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51الرف34لوكر خليل ابراهيم المشاهدي  2008لسنة(1)قانون العقود الحكومية العامة وتعليمات تنفيذها رقم 

52الرف34لوكر خليل ابراهيم المشاهدي  2008لسنة(1)قانون العقود الحكومية العامة وتعليمات تنفيذها رقم 

53الرف34لوكر صباح جعفر االنباري  2012لسنة (71)قانون رسم الطابع رقم 

54الرف34لوكر صباح جعفر االنباري  2012لسنة (71)قانون رسم الطابع رقم 

55الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته 1980لسنة (78)قانون رعاية القاصرين رقم

56الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته 1980لسنة (78)قانون رعاية القاصرين رقم

57الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي وتعديالته 1983لسنة 76قانون رعاية االحداث رقم 

58الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي وتعديالته 1983لسنة 76قانون رعاية االحداث رقم 

59الرف34لوكر صباح جعفر االنباري مجموعة قوانين النزاهة و الرقابة المالية و المفتشون 

510الرف34لوكر صباح جعفر االنباري مجموعة قوانين النزاهة و الرقابة المالية و المفتشون 

511الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  1970 لسنة 117قانون االصالح الزراعي رقم 

512الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  1970 لسنة 117قانون االصالح الزراعي رقم 

513الرف34لوكر مصطفى سعيد رمزي (المصري )نصوص قانون االحوال الشخصية 

514الرف34لوكر مصطفى سعيد رمزي (المصري )نصوص قانون االحوال الشخصية 

515الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون النزاهة 

516الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون النزاهة 

517الرف34لوكر صباح المفتي قانون حماية حق المستهلك 

518الرف34لوكر صباح المفتي قانون حماية حق المستهلك 

519الرف34لوكر صباح صادق جعفر قانون مجلس شورى الدولة 

520الرف34لوكر صباح صادق جعفر قانون مجلس شورى الدولة 

521الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  1987 لسنة 58قانون الداللة رقم 

522الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  1987 لسنة 58قانون الداللة رقم 

523الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 1981لسنة (12)قانون االستمالك رقم 

524الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 1981لسنة (12)قانون االستمالك رقم 

525الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1977لسنة (56)قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

526الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1977لسنة (56)قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

527الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون التوقيع االلكتروني و المعامالت االلكترونية 

528الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون التوقيع االلكتروني و المعامالت االلكترونية 

529الرف34لوكر صباح المفتي  2008لسنة (22)قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم

530الرف34لوكر صباح المفتي  2008لسنة (22)قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم

531الرف34لوكر نضال حميد 1992 لسنة 13قانون االسلحة رقم 

532الرف34لوكر نضال حميد 1992 لسنة 13قانون االسلحة رقم 

533الرف34لوكر ذاكر خليل العلي مجموعة تشريعات االوقاف 

534الرف34لوكر ذاكر خليل العلي مجموعة تشريعات االوقاف 

535الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1998لسنة (33)قانون الكتاب العدول رقم 

536الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1998لسنة (33)قانون الكتاب العدول رقم 

537الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1999قانون جوازات السفر رقم لسنة 

538الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1999قانون جوازات السفر رقم لسنة 

539الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي 2008لسنة  (41)قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاتة رقم 

540الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي 2008لسنة  (41)قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاتة رقم 

541الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 2006لسنة (26)قانون الجنسية العراقية رقم 

542الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 2006لسنة (26)قانون الجنسية العراقية رقم 

543الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قوانين نقل وزراعة االعضاء البشرية 

544الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قوانين نقل وزراعة االعضاء البشرية 

545الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1971لسنة (3)قانون حماية حق المؤلف رقم 

546الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1971لسنة (3)قانون حماية حق المؤلف رقم 

547الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون التأمين االلزامي من حوادث السيارات 

548الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون التأمين االلزامي من حوادث السيارات 

549الرف34لوكر صباح صادق جعفر قانون مكافحةالبغاء وتعديالتة 

550الرف34لوكر صباح صادق جعفر قانون مكافحة البغاء وتعديالتة 

551الرف34لوكر صباح صادق جعفر  وتعديالتة 1964لسنة (163)قانون الخبراء امام القضاء رقم 

552الرف34لوكر صباح صادق جعفر  وتعديالتة 1964لسنة (163)قانون الخبراء امام القضاء رقم 

553الرف34لوكر صباح المفتي 2006لسنة  (4)قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

554الرف34لوكر صباح المفتي 2006لسنة  (4)قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 

555الرف34لوكر صباح المفتي قانون المحكمة االتحادية العليا 

556الرف34لوكر صباح المفتي قانون المحكمة االتحادية العليا 

557الرف34لوكر صباح المفتي 2006لسنة  (3)قانون مؤسسة الشهداء رقم 

558الرف34لوكر صباح المفتي 2006لسنة  (3)قانون مؤسسة الشهداء رقم 

559الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي المعدل1980 لسنة 38قانون مخصصات االيفاد والسفر رقم 

560الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  المعدل1980 لسنة 38قانون مخصصات االيفاد والسفر رقم 

561الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2011لسنة  (18)قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم 

562الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2011لسنة  (18)قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم 



563الرف34لوكر نضال حميد 2003 وتعديالتة مع االوامر التشريعية الصادرة ب79 لسنة 87قانون ايجار العقار رقم 

564الرف34لوكر نضال حميد 2003 وتعديالتة مع االوامر التشريعية الصادرة ب79 لسنة 87قانون ايجار العقار رقم 

565الرف34لوكر صباح صادق جعفر  تعديالتة 1971لسنة (148)قانون تسجيل الوالدات والوافيات رقم 

566الرف34لوكر صباح صادق جعفر  تعديالتة 1971لسنة (148)قانون تسجيل الوالدات والوافيات رقم 

567الرف34لوكر صباح صادق جعفر  ونظامة الداخلي 2010لسنة  (23) وتعديالتة رقم 2007لسنة  (50)قانون مجلس النواب رقم 

568الرف34لوكر صباح صادق جعفر  ونظامة الداخلي 2010لسنة  (23) وتعديالتة رقم 2007لسنة  (50)قانون مجلس النواب رقم 

569الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2008لسنة (21)قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 

570الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2008لسنة (21)قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 

571الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2010لسنة  (21) مع تعديلة االول رقم 2007لسنة  (11)قانون المفوضية العليا المستقلة لال نتخابات رقم 

572الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2010لسنة  (21) مع تعديلة االول رقم 2007لسنة  (11)قانون الموفضية العليا المستقلة لالنتخابات رقم 

573الرف34لوكر ذاكر خليل العلي احكام االفالس في قانون التجارة 

574الرف34لوكر ذاكر خليل العلي احكام االفالس في قانون التجارة 

575الرف34لوكر ذاكر خليل العلي مجموعة قوانين االستثمار 

576الرف34لوكر ذاكر خليل العلي مجموعة قوانين االستثمار 

577الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1981لسنة  (89)قانون الصحة العامة رقم 

578الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1981لسنة  (89)قانون الصحة العامة رقم 

579الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون العجز الصحي للموظفين 

580الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون العجز الصحي للموظفين 

581الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1971لسنة  (39)قانون التقاعد االجتماعي للعمال رقم 

582الرف34لوكر ذاكر خليل العلي  وتعديالتة 1971لسنة  (39)قانون التقاعد االجتماعي للعمال رقم 

583الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  المعدل وتعليماتة 2005 لستة 24قانون اعادة المفصولبن السياسيين رقم 

584الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  المعدل وتعليماتة 2005 لستة 24قانون اعادة المفصولبن السياسيين رقم 

585الرف34لوكر صباح المفتي 2009 لسنة 20قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم 

586الرف34لوكر قيس عبد الستارشروط مبداالثبوت بالكتابة في الثانون المدني العراقي

587الرف34لوكر عبد علي جاسم الشجيري2012 لسنة 28قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 

588الرف34لوكر وليد  محمد الشبيبي1999 لسنة 4الوكاالت القانونية في القوانين النافذة مع نص كامل اقانون وكالة التسجيل زقم 

589الرف34لوكر غازي ابراهيم الجنابيدليل الصياغة التشريعية 

590الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2014-2003دليل التشريع العراقي االعوام 

591الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2011لسنة  (18)قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم 

592الرف34لوكر صباح صادق جعفر مجموعة قوانين االثار والتراث والسياحة 

593الرف34لوكر نضال حميد 2014 لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم 

594الرف34لوكر صباح صادق جعفر مجموعة قوانين الشركات 

595الرف34لوكر صباح صادق جعفر مجموعة قوانين الجنسية في العراق 

596الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون التوقيع االلكتروني و المعامالت االلكترونية 

597الرف34لوكر ذاكر خليل العلي قانون االستثمار 

598الرف34لوكر صباح صادق جعفر االشركات االمنية في العراق 

599الرف34لوكر نضال حميد 2004 لسنة 93امر سلطة االئتالف الموقتة رقم - قانون مكافحة غسيل االموال 

5100الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2013 لسنة 45قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم 

5101الرف34لوكر صباح المفتي 1963 لسنة 130قانون واردات البلديات رقم 

5102الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2008لسنة (21)قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 

5103الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 2011 لسنة 30قانون هيئة النزاهة رقم 

5104الرف34لوكر صباح صادق جعفر 1999قانون جوازات السفر رقم لسنة 

5105الرف34لوكر صباح صادق جعفر  وتعديالتة 2008 لسنة 23قانون الخدمة الجامعية رقم 

5106الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 2008لسنة  (41)قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاتة رقم 

5107الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2014لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

5108الرف34لوكر ذاكر خليل العلي والتعليمات الملحقة بة 1999لسنة 11فانون العجز الصحي للموضفين رقم 

5109الرف34لوكر لطيف عبد علي جاسم 2014لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

5110الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي قانون الوكالة التجارية 

5111الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي قانون المحاماة 

5112الرف34لوكر صباح المفتي قانون الخدمة المدنية

5113الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2012 لسنة 28قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 

5114الرف34لوكر مكتبة القانون المقارن1991 لسنة 14قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

5115الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2013 لسنة 21قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

5116الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2016 لسنة 3قانون البطاقة الوطنية رقم 

5117الرف34لوكر كاظم شهد حمزة2015لسنة 38المعدل بقانون رقم 2008لسنة 14قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 

5118الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2016لسنة 3قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 

5119الرف34لوكر صباح صادق جعفر 2016لسنة 22قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 

5120الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي 2009 لسنة 20قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم 

5121الرف34لوكر صباح صادق جعفر المختار من القوانين العراقية التشريعات الخاصة بقوانين االسلحة

5122الرف34لوكر صباح صادق جعفر المختار من القوانين العراقية

5123الرف34لوكر صباح صادق جعفر المختار من القوانين العراقية التشريعات الخاصة بقوانين االستثمار

5124الرف34لوكر صباح صادق جعفر المختار من القوانين العراقية التشريعات الخاصة بقوانين المن الداخلي 



5125الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي 1984لسنة 30قانون التجارة رقم 

5126الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته مع فهرست1951 لسنة 40القانون المدني رقم 

5127الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته مع فهرست1951 لسنة 40القانون المدني رقم 

5128الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته1959  لسنة 188قانون االحوال الشخصية رقم   

5129الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي وتعديالته1969 لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم 

5130الرف34لوكر علي عبد الرزاق لفته2017 لسنة 1وتعليمات رقم 2016 لسنة 3قانون البطاقة الوطنية رقم 

5131الرف34لوكر صباح صادق جعفر مجموعة قوانين الشركات 

5132الرف34لوكر ذاكر خليل العلي 2006لسنة (26)قانون الجنسية العراقية رقم 

5133الرف34لوكر نضال حميد امر سلطة االئتالف الموقت- قانون مكافحة غسيل االموال 

5134الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته1971لسنة 33قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 

5135الرف34لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي  وتعديالته1969 لسنة 11قانون العقوبات رقم 

5136الرف34لوكر وزارة العدلقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو االمية االلزامي 

5137الرف34لوكر وزارة العدل1979قانون ايجار العقار 

5138الرف34لوكر وزارة العدلقانون المجلس الوطني

5139الرف34لوكر وزارة العدلقانون تنظيم التجارة

5140الرف34لوكر وزارة العدلقانون رعاية القاصرين

5141الرف34لوكر وزارة العدل1980قانون رعاية القاصرين 

5142الرف34لوكر وزارة العدل1980قانون التنفيذ 

5143الرف34لوكر وزارة العدل1979قانون التنظيم القضائي 

5144الرف34لوكر وزارة العدل1979قانون التنظيم القضائي 

5145الرف34لوكر وزارة العدل1979قانون االدعاء العام

5146الرف34لوكر وزارة العدل1979قانون االشراف العدلي 

5147الرف34لوكر وزارة العدلقانون مجلس شورى الدولة 

5148الرف34لوكر وزارة العدلقانون مجلس شورى الدولة 

5149الرف34لوكر وزارة العدل1980قانون الرعاية االجتماعية

5150الرف34لوكر وزارة العدل1981قانون االستمالك

5151الرف34لوكر وزارة العدل  1981قانون الصحة العامة  لسنة 

5152الرف34لوكر وزارة العدلقانون الرسوم العدلية

5153الرف34لوكر وزارة العدل1983قانون الشركات 

5154الرف34لوكر وزارة العدل1983قانون رعاية االحداث رقم  

5155الرف34لوكر وزارة العدل1983قانون النقل

5156الرف34لوكر وزارة العدل 1987قانون الداللة  لسنة 

5157الرف34لوكر وزارة العدل1987قانون العمل

5158الرف34لوكر وزارة العدلقانون التأمين االلزامي   

5159الرف34لوكر وزارة العدل 1959قانون االحوال الشخصية لسنة 

5160الرف34لوكر وزارة العدل1959قانون االحوال الشخصية

5161الرف34لوكر وزارة العدل1982البيانات المرورية

5162الرف34لوكر وزارة العدلالدستور المؤقت

5163الرف34لوكر وزارة العدلقانون االحداث

5164الرف34لوكر وزارة العدل1982مجلس رعاية القاصرين

5165الرف34لوكر وزارة العدلقانون االحوتال الشخصية وتعديالته

5166الرف34لوكر وزارة العدلقانون اصول المحاكمات الجزائية

5167الرف34لوكر وزارة العدل 1969قانون العقوبات  لسنة 

5168الرف34لوكر وزارة العدل1955دليل التشريع العراقي

5169الرف34لوكر وزارة العدل1955دليل التشريع العراقي 


