
رقم الكتابرقم الرفرقم اللوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
11الرف14للوكرمجلس الدولة1مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

12الرف14للوكرمجلس الدولة2مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

13الرف14للوكرمجلس الدولة3مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

14الرف14للوكرمجلس الدولة4مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

15الرف14للوكرمجلس الدولة5مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

16الرف14للوكرمجلس الدولة6مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

17الرف14للوكرمجلس الدولة7مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

18الرف14للوكرمجلس الدولة7مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

19الرف14للوكرمجلس الدولة8مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

110الرف14للوكرمجلس الدولة8مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

111الرف14للوكرمجلس الدولة8مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

112الرف14للوكرمجلس الدولة9مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

113الرف14للوكرمجلس الدولة10مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

114الرف14للوكرمجلس الدولة11مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

115الرف14للوكرمجلس الدولة11مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

116الرف14للوكرمجلس الدولة13-12مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

117الرف14للوكرمجلس الدولة14مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

118الرف14للوكرمجلس الدولة 15مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة

119الرف14للوكرمجلس الدولة20-16مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

120الرف14للوكرمجلس الدولة23 -21مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

121الرف14للوكرمجلس الدولة24مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

122الرف14للوكرمجلس الدولة25مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

123الرف14للوكرمجلس الدولة26مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

124الرف14للوكرمجلس الدولة27مجموعة مجلس الدولة للقضاء االداري سنة 

125الرف14للوكرهيئة النزاهة2009التقرير السنوي لسنة 

126الرف14للوكرهيئة النزاهة2008وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لسنة 

127الرف14للوكرشهيد المحراب2009 سنة 16مجلة المبين عدد 

128الرف14للوكرشهيد المحراب2009 سنة 16مجلة المبين عدد 

129الرف14للوكررئاسة ديوان الوقف الشيعي2009 سنة 13مجلة نون والقلم عدد

130الرف14للوكررئاسة ديوان الوقف الشيعي2009 سنة 13مجلة نون والقلم عدد

131الرف14للوكرقسم الدراسات القانونية2007 سنة 20دراسات قانونية عدد 

132الرف14للوكرقسم الدراسات القانونية2007 سنة 20دراسات قانونية عدد 

133الرف14للوكرنيويورك االمم المتحدة2003المفوضية السامية لحقوق االنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية 

234 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس1 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

235 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس2 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

236 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس3 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

237 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس4 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

238 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس5 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

239 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس6 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

240 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس7 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

241 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس8 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

242 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس9 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

243 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس10 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

244 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس11 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

245 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس11 سنة 2مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

246 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس12 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

247 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس13 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

248 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس14 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

249 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس15 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

250 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس15 سنة 2مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

251 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس16 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

252 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس17 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

253 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس17 سنة 2مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

254 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس18 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

255 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس19 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

256 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس20 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

257 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس21 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

258 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس22 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

259 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس23 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

260 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس24 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

261 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس25 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصاديةعدد 



262 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس26 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصاديةعدد 

263 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس27 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

264 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس28 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

265 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس29 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

266 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس30 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

267 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس31 سنة 2-1 مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

268 الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس32 سنة 2-1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

369الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس33 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

370الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس34 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

371الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس35 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

372الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس36 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

373الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس37 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

374الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس38 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

375الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس39 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

376الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس40 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

377الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس41 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

378الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس42 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

379الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس43 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

380الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس44 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

381الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس44 سنة 2مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

382الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس45 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

383الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس46 سنة 1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد 

384الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس1 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

385الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس2 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

386الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس2 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

387الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس3 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

388الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس4 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

389الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس5 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

390الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس6 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

391الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس7 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

392الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس8 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

393الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس9 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

394الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس10 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

395الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس11 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

396الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس12 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

397الرف14للوكراساتذة كلية الحقوق لجامعة عين الشمس13 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

498 الرف 14للوكركلية العلوم السياسية جامعة النهريناالعمال الكاملة

499 الرف 14للوكراساتذة كلية الحقوق14 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

4100 الرف 14للوكراساتذة كلية الحقوق15 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

4101 الرف 14للوكراساتذة كلية الحقوق16 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

4102 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة1 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4103 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة3 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4104 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة4 سنة  1مجلة القضاة عدد 

4105 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة5 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4106 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة6 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4107 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة7 سنة 1مجلة القضاة عدد

4108 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة8 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4109 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة9 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4110 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة14 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4111 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة17 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4112 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة18 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4113 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة19 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4114 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة20 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4115 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة21 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4116 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة22 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4117 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة25 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4118 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة25 سنة 2مجلة القضاة عدد 

4119 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة26 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4120 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة27 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4121 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة27 سنة 2مجلة القضاة عدد 

4122 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة28 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4123 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة29 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4124 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة29 سنة 2مجلة القضاة عدد 

4125 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة30 سنة 1مجلة القضاة عدد 



4126 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة31 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4127 الرف 14للوكرمجلس ادارة القضاة32 سنة 1مجلة القضاة عدد 

4128 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي1 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

4129 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي2 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

4130 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي3 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

4131 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي4 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

4132 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي5 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5133 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي6 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5134 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي7 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5135 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي8 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5136 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي9 سنة1مجلة العلوم االدارية عدد 

5137 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي10 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5138 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي11 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5139 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي12 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5140 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي13 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5141 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي14 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5142 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي15 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5143 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي16 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5144 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي17 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5145 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي18 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5146 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي19 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5147 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي20 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5148 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي21 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5149 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي22 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5150 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي23 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5151 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي24سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5152 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي25 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5153 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي26 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5154 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي27 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5155 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي30 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5156 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي31 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5157 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي28 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5158 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي29 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5159 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي32 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5160 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي33 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5161 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي34 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5162 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي35 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5163 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي36 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5164 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي37 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5165 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي38 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5166 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي40 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

5167 الرف 14للوكرالشعبة المصرية للمعهد الدولي41 سنة 1مجلة العلوم االدارية عدد 

6168 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2009 سنة 1مجلة التحكيم عدد

6169 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2009 سنة 2مجلة التحكيم عدد

6170 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2009 سنة 3مجلة التحكيم عدد 

6171 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2009 سنة 4مجلة التحكيم عدد 

6172 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2010 سنة 5مجلة التحكيم عدد 

6173 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2010 سنة 6مجلة التحكيم عدد 

6174 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2010 سنة 7مجلة التحكيم عدد 

6175 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2010 سنة 8مجلة التحكيم عدد 

6176 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2010 سنة 8مجلة التحكيم عدد 

6177 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2011 سنة 9مجلة التحكيم عدد 

6178 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2011 سنة 10مجلة التحكيم عدد 

6179 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2011 سنة 11مجلة التحكيم عدد 

6180 الرف14للوكرعبد الحميد االحدب2011 سنة 12مجلة التحكيم عدد 

6181 الرف14للوكرمحمد عليوي الشمري2008 سنة 46مجلة اداب المستنصرية عدد 

6182 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2003 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6183 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2003 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6184 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2003 سنة 2مجلة الدراسات القانونية عدد 

6185 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2003 سنة 2مجلة الدراسات القانونية عدد 

6186 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2004 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6187 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2004 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6188 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2004 سنة 2مجلة الدراسات القانونية عدد 

6189 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2004 سنة 2مجلة الدراسات القانونية عدد 



6190 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2005 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6191 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2005 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6192 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2006 سنة 1مجلة الدراسات القانونية عدد 

6193 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2010 سنة 45عدد  (الرافدين للحقوق  )مجلة علمية محكمة 

6194 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2010 سنة 46عدد  (الرافدين للحقوق  )مجلة علمية محكمة 

6195 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2011 سنة 49عدد  (الرافدين للحقوق  )مجلة علمية محكمة 

6196 الرف14للوكرجامعة الموصل/كلية الحقوق 2011 سنة 47عدد  (الرافدين للحقوق  )مجلة علمية محكمة 

1197الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1920 سنة 1المحاماة عدد 

1198الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1922 سنة 2المحاماة عدد 

1199الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1923سنة 3المحاماة عدد 

1200الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1923 سنة 4المحاماة عدد 

1201الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1924 سنة 5المحاماة عدد 

1202الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1925 سنة 6المحاماة عدد 

1203الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1926 سنة 1المحاماة عدد 

1204الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1927 سنة 8المحاماة عدد 

1205الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1928 سنة 9المحاماة عدد 

1206الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1929 سنة 10المحاماة عدد

1207الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1930 سنة 11المحاماة عدد 

1208الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1931 سنة 5المحاماة عدد 

1209الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1932 سنة 1/12المحاماة عدد

1210الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1932 سنة 2/12المحاماة عدد 

1211الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1932 سنة 1/13المحاماة عدد 

1212الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1933 سنة 2/13المحاماة عدد 

1213الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1933 سنة 1/14المحاماة عدد 

1214الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1933 سنة 2/14المحاماة عدد 

1215الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1934 سنة 1/15المحاماة عدد 

1216الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1935 سنة 2/15المحاماة عدد 

1217الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1936 سنة 1/16المحاماة عدد 

1218الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1936 سنة 2/16المحاماة عدد 

1219الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1936 سنة 1/17المحاماة عدد 

1220الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1937 سنة 2/17المحاماة عدد 

1221الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1937 سنة 1/18المحاماة عدد 

1222الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1938 سنة 2/18المحاماة عدد 

2223الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1938 سنة 1/19المحاماة عدد 

2224الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1939 سنة 2/19المحاماة عدد 

2225الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1939 سنة 1/20المحاماة عدد 

2226الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1940 سنة 2/20المحاماة عدد 

2227الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1940 سنة 1/21المحاماة عدد 

2228الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1941 سنة 2/21المحاماة عدد 

2229الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1941 سنة 22المحاماة عدد 

2230الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1942 سنة 23المحاماة عدد 

2231الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1944 سنة 25المحاماة عدد 

2232الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1943 سنة 24المحاماة عدد 

2233الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1945 سنة 26المحاماة عدد 

2234الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1946 سنة 27المحاماة عدد 

2235الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1947 سنة 28المحاماة عدد 

2236الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1948 سنة 1/29المحاماة عدد 

2237الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1949 سنة 2/29المحاماة عدد 

2238الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1949 سنة 1/30المحاماة عدد 

2239الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1950 سنة 2/30المحاماة عدد 

2240الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1950 سنة 1/31المحاماة عدد 

2241الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1951 سنة 2/31المحاماة عدد 

2242الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1952 سنة 2/32المحاماة عدد 

2243الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1952 سنة 2/32المحاماة عدد 

2244الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1952 سنة 1/33المحاماة عدد 

3245الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1953 سنة 2/33المحاماة عدد 

3246الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1953 سنة 1/34المحاماة عدد 

3247الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1954 سنة 2/34المحاماة عدد 

3248الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1955 سنة 2/35المحاماة عدد 

3249الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1954 سنة 1/35المحاماة عدد 

3250الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1955 سنة 1/36المحاماة عدد 

3251الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1956 سنة 2/36المحاماة عدد 

3252الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1956 سنة 1/37المحاماة عدد 

3253الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1957 سنة 2/37المحاماة عدد 



3254الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين 1/43المحاماة عدد 

3255الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1962 سنة 2/42المحاماة عدد 

3256الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1961 سنة 1/42المحاماة عدد 

3257الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين 2/41المحاماة عدد 

3258الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1960 سنة 1/41المحاماة عدد 

3259الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1960 سنة 2/40المحاماة عدد 

3260الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1959 سنة 1/40المحاماة عدد 

3261الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1959 سنة 2/39المحاماة عدد 

3262الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1958 سنة 1/39المحاماة عدد 

3263الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1958 سنة 2/38المحاماة عدد 

3264الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1957 سنة 1/38المحاماة عدد 

4265الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين  2/43المحاماة عدد 

4266الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1/44المحاماة عدد 

4267الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1964 سنة 2/44المحاماة عدد 

4268الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1964 سنة 1/45المحاماة عدد 

4269الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1965 سنة 2/45المحاماة عدد 

4270الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1/46المحاماة عدد 

4271الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين2/46المحاماة عدد 

4272الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1/47المحاماة عدد 

4273الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين2/47المحاماةعدد 

4274الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1968 سنة 1/48المحاماة عدد 

4275الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1968 سنة 2/48المحاماة عدد 

4276الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1969 سنة 1/49المحاماة عدد 

4277الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1969 سنة 2/49المحاماة عدد 

4278الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1970 سنة 1/50المحاماة عدد 

4279الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1970 سنة 2/50المحاماة عدد 

4280الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1971 سنة 51المحاماة عدد 

4281الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1972 سنة 52المحاماة عدد 

4282الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1973 سنة 53المحاماة عدد 

4283الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1974 سنة 54المحاماة عدد 

4284الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1975 سنة 55المحاماة عدد 

4285الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1976 سنة 56المحاماة عدد 

4286الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1977 سنة 57المحاماة عدد 

4287الرف15للوكرنقابة المحامين االهليين1978 سنة 58المحاماة عدد 

5288الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين59المحاماة عدد 

5289الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين60المحاماة عدد 

5290الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين61المحاماة عدد 

5291الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين62المحاماة عدد 

5292الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين63المحاماة عدد 

5293الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين64المحاماة عدد 

5294الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين65المحاماة عدد 

5295الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين66المحاماة عدد 

5296الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين67المحاماة عدد 

5297الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين68المحاماة عدد 

5298الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين69المحاماة عدد 

5299الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين70المحاماة عدد 

5300الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين72-71المحاماة عدد 

5301الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين73المحاماة عدد 

5302الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين74المحاماة عدد 

5303الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين2001المحاماة سنة 

5304الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين2002المحاماة سنة 

5305الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين2003المحاماة سنة 

5306الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين2005-2004المحاماة سنة 

5307الرف15للوكرمجلة قانونية تصدرها نقابة المعلمين2006المحاماة سنة 

5308الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 4-1الحقوق اللبنانية والعربية 

5309الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 8-5الحقوق اللبنانية والعربية 

5310الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 12-9الحقوق اللبنانية والعربية 

5311الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 16-13الحقوق اللبنانية والعربية 

5312الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 20-17الحقوق اللبنانية والعربية 

5313الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 24-21الحقوق اللبنانية والعربية 

6314الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 28-25الحقوق اللبنانية والعربية 

6315الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 32-29الحقوق اللبنانية والعربية 

6316الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 36- 33الحقوق اللبنانية والعربية 

6317الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 40-37الحقوق اللبنانية والعربية 



6318الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية 44 -41الحقوق اللبنانية والعربية 

6319الرف15للوكرمجلة حقوقية اسبوعية الحقوق اللبنانية والعربية

6320الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول1مجلة الحقوق عدد 

6321الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول2مجلة الحقوق عدد 

6322الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول3مجلة الحقوق عدد 

6323الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول4مجلة الحقوق عدد 

6324الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول5مجلة الحقوق عدد 

6325الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول6مجلة الحقوق عدد 

6326الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول7مجلة الحقوق عدد 

6327الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول8مجلة الحقوق عدد 

6328الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول9مجلة الحقوق عدد 

6329الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول10مجلة الحقوق عدد 

6330الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول11مجلة الحقوق عدد 

6331الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول12مجلة الحقوق عدد 

6332الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول13مجلة الحقوق عدد 

6333الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول14مجلة الحقوق عدد 

6334الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول15مجلة الحقوق عدد 

6335الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول16مجلة الحقوق عدد 

6336الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول17مجلة الحقوق عدد 

6337الرف15للوكركلية الحقوق في جامعة فاروق االول18مجلة الحقوق عدد 

6338الرف15للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية 2-1مجلة المؤتمر العلمي االول 

6339الرف15للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية 2-1مجلة المؤتمر العلمي االول 

6340الرف15للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية 2-1مجلة المؤتمر العلمي االول  

1341الرف16للوكريصدرها مجلس الدول3مجلة المؤتمر العلمي االول 

1342الرف16للوكريصدرها مجلس الدول4مجلة المؤتمر العلمي االول 

1343الرف16للوكريصدرها مجلس الدول6-5مجلة المؤتمر العلمي االول 

1344الرف16للوكرعبد الناصر ابو زيد2008المراحل النهجية العداد الرسائل سنة 

1345الرف16للوكريصدرها مجلس الدول7مجلة مجلس الدولة 

1346الرف16للوكريصدرها مجلس الدول10-8مجلة مجلس الدولة 

1347الرف16للوكريصدرها مجلس الدول11مجلة مجلس الدولة 

1348الرف16للوكريصدرها مجلس الدول12مجلة مجلس الدولة 

1349الرف16للوكريصدرها مجلس الدول15-13مجلة مجلس الدولة 

1350الرف16للوكريصدرها مجلس الدول19-16مجلة مجلس الدولة 

1351الرف16للوكريصدرها مجلس الدول25-20مجلة مجلس الدولة 

1352الرف16للوكريصدرها مجلس الدول26مجلة مجلس الدولة 

1353الرف16للوكريصدرها مجلس الدول27مجلة مجلس الدولة 

1354الرف16للوكريصدرها مجلس الدول28مجلة مجلس الدولة 

1355الرف16للوكريصدرها مجلس الدول30مجلة مجلس الدولة 

1356الرف16للوكروزارة العدل1923- 1917مجموعة القوانين واالنظمة 

1357الرف16للوكروزارة العدل1926- 1924مجموعة القوانين واالنظمة 

1358الرف16للوكروزارة العدل1928- 1927مجموعة القوانين واالنظمة 

1359الرف16للوكروزارة العدل1930- 1929مجموعة القوانين واالنظمة 

1360الرف16للوكروزارة العدل1931مجموعة القوانين واالنظمة 

1361الرف16للوكروزارة العدل1932مجموعة القوانين واالنظمة 

1362الرف16للوكروزارة العدل1933مجموعة القوانين واالنظمة 

1363الرف16للوكروزارة العدل1934مجموعة القوانين واالنظمة 

1364الرف16للوكروزارة العدل1935مجموعة القوانين واالنظمة 

1365الرف16للوكروزارة العدل1936مجموعة القوانين واالنظمة 

1366الرف16للوكروزارة العدل1937مجموعة القوانين واالنظمة 

1367الرف16للوكروزارة العدل1938مجموعة القوانين واالنظمة 

1368الرف16للوكروزارة العدل1939مجموعة القوانين واالنظمة 

1369الرف16للوكروزارة العدل1940مجموعة القوانين واالنظمة 

1370الرف16للوكروزارة العدل1941مجموعة القوانين واالنظمة

1371الرف16للوكروزارة العدل1942مجموعة القوانين واالنظمة 

1372الرف16للوكروزارة العدل1943مجموعة القوانين واالنظمة 

1373الرف16للوكروزارة العدل1943مجموعة القوانين واالنظمة 

2374الرف16للوكروزارة العدل1944مجموعة القوانين واالنظمة 

2375الرف16للوكروزارة العدل1945مجموعة القوانين واالنظمة 

2376الرف16للوكروزارة العدل1946مجموعة القوانين واالنظمة 

2377الرف16للوكروزارة العدل1947مجموعة القوانين واالنظمة 

2378الرف16للوكروزارة العدل1948مجموعة القوانين واالنظمة 

2379الرف16للوكروزارة العدل1949مجموعة القوانين واالنظمة 

2380الرف16للوكروزارة العدل1950مجموعة القوانين واالنظمة 

2381الرف16للوكروزارة العدل1951مجموعة القوانين واالنظمة 



2382الرف16للوكروزارة العدل1952مجموعة القوانين واالنظمة 

2383الرف16للوكروزارة العدل1953مجموعة القوانين واالنظمة 

2384الرف16للوكروزارة العدل1954مجموعة القوانين واالنظمة 

2385الرف16للوكروزارة العدل1955 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة ج

2386الرف16للوكروزارة العدل1955 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة ج

2387الرف16للوكروزارة العدل1956 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة ج

2388الرف16للوكروزارة العدل1956 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة ج

2389الرف16للوكروزارة العدل1957 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة ج

2390الرف16للوكروزارة العدل1957 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة ج

2391الرف16للوكروزارة العدل1958سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة ج

2392الرف16للوكروزارة العدل1958 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة ج

2393الرف16للوكروزارة العدل1959 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة ج

2394الرف16للوكروزارة العدل1959 سنة 2-1مجموعة القوانين واالنظمة 

2395الرف16للوكروزارة العدل1960 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

2396الرف16للوكروزارة العدل1960 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

2397الرف16للوكروزارة العدل1961سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

2398الرف16للوكروزارة العدل1961 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

2399الرف16للوكروزارة العدل1962 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

2400الرف16للوكروزارة العدل1962 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3401الرف16للوكروزارة العدل1963مجموعة القوانين واالنظمة 

3402الرف16للوكروزارة العدل1964 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3403الرف16للوكروزارة العدل1964 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3404الرف16للوكروزارة العدل1965 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3405الرف16للوكروزارة العدل1965 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3406الرف16للوكروزارة العدل1966 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3407الرف16للوكروزارة العدل1966 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3408الرف16للوكروزارة العدل1967 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3409الرف16للوكروزارة العدل1967 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3410الرف16للوكروزارة العدل1968 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3411الرف16للوكروزارة العدل1968 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3412الرف16للوكروزارة العدل1969 سنة 1مجموعة القوانين واالنظمة 

3413الرف16للوكروزارة العدل1969 سنة 2مجموعة القوانين واالنظمة 

3414الرف16للوكروزارة العدل1970 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

3415الرف16للوكروزارة العدل1970 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

3416الرف16للوكروزارة العدل1971 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

3417الرف16للوكروزارة العدل1971 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

3418الرف16للوكروزارة العدل1972 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

3419الرف16للوكروزارة العدل1972 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

3420الرف16للوكروزارة العدل1973 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

3421الرف16للوكروزارة العدل1974 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

3422الرف16للوكروزارة العدل1974 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

3423الرف16للوكروزارة العدل1975 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4424الرف16للوكروزارة العدل1975 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4425الرف16للوكروزارة العدل1976 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4426الرف16للوكروزارة العدل1976 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4427الرف16للوكروزارة العدل1977 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4428الرف16للوكروزارة العدل1977 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4429الرف16للوكروزارة العدل1978 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة

4430الرف16للوكروزارة العدل1978 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4431الرف16للوكروزارة العدل1979 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4432الرف16للوكروزارة العدل1979 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4433الرف16للوكروزارة العدل1980 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4434الرف16للوكروزارة العدل1980 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4435الرف16للوكروزارة العدل1973 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4436الرف16للوكروزارة العدل1981 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4437الرف16للوكروزارة العدل1981 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4438الرف16للوكروزارة العدل1982 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4439الرف16للوكروزارة العدل1982 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4440الرف16للوكروزارة العدل1983 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4441الرف16للوكروزارة العدل1983 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4442الرف16للوكروزارة العدل1984 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4443الرف16للوكروزارة العدل1985 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4444الرف16للوكروزارة العدل1985 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4445الرف16للوكروزارة العدل1986 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 



4446الرف16للوكروزارة العدل1987 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

4447الرف16للوكروزارة العدل1987 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

4448الرف16للوكروزارة العدل1988 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

5449الرف16للوكروزارة العدل1988 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

5450الرف16للوكروزارة العدل1989 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

5451الرف16للوكروزارة العدل1989 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

5452الرف16للوكروزارة العدل1990الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5453الرف16للوكروزارة العدل1991الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5454الرف16للوكروزارة العدل1992الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5455الرف16للوكروزارة العدل1993الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5456الرف16للوكروزارة العدل1994الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5457الرف16للوكروزارة العدل1995الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5458الرف16للوكروزارة العدل1996الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5459الرف16للوكروزارة العدل1997الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5460الرف16للوكروزارة العدل1998الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5461الرف16للوكروزارة العدل1999الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5462الرف16للوكروزارة العدل2000الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5463الرف16للوكروزارة العدل2001الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5464الرف16للوكروزارة العدل2002الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5465الرف16للوكروزارة العدل2003 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة 

5466الرف16للوكروزارة العدل2003 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة 

5467الرف16للوكروزارة العدل2004 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة ج

5468الرف16للوكروزارة العدل2004 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة ج

5469الرف16للوكروزارة العدل2004 سنة 2-1الوقائع العراقية واالنظمة ج

5470الرف16للوكروزارة العدل2005الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5471الرف16للوكروزارة العدل2006الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5472الرف16للوكروزارة العدل2007الوقائع العراقية واالنظمة سنة 

5473الرف16للوكروزارة العدل2008 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة ج

5474الرف16للوكروزارة العدل2008 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة ج

5475الرف16للوكروزارة العدل2009 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة ج

5476الرف16للوكروزارة العدل2009 سنة 2الوقائع العراقية واالنظمة ج

5477الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1الوقائع العراقية واالنظمة ج

6478الرف16للوكروزارة العدل2007الوقائع العراقية المجموعة السنوية 

6479الرف16للوكروزارة العدل2005الوقائع العراقية 

6480الرف16للوكروزارة العدل2005الوقائع العراقية 

6481الرف16للوكروزارة العدلالوقائع العراقية

6482الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6483الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6484الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6485الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6486الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6487الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6488الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6489الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6490الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6491الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6492الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6493الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6494الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6495الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6496الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 3مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6497الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6498الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6499الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6500الرف16للوكروزارة العدل2010 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم 

6501الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 1رسالة الحقوق 

6502الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 1رسالة الحقوق 

6503الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 1رسالة الحقوق 

6504الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 1رسالة الحقوق 

6505الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 1رسالة الحقوق 

6506الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6507الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6508الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6509الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 



6510الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2009 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6511الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2011 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6512الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2011 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6513الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2011 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6514الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2011 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6515الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2011 سنة 2مجلة رسالة الحقوق 

6516الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2010مجلة رسالة الحقوق سنة 

6517الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2010مجلة رسالة الحقوق سنة 

6518الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2010مجلة رسالة الحقوق سنة 

6519الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2010مجلة رسالة الحقوق سنة 

6520الرف16للوكرجامعة كربالء/ كلية القانون 2010مجلة رسالة الحقوق سنة 

6521الرف16للوكرجامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم 2011 سنة 4مجلة جامعة االنبار للعلوم 

6522الرف16للوكرجامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم 2010 سنة 2مجلة جامعة االنبار للعلوم 

6523الرف16للوكرجامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم 2011 سنة 3مجلة جامعة االنبار للعلوم 

6524الرف16للوكرمملكة البحرين/ الجامعة الخليجية 2009 سنة 4مجلة الجامعة الخليجية 

6525الرف16للوكرمملكة البحرين/ الجامعة الخليجية 2009 سنة 3مجلة الجامعة الخليجية 

6526الرف16للوكرمملكة البحرين/ الجامعة الخليجية 2009 سنة 2مجلة الجامعة الخليجية 

6527الرف16للوكرقسم االعالم القانوني1977 سنة 1مجموعة االحكام العدلية 

6528الرف16للوكرقسم الدراسات القانونيةدراسات قانونية

6529الرف16للوكر2010 - 2006التعليم العالي والبحث العلمي 

6530الرف16للوكرقسم االعالم في العتبة الحسينية283 - 258االحرار 

6531الرف16للوكرجامعة النهرين/ كلية الحقوق 2011 سنة 2جامعة النهرين / مجلة كلية الحقوق 

6532الرف16للوكرجامعة النهرين/ كلية الحقوق 2011 سنة 1جامعة النهرين / مجلة كلية الحقوق 

6533الرف16للوكر(ع)جامعة اهل البيت 2008 سنة 6 (ع)اهل البيت 

6534الرف16للوكرجامعة القادسية/ كلية القانون 2008 سنة 1مجلة القادسية 

6535الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية الرياضية 2009 سنة 1مجلة ميسان لعلوم التربية البدنية 

6536الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية مجلة ميسان للدراسات االكاديمية

6537الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2008 سنة 12مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

6538الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2008 سنة 13مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

6539الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2009 سنة 15مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

6540الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2010 سنة 16مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

6541الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2010 سنة 17مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

6542الرف16للوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2011 سنة 18مجلة ميسان للدراسات االكاديمية 

1543الرف17للوكراساتذة كلية القانون1مجلة القانون واالقتصاد 

1544الرف17للوكراساتذة كلية القانون2مجلة القانون واالقتصاد 

1545الرف17للوكراساتذة كلية القانون3مجلة القانون واالقتصاد 

1546الرف17للوكراساتذة كلية القانون4مجلة القانون واالقتصاد 

1547الرف17للوكراساتذة كلية القانون5مجلة القانون واالقتصاد 

1548الرف17للوكراساتذة كلية القانون6مجلة القانون واالقتصاد 

1549الرف17للوكراساتذة كلية القانون7مجلة القانون واالقتصاد 

1550الرف17للوكراساتذة كلية القانون8مجلة القانون واالقتصاد 

1551الرف17للوكراساتذة كلية القانون9مجلة القانون واالقتصاد 

1552الرف17للوكراساتذة كلية القانون10مجلة القانون واالقتصاد 

1553الرف17للوكراساتذة كلية القانون11مجلة القانون واالقتصاد 

1554الرف17للوكراساتذة كلية القانون12مجلة القانون واالقتصاد 

1555الرف17للوكراساتذة كلية القانون13مجلة القانون واالقتصاد 

1556الرف17للوكراساتذة كلية القانون14مجلة القانون واالقتصاد 

1557الرف17للوكراساتذة كلية القانون15مجلة القانون واالقتصاد 

1558الرف17للوكراساتذة كلية القانون16مجلة القانون واالقتصاد 

1559الرف17للوكراساتذة كلية القانون17مجلة القانون واالقتصاد 

1560الرف17للوكراساتذة كلية القانون18مجلة القانون واالقتصاد 

1561الرف17للوكراساتذة كلية القانون19مجلة القانون واالقتصاد 

1562الرف17للوكراساتذة كلية القانون20مجلة القانون واالقتصاد 

1563الرف17للوكراساتذة كلية القانون21مجلة القانون واالقتصاد 

1564الرف17للوكراساتذة كلية القانون22مجلة القانون واالقتصاد 

1565الرف17للوكراساتذة كلية القانون23مجلة القانون واالقتصاد 

1566الرف17للوكراساتذة كلية القانون24مجلة القانون واالقتصاد 

2567الرف17للوكراساتذة كلية القانون25مجلة القانون واالقتصاد 

2568الرف17للوكراساتذة كلية القانون26مجلة القانون واالقتصاد 

2569الرف17للوكراساتذة كلية القانون27مجلة القانون واالقتصاد 

2570الرف17للوكراساتذة كلية القانون28مجلة القانون واالقتصاد 

2571الرف17للوكراساتذة كلية القانون29مجلة القانون واالقتصاد 

2572الرف17للوكراساتذة كلية القانون30مجلة القانون واالقتصاد 

2573الرف17للوكراساتذة كلية القانون31مجلة القانون واالقتصاد 



2574الرف17للوكراساتذة كلية القانون32مجلة القانون واالقتصاد 

2575الرف17للوكراساتذة كلية القانون1 سنة 33مجلة القانون واالقتصاد 

2576الرف17للوكراساتذة كلية القانون2 سنة 33مجلة القانون واالقتصاد 

2577الرف17للوكراساتذة كلية القانون1 سنة 34مجلة القانون واالقتصاد 

2578الرف17للوكراساتذة كلية القانون2 سنة 34مجلة القانون واالقتصاد 

2579الرف17للوكراساتذة كلية القانون1 سنة 35مجلة القانون واالقتصاد 

2580الرف17للوكراساتذة كلية القانون2 سنة 35مجلة القانون واالقتصاد 

2581الرف17للوكراساتذة كلية القانون1 سنة 36مجلة القانون واالقتصاد 

2582الرف17للوكراساتذة كلية القانون2 سنة 36مجلة القانون واالقتصاد 

2583الرف17للوكراساتذة كلية القانون37مجلة القانون واالقتصاد 

2584الرف17للوكراساتذة كلية القانون38مجلة القانون واالقتصاد 

2585الرف17للوكراساتذة كلية القانون39مجلة القانون واالقتصاد 

2586الرف17للوكراساتذة كلية القانون40مجلة القانون واالقتصاد 

2587الرف17للوكراساتذة كلية القانون41مجلة القانون واالقتصاد 

2588الرف17للوكراساتذة كلية القانون42مجلة القانون واالقتصاد 

2589الرف17للوكراساتذة كلية القانون43مجلة القانون واالقتصاد 

2590الرف17للوكراساتذة كلية القانون44مجلة القانون واالقتصاد 

3591الرف17للوكراساتذة كلية القانون45مجلة القانون واالقتصاد 

3592الرف17للوكراساتذة كلية القانون46مجلة القانون واالقتصاد 

3593الرف17للوكراساتذة كلية القانون47مجلة القانون واالقتصاد 

3594الرف17للوكراساتذة كلية القانون48مجلة القانون واالقتصاد 

3595الرف17للوكراساتذة كلية القانون49مجلة القانون واالقتصاد 

3596الرف17للوكراساتذة كلية القانون50مجلة القانون واالقتصاد 

3597الرف17للوكراساتذة كلية القانون51مجلة القانون واالقتصاد 

3598الرف17للوكراساتذة كلية القانون52مجلة القانون واالقتصاد 

3599الرف17للوكراساتذة كلية القانون53مجلة القانون واالقتصاد 

3600الرف17للوكراساتذة كلية القانون54مجلة القانون واالقتصاد 

3601الرف17للوكراساتذة كلية القانون55مجلة القانون واالقتصاد 

3602الرف17للوكراساتذة كلية القانون56مجلة القانون واالقتصاد 

3603الرف17للوكراساتذة كلية القانون57مجلة القانون واالقتصاد 

3604الرف17للوكراساتذة كلية القانون58مجلة القانون واالقتصاد 

3605الرف17للوكراساتذة كلية القانون59مجلة القانون واالقتصاد 

3606الرف17للوكراساتذة كلية القانون60مجلة القانون واالقتصاد 

3607الرف17للوكراساتذة كلية القانون61مجلة القانون واالقتصاد 

3608الرف17للوكراساتذة كلية القانون62مجلة القانون واالقتصاد 

3609الرف17للوكراساتذة كلية القانون63مجلة القانون واالقتصاد 

3610الرف17للوكراساتذة كلية القانون64مجلة القانون واالقتصاد 

3611الرف17للوكراساتذة كلية القانون65مجلة القانون واالقتصاد 

3612الرف17للوكراساتذة كلية القانون66مجلة القانون واالقتصاد 

3613الرف17للوكراساتذة كلية القانون67مجلة القانون واالقتصاد 

3614الرف17للوكراساتذة كلية القانون68مجلة القانون واالقتصاد 

3615الرف17للوكراساتذة كلية القانون69مجلة القانون واالقتصاد 

3616الرف17للوكراساتذة كلية القانون70مجلة القانون واالقتصاد 

3617الرف17للوكراساتذة كلية القانون71مجلة القانون واالقتصاد 

3618الرف17للوكراساتذة كلية القانون72مجلة القانون واالقتصاد 

3619الرف17للوكراساتذة كلية القانون73مجلة القانون واالقتصاد 

3620الرف17للوكراساتذة كلية القانون74مجلة القانون واالقتصاد 

3621الرف17للوكراساتذة كلية القانون75مجلة القانون واالقتصاد 

3622الرف17للوكراساتذة كلية القانون76مجلة القانون واالقتصاد 

3623الرف17للوكراساتذة كلية القانون77مجلة القانون واالقتصاد 

3624الرف17للوكراساتذة كلية القانون78مجلة القانون واالقتصاد 

4625الرف17للوكراساتذة كلية القانون79مجلة القانون واالقتصاد 

4626الرف17للوكراساتذة كلية القانون80مجلة القانون واالقتصاد 

4627الرف17للوكراساتذة كلية القانون81مجلة القانون واالقتصاد 

4628الرف17للوكراساتذة كلية القانون82مجلة القانون واالقتصاد 

4629الرف17للوكرمؤسسة االهرام1السياسة الدولية 

4630الرف17للوكرمؤسسة االهرام2السياسة الدولية 

4631الرف17للوكرمؤسسة االهرام3السياسة الدولية 

4632الرف17للوكرمؤسسة االهرام4السياسة الدولية 

4633الرف17للوكرمؤسسة االهرام5السياسة الدولية 

4634الرف17للوكرمؤسسة االهرام6السياسة الدولية 

4635الرف17للوكرمؤسسة االهرام7السياسة الدولية 

4636الرف17للوكرمؤسسة االهرام8السياسة الدولية 

4637الرف17للوكرمؤسسة االهرام9السياسة الدولية 



4638الرف17للوكرمؤسسة االهرام11السياسة الدولية 

4639الرف17للوكرمؤسسة االهرام12السياسة الدولية 

4640الرف17للوكرمؤسسة االهرام13السياسة الدولية 

4641الرف17للوكرمؤسسة االهرام10السياسة الدولية 

4642الرف17للوكرمؤسسة االهرام14السياسة الدولية 

4643الرف17للوكرمؤسسة االهرام15السياسة الدولية 

4644الرف17للوكرمؤسسة االهرام20السياسة الدولية 

4645الرف17للوكرمؤسسة االهرام21السياسة الدولية 

4646الرف17للوكرمؤسسة االهرام22السياسة الدولية 

4647الرف17للوكرمؤسسة االهرام23السياسة الدولية 

4648الرف17للوكرمؤسسة االهرام24السياسة الدولية 

4649الرف17للوكرمؤسسة االهرام25السياسة الدولية 

4650الرف17للوكرمؤسسة االهرام26السياسة الدولية 

4651الرف17للوكرمؤسسة االهرام27السياسة الدولية 

4652الرف17للوكرمؤسسة االهرام28السياسة الدولية 

4653الرف17للوكرمؤسسة االهرام29السياسة الدولية 

4654الرف17للوكرمؤسسة االهرام30السياسة الدولية 

4655الرف17للوكرمؤسسة االهرام31السياسة الدولية 

4656الرف17للوكرمؤسسة االهرام32السياسة الدولية 

4657الرف17للوكرمؤسسة االهرام33السياسة الدولية 

4658الرف17للوكرمؤسسة االهرام34السياسة الدولية 

4659الرف17للوكرمؤسسة االهرام35السياسة الدولية 

4660الرف17للوكرمؤسسة االهرام36السياسة الدولية 

4661الرف17للوكرمؤسسة االهرام37السياسة الدولية 

4662الرف17للوكرمؤسسة االهرام38السياسة الدولية 

4663الرف17للوكرمؤسسة االهرام39السياسة الدولية 

4664الرف17للوكرمؤسسة االهرامالسياسة الدولية 

4665الرف17للوكرمؤسسة االهرام49السياسة الدولية 

4666الرف17للوكرمؤسسة االهرام50السياسة الدولية 

4667الرف17للوكرمؤسسة االهرام41السياسة الدولية 

4668الرف17للوكرمؤسسة االهرام42السياسة الدولية 

4669الرف17للوكرمؤسسة االهرام43السياسة الدولية 

4670الرف17للوكرمؤسسة االهرام44السياسة الدولية 

4671الرف17للوكرمؤسسة االهرام45السياسة الدولية 

4672الرف17للوكرمؤسسة االهرام46السياسة الدولية 

4673الرف17للوكرمؤسسة االهرام47السياسة الدولية 

4674الرف17للوكرمؤسسة االهرام48السياسة الدولية 

4675الرف17للوكرمؤسسة االهرام52السياسة الدولية 

4676الرف17للوكرمؤسسة االهرام53السياسة الدولية 

5677الرف17للوكرمؤسسة االهرام55السياسة الدولية 

5678الرف17للوكرمؤسسة االهرام56السياسة الدولية 

5679الرف17للوكرمؤسسة االهرام57السياسة الدولية 

5680الرف17للوكرمؤسسة االهرام58السياسة الدولية 

5681الرف17للوكرمؤسسة االهرام59السياسة الدولية 

5682الرف17للوكرمؤسسة االهرام60السياسة الدولية 

5683الرف17للوكرمؤسسة االهرام61السياسة الدولية 

5684الرف17للوكرمؤسسة االهرام62السياسة الدولية 

5685الرف17للوكرمؤسسة االهرام63السياسة الدولية 

5686الرف17للوكرمؤسسة االهرام64السياسة الدولية 

5687الرف17للوكرمؤسسة االهرام65السياسة الدولية 

5688الرف17للوكرمؤسسة االهرام66السياسة الدولية 

5689الرف17للوكرمؤسسة االهرام67السياسة الدولية 

5690الرف17للوكرمؤسسة االهرام68السياسة الدولية 

5691الرف17للوكرمؤسسة االهرام69السياسة الدولية 

5692الرف17للوكرمؤسسة االهرام70السياسة الدولية 

5693الرف17للوكرمؤسسة االهرام71السياسة الدولية 

5694الرف17للوكرمؤسسة االهرام72السياسة الدولية 

5695الرف17للوكرمؤسسة االهرام73السياسة الدولية 

5696الرف17للوكرمؤسسة االهرام74السياسة الدولية 

5697الرف17للوكرمؤسسة االهرام75السياسة الدولية 

5698الرف17للوكرمؤسسة االهرام76السياسة الدولية 

5699الرف17للوكرمؤسسة االهرام77السياسة الدولية 

5700الرف17للوكرمؤسسة االهرام78السياسة الدولية 

5701الرف17للوكرمؤسسة االهرام79السياسة الدولية 



5702الرف17للوكرمؤسسة االهرام80السياسة الدولية 

5703الرف17للوكرمؤسسة االهرام81السياسة الدولية 

5704الرف17للوكرمؤسسة االهرام82السياسة الدولية 

5705الرف17للوكرمؤسسة االهرام83السياسة الدولية 

5706الرف17للوكرمؤسسة االهرام84السياسة الدولية 

5707الرف17للوكرمؤسسة االهرام85السياسة الدولية 

5708الرف17للوكرمؤسسة االهرام86السياسة الدولية 

5709الرف17للوكرمؤسسة االهرام87السياسة الدولية 

5710الرف17للوكرمؤسسة االهرام88السياسة الدولية 

5711الرف17للوكرمؤسسة االهرام89السياسة الدولية 

5712الرف17للوكرمؤسسة االهرام90السياسة الدولية 

5713الرف17للوكرمؤسسة االهرام91السياسة الدولية 

5714الرف17للوكرمؤسسة االهرام92السياسة الدولية 

5715الرف17للوكرمؤسسة االهرام93السياسة الدولية 

5716الرف17للوكرمؤسسة االهرام94السياسة الدولية 

5717الرف17للوكرمؤسسة االهرام95السياسة الدولية 

5718الرف17للوكرمؤسسة االهرام96السياسة الدولية 

5719الرف17للوكرمؤسسة االهرام97السياسة الدولية 

5720الرف17للوكرمؤسسة االهرام98السياسة الدولية 

5721الرف17للوكرمؤسسة االهرام99السياسة الدولية 

5722الرف17للوكرمؤسسة االهرام100السياسة الدولية 

5723الرف17للوكرمؤسسة االهرام101السياسة الدولية 

5724الرف17للوكرمؤسسة االهرام102السياسة الدولية 

5725الرف17للوكرمؤسسة االهرام103السياسة الدولية 

5726الرف17للوكرمؤسسة االهرام104السياسة الدولية 

5727الرف17للوكرمؤسسة االهرام105السياسة الدولية 

5728الرف17للوكرمؤسسة االهرام106السياسة الدولية 

5729الرف17للوكرمؤسسة االهرام107السياسة الدولية 

5730الرف17للوكرمؤسسة االهرام108السياسة الدولية 

5731الرف17للوكرمؤسسة االهرام109السياسة الدولية 

5732الرف17للوكرمؤسسة االهرام110السياسة الدولية 

5733الرف17للوكرمؤسسة االهرام111السياسة الدولية 

5734الرف17للوكرمؤسسة االهرام112السياسة الدولية 

6735الرف17للوكرمؤسسة االهرام113السياسة الدولية 

6736الرف17للوكرمؤسسة االهرام114السياسة الدولية 

6737الرف17للوكرمؤسسة االهرام115السياسة الدولية 

6738الرف17للوكرمؤسسة االهرام116السياسة الدولية 

6739الرف17للوكرمؤسسة االهرام117السياسة الدولية 

6740الرف17للوكرمؤسسة االهرام118السياسة الدولية 

6741الرف17للوكرمؤسسة االهرام119السياسة الدولية 

6742الرف17للوكرمؤسسة االهرام120السياسة الدولية 

6743الرف17للوكرمؤسسة االهرام121السياسة الدولية 

6744الرف17للوكرمؤسسة االهرام122السياسة الدولية 

6745الرف17للوكرمؤسسة االهرام123السياسة الدولية 

6746الرف17للوكرمؤسسة االهرام126السياسة الدولية 

6747الرف17للوكرمؤسسة االهرام127السياسة الدولية 

6748الرف17للوكرمؤسسة االهرام128السياسة الدولية 

6749الرف17للوكرمؤسسة االهرام130السياسة الدولية 

6750الرف17للوكرمؤسسة االهرام131السياسة الدولية 

6751الرف17للوكرمؤسسة االهرام132السياسة الدولية 

6752الرف17للوكرمؤسسة االهرام133السياسة الدولية 

6753الرف17للوكرمؤسسة االهرام134السياسة الدولية 

6754الرف17للوكرمؤسسة االهرام135السياسة الدولية 

6755الرف17للوكرمؤسسة االهرام136السياسة الدولية 

6756الرف17للوكرمؤسسة االهرام137السياسة الدولية 

6757الرف17للوكرمؤسسة االهرام138السياسة الدولية 

6758الرف17للوكرمؤسسة االهرام139السياسة الدولية 

6759الرف17للوكرمؤسسة االهرام140السياسة الدولية 

6760الرف17للوكرمؤسسة االهرام141السياسة الدولية 

6761الرف17للوكرمؤسسة االهرام142السياسة الدولية 

6762الرف17للوكرمؤسسة االهرام143السياسة الدولية 

6763الرف17للوكرمؤسسة االهرام144السياسة الدولية 

6764الرف17للوكرمؤسسة االهرام145السياسة الدولية 

6765الرف17للوكرمؤسسة االهرام146السياسة الدولية 



6766الرف17للوكرمؤسسة االهرام147السياسة الدولية 

6767الرف17للوكرمؤسسة االهرام148السياسة الدولية 

6768الرف17للوكرمؤسسة االهرام149السياسة الدولية 

6769الرف17للوكرمؤسسة االهرام150السياسة الدولية 

6770الرف17للوكرمؤسسة االهرام151السياسة الدولية 

6771الرف17للوكرمؤسسة االهرام154السياسة الدولية 

1772الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1957 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1773الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1957 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1774الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1957 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1775الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1957 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1776الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1958 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1777الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1959 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1778الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1960 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1779الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1961 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1780الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1962 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1781الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1963 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1782الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1963 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1783الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1963سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1784الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1963 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1785الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1964 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1786الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1965 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1787الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1966 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1788الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1966 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1789الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1966 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1790الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1966 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1791الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1967 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1792الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1967 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1793الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1967 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1794الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1967 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1795الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1968 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1796الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1968 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1797الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1968 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1798الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1968 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1799الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1969 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1800الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1970 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1801الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1970 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

1802الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1970 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2803الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1970 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2804الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1971 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2805الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1971 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2806الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1971 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2807الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1971 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2808الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1972 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومةعدد 

2809الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1972 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2810الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1972 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2811الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1972 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2812الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1973 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2813الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1973 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2814الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1973 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2815الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1973 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2816الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1974 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2817الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1974 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2818الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1974 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2819الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1975 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2820الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1974 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2821الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1975 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2822الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1975 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2823الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1975 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2824الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1976 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2825الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1976 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2826الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1976 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2827الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1976 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2828الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1977 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2829الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1977 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 



2830الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1977 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2831الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1977 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2832الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1978 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2833الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1978 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2834الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1978 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2835الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1978 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2836الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1979 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2837الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1979 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2838الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1979 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2839الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1979 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2840الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1980 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2841الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1981 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2842الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1982 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2843الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1983 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2844الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1984 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2845الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1984 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2846الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1984 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2847الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1984 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

2848الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1985 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3849الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1986 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3850الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1986 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3851الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1986 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3852الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1986 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3853الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1987 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3854الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1988 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3855الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1988 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3856الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1988 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3857الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1988 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3858الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1989 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3859الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1989 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3860الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1989 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3861الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1989 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3862الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1990 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3863الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1990 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3864الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1990 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3865الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1990 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3866الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1991 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3867الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1991 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3868الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1991 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3869الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1991 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3870الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1993 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3871الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1993 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3872الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1992 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3873الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1992 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3874الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1992 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3875الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1992 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3876الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1993 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3877الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1993 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3878الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1994 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3879الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1994 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3880الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1994 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3881الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1994 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3882الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1995 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3883الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1995 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3884الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1995 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3885الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1995 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3886الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1996 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3887الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1996 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3888الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1996 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3889الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1996 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3890الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1997 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3891الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1997 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3892الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1997 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3893الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1997 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 



3894الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1998 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3895الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1998 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3896الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1998 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3897الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1998 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3898الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1999 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3899الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1999 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3900الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1999 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3901الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة1999 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3902الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2000 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3903الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2000 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3904الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2000 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3905الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2000 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

3906الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2001 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4907الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2001 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4908الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2001 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4909الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2001 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4910الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2002 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4911الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2002 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4912الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2002 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4913الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2002 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4914الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2003 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4915الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2003 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4916الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2003 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4917الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2003 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4918الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2004 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4919الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2004 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4920الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2004 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4921الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2005 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4922الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2005 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4923الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2005 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4924الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2005 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4925الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2006 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4926الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2006 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4927الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2006 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4928الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2006 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4929الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2007 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4930الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2007 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4931الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2007 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4932الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2007 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4933الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2008 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4934الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2008 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4935الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2008 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4936الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2008 سنة 4مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4937الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2009 سنة 1مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4938الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2009 سنة 2مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4939الرف28للوكرهيئة قضايا الدولة2009 سنة 3مجلة ادارة قضايا الحكومة عدد 

4940الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1950 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4941الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1951 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4942الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1951 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4943الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1952 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4944الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1952 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4945الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1952 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4946الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1953 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4947الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1953 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4948الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1954 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4949الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1954 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4950الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1954 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4951الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1956 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4952الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1956 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4953الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1956 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

4954الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1957 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5955الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1958 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5956الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1958 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5957الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1958 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 



5958الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1959 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5959الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1961 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5960الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1962 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5961الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1962 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5962الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1962 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5963الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1963 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5964الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1963 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5965الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1963 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5966الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1964 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5967الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1964 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5968الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1964 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5969الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1965 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5970الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1965 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5971الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1966 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5972الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1966 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5973الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1966 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5974الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1967 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5975الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1967 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5976الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1967 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5977الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1968 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5978الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1968 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5979الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1969 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5980الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1969 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5981الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1969 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5982الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1970 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5983الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1970 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5984الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1970 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

5985الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1971 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6986الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1971 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6987الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1971 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6988الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1972 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6989الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1972 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6990الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1972 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6991الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1973 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6992الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1973 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6993الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1973 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6994الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1976 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6995الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1978 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6996الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1979 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6997الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1980 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6998الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1981 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

6999الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1982 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

61000الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1992 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة عدد 

61001الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1986مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة   سنة 

61002الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1985مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة   سنة 

61003الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1992مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة  سنة 

61004الرف28للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1992مجموعة االحكام الصادرة من الدائرة  سنة 

11005الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1978مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11006الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام 1981مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11007الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1968مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11008الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1976مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11009الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1960مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11010الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1960مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11011الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1963مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11012الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1957مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11013الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1964مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11014الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1991مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11015الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1959مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11016الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1956مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11017الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1959مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11018الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1979مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11019الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1990مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11020الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1993مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11021الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1988مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 



11022الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1955مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11023الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1973مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11024الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1968مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11025الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1960مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11026الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1967مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11027الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1961مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11028الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1979مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

11029الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1954مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21030الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام 1981مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21031الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1980مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21032الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1977مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21033الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1960مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21034الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1985مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21035الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1985مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21036الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1950مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21037الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1967مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21038الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1987مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21039الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1956مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21040الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1974مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21041الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1979مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21042الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1970مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21043الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1965مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21044الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1983مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21045الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1973مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21046الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1980مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

21047الرف29للوكرالمكتب الفني لتبويب االحكام1982مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة العامة سنة 

31048الرف29للوكروزارة العدل السورية1950مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31049الرف29للوكروزارة العدل السورية1951مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31050الرف29للوكروزارة العدل السورية1952مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31051الرف29للوكروزارة العدل السورية1953مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31052الرف29للوكروزارة العدل السورية1954مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31053الرف29للوكروزارة العدل السورية1955مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31054الرف29للوكروزارة العدل السورية1956مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31055الرف29للوكروزارة العدل السورية1957مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31056الرف29للوكروزارة العدل السورية1958مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31057الرف29للوكروزارة العدل السورية1959مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31058الرف29للوكروزارة العدل السورية1960مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31059الرف29للوكروزارة العدل السورية1961مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

31060الرف29للوكروزارة العدل السورية1962 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

31061الرف29للوكروزارة العدل السورية1962 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

31062الرف29للوكروزارة العدل السورية1963 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد/ القانون 

31063الرف29للوكروزارة العدل السورية1963 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

31064الرف29للوكروزارة العدل السورية1964سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

31065الرف29للوكروزارة العدل السورية1964سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41066الرف29للوكروزارة العدل السورية1965مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41067الرف29للوكروزارة العدل السورية1966مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41068الرف29للوكروزارة العدل السورية1967 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41069الرف29للوكروزارة العدل السورية1967 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41070الرف29للوكروزارة العدل السورية1968مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41071الرف29للوكروزارة العدل السورية1969مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41072الرف29للوكروزارة العدل السورية1970 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41073الرف29للوكروزارة العدل السورية1971 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41074الرف29للوكروزارة العدل السورية1972مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41075الرف29للوكروزارة العدل السورية1973مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41076الرف29للوكروزارة العدل السورية1974مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41077الرف29للوكروزارة العدل السورية1975مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41078الرف29للوكروزارة العدل السورية1976مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41079الرف29للوكروزارة العدل السورية1977 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41080الرف29للوكروزارة العدل السورية1977 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41081الرف29للوكروزارة العدل السورية1978مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

41082الرف29للوكروزارة العدل السورية1979 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41083الرف29للوكروزارة العدل السورية1979 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41084الرف29للوكروزارة العدل السورية1980 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

41085الرف29للوكروزارة العدل السورية1980 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 



41086الرف29للوكروزارة العدل السورية1981 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51087الرف29للوكروزارة العدل السورية1981 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51088الرف29للوكروزارة العدل السورية1982مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51089الرف29للوكروزارة العدل السورية1984 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51090الرف29للوكروزارة العدل السورية1984 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51091الرف29للوكروزارة العدل السورية1985 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51092الرف29للوكروزارة العدل السورية1985 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51093الرف29للوكروزارة العدل السورية1986مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51094الرف29للوكروزارة العدل السورية1987مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51095الرف29للوكروزارة العدل السورية1988مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51096الرف29للوكروزارة العدل السورية1989مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51097الرف29للوكروزارة العدل السورية 1995-1994مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51098الرف29للوكروزارة العدل السورية1996مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51099الرف29للوكروزارة العدل السورية1997مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51100الرف29للوكروزارة العدل السورية1998مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51101الرف29للوكروزارة العدل السورية1999 سنة 1مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51102الرف29للوكروزارة العدل السورية1999 سنة 2مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل عدد / القانون 

51103الرف29للوكروزارة العدل السورية2000مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51104الرف29للوكروزارة العدل السورية2001مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51105الرف29للوكروزارة العدل السورية2002مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51106الرف29للوكروزارة العدل السورية2006-2005-2004مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

51107الرف29للوكروزارة العدل السورية2007مجلة شهرية تصدرها وزارة العدل سنة / القانون 

61108الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1985 سنة 1مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61109الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1986 سنة 2مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61110الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1988-1987 سنة 3مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61111الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1989 سنة 4مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61112الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1991-1990 سنة 5مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61113الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1993-1992 سنة 6مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61114الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1993-1992 سنة 7مجلة القضاء االداري في لبنان عدد 

61115الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1995 سنة 8 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61116الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1995 سنة 8عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61117الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1996 سنة 9 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61118الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1996 سنة 9عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61119الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1997 سنة 10 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61120الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1997 سنة 10 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61121الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1998 سنة 12 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61122الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1998 سنة 12 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61123الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1999 سنة 13 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61124الرف29للوكرمجلس شورى الدولة1999 سنة 13 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61125الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2003 سنة 15 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61126الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2003 سنة 15 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61127الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2004 سنة 16عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61128الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2004 سنة 16 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61129الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2005 سنة 17 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61130الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2005 سنة 17 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61131الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2006 سنة 18 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61132الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2006 سنة 18 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61133الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2007  سنة 19 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61134الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2007 سنة 19 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61135الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2008 سنة 20 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61136الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2008 سنة 20 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61137الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2009 سنة 21 عدد 1مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

61138الرف29للوكرمجلس شورى الدولة2009 سنة 21 عدد 2مجلة القضاء االداري في لبنان مجلد 

11139الرف30لوكر المكتب الفني 1 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11140الرف30لوكر المكتب الفني 1 سنة  3-2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11141الرف30لوكر المكتب الفني 2 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11142الرف30لوكر المكتب الفني 2 سنة  3-2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11143الرف30لوكر المكتب الفني 3 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11144الرف30لوكر المكتب الفني 3 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11145الرف30لوكر المكتب الفني 3 سنة  3مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11146الرف30لوكر المكتب الفني 4 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11147الرف30لوكر المكتب الفني 4 سنة  3-2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11148الرف30لوكر المكتب الفني  5مجموعة المبادئ القانونية عدد  سنة 

11149الرف30لوكر المكتب الفني 6 سنة  2-1مجموعة المبادئ القانونية عدد 



11150الرف30لوكر المكتب الفني 6 سنة  3مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11151الرف30لوكر المكتب الفني 7 سنة  2-1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11152الرف30لوكر المكتب الفني 7 سنة  3مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11153الرف30لوكر المكتب الفني 8 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11154الرف30لوكر المكتب الفني 8 سنة  3-2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11155الرف30لوكر المكتب الفني 9 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11156الرف30لوكر المكتب الفني 9 سنة  3-2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11157الرف30لوكر المكتب الفني 10 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11158الرف30لوكر المكتب الفني 10 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11159الرف30لوكر المكتب الفني 10 سنة  3مجموعة المبادئ القانونية عدد 

11160الرف30لوكر المكتب الفني 11مجموعة المبادئ القانونية عدد  سنة  

11161الرف30لوكر المكتب الفني 12 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21162الرف30لوكر المكتب الفني 12 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21163الرف30لوكر المكتب الفني 13مجموعة المبادئ القانونية عدد  سنة  

21164الرف30لوكر المكتب الفني 14 سنة  2-1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21165الرف30لوكر المكتب الفني 15مجموعة المبادئ القانونية   سنة  

21166الرف30لوكر المكتب الفني 16مجموعة المبادئ القانونية   سنة  

21167الرف30لوكر المكتب الفني 17مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21168الرف30لوكر المكتب الفني 18مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21169الرف30لوكر المكتب الفني 19مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21170الرف30لوكر المكتب الفني 20مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21171الرف30لوكر المكتب الفني 21مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21172الرف30لوكر المكتب الفني 22مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21173الرف30لوكر المكتب الفني 23مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21174الرف30لوكر المكتب الفني 24مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21175الرف30لوكر المكتب الفني 25مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

21176الرف30لوكر المكتب الفني 26 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21177الرف30لوكر المكتب الفني 26 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21178الرف30لوكر المكتب الفني 27مجموعة المبادئ القانونية عدد  سنة  

21179الرف30لوكر المكتب الفني 28مجموعة المبادئ القانونية عدد  سنة  

21180الرف30لوكر المكتب الفني 29 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21181الرف30لوكر المكتب الفني 29 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21182الرف30لوكر المكتب الفني 30 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21183الرف30لوكر المكتب الفني 30 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21184الرف30لوكر المكتب الفني 31 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21185الرف30لوكر المكتب الفني 31 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21186الرف30لوكر المكتب الفني 32 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21187الرف30لوكر المكتب الفني 32 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21188الرف30لوكر المكتب الفني 33 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

21189الرف30لوكر المكتب الفني 33 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31190الرف30لوكر المكتب الفني 34 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31191الرف30لوكر المكتب الفني 34 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31192الرف30لوكر المكتب الفني 35 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31193الرف30لوكر المكتب الفني 35 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31194الرف30لوكر المكتب الفني 36 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31195الرف30لوكر المكتب الفني 36 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31196الرف30لوكر المكتب الفني 37 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31197الرف30لوكر المكتب الفني 37 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31198الرف30لوكر المكتب الفني 38 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31199الرف30لوكر المكتب الفني 38 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31200الرف30لوكر المكتب الفني 39 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31201الرف30لوكر المكتب الفني 39 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31202الرف30لوكر المكتب الفني 40 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31203الرف30لوكر المكتب الفني 40 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31204الرف30لوكر المكتب الفني 41 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31205الرف30لوكر المكتب الفني 41 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31206الرف30لوكر المكتب الفني 42 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31207الرف30لوكر المكتب الفني 42 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31208الرف30لوكر المكتب الفني 43 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31209الرف30لوكر المكتب الفني 43 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 

31210الرف30لوكر المكتب الفني 44مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

31211الرف30لوكر المكتب الفني 45مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

31212الرف30لوكر المكتب الفني 46 سنة  1مجموعة المبادئ القانونية عدد 

41213الرف30لوكر المكتب الفني 46 سنة  2مجموعة المبادئ القانونية عدد 



41214الرف30لوكر المكتب الفني 46 سنة  3مجموعة المبادئ القانونية عدد 

41215الرف30لوكر المكتب الفني 47مجموعة المبادئ القانونية  سنة  

41216الرف30لوكر المكتب الفني 48مجموعة المبادئ القانونية سنة  

41217الرف30لوكر المكتب الفني 49مجموعة المبادئ القانونية سنة  

41218الرف30لوكر المكتب الفني 1972 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41219الرف30لوكر المكتب الفني 1969 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41220الرف30لوكر المكتب الفني 1971 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41221الرف30لوكر المكتب الفني 1954 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41222الرف30لوكر المكتب الفني 1966 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41223الرف30لوكر المكتب الفني 1965 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41224الرف30لوكر المكتب الفني 1968 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41225الرف30لوكر المكتب الفني 1967 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41226الرف30لوكر المكتب الفني 1977مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة  سنة 

41227الرف30لوكر المكتب الفني 1962مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة  سنة 

41228الرف30لوكر المكتب الفني 1972 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41229الرف30لوكر المكتب الفني 1966 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41230الرف30لوكر المكتب الفني 1963 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41231الرف30لوكر المكتب الفني 1964 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41232الرف30لوكر المكتب الفني 1957 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41233الرف30لوكر المكتب الفني 1971 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41234الرف30لوكر المكتب الفني 1971 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41235الرف30لوكر المكتب الفني 1983مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة  سنة 

41236الرف30لوكر المكتب الفني 1963 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41237الرف30لوكر المكتب الفني 1959 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41238الرف30لوكر المكتب الفني 1970 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

41239الرف30لوكر المكتب الفني 1969 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51240الرف30لوكر المكتب الفني 1969 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51241الرف30لوكر المكتب الفني 1952 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51242الرف30لوكر المكتب الفني 1953 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51243الرف30لوكر المكتب الفني 1953 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51244الرف30لوكر المكتب الفني 1954 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51245الرف30لوكر المكتب الفني 1956 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51246الرف30لوكر المكتب الفني 1965 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51247الرف30لوكر المكتب الفني 1970 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51248الرف30لوكر المكتب الفني 1966 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51249الرف30لوكر المكتب الفني 1958 سنة 1مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51250الرف30لوكر المكتب الفني 1982مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة  سنة 

51251الرف30لوكر المكتب الفني 1964 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51252الرف30لوكر المكتب الفني 1955 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51253الرف30لوكر المكتب الفني 1957 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51254الرف30لوكر المكتب الفني 1972 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51255الرف30لوكر المكتب الفني 1958 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51256الرف30لوكر المكتب الفني 1961 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51257الرف30لوكر المكتب الفني 1968 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51258الرف30لوكر المكتب الفني 1962 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51259الرف30لوكر المكتب الفني 1958 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51260الرف30لوكر المكتب الفني 1967 سنة 3مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51261الرف30لوكر المكتب الفني 1962 سنة 2مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51262الرف30لوكر المكتب الفني 1955 سنة 4مجموعة االحكام الصادرة من الهيئة عدد 

51263الرف30لوكر المكتب الفني 1961 /2مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية ع 

51264الرف30لوكر المكتب الفني 1961 /3مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية ع 

51265الرف30لوكر المكتب الفني 1989مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية 

51266الرف30لوكر المكتب الفني 1988مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية 

51267الرف30لوكر المكتب الفني 1991مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية 

61268الرف 30لوكر المكتب الفني 1992مجموعة االحكام الصادرة للمواد الجزائية من الدائرة الجزائية 

61269الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2007 سنة 7مجلة ابحاث ميسان عدد 

61270الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2009 سنة 10مجلة ابحاث ميسان عدد 

61271الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2008 سنة 8مجلة ابحاث ميسان عدد 

61272الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2009 سنة 11مجلة ابحاث ميسان عدد 

61273الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2008 سنة 10مجلة ابحاث ميسان عدد 

61274الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2010 سنة 12مجلة ابحاث ميسان عدد 

61275الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2010 سنة 13مجلة ابحاث ميسان عدد 

61276الرف 30لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2011 سنة 14مجلة ابحاث ميسان عدد 

61277الرف 30لوكر جاك روبير1مجلة القانون العام عدد 



61278الرف 30لوكر جاك روبير2مجلة القانون العام عدد 

61279الرف 30لوكر جاك روبير3مجلة القانون العام عدد 

61280الرف 30لوكر جاك روبير3مجلة القانون العام عدد 

61281الرف 30لوكر جاك روبير4مجلة القانون العام عدد 

61282الرف 30لوكر جاك روبير4مجلة القانون العام عدد 

61283الرف 30لوكر جاك روبير5مجلة القانون العام عدد 

61284الرف 30لوكر جاك روبير5مجلة القانون العام عدد 

61285الرف 30لوكر جاك روبير6مجلة القانون العام عدد 

61286الرف 30لوكر جاك روبير6مجلة القانون العام عدد 

61287الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61288الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61289الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61290الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61291الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61292الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61293الرف 30لوكر جامعة الكوفة/ كلية القانون مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

61294الرف 30لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2009 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية عدد 

61295الرف 30لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2009 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية عدد 

61296الرف 30لوكر جامعة المستنصرية/ كلية القانون 2009 سنة 5مجلة الحقوق عدد 

61297الرف 30لوكر جامعة المستنصرية/ كلية القانون 2009 سنة 5مجلة الحقوق عدد 

61298الرف 30لوكر جامعة المستنصرية/ كلية القانون 2009 سنة 5مجلة الحقوق عدد 

61299الرف 30لوكر جامعة المستنصرية/ كلية القانون 2009 سنة 5مجلة الحقوق عدد 

61300الرف 30لوكر جامعة المستنصرية/ كلية القانون 2009 سنة 5مجلة الحقوق عدد 

61301الرف 30لوكر جامعة حلب2007 سنة 48مجلة بحوث جامعة حلب عدد 

61302الرف 30لوكر جامعة حلب2007 سنة 48مجلة بحوث جامعة حلب عدد 

61303الرف 30لوكر الجامعة/ كلية المامون 2011 سنة 18مجلة كلية المامون عدد 

61304الرف 30لوكر الجامعة/ كلية المامون 2011 سنة 17مجلة كلية المامون عدد 

61305الرف 30لوكر الجامعة/ كلية المامون 2010 سنة 16مجلة كلية المامون عدد 

61306الرف 30لوكر كريستيان ابلتالدليل العملي لمعاهدة براءات االختراع

61307الرف 30لوكر كريستيان ابلتالدليل العملي لمعاهدة براءات االختراع

61308الرف 30لوكر عبد هللا مشعل عيداناسس الفهرسة والتصنيف

61309الرف 30لوكر عبد هللا مشعل عيداناسس الفهرسة والتصنيف

61310الرف 30لوكر محسن النعمانيالمؤتمر العلمي العربي الثاني

61311الرف 30لوكر المكتبة القانونيةدليل الكتب القانونية العربية

61312الرف 30لوكر مركز الدراسات التخصصيةالمنهج

61313الرف 30لوكر الرمادي/ كلية القانون مجلة جامعة االنبار للعلوم

61314الرف 30لوكر خالد سليماندليل الرسائل واالطاريح

61315الرف 30لوكر خالد سليماندليل الرسائل واالطاريح

61316الرف 30لوكر جامعة صالح الدين/كلية القانون مجلة القانون والسياسة

61317الرف 30لوكر نشاط السلطة القضائية

61318الرف 30لوكر مركز العراق لالبحاثالمستقبل العراقي

61319الرف 30لوكر معهد الدراسات الدبلوماسية1991 سنة 7بحوث دبلوماسية عدد 

61320الرف 30لوكر منظمة بدر مؤسسة الثقافةانه لقول فصل

61321الرف 30لوكر منظمة بدر مؤسسة الثقافةانه لقول فصل

61322الرف 30لوكر محمد باقر الصدر 

61323الرف 30لوكر نقابة المحامين في الجمهورية العراقية45 سنة 2الفضالء عدد 

61324الرف 30لوكر ياسين عبد الصمد مناهج وطرق البحث العلمي

61325الرف 30لوكر ماجد محمد حنفي محمددليل ارشادي لطالب الدراسات

11326الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1945المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11327الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1946المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11328الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1947المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11329الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1948المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11330الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1949المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11331الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1950المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11332الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1951المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11333الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1952المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11334الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1953المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11335الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1954المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11336الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1955المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11337الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1956 سنة 1المجلة المصرية للقانون الدولي ج 

11338الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1956 سنة 2المجلة المصرية للقانون الدولي ج

11339الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1957المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11340الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1958المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11341الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1959المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 



11342الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1960المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11343الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1961المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11344الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1962المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11345الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1963المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11346الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1964المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11347الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1965المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11348الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1966المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11349الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1967المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11350الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1968المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11351الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1969المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11352الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1970المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11353الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1971المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11354الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1972المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11355الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1973المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11356الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1974المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

11357الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1975المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21358الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1976المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21359الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1977المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21360الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1978المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21361الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1979المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21362الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1980المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21363الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1981المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21364الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1982المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21365الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1983المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21366الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1984المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21367الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1985المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21368الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1986المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21369الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1987المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21370الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1988المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21371الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1989المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21372الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1990المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21373الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1991المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21374الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1992المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21375الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1993المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21376الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1994المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21377الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1995المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21378الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1996المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21379الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1997المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21380الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1998المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21381الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1999المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21382الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2000المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21383الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2001المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21384الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2002المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21385الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2003المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21386الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2004المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21387الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2005المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21388الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2006المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21389الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2007المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21390الرف31لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي2008المجلة المصرية للقانون الدولي سنة 

21391الرف31لوكر المركز العراقي للبحوث والدراسات4 سنة 6حوار الفكر عدد 

21392الرف31لوكر المركز العراقي للبحوث والدراسات2 سنة 5حوار الفكر عدد 

21393الرف31لوكر المركز العراقي للبحوث والدراسات6 سنة 14حوار الفكر عدد 

21394الرف31لوكر وزارة التعليم العالي والبحث العلميجامعة كربالء/ دليل كلية القانون 

31395الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1977 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

11396الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1977 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31397الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1978 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31398الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1978 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31399الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1979 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31400الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1979 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31401الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1980 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31402الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1980 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31403الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1980 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31404الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1981 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31405الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1981 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 



31406الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1981 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31407الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1981 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31408الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1982 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31409الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1982 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31410الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1982 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31411الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1982 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31412الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1983 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31413الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1983 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31414الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1983 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31415الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1983 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31416الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1984 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31417الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1984 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31418الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1984 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31419الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1984 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31420الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1985 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31421الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1985 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31422الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1985 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31423الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1985 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31424الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1986 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31425الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1986 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31426الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1986 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31427الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1986 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31428الرف31لوكر 1986ملحق سنة 

31429الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1987 سنة 1مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31430الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1987 سنة 2مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31431الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1987 سنة 3مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31432الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1987 سنة 4مجلة الحقوق والشريعة عدد 

31433الرف31لوكر عادل الطبطبائي1987االسئلة البرلمانية سنة 

31434الرف31لوكر بدر جاسم محمد1987الغبن في القانون المدني سنة 

31435الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1988 سنة  1مجلة الحقوق عدد 

31436الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1988 سنة  2مجلة الحقوق عدد 

31437الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1988 سنة  3مجلة الحقوق عدد 

31438الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1988 سنة  4مجلة الحقوق عدد 

31439الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1989 سنة  1مجلة الحقوق عدد 

31440الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1989 سنة  2مجلة الحقوق عدد 

31441الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1989 سنة  3مجلة الحقوق عدد 

31442الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1989 سنة  4مجلة الحقوق عدد 

31443الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1991 سنة  1مجلة الحقوق عدد 

31444الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1991 سنة  4-3-2مجلة الحقوق عدد 

31445الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1992 سنة  2-1مجلة الحقوق عدد 

31446الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1992 سنة  4-3مجلة الحقوق عدد 

31447الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1993 سنة  2-1مجلة الحقوق عدد 

31448الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1993 سنة  3مجلة الحقوق عدد 

31449الرف31لوكر كلية الحقوق بجامعة الكويت1993 سنة  4مجلة الحقوق عدد 

31450الرف31لوكر ابراهيم محمد الحمود1993النظام المالي للمؤسسات العامة سنة 

31451الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1994 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

31452الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1994 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

31453الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1994 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

31454الرف31لوكر كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1994 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

31455الرف31لوكر بدرية جاسم صالح1994تطور النظام القانوني لحقوق المؤلف سنة 

31456الرف31لوكر عثمان عبد الملك1994السلطة الالئحية لالدارة سنة 

31457الرف31لوكر مبارك عبد العزيز1994نظرية الشروع في الجريمة سنة 

31458الرف31لوكر مجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1995 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

31459الرف31لوكر مجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1995 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

31460الرف31لوكر مجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1995 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

31461الرف31لوكر مجلة الحقوق والشريعة بجامعة الكويت1995 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

31462الرف31لوكر عبد الحميد عثمان1995عقد احتراف العب كرة القدم سنة 

31463الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1996 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

31464الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1996 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

31465الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1996 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41466الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1996 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41467الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1997 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41468الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1997 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41469الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1997 سنة 3مجلة الحقوق عدد 



41470الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1997 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41471الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1998 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41472الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1998 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41473الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1998 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41474الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1998 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41475الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1999 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41476الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1999 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41477الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1999 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41478الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 1999 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41479الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2000 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41480الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2000 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41481الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2000 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41482الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2000 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41483الرف31لوكر عادل الطبطبائي2000مجموعة الوثائق الدستورية سنة 

41484الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2001 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41485الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2001 سنة 1مجلة الحقوق عد 

41486الرف31لوكر 2001ملحق العدد الثاني  سنة 

41487الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2001 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41488الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2001 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41489الرف31لوكر 2001ملحق العدد الرابع سنة 

41490الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41491الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41492الرف31لوكر 2002ملحق العدد الثاني   سنة 

41493الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41494الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002ملحق العدد الثالث سنة 

41495الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41496الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2002ملحق العدد الرابع  سنة 

41497الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2003 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41498الرف31لوكر 2003ملحق العدد االول سنة 

41499الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2003 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41500الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2003ملحق العدد الثاني سنة 

41501الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2003 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41502الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004ملحق العدد الثالث سنة 

41503الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2003 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41504الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41505الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41506الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004ملحق العدد الثاني سنة 

41507الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41508الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2004 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41509الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2005 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41510الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2005 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41511الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2005 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41512الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2005ملحق العدد الثالث سنة 

41513الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2005 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41514الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي  2006 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41515الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2006 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

41516الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2006 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

41517الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2006 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

41518الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2006ملحق العدد الرابع سنة 

41519الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2007 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

41520الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2007ملحق العدد االول سنة 

51521الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2007 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51522الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2007 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

51523الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2007 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51524الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2006البترول ومعالم النظام سنة 

51525الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

51526الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51527الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

51528الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51529الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

51530الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51531الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

51532الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2008 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51533الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 1مجلة الحقوق عدد 



51534الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

51535الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51536الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51537الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

51538الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 3مجلة الحقوق عدد 

51539الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51540الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2009 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51541الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2010 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

51542الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2010 سنة 1مجلة الحقوق عدد 

51543الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2010 سنة 2مجلة الحقوق عدد 

51544الرف31لوكر جامعة الكويت/مجلس النشر العلمي 2010 سنة 4مجلة الحقوق عدد 

51545الرف31لوكر محمد صادق الهاشمي2005احتالل االمريكي للعراق ومشروع الشرق االوسط الكبير سنة ال

51546الرف31لوكر محمد صادق الهاشمي2005احتالل االمريكي للعراق ومشروع الشرق االوسط الكبير سنة ال

51547الرف31لوكر علي عبد االميرالفدرالية ومستقبل العراق 

51548الرف31لوكر صالح عبد الرزاق20االسالميون والديمقراطية عدد 

51549الرف31لوكر صالح عبد الرزاق20االسالميون والديمقراطية عدد 

51550الرف31لوكر كوثر عباس الربيعي قراءة تحليلية لمشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق

51551الرف31لوكر علي ابو الخيرالعراق في مواجهة االحتالل

51552الرف31لوكر علي ابو الخيرالعراق في مواجهة االحتالل

51553الرف31لوكر مركز العراق لدراسات25االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51554الرف31لوكر مركز العراق لدراسات25االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51555الرف31لوكر نخبة من االساتذة والباحثين26االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51556الرف31لوكر نخبة من االساتذة والباحثين26االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51557الرف31لوكر نخبة من االساتذة والباحثين27االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51558الرف31لوكر نخبة من االساتذة والباحثين27االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51559الرف31لوكر نخبة من االساتذة والباحثين29االستراتيجية االمريكية في العراق عدد 

51560الرف31لوكر ابراهيم حبيب الغالي31الرد على الكتاب عدد 

51561الرف31لوكر خيري عبد الرزاق جاسم33العملية السياسية في العراق عدد 

51562الرف31لوكر خيري عبد الرزاق جاسم33العملية السياسية في العراق عدد 

51563الرف31لوكر ستار جبار الجابري1956-1921 34العالقات العراقية الفرنسية عدد 

51564الرف31لوكر ستار جبار الجابري1956-1921 34العالقات العراقية الفرنسية عدد 

51565الرف31لوكر جمال ناصر جبار35دراسات دستورية عدد 

51566الرف31لوكر جمال ناصر جبار35دراسات دستورية عدد 

51567الرف31لوكر مجموعة من االساتذة والباحثين36العراقية عدد - نقد وتحليل االتفاقية االمنية االمريكية

51568الرف31لوكر مجموعة من االساتذة والباحثين36العراقية عدد - نقد وتحليل االتفاقية االمنية االمريكية

51569الرف31لوكر رافع خضر صالح شبر37دراسات في مسؤولية رئيس الولة عدد 

51570الرف31لوكر رافع خضر صالح شبر37دراسات في مسؤولية رئيس الولة عدد 

51571الرف31لوكر فنست بوغليوسي41مقاضاة جورج دبليو بوش بجريمة القتل عدد 

51572الرف31لوكر فنست بوغليوسي41مقاضاة جورج دبليو بوش بجريمة القتل عدد 

51573الرف31لوكر ديوان التدوين القانوني 2مجلة ديوان التدوين القانوني عدد 

51574الرف31لوكر ديوان التدوين القانوني 1مجلة ديوان التدوين القانوني عدد 

51575الرف31لوكر عبد الناصر ابو زيد2008المراحل المنهجية العداد الماجستير والدكتوراه 

51576الرف31لوكر عبد الناصر ابو زيد2008المراحل المنهجية العداد الماجستير والدكتوراه 

51577الرف31لوكر جامعة المنصورة/ كلية الحقوق 2001 سنة 30مجلة البحوث القانونية واالقتصادية عدد 

51578الرف31لوكر محمد باقر الحكيم2006 سنة 1قراءات في الفكر القراني عدد 

51579الرف31لوكر شؤون القران في شهيد المحراب2009 سنة 11ماب عدد 

51580الرف31لوكر شؤون القران في شهيد المحراب2009 سنة 11ماب عدد 

51581الرف31لوكر شؤون القران في شهيد المحراب2009 سنة 10ماب عدد 

51582الرف31لوكر شؤون القران في شهيد المحراب2009 سنة 10ماب عدد 

61583الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2000 سنة 8مجلة دراسات استراتيجية عدد 

61584الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2000 سنة 9مجلة دراسات استراتيجية عدد 

61585الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2000 سنة 10دراسات دولية ملحق عدد 

61586الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2001 سنة 11دراسات دولية ملحق عدد 

61587الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2001 سنة 12دراسات دولية ملحق عدد 

61588الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2001 سنة 13دراسات دولية ملحق عدد 

61589الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2001 سنة 14دراسات دولية ملحق عدد 

61590الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2001 سنة 15دراسات دولية ملحق عدد 

61591الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2002 سنة 16دراسات دولية عدد 

61592الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2002 سنة 17دراسات دولية عدد 



61593الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2002 سنة 18دراسات دولية عدد 

61594الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2003 سنة 19دراسات دولية عدد 

61595الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2003 سنة 20دراسات دولية عدد 

61596الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2003 سنة 21دراسات دولية عدد 

61597الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2003 سنة 22دراسات دولية عدد 

61598الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2004 سنة 23دراسات دولية عدد 

61599الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2004 سنة 24دراسات دولية عدد 

61600الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2004 سنة 25دراسات دولية عدد 

61601الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2005 سنة 27دراسات دولية عدد 

61602الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2005 سنة 28دراسات دولية عدد 

61603الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2009 سنة 39دراسات دولية عدد 

61604الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2006 سنة 30دراسات دولية عدد 

61605الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2007 سنة 33دراسات دولية عدد 

61606الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2007 سنة 34دراسات دولية عدد 

61607الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2008 سنة 35دراسات دولية عدد 

61608الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2008 سنة 37دراسات دولية عدد 

61609الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2005 سنة 29دراسات دولية عدد 

61610الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2009 سنة 40دراسات دولية عدد 

61611الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2009 سنة 41دراسات دولية عدد 

61612الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2009 سنة 42دراسات دولية عدد 

61613الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2009 سنة 42دراسات دولية عدد 

61614الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 2010 سنة 43دراسات دولية عدد 

61615الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2008 سنة  1شؤون العراقية عدد 

61616الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2008 سنة  1شؤون العراقية عدد 

61617الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2009 سنة  3شؤون العراقية عدد 

61618الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2009 سنة  3شؤون العراقية عدد 

61619الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2010 سنة  4شؤون العراقية عدد 

61620الرف31لوكر مركز العراق لدراسات2010 سنة  4شؤون العراقية عدد 

61621الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1995 سنة  2دراسات استراتيجية عدد 

61622الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1997 سنة  3دراسات استراتيجية عدد 

61623الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1998 سنة  4دراسات استراتيجية عدد 

61624الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1998 سنة  4دراسات استراتيجية عدد 

61625الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1999 سنة  6دراسات استراتيجية عدد 

61626الرف31لوكر مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 1999 سنة  7دراسات استراتيجية عدد 

61627الرف31لوكر صباح سامس داود2008وقائع المؤتمر العلمي السنوي االول لقسم القانون الجنائي سنة 

61628الرف31لوكر مركز القومي للبحوث االجتماعية1986 سنة 1مجلة االجتماعية والجنائية عدد 

61629الرف31لوكر المكتب الفني1971 سنة 4النشرة القضائية عدد 

61630الرف31لوكر جمعية القانون المقارن 2005 سنة 37القانون المقارن عدد 

61631الرف31لوكر مجلة رسالة اليونكو1985 سنة 60المجلة الدولية للعلوم االجتماعية عدد 

61632الرف31لوكر جامعة الكويت1987 سنة 28 عدد 7المجلة العربية للعلوم االنسانية مجلد 

61633الرف31لوكر وجية محجوب2000اصول البحث العلمي ومناهجه سنة 

61634الرف31لوكر جامعة كربالءجامعة كربالء/ دليل كلية القانون 

61635الرف31لوكر اللجنة الدولية للصليب االحمر2008مختارات من المجلة الدولية سنة 

61636الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 2011سبيل سنة 

61637الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 2011سبيل سنة 

61638الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 2011سبيل سنة 



61639الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 2011سبيل سنة 

61640الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 2011سبيل سنة 

61641الرف31لوكر مؤسسة الشهيدين الصدرين 1975 سنة 2-1مجلة القانون عدد 

61642الرف31لوكر جمعية القانون المقارن العراقية2004مجلة القانون المقارن سنة 

61643الرف31لوكر جامعة ذي قار/ كلية القانون 2009 سنة 1مجلة القانون للدراسات والبحوث عدد 

61644الرف31لوكر مؤسسة الحكمة الثقافية االسالمية2006 سنة 12ينابيع عدد 

61645الرف31لوكر مؤسسة الحكمة الثقافية االسالمية2006 سنة 12ينابيع عدد 

61646الرف31لوكر المنتدى الوطني حولية المنتدى

61647الرف31لوكر 2006 سنة 82النبا عدد 

61648الرف31لوكر 2009الثقافة الجديدة سنة 

61649الرف31لوكر هيئة النزاهة2010دراسات في النزاهة سنة 

61650الرف31لوكر جامعة ميسان2010-2009دليل جامعة ميسان سنة 

61651الرف31لوكر جامعة ميسان2010-2009دليل جامعة ميسان سنة 

61652الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61653الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61654الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61655الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61656الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61657الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61658الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61659الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61660الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61661الرف31لوكر جامعة ميسان2009-2008دليل تخرج طلبة جامعة ميسان سنة 

61662الرف31لوكر 2008المنتدى سنة 

61663الرف31لوكر لجنة الثقافة واالعالم  محمد باقر الصدر  /المحنة 

61664الرف31لوكر جامعة ميسان2011-2010دليل التعليم المستمر 

61665الرف31لوكر جامعة ميسان2011-2010دليل التعليم المستمر 

61666الرف31لوكر جامعة ميسان2011-2010دليل التعليم المستمر 

61667الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61668الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61669الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61670الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61671الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61672الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61673الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61674الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61675الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61676الرف31لوكر جامعة ميساندليل قبول الطالب في الجامعة

61677الرف31لوكر وزارة االعالم1983الثقافة االجنبية سنة 

61678الرف31لوكر وزارة االعالم1988الثقافة االجنبية سنة 

61679الرف31لوكر وزارة االعالم1993الثقافة االجنبية سنة 

61680الرف31لوكر وزارة االعالم1988الثقافة االجنبية سنة 

61681الرف31لوكر وزارة االعالم2006الثقافة االجنبية سنة 

61682الرف31لوكر مركز الدراسات التخصصية2010 سنة 1قراءات عدد 

61683الرف31لوكر مجلس محافظة2008االعماروالتطوير سنة 

61684الرف31لوكر رئاسة جامعة كربالء2005 سنة 13مجلة جامعة كربالء عدد 



61685الرف31لوكر رئاسة ديوان الوقف الشيعيالقلم وما يسطرون

61686الرف31لوكر رئاسة ديوان الوقف الشيعي6من مسيرة الديوان عدد 

61687الرف31لوكر مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ2007 سنة 11مجلة المبين عدد 

61688الرف31لوكر الصليب االحمر2009التقرير السنوي الخامس سنة 

61689الرف31لوكر النجف االشرف/ معهد المعلمين 2011 سنة 5المعهد عدد 

61690الرف31لوكر النجف االشرف/ معهد المعلمين 2011 سنة 5المعهد عدد 

61691الرف31لوكر جامعة بغداد  2008دليل كلية القانون سنة 

61692الرف31لوكر جامعة ميسان2012-2011دليل التعليم المستمر سنة 

11693الرف 40لوكر مؤيد شاكر كاظم الطائي2012السيد عبد المهدي ودوره السياسي سنة 

11694الرف 40لوكر جامعة النهرين/ كلية العلوم 2011 سنة 25قضايا سياسية عدد 

11695الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 3 سنة 3مجلة رسالة الحقوق عدد 

11696الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 3 سنة 3مجلة رسالة الحقوق عدد 

11697الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 3 سنة 3مجلة رسالة الحقوق عدد 

11698الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 3 سنة 3مجلة رسالة الحقوق عدد 

11699الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 3 سنة 3مجلة رسالة الحقوق عدد 

11700الرف 40لوكر عبد علي كاظم المعموري2011التقرير االستراتيجي العراقي سنة 

11701الرف 40لوكر مركز حمورابياميركا من الهزيمة االستراتيجية

11702الرف 40لوكر عبد علي كاظم المعموري2011النفط واالحتالل في العراق سنة 

11703الرف 40لوكر عبد السالم السامر2011اتجاهات اعالمية سنة 

11704الرف 40لوكر جواد كاظم البكري2011فخ االقتصاد االمريكي سنة 

11705الرف 40لوكر عبد علي كاظم المعموري2011االمم المتحدة والتضحية باالمن  سنة 

11706الرف 40لوكر المكتب الفني1966 سنة 4مجموعة محكمة النقض عدد 

11707الرف 40لوكر جاك روبير2007 سنة 1مجلة القانون العام عدد 

11708الرف 40لوكر جاك روبير2007 سنة 2مجلة القانون العام عدد 

11709الرف 40لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2011 سنة 19مجلة ميسان للدراسات االكاديمية عدد 

11710الرف 40لوكر كلية القانون والعلوم السياسية2012 سنة 5للعلوم القانونية والسياسية عدد / مجلة جامعة االنبار 

11711الرف 40لوكر دار القران الكريم2012 سنة 22سبيل عدد 

11712الرف 40لوكر دار القران الكريم2012 سنة 22سبيل عدد 

11713الرف 40لوكر دار القران الكريم2012 سنة 22سبيل عدد 

11714الرف 40لوكر مركز الدراسات التخصصيةالمنهج 

11715الرف 40لوكر الجمعية المصرية للقانون الدولي1987 سنة 43المجلة المصرية للقانون الدولي عدد 

11716الرف 40لوكر احمد شلبيكيف تكتب بحثا او رسالة

11717الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11718الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11719الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11720الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11721الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11722الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11723الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11724الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2011 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11725الرف 40لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية 2011 سنة 15 ع8مجلة ابحاث ميسان م

11726الرف 40لوكر هيئة التعليم التقني2011 سنة 10 ع24التقني م

11727الرف 40لوكر جامعة ميسان2010دليل جامعة ميسان سنة 

11728الرف 40لوكر جامعة ميسان2010دليل جامعة ميسان سنة 

11729الرف 40لوكر ياسين عبد الصمد دليل الباحث

11730الرف 40لوكر احمد شلبيكيف تكتب بحثا او رسالة



11731الرف 40لوكر احمد شلبيكيف تكتب بحثا او رسالة

11732الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 1مجلة رسالة الحقوق عدد 

11733الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 1مجلة رسالة الحقوق عدد 

11734الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 1مجلة رسالة الحقوق عدد 

11735الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 1مجلة رسالة الحقوق عدد 

11736الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 1مجلة رسالة الحقوق عدد 

11737الرف 40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 سنة 11القانون والسياسة عدد 

11738الرف 40لوكر الجامعة/ كلية المامون مجلة كلية المامون

11739الرف 40لوكر مجلي القضاء االعلىنشاط السلطة القضائية

11740الرف 40لوكر المكتب االعالمي في المديرية العامة لتربية ميسان2009 سنة 21تربية ميسان عدد 

11741الرف 40لوكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1 سنة 5قبس التعليم عدد 

11742الرف 40لوكر جامعة كربالء/ كلية القانون 2010 سنة 2منار العدالة  عدد 

11743الرف 40لوكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1 سنة 5قبس التعليم عدد 

11744الرف 40لوكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1 سنة 5قبس التعليم عدد 

11745الرف 40لوكر اعالم شركة نفط ميسان2010 سنة 9ذهب ميسان عدد 

11746الرف 40لوكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1 سنة 0قبس التعليم عدد 

11747الرف 40لوكر اللجنة الدولية للصليب االحمر2008 سنة 42االنساني  عدد 

11748الرف 40لوكر اللجنة الدولية للصليب االحمر2008 سنة 42االنساني  عدد 

11749الرف 40لوكر اللجنة الدولية للصليب االحمر2010 سنة 47االنساني  عدد 

11750الرف 40لوكر المركز الثقافي في ميسانمعابر ثقافية

11751الرف 40لوكر مكتب السيد الشهيد الصدرادارة الموارد البشرية

11752الرف 40لوكر االء عبد الجبارالدليل المساعد للباحثين

11753الرف 40لوكر علي الورديبحث في نفسية الشعب العراقي

11754الرف 40لوكر غسان كنفانيعن الرحال والبنادق

11755الرف 40لوكر المعهد التخصصي للدراساتادارة العالقات العامة

11756الرف 40لوكر المعهد التخصصي للدراساتطرق البحث التربوي

11757الرف 40لوكر مركز المشروعات الدوليةالريادية 

11758الرف 40لوكر المعهد التخصصي للدراساتاستراتيجية ادارة وصناعة

11759الرف 40لوكر شؤون المراة7الرياحين عدد 

11760الرف 40لوكر شؤون المراة8الرياحين عدد 

11761الرف 40لوكر بشير حسين النجفيالى الشباب

11762الرف 40لوكر بشير حسين النجفيالى الشباب

11763الرف 40لوكر بشير حسين النجفيالى الشباب

11764الرف 40لوكر بشير حسين النجفيالى الشباب

11765الرف 40لوكر بشير حسين النجفيالى الشباب

11766الرف 40لوكر محي الدين اسماعيل 2006اعداد رسائل الدكتوراه واالبحاث سنة 

11767الرف 40لوكر محي الدين اسماعيل 2006اعداد رسائل الدكتوراه واالبحاث سنة 

11768الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2012 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11769الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2012 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11770الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2012 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11771الرف 40لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2012 سنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية عدد 

11772الرف 40لوكر بغداد_قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 2009لسنة /24العدد/دراسات قانونية

11773الرف 40لوكر بغداد_قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 2010لسنة /25العدد/دراسات قانونية

11774الرف 40لوكر بغداد_قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 2010لسنة /26العدد/دراسات قانونية 

11775الرف 40لوكر بغداد_قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 2011لسنة /27العدد/دراسات قانونية 

11776الرف 40لوكر عزيز عدمان دراسات في البالغة العربية و النقد االدبي المعاصر 



11777الرف 40لوكر جامعة ميسان/وزارة التعليم العالي والبحث العلميملخصات بحوث المؤتمر الطبي االول 

11778الرف 40لوكر تصدر عن العتبة العباسية المقدسة مجلة فصلية محكمة تعنى باالبحاث و الدراسات االنسانية /العميد 

11779الرف 40لوكر هاني محمد كامل المنايلىاعداد البحث القانوني كيف تعد بحثا قانونيا متميزا

11780الرف 40لوكر عزت محمود فارس البحث العلمي وفنية الكتابة العلمية 

11781الرف 40لوكر ابراهيم محمد تركى البحث العلمي اسسه و مناهجه 

11782الرف 40لوكر كلية القانون /جامعة الكوفة 13ع/2012/مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

11783الرف 40لوكر كلية القانون /جامعة الكوفة 13ع/2012/مجلة الكوفة للعلوم السياسية و القانونية 

11784الرف 40لوكر جامعة ديالى 2012/ 1مجلة العلوم القانونية و السياسية ع

11785الرف 40لوكر جامعة ديالى 2012/ 1مجلة العلوم القانونية و السياسية ع

21786الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربالء2012/العدد الخاص بالمؤتمر الوطني االول لكليات القانون /مجلة رسالة الحقوق 

21787الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربالء2012/العدد الخاص بالمؤتمر الوطني االول لكليات القانون /مجلة رسالة الحقوق 

21788الرف40لوكر كلية القانون/جامعة االنبار  6ع/2012مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية 

21789الرف40لوكر بغداد_قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة 2011 سنة 28دراسات قانونية عدد

21790الرف40لوكر جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية 2012 سنة 21مجلة ميسان للدراسات االكاديمية عدد 

21791الرف40لوكر جاك روبير2006/ 1مجلة القانون العام ع

21792الرف40لوكر جاك روبير2006/  2مجلة القانون العام ع

21793الرف40لوكر جاك روبير2006/  3مجلة القانون العام ع

21794الرف40لوكر جاك روبير2006/  4مجلة القانون العام ع

21795الرف40لوكر جاك روبير2006/  5مجلة القانون العام ع

21796الرف40لوكر جاك روبير2006/  6مجلة القانون العام ع

21797الرف40لوكر جاك روبير2007/ 1مجلة القانون العام ع

21798الرف40لوكر جاك روبير2007/  2مجلة القانون العام ع

21799الرف40لوكر جاك روبير2007/  3مجلة القانون العام ع

21800الرف40لوكر جاك روبير2007/  4مجلة القانون العام ع

21801الرف40لوكر جاك روبير2007/  5مجلة القانون العام ع

21802الرف40لوكر جاك روبير2007/  6مجلة القانون العام ع

21803الرف40لوكر جامعة بابل /كلية القانون 2012  4 السنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21804الرف40لوكر جامعة بابل /كلية القانون 2012  4 السنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21805الرف40لوكر جامعة بابل /كلية القانون 2012  4 السنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21806الرف40لوكر جامعة بابل /كلية القانون 2012  4 السنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21807الرف40لوكر مركز حمورابي للبحوث و الدراسات االستراتيجية 2012السنة االولى كانون االول 4مجلة حمورابي للدراسات ع

21808الرف40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 2 ع4مجلة رسالة الحقوق السنة 

21809الرف40لوكر كلية القانون/ جامعة كربالء 2012 2 ع4مجلة رسالة الحقوق السنة 

21810الرف40لوكر الجامعة/ كلية المامون 2012     20مجلة كلية المامون ع

21811الرف40لوكر جامعة االنبار/كلية القانون و العلوم السياسية  7 العدد 2013مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية و السياسية  السنة 

21812الرف40لوكر محمد نعيم علوة عربي _انكليزي _فرنسي /قاموس ثالثي /الدليل القانوني 

21813الرف40لوكر صباح صادق جعفر االنباري  2012/العدد الثاني /المجلة البرلمانية 

21814الرف40لوكر صباح صادق جعفر االنباري  2012/العدد الثاني /المجلة البرلمانية 

21815الرف40لوكر فتحي الجواري 2012/العدد الثاني /السنة الربعة /التشريع و القضاء 

21816الرف40لوكر فتحي الجواري 2012/العدد الثالث /السنة الربعة /التشريع و القضاء 

21817الرف40لوكر فتحي الجواري 2013/العدد الثاني /السنة الخامسة /التشريع و القضاء 

21818الرف40لوكر فتحي الجواري 2013/العدد االول /السنة الخامسة /التشريع و القضاء 

21819الرف40لوكر فتحي الجواري 2013/العدداالول /السنة الخامسة /التشريع و القضاء 

21820الرف40لوكر وزارة االعمار و االسكان دليل المهندس المقيم للمشاريع االنشائية 

21821الرف40لوكر وزارة العدل 2 ج2010لسنة /الوقائع العراقية 

21822الرف40لوكر وزارة العدل 3 ج2010لسنة /الوقائع العراقية 



21823الرف40لوكر وزارة العدل 1ج2011لسنة /الوقائع العراقية 

21824الرف40لوكر وزارة العدل 2ج2011لسنة /الوقائع العراقية 

21825الرف40لوكر وزارة العدل 1ج2012لسنة /الوقائع العراقية 

21826الرف40لوكر وزارة العدل 2ج2012لسنة /الوقائع العراقية 

21827الرف40لوكر الجامعة/ كلية المامون العدد الحادي و العشرون /2013بغداد /العراق /مجلة كلية المامون 

21828الرف40لوكر جامعة بابل 2013 / 5 السنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21829الرف40لوكر جامعة بابل 2013 / 5 السنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ع

21830الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013  /1ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

21831الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013  /1ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

21832الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013  /2ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

21833الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013 /2ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

21834الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013  /3ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

21835الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال  2013  /3ع/5السنة /مجلة رسالة الحقوق 

2013العدد الخاص ببحوث الموتمر القانوني الوطني العاشر لسنة -5السنة /مجلة رسالة الحقوق 21836الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال 

2013العدد الخاص ببحوث الموتمر القانوني الوطني العاشر لسنة -5السنة /مجلة رسالة الحقوق 21837الرف40لوكر كلية القانون /جامعة كربال 

21838الرف40لوكر قاسم  هيال رسن قوارير مسك الختام 

21839الرف40لوكر كلية القانون/جامعة االنبار2013لسنة 22مجلة جامعة االنبارللعلوم القانونية والسياسية ع

31840الرف40لوكر الجامعة/ كلية المامون 2013مجلة كلية المامون لسنة 

31841الرف40لوكر مجلس القضاء االعلى2012التقرير السنوي مجلس القضاء االعلى لسنة 

31842الرف40لوكر سه ركه ت سليمانجامعة صالح الدين-كلية العلوم والسياسة -الدليل التحليلي للرسائل العلمية 

31843الرف40لوكر سه ركه ت سليمانجامعة صالح الدين-كلية العلوم والسياسة -الدليل التحليلي للرسائل العلمية 

31844الرف40لوكر مكتب السيد المفتش العام في وزارة النفطدليل المبادى القانونية في التحقيق االداري

31845الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2009لسنة 1مجلة التشريع والقضاء ع 

31846الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2009 لسنة 2التشريع والقضاء ع 

31847الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2009لسنة 3التشريع والقضاء ع 

31848الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2009 لسنة 4التشريع والقضا ء ع 

31849الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2010 لسنة 1التشريع والقضا ء ع

31850الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2010 لسنة 2التشريع والقضاء ع

31851    الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2010 لسنة 3التشريع والقضاء ع 

31852     الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2010 لسنة 4التشريع والقضاء ع 

31853    الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2011لسنة 1التشريع والقضاء ع 

31854    الرف40  لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2011 لسنة 3التشريع والقضاء ع

31855   الرف40لوكر    اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2011 لسنة 3التشريع والقضاء ع

1856 3   الرف40لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2011لسنة 4التشريع والقضاء ع 

1857 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2012 لسنة 1التشريع والقضاء ع

1858 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2012 لسنة 2التشريع والقضاء ع

1859 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2012لسنة 3التشريع والقضاء ع

1860 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2012 لسنة 4التشريع والقضاء ع

1861 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2013 لسنة 1التشريع والقضاء ع

1862 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2013 لسنة 2التشريع والقضاء ع

1863 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2013 لسنة 4التشريع والقضاء ع

1864 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2013 لسنة 4التشريع والقضاء ع

1865 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2013 لسنة 3التشريع والقضاء ع

1866 3   الرف40   لوكر اللجنة العراقية لدعم استقالل القضاء2014 لسنة 2التشريع والقضاء ع

1867 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2010لسنة 1مجلة القانون والقضاء ع

1868 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2010لسنة 2مجلة القانون والقضاء ع



1869 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2010لسنة 3مجلة القانون والقضاء ع

1870 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2010لسنة 4مجلة القانون والقضاء ع

1871 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2011لسنة 7مجلة القانون والقضاء ع

1872 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2012لسنة 8مجلة القانون والقضاء ع

1873 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2013لسنة 12مجلة القانون والقضاء ع

1874 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2012لسنة 10مجلة القانون والقضاء ع

1875 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2013 لسنة 13مجلة القانون والقضاء ع

1876 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2013 لسنة 13مجلة القانون والقضاء ع

1877 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2013 لسنة 13مجلة القانون والقضاء ع

1878 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2014 لسنة 14مجلة القانون والقضاء ع

1879 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2014 لسنة 14مجلة القانون والقضاء ع

1880 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2014 لسنة 15مجلة القانون والقضاء ع

1881 3   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2014 لسنة 15مجلة القانون والقضاء ع

1882 3   الرف40   لوكر جامعة الكوفة 2013 لسنة 1مجلة الكوفة ع

1883 3   الرف40   لوكر جامعة بغداد= كلية القانون 2013 لسنة 2مجلة العلوم القانونية ع

1884 3   الرف40   لوكر جامعة بغداد= كلية القانون 2014 لسنة 1مجلة العلوم القانونية ع

1885 3   الرف40   لوكر هيئة التعليم التقني2013 لسنة 6مجلة التقني ع 

1886 3   الرف40   لوكر وريا حمى كريم سويلي2010لسنة 1مجلة االحكام القضائية ع

1887 3   الرف40   لوكر وريا حمى كريم سويلي2010 لسنة 2مجلة اال حكام القضائية ع

1888 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2009 1مجلة صوت العدالة ع

1889 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2009 2مجلة صوت العدالة ع

1890 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2009 3مجلة صوت العدالة ع

1891 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2009لسنة 5 و4مجلة صوت العدالة ع

1892 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 6مجلة صوت العدالة ع

1893 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 7مجلة صوت العدالة ع

1894 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 8مجلة صوت العدالة ع

1895 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 9مجلة صوت العدالة ع

1896 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 10مجلة صوت العدالة ع

1897 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 11مجلة صوت العدالة ع

1898 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2011 12مجلة صوت العدالة ع

1899 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2012 لسنة13مجلة صوت العدالة ع

1900 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2012 14مجلة صوت العدالة ع

1901 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2012 15مجلة صوت العدالة ع

1902 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2013 16مجلة صوت العدالة ع

1903 3   الرف40   لوكر رعد طارش كعيد2013 لسنة 17مجلة صوت العدالة ع

1904 3   الرف40   لوكر جعفر كاظم المالكي2012 لسنة 37مجلة الحقيقة القانونية ع 

1905 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2010 لسنة 1مجلة النشرة القانونية ع

1906 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2010 لسنة 11مجلة النشرة القانونية ع

1907 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2010 لسنة 21مجلة النشرة القانونية ع

1908 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2010 لسنة 31مجلة النشرة القانونية ع

1909 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2010 لسنة 41مجلة النشرة القانونية ع

1910 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2012لسنة 66و65و64و63مجلة النشرة القانونية ع

1911 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2014 لسنة 74و73و72و71مجلة النشرة القانونية ع

1912 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2014 لسنة 78و77و76و75مجلة النشرة القانونية ع

1913 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 51مجلة النشرة القانونية ع

1914 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 52مجلة النشرة القانونية ع



1915 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 54مجلة النشرة القانونية ع

1916 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 55مجلة النشرة القانونية ع

1917 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 56مجلة النشرة القانونية ع

1918 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 57مجلة النشرة القانونية ع

1919 3   الرف40   لوكر دريد داود سلمان الجنا بي2011 لسنة 58مجلة النشرة القانونية ع

1920 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2008 لسنة 1مجلة النشرة القضائية ع 

1921 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2008 لسنة 2مجلة النشرة القضائية ع 

1922 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2008 لسنة 3مجلة النشرة القضائية ع

1923 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2009 لسنة 4مجلة النشرة القضائية ع 

1924 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2009 لسنة 5مجلة النشرة القضائية ع 

1925 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2009 لسنة 7مجلة النشرة القضائية ع 

1926 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2009 لسنة 9مجلة النشرة القضائية ع 

1927 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2010 لسنة 10مجلة النشرة القضائية ع 

1928 3   الرف40   لوكر مصطفى ابراهيم الزلمي2011 لسنة1مجلة االحوال الشخصية ع

1929 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2010 لسنة 12مجلة النشرة القضائية ع 

1930 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2010 لسنة 13مجلة النشرة القضائية ع 

1931 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2010 لسنة 14مجلة النشرة القضائية ع 

1932 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2010لسنة 15مجلة النشرة القضائية ع 

1933 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2011لسنة 1مجلة النشرة القضائية ع 

1934 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2011لسنة 2مجلة النشرة القضائية ع 

1935 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2011لسنة 3مجلة النشرة القضائية ع 

1936 3   الرف40   لوكر مجلس القضاء االعلى2011مجلة النشرة القضائية الفصل الثالث لسنة

1937 3   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2013 لسنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1938 3   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2013 لسنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1939 3   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2014 لسنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1940 3   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2014 لسنة 2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1941 3   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2014 لسنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1942 4   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون 2014 لسنة 1مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ع

1943 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2014لسنة 1مجلة العميد ع

1944 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2012لسنة 1مجلة العميد العدد الخاص 

1945 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2013لسنة 2مجلة العميد العدد الخاص 

1946 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2013لسنة 8مجلة العميد ع

1947 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2013لسنة 7مجلة العميد ع

1948 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2013لسنة 6مجلة العميد ع

1949 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2012لسنة 4و3مجلة العميد ع

1950 4   الرف40   لوكر المحكمة االتحادية العليامجلة التشريع والقضاء المجلد السادس 

1951 4   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2012 لسنة 9مجلة القانون والقضاء ع

1952 4   الرف40   لوكر فتحي الجواري 2014 لسنة 2مجلة التشريع والقضاء ع

1953 4   الرف40   لوكر فتحي الجواري 2014 لسنة 1مجلة التشريع والقضاء ع

1954 4   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2011 لسنة 6مجلة القانون والقضاء ع

1955 4   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2011 لسنة 5مجلة القانون والقضاء ع

1956 4   الرف40   لوكر صباح صادق جعفر االنباري 2012 لسنة 11مجلة القانون والقضاء ع

1957 4   الرف40   لوكر العتبة الحسينية المقدسة2014 لسنة 16مجلة المصباح ع

1958 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2014 لسنة 2مجلة العقيدة ع

1959 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2014 لسنة 2مجلة دراسات استشراقية ع

1960 4   الرف40   لوكر وزارة التعليم العالي2014 لسنة 2مجلة الرا ي ع



1961 4   الرف40   لوكر وزارة التعليم العالي2014 لسنة 1مجلة الرا ي ع

1962 4   الرف40   لوكر وزارة التعليم العالي2014 لسنة 1مجلة الرا ي ع

1963 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان2014 لسنة 19مجلة ابحاث ميسان ع 

1964 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان2013 لسنة 18مجلة ابحاث ميسان ع 

1965 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان2014 لسنة 20مجلة ابحاث ميسان ع 

1966 4   الرف40   لوكر االمانة العامة للعتبة الحسينية            مجلة اسرتنا

1967 4   الرف40   لوكر  العتبة العباسية المقدسة 2015لسنة 13مجلة العميد ع

1968 4   الرف40   لوكر  العتبة الحسينية المقدسة 2014 لسنة 16مجلة المصباح ع

1969 4   الرف40   لوكر  العتبة الحسينية المقدسة 2014 لسنة 17مجلة المصباح ع

1970 4   الرف40   لوكر  العتبة الحسينية المقدسة 2014 لسنة 18مجلة المصباح ع

1971 4   الرف40   لوكر  العتبة الحسينية المقدسة 2014لسنة 19مجلة المصباح ع

1972 4   الرف40   لوكر  العتبة الحسينية المقدسة 2014 لسنة 20مجلة المصباح ع

1973 4   الرف40   لوكر  كلية المامون الجامعة 24مجلة كلية المامون ع

1974 4   الرف40   لوكر  كلية المامون الجامعة 25مجلة كلية المامون ع

1975 4   الرف40   لوكر المركز االسالمي للدراسات االستراجية 2015لسنة 4مجلة العقيدة ع

1976 4   الرف40   لوكر العتبة العباسية المقدسة2015 لسنة 3مجلة دراسات استشراقية ع

1977 4   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية 

1978 4   الرف40   لوكر جامعة بابل/ كلية القانون مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية 

1979 4   الرف40   لوكر جامعة تكريت2013مجلة المؤتمر العلمي الثاني لسنة 

1980 4   الرف40   لوكر جامعة تكريت2013مجلة المؤتمر العلمي الثاني لسنة 

1981 4   الرف40   لوكر جامعة تكريت2013مجلة المؤتمر العلمي الثاني لسنة 

1982 4   الرف40   لوكر  جمعية الفارابي االكاديمية مجلة الفارابي 

1983 4   الرف40   لوكر  جمعية الفارابي االكاديمية مجلة الفارابي 

1984 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان-كلية التربية 2014لسنة 25 والعدد13مجلة ميسان للدراسات االكادمية المجلد 

1985 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان-كلية التربيه 2015 لسنة 27 العدد 14مجلة ميسان للدراسات االكاديمية المجلد 

1986 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان-كلية التربيه  2015لسنة  -22العدد -11مجلد -مجلة ابحاث  ميسان 

1987 4   الرف40   لوكر جامعة ميسان-كلية التربية 2016 لسنة 23 العدد 12مجلد - مجلة ابحاث ميسان 

1988 4   الرف40   لوكر كلية القانونيه السياسيه-جامعة البصرهالوسائل القانونيه للنهوض بالبصره عاصمة اقتصاديه للعراق

1989 4   الرف40   لوكر العتبة الحسينية المقدسة2016 لسنة 24العدد - مجلة المصباح 

1990 4   الرف40   لوكر الجامعة/ كلية المامون 2015 لسنة 26العددى- مجلة كلية المامون 

41991الرف40لوكر جامعة النهرين 2015 لسنة 3 العدد 17مجلة كلية الحقوق المجلد 

41992الرف40لوكر العتبة الحسينية المقدسة2016 لسنة 27مجلة الصباح العدد 

41993الرف40لوكر الجامعة/ كلية المامون 2016 لسنة 28مجلة كلية المامون العدد 

41994الرف40لوكر مركز دراسات البصرة والخليج العربي 2017 لسنة 23مجلة دراسات البصرة دراسات قانونية العدد 

41995الرف40لوكر كلية التربية جامعة ميسان 2015 لسنة 21 العدد 11مجلة ابحاث ميسان المجلد 

41996الرف40لوكر كلية التربية جامعة ميسان 2016 لسنة 24 العدد 12مجلة ابحاث ميسان المجلد 

41997الرف40لوكر كلية القانون  / جامعة بغداد2014المجلد التاسع والعشرون العدد االول / مجلة العلوم القانونية

41998الرف40لوكر كلية القانون / جامعة بغداد 2014المجلد التاسع والعشرون العدد االول / مجلة العلوم القانونية

51999الرف40لوكر كلية القانون  / جامعة بغداد2014المجلد التاسع والعشرون العد الثاني / مجلة العلوم القانونية 

52000الرف40لوكر كلية القانون  / جامعة بغداد2015المجلدالثالثون العد الخاص / مجلة العلوم القانونية 

52001الرف40لوكر كلية القانون  / جامعة بغداد2015المجلد الثالثون العدد االول / مجلة العلوم القانونية 

52002الرف40لوكر كلية القانون  / جامعة بغداد2015المجلد الثالثون العدد الثاني/ مجلة العلوم القانونية

52003الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 14القانون والقضاء العدد 

52004الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 14القانون والقضاء العدد 

52005الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014لسنة 14القانون والقضاء العدد 

52006الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014لسنة 15القانون والقضاء العدد 



52007الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014لسنة 15القانون والقضاء العدد 

52008الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 16القانون والقضاء العدد 

52009الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 16القانون والقضاء العدد 

52010الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 16القانون والقضاء العدد 

52011الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2014 لسنة 16القانون والقضاء العدد 

52012الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2015السنة 17القانون والقضاء العدد 

52013الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2015السنة 17القانون والقضاء العدد 

52014الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2015 لسنة 18القانون والقضاء العدد 

52015الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2015 لسنة 18القانون والقضاء العدد 

52016الرف40لوكر مكتبة القانون و القضاء2015 لسنة 18القانون والقضاء العدد 

52017الرف40لوكر .....................................2010/ العدد االول/المجلة البرلمانية 

52018الرف40لوكر 2012/ العدد الثاني/ المجلة البرلمانية

52019الرف40لوكر جمعية القضاء العراقي2حمورابي العدد 

52020الرف40لوكر جمعية القضاء العراقي1حمورابي العدد 

2021 5الرف40لوكر  وزارة العدل  2015التشريع والقضاء العدد االول 

52022الرف40لوكر  وزارة العدل  2015التشريع والقضاء العدد االول 

52023الرف40لوكر  وزارة العدل  2015التشريع والقضاء العدد الثاني 

52024الرف40لوكر  وزارة العدل  2015التشريع والقضاء العدد الثاني 

52025الرف40لوكر  وزارة العدل  2016التشريع والقضاء العدد االول 

52026الرف40لوكر  وزارة العدل  2016التشريع والقضاء العدد االول 

52027الرف40لوكر  وزارة العدل  2016التشريع والقضاء العدد الثاني 

52028الرف40لوكر  وزارة العدل  2016التشريع والقضاء العدد الثاني 

52029الرف40لوكر  وزارة العدل  2017التشريع والقضاء العدد االول 

52030الرف40لوكر  وزارة العدل  2017التشريع والقضاء العدد االول 

52031الرف40لوكر  وزارة العدل  2017التشريع والقضاء العدد الثاني 

52032الرف40لوكر  وزارة العدل  2017التشريع والقضاء العدد الثاني 

52033الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2000مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52034الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2001مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52035الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2001مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52036الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2002مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52037الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2002مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52038الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2003مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52039الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2003مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52040الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2004مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52041الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2004مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52042الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2005مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52043الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2005مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52044الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2006مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52045الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2006مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52046الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2007مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52047الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2007مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52048الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2008مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52049الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2008مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52050الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2009مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52051الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2011مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52052الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2011مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 



52053الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2012مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

52054الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2012مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد الثاني 

52055الرف40لوكر جامعة االسكندرية/ كلية الحقوق 2013مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية العدد االول 

62056الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2007 (21)درسات قانونية العدد 

62057الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2009 (23)درسات قانونية العدد 

62058الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2012 (29)دراسات قانونية العدد

62059الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2012 (30)دراسات قانونية العدد

62060الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2012 (31)دراسات قانونية العدد

62061الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2012(32)درسات قانونية العدد

62062الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2013(33)دراسات قانونية العدد

62063الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2013(34)دراسات قانونية العدد

62064الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2013(35)دراسات قانونية العدد

62065الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2013 (36)دراسات قانونية العدد

62066الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2014 (37)دراسات قانونية العدد

62067الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2014 (38)دراسات قانونية العدد

62068الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2017 (42)دراسات قانونية العدد

62069الرف40لوكر تصدر عن قسم الدراسات القانونية بيت الحكمة بغداد 2016 (41)دراسات قانونية العدد

62070الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1972مجلة الحق العدد االول 

62071الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1985مجلة الحق العدد الثاني والثالث 

62072الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1984مجلة الحق العدد االول والثاني 

62073الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1976مجلة الحق العدد الثاني والثالث 

62074الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1976مجلة الحق العدد االول 

62075الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1974مجلة الحق العدد الثاني 

62076الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1970مجلة الحق العدد االول 

62077الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1985مجلة الحق العدد االول 

62078الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1986مجلة الحق العدد االول والثاني و الثالث 

62079الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1988مجلة الحق العدد االول والثاني 

62080الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1987مجلة الحق العدد االول والثاني 

62081الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1980مجلة الحق العدد االول 

62082الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1980مجلة الحق العدد الثاني والثالث 

62083الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1987مجلة الحق العدد الثالث 

62084الرف40لوكر تصدر عن المحاميين العرب 1970مجلة الحق العدد االول 

62085الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1975مجلة العدالة العدد االول 

62086الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1975مجلة العدالة العدد الثاني 

62087الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1975مجلة العدالة العدد الرابع 

62088الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1976مجلة العدالة العدد االول 

62089الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1976مجلة العدالة العدد الثاني 

62090الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1976مجلة العدالة العدد الثالث 

62091الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1976مجلة العدالة العدد الرابع  

62092الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1977مجلة العدالة العدد االول 

62093الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1977مجلة العدالة العدد الثاني 

62094الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1977مجلة العدالة 

62095الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1977مجلة العدالة العدد الثالث 

62096الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1977مجلة العدالة العدد الرابع 

62097الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1978مجلة العدالة العدد االول 

62098الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1978مجلة العدالة العدد الثاني 



62099الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1978مجلة العدالة العدد الثالث 

62100الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1978مجلة العدالة العدد الرابع 

62101الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1979مجلة العدالة العدد االول 

62102الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1979مجلة العدالة العدد الثاني 

62103الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1979مجلة العدالة العدد الثالث 

62104الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1979مجلة العدالة العدد الرابع 

62105الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1980مجلة العدالة العدد االول 

62106الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1980مجلة العدالة العدد الثاني 

62107الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1980مجلة العدالة العدد الثالث 

62108الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1980مجلة العدالة العدد الرابع 

62109الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1981مجلة العدالة العدد الثاني 

62110الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1981مجلة العدالة العدد الثالث 

62111الرف40لوكر وزارة العدل العراقية1981مجلة العدالة العددد االول 

62112الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2001مجلة العدالة العدد االول 

62113الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2001مجلة العدالة العدد الثاني 

62114الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2001مجلة العدالة العدد الثالث 

62115الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2002مجلة العدالة العدد الثاني 

62116الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2002مجلة العدالة العدد الثاني 

62117الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2002مجلة العدالة العدد الثالث 

62118الرف40لوكر وزارة العدل العراقية2002مجلة العدالة العدد الرابع 

62119الرف40لوكر وزارة العدل العراقيةمجلة العدالة 

62120الرف40لوكر وزارة العدل العراقيةمجلة العدالة 

62121الرف40لوكر مجدي محمود محب2007 لسنة 1كنوز مصر لالحكام محكمة النقض ج

62122الرف40لوكر مجدي محمود محب2008 لسنة 2كنوز مصر لالحكام محكمة النقض ج

62123الرف40لوكر مجدي محمود محب2009 لسنة 3كنوز مصر لالحكام محكمة النقض ج

12124الرف46لوكرمجدي محمود محب2010 لسنة 4كنوز مصر الحكام محكمة النقض ج

12125الرف46لوكرمجدي محمود محب2008 لسنة 5كنوز مصر الحكام محكمة النقض ج

12126الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1942 لسنة 1مجلة القضاء ع

12127الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1943 لسنة 1مجلة القضاء ع

12128الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1945 لسنة 3مجلة القضاء ع

12129الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1945 لسنة 2مجلة القضاء ع

12130الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1949 لسنة 1مجلة القضاء ع

12131الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1947 لسنة 4_3_2_1مجلة القضاء ع 

12132الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1948 لسنة 1,2مجلة القضاء ع 

12133الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1949 لسنة 3,4مجلة القضاء ع 

12134الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 50, 49 لسنة 4,5مجلة القضاء ع 

12135الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1950 لسنة3,4مجلة القضاء ع

12136الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1950لسنة 1,2مجلة القضاء ع 

12137الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1951 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12138الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1951 لسنة 2مجلة القضاء ع 

12139الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1951 لسنة 4مجلة القضاء ع

12140الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1951 لسنة 3,4مجلة القضاء ع 

12141الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1951 لسنة5مجلة القضاء ع 

12142الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1953 لسنة 1مجلة القضاء ع

12143الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1954 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12144الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1955لسنة 4مجلة القضاء ع 



12145الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1955 لسنة 5مجلة القضاء ع 

12146الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1955 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12147الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1956 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12148الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1957 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12149الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1957 لسنة 1مجلة القضاء ع

12150الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1957 لسنة 2مجلة القضاء ع 

12151الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1957 لسنة 4,5مجلة القضاء ع 

12152الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1958 لسنة 4مجلة القضاء ع 

12153الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1958 لسنة 5مجلة القضاء ع 

12154الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1958 لسنة 1,2مجلة القضاء ع

12155الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1960 لسنة 2, 1مجلة القضاء ع 

12156الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1960 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12157الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1960 لسنة 5, 4مجلة القضاء ع 

12158الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1961 لسنة 2, 1مجلة القضاء ع 

12159الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  1961 لسنة4, 3مجلة القضاء ع 

12160الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1962 لسنة 2, 1مجلة القضاء ع 

12161الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1966 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12162الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1966مجلة القضاء   لسنة 

12163الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1966 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12164الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1966 لسنة 4مجلة القضاء ع 

12165الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1967 لسنة  1مجلة القضاء ع 

12166الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1967 لسنة 2مجلة القضاء ع 

12167الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1967 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12168الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1967 لسنة 4مجلة القضاء ع 

12169الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1969 لسنة 3مجلة القضاء ع 

12170الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1969مجلة القضاء ع 

12171الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 2مجلة القضاء ع 

12172الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1970 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12173الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 4مجلة القضاء ع 

12174الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1971 لسنة 1مجلة القضاء ع 

12175الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1971 لسنة1مجلة القضاء ع 

12176الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 2مجلة القضاء ع

12177الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1972 لسنة 2. 1مجلة القضاء ع

12178الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1972 لسنة 4. 3مجلة القضاء ع 

12179الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1973 لسنة 4مجلة القضاء ع 

22180الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1973 لسنة 3مجلة القضاء ع

22181الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1973 لسنة 1مجلة القضاء ع 

22182الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1973 لسنة 2مجلة القضاء ع 

22183الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1974مجلة القضاء ع لسنة 

22184الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1975 لسنة 2, 1مجلة القضاء ع 

22185الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1976 لسنة 4مجلة القضاء ع 

22186الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1976 لسنة 3مجلة القضاء ع 

22187الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1976 لسنة 2 . 1مجلة القضاء ع 

22188الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1977 لسنة 1مجلة القضاء ع 

22189الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1977 لسنة 2مجلة القضاء ع 

22190الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1978 لسنة 2. 1مجلة القضاء ع 



22191الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1979 لسنة 2, 1مجلة القضاء ع 

22192الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1980 لسنة 4. 3مجلة القضاء ع 

22193الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1980 لسنة 2. 1مجلة القضاء ع 

22194الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1981 لسنة 1.2.3.4مجلة القضاء ع

22195الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1982 لسنة 1.2.3.4مجلة القضاء ع 

22196الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1983 لسنة 1.2.3.4مجلة القضاء ع

22197الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1984لسنة 1.2مجلة القضاء ع

22198الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1984 لسنة 3.4مجلة القضاء ع

22199الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1986 لسنة 2مجلة القضاء ع

22200الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1986 لسنة 3.4مجلة القضاء ع 

22201الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1986 لسنة 1مجلة القضاء ع 

22202الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1987 لسنة 4مجلة القضاء ع

22203الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1987 لسنة 3مجلة القضاء ع 

22204الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1987 لسنة 2مجلة القضاء ع 

22205الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1988 لسنة 1مجلة القضاء ع 

22206الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1988 لسنة 4. 3مجلة القضاء ع 

22207الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1989 لسنة 4. 3مجلة القضاء ع

22208الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1989 لسنة 2. 1مجلة القضاء 

22209الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين مجلة القضاء كشاف زمني للمجلة 

22210الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1990 لسنة 1مجلة القضاء ع 

22211الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1990 لسنة 2مجلة القضاء ع

22212الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1990 لسنة 4. 3مجلة القضاءع 

22213الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1991مجلة القضاء لسنة 

22214الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين 1996 لسنة 4. 3. 1.2مجلة القضاء 

22215الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  لسنة الثالثة والخمسون 4. 3. 1.2مجلة القضاء 

22216الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  لسنة الرابعة والخمسون1.2.3.4مجلة القضاء ع 

22217الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  لسنة الخامسة والخمسون3.4مجلة القضاء ع 

22218الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  لسنة الخامسة والخمسون1.2مجلة القضاء ع 

22219الرف46لوكرتصدر عن نقابة المحامين العراقيين  لسنة الثامن والخمسون 2. 1مجلة القضاء ع

22220الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1973 لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع

22221الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1972لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع

22222الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

22223الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1970 لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع

22224الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1967نشرة ديوان التدوين القانوني لسنة

22225الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1966 لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني  ع 

22226الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1966 لسنة 2نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

22227الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1965 لسنة 2. 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32228الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1964 لسنة 2. 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32229الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1963 لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32230الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1963 لسنة 2نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32231الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1963 لسنة 3نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32232الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1961 لسنة 1نشرة ديوان التدوين القانوني ع

32233الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1962نشرة ديوان التدوين القانوني 

32234الرف46لوكرتصدر عن وزارة العدل1962 لسنة 3نشرة ديوان التدوين القانوني ع 

32235الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1967 لسنة 1مجلة القانون المقارن ع

32236الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1968 لسنة 2مجلة القانون المقارن ع



32237الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1970 لسنة 3مجلة القانون المقارن ع

32238الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1972 لسنة 5. 4مجلة القانون المقارن ع

32239الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1977 لسنة 6.7مجلة القانون المقارن ع 

32240الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1978 لسنة 9. 8مجلة القانون المقارن 

32241الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1979 لسنة 10مجلة القانون المقارن ع

32242الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1980 لسنة 11مجلة القانون المقارن  ع 

32243الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1981 لسنة 12مجلة القانون المقارن ع 

32244الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1981 لسنة 13مجلة القانون المقارن ع 

32245الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1982 لسنة 14مجلة القانون المقارن ع 

32246الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1983 لسنة 15مجلة القانون المقارن ع 

32247الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1985 لسنة 16مجلة القانون المقارن ع

32248الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1985 لسنة 17مجلة القانون المقارن ع 

32249الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1986 لسنة 18مجلة القانون المقارن ع 

32250الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1987 لسنة 19مجلة القانون المقارن ع 

32251الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1994 لسنة 23مجلة القانون المقارن ع 

32252الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1996 لسنة 24مجلة القانون المقارن ع

32253الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1999 لسنة 25مجلة القانون المقارن ع

32254الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية1999 لسنة 26مجلة القانون المقارن ع 

32255الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2000 لسنة 27مجلة القانون المقارن ع

32256الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2000 لسنة 28مجلة القانون المقارن ع 

32257الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2001 لسنة 29مجلة القانون المقارن ع 

32258الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2001 لسنة 30مجلة القانون المقارن ع 

32259الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2002 لسنة 31مجلة القانون المقارن ع 

32260الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2002 لسنة 32مجلة القانون المقارن ع 

32261الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2003 لسنة 33مجلة القانون المقارن  ع 

32262الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2004 لسنة 34مجلة القانون المقارن ع

32263الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2004 لسنة 35مجلة القانون المقارن ع 

32264الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2005 لسنة 36مجلة القانون المقارن ع 

32265الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2005 لسنة 37مجلة القانون المقارن ع 

32266الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2005 لسنة 38مجلة القانون المقارن ع

32267الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2006 لسنة 39مجلة القانون المقارن ع

32268الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2006 لسنة 40مجلة القانون المقارن ع 

32269الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2006 لسنة 41مجلة القانون المقارن ع

32270الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2006 لسنة 42مجلة القانون المقارن ع 

32271الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2006 لسنة 43مجلة القانون المقارن ع 

32272الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 44مجلة القانون المقارن ع

32273الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 46مجلة القانون المقارن ع 

32274الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 47مجلة القانون المقارن ع 

32275الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 48مجلة القانون المقارن ع 

32276الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 49مجلة القانون المقارن ع 

32277الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2007 لسنة 50مجلة القانون المقارن ع 

32278الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2008 لسنة 51مجلة القانون المقارن ع 

32279الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2008 لسنة 54مجلة القانون المقارن ع 

32280الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2008 لسنة 56مجلة القانون المقارن ع 

32281الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2008 لسنة 57مجلة القانون المقارن ع 

32282الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 58مجلة القانون المقارن ع 



32283الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 59مجلة القانون المقارن  ع 

32284الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية 2009 لسنة 60مجلة القانون المقارن ع 

32285الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 61مجلة القانون المقارن ع 

32286الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 62مجلة القانون المقارن ع 

32287الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 63مجلة القانون المقارن ع 

32288الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 64مجلة القانون المقارن ع 

32289الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية 2009 لسنة66مجلة القانون المقارن ع 

32290الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقية2009 لسنة 67مجلة القانون المقارن ع 

32291الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقيةمجلة القانون المقارن 

32292الرف46لوكرجمعية القانون المقارن العراقيةمجلة القانون المقارن 

42293الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1997 لسنة 1.2.3.4الحقوقي ع 

42294الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1980 لسنة 1.2الحقوقي ع 

42295الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1982 لسنة 2. 1الحقوقي ع 

42296الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1983  لسنة 4. 3. 1.2الحقوقي ع 

42297الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1984 لسنة 1.2.3.4الحقوقي ع 

42298الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1986 لسنة 1.2.3.4الحقوقي ع 

42299الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1987 لسنة 1.2.3.4الحقوقي 

42300الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1988 لسنة 4 . 3. 2. 1الحقوقي ع 

42301الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1969 لسنة 1الحقوقي ع 

42302الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1971 لسنة 2. 1الحقوقي ع 

42303الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1971 لسنة 4الحقوقي ع 

42304الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1972 لسنة 2. 1الحقوقي  ع 

42305الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1973 لسنة 1الحقوقي ع 

42306الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1973 لسنة 3. 2الحقوقي ع 

42307الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1974 لسنة 4. 3الحقوقي ع 

42308الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1975 لسنة 2. 1الحقوقي  ع 

42309الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1975 لسنة 4. 3الحقوقي ع 

42310الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1976 لسنة 2. 1الحقوقي ع 

42311الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1976 لسنة 3.4الحقوقي  ع 

42312الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1978 2. 1الحقوقي ع 

42313الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1978 لسنة 4 . 3الحقوقي ع 

42314الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1979لسنة 2. 1الحقوقي ع 

42315الرف46لوكر يصدرها اتحاد الحقوقين العراقيين 1979 لسنة 4. 3الحقوقي ع 

42316الرف46لوكر2013لسنة1الوقائع العراقية ج 

42317الرف46لوكر2013 لسنة 2الوقائع العراقية ج 

42318الرف46لوكر2014لسنة1الوقائع العراقية ج 

42319الرف46لوكر2014 لسنة 2الوقائع العراقية ج 

42320الرف46لوكر2015 لسنة 1الوقائع العراقية ج 

42321الرف46لوكر2015 لسنة 2الوقائع العراقية ج 

42322الرف46لوكر2016 لسنة 1الوقائع العراقية ج 

42323الرف46لوكر2016 لسنة 2الوقائع العراقية ج 

42324الرف46لوكر2017 لسنة 1الوقائع العراقية ج 

42325الرف46لوكر2017 لسنة 2الوقائع العراقية ج 

42326الرف46لوكر2017 لسنة 3الوقائع العراقية ج 

42327الرف46لوكركلية التربية االساسية / جامعة ميسان2017 لسنة 32 مجلة ميسان للدراسات االكاديمية ع 

42328الرف46لوكركلية التربية االساسية / جامعة ميسان  2017 لسنة 31مجلة ميسان للدراسات االكاديمية ع 



42329الرف46لوكركلية التربية / جامعة ميسان 2017 لسنة 26مجلة ابحاث ميسان ع 

42330الرف46لوكركلية التربية / جامعة ميسان 2017 لسنة 25مجلة ابحاث ميسان ع 

42331الرف46لوكرمعهد العلمين 2017 لسنة 9مجلة المعهد ع

42332الرف46لوكرمعهد العلمين 2017لسنة 10مجلة المعهد ع 

52333الرف46لوكرعقيل عبد الرضا صادقاالساليب اللغوية في صياغة النصوص القانونية 

52334الرف46لوكرصالح الدين فوزيالمنهجية في اعداد الرسائل 

52335الرف46لوكرجامعة الكوفة 2015 لسنة 22مجلة لبكوفة ع 

52336الرف46لوكرالجامعة/ كلية المامون 2016 لسنة 27مجلة كلية المامؤن ع

52337الرف46لوكرالجامعة/ كلية المامون 2017 لسنة 29مجلة كلية المامؤن ع 

52338الرف46لوكرالجامعة/ كلية المامون 2017 لسنة 30مجلة كلية المامؤن  ع 

52339الرف46لوكرجامعة اهل البيت 2018 لسنة 22مجلة اهل البيت ع

52340الرف46لوكركلية القانون-جامعة البصرهاالصالحات التشريعية اساس للنهوض بالواقع العراقي 

52341الرف46لوكرجامعة البصرة 2017 لسنة 25مجلة دراسات البصرة دراسات قانونية العدد 

52342الرف46لوكرجامعة البصرة 2017 لسنة 25مجلة دراسات البصرة دراسات قانونية ملحق العدد 

52343الرف46لوكرهيأة النزاههمجلة النزاهه والشفافية للبحوث

52344الرف46لوكرهيأة النزاههمجلة النزاهه والشفافية للبحوث

52345الرف46لوكرهيأة النزاههمجلة النزاهه والشفافية للبحوث

52346الرف46لوكرهيأة النزاههمجلة النزاهه والشفافية للبحوث

52347الرف46لوكرجامعة البصرة التحديات المعاصرة واثرها على الحركة

52348الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة الحيرة

52349الرف46لوكرالجامعة/ كلية المامون مجلة كلية المأمون

52350الرف46لوكرمركز دراسات البصرة والخليج العربي دراسة قانونية/ مجلة دراسات البصرة

52351الرف46لوكرمؤسسة علوم نهج البالغةمجلة المبين

52352الرف46لوكرمؤسسة علوم نهج البالغةمجلة المبين

52353الرف46لوكرمؤسسة علوم نهج البالغةمجلة المبين

52354الرف46لوكرمؤسسة علوم نهج البالغةمجلة المبين

52355الرف46لوكرجامعة ميسان/ كلية التربية االساسية مجلة ميسان للدراسات االكاديمية

52356الرف46لوكرميسان/ كلية التربيةمجلة ابحاث ميسان

52357الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة العقيدة 

52358الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةجريدة النجف

52359الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة العدل االسالمية الثانية والثالثة

52360الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة العدل االسالمية االولى

52361الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة الشعاع

52362الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة البيان االولى

52363الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة البيان الثانية

52364الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة البيان الثالثة

52365الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة البيان الرابعة

52366الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة النشاط الثقافي

52367الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة الدليل االولى

52368الرف46لوكرمكتبة الروضة الحيدريةمجلة الدليل الثانية

52369الرف46لوكرراجي انور هيفااالمام علي في الفكرالمسيحي المعاصر

52370الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة المصباح

52371الرف46لوكرمكتبة العتبة العلويةمجلة الوالية

52372الرف46لوكر          العتبة العلوية الحيدريةمجلة ابحاث ميسان

52373الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52374الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52375الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية



52376الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52377الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52378الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52379الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52380الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52381الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52382الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52383الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52384الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52385الرف46لوكروزارة العدلالوقائع العراقية

52386الرف46لوكروزارة العدل1972 سنة 1النشرة القضائية عدد 

52387الرف46لوكروزارة العدل1973 سنة 1النشرة القضائية عدد 

52388الرف46لوكروزارة العدل1974سنة 4 و1النشرة القضائية عدد 

52389الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62390الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62391الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62392الرف46لوكروزارة العدلالعدد االول1974النشرة القضائية 

62393الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62394الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62395الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62396الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62397الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62398الرف46لوكروزارة العدلالعدد الثاني1972النشرة القضائية

62399الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62400الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62401الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62402الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62403الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية 

62404الرف46لوكروزارة العدلالنشرة القضائية

62405الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62406الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62407الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62408الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62409الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62410الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62411الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62412الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62413الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62414الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62415الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62416الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62417الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62418الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62419الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62420الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62421الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62422الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62423الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62424الرف46لوكروزارة العدلمجموعة االحكام العدلية

62425الرف46لوكرنقابة المحامين في الجمهورية العراقية1977حقوقية - مجلة القضاء 

62426الرف46لوكرنقابة المحامين في الجمهورية العراقية1989حقوقية- مجلة القضاء 

62427الرف46لوكرنقابة المحامين في الجمهورية العراقية1991حقوقية- مجلة القضاء 

62428الرف46لوكرنقابة المحامين في الجمهورية العراقية1990حقوقية- مجلة القضاء

62429الرف46لوكرجامعة البصرة نحو نهضة تشريعية للتطوير
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62436الرف46لوكرمجلس النواب المجلد الثاني2005محاضر اجتماع لجنة كتابة الدستور
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62441الرف46لوكرمجلس النواب المجلد الثالث2005محاضر اجتماع لجنة كتابة الدستور

62442الرف46لوكرمجلس النواب المجلد الرابع2005محاضر اجتماع لجنة كتابة الدستور

12443الرف 49لوكر كلية التربيه/         جامعه ميسان مجلة ابحاث ميسان

12444الرف 49لوكر كلية التربيه/         جامعة ميسان مجلة ابحاث ميسان

12445الرف 49لوكر                جامعة البصرهدراسات قانونيه 

12446الرف  49لوكر                جامعة بغدادمجلة العلوم القانونيه 

12447الرف 49لوكر                جامعة بغدادمجلة العلوم القانونيه 

12448الرف 49لوكر               جامعة االنبارمجلة جامعة االنبار

12449الرف 49لوكر              النجف االشرف معهد  العلمين للدراسات 

12450الرف 49لوكر              النجف االشرف معهد العلمين للدراسات 

12451الرف 49لوكر              جامعة البصرهمجلة دراسات البصره  


