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والمستأجرين
التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن
قواعد إيجار العقار

عايد رجا الخاليلة
بهاء الدين القطب
خلود خالد الصادق بيوض
عبد الملك عبد الرحمن
وائل حسن علي حسن
نبيل ابراهيم سعد
عبد الرؤوف عبد المتولي
عبد هللا غزاي العزاوي
كمال ثروت الونداوي
جليل الساعدي
رمضان أبو السعود
محمد سليمان االحمد
محمد جابر الدوري
لفتة هامل العجيلي
صالح الدين شوشاري
جمال عبد الغني مدغمش
بدون مؤلف
ابراهيم سيد احمد
حسن محمد بودي
محمد عبد هللا محمود
احمد شوقي محمد عبد
الرحمن
اجياد ثامر الدليمي
عزت شحاته كرار
عبد القادر الفار
حسن علي الذنون
احمد طالل عبد الحميد
عبد الباقي محمود سوادي
علي هادي العبيدي
نبيل ابراهيم سعد
كاظم الشيخ جاسم
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عصمت عبد المجيد بكر
الحماية القانونية لحقوق المؤلف
مسلم عقيل عبده
الموجب الطبيعي
زكي معين زيدان
البيع بالمزاد العلني
نزيه نعيم شالل
دعوى الهبة
محمد عبد هللا أبو هزيم
أحكام الثمن في عقد البيع وفق أحكام التشريع
فتحي عبد الرحيم عبد هللا
التنفيذ العيني للعقد
محمود عبد الرحيم الديب
بدء سريان االلتزام المشروط دراسة لفكرة الشرط
سمير عبد السميع االودن
خطابات النوايا في مرحلة التفاوض على العقد
لؤي ماجد أبو الهيجاء
التامين ضد حوادث السيارات
رعد عداي حسين
الوكالة المدنية غير القابلة للعزل
ابراهيم سيد احمد
حوادث السيارات ومسؤولية شركات التامين
عامر قاسم احمد القيسي
الحماية القانونية للمستهلك
مرتضى جمعة عاشور
عقد االستثمار االلكتنولوجي
مرتضى جمعة عاشور
عقد االستثمار االلكتنولوجي
مرتضى جمعة عاشور
عقد االستثمار االلكتنولوجي
مرتضى جمعة عاشور
عقد االستثمار االلكتنولوجي
مرتضى جمعة عاشور
عقد االستثمار االلكتنولوجي
طارق كاظم عجيل
ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني
طارق كاظم عجيل
ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني
طارق كاظم عجيل
ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني
طارق كاظم عجيل
ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني
طارق كاظم عجيل
ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني
صالح الدين الناهي
التكييف الفقهي لعقود التوريد
صالح زين الدين
العالمات التجارية وطنيا ودوليا
احمد شوقي محمد عبد
النظرية العامة لاللتزام أحكام االلتزام
عبد الرحيم عنتر عبد
براءة االختراع ومعايير حمايتها
الرحمن
هدى عبد هللا
العقد
يوسف محمد المصاروة
تسبيب األحكام
محمد يوسف الزغبي
شرح عقد البيع في القانون المدني
شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية االلتزامات عدنان ابراهيم السرحان
كمال قاسم ثروت
شرح أحكام عقد اإليجار
احمد عيسى
مسؤولية المستشفيات الحكومية
اسامة احمد بدر
ضمانات المشتري في عقد البيع االلكتروني
شحاته غريب شلقامي
خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء
مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله احمد شوقي محمد عبد
الرحمن
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احمد محمد عطية احمد
التامين من المسؤولية المفترضة لمستخدمي االنترنيت
عصام احمد البهيجي
تعويض اإلضرار الناتجة
عالء حسين علي
االنفرادية في سياق االلتزامات التعاقدية
جليل حسن الساعدي
مسؤولية المعلم المدنية
نعيم مغبغب
براءة االختراع ملكية صناعية وتجارية
نعيم مغبغب
براءة االختراع ملكية صناعية وتجارية
سعيد السيد قنديل
الوكالة في مجال الملكية الفكرية
هدى جعفر ياسين
الترخيص اإلجباري باستغالل براءة االختراع
الموسوي
؟؟؟؟
تشريعات براءات االختراع
عالء عزيز الجبوري
عقد الترخيص
ابراهيم المشهداني
الطعن لمصلحة القانون
فخري رشيد مهنا
أساس المسؤولية التقصيرية ومسؤولية عديم التمييز
حسن علي الذنون
شرح القانون المدني
عبد السالم ذهني بك
الحقوق في تفاعلها وتعارضها واطوارها
ابراهيم الدسوقي أبو الليل
الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية
محمد علي سكيكر
شرح قانون حماية المستهلك
صالح الدين الناهي
محاضرات عن القانون المدني العراقي
كامل السامرائي
القانون المدني
جمال عبد الغني ؟؟؟
أحكام الصورية
احمد السيد الزقرد
الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمظلله
أحكام قطع السير في الدعوى المدنية واآلثار المرفقة عليه اجياد ثامر الدليمي
اجياد ثامر الدليمي
أحكام التنازل وابطال عريضة الدعوى المدنية
محمد وحيد الدين سوار
حق الملكية في ذاته في القانون المدني
محمد احمد مصطفى ؟؟؟
كتاب البيوع من الحاوي
حسن عكوش
المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد
بيان يوسف رجيب
شرح القانون المدني (حقوق االمتياز)
اسامة احمد بدر
فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية
عوض احمد الزعبي
أصول المحاكمات المدنية ج0
عوض احمد الزعبي
أصول المحاكمات المدنية ج2
عبد الباقي البكري
القانون المدني وأحكام االلتزام
خالد ممدوح ابراهيم
التقاضي االلكتروني
سامي السويدي
مراجع القانون المدني العراقي
احمد أبو الوفا
قانون إيجار األماكن
مراد محمود حيدر
ملكية الطوابق والشقق
جمال زكي الجريدلي
البيع االلكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة االنترنيت
صالح الدين محمد
نظرية العقد الموقوف
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أحكام قانون التأمين
شرح قانون أحكام التنفيذ
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
إبرام العقد االلكتروني
العقد واإلرادة المنفردة
ضمانات المشاريع االنشائية العامة
شهر التصرفات العقارية
أصول القانون
المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين
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مصادر االلتزام الفعل الضار
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكلوامريكي
حرية الفكر في القانون الوضعي
أصول المحاكمات المدنية والتجارية
مضار الجوار غير المألوفة
مضار الجوار غير المألوفة
مضار الجوار غير المألوفة
األحكام العامة في التفاوض والتعاقد عبر االنترنيت
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل
الحق
سلطة القاضي في تعديل العقد
حق الحبس
مدى التزام الغير بما لم يلتزم
المدخل لدراسة علم القانون
مدى مشروعية التطويع العالجي للجينات الوراثية
مائتي عام على إصدار التقنين المدني الفرنسي
طرق الطعن بقرارات وقف ومتابعة التنفيذ
دروس في العقود المسماة عقد اإليجار
الشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة المدنية
المدخل إلى القانون

-311
-311
-312
-313
-314
-315
-316
-317
-318
-319

شوشاري
محمد حسين منصور
ادم وهيب النداوي
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
خالد ممدوح ابراهيم
امير فرج يوسف
عبد الرؤوف جابر
محمد كامل مرسي بك
عبد المجيد عباس
المؤتمرات العلمية لجامعة
بيروت
بشار ملكاوي
عبد المجيد الحكيم
اياط مطشر صيهود
احمد هندي
جاد يوسف خليل
جاد يوسف خليل
جاد يوسف خليل
فؤاد العلواني
محمد عبد الرزاق محمد
محمد علي الخطيب
وجدي حاطوم
محمود عبد الرحيم الديب
سهيل حسين الفتالوي
اياد مطشر صيهود
وليد حمزة وآخرون
بيار اميل طوبيا
رمضان أبو السعود
وزارة التخطيط
رمضان أبو السعود
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أحكام عقود شركات قطاع األعمال العام
نظرية تفسير النصوص المدنية
برامج الحاسب االلي
الوقاية التشريعية والقضائية من الغش في المعامالت
المدنية
التخطيط للعقد
تكوين العقد
حماية برامج الكمبيوتر
الضرر المرتد
عقد البيع
النظرية العامة لاللتزام
فكرة الحراسة
الوجيز في شرح قانون اإلستمالك
أعمال المقاوالت
الحجز االحتياطي
الوجيز في القانون المدني
أصول الدعوى المدنية
العقود المسماة البيع واإليجار
مرض الموت واثره على عقد البيع
أحكام البيع الجبري ك2
شرح القانون المدني الجديد (العقود المسماة)
عقود البناء واالشغال الخاصة والعامة
العقود الصغيرة الهبة والوصية
الصورية واوراق الضد
الوسيط في عقد البيع ج0
الوسيط في عقد البيع ج0
الوسيط في عقد البيع ج0
الوسيط في عقد البيع ج0
شرح قانون االستثمار العراقي
شرح قانون االستثمار العراقي
شرح قانون االستثمار العراقي
شرح قانون االستثمار العراقي
شرح قانون االستثمار العراقي
أحكام األراضي
النظرية العامة لالسغالل
شرح أحكام العقود المسماة البيع واإليجار
مدى مشروعية التطوير العالجي للجينات الوراثية

امجد محمود جمعة
محمد شريف احمد
محمد فواز المطالعة
ابراهيم سيد احمد
سامي محمد فريج
جاك غستان
نعيم مغييب
عزيز كاظم جبر
فايز احمد عبد الرحمن
نبيل ابراهيم سعد
محمد سعيد احمد الرحو
شهاب احمد ياسين
محمد علي جعلوك
نزيه نعيم
سوزان علي
علي محمد ابراهيم
علي هادي العبيدي
حسين محمود عبد الدايم
محمود صديق رشوان
محمد كامل مرسي
نعيم مغبغب
انور طلبة
انور طلبة
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
شاكر ناصر حيدر
هائل جزام مهيوب
عباس العبودي
اياد مطشر صيهود
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ابراهيم سيد احمد
دعوى اإلخالء لعدم سداد األجرة
اياد مطشر صيهود
مدى مشروعية التطوير العالجي للجينات الوراثية
جمال عبد النبي ؟؟؟
أحكام الصورية
محمد سليمان االحمد
الفرق بين الحيازة والضمان في كسب الملكية
خليل الساعدي
مشكالت التعاقد عبر شبكة االنترنيت
ثروت عبد الحميد
اتفاق التمويل العقاري
منذر الفضل
الوسيط في شرح القانون المدني
اياد مطشر صيهود
مدى مشروعية التطوير العالجي للجينات الوراثية
محمد حسن قاسم
الوسيط في عقد البيع
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()0
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()2
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()3
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()0
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()2
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري ()3
مصطفى المختار
شرح قانون التامين اإللزامي
؟؟؟
خمسون عاما ونيف في ممارسة مهنة المهنة المحاماة
موسى جميل النعيمات
النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية
انور العمروسي
دعاوى الضمان في القانون المدني
محمود عبد الرحيم الديب
أحكام استثمار المال المرهون
عمار قاسم ثروت
الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة ج2
مكي ابراهيم
ضوابط االرتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية
حسن علي الذنون
النظرية العامة لاللتزام ج0
احمد كامل مرسي
شرح القانون المدني الجديد ج5
شرح القانون المدني الجديد (العقود المسماة) ج( 3التامين) محمد كامل مرسي
دنيس لويد
فكرة القانون
جعفر الفضلي
المدخل للعلوم القانونية
محمد طه البشير
الوجيز في الحقوق العينية التبعية
طارق كاظم عجيل
نظرية الخالفة الخاصة
محمد كامل مرسي
شرح القانون المدني الجديد
المسؤولية المدنية الناشئة عن المعامالت االلكترونية عبر عبد الفتاح محمود كيالني
االنترنيت
ابراهيم المشاهدي
مجموعة العقار القضائية
محمد علي عرفة
شرح القانون المدني الجديد
عدنان ابراهيم
شرح القانون المدني العقود المسماة
اسيل باقر حاجم
موجز األحكام في مصادر االلتزام
حسين محمود عبد الدايم
العقود االحتكارية
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الشفعة في عقود البيع غير المسجلة
سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته
التامين في التطبيق والقانون والقضاء
الحجز على المدين لحق الغرماء
عقد االستصناع
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الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون
الملكية والحقوق العينية
ضمان االستحقاق في البيوع
التامين من المسؤولية المفترضة لمستخدمي االنترنيت
اثر تغير قيمة النقد في االلتزامات العقدية
كسب ملكية المضمونات بالضمان
التنفيذ الجبري ضد الكفيل
االلتزامات
الحق في التعويض
مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
المدخل لدراسة القانون
نظرية الخالفة الخاصة في التصرفات القانونية
التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي والفقه المدني
نظرية الذمة المالية
التامين في مجال المعلوماتية والشبكات
مجموعة العقار القضائية
المدخل إلى القانون
حق المشتري في فسخ العقد المبرم
الوافي في شرح قانون المالكين والمستأجرين
مالمح حماية المستهلك في مجال االئتمان
النظرية العامة للقانون
مدخل إلى القانون
الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية
أحكام قانون التنفيذ
النظرية العامة لاللتزام أحكام االلتزام
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المطول في القانون المدني مفاعيل العقد واثاره
النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام
مبادئ القانون المدخل للقانون وااللتزام
عقود اإلعالن في القانون
دور االدعاء في الدعوى المدنية

بيار اميل طوبيا
علي فارس فارس
بهاء بهيج شكري
احمد علي الخطيب
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المؤتمرات العلمية لجامعة بروت
المجموعة المتخصصة في المسؤولية
قاندانا شيقبا
حقوق الملكية الفكرية حماية ام نهي
فليل ابراهيم خالد
تاريخ احكام االراضي في العراق
شرح قانون تنظيم ايجار لعقار
محمد احمد شحاتة
المسؤولية المدنية عن قتلى حوادث السيارات
غازي عبد الرحمن
لتوازن االقتصادي في العقد اثاء تنفيذه
كامل السامرائي
القانون المدني
رهن االالت والمعدات الصناعية في ضوء احكام قانون مصطفى النظامي
االستثمار
عصام انوار سليم
اصول عقد التأمين
ايمن محمد أحمد
التأمين والقضاء في قرارات محكمة التميز
المبسوط في شرح القانون المدني المسؤولية عن فعل حسين علي ذنون
الغير
برهان زريف
نظرية تفسير العقدى في القانوانين المدني واالداري
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المبسوط في شرح القانون المدني لرابطة
شرط العفاء في المسؤولية لعقدية
تكميل العقد
خمسون عامآ ونيف في ممارسة مهنة المحاماه
التأمين ضداخطار التلوث
العربون (دراسة مقارنة بين الفقة االسالمي
عقود االنشاءات الهندسية
رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر
العقود المدنية الصغيرة
شرح قانون ايجار العقار
شرط االحتفاظ بالملكية
شرح احكام عقد االيجار
عقود االنشاءات الهندسية
القانون المدني العقود المسماة
نظرية االكراة المدني بين الشرية والقانون
نظرية الخالفة بين النظريات القانونية
سلطات وموجبات الوكيل وانهاء وكالتة
الملكية كوسيلة للضمان
قضاء النقض المدني (عقد البيع )
لعقود الصغيرة الحراسة والعمل
احكام الضمان (التأمين ) في القانون اللبناني
الوكالة با لخصومة
احكام االلتزام /اثار الحق في القانون المدني
الحق في الحبس للضمان
عقد االيجار
احكام قانون التنفيذ رقم  54لسنة 0890
الضرر المعنوي فقهآ وقضاء
نظرية الخالفة الخاصة في التصرفات القانونية
البيع االكتروني للسلع المقلدة عبر الشبكة االنترنيت
المسؤولية عن االضرار الناجمة عن العمارات
التصرف في الديون المعاصرة في الفقة
السعي الى التعاقد في القانون المقارن
شرح قانون تقدير العقار ومنافعة
المبادى القانونية في القضاء محكة االستئناف ببغداد
حدود االرتباط بين مسؤولية المشيوع والمسؤولية الشيئية
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حسن علي لذنون
احمد مفلح فوالده
اسامة احمد بدر
هاني لطيف
نبيلة اسماعيل رسالن
ياسر محمد علي
محمد احمد غانم
عبد علي رضا
محمد كامل مرسي
حسن عداي الدجيلي
محمدحسين منصور
عصمت عبد المجيد بكر
محمد احمد غانم
محمد حسن قاسم
هاتل مزام مهيوب العامري
طارق كاظم عجيل
علي فارس فارس
نبيل ابراهيم مسعد
سعيد احمد مشعلة
انور طلبة
توفيق حسن فرح
عمار سعدون حامد
عبد القادر القار
غازي عبد الرحمن ناجي
رمضان ابو سعود
سعيد مبارك
ابراهيم سعيد احمد
طارق كاظم عجيل
جمال زكي
امجد محود منصور
خالد محمد حسين ابراهيم
مصطفى احمد جمال
مصطفى مجيد
هادي عزيز علي
احمد شوقي محمد عبد
الرضا
محمود سعيد عبد المجيد
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الكامل في شرح القانون المدني ج0
الكامل في شرح القانون المدني ج2
الكامل في شرح القانون المدني ج3
الكامل في شرح القانون المدني ج5
الكامل في شرح القانون المدني ج4
الكامل في شرح القانون المدني ج1
الكامل في شرح القانون المدني ج7
الكامل في شرح القانون المدني ج9
الكامل في شرح القانون المدني ج8
الكامل في شرح القانون المدني ج0
الكامل في شرح القانون المدني ج 2
الكامل في شرح القانون المدني ج3
الكامل في شرح القانون المدني ج5
الكامل في شرح القانون المدني ج4
الكامل في شرح القانون المدني ج1
الكامل في شرح القانون المدني ج7
الكامل في شرح القانون المدني ج9
الكامل في شرح القانون المدني ج8
الكامل في شرح القانون المدني ج0
الكامل في شرح القانون المدني ج2
الكامل في شرح القانون المدني ج3
الكامل في شرح القانون المدني ج5
الكامل في شرح القانون المدني ج4
الكامل في شرح القانون المدني ج1
الكامل في شرح القانون المدني ج7
الكامل في شرح القانون المدني ج9
الكامل في شرح القانون المدني ج8
اثر التقدام العلمي في العقد
المطول في شرح القانون المدني ج0
المطول في شرح القانون المدني ج0
المطول في شرح القانون المدني ج0
المطول في شرح القانون المدني ج0
المطول في شرح القانون المدني ج0

انور طلبة
احمد علي الخطيب
احمد
الرزاق
عبد
السنهوري
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
موريس نخلة
عصمت عبد المجيد
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
طارق كاظم عجيل
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طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 3
رحيم حسن العكيلي
تطبيقات القوانين
محمد عبد طعيب
تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية
محمد احمد شحاتة
االيجار المؤيد للعقارات واثرة على الواقع القانوني
جمعة سعدون الربيعي
المرشد الى اقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العلمية
جمعة سعدون الربيعي
المرشد الى اقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العلمية
بيسار اميل طوبيا
الدليل الشامل في قضايا السيارات والمركبات االلية
سهيل حسين الفتالوي
حقوق الؤلف المعنوي في القانون العراقي
سليمان مرقس
في االلتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية
مفلع عواد
اصول التنفيذ وفقآ الحدث وتعديالت قانون التنفيذ
ليث مجيد االمير الصباغ
صناعة التأمين في االسواق العربية
متيزان عزيز سليمان
حسن لنية في ابرام العقود
حسن حرب
دراسات في المدخل الى العلوم القانونية
احمد خليل
التنفيذ الجبري
صالح الدين شوشاري
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والشرعية
اساس التفرقة بين التحكيم في المواد التجارية والوكالة محمود السيد عمر
االتفاقية
ياسين محمد الجبوري
المبسوط في شرح القانون المدني ج 2
ياسين محمد الجبوري
المبسوط في شرح القانون المدني ج 2
ياسين محمد الجبوري
المبسوط في شرح القانون المدني ج 2
ياسين محمد الجبوري
المبسوط في شرح القانون المدني ج 2
ياسين محمد الجبوري
المبسوط في شرح القانون المدني ج 2
ياسين محمد الجبوري
الوجيز في شرح القانون المدني ج 0
ياسين محمد الجبوري
الوجيز في شرح القانون المدني ج 2
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سمير فرنان بالي
الموسوعة القضائية االيجارية
سمير فرنان بالي
الموسوعة القضائية االيجارية
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد البيع ج0
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد البيع ج0
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد البيع ج0
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد البيع ج0
انور طلبة
الصيغ القانونية للصحف واالوراق القضائية ج 0
انور طلبة
الصيغ القانونية للصحف واالوراق القضائية ج 2
عبد الحكيم فودة
موسوعة التعويضات المدنية ج 0
عبد الحكيم فودة
موسوعة التعويضات المدنية ج 2
عبد الحكيم فودة
موسوعة التعويضات المدنية ج 3
صالح الدين شوناصري
الدليل العلمي لمحامي
قدري عبد الفتاح النهاوي
موسوعة التأجير التحويلي
عصام انور سليم
هيمنة مبادى الشريعة على القانون المدني
الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة االسالمية منذر عبد الحسين الفضل
والقانون العراقي
محسن تاجي
شرح قانون الكسب الغير المشروع
حسن علي ذنون
شرح القانون المدني اصول االلتزام
مصطفى ابراهيم الزاملي
نظرية االلتزام بود الغير المستحق
جعفر الفضلي
الوجيز في العقود المدنية
احمد حسن
المبادى العامة للتأمينات االجتماعية
شاكر ناصر حيدر
احكام االراضي واالموال غير منقولة
عبد الجبار الشكركي
شرح قانون االجراء
حسن علي ذنون
شرح قانون االلتزام او االلتزام في ذاتة
محمد ع لي عرفة
التفتيش المدني الجديد
اسماعيل العمري
نظرية الحوادث في القانون المدني وتطبيقاتها القضائية
احمد محمد حسنين
نظرية القوة التنفيذذية لسند التنفيذ
اياد مطشر صيهود
حرية الفكر في القانون الوضعي
مصطفى العوجي
القاعدة القانونية في القانون المدني
عبد القادر توفيق ناصر
مدخل لدراسة القانون
علي محمد ابراهيم
شرح قانون التأميني االلتزامي من حوادث السيارات
محمد كامل مرسي باشا
شرح القانون المدني الجديد
جودت سليم االيوبي
شرح قانون التنفيذ
صالح الدين الناهي
الوجيز في الحقوق العينية االصلية
صالح الدين الناهي
الخالصة الوافية في القانون المدني مبادى االلتزام
جعفر الفضلي
القانون المدني العقود الممساة
عباس الصراف
عقد البيع وااليجار
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االدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى
احكام ادارة اموال القاصرين
نقض القانون المدني
شرح القانون المدني
القانون المدني
الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ج0
القانون المدني واحكام االلتزام ج 2
القانون المدني واحكام االلتزام ج 2
القانون المدني واحكام االلتزام ج 2
عقد االيجار
احكام العقد في الفقة االسالمي ج 0
احكام العقد في الفقة االسالمي ج ()3-2
النظرية العامة للموجبات ج ()0
النظرية العامة للموجبات ج ()2
النظرية العامة للموجبات ج ()3
النظرية العامة للموجبات ج ()5
المراجعة التميزية في االموال المدنية ج0
المراجعة التميزية في االموال المدنية ج2
العقود الصغير عقد التامين
معين المحامين ج0
معين المحامين ج2
معين المحامين ج3
النظرية العامة في االلتزام
المبادى القانونية في قضاء محكمة استأناف بغداد
المبادى القانونية في قضاء محكمة استأناف بغداد
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ج 0
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ج2
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ج 3
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ج 5
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ح 4
الفانون المدني مجموعة االعمال التحضرية ح1
المسؤولية المدنية لشركات التأمين
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 0
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 0
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 2
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 3
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 5

علي جبار
اوهم مشتاق
احمد الفاعور
احمد فتحي غلول
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد المجيد الحكيم
عبد الرزاق السنهوري
احمد محمد علي داود
احمد محمد علي داود
خليل جزيح
خليل جزيح
خليل جزيح
خليل جزيح
الياس ابو عيد
الياس ابو عيد
انور طلبة
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم سيد احمد
هادي عزيز علي
هادي عزيز علي
الحكومة المصرية وزارة العدل
الحكومة المصرية وزارة العدل
الحكومة المصرية وزارة العدل
الحكومة المصرية وزارة العدل
الحكومة المصرية وزارة العدل
الحكومة المصرية وزارة العدل

سعيد السيد قنديل
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
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الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 4
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 1
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 7
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 9
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 8
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 00
في شرح الشهر العقاري والسجل العيني ج 0
في شرح الشهر العقاري والسجل العيني ج 2
في شرح الشهر العقاري والسجل العيني ج 3
في شرح الشهر العقاري والسجل العيني ج 5
في شرح الشهر العقاري والسجل العيني ج 4
احكام البيع الجبري
حق الملكية
القانون المدني  /المرجع القضائي ج0
القانون المدني  /المرجع القضائي ج2
العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة
المصطلحات المتقاربة في القانون المدني
حرية الفكر في القانون الوضعي
معين الموظف الحقوقي
معين الموظف الحقوقي
تسوية النزاعات
التشريعات الصحية
مشروع القانون المدني
النظرية العامة للقانون
مبادئ القانون
بحوث ودراسات في القانون الخاص ج 0
بحوث ودراسات في القانون الخاص ج 2
بحوث ودراسات في القانون الخاص ج 3
بحوث ودراسات في القانون الخاص ج 5
بحوث ودراسات في القانون الخاص ج 4
قانون التنفيذ
المبادئ القانونية في قضاء محكمة التميز استئناف بغداد
االخطاء المشتركة
المرشد الى احكام ازلة الشيوع
الوجيز في النظرية العامة لاللتزام
مصادر االلتزام
االلطار القانوني لعقد النشر االلكتروني

احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري
احمد عبد الرزاق السنهوري

شريف الطباخ
شريف الطباخ
شريف الطباخ
شريف الطباخ
شريف الطباخ
محمود صديق رشوان
محمود وحيد الدين
احمد محمد عبد الصادق
احمد محمد عبد الصادق
عدنان ابراهيم
بسام عاطف المهار
اياد مطشر صيهود
عباس سعيد االسدي
عباس سعيد االسدي
سامي محمد فريج
صاحب عبد الفتالوي
بدون مؤلف
عبد المنعم البدري
لطيف جبر كومان
ياسر باسم ذنون
ياسر باسم ذنون
ياسر باسم ذنون
ياسر باسم ذنون
ياسر باسم ذنون
علي مظفر حافظ
هادي عزيز علي
علي عبدة محمد
جمعة سعدون الربيعي
حسن علي ذنون
عبد المجيد الحكيم
عز محمد هاشم الوحش

-852
-853
-854
-855
-856
-857
-858
-859
-861
-861
-862
-863
-864
-865
-866
-867
-868
-869
-871
-871
-872
-873
-874
-875
-876
-877
-878
-879
-881
-881
-882
-883
-884
-885
-886
-887
-888

الوجيز في شرح احكام عقد\ المقاولة
مسؤولية المقاول الثانوية وفقآ الحكام القانون المدني
القانون المدني العقد
المقاولة من الباطن
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 0
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 2
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 3
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 5
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 4
مجموعة اإلعمال التحضيرية ج 1
الثقافة القانونية لمهندسين والقانونيين
التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود النقل
الوجيز في نظرية البطالن
المفهوم القانوني للبيئة
النظرية العامة لاللتزامات ج0
المدخل الى الدراسة القانونية
الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية
الحماية القانونية للمصنفات في النشر االلكتروني
المسؤولية المدنية
الوسيط في شرح القانون المدني
العقود الصغيرة  /الوكالة والكفالة
نطاق المسؤولية المدنية
مجموعة تشريعات القطاع الزراعي مجلد 0
مجموعة تشريعات القطاع الزراعي مجلد 0
مجموعة تشريعات القطاع الزراعي مجلد 0
العقود الهندسية
حماية حقوق الملكية الفكرية
الحماية القانونية للملكية الصناعية
النظام القانوني الحوال الدولة الخاصة
حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون
تقاضي الشريك االجرة
تقاضي الشريك االجرة
حقوق االنتاج الذهني
القانون المدني مجموعة االعمال التحضيرية
المسؤولية التقصيرية للمهندس والمقاول
شرح القانون المدني الجديد ج 2
مبادى التأمين لالحوال العلمية

كمال ثروت هاشم
سعيد عبد الكريم مبارك
مصطفى العوجي
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
غازي خالد ابو كمال
حميد لطيف الزليمي
فهد بن بجادين
محمد عبد الرحيم عنبر
احمد محمد حشيشي
عصمت عبد المجيد بكر
منذر الشاوي
غسان رباح
حمدي احمد سعيد
خالد عبد الفتاح محمد
منذر الفضل
انور طلبة
حسين الخطيب
حسين الخطيب
حسين الخطيب
حسين الخطيب
حميد الطيف الدليمي
محمد السعيد
جالل وفاء محمد
احمد طالل عبد الحميد
محمد غفلة ابراهيم
عبد الملك عبد الرحمن السعدي
عبد الملك عبد الرحمن السعدي

احمد سويلم العمري
احمد سويلم العمري
حميد لطيف
شاكلر ناصر حميد
محمد الفقي

-889
-891
-891
-892
-893
-894
-895
-896
-897
-898
-899
-911
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919
-911
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919
-921
-921
-922
-923
-924
-925

المؤلف والقانون
الموجز في النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام
التحكيم االلكتروني
مصادر االلتزام في القانون المدني االداري
احكام االلتزام الموجز
شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام
اثر التقدم العلمي في العقد
المسؤولية المعمارية
المجموعة الكاملة للتشريعات الصحية
ضمان صالحية المبيع للعمل للمدة معلومة
االعتبار كركن في العقد في القانون االلكتروني
المسؤولية المدنية الناتجة عن تلوث البيئة
تأثير المنافسة على االلتزام لضمان سالمة المنتوج
المسؤولية المدنية للمنتج
السؤولية المدنية في عقود النقل التكنلوجيا
عقد االستثمار التكنلوجي
عقود نقل التكنلوجيا
عقد نقل التكنلوجيا
التوازن االقتصادي مع العقد اثناء التنفيذ
انحالل العقود
الحقوق العينية االصلية
الحقوق العينية االصلية
التعسف في استعمال حق الملكية
الحقوق العينية االصلية
الوجيزفي شرح قانون االستهالك
الشفعة
الحقوق العينة االصلية
في شرح القانون المدني ج 0
في شرح القانون المدني ج 2
في شرح القانون المدني ج 3
في شرح القانون المدني ج 5
في شرح القانون المدني ج 4
في شرح القانون المدني ج 1
في شرح القانون المدني ج 7
في شرح القانون المدني ج 9
في شرح القانون المدني ج 8
في شرح القانون المدني ج 00

عبد الجبار داود البصري
انور سلطان
منير محمد
انور سلطان
انور سلطان
محمد وحيد الدين سوار
عصمت عبد المجيد بكر
محمد حسين منصور
جابر مهنا الحسيناوي
محمد حسين منصور
عبد المجيد الحكيم
ياسر محمد فاروق
علي فتاك
قادر شهيد
مراد محمود
مرتضى جمة عاشور
وليد عودة الهمداني
ابراهيم سيد احمد
غازي عبد الرحمن
انور طلبة
عبد المنعم فرج
محمد حسين منصور
سعيد امجد الزهاوي
محمد سعيد الدين
شهاب احمد ياسين
انور طلبة
محمد كامل مرسي
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة
انور طلبة

-926
-927
-928
-929
-931
-931
-932
-933
-934
-935
-936
-937
-938
-939
-941
-941
-942
-943
-944
-945
-946
-947
-948
-949
-951
-951
-952
-953
-954
-955
-956
-957
-958
-959
-961
-961

انور طلبة
في شرح القانون المدني ج 00
انور طلبة
في شرح القانون المدني ج 02
انور طلبة
في شرح القانون المدني ج 03
انور طلبة
في شرح القانون المدني ج 05
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج0
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج2
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج3
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج5
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج4
المستشار انور العمروسي
في شرح القانون المدني ج1
موفق محمد عبدة
حماية المستهلك
عصمت عبد المجيد
نظر ية الظروف الطارئة ودور القاضي
غني حسون طه
الوجيز في العقود المسماة ج 0عقد البيع
شرح القانون المدني الجديد ج 3الحقوق العينية االصلية محمد كمال مرسي
اسباب كسب الملكية-االستيالء –االلتصاق-الشفعة
عصمت عبد المجيد
مصادر االلتزام في القانون المدني
انور طلبة
حماية حقوق الملكية الفكرية
غازي ابراهيم الجنابي
دليل الصياغة التشريعية
صالح زين الدين
المدخل الى الملكية الفكرية
طارق عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 0
طارق عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج 2
عبد الحميد الشواربي
حجية االحكام المدنية والجنائية
مصطفى ياسين محمد
حق االجانب في التمليك
زيد محمود العقايله
الجامع في التشريعات المتعلقة في التأمين
ليلى عبد هللا الحاج
النظرية العامة لضمان اليد
جاسم لفتة سلمان العبودي
المدخالت في احداث الضرر تقصيرآ
انور سلطان
العقود المسماة شرح عقد البيع
مصطفى احمد الزرقاء
نظام التأمين
سالم محمد العزاوي
مسؤولية المنتج
شفيق عبد المجيد
النظام االنضباطي لموظفين الدولة
مجيد حميد العنكبي
المدخل الى دراسة النظام القانوني
عصمت عبد الحبيب
احكام رعاية القاصرين
الشيخ العقاد
الشفعة في القانون المعامالت المدنية
محمد عفلة االبراهيم
حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون
احمد عبد الرحمن
االطار القانوني شراء العيم المنقولة
عصام انور سليم
مبادى الثقافة القانونية
هاشم كليس
النظرية المحضة في القانون

-962
-963
-964
-965
-966

مبادى اصول القانون
محاظرات في النظرية العامة للقانون
نظرية الحق
المدخل الى علم القانون
فلسفة القانون +مدخل الى فلسفة القانون

-967
-968
-969
-971
-971
-972
-973
974
975

دروس في الصياغة القانونية
دروس في الصياغة القانونية
اصول علم القانون
اصول علم القانون
اصول علم القانون
المدخل لدراسة القانون
النظرية العامة للقانون
المدخل لدراسة العلوم القانونية
المدخل لدراسة العلوم القانونية
شرح القانون المدني العقود المسماة
دروس في الصياغة القانونية
االعتبار كركن في العقد في القانون االنكاو امريكي
اصول القانون او المدخل لدراسة القانون
المدخل الى علم القانون
العلة بين علم المنطق والقانون
العلة بين علم المنطق والقانون
مذاهب القانون
دراسات في المدخل الى العلوم القانونية
فلسة القانون
فلسة القانون
الوافي في شرح القانون المدني \ ج 0
الوافي في شرح القانون المدني \ ج 2
موسوعة الملكية الفكرية \ مجلد 0
موسوعة الملكية الفكرية \ مجلد 2
موسوعة الملكية الفكرية \ مجلد 3
موسوعة الملكية الفكرية \ مجلد 5
شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج0
شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج2
شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج3
شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج5

976

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996

حسن محمد الخطيب
شفيق شحاتة
محمد سامي مدكور
غالب علي الوردي
العادة
فوق
سموحي
+روسكو باوند /ترجمة
صالح دباغ
حيدر ادهم عبد الهادي
حيدر ادهم عبد الهادي
رياض القيسي
رياض القيسي
رياض القيسي
علي حسن نجيدة
مصطفى الجمال
عبد القادر القار
توفيق حسن
محمد علي سكيكير
حيدر ادهم عبد الهادي
عبد المجيد الحكيم
عبد الرزاق السنهوري
غالب علي الداودي
مصطفى ابراهيم الزاملي
مصطفى ابراهيم الزاملي
منذر الشاوي
حسن حرب اللصاصحة
محمد طة
سموحي فوق العاده
سليمان مرقس
سليمان مرقس
وائل انور بندق
وائل انور بندق
وائل انور بندق
وائل انور بندق
منير القاضي
منير القاضي
منير القاضي
منير القاضي

997
998
999
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1131
1131
1132
1133

شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج0
شرح مجلة وزارة المعارف العراقية ج3
قضاء محمكمة التميز غي العراق مجلد
قضاء محمكمة التميز غي العراق مجلد
قضاء محمكمة التميز غي العراق مجلد
قضاء محمكمة التميز غي العراق مجلد
قضاء محمكمة التميز غي العراق مجلد
موسوعة شرح القانون المدني ج 0
موسوعة شرح القانون المدني ج 2
موسوعة شرح القانون المدني ج 3
موسوعة شرح القانون المدني ج 5
موسوعة شرح القانون المدني ج 4
موسوعة شرح القانون المدني ج 1
موسوعة شرح القانون المدني ج 7
موسوعة شرح القانون المدني ج 9
موسوعة شرح القانون المدني ج 8
موسوعة شرح القانون المدني ج 00
موسوعة شرح القانون المدني ج 00
موسوعة شرح القانون المدني ج 02
موسوعة شرح القانون المدني ج 03
موسوعة شرح القانون المدني ج 05
موسوعة شرح القانون المدني ج 04
موسوعة شرح القانون المدني ج 01
موسوعة شرح القانون المدني ج 07
موسوعة شرح القانون المدني ج 09
موسوعة شرح القانون المدني ج 08
مصادر واحكام االلتزام
النظرية العامة للقانون
نظرية االثراء بال سبب
حق المساطة واالجازة الطويلة
الملكية الفكرية والصناعية
المسؤولية المدنية عن الخطأ المهني
شرح المجلة لوزارة المعارف  /ج 2
الحقوق العينية االصلية
نظرية الموجبات االلتزامات والعقود
عقد الكفالة
دعوى المسؤولية

2
3
5
4
1

منير القاضي
منير القاضي
وزارة العدل
وزارة العدل
وزارة العدل
وزارة العدل
وزارة العدل
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان
جمال مرغمش\يحيى دحمان

مصطفى جمال
مصطفى جمال
وليد ابو الوفا
عبد هللا عزاوي
منير عبد هللا
احمد شعبان محمد طه
منير القاضي
بدوي عبود
lelalxerminolAg
محمدعلي عبدة
عطا سعد محمد

1134
1135
1136
1137
1138
1139
1141
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1151
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1161
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1171

اجراءات التسجيل العقاري
المبسوط في شرح القانون المندي
المبسوط في شرح القانون المندي
المسئولية المدنية للمهندس
المرشد العلمي في احكام الشراء والبيع
النظرية العامة لاللتزامات
حق الحصوال على المعلومات
مصادرااللتزام
مذاهب القانون
اراء وافكار في القانون وتطبيقاتة
النظرية العامة لأللتزام \ج2
محاضرات عن القانون المدني العراقي
الحيل المحظور منها
النظرية العامة لأللتزامات \ج0
في عقود االذعان
نظرية التأمينات في القانون المدني
القضاء المدني العراقي
الوجيز في التأمينات الشخصية
مصادر االلتزام
نظرية الحق
المطول في شرح القانون المدني
نظرية الحق
حقوق الملكية الفكرية
التأمينات العينية
النظرية العامة لالتزامات
المبادى القانونية العامة في قضاء محكمة التميز
قرارات قضائية واراء
عقود االيجار
قانون الطيران المدني
الفائد القانونية
شرح قانون كتاب العدول
نظرية الخالفة الخاصة
العمل الغير المشروع
فلسفة القانون
النظرية العامة لأللتزامات
قانون ينظم ينظم ايجار العقار
نظرية تفسير النصوص المدنية

عبد هللا سلمان
حسن علي ذنون
حسن علي ذنون
هاشم علي شهوان
عثمان سلمان غيالن
عبد الحي حجازي
اشرف فتح الراعي
مصطفى جمال
منذر الشاوي
سالم روضان
عبد الحي حجازي
صالح الدين ناهي
عبد السالم ذهب جل
عبد الحي حجازي
عبد المنعم فرج
شمس الدين الوكيل
سلمان بيان
صالح الدين ناهي
عبد المجيد الحكيم
محمد حسين منصور
طارق عجيل
محمد حسين منصور
ناصر جالل
همام محمد محمود
عصمت عبد المجيد
ابراهيم المشهداني
صباح صادق جعفر
سمير عبد السيد
تيران السيوطي
مكي ابراهي
عبد هللا الجالي
طارق كلظم عجيل
منير القاضي
منذر الشاوي
منذر الفضل
عصمت عبد المجيد
محمد شريف احمد

1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1181
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1191
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1111
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

نظرية الحق
انتقال واقضاء الحقوق االلتزامات
نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية
مبادى القانون
النظرية المحظة في القانون
احكام حق التصرف
فلسفة القانون في الفكر االوربي
انحالل العقود
المسؤولية التقصيرية االلكترونية
المبادى التميزية المنتقاه
حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك
معين القضاة
النظرية العامة االلتزام
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 3
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 4
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 4
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 7
عقد البيع
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 9
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 8
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج 00
المختار في قضاء محكمة التميز  /ج00
احكام االلتزام
المسؤولية المدنية التوفيقية عن النقل
عقد البيع االبتدائي
البند الـــــــــــــــــــــــــــــــجزائي
شرح قانون حماية المستهلك
المدخالت في احداث الضرر تقصيرا
المبادىء القانونية في قضاء محكمة التميز
المبادى القانونية القسم المدني
القوة الملزمة للعقد
شرح المجلة
قضاء محكمة التميز
روضة القضاء وطريق النجاة
الوجيز في النظرية العامة لاللتزام  /ج0
الوجيز في النظرية العامة لاللتزام  /ج2
الوسيط في نظربة العقد

عصام انور سليم
انور طلبة
حسين الحطيب
ثروت انيس
كانس كالس
مصطفى مجيد
مصطفى فاضل كريم
انور طلبة
ربيع محمد الزهاوي
عبد الفتاح حجازي
ابراهيم المشهداني
منذر الفضل
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
توفيق حسن فرج
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
ابراهيم المشهداني
حسن علي ذنون
محمد احمد شحاتة
محمد المنجي
محمدمرعي صعب
محمدعلي سكيكر
جاسم لفتة سلمان
القسم المدني
عبد الرحمن العالم
حسين عامر
سليم رستم باز البناني
صالح الدين ناهي
حسن علي ذنون
حسن علي ذنون
عبد المجيد عبد الحكيم

1118
1119
1111
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1121
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1131
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1141
1141
1142
1143
1144

دروس في الفقة الفرنسي
شرح القانون المدني العراقي
العقود المسماه عقد (عقد البيع )
العقود المسماه عقد ( االيجار )
احكام االلتزام
شرح القانون المدني العراقي
الوسيط في شرح القانون المدني
شرح القانون المدني الجديد  /ج0
شرح القانون المدني الجديد  /ج2
الملكية والحقوق العينية ج 0
الملكية والحقوق العينية ج 2
الملكية والحقوق العينية ج 4
الحقوق العينية ج 0
الحقوق العينية ج 0
النظرية العامة لاللتزام
الوجيز في شرح العقود المسماة
احكام القضاء العراقي
المسؤولية المدنية
تظام القانوني االنكليزي
شرح تعليمات نقل ملكية العقار
موجز االحكام في مصادر االلتزام
فلسفة القانون
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
الحقوق العينية االصلية  /ج4
االلتزامات /ج 2
العقود المسماة /ج 4
المسؤولية التقصيرية
العقود الخاصة المدنية والتجارية
الوجيز في الحقوق العينية
اساس المسؤولية التقصيرية
المختار في قضاء محكمة التميز
احكام القضاء العراقي على مواد المدني
قضاء محكمة التميز قي العراق
نظام القانون األنكليزي
الموسوعة الصغيرة الضرر المعنوي
دعاوي الضرر البدني في القانون االنكليزي
الخطأ وحقيقة اساس المسؤولية المدنية

محمد محسن البزازي
عبد الباقي البكري
سليمان مرقس
سليمان مرقس
عبد المجيد الحكيم
محمد وحيد الدين
شاكر جبر
شاكر جبر
شاكر جبر
محمد كامل مرسي
محمد كامل مرسي
محمد كامل مرسي
شاكر ناصر حيدر
شاكر ناصر حيدر
حسن ذنون
سعدون العامري
عبدالعزيز السهيل
مصطفى العوجي
مجيد العنكبي
قاسم محمد عباس
اسيل باقر جاسم
د0ياس
حيدر شاكر
محمد كامل مرسي
محمد كامل مرسي
محمد كامل مرسي
فوزي كامل المياحي
منصور القاضي
صالح الدين الناهي
فخري رشيد
ابراهيم المشهداني
عبد العزيز السهيل
غالب الحاج فليح
مجيد العنكبي
منذر الفيصل
ديفيد كمب
محمد سليمان

1145
1146
1147
1148
1149
1151
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1161
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1171
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1181
1181

العالقة السببية بين الخطأ والغرر
المسؤولية عن االشياء
الحماية القانونية للملكية الصناعية
عقد األستصناع في الفقة االسالمي
المسؤولية عن االشياء
اقامة المسؤولية المدنية عن العمل الغير المشروع
مصادر واحكام االلتزا
نظرية الحق في الحبس
النظرية العامة للخطأ غير العمدي
صيغ التحكيم في سندات الشحن ومشارطان االيجار
دروس في تطبيقات القوانين
المبادى القانونية في فضاء محكمة األستئناف
مذاهب القانون
فلسفة لقانون
اصالح النظام القانوني
عقد الفندقة االلتزامات والحقوق
حماية الحقوق الملكية الفكرية
مصادر الحق ()3 -0
مصادر الحق ()1 -5
الملكية الشائعة واحكام ازالة الشيوع
المدخل الى الملكية الفكرية
النظرية العامة لاللتزام
السبب ونية التعاقد
احكام االوقاف
الوديعة
المطول في شرح القانون المدني انقضاء العقد
الوسيط في شرح القانون المدني ج 0
الوسيط في شرح القانون المدني ج 2
الوسيط في شرح القانون المدني ج 3
الوسيط في شرح القانون المدني ج 5
الوسيط في شرح القانون المدني ج 4
الوسيط في شرح القانون المدني ج 1
الوسيط في شرح القانون المدني ج  7مجلد االول
الوسيط في شرح القانون المدني ج  7المجلد الثاني
الوسيط في شرح القانون المدني ج 9
الوسيط في شرح القانون المدني ج 8
الوسيط في شرح القانون المدني ج 00

علي عبد عودة
يحيى احمد مرعي
حالل وفاء محمدين
ام كلثوم صبيح
اياد عبد الجبار ملوكي
جبار ضابر طه
مصطفى جمال
قدري عبد الفتاح
فوزية عبد الستار
فؤاد العلوي
رحيم حسن العكيلي
سموحي فوق العادة
ايمن فوزي المستكاوي
فاطمة زكريا
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
علي جبار صكيل االسدي
صالح زين الدين
حسن علي ذنون
هنري رياهن
طارق عجيل كاظم
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري
عبد الرزاق السنهوري

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1191
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1211
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1211
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217

عبد الرزاق السنهوري
الوجــــــــــــــــــــــــــيز في شرح القانون المدني ج 0
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 0
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 2
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 3
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 4
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  1مجلد 0
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  1مجلد الثاني
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  7مجلد االول
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  7مجلد 2
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  7مجلد 2
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 9
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج 8
عبد الرزاق السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  1مجلد 0
عبد الرزاق السنهوري
شرح القانون المدني الجديد الحقوق العينة االصلية
توفيق حسن فرج
عقد االيجار
عبد الرحيم عنتر الرحمن
حقوق الملكية الفكرية واثرها القتصادي
ياسر باسم ذنون
بحوث ودراسات القانون الخاص
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج0
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج2
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني ج3
كمال قاسم ثروت
شرح احكام عقد البيع
عبد الرزاق السنهوري
مصادر الحق في الفقة االسالمي ج0
عبد الرزاق السنهوري
مصادر الحق في الفقة االسالمي ج0
سلمان بن تركي التركي
بيع التقسيط واحكامة
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد البيع ج 0
زهدي يكن
شرح قانون الموجبات العقود ج 00
عباس حسن الصراف
شرح عقدي البيع وااليجار
حسن علي الذنون
النظرية العامة للفسخ في الفقة االسالمي
احمد حشمت ابو ستيس
نظرية االلتزام في القانون المدنبي الجديد
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيل العقاري رقم 53لسنة  0870ج 0
صالح محسوب
السوابق القضائية ودورها في االستقرار القضائي
السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج  5المجلد االول
طارق كاظم عجيل
المطول في شرح القانون المدني /انعقاد العقد
محمد نوري كاظم
ملكية االرض في العراق
مجموعة المدد القانونية وحاالت اإلنذار القانون المدني بدري السويدي
العراقي
عبد الهادي العالق
أحكام قانون التنفيذ رقم 54لسنة 0890

انور طلبة
 1218مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 0
 1219مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  2انور طلبة
انور طلبة
 1221مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 3
انور طلبة
 1221مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 5
 1222مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  4انور طلبة
 1223مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  1انور طلبة
 1224مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  7انور طلبة
 1225مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  9انور طلبة
 1226مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  00انور طلبة
 1227مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  00انور طلبة
 1228مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 02انور طلبة
 1229مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 03انور طلبة
 1231مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض  05انور طلبة
 1231مجموعة المبادى القانونية التي قرهها محكمة النقض 04انور طلبة
محمد كمال مرسي
 1232الملكية والحقوق العينية ج 0
كامل فريد السالك
 1233فلسفة القانون \مفهوم القانون وسريانة
 1234مىدى مشروعية التطويع العالجي للجينات الوراثية اياد مطشر صيهود
البشرية
 1235تفريد قواعد تربس في قوانين الملكية الفكرية "دراسة د .صبري حمد خاطر
مقارنة"
د .احمد شوقي عبد
 1236النظرية العامة للحق
الرحمن
عبد الحميد المنشاوي
 1237حماية الملكية الفكرية
د .حساني علي
 1238براءة االختراع
 1239الحماية القانونية للمصنفات في النشر االلكتروني الحديث د .حمدى احمد سعد
د .عصام احمد البهجي
 1241حقوق الملكية الفكرية لالصناف النباتية المعدلة وراثيا
انور طلبة
 1241حماية حقوق الملكية الفكرية
د .يوسف عودة غانم
 1242التنظيم القانوني لالعالنات التجارية عبر االنترنيت
المنصوري
د .عادل جبري محمد
 1243التنفيذ العيني لاللتزامات العقدية
حبيب
د .نوري حمد خاطر
 1244شرح قواعد الملكية الفكرية
د .حسن علي الذنون
 1245الحقوق العينية االصلية
شهاب احمد ياسين
 1246الوجيز في شرح قانون االستمالك
حمدي عبد الرحمن –سهير
 1247مبادئ القانون –نظرية الحق
منتصر
د.نصر أبو الفتوح فريد
 1248حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية

1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1271
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277

حسن
بدون مؤلف
قضاء محكمة تمييز العراق  /المجلد الثاني
صالح الدين الناهي
مقدمة تحليلية وتعليقات على قانون تنظيم ايجار العقار
ابراهيم
محمد
علي
موسوعة التشريعات العقارية
الكرباسي
مجموعة قوانين تصحيح صنف االراضي االميرية بدون مؤلف
والتعديالت الصادرة بموجبهما
سليمان مرقس
المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية
مسئولية المنتج عن االضرار التي تسببها منتجاتة المعنية حسن عبد الباسط
حسن علي ذنون
المبسوط في المسؤولية المدنية (الضرر)0
نصير صبار لفتة
عقد البحث العلمي
نصير صبار الجبوري
التعويض العيني دراسة مقارنة
وليد خالد عطية
تفسير شروط االعفاء من المسؤولية العقرية
عصمت عبد المجيد بكر
اصول تفسير القانون
ابراهيم سيد احمد
العقود الواردة على العمل /عقد المقاولة فقها وقضاء
المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز  /قسم ابراهيم المشاهدي
المرافعات المدنية
المختار من قضاء محكمة التمييز /قسم القانون المدني ابراهيم المشاهدي
والقوانين الخاصة
المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز  /القسم التجاري ابراهيم المشاهدي
سعدون العامري
تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية
بدون مؤلف
قضاء محكمة تمييز العراق/المجلد الثالث
ابراهيم المشاهدي
المختار في قضاء محكمة التمييز  /القسم المدني
ضياء نوري حسن
الطب القضائي واداب المهنة الطبية
ابراهيم
محمد
علي
موسوعة التشريعات العقارية
الكرباسي
ضياء شيت خطاب
فن القضاء
سبل تغيير التشريع
عبد الرسول الجصاني
المنطق القضائي
مصطفى مجيد
شرح قانون التسجيبل العقاري ج2
المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها هادي عزيز علي
التمييزية  /قانون التنفيذ
المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها هادي عزيز علي
التمييزية  /قانون التنفيذ
هيثم فالح شهاب
ضمان ضرر الموت واحكامة
فاروق ابراهيم جاسم
أحكام قانون الكتاب العدول رقم 27لسنة 0877
عباس الحسني
مجموعة التشريعات الهندسية

1278
1279
1281
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1311
1311
1312
1304
1315
1316
1317
1318
1319
1311
1311

سامى امين
مبادئ قانونية
كامل السامرائي
قوانين التسوية واللزمة والعقر
حسن علي الذنون
االشتراط لمصلحة الغير
حسن علي الذنون
الحقوق العينية االصلية
بدون مؤلف
عقد الهبة
منذر الشاوى
فلسفة القانون
ملتقى البحرين الشرح الموجز للقانون المدني العراقي منير القاضي
المجلد االول
محمد سعود المعيني
النظرية العامة للتقادم في الفقه االسالمي
مالك دوهان الحسن
مصادر االلتزام
ابراهيم
محمد
شرح قانون التأمين االلزامي من حوادث السيارات رقم علي
الكرباسي
42لسنة  0890المعدل
عبد الوهاب عبد الرزاق
تشريعات المرور وفق آخر التعديالت
طارق كاظم عجيل
الوسيط في عقد المقاولة
السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج9
ريم سعود سماوي
براءات االختراع في الصناعات الدوائية
عبد هللا عبد الكريم
الحقوق الملكية الفكرية على شبكة االنترنيت
حقوق الملكية الفكرية واثرها على اقتصاديات الثقافة ناصر جالل
واالتصال واالعالم
نعيم احمد نعيم
الحماية القانونية لبراءة االختراع
عصمت عبد المجيد
الحماية القانونية لحقوق المؤلف
رمزي رشاد عبد الرحمن
الحقوق المجاورة لحق المؤلف
السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج0817/9
عبد هللا حسين الخرشوم
الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية
بريهان ابو زيد
الحماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية
فاتن حسين حوى
المواقع االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية
محمد السعيد رشدي
عقد النشر
سامي محمد فريج
اعداد المستندات واعمال الطرح والترسية
محمد احمد عيسى
قسمة المال المشاع
السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني ج0817 /9
عبد الحي حجازي
عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ
االلتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المصري عبد الرسول عبد الرضا
محمد
والكويتي
يحيى احمد موفي
المسؤولية عن االشياء في ضوء الفقة والقضاء
نبيلة اسماعيل رسالن
المسئوالية المدنية عن االضرار بالبيئة
عبد المجيد الحكيم
القانون المدني واحكام االلتزام
دور المتضررفي تخفيف الضررفي نطاق المسؤولية رعد عداي حسين

المدنية
 1312الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي
 1313المدخل لدراسة القانون
 1314الحقوق العينية/الحقوق العينية التبعية2-0/
1315
1316
1317
1318
1319
1321
1321
1322

عبد الميد الحكيم
عبد الباقي البكر ي
محمد طه البشير-غني
حسون
محضرات
الحقوق العينية /محاضرات
مدى مشروعية التطوير العالجي للجينات الوراثية البشرية اياد مطشر صيهود
عبد المنع البدوي
اثر مدى المده في االلتزام
الوسيط في شرح القانون المدني ج 00التأمينات الشخصية عبد الرزاق السنهوري
والعينية
طارق كاظم عجيل
نظرية الخالفة الخاصة في التصرفات القانونية
عباس علي محمد
مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائة المهنية
صاحب عبيد الفتالوي
التشريعات الصحية
عثمان سلمان غيالن
االحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية

