة ثالثةقانون مدني56
2017د.ایمان الشكريسلطة القاضي في تفسیر العقد دراسة قانونیة مقارنةقانون مدني57

7

2012د. عزیز كاظم جبراحكام عقد البیع مقارنة بالفقھ االسالمي االنعقاد ج1قانون مدني58
12

201712د.عزیز جبر الخفاجياحكام عقد البیع مقارنة بالفقھ االسالمي اآلثار ج2قانون مدني59
شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني قانون مدني60

القسم االول  مصادر االلتزام المواد (245-73
2017القاضي موفق حمید البیاتي

12

شرح المتون الموجز المبسط في شرح القانون المدني قانون مدني61
القسم الثاني آثار االلتزام المواد (443-246)

2017القاضي موفق حمید البیاتي
12

التنازع المتغیر وأثره في القانون الواجب التطبیق دراسة قانون مدني62
في تنازع القوانین

2017كریم مزعل شبي
10

مسؤولیة المنتج المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة دراسة قانون مدني63
مقارنة

2017محمد حسناوي شویع الجیاشي
4

تنفیذ االلتزام في القوانین المدنیة العربیة دراسة مقارنة قانون مدني64
بالفقھ االسالمي ومشروع القانون المدني العربي الموحد 

في ضوء احكام القضاء مع االشارة الى احكام قوانین 
المرافعات والتنفیذ

2017د.عصمت عبد المجید بكر

12

2017عطا عبد الحكیم احمدالبطالن في قانون المرافعات المدنیة دراسة مقارنةقانون مدني65
7

طرق اإلثبات دراسة في القوانین ومشروعات القوانین قانون مدني66
العربیة بالمقارنة مع الفقھ االسالمي في ضوء اراء الفقھ 

القانوني وأحكام القضاء

2017د.عصمت عبد المجید بكر
18

20177القاضي لفتھ ھامل العجیليإجراءات التقاضي في الدعوى المدنیةقانون مدني67
الحكم القضائي المدني وحاالت التناقض فیھ دراسة قانون مدني68

مقارنة
د.باسم ذنون السبعاوي - صدام 

خزعل یحیى
2017

4

2017د.رعد ادھم عبد الحمید توفیقالمسؤولیة المدنیة لرجل الشرطة دراسة مقارنةقانون مدني69
7

2017د.راقیة عبد الجبار عليسلطة القاضي في تعدیل العقد دراسة قانونیة مقارنةقانون مدني70
10

موسوعة القضایا العقاریة 1\15 تتضمن االستمالك -قانون مدني71
الملكیة العقاریة -حق المرور- السجل العقاري- الشفعة -

القسمة العقاریة -اشارة الدعوى - االلحاق -التحدید 
والتحریر- تامین عقاري- البیع -مواضیع عقاریة مختلفة 

- الملكیة المشتركة -حق االنتفاع -الوقف

2017االستاذ بدوي حنا

92

20177د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا  المدنیة 2015قانون مدني72
20174أحمد حسین جالب الفتالويالنظام القانوني إلثبات الجنسیةقانون مدني73
20175أحمد حسین جالب الفتالويالنظام القانوني لعقد االستثمارقانون مدني74
الصفة في الدعوى المدنیة دراسة تحلیلیة تطبیقیة قانون مدني75

مقارنة بین الفقھ االسالمي والقانون الوضعي
2017د.اجیاد ثامر نایف الدلیمي

5

مصادر االلتزام دراسة مقارنة بالقوانین المدنیة والفقھ قانون مدني76
االسالمي (طبعة تانیة )

2017د.جواد سمیسم - احمد السعداوي
8



2016الدكتور عصمت عبد المجید بكرالمسؤولیة التقصیریة في القوانین المدنیة العربیةقانون مدني77
12

20167مجید عزیز حمدالقیود الواردة على حریة الرأي والتعبیرقانون مدني78
20165د.باسم ذنون السبعاويعوارض االضباره التنفیذیة دراسة مقارنةقانون مدني79
الجراحة التجمیلیة ومسؤولیة الطبیب المدنیة الناشئة قانون مدني80

عنھا دراسة مقارنة
2016ریاض عبد الغفور

8

20167د.اسود قادر احمدتأثیر التلوث البیئي على راس المال البشريقانون مدني81
مجموعة القضاء المستعجل 1\5 تتضمن اختصاص قانون مدني82

وصالحیة - تعدي واضح على الحقوق -حراسة قضائیة - 
سلفة وقتیة - عجلة

2016بدوي حنا
40

التنظیم القانوني لمھنة الصیدلة والرقابة على ممارستھا قانون مدني83
في العراق والنظم المقارنة فرنسا- االمم المتحدة - مصر-

 االردن - لبنان)

2016انفال عصام علي
10

20165ریان عادل ناصرحق الرجوع عن العقدقانون مدني84
2016آزاد حیدر باوهدور الوساطة القضائیة في تسویة المنازعات المدنیةقانون مدني85

7

20165كیفي مغدید قادرالمسؤولیة العقدیة الناشئة عن تشغیل االحداثقانون مدني86
الوجیز في القانون البیئي المقارن دراسة تحلیلیة قانون مدني87

للعناصر والمبادىء والضوابط االیكولوجیة
2016د.حیدر المولى

10

201615د. حسان الخطیبنماذج عقود في اللغتین االنكلیزیة والعربیةقانون مدني88
20157د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2014قانون مدني89
موسوعة حقوق الملكیة الفكریة 1\6 تتضمن الملكیة قانون مدني90

الفكریة مفھومھا وطبیعتھا واقسامھا - براءة االختراع 
خصائصھا وحمایتھا - الرسوم والنماذج الصناعیة 
خصائصھا وحمایتھا -العالمة التجاریة خصائصھا 

وحمایتھا - حقوق المكلیة الفكریة والحقوق المجاورة - 
منازعات الملكیة الفكریة الصناعیة والتجاریة الدعوى 

المدنیة والدعوى الجزائیة والطرق البدیلة

2015د.عجة الجیاللي

50

2015الدكتور عصمت عبد المجید بكرالوجیز في العقود المدنیة المسماة االیجار والبیعقانون مدني91
12

2015الدكتور عصمت عبد المجید بكرالوجیز في العقود المدنیة المسماة المقاولة والوكالةقانون مدني92
10

الشامل في القانون العقاري الشفعة ج1 نص اجتھاد فقھ قانون مدني93
دراسة مقارنة

2015د.نجاة جدعون
22

201512د.علي دروبيالصلح القضائي دراسة مقارنةقانون مدني94
20147د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2013قانون مدني95
20137د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2012قانون مدني96
المسؤولیة القانونیة في العمل الطبي دراسة مقارنة بین قانون مدني97

القانون والشریعة
2013لقمان نانھ كھ لى

5

20135د.جعفر الفضليالوجیز في عقد البیعقانون مدني98
20135د.جعفر الفضليالوجیز في عقد المقاولةقانون مدني99
20135د.جعفر الفضليالوجیز في عقد االیجارقانون مدني100
المطول في شرح القانون المدني 1\3 تتضمن انعقاد قانون مدني101

العقد - آثار العقد - التزامات المشتري
2013د.طارق كاظم عجیل

22

المسؤولیة المدنیة عن بقایا االسلحة الحربیة في ظل قانون مدني102
االحتالل العسكري دراسة في القوانین المدنیة والدولیة

2013د.ذنون یونس صالح
2

20185محمد دغمانإلزامیة العقد دراسة مقارنةقانون مدني103
201310د. احمد عبید جاسمالتأصیل الفقھي للقانون المدنيقانون مدني104
تعویض األضرار الواقعة على حیاة االنسان وسالمة قانون مدني105

جسده
2013د.ذنون صالح المحمدي

12

20138د.نادر شافي عقد شراء الدیون التجاریة عقد الفاكتورنغقانون مدني106
2013د. زنون یونس صالح  المحمديالتصویر الغیر الحقیقي أوالتدلیسقانون مدني107

2



20127د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2011قانون مدني108
20128االستاذ احمد سلمان شھیبعقد العالج الطبيقانون مدني109
2012د.اسعد دیابالقانون المدني العقود المسماة البیع االیجار الوكالةقانون مدني110

10

20117د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2010قانون مدني111
20117د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة 2009قانون مدني112
20115د. جواد كاظم جواد سمیسمالتوازن القانوني في العالقة االیجاریةقانون مدني113
قواعد الترجیح بین ادلة اإلثبات المتعارضة في الدعوى قانون مدني114

المدنیة
2011حسین رجب الزیدي

8

20115د. عالء حسین عليعقد بیع المباني تحت االنشاءقانون مدني115
20115د. جواد كاظم جواد سمیسمدور المدة في عقد االیجارقانون مدني116
20114د. عالء حسین علياالنفرادیة في سیاق االلتزامات التعاقدیةقانون مدني117
20117د. عمار حبیب جھلولعقد خصم الدیون دون حق الرجوعقانون مدني118
20114د. سمر اسماعیلالعربون في العقودقانون مدني119
20117د. سید احمد موسويالمسؤولیة المدنیة للحفاظ على االشیاءقانون مدني120
عقد التأمین االلزامي في المسؤولیة المدنیة لحوادث قانون مدني121

المركبات
2011د. ھیثم المصاروة

4

20115ضمیر المعموريمنفعة العقد والعیب الخفيقانون مدني122
201125د. عفیف شمس الدینالمصنف في االجتھاد العقاري 1\3قانون مدني123
20096د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا المدنیة  2008قانون مدني124
20077القاضي محمد عبدهدور الشكل في العقودقانون مدني125
20078د. احمد حجالالقواسم المشتركة لعیوب الرضىقانون مدني126
20067د. عبد المنعم ابراھیمحسن النیة في العقودقانون مدني127
20067بسام المھتارالمصطلحات المتقاربة في القانون المدنيقانون مدني128
20065مسلم عبدهالموجب الطبیعيقانون مدني129
20068جاد خلیلمضار الجوار غیر المألوفةقانون مدني130
 INTRODUCTION A L'ETUDE DUقانون مدني131

DROIT 
DR.GHALEB FARHAT2006

4

20065علي عوبانيالدعوى المباشرة في ضمان المسؤولیةقانون مدني132
20117االستاذ انور السید احمدحقوق طرفي عقد العمل في براءة االختراععمل -ضمان133
نطاق تطبیق قانوني العمل وطوارىء العمل دراسة عمل -ضمان134

مقارنة
2007د.جان كیرللس

8

20077د.محمد عبدهقانون العمل دراسة مقارنةعمل -ضمان135
المسؤولیة المدنیة لشركات البترول عن األضرار التي قانون مدني تجاري136

تلحق باألراضي
2018سردار سوار إسماعیل

4

20174د. ریم فرحاتالمبسط في مبادئء قانون االعمالقانون مدني تجاري137
20174زید االسديتعدي االدارة على االمالك الخاصة دراسة مقارنة قانون مدني - اداري138
التنظیم القانوني لتأسیس المصارف الخاصة دراسة قانون مدني تجاري139

مقارنة
د. ئاالن بھاءالدین عبدهللا 

المدرس
2016

7

نظریة االختصاص في اصول المحاكمات المدنیة  قانون مدني - جنائي140
والجزائیة

2005الیاس ابو عید
8

20065علي دروبيشركة الملك قانون مدني -تجاري141

محاكمات مدنیة
20157 بدوي حناسقوط الدعوى او المحاكمةمحاكمات مدنیة141
20157بدوي حناقضیة محكوم بھا مدنیا"محاكمات مدنیة142
20157بدوي حنامرور الزمن المدنيمحاكمات مدنیة143
20157 بدوي حناالیمینمحاكمات مدنیة144
20157بدوي حناالدفوعمحاكمات مدنیة145
20157بدوي حنامحاكمات مدنیة مواضیع مدنیة مختلفةمحاكمات مدنیة146
20134ق. حسین خضیر الشمريدور الشھادة في االثبات المدنيمحاكمات مدنیة147
2012110االستاذ بدوي حناموسوعة  قضایا اصول المحاكمات المدنیة 1\ 18محاكمات مدنیة148
201210د. عفیف شمس الدینالمحاكمات المدنیة بین النص واالجتھادمحاكمات مدنیة149
20124ق.حسین خضیر الشمريالخبرة في الدعوى المدنیةمحاكمات مدنیة150



20117د. اسعد فاضل مندیلاحكام عقد التحكیم واجراءاتھ دراسة مقارنةمحاكمات مدنیة151
الطعن بالبطالن على احكام التحكیم التجاري الدولي محاكمات مدنیة152

دراسة قانونیة مقارنة
2011عباس مجید

7

201162االستاذ بدوي حنامجموعة قضایا التنفیذ 1\12محاكمات مدنیة153
التحكیم في العقود االداریة والمدنیة والتجاریة دراسة محاكمات مدنیة154

مقارنة
2009د. جعفر مشیمش

7

التحكیم في عقود االستثمار بین الدولة والمستثمر محاكمات مدنیة155
االجنبي وفقاً الحكام المركز الدولي لتسویة منازعات 

االستثمار في واشنطن

2008لمى كوجان
7

قانون إداري
156

قانون ادراي
سان  ة حقوق اال ة ودورە  حما الطعن  القرارات اإلدار

دراسة مقارنة
د.فارس علي جانكیر

202010

20207حسین جاسم شاتياستقالل القضاء اإلداري دراسة مقارنة قانون إداري157
م اإلدارة العامة  قانون إداري158 ة  تنظ ل القانون اإلداري دراسة تحل

شاطها و
د.سامر حمید سفر

202010

159
قانون اداري

إبراھیم صباح رحیممعوقات تنفیذ العقود اإلداریة وآثارھا في تنفیذ العقد
20204

 قانون إداري160
عاد رفع دعوى اإللغاء دراسة مقارنة األحوال الطارئة ع م

د الشمري اس مج ع
20205

ات الهاتف  قانون إداري161 ة تجاە  ة حق الخصوص دور اإلدارة  حما
النقال

در حس  سعد ح
20204

ة قانون إداري162 ح المخالفات المال الوا   
ة  ة المال ة مقارنة ب قانون ديوان الرقا ل (دراسة تحل
االتحادي رقم (31) لسنة 2011 (المعدل)  العراق 

سا ولبنان  ا  فر ة العل ة المال عات أجهزة الرقا و
ة  ر الرقاب ة والتقار ام القضائ أحدث األح وم معززة 

ح من المؤلف) وع قانون مق مع م

ج  اد ف صل إ د. ف

2020

12

التنظیم القانوني لالختصاصات الرقابیة للوزیر دراسة قانون إداري دستوري163
مقارنة بیـن العراق ومصر ولبنان

2019غیث أحمد شاكر
4

التزام الموظف بالحیاد السیاسي بین النص والممارسة قانون إداري164
دراسة مقارنة

أحمد قاسم علي شرھان 
السوداني

2019
4

2019حیدر أحمد عبد الزھرة الفتالويالرقابة القضائیة على مبدأ التناسب في حالة الضرورةقانون إداري165
5

20195مصطفى كامل محمد طمھوراالستمالك للمنفعة العامة في القوانین المقارنة قانون إداري166
20193موسى دبوقعمل اإلدارات والمؤسسات العامة في لبنانقانون إداري167
20195سلیمان ابراھیم الحسینالرقابة على االنفاق العام دراسة مقارنةقانون اداري168
20197د.میساء شور-د.غدي مقلدمبادئ القانون االداري العامقانون ادراي169
حمایة أمن المجتمع من جریمة الفساد االداري وسبل قانون اداري جنائي170

معالجتھا في الفكر االسالمي
2019د.زیاد الخوراني

15

النظام االجرائي لعمل دیوان الرقابة المالیة االتحادي قانون اداري171
دراسة مقارنة

2018أ.محمد الغالبي
7

العقود االداریة المستحدثة ودورھا في تنظیم المرافق قانون اداري172
العامة الضروریة دراسة تحلیلیة مقارنة

2018ستار جبار البدري
8

نظریة الظروف االستثنائیة دراسة في احكام القضاء قانون اداري173
االداري الفرنسي والمصري واللبناني

2018علي عبد الرزاق عبد الرضا
5

201822د.محمد الحسینيالوسیط في القضاء االداري 1\2قانون اداري174
ثائر لقمان عبد السادة - سعید نظام التقادم في المجالین المالي والتأدیبي للوظیفة العامةقانون اداري175

غافل
2018

7

المسؤولیة اإلداریة عن أضرار المنشآت العامة دراسة قانون اداري176
مقارنة

2018آالء مھدي مطر
4

رقابة القضاء على القرارات االداریة المتصلة بعملیة قانون اداري177
مركبة دراسة مقارنة

2018نجم الدین رشید خورشید
7

تضارب المصالح في الوظیفة العامة واأللیات القانونیة قانون اداري178
لمكافحتھ دراسة مقارنة

2018ماردین محمد علي
7



20188د.قبس عواد البدرانيالوجیز في قانون المالیة العامةقانون اداري179
20188مصطفى رزاق ویسینالرقابة االداریة على االموال العامة دراسة مقارنةقانون اداري180
الفساد االداري والمالي اسبابھ صوره اثاره عالجھ من قانون اداري181

منظور اسالمي
2018صدام حسین یاسین العبیدي

7

20188د.محمد الحسینيمبادئ واحكام القضاء اإلداريقانون اداري182
201725د. محمد الحسینيالوسیط في القانون االداري 1\3قانون اداري183
أصول القضاء االداري في الشریعة االسالمیة والقانون قانون اداري - فقھ184

الوضعي دراسة مقارنة
2017د.صدام حسین یاسین العبیدي

12

مساھمة النظم االداریة في صنع السیاسات العامة دراسة  قانون اداري -سیاسي185
مقارنة

2017ا.م .د اسراء عالء الدین نوري
7

2017ھالل حسین الدلويالنظام القانوني لتقاعد الموظف العام دراسة مقارنةقانون اداري186
8

التنظیم القانوني لطبیب التجمیل في المرفق الطبي العام قانون اداري187
دراسة تأصیلیة تحلیلیّة وفق أحدث التشریعات واألحكام 

القضائیة في فرنسا ولبنان

2017د.فیصل ایاد فرج هللا
4

201712 محمد طھ حسین الحسینيمبادئ وأحكام القانون اإلداريقانون اداري188
حدود سلطات الضبط اإلداري في حاالت الطوارئ قانون اداري189

والحرب سلطات غیر اعتیادیة لمواجھة ظروف 
االستثنائیة

2017 أسامة محمد بھار
7

201610د.عباس نصرهللالقانون االداري الخاصقانون اداري190
الفساد االداري واثره على الوظیفة العامة دراسة مقارنة قانون اداري191

بین الشریعة والقانون
2016جمعة قادر صالح

5

الطبیعة القانونیة للعالقة بین الموظف واالدارة العامة قانون اداري192
دراسة مقارنة

2016مازن محمد طاھر الحسیني
7

20168سنكر داود محمدالضبط االداري لحمایة البیئة دراسة تحلیلیة مقارنةقانون اداري193
رقابة القضاء على الموزانة بین المنافع واالضرار في قانون اداري194

القرار االدارى دراسة مقارنة
2016عدي طالل شاھین

4

االتجاھات الحدیثة في القضاء االدارى دراسة تحلیلیة قانون اداري195
مقارنة

2016عبد االمیر حسون مسلماني
7

الضمانات الدستوریة للمكلف في المجال الضریبي دراسة قانون اداري196
قانونیة مقارنة

2016د.عباس مفرج الفحل
7

201610د.ھیرش رسول مرادالوظیفة الرقابیة للصحافةقانون اداري197
2016زیاد خالد المفرجيالمسؤولیة االداریة عن االعمال الطبیة دراسة مقارنةقانون اداري198

7

الوجیز في القانون االداري الخاص المرافق العامة قانون اداري199
الكبرى وطرق إدارتھا واالستمالك واالشغال العامة 

والتنظیم المدني

2015د.ھیام مروة - د.طارق المجذوب
10

20157د. سعید علي غافلاالضراب الوظیفي دراسة مقارنةقانون اداري200
201422د. علي قبالنأثر القانون الخاص على العقد االدارى 1\2 (طبعة ثانیة)قانون اداري201

االدارة الالمركزیة االقلیمیة  في القانون العراقي  دراسة قانون اداري202
مقارنة مع القانون االماراتي دراسة مقارنة

201310د.عامر الشمري

201112د. نصري نابلسيالعقود االداریة دراسة مقارنةقانون اداري203
20115االستاذ عامر الشمريالعقوبات الوظیفیة دراسة مقارنةقانون اداري204
201130ھاني الحبالالمجموعة الكاملة لقرارات المجلس العدلي 1\3 (توزیع)قانون اداري205

20115فریدة لعبیديلغة الخطاب االدارى دراسة لسانیة تداولیةقانون اداري206
الصندوق البلدي المستقل معالجة مالیة لالمركزیة قانون اداري207

االداریة
20077القاضي ایلي معلوف

20043د.عصام اسماعیلكتاب قوانین اداریةقانون اداري208
20043د.عصام اسماعیلااللغاء االجباري لالنظمة االداریة غیر المشروعةقانون اداري209

قانون تجاري
الضریبة والزكاة في ضوء الشریعة االسالمیة والقانون قانون تجاري210

الوضعي دراسة مقارنة
2020كامل عیسى الخطیب

8



20207نسمة فوزي ادھمسبل عالج التھرب الضریبيقانون تجاري211
212

قانون تجاري
االتجاھات الحدیثة للسیاسة الضریبیة في ظل العولمة 

دراسة مقارنة
د.عائدة علي عیسى

2020
12

20204محمد نعمان الداودياالكتتاب في الشركة المساھمة قواعد وضوابطقانون تجاري213
ة دراسة مقارنةقانون تجاري214 ع الدول م القانو لوثائق البي ديالتنظ 202010 د.محمد  العب
20197د.سامي ذیاب الغریرينظم المعلومات اداریة, مالیة ومصرفیة, ومحاسبیةقانون تجاري215
216

قانون تجاري
الرقابة المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة 

20197ئومید محمود النقشبنديدراسة مقارنة

الجوانب القانونیة في عقود االستثمار عقد إنشاء مصافي قانون تجاري217
لتكریر النفط الخام انموذجاً دراسة مقارنة

2019محمد محسن عبد الجبوري
4

الدلیل اإللكتروني وأثره في مجاِل نظریة  اإلثبات الجنائي قانون تجاري218
دراسة مقارنة

2019رفاه خضیر جیاد العارضي
8

201910نواصریة الزھراءالتنازل عن األسھم قانون تجاري219
نظریة اإلفالس الممتد في المصارف القابضة دراسة قانون تجاري220

تحلیلیة مقارنة
2019شورش حسن كریم

5

الجوانب القانونیة لعقود التجارة المتقابلة دراسة تحلیلیة قانون تجاري221
offset agreement

2019ضیاء ھدف ضیاء الجادر
5

2019علي الثوینيعقد شراء الدیون التجاریة الفاكتورنغ دراسة مقارنةقانون تجاري222
4

قانون المعامالت االلكترونیة والبیانات ذات الطابع قانون تجاري223
الشخصي

2019القاضي ھاني الحبال
5

الممارسات المخلة بالمنافسة في قطاع االتصاالت دراسة قانون تجاري اقتصاد224
قانونیة مقارنة

2018سربست قادر حسین
8

التنظیم القانوني للشركات األمنیة الدولیة الخاصة دراسة قانون تجاري دولي225
في القانون الدولي العام

2018د. طیبة جواد محمد المختار
12

الوجیز في الضرائب  بیـن األسس النظریة والتطبیقات قانون تجاري226
العملیة

2019د.كامل الخطیب
5

20198الدكتور أكرم یاملكيالتحكیم التجاريقانون تجاري227
أثر التشریعات المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة على قانون تجاري228

فعالیة التجارة االلكترونیة
2019عبد الرحمن خلیفة الرواس

5

الماركات المشھورة في القوانین المحلیة والنصوص قانون تجاري229
الدولیة دراسة مقارنة بین القانون اللبناني والفرنسي 

واالمیركي

2018الیاس موریس غانم
7

التزامات المستثمر في عقود تصفیة النفط الخام دراسة قانون تجاري230
مقارنة

2018ھیرش جعفر قادر
8

20184میساء ھشام السامرانيالتنظیم القانوني لالستثمار االجنبيقانون تجاري231
رقابة ھیئة االوراق المالیة على الشركات المساھمة قانون تجاري232

دراسة مقارنة
2018مصطفى منقذ یوسف

7

المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن إساءة استخدام أبراج قانون تجاري233
االتصاالت دراسة مقارنة

2018حیدر كاظم مجدي ُشبّر
7

20188طھ كاظم المولىتطویع قواعد االسناد في عقود التجارة االلكترونیةقانون تجاري234
20185اكرم تحسین الدخیليالنظام القانوني للتوثیق االلكتروني  دراسة مقارنةقانون تجاري235
التصرفات الواردة على حصة الشریك في شركة قانون تجاري236

التضامن دراسة مقارنة
2018ورود خالد الفھداوي

4

االستثمار في مشاریع الطاقة المتجددة دراسة قانونیة قانون تجاري237
تاصیلیة

2017د.صدام فیصل
5

أحكام وقواعد المخاطر غیر التجاریة وانعكاسات قانون تجاري238
الضمانات والعوائق االستثماریة علیھا دراسة مقارنة

2017د.حاتم غائب سعید
7

النظام القانوني لضمانات وحوافز االستثمار االجنبي قانون تجاري239
الخاص في العراق دراسة مقارنة

2017د.حاتم غائب سعید
7

العدالة الضریبیة  في ظل الضرائب المباشرة دراسة  قانون تجاري240
مقارنة

2017حسین كامل وداعة
8

 الجوانب القانونیة للوصایة على المصارف الخاصة  قانون تجاري -مدني241
دراسة مقارنة

د. ئاالن بھاءالدین عبدهللا 
المدرس

2016
10



2016القاضي محسن جمیل جریحالتحكیم التجاري الدولي والتحكیم الداخلي دراسة مقارنة قانون تجاري دولي242
7

20167رنا  حسین حطیطعدالة الضریبة على القیمة المضافة قانون تجاري243
الضریبة على الرواتب واالجور والمخصصات دراسة  قانون تجاري244

مقارنة
2016د.عباس مفرج الفحل

5

 Public Financed.samir slahaddinقانون تجاري245
hamdi

2016
7

201510الدكتور ھیوا الحیدريالتصرف في المال الشائعقانون تجاري246
201512العمید الدكتور عباس نصرهللالنظریة العامة للضریبة والتشریع الضریبيقانون تجاري247
20157العمید الدكتور عباس نصرهللالمالیة العامة والموزانة العامةقانون تجاري248
مسؤولیة الوسیط المدنیة تجاه المستثمر في سوق قانون تجاري249

االوراق المالیة
2015د.عبد هللا الطائي

8

20157د.سمیر صالح الدین حمديالمالیة العامة دراسة مقارنةقانون تجاري250
إرادة االختیار في العقود الدولیة التجاریة والمالیة قانون تجاري دولي251

دراسة مقارنة
2013االستاذ عوني الفخري

5

وسائل االستثمار وتوزیع الخسائر في البنوك االسالمیة  قانون تجاري252
دراسة مقارنة

2013اسامة الكردي
7

20135مھى حاجي شاھینالتنزیالت في قانون ضریبة الدخل دراسة مقارنة قانون تجاري253
201312د. رجاء شریفأثر الضریبة على القیمة المضافة دراسة مقارنة قانون تجاري254
20135طالب برایم سلیمانالعالمة التجاریة المشھورة دراسة مقارنة قانون تجاري255
201310د. جیھان فقیھعقود البث الفضائي قانون تجاري256
 Means of payement and credit systems inقانون تجاري257

lebanon
D.MALEL ABLA2012

5

20117د. عمار حبیب جھلولالنظام القانوني لحوكمة الشركاتقانون تجاري258
النقود االلكترونیة كاحدى وسائل الدفع تنظیمھا القانوني قانون تجاري259

والمسائل الناشئة عن استعمالھا
2011د. طارق حمزة

10

201110ھبة عبد هللاعقود التجارة االلكترونیة دراسة مقارنةقانون تجاري260
الحمایة المدنیة للمستھلك في عقود التجارة االلكترونیة  قانون تجاري261

دراسة مقارنة
2011د. موفق حماد عبد

10

20105د. غسان رباححمایة المستھلكقانون تجاري262
BANKING LAWSDR.MALEK  ABLA20097قانون تجاري263
20095ناصر شومانأثر السریة المصرفیة على تبییض االموالقانون تجاري264
عناوین مواقع االنترنت حمایتھا وتسجیلھا وتنازعھا مع قانون تجاري265

الماركات التجاریة
2008نصیر الدین احمد

7

20078د. مالك عبالقوانین المصارفقانون تجاري266
المزاحمة غیر المشروعة في وجھ حدیث لھا  الطفیلیة قانون تجاري267

االقتصادیة دراسة مقارنة
2004د. حلمي الحجار

5

7*****الیاس ابو عیدالقرارات الكبرى في االجتھاد اللبناني والمقارن ج 65قانون تجاري268

قانون دولي عام وخاص
20205د.تمارا بروسالح الیورانیوم المنَضب بین الحظر واالستخدامقانون دولي269
20204د.ریم ابراھیم فرحاتالمبسط في مبادئ حقوق االنسانقانون دولي270
20207علي یاسین الشمريالباعث في الجریمة االرھابیة دراسة مقارنةقانون دولي جنائي271
272

قانون دولي دستوري
التزام السلطات االتحادیة بمكافحة اإلرھاب دراسة 

دستوریة مقارنة
د.أحمد فاضل محّمد الصفّار

202010

273
قانون دولي

السلطة والدولة العراقیة في ظل قرارات مجلس االمن 
الدولي ما بین 1990-2011م

202012عبد الصمد الغریري

274
قانون دولي

المفاوضات مع المجموعات المسلحة دراسة في 
المتغیرات الراھنة لقواعد القانون الدولي العام

د.احمد الفتالوي- یقظان 
20207الیعقوبي

20207نجالء األسديتدویل عقود المستھلكین وأثره في تنازع القوانین قانون دولي275
قة األوزون قانون دولي276 ة لط ة الدول ة القانون 20207أحمد  ألمكصو الحما
ةقانون دولي جنائي277 ع محمد الفاضل- أحمد مو -القانون الجنا الدو والمواءمة ال

عاوي 20204وفواز  ال



278
قانون دولي

قطع العالقات الدبلوماسیة مع دراسة تطبیقیة للنموذج 
20197سعود سوید العبیديالعراقي االیراني

279
قانون دولي

العالقات الصینیة السوریة في ضوء العالقات الدولیة 
20197عالء الدین عثمانوالقانون الدولي العام 2018-2003

20198د.احمد عبیس الفتالويالقانون الدولي االنسانيقانون دولي280
المنازعات القانونیة بین العراق والكویت دراسة في إطار قانون دولي281

القانون الدولي
2019سھاد حسن األسدي

10

قانون إقامة األجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 بین قانون دستوري282
التشریع والتطبیق

2019ثائر لقمان اإلبراھیمي
4

القانون الدبلوماسي والقانون الدولي في أحكام الشریعة قانون دولي عام283
اإلسالمیة

د. شڤان احمد عبد القادر -د. 
عبد الغفور كریم علي غفور

2019
4

2019د.جاسم زورالمرأة زمن الحرب بین الواقع وحمایة القانون الدوليقانون دولي عام284
10

دور المنظمات الدولیة المتخصصة في حمایة البیئة من قانون دولي285
التلوث

2019إیاد محمود كریم الداودي
4

دور منظمة األمم المتحدة في تطبیق مبدأ التدخل الدولي قانون دولي عام286
اإلنساني

2019سماح  العلیاوي
12

20194ئاراس عبدهللا نجم الدیندور وزیر الخارجیة في العالقات الدولیةقانون دولي عام287
المسؤولیة الدولیة عن الضرر في نطاق القانون الدولي قانون دولي عام288

العام
2019بریز فتاح یونس النقیب

5

آفاق ومستقبل المحكمة العربیة لحقوق اإلنسان دراسة قانون دولي289
تحلیلیة مقارنة

2019حسن یاسین المحمد
7

Droit international publicdr.mariam tarchichi20194قانون دولي290
القانون الجنائي الدولي دراسة تحلیلیة قانونیة إزاء قانون دولي جنائي291

قضایا دولیة منتخبة
2019د.أحمد عبیس الفتالوي

10

دراسات في القانون الخاص  ج1استقالل السلطة قانون دولي خاص292
القضائیة في لبنان واقع وتحدیات السریة الطبیة في 

النظام القانوني اللبناني المسؤولیة عن الخطأ الطبي بین 
القانون والواقع حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة 
الحق في الصورة على االنترنت نظرة عامة في التحكیم 

التجاري الدولي في النظام القانوني اللبناني تحویل 
الجنس في النظام القانوني اللبناني

2019د.ھانیة فقیھ دندش

7

حق الضحیة في التعویض في ضوء القانون الجنائي قانون دولي جنائي293
الدولي

2019محمد ریاض سمیسم
8

المسؤولیة الدولیة الناشئة عن دعم المجموعات قانون دولي294
المسلحة دراسة تحلیلیة قانونیة في ضوء معیار السیطرة 

الكاملة والسیطرة الفعالة

2019صادق باقر إبراھیم العلوي
7

الرقابة الدولیة والوطنیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي قانون دولي295
لحقوق اإلنسان

2019محسن حنون غالي
12

201812د.فاروق االعرجيمباحث في القانون الدولي للبحار ج2قانون دولي296
أثر النزاعات المسلحة على البیئة دراسة تطبیقیة وفقا قانون دولي297

للقانون الدولي االنساني والقانون البیئي الدولي
د.سالفة طارق الشعالن -عبد 

الكریم الشعالن
2018

12

االتفاق النووي االیراني مع الدول الكبرى تداعیاتھ قانون دولي298
االستراتیجیة وانعكاساتھ االقلیمیة

2018جبار فریج عباس
5

ضمانات حق المتھم في محاكمة عادلة في ضوء قانون دولي جنائي299
المواثیق والصكوك واالعالنات الدولیة المعنیة بحقوق 
االنسان دراسة مقارنة باحكام القانون الدولي الجنائي 

والتشریعات الجنائیة الداخلیة

2018د.عادل یوسف الشكري

25

الھجمات السیبرانیة دراسة قانونیة تحلیلیة بشأن قانون دولي300
تحدیات تنظیمھا المعاصر

2018د.احمد عبیس الفتالوي
4

20185د.محمد حسن دخیلالمنظمات الدولیة قانون دولي301
201812علي عبدهللا أسودالمسؤولیة الدولیة عن انتھاكات حقوق اإلنسانقانون دولي302



المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة في ضوء قانون دولي303
اتفاقیة بازل 1989

2018مصطفى فاضل السویعدي
4

20188عبیر علي عبد العزیز شريالمركز القانوني للمبعوث الدبلوماسيقانون دولي304
201810حیدر كاظم عبد عليآلیات تنفیذ القانون الدولي اإلنسانيقانون دولي305
20187سامان حسینالجوانب األجرائیة في عقود النفط دراسة مقارنةقانون دولي306
المعتقلین العراقیین وأبرز مظاھر انتھاكات العدالة في قانون دولي307

العراق وانتكاستھا
2018د.عبد القادر القیسي

10

20184د.حیدر كاظم عبد عليحمایة النساء واالطفال اثناء النزاعات المسلحةقانون دولي308
2018د.جعفر عبد األمیر الیاسینالعنف ضد األطفال دراسة تاریخیة قانونیة اجتماعیةقانون دولي309

12

مباحث في القانون الدولي الخاص تنازع القوانین مفھوم قانون دولي310
قاعدة االسناد وخصائصھا دراسة مقارنة في تنازع 
القوانین مشكلة المسائل االولیة في تنازع القوانین 

دراسة مقارنة النظریة الشخصیة المحددة لدور الالرادة 
في اختیار القانون الواجب التطبیق أثر النظام العام في 

انعقاد الزواج

2018د.كریم مزعل شبي

10

2018ثامر عبد العزیز السعیداالرھاب في العراق بین اسبابھ الحقیقیة وابعاده االقلیمیةقانون دولي311
7

القضاء وضماناتھ لحقوق االنسان في الشریعة االسالمیة قانون دولي312
والقانون دراسة تحلیلیة تأصیلیة

صدام حسین یاسین العبیدي-
عواد حسین یاسین العبیدي

2018
8

2018زیان خوشھ ویست بیروتاالعتراف بالدولة بین التصور القانوني والتعامل الدوليقانون دولي313
4

2017صالح أنور حمدالعالقات الدبلوماسیة والقنصلیة دراسة تحلیلیة ومقارنةقانون دولي314
10

2017مسعود عبد الرحمن اسماعیلحمایة االعیان المدنیة في اطار القانون الدولي االنسانيقانون دولي315
5

مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة دراسة قانون دولي316
تحلیلیة مقارنة

2017رمضان احمد السندي
7

20174د.كمال سعدي مصطفىدراسات في القانون العامقانون دولي317
احتالل العراق من وجھة نظر القانون الدولي دراسة قانون دولي318

قانونیة تحلیلیة
2017د.عبد الصمد زه نكنھ

8

التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث دراسة قانون دولي319
تحلیلیة مقارنة

2017د. سنكر داود محمد
7

2017د.صالح الدین احمد حمديالقواعد اآلمرة في القانون الدولي العام jus cogensقانون دولي320
8

مشروعیة القتل المستھدف باستخدام الطائرات المّسیرة قانون دولي321
في مافحة االرھاب

2017ھیمن تحسین حمید
3

منظمة االمم المتحدة united nations  بعثة االمم قانون دولي322
unami المتحدة لمساعدة العراق

2017د.محمد العیساوي
5

20174د.ریم ابراھیم فرحاتالمبسط في شرح حقوق االنسانقانون دولي323
20175د.كریم مزعل شبيالتكییف في تنازع القوانین دراسة مقارنة قانون دولي خاص324
اللجوء في ضوء احكام القانون الدولي والشریعة قانون دولي سیاسي325

االسالمیة دراسة مقارنة
2017د.ایاد یاسین حسین

12

الحرب الشرعیة والحرب المشروعة تقییم اداء مجلس قانون دولي سیاسي326
االمن

2017د.علي عبد هللا فضل هللا
10

المحامي الدولي دراسة قانونیة تحلیلیة حیال دور قانون دولي327
المحامي في ضوء القضایا الدولیة اإلنسانیة

 أحمد عبیس نعمة الفتالوي - 
ومسلم صالح مھنا

2017
7

المسؤولیة عن افعال الشركات العسكریة واالمنیة  قانون دولي -جنائي328
الخاصة في ضوء احكام القانون الدولي االنساني

2017ھھ لو نجات حمزه
5

دور الدبلوماسیة السعودیة في حل الصراعات العربیة قانون دولي -سیاسي329
دراسة حالة العراق - فلسطین لبنان الیمن

د.معتز عبد القادر محمد 
الجبوري

2017
5

2016د. عماد الدھام  وطلعت الحدیديشرح  احكام قانون الجنسیة دراسة مقارنةقانون دولي330
7

201615د.نجاة جدعونحقوق االنسان نص اجتھاد فقھ دراسة مقارنةقانون دولي331



الجرائم الدولیة وقانون الھیمنة في ضوء المحكمة قانون دولي332
الجنائیة الدولیة

2016د.سلمان شمران العیساوي
10

2016كاوه جوھر درویشنظام التصویت في مجلس االمن واثره في حقوق االنسانقانون دولي333
7

نشأة وتكوین المحكمة الجنائیة الدولیة ونص اتفاقیة قانون دولي334
روما االساسیة

ھیمداد مجید المرزاني -د.عبد 
الغفور كریم علي

2016
5

اختصاص مجلس األمن في طلب إرجاء التحقیق أو قانون دولي335
المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة  الدولیة

2016محمد جبار جدوع العبدلي
5

أثر القانون الدولي العام في تطور عقود االمتیازات قانون دولي336
النفطیة دراسة تطبیقیة حول منظمة الدول المصدرة 

للنفط اوبك

2016علي عبد الرزاق االنباري
5

2016بشار مھدي االسديحكم االستخدام السلمي للطاقة النوویة في القانون الدوليقانون دولي337
7

الحمایة الدولیة للبیئة منذ مؤتمر ستوكھولم لعام 1972 قانون دولي338
حتى مؤتمر الدوحة لعام 2012

2016محمد وجدي نور الدین علي
7

أزمة میاه الرفداین بین اطماع الجوار الجغرافي والقانون قانون دولي339
الدولي

2016د.سلمان شمران العیساوي
15

القانون الدولي الخاص دراسة تحلیلیة في تنازع القوانین قانون دولي340
وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفیذ االحكام 

االجنبیة

2016د. یونس صالح الدین علي
15

القانون الدولي الخاص دراسة تحلیلیة في النظام قانون دولي341
القانوني للجنسیة  والموطن والمركز القانوني لالجانب

2016د. یونس صالح الدین علي
12

2016د.عبد الصمد زنكنةانتھاء مھمة المبعوث الدبلوماسى والبعثة الدبلوماسیةقانون دولي342
12

20167د.شیروان ھادي اسماعیلالحمایة القانونیة للمنتجات الوطنیةقانون دولي343
المحكمة الجنائیة الدولیة  نشأتھا وطبیعتھا ونظامھا قانون دولي344

االساسي دراسة في القانون الجنائي الدولي
2016د.فاروق االعرجي

7

القانون الواجب التطبیق على الجرائم امام المحكمة قانون دولي345
الجنائیة الدولیة دراسة في نظام روما االساسي

2016د.فاروق االعرجي
12

2016یاسر علي الصافيالنظام القانوني للمالحة البحریة في المضایق الدولیةقانون دولي346
7

الطبیعة القانونیة لعقود االستثمار النفطي وتسویة قانون دولي347
منازعاتھا

 عبد هللا ناصر عبد الھادي أبو 
جما العجمي

2016
7

الحمایة الدولیة لالھداف المدنیة دراسة في ضوء قانون دولي348
القانون الدولي االنساني

2016د.مالك منسي الحسیني
8

الحمایة القانونیة الدولیة للطفل دراسة إحصائیة قانونیة  قانون دولي349
اجتماعیة

2015د.جعفر  عبد االمیر الیاسین
5

الحمایة الدولیة لألطفال والنساء في حالة النزاعات  قانون دولي350
المسلحة

2015كرار صالح حمودى
4

201512د.كاوه عمر محمدالتحكیم في منازعات العقود النفطیةقانون دولي351
20157احمد حمید البدیريالحمایة الدولیة للبیئة اثناء النزاعات المسلحةقانون دولي352
اإلرھاب وغسیل األموال  كأحد مصادر تمویلھ  دراسة قانون دولي353

مقارنة
2015د.ھناء االسدي

25

201515د.فاروق االعرجيمباحث في القانون الدولي للبحار ج1قانون دولي354
20157طالب  رشید یادكارأسس القانون الدولى العامقانون دولي355
المشاكل القانونیة للمیاه الدولیة وتسویة منازعاتھا قانون دولي356

دراسة تحلیلیة مقارنة
2015د.صالح انورحمد عبد هللا

5

التمییز ضد المرأة في ضوء أبرز المواثیق الدولیة قانون دولي357
دراسة مقارنة

2015د.رنده الفخرى
5

دور المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة االمریكیة في قانون دولي سیاسي358
حمایة الحقوق والحریات

2015مدین الكلش
5



2015د. رندة الفخرىالطفل والجریمة في ظل قانون االحداث والقواعد الدولیة قانون دولي جنائي359
7

201410خالد جواد الجشعمىالمعاھدات الدولیة والسیادة الوطنیةقانون دولي سیاسي360
20145د.صالح الدین احمد حمدىالعدوان في ضوء القانون الدولي العامقانون دولي361
مشكلة االسلحة التقلیدیة بین جھود المجتمع الدولى قانون دولي362

والقانون الدولى العام
2013د. احمد الفتالوي

10

20137د. ضیاء عبد هللا عبود الجابرابحاث في القانون  العامقانون دولي363
20135د. حقي اسماعیل النداويالحصانة البرلمانیة وكیفیة زوالھا دراسة مقارنةقانون دولي364
2013د.حقي على النداويالنزاعات الدولیة للمیاه المشتركة في بالد ما بین النھرینقانون دولي365

5

دور المبعوث االممي في تسویة النزاعات ذات الطابع قانون دولي366
الدولي

2013د. بشارت رضا زنكتة
8

الوسائل القانونیة لمجلس االمن في تدویل النزاعات قانون دولي367
الداخلیة وتسویتھا دراسة تحلیلیة تطبیقیة

2013د. فرست سوفي
7

القانون الدبلوماسى والقنصلى دور االمم المتحدة في قانون دولي368
تدوینھ وتطویره

2013عبد الكریم كاظم عجیل
5

20133د.رنده الفخرىدلیل الطالب الى حقوق االنسانقانون دولي369
2013د.عماد خلیل ابراھیممسؤولیة المنظمات الدولیة عن اعمالھا غیر المشروعةقانون دولي370

12

اللجوء السیاسي بین النظریة والتطبیق في ضوء القانون قانون دولي371
الدولى العام

2013االستاذة تمارا برو
5

دراسات في القانون الدولي العام في القانون الدولي قانون دولي372
الجنائي ضوء على المیثاق الشرعیة الدولیة حق تقریر 

المصیر استخدامات القوة االرھاب التسویة السلمیة 
للنزاع قواعد حقوق االنسان القانون الدولي االنساني 

المحكمة الجنائیة الدولیة المسؤولیة الدولیة

2013د.صالح الدین احمد حمدي

8

20135الدكتور اكرم یاغيالوجیز في القواعد القانونیة لحقوق االنسانقانون دولي373
حمایة الملكیة الخاصة في ضوء االتفاقیات الدولیة قانون دولي سیاسي374

لحقوق االنسان دراسة تحلیلیة مقارنة
2013ھیمن بایز

7

20135احمد الحمدانيتجارة االسلحة واثرھا في انتھاكات حقوق االنسانقانون دولي سیاسي375
201310د. توفیق الحاجالقرار 1373 والحرب  على االرھابقانون دولي سیاسي376
الجریمة االرھابیة دراسة في ضوء قانون مكافحة  قانون دولي جنائي377

االرھاب
2013حیدر علي نوري

10

جریمة اغتیال الرئیس رفیق الحریري المرحلة السابقة  قانون دولي جنائي378
للمحاكمة والقرار االتھامي

2013د.سامر عبد هللا
5

القانون الدولي لحقوق االنسان في ظل العولمة دراسة قانون دولي379
مقارنة

2012الدكتور عماد خلیل ابراھیم
8

20128االستاذ عامر عباسالبرنامج النووي االیراني في ضوء القانون الدوليقانون دولي سیاسي380
االرھاب في وجھ المساءلة الجزائیة محلیاً ودولیاً دراسة  قانون دولي جنائي381

مقارنة
2012الدكتور راستي الحاج

10

موسوعة القانون الدولي العام 1\14 تتضمن 14 مجلدا"قانون دولي382
  المبادئ والمصادر - االشخاص القانونیة الدولیة -
النطاق الدولي - االتفاقیات والمعاھدات الدولیة للنقل 
البري -القانون البحري- اتفاقیة االمم المتحدة لقانون 

البحار -القانون الجوي - حقوق االنسان -القانون الدولي 
االنساني - قانون مكافحة االرھاب الدولي -العالقات 
الدبلوماسیة والقنصلیة -التحكیم الدولي  -المعاھدات 

واالتقافیات الدولیة -مجالس واحالف

2012االستاذ محمد علوه

110

international  organizationsD. hassan al khatib201110قانون دولي383
20117د. عبد الرسول االسديالجنسیة والعالقات الدولیةقانون دولي384
2011د.محمود یعقوبالمفھوم القانوني لالرھاب دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنةقانون دولي385

10



20117د. بشار االسعدعقود الدولة في القانون الدوليقانون دولي386
20117د. ھادي المالكيالمدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق االنسانقانون دولي387
20115د.ھادي نعیم المالكيشرط الدولة االكثر رعایةقانون دولي388
د.اسامة العجوز ود.سامي القانون الدولي الخاصقانون دولي389

منصور
2009

10

2009منشورات زین الحقوقیةقواعد ھامبورغ باللغات الثالث عربي -فرنسي - انكلیزي قانون دولي مدني390
4

قضیة اغتیال الشھید رفیق الحریري ورفاقھ ھل یمكن ان  قانون دولي جنائي391
تدق باب المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ؟

2006ھیثم فخر الدین
2

20043د.عصام اسماعیلترحیل االجانبقانون دولي392
199730د. عبد الكریم علوانالوسیط في القانون الدولي العام 1\4 (توزیع )قانون دولي393

 قانون دستوري
202012د.علي یوسف الشكريخفایا صناعة الدستورقانون دستوري394
202010د.سامر حمید سفرمنظمات المجتمع المدني دراسة قانونیة مقارنةقانون دستوري395
20204محمد شحادةتفسیر الدستور بین المشرع والقضاء الدستوريقانون دستوري396
397

قانون دستوري
القوانین واالنظمة المتعلقة برئاسة الجمھوریة العراقیة 

20202علي العكیلي - لمى الظاھريفي ظل دستور 2005

أصول تكویـن السلطة اإلجرائیة في النظامیـن البرلماني  قانون دستوري398
والرئاسي

د. فالح مصط صديق
202010

 قانون دستوري399
وضع السلطة التنفیذیة في النظام الفدرالي

رافع خ صالح ش 
202012

400
قانون دستوري

ظاھرة العزوف عن المشاركة في االنتخابات العامة 
2019حسین سلیمان سكروتاثیرھا في شرعیة السلطة

5

401
2019ممدوح منیر سلیماناالمم المتحدة والمساعدات االنتخابیةقانون دستوري

5

402
قانون دستوري

اشكالیة تكوین الحكومة والمركز الدستوري لرئیسھا 
2019د.شالل الصرایفيواعضائھا دراسة مقارنة العراق لبنان

8

403
20195احمد علي الكنانيدور جدول أعمال البرلمان في االستقرار التشریعيقانون دستوري

404
201912د.عبد االمیر المسلمانينظریة أعمال السیادة في الدستور والتشریعقانون دستوري

405
2019د.خاموش عمر عبدهللادور السلطات الثالث في حمایة الحقوق والحریاتقانون دستوري

7

406

قانون دستوري

مقومات الدستور الدیمقراطي والیات المدافعة عنھ 
دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة في ضوء المبادئ العامة 

2019د.سرھنك البرزنجيللدساتیر المعاصرة
8

407
20197د.سرھنك البرزنجيدراسات دستوریة معمقةقانون دستوري

2019سلیم شعبان محمد طاھر بروالدساتیر الجامدة وأثرھا في استقرار النظام السیاسيقانون دستوري408
5

20194إدریس عبد هللا فیصلالمرأة في القضاء دراسة مقارنةقانون دستوري409
20195د.خاموش عمر عبدهللاستفتاء تقریر المصیر دراسة تحلیلیة مقارنةقانون دستوري410
20195خالد سالم سعید شوانيتأثیر حالة الطوارئ على العالقة بین سلطات الدولةقانون دستوري411
سجل الناخبین وأثره في نزاھة االنتخاب دراسة قانونیة قانون دستوري412

مقارنة
2019شاھین قاسم حسن

4

20198د.محمد طيمصادر القانون الدستوري اللبنانيقانون دستوري413
سلطات الرئیس األمریكي في الظروف االستثنائیة دراسة قانون دستوري سیاسي414

تحلیلیة مقارنة
2019د.شداد خلیفة خزعل التمیمي

7

دور السلطة التشریعیة في تقیید الحقوق والحریات قانون دستوري415
العامة دراسة مقارنة

2019علي صبري حسن
7



التنظیم الدستوري الستغالل الموارد النفطیة في الدول قانون دستوري416
الفدرالیة

2019ھاشم عبد هللا محمد
7

201912الدكتورة آالء مھدي مطرحجیة أحكام وقرارات القضاء الدستوريقانون دستوري417
2019عدنان المیاحيدبلوماسیة مجلس التعاون الخلیجي اتجاه الربیع العربيقانون دستوري دولي418

7

2018محمد رشید مصطفىالرقابة على دستوریة التشریعات الحكومیة دراسة مقارنةقانون دستوري419
10

20184د.سعید علي غافلبحوث علمیة في القانون العامقانون دستوري ادراي420
201810د.فاضل الغراويالفدرالیة وتطبیقاتھا الدستوریةقانون دستوري421
2018یاسین عبد األمیر طعمھ الكوفيالتنظیم الدستوري لألنظمة البرلمانیةقانون دستوري422

7

توازن السلطة وفاعلیة النظام السیاسي دراسة تحلیلیة قانون دستوري -سیاسي423
في االداء النیابي والحكومي على وفق الدستور العراقي 

لسنة 2005

2018د.فالح مطرود العبودي
10

201812د علي یوسف الشكريالوسیط في فلسفة الدولةقانون دستوري424
20185محمد عبد الرحیم حاتمالمحكمة االتحادیة العلیا في الدستور العراقيقانون دستوري425
الجھة المختصة بتقدیم مشروعات القوانین الى البرلمان قانون دستوري426

دراسة مقارنة
2018إیمان قاسم ھاني الصافي

5

التنظیم القانوني للحمالت االنتخابیة من منظور دستوري قانون دستوري427
ومالي

2018عكاب أحمد محمد العبادي
7

201812د.جواس حسن رسولالبرلمان األوروبي طریق إلى التكامل األوروبيقانون دستوري428
األصول الدستوریة والتكوین المؤسساتي للسلطات قانون دستوري429

الفدرالیة
2018د.رافـع خضر صالح شبّـر

7

201810د.رافـع خضر صالح شبّـرازدواجیة السلطة في الدولة االتحادیةقانون دستوري430
نظام المجلسین دراسة تحلیلیة مقارنة الوالیات المتحدة قانون دستوري431

االمریكیة - المانیا - سویسرا - الیابان - الھند - العراق
2018رزكار عبدال محمود

5

صالحیات مجلس الوزراء بین النص الدستوري قانون دستوري432
والممارسة العملیة

2018محمد مشیك
7

استقالل السلطة القضائیة واثره في نظام دولة القانون قانون دستوري433
دراسة مقارنة

2018د.احمد الفتالوي
10

20188د.علي یوسف الشكريمجلس الوزراء العراقي من االحتالل الى االستقاللقانون دستوري434
20177د.حنان محمد القیسيمسؤولیة القاضي بین التقیید واالطالققانون دستوري435
201712د.عدي البدیريظاھرة العزوف االنتخابي في العراققانون دستوري436
ادارة العملیة االنتخابیة في دول ما بعد النزاع دراسة قانون دستوري437

مقارنة
2017د.ئارام نجم الدین عبد الغفور

7

الظروف القضائیة المخففة في التشریع العراقي دراسة قانون دستوري438
مقارنة

2017علي حمزة عسل الخفاجي
4

ـراالختصاص القضائي للبرلمانقانون دستوري439 20177رافع خضر صالح شـُبـَّ
20177د.علي الشكريالوجیز في النظام الدستوري العراقيقانون دستوري440
دستور الوالیات المتحدة االمریكیة معطیات علمیة قانون دستوري441

تاریخیة وقانونیة
ھیمن قاسم بایز - عبد الغفور 

كریم علي
2017

4

201710د.رافح خضر صالح شبرالسلطة التشریعیة في النظام الفیدراليقانون دستوري442
20178د.علي یوسف الشكريالوسیط في فلسفة الدستورقانون دستوري443
القانون االنتخابي بمفھوم منطلقات الحقوق ومحددات قانون دستوري444

المشاركة وتحدیات التمثیل ؟
2017علي احمد خلیفة

12

الحكومة االئتالفیة في ظل دستور العراق لعام 2005 قانون دستوري445
دراسة مقارنة مع لبنان وإیطالیا

2017شداد خلیفة خزعل التمیمي
5

قانون دستوري - 446
سیاسي

ظاھرة فراغ السلطة في دول عالم الجنوب األسباب 
والنتائج

2017د.اسراء عالء الدین نوري
8

2017ثائر علي صبارالقانون االجنبي امام القاضي الوطني دراسة مقارنة قانون دستوري447
7

20174د.عدي البدیريالعنف االنتخابيقانون دستوري جنائي448
2016ضیاء الكنانيجرائم الدعایة االنتخابیة دراسة مقارنة قانون دستوري  جنائي449

7



رئیس الدولة في النظام الوراثي دراسة في الدساتیر قانون دستوري450
العربیة

2016د.علي الشكري
10

المستنیر من تفسیر أحكام الدساتیر دراسة دستوریة قانون دستوري451
فقھیة قضایا مقارنة

2016د.علي ھادي عطیة الھاللي
7

حیدر  عبد هللا عبود جابر التنظیم القانوني النتخاب اعضاء مجالس المحافظاتقانون دستوري452
االسدي

2016
7

20167د.محمد طھ الحسینياالختصاص المالي للسلطة التشریعیةقانون دستوري453
االختصاصات الدستوریة البرام المعاھدات في الدولة قانون دستوري454

الفدرالیة دراسة تحلیلیة مقارنة
2016د.لقمان عمر حسین

10

20167د.محمد طھ الحسینيمبادىء القانون الدستوريقانون دستوري455
المدخل لدراسة السلطتین التشریعیة والقضائیة العراقیةقانون دستوري456

 introduction to the study of the Iraqi 
legislative and judiciary authorities

2016د.احمد عبیس نعمة الفتالوي

3

2016جعفر وادي عباس- سعید غافلعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال القضاء دراسة مقارنةقانون دستوري457
8

طبیعة السلطة العامة وأثرھا في المشاركة السیاسیة قانون دستوري458
دراسة مقارنة

2015د.فالح مطرود العبودي
8

الطبیعة الدینامیكیة للدستور الفدرالي دراسة تحلیلیة قانون دستوري459
مقارنة

2015د.عثمان علي دبسي
12

2015د.احمد عبیس نعمة الفتالويالتشریع السلیم ومعوقات العملیة التشریعیة في العراققانون دستوري460
4

201510د.سیروان زھاويالنظام البرلماني دراسة مقارنةقانون دستوري461
2015صالح منعم العبدلىالضمانات الدستوریة لحقوق االنسان دراسة مقارنةقانون دستوري462

7

2013عبد الرحمن زیباريالسلطة القضائیة في النظام الفدرالي دراسة مقارنةقانون دستوري463
10

20135بیخال مصطفىدراسة حول فكرة القانون في الدستورقانون دستوري464
20135عبد الكریم ماروكالمیسر في شرح قانون البلدیة الجزائريقانون دستوري465
20137د.احمد الفتالويالنظام الالمركزى وتطبیقاتھ دراسة مقارنةقانون دستوري466
2013د.محمد طيالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة (طبعة الثامنة)قانون دستوري467

10

20137فرمان حمداختصاصات المحكمة االتحادیة العلیا في العراققانون دستوري468
2013د. مصباح ولید عرابيتطور نظریة االعمال الحكو میة دراسة مقارنة قانون دستوري اداري469

5

القانون العام  the common law قضایا دستوریة -قانون دستوري -اداري470
قضایا اداریة -قضایا جنائیة -قضایا مدنیة

2012الدكتور حسان الخطیب
7

20128الدكتور محمد ثامرمدخل للقانون الدستوري قانون دستوري471
النظم االنتخابیة دراسة حول العالقة بین النظام السیاسي قانون دستوري472

والنظام االنتخابي دراسة  مقارنة
2011د.عصام نعمة اسماعیل

10

النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة قانون دستوري473
االتحادیة العلیا

2011د. علي الھاللي
7

2011د. حیدر المولىالتضامن الوزاري والحكومات االئتالفیة دراسة مقارنةقانون دستوري474
10

2011د. لقمان عمر حسینمبدأ المشاركة في الدولة الفدرالیة دراسة تحلیلیة مقارنةقانون دستوري475
7

 LE CONSEIL D'ETAT LIBANAISقانون دستوري476
JUGE CONSTITUTIONNEL

WASSIM WEHBE2005
4

LES LOIS CONSTITUTIONNELLESWASSIM WEHBE20053قانون دستوري477

سیاسیة



السردیة الساخرة في مواجھة االستبداد عراقان ما قبل سیاسة478
وبعد 2003 أنموذجاً النكتة السیاسیة ھدفھا سلطة القمع 
سالحھا مَشفر بالسخریة قوتھا بید ضعفاء شجعان في 

مواجھة االستبداد اقویاء خائفین

2020عامر القیسي

12

479

سیاسة
ة من 1990 - ا للف ادة العراق واستقالله الس س

ة ل ة وآفاق مستق ل 2010م دراسة تحل

ري  د الصمد  الغ ع

2020
10

480

سیاسة
وضع الكورد في ضوء القانون الدولي العام العراق 

2019د.لقمان فاروق نانھ كھ لينموذجاً 1920-2003 دراسة وصفیة  وتحلیلیة مقارنة
8

201910د.حیدر صبخي الجورانيالسیاسة الخارجیة الكویتیة تجاه العراق بعد 2003سیاسة481
20197د.حیدر صبخي الجورانيالعالقات العراقیة الكویتیة 1990م-2011مسیاسة482
2019د.أحمد خضیر عباس الرماحينطاق العالقات العراقیة الكویتیة بعد العام 1990 سیاسة483

8

الحریة والدیمقراطیة البدائیة في الحضارات القدیمة سیاسة484
تأصیل األصول

2019د. مزھر الخفاجي
4

إستراتیجیة األمن الوطني العراقي إزاء التحدیات سیاسة485
الخارجیة بعد  2003

2019علي محمد الفتالوي
8

كو كلوكس كالن التاریخ السیاسي للصراع العرقي في سیاسة486
الوالیات المتحدة 1865- 1915 دراسة وثائقیة ج1 

اإلمبراطوریة الخفیة – عھد اإلرھاب ج2 الزنوج وثالثیة 
الخوف والعزل والحرمان

2019أ.د. كریم صبح

22

مستقبل العالقات األمیركیة - األوروبیة حیال روسیا سیاسة487
االتحادیة

2019د.أحمد خضیر الرماحي
10

20198د.علي یوسف الشكريانحراف السلطة في العراقسیاسة488
جمھوریو الوالیات المتحدة االنشقاق وتأسیس الحزب سیاسة489

التقدمي
2019أ.د. كریم صبح

5

مكتب التحقیقات الفدرالي والسود األمریكیون حزب الفھد سیاسة490
االسود اًنموذجا1971-1966

2019أ.د. كریم صبح
8

جذور الثورة والعنف واالستبداد في المجتمع العراقي سیاسة491
القدیم

2019د.مزھر الخفاجي
10

2019عامر القیسيشیاطین الدیمقراطیة في العراق 2010-2014-2018سیاسة492
12

201818د. سماح العلیاويمستقبل الشرق األوسط ومالمح نظام عالمي جدید سیاسة493
201810عبد هللا علي عبوبحوث دولیة معاصرةسیاسة494
تأثیر الثقافة السیاسیة في األنظمة االستبدادیة سیاسة495

والدیمقراطیة
2018د. مھدي جابر مھدي

4

الواقع العربي في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة بعد عام سیاسة496
2010

2018د. سماح العلیاوي-د.زید الطائي
18

20173د.كلود عطیةفیروس الثورات العربیةسیاسة497
2018د.سماح مھدي صالح العلیاويمستقبل العراق بعد االحتالل االمیركيسیاسة498

10

السیاسة الخارجیة األمریكیة المعاصرة خیارات وتحدیات سیاسة499
وانتھاكات

2017م. زینـة كمـال خورشید آغا
3

السیاسة الخارجیة االمیركیة تجاه ازمة السودان بین سیاسة500
عامي 2011-2005

2017مرتضى عزیز رشید الجبوري
5

العالقة بین الفرد والسلطة في الفكر االسالمي دراسة سیاسة اسالمي501
تحلیلیة فكریة

2017د.عبد هللا حسن الورتي
7

20173د.عواد الحردانالنظام السیاسي دراسة في علم االجتماع السیاسيسیاسة502
20168علي محسن ابو جویدسیاسة العراق االقلیمیة بعد عام 2003سیاسة503
الحقوق السیاسیة للمرأة في دول الخلیج العربي دراسة سیاسة504

مقارنة بین النظم الكویت قطر البحرین
2016زینب علي رحومة

8

السیاسات البیئیة قواعد الحق والمسؤولیة بین مشتمالت سیاسة505
الخیارات الممكنة وافاق العالمیة المرجوة

2016د.علي احمد خلیفة
7



20167د.محمد طھ الحسینياالنظمة السیاسیةسیاسة506
السیاسة النفطیة في العراق محددات االستثمار االجنبي سیاسة507

واالستثمار الوطني
2016حسن رشك غیاض الدبیسي

7

20157د.كاوه عمر محمدالنفط ومنازعات عقود استغاللھسیاسة508
20158عدي البدیريدور األحزاب في الحیاة السیاسیة االمریكیةسیاسة509
2013حمد جاسممستقبل النظام السیاسي في جمھوریة ایران االسالمیةسیاسة510

7

الفكر السیاسي والبناء االیدیولوجي بین المجتمع العربي سیاسة511
االسالمي والكیان الصھیوني

2013د. حسین على الحاج حسن
4

2013د. حسین على الحاج حسنتاریخ االسالم السیاسي الدعوة والتشریع وبناء الدولةسیاسة512
7

Major Elements in political scienceDR.hassan khatib201210سیاسة513
20125الوزیر علي حسن خلیلصفحات مجھولة من حرب تموز2006سیاسة514
 Unknown Pages of the july 2006 warMinister ali hassanسیاسة515

khalil
2012

5

أمن القارة االوروبیة في السیاسة الخارجیة بعد نھایة سیاسة516
الحرب الباردة

2011د. زھیر بو عمامة
12

الصدمة والرعب shock&awe دراسة تحلیلیة للحرب سیاسة517
على العراق

20113د. جواد كاظم جواد سمیسم

قانون جنائي
20207د.عفیف شمس الدینالمصنف السنوي في القضایا الجزائیة 2018قانون جنائي518
202010حسني محمد سلیمانقانون العقوبات القسم الخاص دراسة مقارنةقانون جنائي519
520

قانون جنائي
القرینة ودورھا في اإلثبات في المسائل الجزائیة 

دراسة مقارنة
رائد صبار االزیرجاوي

20205

202012د. جاسم خریبطالحمایة الجزائیة للِعرض واآلداب العامةقانون جنائي521
202012د.جاسم خریبطشرح قانون العقوبات القسم الخاصقانون جنائي522
20204غزوان العتابيالحمایة الجزائیة لآلثار الوطنیة دراسة مقارنةقانون جنائي523
م عدنان فاضلالمسؤولیة الجنائیة الطبیة عن عملیات اإلنعاش الصناعي قانون جنائي524 م

202012

الوسائل غیر القضائیة إلنھاء العقوبات االنضباطیة قانون جنائي525
دراسة مقارنة

اس النفاخ م ع 20204قاسم ك
ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي دراسة  قانون جنائي526

مقارنة
وان شكر سم  س

202010

شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة في قانون جنائي527
القانون العراقي واللبناني والمصري والكویتي طبعة ثالثة

2020جاسم خریبط خلف
5

جرائم الحاسوب واالنترنت الجرائم المعلوماتیة طیعة قانون جنائي528
ثانیة

2019د.عمار الحسیني
12

2019د. یاسر علي خلف الصافياالضطرابات النفسیة وأثرھا على المسؤولیة الجزائیةقانون جنائي529
7

20197نھرو أسعد عبدهللاإلخبار عن الجرائمقانون جنائي530
20197د.عفیف شمس الدینالمصنف السنوي في القضایا الجزائیة2017قانون جنائي531
2019شاخوان خدر رسولأثر الباعث على ارتكاب الجرائم االنتخابیة دراسة مقارنةقانون جنائي532

7

201910د.جعفر عبد األمیر الیاسینختان اإلناث دراسة تاریخیة قانونیة اجتماعیةقانون جنائي533
20194أمیرة عبد الرحمن عليمراقبة الشرطة في قانون العقوبات دراسة مقارنةقانون جنائي534
مواجھة الفساد دراسة مقارنة في استراتیجیة مواجھة قانون جنائي535

جرائم الفساد
2019د.محمد علي الریكاني

12

20194علي طالب شرھانجریمة اختطاف األشخاصقانون جنائي536
20197محمد سامي مظلومأثر غیاب المتھم في مراحل الدعوى الجزائیةقانون جنائي537
20197د.عمار الحسینيجریمة اإلتالف المعلوماتي دراسة قانونیة مقارنةقانون جنائي538
اإلطار القانوني لتنظیم أبحاث الھندسة الجینیة وتطویرھا قانون جنائي539

دراسة مقارنة
2019محمد عفلوك   واسیل الخالد

5

20187د.عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2016قانون جنائي540
201810علي طالب غضیوينظریة الحكم الجزائي دراسة مقارنةقانون جنائي541



المتھم ومبدأ البراءة في قانون اصول المحاكمات قانون جنائي542
الجزائیة دراسة مقارنة

مروة شاكر حسین -ضیاء 
االسدي

2018
7

2018ضیاء االسدي- أحمد الحمیداويالطب العدلي القضائيقانون جنائي543
7

2018حسین علي جبار الركابيالحمایة الجنائیة ألمن الدولة الخارجي دراسة مقارنةقانون جنائي544
4

سلمان كامل سلمان الجبوري - النقض الجزئي للقرار القضائيقانون جنائي545
ھادي الكعبي

2018
7

الموجز المبسط في شرح قانون اصول المحاكمات قانون جنائي546
الجزائیة

2018القاضي موفق حمید البیاتي
8

شرح قانون مناھضة العنف االسري دراسة قانونیة قانون جنائي547
تحلیلیة

د.كاوان ابراھیم - مسعود 
اسماعیل

2018
5

20185صفاء جبار عبد البدیريجریمة الكسب غیر المشروع دراسة مقارنةقانون جنائي548
20185سامر سلمان الجبوريجریمة االحتیال االلكتروني دراسة مقارنةقانون جنائي تجاري549
20188مـروان حـسیـن أحمد الدباغالحمایة الجنائیة للمنشآت النفطیة دراسة مقارنةقانون جنائي دولي550
2017د.تافكة عباس توفیق البستانيحمایة المرأة في القانون الجنائي دراسة مقارنةقانون جنائي551

7

مبدأ االختصاص العالمي في القانون العقابي دراسة قانون جنائي -دولي552
تحلیلیة انتقادیة مقارنة

2017د.تافكة عباس توفیق البستاني
10

2017د.شوان عمر خضرالحمایة الجزائیة للمال المعلوماتي دراسة تحلیلیة مقارنة قانون جنائي -تجاري553
8

201710علي حمزة عسل الخفاجيالحق العام في الدعوى الجزائیةقانون جنائي554
20175د.سردار علي عزیزالحمایة الجزائیة للحق في حرمة المساكنقانون جنائي555
المخبر السري واالخبار عن الحوادث بین االدعاء الكیدي قانون جنائي556

والحقائق
2017د.عبد القادر القیسي

5

2017احمد السعدوني - عمار الحسینيالحمایة الجنائیة لالدویة الطبیة دراسة مقارنةقانون جنائي557
8

االحكام العامة اللغاء النص العقابي دراسة تحلیلیة قانون جنائي558
تطبیقیة مقارنة

2017د.عادل یوسف الشكري
10

201718د.عادل یوسف الشكريفن صیاغة النص العقابيقانون جنائي559
الخصوصیة المھنیة للطبیب في القتل الرحیم دراسة قانون جنائي560

تأصیلیة تحلیلیّة وفق أحدث التشریعات في فرنسا وكندا 
ولبنان

2017د.فیصل ایاد فرج هللا
3

20177د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2015قانون جنائي561
2017علي رسن ناصر العبودينظریة الظروف المشددة في الجریمة دراسة مقارنةقانون جنائي562

5

20175جاسم خریبط خلفنحو تطورات في االجراءات الجزائیةقانون جنائي563
20175جاسم خریبط خلفمعالجات في جدید القانون الجنائيقانون جنائي564
20175جاسم خریبط خلفحجیة االحكام والقرارات الجزائیةقانون جنائي565
20167فخري احمد علي الحسینيدور االدعاء العام في القضاء الدولي الجنائيقانون جنائي دولي566
جریمة القتل غیر المقصود  في القانون والشریعة دراسة قانون جنائي567

مقارنة
2016رفعت صبیح الكناني

7

20164عبدالحمید أحمد حمیدحمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي الجنائيقانون جنائي568
2016د.مسعود حمید اسماعیلالتعویض في القانون الجزائي دراسة قانونیة تحلیلیةقانون جنائي569

7

ً قانون جنائي570 20167علیاء عبد الكریم مھديجریمة الرشوة ووسائل مكافحتھا وطنیاً ودولیا
القتل بدافع الشرف دراسة  قانونیة مقارنة بالشریعة قانون جنائي571

االسالمیة
2016ھیمداد مجید المرزاني

8

20167د.نادیة جودت جمیلعلم النفس الجنائيقانون جنائي572
اثر االضطرابات الفسیولوجیة الخاصة بالمرأة في قانون جنائي573

مسؤولیتھا الجزائیة
2016أحمد جابر صالح

5

201625 القاضي حاتم ماضيقانون أصول المحاكمات الجزائیة (طبعة ثالثة)قانون جنائي574
دور قانون العقوبات في  مكافحة جرائم تبییض االموال قانون جنائي575

دراسة مقارنة
2016د.علي عبد الحسین الموسوي

10

20157د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2014قانون جنائي576



2015د.جعفر عبد االمیر علي الیاسینالسجون دراسة تاریخیة قانونیة اجتماعیةقانون جنائي577
8

20154د.جبار كاظمجریمة التعذیب في قانون العقوباتقانون جنائي578
الترویج الجرمي للسلع االستھالكیة المغشوشة بطریق قانون جنائي579

االعالن
2015أفین كاكة زیاد محمد

7

20157 بدوي حناالنیابة العامةقانون جنائي580
20157 بدوي حناالھیئة االتھامیةقانون جنائي581
20157 بدوي حناقاضي التحقیققانون جنائي582
20157 بدوي حناقضیة محكوم بھا جزائیاقانون جنائي583
20157 بدوي حناإختالس تبدل ھیئة المحكمةقانون جنائي584
20157 بدوي حناالنیة الجرمیة والقصد الجرمي وشفویة المحاكمةقانون جنائي585
20157 بدوي حناالتدخل في الجریمةقانون جنائي586
20157 بدوي حنااستجواب جزائيقانون جنائي587
20157 بدوي حنادفوع شكلیةقانون جنائي588
20157 بدوي حنامسؤولیة جزائیةقانون جنائي589
20157 بدوي حناجرم االفتراءقانون جنائي590
20157 بدوي حنامحاكمات جزائیة مواضیع جزائیة مختلفةقانون جنائي591
اصول المحاكمات الجزائیة بین النص واالجتھاد والفقھ قانون جنائي592

ج7
2015الیاس ابو عید

10

20147د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2013قانون جنائي593
مسیرة األصول الجزائیة من لحظة وقوع الجریمة حتى قانون جنائي594

الحكم النھائي
2014د.راستي الحاج

10

20148د. ضیاء عبد هللا عبود الجابرابحاث في القانون الجنائيقانون جنائي595
جرائم االموال العامة والوظیفة العامة في الشریعة قانون جنائي596

االسالمیة والقانون
2014د.نوري الھموندي

8

20137د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2012قانون جنائي597
2013د. ضیاء عبد هللا عبود الجابرالمسؤولیة الجزائیة لعضوالمجلس النیابي دراسة مقارنةقانون جنائي598

5

2013د. دیانا رزق هللالمسؤولیة الجزائیة عن جرائم االعالم دراسة مقارنةقانون جنائي599
7

جرائم تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الواقعة على قانون جنائي600
االشخاص والحكومة دراسة مقارنة

2013د. على جعفر
12

20135 سامر توفیق عزیزالتحقیق الجزائي االولي ماھیتھ وضماناتھقانون جنائي601
201310الدكتور كریم البدیريحق التقاضي في الدعوى الجزائیةقانون جنائي602
2013الدكتور علي أصغر كرجي زادهالمسؤولیة الجزائیة لالطفال في الفقھ االسالمىقانون جنائي603

5

20134 محمد ھاني فرحاتنظریة المحرض على الجریمة دراسة مقارنةقانون جنائي604
20138االستاذ صفاء ساميحجیة البصمة الوراثیة في االثبات الجزائيقانون جنائي605
جرائم االحداث في القانون الدولي والداخلي دراسة قانون جنائي606

مقارنة
2013د. نجاة جدعون

12

20137د. جمال الحیدرياحكام المسؤولیة الجزائیةقانون جنائي607
20127د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2011قانون جنائي608
2012185االستاذ بدوي حناموسوعة القضایا الجزائیة 1\30قانون جنائي609
أصول المحاكمات الجزائیة طبعة جدیدة معدلة ومنقحة قانون جنائي610

(ثانیة )
2012د.عفیف شمس الدین

10

20117د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2010قانون جنائي611
20117د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2009قانون جنائي612
20118االستاذ علي الفیلاالجرام االلكتروني دراسة مقارنةقانون جنائي613
20117د. محروس الھیثيالنظریة العامة للجرائم االجتماعیةقانون جنائي614
الشھادة الزور جریمة ضد العدالة دراسة مقارنة في قانون جنائي615

النص والفقھ واالجتھاد
2011سلمان بركات

5

20115د. محروس الھیتيالنتیجة الجرمیة في قانون العقوباتقانون جنائي616
20117العقید حبیب كیروزالھیئة االتھامیة دراسة مقارنةقانون جنائي617
20115د. جعفر مشیمشجریمة التزویر دراسة مقارنةقانون جنائي618
201110د. ضیاء جابر االسديجرائم االنتخاباتقانون جنائي619



جرائم جنسیة حیرت القضاء وقائع مثیرة من محاضر قانون جنائي620
الشرطة وملفات القضاء

2011مارسیل موتیرون
5

20107د. ضیاء جابر االسديحق السالمة في جسم المتھمقانون جنائي621
20105راستي الحاجمرور الزمن الجزائي دراسة مقارنةقانون جنائي622
قاضي التحقیق في قانون اصول المحاكمات الجزائیة قانون جنائي623

الجدید دراسة مقارنة
2010االستاذ علي حرقوص

5

20104االستاذ ایلي قھوجيالجرائم االخالقیةقانون جنائي624
20108د. سمر اسماعیلتبییض االموال دراسة مقارنةقانون جنائي625
20087د. عفیف شمس الدینالمصنف في القضایا الجزائیة 2008قانون جنائي626
20098 العقید بدوي مرعبالقضاء العسكري في النظریة والتطبیققانون جنائي627
جرائم العصر البصمات تزویر المستندات تزییف العملة قانون جنائي628

الورقیة والمعدنیة المخدرات االسلحة الناریة
2009د. جعفر مشیمش

5

التفتیش في ضوء قانون اصول المحاكمات الجزائیة قانون جنائي629
الجدید دراسة مقارنة

2006سلیم عبده
5

20065سلیم عبدهالجریمة المشھودة دراسة مقارنةقانون جنائي630
نظریة االثبات في اصول المحاكمات المدنیة والجزائیة قانون جنائي631

بین النص واالجتھاد والفقھ دراسة مقارنة 1\3
2005الیاس ابو عید

18

مؤلفات قانونیة مختلفة
20195د.ئافان عبد العزیز رضاأصول البحث القانونيمؤلفات قانونیة632
20197د.مریم ترشیشيمنھجیة  العلوم القانونیةمؤلفات قانونیة633
المثالیة في مواجھة الواقعیة دراسة تأصیلیة في فلسفة مؤلفات قانونیة634

القانون
2018ھادي حسین عبدعلي الكعبي

8

األصول والقواعد العلمیة في كتابة البحوث السیاسیة مؤلفات قانونیة635
والقانونیة

2017د.حازم الجنابي
5

 قاعدة نصل أوكام ودورھا في تكوین مـلـكـة قانونیة مؤلفات قانونیة636
سلیمة دراسة حقوقیة في الفلسفة والمنھج واالصول

2017محمد سلیمان األحمد
7

201724أ.دكتور محمد سلیمان االحمدفلسفة الحقمؤلفات قانونیة637
اعمال المؤتمر االقلیمي حول توحید القانون مؤتمر مؤلفات قانونیة638

الھاي معھد توحید القانون الخاص ولجنة االمم المتحدة 
للقانون التجاري الدولي

2016 الجامعة  بیروت العربیة
10

20168د.علي عبود جعفرمنھجیة البحث العلمي والمنھجیة في علم القانونمؤلفات قانونیة639
مبادئ العدالة واالنصاف أصول الفكرة وتجلیاتھا في مؤلفات قانونیة640

الحفلین االنساني والقانوني
2016ق. عدنان نعمة

4

الشرطة المجتمعیة مفھومھا ومقارنتھا مع الشرطة مؤلفات قانونیة641
التقلیدیة وامكانیة تطبیقھا

2015العقید حسین خشفة
5

201510د.عصمت عبد المجید بكرمبادئ البحث العلميمؤلفات قانونیة642
عبد الرزاق السنھورى حیاتھ دراسة في اعمالھ الفقھیة مؤلفات قانونیة643

والقانونیة
2015سمیر دحروج

10

المحامي من التدرج الى االستئناف 1\2 واالنتقال الى مؤلفات قانونیة644
الجدول العام

2015االستاذ الیاس ابو عید
25

االختصاص التشریعي والقضائي في عقود النفط  دراسة مؤلفات قانونیة645
مقارنة

2013الدكتور ظاھر مجید قادر
8

20137د.عفیف شمس الدینالمحامي بین القضاء والنقابة والموكلمؤلفات قانونیة646
201215د. نادر شافيالمدخل الى االستئنافمؤلفات قانونیة647
201210الدكتور نجاة جدعونالمساعد في كتابة العدلمؤلفات قانونیة648
20117محمد علوهالدلیل القانوني قاموس ثالثي ف ا عمؤلفات قانونیة649
201122محمد صعبالطریق الى معھد الدروس القضائیة 1\2مؤلفات قانونیة650
201115د.نادر شافينظرات في القانون 1\2مؤلفات قانونیة651
20108د.صالح طلیسالمنھجیة في دراسة القانونمؤلفات قانونیة652
20065خالد سلیماندلیل الرسایل واالطاریحمؤلفات قانونیة653



أحوال شخصیة - شرعي
االحوال الشخصیة بین الشرائع وقوانین الطوائف في احوال شخصیة -شرعي654

لبنان التشریع الزواج الطالق ج1
2020الشیخ عبدو قطایا

12

االحوال الشخصیة بین الشرائع وقوانین الطوائف في احوال شخصیة -شرعي655
لبنان الوقف ج3

2020الشیخ عبدو قطایا
5

تیسیر إجراءات التقاضي في مسائل االحوال الشخصیة احوال شخصیة -شرعي656
دراسة مقارنة

2017ھادي علي بیرداود
7

د.باقر جواد شمس الدین التأصیل الشرعي للمبادىء القانونیة العقابیة العامةاحوال شخصیة -شرعي657
البریفكاني

2016
10

2016الدكتور حقي النداويالوقف في الشریعة والقانوناحوال شخصیة -شرعي658
7

قانون أحكام األسرة البحریني دراسة تحلیلیة نقدیة في احوال شخصیة -شرعي659
ضوء احكام الفقھ االسالمي

2016سلمان دعیج حمد بوسعید
5

الوجیز في تاریخ النظم القانونیة والشرعیة دراسة احوال شخصیة -شرعي660
مقارنة

2016د. أكرم حسن یاغي
5

احكام الوصیة الواجبة في الفقھ االسالمي والتشریعات احوال شخصیة -شرعي661
الوضعیة

2015القاضي یاسر محمد سعید قدو
7

2015اكرم یاغيالزواج المدني الحلم الصعباحوال شخصیة -شرعي662
5

2013الدكتور اكرم یاغيالوجیز في احكام الوصیة واالرثاحوال شخصیة -شرعي663
8

قوانین االحوال الشخصیة لدى الطوائف المسیحیة احوال شخصیة -شرعي664
واالسالمیة تشریعاً وفقھاً وقضاءً 

2013د. أكرم یاغي
5

التركة والحمایة المدنیة للخلف العام في ظل انظمة احوال شخصیة -شرعي665
تقسیمھا

الدكتور بیرك فارس حین 
الجبوري

2012
4

شرح قانون المحاكم الشرعیة دراسات وبحوث فقھیة احوال شخصیة -شرعي666
وقانونیة مقارنة الجعفریة- السنیة الدرزیة العلویة

2011الشیخ علي حب هللا
10

مطالعات النیابة العامة االستئنافیة لدى المحكمة الشرعیة احوال شخصیة -شرعي667
السنیة العلیا

2008الدكتور علي الحمصي
5

2005د. اكرم یاغينظریة الدعوى الشرعیةاحوال شخصیة -شرعي668
7

20057سلمان بركاتالقضاء الشرعي الجعفري اجتھادات نصوصاحوال شخصیة -شرعي669

فقھ - إسالمیات
670

فقھ اسالمیات
دولة القانون في إطار الشرعیة اإلسالمیة اساس 

النظریة وتطبیقاتھا
20205القاضي عدنان نعمة

201910د. مزھر الخفاجيمن الدولة الدینیة إلى الدولة المدنیةفقھ اسالمیات671
20195الشیخ د.علي طالبمدخل الى القانون االسالمىفقھ اسالمیات672
20197د.زیاد اسماعیل الخورانيفرعون في القران الكریم دراسة وتحلیلفقھ اسالمیات673
اإلسالم واالستشراق بین البنیة االجتماعیة واالجتھادات فقھ اسالمیات674

الشرعیة
2017د.حسین علي الحاج حسن

5

201610د. محمود الھیتيعلة الربا في الفقھ اإلسالمي دراسة مقارنةفقھ -اسالمیات675
فسخ عقد النكاح بین الشریعة االسالمیة والقانون دراسة فقھ -اسالمیات676

مقارنة
2016عمر جمعة محمود

5

2015بابا علي ابن الشیخ القره داغيالرجوع الى الصراط المستقیمفقھ -اسالمیات677
12

20145د. محمد عبید جاسماحكام دور العبادة لغیر المسلمینفقھ -اسالمیات678
20135د. عبد الرحمن حمدى شافىفقھ االدیانفقھ -اسالمیات679
الفكر التشریعي االسالمي بین النص التاریخي والقران فقھ -اسالمیات680

الكریم
2013د. حسین على الحاج حسن

4



حقوق الطفل في المسیحیة واالسالم بالمقارنة مع فقھ -اسالمیات681
اتفاقیة االمم المتحدة لحقوق الطفل (توزیع)

2012د.سلیم الضاھر - د. محمد طي
5

فقھ السلطة عند الطوائف والفرق االسالمیة دراسة فقھ -اسالمیات682
مقارنة

2012د. عواد عباس الحردان
5

الزرادشتیة الدیانة والطقوس والتحوالت الالحقة بناء فقھ -اسالمیات683
على نصوص االفستا

2012د.جمشید الیوسفي
10

201110د. عبد هللا عیسى لحیلحالجدلیة التاریخیة في القران الكریمفقھ -اسالمیات684

نصوص قانونیة
685

نصوص قانونیة

قوانین ونصوص التجارة البریة والبحریة والمصارف 
والشركات تعدیل قانون التجارة البریة وتعدیل نظام 
2020زین الحقوقیةالشركات المحصور نشاطھا خارج لبنان -أوف شور

7

قانون رسم الطابع المالي - نظام ورسوم كتابة العدل - نصوص قانونیة686
الرسوم العقاریة

2018زین الحقوقیة
2

قانون االنتخاب الجدید قانون رقم 44 صادر بتاریخ نصوص قانونیة687
2017\7\6

2018 زین الحقوقیة
2

تنظیم القضاء االداري في لبنان مرسوم رقم10434 نظام نصوص قانونیة688
مجلس شورى الدولة

2018 زین الحقوقیة
2

قانون القضاء العسكري قانون رقم 24 وقوانین متفرقة نصوص قانونیة689
صادر في 13\4\1968

2018 زین الحقوقیة
3

قانون االیجارات الجدید القانون النافذ حكماً رقم 2 نصوص قانونیة690
الصادر بتاریخ 28/2/2017

2018زین الحقوقیة
2

20173زین الحقوقیةقوانین ونصوص العقارات والمبانينصوص قانونیة691
20172زین الحقوقیةقانون الموجبات والعقود اللبنانينصوص قانونیة692
20172زین الحقوقیةقانون اصول المحاكمات المدنیة اللبنانينصوص قانونیة693
20172زین الحقوقیةقانون العقوبات اللبنانينصوص قانونیة694
20172زین الحقوقیةقانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبنانينصوص قانونیة695
20162زین الحقوقیةقانون البلدیات والمختاریننصوص قانونیة696
20162 زین الحقوقیةقانون العمل والضماننصوص قانونیة697
2015زین الحقوقیةقانون السیر الجدید في الجمھوریة اللبنانیة  وتعدیالتھنصوص قانونیة698

5

20155زین الحقوقیةقانون البناء والمرسوم التطبیقي وتعدیالتھنصوص قانونیة699
2013زین الحقوقیةالدستور اللبناني وثیقة الوفاق الوطني المیثاق الوطنينصوص قانونیة700

2

20122زین الحقوقیةقانون تنظیم مھنة المحاماةنصوص قانونیة701
20052أسامة عجروشقوانین المصارف والنقودنصوص قانونیة702
20042أسامة عجروشقوانین ونصوص الجنسیة اللبنانیةنصوص قانونیة703

إدارة
القواعد التامة في اإلدارة العامة بحث في أسس االدارة ادارة704

وقواعد التنظیم االداري العام
20195علي عبد الحسین الموسوي

20155د. سامى عبد الرزاق الغریريادارة المشروع دراسة جدواهادارة705

20138د.سامى عبد الرزاق الغریريإدارة االنتاج والعملیاتادارة706
201312د.سمیرصالح الدین حمديالقیادة االداریة في بناء الدولة والمجتمعادارة707

إعالم
708

اعالم
فالح شغاتي مشاريواقع العمل األمني واإلعالمي في ظل مبادئ حقوق اإلنسان

20204

20197محمد عبد هللا كالريدور الصحافة في ترتیب اولویات النخبة السیاسیةاعالم709
توظیف االنترنیت ألنشطة العالقات العامة في المؤسسات اعالم -تجاري710

االعالمیة
2016د.بھاء الدین احمد محمد

12

20117حسنیة بو شیخبرامج الرأي في قناة الجزیرة الفضائیةاعالم711
20114عمر بو شموخةالصحافة والقانوناعالم712



قرارات مجلس الوزراء الحكومة العراقیة برئاسة قرارات713
الدكتور ایاد عالوي للفترة حزیران 2004-ایار 2005

2018االمانة العامة لمجلس الوزراء
4

محاضر اجتماعات اللجنة االقتصادیة العلیا الحكومة محاضر اجتماعات714
العراقیة المؤقتة برئاسة الدكتور ایاد عالوي للفترة 

حزیران 2004-ایار 2005

المستشار الدكتور ھالل عبود 
البیاتي

2018
4

اقتصاد
النفط في اقلیم كوردستان العراق دراسة في الجغرافیة اقتصاد715

االقتصادیة
2018ریبین صمد عبد سیان

7

2018د.علي خلیفةنظریة المؤسسات العامة وقواعد تطبیقاتھا في لبناناقتصاد716
5

20175د.ایمن بدري زعیترمقدمة في المبادئ االقتصادیةاقتصاد717
النظام القانوني للمؤسسة الوطنیة للنفط دراسة قانونیة اقتصاد718

تحلیلیة للمؤسسة اللیبیة للنفط وشركاتھا
2016سالم محمد صالح إمقیق

7

االثر االقتصادي للسیاحة البیئیة على االقتصاد المحلي اقتصاد719
القلیم كوردستان العراق دراسة تحلیلیة  مقارنة بین 

محافظتي اربیل الفیوم

2016د.اسود قادر احمد
12

النظـام القانوني لنشـاط الصندوق الكویتي للتنمیة اقتصاد720
االقتصادیة العربیّة

الدكتور عبدهللا ناصر أبوجما 
العجمي

2016
8

الوعي بالقضایا االقتصادیة للجمیع مجموعة مقاالت اقتصاد721
تشخص بالتحلیل مواضیع اقتصادیة ساخنة وتقترح لھا 

الحلول ج1

2015ذكاء مخلص سالم الخالدي
8

تربیة
722

تربیة
تعلیمات إنضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعلیم العالي 

2020علي العكیلي- سراب خورشیدوالبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 والمعدلة سنة 2018
2

التوجیھ المدرسي واالدماج المھني وقیم العدالة تربیة723
االجتماعیة

2015خالد امجیدي
8

20153الدكتور حسین على الحاج حسناإلنسان بین التربیة والدینتربیة724

أدبیات
النفَثات دیوان الشاعر الكبیر الشیخ محمد جواد شعر725

السوداني توفي عام 1353ه- 1933 م دراسة وتحقیق
2020الشیخ علي سمسیم

5

 SEMANTICS AND PRAGMATICS Aفلسفة726
practical course for the study of meaning

dr.mohammad salman 
mansoor- yusra 

mohammad salman

2017

7

727

فلسفة
التعمیم االستقرائي في المنطق الذاتي دراسة في االسس 

2019د.حسام مھند جمال الدینالمنطقیة لالستقراء للسید الشھید محمد باقر الصدر
12

20197یاس السعیدي االعمال الشعریة كالحجارة او اشد قسوة ج1ادبیات 728
201610د.احمد عبد الرحمن سلیممفاھیم اآلمدي النقدیة في كتاب الموازنةادبیات 729
20164د. غالب یاسین الدلیميحمص في العصر األیوبيادبیات 730
20167احمد عبد الرحمن عقراويالحزن في الشعر االمويادبیات 731
20167د.كارین صادرسندان األدب ومطارق التغییر في العصر العباسيادبیات 732
كتاب سیبویھ  (6 مجلدات) تصنیف منھجي وشرح ادبیات 733

وتحقیق علمي
2015أ.د.محمد كاظم البّكاء

62

20158ابراھیم عبد الرسول ضاويزیتونة البیدر وحكایة ابتسامة لم تكتمل بعدادبیات 734
20188ابراھیم عبد الرسول ضاويزیتونة البیدر وما بین عیترون ودمشق من حكایاادبیات 735
201510د.مھند مصطفى جمال الدینداللة المعنى الظاھر على المراد الجديادبیات 736



20155د.صالح حمديغدا" یاتي الربیع (طبعة ثانیة)ادبیات 737
20153د. احمد المصباحيلباب األلباب في نظم الشعر او نثر الكتاب ادبیات 738
20154د. حسین الحاج حسناألحالم المھاجرةادبیات 739
20155محمد یونس صالحاالیقاع في الشعر النسويادبیات 740
شذرات من الحكمة احلى الكالم امثال مواعظ حكم كلمة ادبیات 741

حب قصائد الصورة
2013القاضي ربیع محمد الزھاوي

5

20118فصیح مقران المدخل الجامع في اصول نظریة النحو العربي ادبیات 742
20117ھبة خیاريخصائص الخطاب اللسانيادبیات 743
تقنیات السرد بین الروایة والسینما دراسة في السردیات ادبیات 744

المقارنة لروایة عمارة یعقوبیان والفیلم
2011د. وافیة بن مسعود

10

20118د. روؤف سبھانيتاریخ الفلسفة ادبیات 745

جغرافیا - تاریخ
20193مروان بركاتموجز كردستان الجغرافیا والتاریخ دراسة جغرافیة تاریخیة موثقةجغرافبا -تاریخ746


