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 خاصقانون دكتوراه  سعد ربوع عبد اجلبار ا.م.د. 
 رئوس قسم القانون 

 

 الشهادة االسم الكامل
 املنصب

 

 خاصقانون ماجستري طارق عبد العزيز عمر.م
 مقرر قسم القانون 

 

العلوم السياسية اذ كانت بدايته ضمن كلية االدارة يعد قسم القانون اللبنة االولى لكلية القانون و 

و االقتصاد الى أن أصبح كلية بموجب كتاب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المرقم 

 . 01/8/2112في  3939

من أخذ القسم بأسباب النمو و التطور و بعد أن فتحت الكلية قسم ثاني هو قسم العلوم السياسية 

ادية و مناهج دراسية حتى صار قادرا على النهوض بمسؤولياته العلمية و مستلزمات بشرية و م

 االدارية و تطور القسم و تم فتح دراسات العليا في القانون العام و قد استقبل الكثير من الطلبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفردات الدراسية و عدد الوحدات 



 املشحلت الثاهيت املشحلت الاولى 

 غذد الىحذاث املادة  غذد الىحذاث املادة 

 4 التزاماث  3 دظتىسي

جاسيخ 

 اللاهىن 

 3 غلىباث غام 2

مذخل 

 اللاهىن 

 3 كاهىن اداسي  3

احشام و 

 غلاب

 1 هظم ظياظيت 2

 2 ماليت غامت 1 حاظىب

احىال   

شخطيت و 

 مىاسيث 

3 

 2 كاهىن ججاسي  2 ششيػت 

حلىق 

 اوعان

 2 اهيليزي  2

 1 حاظباث  1 اهيليزي 

 



 املشحلت الشابػت  املشحلت الثالثت 

 غذد الىحذاث املادة  غذد الىحذاث املادة 

غلىد 

 معماة 

 3 حلىق غيييت  3

غلىباث 

 خاص

 2 غمل و ضمان  3

 3 دولي خاص 3 دولي غام 

ششواث 

 ججاسيت

 2 اوساق ججاسيت 1

مشافػاث 

مذهيت و 

 اثباث 

 1 دولي اوعاوي 2

 1 جىفيز  2 كضاء اداسي 

 اضىل 

 محاهماث 

 2 مىظماث 2

 2 اضىل فله  1 اهيليزي 

 1 جحليم حىائي 1 اضىل بحث



 1 اهيليزي   

 1 طب غذلي  

 1 بحث جخشج  

 

 املنهاج الدراس ي لقسم القاهون 

 املشحلت الثاهيت املشحلت الاولى 

 الىتاب املنهجي  املىهج  الىتاب املنهجي  املىهج 

مفشداث اللاهىن 

الذظتىسي و الىظام 

 الذظتىسي الػشاقي 

ا.د حميذ حىىن 

 خالذ 

اللاهىن املذوي / هظشيت 

 الالتزام 

د.غبذ املجيذ 

 الحىيم 

أ. غبذ الباقي 

 البىشي 

أ. محمذ طه 

 البشير 

الاظتار غبذ الباقي  املذخل لذساظت اللاهىن 

البىشي و الاظتار 

 صهير البشير 

 د.احمذ الىبيس ي  الاحىال الشخطيت 

د.ادم وهيب و  جاسيخ اللاهىن 

 د.هاشم الحافظ  

 

أ.د غلي حعين  كاهىن الػلىباث 

 الخلف 

أ.د ظلطان 

 الشاوي 

 



 غلم الاحشام 

 

ا.د حمال ابشاهيم 

 الحيذسي 

أ.د غطام  اللاهىن الاداسي 

 البرصهجي

أ.د غلي محمذ 

 بذًش 

 أ.د مهذي العالمي 

ابشاهيم ا.د حمال  غلم الػلاب 

 الحيذسي 

 أ.د طاهش الجىابي  ماليت غامت

د. هشيم  غلم الاكتطاد

 الحعىاوي 

احىال شخطيت و 

 مىاسيث 

 د.احمذ الىبيس ي 

 د.مططفىالضلمي مادة الششيػت الاظالميت 

 غبذ الباقي البىشي 

د.باظم محمذ  كاهىن ججاسي 

 ضالح 

د.لطيف حبر 

 وىماوي

ا.د حميذ حىىن  الاوعان حلىق مادة 

 خالذ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 الشابػت املشحلت الثالثتاملشحلت

 الىتاب املنهجي  املىهج  الىتاب املنهجي  املىهج 

 د.ظػيذ غبذ الىشيم مباسن  عماة املػلىدال

 د.طه املال حىيش

 د.ضاحب غبيذ الفتالوي 

 ا.م محمذ طه البشير  ػيييت الحلىكال

 د.غني حعىن طه

  غمل و ضمان  أ.د حمال ابشاهيم الحيذسي  خاصال ػلىباثال

 أ.د غباط صبىن الػبىدي  خاصالذولي كاهىن ال أ.م.د غطام الػطيه ػام الذولي اللاهىن ال

 د.باظم محمذ ضالح  ششواث ججاسيت

 د.لطيف حبر وىماوي

 د.فىصي محمذ ظامي  تجاسيتالاوساكال

 د. فائم محمىد الشماع 

مىحض الاحيام و الفتاوي و  دولي اوعاوي د.ادم وهيب الىذاوي  الاثباثذهيت و املشافػاث امل

الاوامش الطادسة غً 

محىمت الػذل الذوليت مً 

  2002الى  1441

 د.ظػيذ مباسن  تىفيز كاهىن ال أ.م.د وظام ضباس الػاوي  الاداسي لضاء ال

 أ.د ظليم ابشاهيم حشبت  الجضائيت حاهماث املاضىل 

 الػىيليغبذ الامير 

 أ.م.د هادي وػيم املاليي  الذوليت  ىظماثامل

  الاظالمي فله الاضىل   

تحليم اضىل ال  

 جىائيال

 

 Sahahdden A. hamdi اهيليزي   

  طب غذلي  

  بحث جخشج  

 


