
 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانون 

 المرحلة االولى

 المقرر الدراسي

سنة  اسم المؤلف اسم الكتاب المعتمد ت
 التألٌف

منهجً 
او 

 مساعد

 اعداد وتألٌف

 د.عبدالباقً البكري المدخل لدراسة القانون 1
 د.زهٌر البشٌر

........
. 

 شركة العاتك منهجً 

 مكتبة السنهوري منهجً 2115 حمٌد حنون خالدد. القانون الدستوري 2

 د.هاشم حافظ تارٌخ القانون وشرٌعة حمورابً 3
 د.ادم وهٌب

 شعٌب احمد الحمدانً

.......
. 

 شركة العاتك منهجً

 د.مصطفى الزلمً المدخل لدراسة الشرٌعة 4
 د.عبدالباقً البكري

.......
. 

 شركة العاتك منهجً

 د.محمد شالل حبٌب علم االجرام والعقاب 5
 د.محمد معروف عبدهللا

 شركة العاتك منهجً 2111

     الحاسوب 6

 د.ماهر صالح عالوي حقوق االنسان 7
 د.علً عبدالرزاق محمد

 د.رعد ناجً الجدة
 د.رٌاض عزٌز هادي

 شركة العاتك منهجً 2119

     اللغة االنكلٌزٌة/مدخل قانون 8

 شركة العاتك    اللغة العربٌة 9

 

 

 

 

 



 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانون 

 المرحلة الثانية

 المقرر الدراسي

 

سنة  اسم المؤلف اسم الكتاب المعتمد ت
 التألٌف

منهجً 
او 

 مساعد

 اعداد وتألٌف

 عبدالمجٌد عبدالحكٌم د. القانون المدنً 1
 عبدالباقً البكري

 بٌروت منهجً  2112

 علً حسٌن خلفد. قانون العقوبات العام 2
 د.سلطان عبدالقادر شاوي

.......
. 

 شركة العاتك منهجً

....... ماهر صالح عالويد. القانون االداري 3
. 

 شركة العاتك منهجً

االحوال الشخصٌة)زواج  4
 وطالق(

 احمد الكبٌسًد.
 د.مصطفى ابراهٌم الزلمً

 المكتبة القانونٌة منهجً 1991

 شركة العاتك منهجً 2112 رائد ناجً احمدد. العامة والتشرٌع الضرٌبً  المالٌة 5

  منهجً .......  القانون التجاري  6

 صالح جواد الكاظمد. االنظمة السٌاسٌة 7
 د.علً غالب العانً

 بغداد منهجً 1991

  منهجً ......  اللغة االنكلٌزٌة / ق.اداري 8

  منهجً ......  الحاسوب 9

 

 

 

 

 



 

 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانون 

 المرحلة الثالثة

 المقرر الدراسي

 

 ت
 

سنة  اسم المؤلف  اسم الكتاب المعتمد
 التألٌف

منهجً 
او 

 مساعد

 اعداد وتألٌف

سلٌم ابراهٌم حربة و استاذ د. اصول المحاكمات الجزائٌة 1
 عبداالمٌر العدٌلً

 شركة العاتك منهجً  ........

 شركة العاتك منهجً 2111 ادم وهٌب النداويد. قانون المرافعات المدنٌة 2

....... ادم وهٌب النداويد. قانون االثبات 3
. 

 شركة العاتك منهجً

....... واثبة داوود السعديد. قانون العقوبات الخاص 4
. 

 شركة العاتك منهجً

 المكتبة القانونٌة منهجً ....... عصام العطٌةد. قانون الدولً العام 5

 د.سعٌد مبارك عقود مسماة 6
 د.طه المال حوٌش

 د.صاحب عبٌد الفتالوي

 شركة العاتك منهجً .......

 نجٌب خلف احمدد. القضاء االداري 7
 د.محمد علً جواد

 مكتبة الغفران منهجً 2113

 شركة العاتك منهجً ...... د.فاروق ابراهٌم جاسم شركات تجارٌة 8

 شركة العاتك منهجً ...... د.عصمت عبدالمجٌد بكر البحث القانونًاصول  9

 

 

 

 



 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانون

 المرحلة الرابعة

 المقرر الدراسي

 ت
 

سنة  اسم المؤلف  اسم الكتاب المعتمد
 التألٌف

منهجً 
او 

 مساعد

 اعداد وتألٌف

 شركة العاتك منهجً  2111 المرافعات المدنٌة قانون مرافعات واثبات ومحاماة 1

 غالب علً الداووديد. القانون الدولً الخاص 2
 د.حسٌن محمد النداوي

 شركة العاتك منهجً 

 محمد طه البشٌرد. الحقوق العٌنٌة 3
 د.علً حسون طه

.......
. 

 المكتبة القانونٌة .......

 فوزي محمد سامًد. االوراق التجارٌة 4
 محمود الشمام د.فائق

.......
. 

 شركة العاتك منهجً

 المكتبة القانونٌة منهجً ....... مصطفى ابراهٌم الزلمًد. اصول الفقه 5

د.سلٌم ابراهٌم حربة و استاذ  اصول المحاكمات الجزائٌة 6
 عبداالمٌر العدٌلً

 شركة العاتك منهجً .......

 مطبعة جامعة دهوك منهجً 2111 عبدهللا علً عبود. المنظمات الدولٌة 7

 شركة العاتك منهجً ...... سلطان الشاويد. التحقٌق الجنائً 8

 شركة العاتك منهجً ...... وصفً محمد علًد. الطب العدلً 9

 شركة العاتك منهجً ...... د.سعٌد مبارك قانون التنفٌذ 11

     اللغة االنكلٌزٌة 11

 


