مواد االمتحان التنافسي لكلية القانون  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
الكلية
القانون

التخصص نوع الدراسة
قانون عام ماجستير

ت
1

المادة باللغة العربية
 مبادئ واحكام القانون اإلداري القضاء اإلداري -العقود االدارية

- 2المبادئ العامة في قانون العقوبات العام
 قانون العقوبات  /القسم الخاص قانون اصول المحاكمات الجزائية3

المبادئ العامة في القانون الدستوري
والنظام الدستوري في العراق (نظرية
الدولة ،نظرية الدستور ،الدساتير
العراقية منذ )2005 -1925

- 4مبادئ القانون الدولي العام
القانون الدولي االنساني-المنظمات الدولية

المادة باللغة االنكليزية
- Principles and provisions of
Administrative law
- Administrative justice
- Administrative contracts
-General Principles of Penal code ,
)(Public parte
)- Penal code ( Private parte
- The law of Criminal Procedure
-General Principles of Constitutional
Law and Constitutional regime in Iraq
(state theory and Constitution theory,
)Iraqi Constitution1925-2005
-Principles of Public International law
-International Humanitarian law
-International Organizations

مواد االمتحان التنافسي لكلية القانون  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
الكلية
القانون

التخصص
قانون عام

نوع الدراسة
دكتوراه

ت المادة باللغة العربية
 - 1مبادئ واحكام القانون اإلداري
 القضاء اإلداري العقود اإلدارية - -2المبادئ العامة في قانون العقوبات العام
 قانون العقوبات  /القسم الخاص قانون اصول المحاكمات الجزائية -3المبادئ العامة في القانون الدستوري
والنظام الدستوري في العراق (نظرية
الدولة ،نظرية الدستور ،الدساتير العراقية
منذ )2005 -1925
 - -4مبادئ القانون الدولي العام
القانون الدولي االنساني-المنظمات الدولية

المادة باللغة اإلنكليزية
- Principles and provisions of
Administrative law
- Administrative justice
- Administrative contracts
-General Principles of Penal code
)(Public parte
)- Penal code (Private parte
- The law of Criminal Procedure
-General Principles of Constitutional
Law and Constitutional regime in
Iraq (state theory and Constitution
)theory, Iraqi Constitution1925-2005
-Principles of Public International
law
-International Humanitarian law
-International Organizations

مواد االمتحان التنافسي لكلية القانون  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
الكلية
القانون

التخصص
قانون
جنائي

الكلية
القانون

التخصص
قانون خاص

نوع الدراسة
ماجستير

ت
-1

المادة باللغة العربية
المبادئ العامة في قانونالعقوبات/القسم العام
 مبادئ علم االجرام والعقاب قانون العقوبات  /القسم الخاصالجرائم االقتصاديةالمبادئ العامة في قانون اصولالمحاكمات الجزائية
المبادئ العامة لألثبات الجنائياصول التحقيق الجنائي (المبادئ
العامة في التحقيق الجنائي)

-4

الفقه الجنائي اإلسالمي (نظام
التجريم والعقاب في اإلسالم)

-2
-3

)- -General Principles of Penal code (Public parte
-science of Criminality and punishment
)- Penal code (Private parte
- Economic crimes
- general principles of Criminal Procedures
- general principles of Criminal Evidence
- general principles of Criminal investigation
- general principles of Criminal evidence
- Islamic Criminal
The system of criminalization and punishment in
Islamic law

مواد االمتحان التنافسي لكلية القانون  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
نوع الدراسة
ماجستير

المادة باللغة العربية

ت
 -1القانون المدني

-1النظرية العامة
لاللتزامات (مصادر االلتزام
،احكام االلتزام)
-2العقود المدنية
 -3الحقوق العينية
(االصلية  ،التبعية )
- -2القانون التجاري
 -1النظرية العامة للقانون
التجاري ،الشركات
التجارية
االوراق التجارية -3القانون الدولي الخاص
 -1الجنسية،الموطن ،مركز
األجانب .
 -2تنازع القوانين ،تنازع
االختصاص القضائي ،تنفيذ
االحكام األجنبية.

المادة باللغة اإلنكليزية
- Civil Law
1-Obligations(Sources of Obligation , Provisions of
(Obligation
2- Civil Contracts
)3-Real Rights(Real Rights,Supordination Rights
Commercial Law
1-General Theory of Commercial Law, Commercial
Companies
2-Commercial Papers
International Private Law
1-Nationality,Domicile, Legal status of foreigners
2-Conflict of laws, Conflict of Jurisdiction,
Implementation of Foreign Judgments

مواد االمتحان التنافسي لكلية القانون  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
الكلية
القانون

التخصص
قانون
خاص

نوع الدراسة
دكتوراه

ت
-1

المادة باللغة العربية

المادة باللغة اإلنكليزية

القانون المدني
-1النظرية العامة لاللتزامات
(مصادر االلتزام ،احكام االلتزام)
-2العقود المدنية
 -3الحقوق العينية (االصلية ،
التبعية )

- Civil Law
1-Obligations(Sources of Obligation , Provisions
(of Obligation
2- Civil Contracts
3-Real Rights(Real Rights,Supordination
)Rights
Commercial Law
1-General Theory of Commercial Law,
Commercial Companies
2-Commercial Papers
- Private International Law
1-Nationality, Domicile, Legal status of
foreigners
2-Conflict of laws, Conflict of Jurisdiction,
Implementation of Foreign Judgments

-2

القانون التجاري
 -1النظرية العام للقانون التجاري
 ،الشركات التجارية.
-2االوراق التجارية

-3

القانون الدولي الخاص
-1الجنسية،الموطن ،مركز
األجانب
-2تنازع القوانين ،تنازع
االختصاص القضائي ،تنفيذ
االحكام االجنبية
االحوال الشخصية ( احكام الزواج
والطالق)

-4

)-Personal Status( Marriage and Divorce

