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 كلية جنات العرق  -قسم القانون ل وصف البرنامج األكاديمي

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا  مقتضبا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من  

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة. ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج.

 

 كلية جنات العراق للعلوم اإلنسانية االهلية   المؤسسة التعليمية  .1

 القانون     علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بكالوريوس قانون  

 بكالوريوس قانون    اسم الشهادة النهائية  .4

 الدراسي: النظام  .5
   سنوي /مقررات/اخرى 

 سنوي   

 ال يوجد    المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 البحوث العلمية المتخصصة  

 الندوات العلمية والحلقات النقاشية   

 المحاكم االفتراضية   

 المحاضرات االلكترونية   

 التدريب الصيفي  

 2022/  9 / 1   تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 المجرد.  كفاءة بالمعرفة القانونية والبحث العلميإعداد خريجين ذوي   -1

 تطوير القدرات على الفهم والتفكير والتحليل وتفسير النصوص القانونية.   -2

 تنمية القابلية على البحث واعداد تقارير تتضمن حلول لمشاكل المجتمع.  -3

 الدراسات العليا. تهئية الكوادرعلميا وذهنيا لممارسة العمل القانوني او الكمال  -4

 اعداد ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق االنسان والحريات العامة. -5

 المساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمع بما يساهم في تقدمه ورفاهيته.  -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  لبرنامجمخرجات ا  .10

   ا االهداف المعرفية:-أ

  المام الطالب باساسيات القانون والمبادئ والمفاهيم القانونية.  -1أ

 بناء قدرات الطالب على الفهم والتفكير والتحليل القانوني.  -2أ

 تطوير قابلية الطالب على النقاش والحوار والبحث عن الحقيقة.  -3أ

 تطوير قدرة الطالب ومعرفته لطرق البحث العلمي القانوني.   -4أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب 

 تنمية مهارة المناقشة الجماعية وابداء الرأي وتبادل المعلومات  -1ب 

 قابلية فهم وتقييم النصوص القانونية وتحديد مواطن الضعف والنقص فيها  -2ب 

 على تحديد مشاكل الواقع االجتماعي وايجاد الحلول المناسبة  القدرة -3ب 

 قابلية ومهارة الطالب على النقد القانوني البناء. تعزيز -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الشرح والتوضيح من خالل القاء المحاضرات المباشرة.  -1

 اعداد تقارير واوراق عمل ومناقشتها.  -2

 القضائية وتحليلها.عرض الوقائع  -3

 العصف الذهني واالسئلة السريعة.  -4

 التعليم الذاتي للطالب. -5

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية التحريرية والشفهية.  -1
 االختبارات اليومية والمفاجئة.  -2
 المناقشات والتفاعل والمشاركات اليومية.  -3
 البحثية.  تقييم التقارير واوراق العمل -4
 االهداف الوجدانية والقيمية: -ج

 اشاعة ثقافة العدالة والقيم والنزاهة والسلوك الالئق. -1ج         

 تنمية القدرة على التحدث امام الجمهور والحوارات. -2ج

 تطوير القابلية على وضع المعلومات النظرية في التطبيق العملي. -3ج

 تطوير مهارات الترافع والدفاع عن حقوق االشخاص. -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم      

  .لمباشرةلعلمية االمحاضرات ا  -1

 البحثية. مل العتقارير واوراق تكليف باعداد ال -2

   .حلقات نقاشية وسمنرات اجاء  -3

 .طريقة التعلم الذاتي للطالب  -4

 طرائق التقييم     

 الشهرية بكل أنواعها. االختبارات  -1

 اليومية. االختبارات  -2

 حضور الطالب ومشاركته في المحاضرة. -3

 المنجزة. التقارير واوراق العمل -4

 : الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 متابعة التغييرات والتطورات الحاصلة في ميدان المعرفة القانونية.  -1د 

 المشاركة في المؤتمرات والسمنرات والدورات التدريبية.  -2د 

 تطوير مهارة التواصل اللفظي والتحريري.  -3د 

 متابعة واقع التطبيق العملي للخريجين. -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية والممارسة التطبيقية والواقع  

 العملي والحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة. 

 طرائق التقييم           

 

واداء التزام   بها  الكلف  الواجبات  واداء  الجدية  والمتابعة  الدرس  في  الفاعلة  والمشاركة  بالحضور  الطالب 

 االمتحانات بكافة اشكالها بمواعيدها المحددة.
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 بنية البرنامج:   .11

 اسم المقرر أو المساق ر رمز المقر المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة 

 عملي  نظري 

 االولى 

LA101  3 القانون الدستوري 

LA102  3 المدخل لدراسة القانون 

LA103  2 علم االجرام والعقاب 

LA104   2 تاريخ القانون 

LA105 2 المدخل لدراسة الشريعة 

LA106  2 حقوق االنسان 

LA107  1 اللغة العربية 

LA108  1 اللغة االنكليزية 

LA109  1 الحاسبات 

 الثانية 

LA201  4 االلتزامات 

LA202  3 االحوال الشخصية 

LA203  )3 قانون العقوبات )القسم العام 

LA204  3 القانون االداري 

LA205   2 القانون التجاري 

LA206  2 المالية والتشريع المالي 

LA207  1 النظم السياسية 

LA208  1 اللغة االنكليزية 

LA209  1 الحاسبات 

 الثالثة 

LA301 )3 قانون العقوبات )القسم الخاص 

LA302  3 المرافعات المدنية واالثبات والمحاماة 

LA303 3 العقود المسماة 

LA304  3 القانون الدولي العام 
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LA305  2 القضاء االداري 

LA306  2 اصول محاكمات جزائية 

LA307  2 شركات تجارية 

LA308  1 المحكمة االفتراضية 

LA309  1 اللغة االنكليزية 

LA310  1 اصول البحث القانوني 

 الرابعة

LA401  3 القانون الدولي الخاص 

LA402  3 الحقوق العينية 

LA403   2 االوراق التجارية 

LA404  2 قانون العمل والضمان 

LA405  2 اصول الفقه االسالمي 

LA406  1 قانون دولي انساني 

LA407  1 الدولية المنظمات 

LA408 1 التحقيق الجنائي والطب العدلي 

LA409  1 قانون التنفيذ 

LA410  1 اللغة االنكليزية 

LA411  1 بحث تخرج وتدريب 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

   ات والعمل الجماعي التعاوني.لحوارات والنقاشالنخراط في اا -1
 . العلمية الواقعية واالفتراضيةالمشاركة في مختلف النشاطات  -2
 . ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات وانجازها ضمن السقف الزمني -3
 تطوير التواصل اللفظي ومهارات االتصال مع افراد المجتمع.  -4

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 

للدراسة الصباحية والمسائية اعتمادا على المنافسة بين المتقدمين حسب المعدل، على  نظام القبول المركزي

 . وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

القانوني مبتغاه إعداد خريجين   القانونية والبحث  برنامج تخصصي هدفه تحقيق األصالة والتميز في المعرفة 

ذوي كفاءة بالمعرفة القانونية والبحث العلمي قادرين على التطوير اإليجابي في محيط عملهم وفي محيط المجتمع 

 : االتية العالمية. ويعتمد على المصادر وخلق تعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية و

 ية.العراق الجامعات  اللجنة القطاعية لعمداء كليات القانون فيتعليمات  -1
 . المناظرة في الجامعات العربية والعالمية البرامج االكاديمية للكليات  -2
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

أم 

 اختياري 

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج 

الوجدانية  االهداف  

 والقيمية 

 تأهيلية المنقولة المهارات العامة وال

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 ( التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االولى 

LA101  اساسي القانون الدستوري 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA102  اساسي للقانون المدخل ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA103  اساسي علم االجرام والعقاب ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA104  اساسي تاريخ القانون ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA105 اساسي المدخل للشريعة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA106  اساسي االنسان حقوق ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA107 اساسي اللغة العربية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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LA108 اساسي اللغة االنكليزية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA109  اساسي الحاسبات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 لثانيةا

LA201  اساسي المدني )االلتزامات(القانون 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA202 اساسي االحوال الشخصية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA203  )اساسي قانون العقوبات )القسم العام ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA204  اساسي القانون االداري ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA205  اساسي القانون التجاري ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA206  اساسي علم المالية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA207  اساسي النظم السياسية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA208 اساسي اللغة االنكليزية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA209  اساسي الحاسبات ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 الثالثة 

LA301  )اساسي قانون العقوبات )القسم الخاص 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA302  اساسي المرافعات المدنية واالثبات والمحاماة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA303  اساسي العقود المسماة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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LA304  اساسي القانون الدولي العام ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA305  اساسي القضاء االداري ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA306  اساسي اصول المحاكمات الجزائية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA307 اساسي شركات تجارية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA308 اساسي المحكمة االفتراضية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA309 اساسي اللغة االنكليزية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA310 اساسي اصول البحث العلمي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 الرابعة

LA401  اساسي الخاص القانون الدولي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA402 اساسي الحقوق العينية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA403  اساسي االوراق التجارية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA404 اساسي عمل وضمان ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA405  اساسي االسالمي اصول الفقه ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA406  اساسي دولي انساني ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA407  اساسي المنظمات الدولية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA408 اساسي التحقيق الجنائي والطب العدلي ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA409  اساسي قانون التنفيذ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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LA410 اساسي اللغة االنكليزية ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LA411  اساسي بحث تخرج وتدريب ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 مادة القانون الدستوري  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  العلميالقسم 

 LA101  دستوري/ القانون ال اسم / رمز المقرر 

    دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 االولى السنة الدراسية  الفصل / السنة 

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 المنظمة عن ممارسة السلطة في الدولة.تسليط الضوء على النصوص الدستورية  -1

تعزيز ثقافة الطالب الدستورية من خالل اطالعه على الدساتير ومعرفة كيفية نشؤها وما تحتويه على   -2

 حقوق وحريات لألفراد. 

 اطالع الطالب على ضمانات ممارسة حقوقه وحرياته التي جاءت بها الدساتير.  -3

 بالمؤسسات الدستورية واختصاصاتها التي وردت في الدساتير. معرفة طالب القانون   -4

 االطالع على نظم االنتخاب وشروط ممارسة حق االنتخاب التي كفلها الدستور.  -5

 

 

 

 

إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف   التعلم  مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ      

 تنمية مهارة الطالب وقدرته على فهم وتفسير النص الدستوري .  -1أ

 تشجيع الطالب على البحث في النصوص والقضايا الدستورية. -2أ

 تعليم الطالب على أسلوب التعبير عن الرأي وانتقاد الرأي االخر. -3أ

 تشجيع الطالب على التعرف على المؤسسات الدستورية في الدولة. -4أ

 اف المهاراتية الخاصة بالمقرر  االهد  -ب 

 خلق محاضرة تفاعلية بين الطلبة  – 1ب 

 تبادل وجهات النظر بين الطلبة  – 2ب 

 اجراء حوارات نقاشية بين األستاذ والطالب  – 3ب 

 تقييم الطالب بكل أنواع االختبارات    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرة تخصيص وقت للمناقشات مع الطلبة حول 

 اجراء اختبارات للطلبة دون سابق اعالن 

 تكليف الطلبة بواجبات بيتية 

 طرح تساؤالت عن المادة والطلب من الطالب اإلجابة عنها 

 

 طرائق التقييم 

 التقييم من خالل االختبارات الشفهية 

 التقييم من خالل االختبارات االلكترونية 

 والنشاطات الصفية التقييم من خالل المشاركات 

 التقييم من خالل التكليف بالواجبات البيتية 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ترغيب الطالب بالمادة من خالل انتقاء أسلوب عرض المحاضرة -1ج

 محاولة توفير مناخ تفاعلي للطالب في المحاضرة  -2ج

 القضايا الدستورية بما يعزز تلك الثقة تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على مواكبة  -3ج

 التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير اثناء المحاضرة   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

ضرورة ردم الفجوة بين الجانب النظري والواقع العملي من خالل ربط الواقع بالمحاضرة التي تلقى على  

 األسئلة والتحليل واالنتقاد بما يخدم الموضوع وينمي مهاراتهم. مسامع الطلبة، وتشجيع الطلبة على طرح 

 طرائق التقييم 

التركيز على موضوع حضور الطلبة الى الدرس، كذلك تنبيه الطلبة الى أهمية أداء االختبارات بكل  

 أنواعها، ناهيك عن ضرورة حث الطلبة على التفاعل مع المحاضرة. 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 تنبيه الطالب الى أهمية الوقت وعدم الهدر به في غير الدراسة.  -1د 

 ضرورة توظيف الطالب لمهاراته القانونية في العمل بما يعزز تلك المهارات. -2د 

 تعزيز روح التعاون بين الطلبة ودفعهم الى العمل الجماعي وتذليل الصعوبات التي تواجههم.  -3د 

 االشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل   -4د 
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 نية المقرر ب

 األسبوع 

30 

 الساعات 

 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

 أو الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 نظرية الدولة  3 1

العريف 

بالقانون  

 الدستوري 

 محاضرة 
العصف 

 الذهني 

 اركان الدولة  3 2

 -الشعب 

النظام   -اإلقليم

 السياسي 

 مشاركة  فهم وتحليل 

 خصائص الدولة  3 3

– السيادة 

الشخصية  

 المعنوية 

 مشاركة  محاضرة 

4 3 
وسائل اسناد 

 السلطة

  –الوراثة 

االختيار  

 الذاتي

 مشاركة  اسئلة 

5 3 
وسائل اسناد 

 السلطة

 -االنتخاب 

 القوة 
 مناقشة  محاضرة 

6 3 
نظريات نشأة  

 الدولة

العقد  نظرية 

 االجتماعي 
 مشاركة  محاضرة 

 اختبار نظري / تقييم االجابات  3 7

 أنواع الدول  3 8
الدولة 

 البسيطة 
 كوز  مناقشة 

 مشاركة  محاضرة  الدول المركبة أنواع الدول  3 9

 مناقشة   محاضرة  االتحادات  أنواع الدول  3 10

 نظرية الدستور  3 11
مفهوم 

 الدستور
 مشاركة  محاضرة 

 أنواع الدساتير  3 12
الدستور 

 المرن

أسئلة 

 واجوبة 
 مناقشة 

 أنواع الدساتير  3 13
الدستور 

 الجامد 
 مشاركة  محاضرة 

 مراجعة للمادة 3 14

 اختبار نظري / واختبار شفهي / تقييم االجابات  3 15

16 3 

توزيع  

االختصاصات في  

 الدولة االتحادية 

توزيع  

االختصاص 

ات في دستور 

العراق لعام 

2005 

 محاضرة 
العصف 

 الذهني 

17 3 
االتحاد المركزي  

 االمريكي 

الكونجرس  

 االمريكي 
 مشاركة  مناقشة 
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18 3 
النظام الرئاسي  

 االمريكي 

السلطة 

التنفيذية  

 االمريكية 

 مشاركة  محاضرة 

19 3 
أساليب نشأة  

 الدساتير 

األسلوب غير 

 الديمقراطي 

أسئلة 

 واجوبة 
 كوز 

20 3 
طرق نشأة  

 الدساتير 

األسلوب 

الديمقراطي 

في نشأة  

 الدساتير 

 مشاركة  محاضرة 

21 3 
الرقابة على  

 دستورية القوانين 

الرقابة 

 السياسية 
 اسئلة  فهم وتحليل 

22 3 
الرقابة على  

 دستورية القوانين 

الرقابة 

 القضائية 
 مشاركة  محاضرة 

 مناقشة  أسئلة  أنواع العرف  العرف الدستوري  3 23

 مشاركة  محاضرة  فعلي -رسمي  تعطيل الدستور  3 24

25 3 

القانون األساس  

العراقي لسنة 

1925 

محتوى  

وخصائص 

 الدستور

 مناقشة  فهم وتحليل 

26 3 
دستور العراق 

 2005لسنة 

محتوى  

وخصائص 

 الدستور

 أسئلة  فهم وتحليل 

 مشاركة  محاضرة  مجلس النواب  السلطة التشريعية  3 27

 السلطة التنفيذية   3 28
مجلس 

 الوزراء
 محاضرة 

فهم 

 وتحليل 

 السلطة القضائية  3 29

المحكمة 

االتحادية  

 العليا

 أسئلة 
 مشاركة 

 

 مشاركة  محاضرة  تشكيالتها  السلطة القضائية  3 30
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
المبادئ العامة في القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في 

 نظرية الدستور(، للدكتور حميد حنون خالد. -العراق )نظرية الدولة 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

المبادئ العامة للقانون الدستوري، الدكتور منذر الشاوي وكذلك 

سياسي في العراق المبادئ العامة للقانون الدستوري وتطور النظام ال

لكل من د. احسان حميد المفرجي ود. كطران صغير نعمة ود. رعد 

 نجي الجدة.

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

المبادئ العامة للقانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في 

واحكام قضائية  العراق د. عدنان عاجل عبيد. وكذلك مقاالت 

 دستورية 

المراجع االلكترونية، مواقع  

 االنترنيت ،...
 البحوث والتقارير المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

سواء على المستوى التشريعي ام   د ما يستجهناك سعي متواصل من اجل تطوير المقرر من خالل إضافة كل 

على المستوى الفقهي، واضافته الى المنهج المقرر للقانون الدستوري، بهدف مواكبة تلك التطورات وتفنيدها  

واطالع الطلبة عليها. كالنصوص الخاصة بحقوق وحريات االفراد ام تعلق االمر بالنظم االنتخابية. وغيرها من  

 ية. المواضيع ذات الطبيعة الدستور 
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 مدخل لدراسة قانون مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA102مدخل لدراسة قانون/    اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية االولى  الفصل / السنة 

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

الن يستطيع بعون هذا العلم  يهدف الى المام المبتدئ في دراسة القانون ولرجل القانون ولكل مثقف,

 االلمام بفكرة عامة عن القانون من حيث معناه خصائصه وطبيعته ومصادره فروعه وأنواع قواعده.

ان هذه المقرر يشرف على الحياة القانونية ليتحرى األصول المشتركة واألفكار القانونية التي تسودها  

 . مختلف حقولها مدنية أو تجارية أو جنائية أو غيرها

 تعتبر صلة بين القوانين المختلفة ووسيلة إحاطة بخصائصها وبالمبادئ الرئيسية التي ترتكز عليها. 

ان هذا المقرر ال يأبه باألحكام التفصيلية التي تختلف باختالف القوانين وانما يتناول بالبحث األفكار  

 المشتركة المتماثلة في مختلف القوانين. 
 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 البرنامج. وبين وصف 
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات 

 االهداف المعرفية  -أ

 اكتساب الطالب فكرة عامة عن القانون من حيث معناه خصائصه وطبيعته ومصادره وأنواع قواعده. -1أ

تطوير قدره الطالب على فهم معنى القانون والقاعدة القانونية وخصائص القاعدة القانونية ومعنى الحق   -2أ

 وعناصره واركانه.

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث وابداء الرأي االخر.   -3أ

 القدرة على االجابة على كافة انواع االختبارات. -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات.  - 1ب 

 عقد مناقشات حوارية بين الطلبة.   - 2ب 

 اتخاذ اسلوب التغذية الراجعة.  - 3ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها.     -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف االلكتروني. 

 المحاضرة. طرح االسئلة للطلبة خالل 

 اجراء اختبارات يومية للطلبة وبشكل مفاجئ. 

 تكليف الطلبة بايجاد بعض المواد التشريعات القانونية . 

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية. 

 االختبارات الشفوية. 

 المشاركة والنشاط الصفي. 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير.

 

 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 التزام الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية والواجبات. -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة العلمية.-2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل للحلول المنشودة.- 3ج

 التوضيحية المساندة بما يعزز المعرفة القانونية عرض المادة بشكل سلس ومفهوم واستخدام الوسائل    -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم  

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المعلومات النظرية وتطبيق هذه المعلومات من الناحية  

 العملية وضمان مشاركة واسعة للطلبة وتفاعلهم. 
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 طرائق التقييم 

 

المحاضرة والمشاركة الفاعلة وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات  تحضير الطالب لمادة 

 وااللتزام بالواجبات. 

 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي(.

 والتواصل.ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر -1د 

 تشجيع الطلبة على العمل المتواصل والسعي لحل المشكلة وتجاوز العقبات.-2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة.-3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت حسب األولويات.   -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 3 

تعريف القانون  

وتمييزه عن غيره  

من المصطلحات 

 القانونية 

بيان معنى القانون  

والشريعة  

والقانون الوضعي  

وفرع القانون  

والمجموعة  

القانونية والنظام  

 القانوني 

 محاضرة 
مناقشة  

 وتحليل 

2 3 

القاعدة تعريف 

القانونية وبيان  

 خصائصها 

بيان خصائص  

 القاعدة القانونية 

محاضرة  

 واسئلة 

مناقشة  

 وتحليل 

3 3 

التمييز بين القاعدة  

القانونية وبين  

غيرها من القواعد  

 االجتماعية 

التمييز بين القاعدة  

القانونية والقاعدة 

الدينية والقاعدة  

األخالقية وقواعد  

 العدالة 

 محاضرة 
عصف  

 ذهني 

4 3 

مصادر القانون  

الرسمية أو  

 الشكلية

التشريع العرف  

مبادئ الشريعة  

اإلسالمية وقواعد  

 العدالة. 

محاضرة  

 واسئلة 

عصف  

 ذهني 

5 3 

مصادر القانون  

غير الرسمية أو  

 التفسيرية 

  محاضرة  القضاء والفقه 

 وظيفة القانون  3 6

المذهب الفردي  

والمذهب 

 االشتراكي 

 محاضرة 
مناقشة  

 حرة

 اقسام القانون  3 7

فروع القانون  

وتقسيمات قواعد 

 القانون 

محاضرة  

 واسئلة 

عصف  

 ذهني 

 اجراء اختبار شهري  

8 3 

معنى القانون  

والمصطلحات  

 االخرى القاعدة 

خصائص القاعدة 

 القانونية 

امتحان  

تحريري  

 وشفهي 

 مشاركة 

9 3 

تعريف القاعدة  

القانونية 

 وخصائصها 

القاعدة خصائص 

 القانونية 
 محاضرة 

مناقشة  

 حرة

10 3 

مصادر القانون  

الرسمية أو  

 الشكلية

التشريع والعرف 

ومبادئ الشريعة  

محاضرة  

 واسئلة 
 مشاركة 
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اإلسالمية وقواعد  

 العدالة 

11 3 

مصادر القانون  

غير الرسمية أو  

 التفسيرية  

 القضاء والفقه  

امتحان  

تحريري  

 وشفهي 

 مشاركة 

12 3 
اختبار  اجراء 

 شهري 

13 3 
مراجعة لوظيفة  

 القانون 

المذهب الفردي  

 واالشتراكي 
 محاضرة 

عصف  

 ذهني 

14 3 
مراجعة وامتحان  

 اقسام القانون 

فروع القانون  

وتقسيمات قواعد 

 القانون 

فهم 

 وتحليل 
 تقرير 

 اجراء اختبار شهري                   1 

 طبيعة الحق  التعريف بالحق  3 15
 محاضرة 

 ومناقشات 

توجيه  

 اسئلة 

 طبيعة الحق  3 16

طبيعة الحق في  

المذهب الفردي  

وطبيعة الحق في  

المذهب  

 االشتراكي  

محاضرة  

ومناقش 

 ات 

توجيه  

 اسئلة 

 عناصر الحق 3 17

 الرابطة القانونية ,

االستئثار, الحماية  

القانونية أو  

الدعوى التي يزود  

 بها الحق 

 محاضرة 

 ومراجعة 
 مشاركة 

18 3 

اجراء اختبار  

 شهري 

 

تعريف وطبيعة  

 وعناصر الحق 
 كوز 

توجيه  

 اسئلة 

 اركان الحق  3 19
أشخاص الحق 

 محل الحق
 محاضرة 

عصف  

 ذهني 

 مصادر الحق 3 20

 الوقائع القانونية,

التصرفات 

 القانونية 

 محاضرة 
عصف  

 ذهني 

 العقد  3 21

تعريف العقد, 

اركان العقد, آثار 

العقد, انحالل 

 العقد.

فهم 

 وتحليل 

عصف  

 ذهني 

 اقسام الحق 3 22

اقسام الحق من  

حيث مدى حماية 

القانون له ومن  

حيث مناطها,  

 الشخصية. 

محاضرة  

ومناقشة  

 وتحليل 

مراجعة 

 ومشاركة 
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 البنية التحتية 

 مدخل لدراسة القانون, د. عبد الباقي البكري, د.زهير البشير  الكتب المقررة المطلوبة 

 متون القانون المدني والتجاري. المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 االحكام القضائية 

 التقارير ومقاالت المطبوعة 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية منشورة على المواقع االلكترونية 

 قاعدت التشريعات العراقية 

 مجلس القضاء االعلى 

 المجالت العلمية االكاديمية موقع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

القضاء الجديدة  العمل على تطوير المنهج من خالل االطالع على المراجع الخاصة وآراء الفقهاء  وأحكام

 وتعديالت القوانين ومقارنتها بأحكام القوانين االجنبية واالستفادة من استنباط االحكام.

 

23 3 

لطبيعة  مراجعة 

وعناصر  

 ومصادر الحق 

طبيعة ومصادر  

 الحق

محاضرة  

ومناقشة  

 وتحليل 

مراجعة 

 ومشاركة 

24 3 
اجراء اختبار  

 شهري 
   

    اختبار شفهي  3 25

    اختبار شفهي  3 26

27 3 
مراجعة عامة  

 للمادة
   

28 3 
مراجعة عامة  

 للمادة
   

29 3 
مراجعة عامة  

 للمادة
   

30 3 

مراجعة عامة  

للمادة وتسليم 

 السعيات 
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 علم االجرام والعقاب مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA103علم االجرام والعقاب/  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية االولى  الفصل / السنة 

  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 اكتساب الطالب معلومات حول اهداف علم االجرام وعلم العقاب في مكافحة الجريمة 

 اطالع الطالب على الواقع العملي للمؤسسات العقابية واالنظمة التي تدار بها  

 معرفة وفهم االسباب الدافعة للجريمة 

 التعرف على اساليب المعاملة العقابية وانظمة السجون وموقف المشرع العراقي منها 

 اكتساب الطالب المعرفة في اساليب البحث االجتماعي للظاهرة االجرامية  

 اكتساب الطالب المعرفة في انواع الجزاءات الجنائية وكيفية تنفيذها  

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

إذا   بينها وبين وصف  مبرهنا  عما  التعلم المتاحة. والبد من الربط  كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   االهداف المعرفية-أ

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانون   -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ القانونية العامة لحل المشاكل القانونية  -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي  -3أ

 تشجيع الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر   -4أ

 بالمقرر   االهداف المهاراتية الخاصة  -ب 

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي   – 1ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات   – 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها   – 3ب 

 التغذية الراجعة   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي  

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة  

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة  

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية  

 

 طرائق التقييم 

 

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية   

 المشاركة والنشاط اليومي في الصف 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير  

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية    -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس  -2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في اطار علم العقاب   -3ج

 تعزيز وتطوير مهارة التفكير القانوني في مجال علم االجرام والعقاب     -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 الشرح والتوضيح  

 العصف الذهني 

 الحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة  

 

 طرائق التقييم 

 

 االختبارات النظرية بمختلف انواعها 

 التغذية الراجعة 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل العلمي  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات  -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة  -3د 

 عزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات ت   -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 ساعة   2 1

احاطة الطالب  

بتعريف علم  

االجرام والعالقة 

بينه وبين العلوم  

الجنائية االخرى  

والقانون الجنائي  

والتعرف على  

اساليب البحث  

االجتماعية  

والفردية للسلوك  

االجرامي  

واالتجاهات العلمية  

 التي قيلت في ذلك  

التعريف بعلم  

 االجرام  
 محاضرة  

العصف  

 الذهني

 ساعة  2 2
اهداف علم  

 االجرام  
 محاضرة 

المناقشة  

 الحرة

 ساعة  2 3

اثر دراسات علم 

االجرام في  

 القانون الجنائي  

 محاضرة 
تحليل نص  

 قنوني

 ساعة  2 4

اساليب البحث 

العلمي للسلوك 

 االجرامي  

 محاضرة 
امتحان  

 شفوي 

 ساعة  2 5
اساليب البحث 

 االجتماعية  
 مناقشة محاضرة 

 ساعة  2 6

اساليب البحث 

الفردية ) 

 االنثروبولوجيه( 

 محاضرة 
امتحان  

 تحريري

 ساعة  2 7

االتجاهات العلمية  

في تفسير السلوك  

 االجرامي  

محاضرة  

 ومناقشة 
 محاضرات 

 ساعة  2 8

احاطة الطالب  

بعوامل السلوك  

االجرامي  

والتفسيرات التي 

طرحت في الوقوف  

على الدوافع  

االجرامية وبيان  

افضل الوسائل 

 لعالجها 

التفسير  

 البايولوجي 

امتحان  

 شفوي 

العصف  

 الذهني

 ساعة  2 9

التفسير  

االجتماعي  

 للسلوك االجرامي 

 محاضرة 
المناقشة  

 الحرة

 ساعة  2 10
التفسير التكاملي 

 للسلوك االجرامي 
 محاضرة 

تحليل نص  

 قنوني

 ساعة  2 11
عوامل السلوك  

 االجرامي  
 محاضرة 

امتحان  

 شفوي 

 مناقشة محاضرة  العوامل الفردية  ساعة  2 12

 محاضرة  الجنس   –الوراثة  ساعة  2 13
االمتحان  

 تحريري

 ساعة  2 14
التكوين   –السن 

 العضوي  

تحليل  

 وانتقاد 

تعديالت  

 القانون

 ساعة  2 15
العوامل البيئة  

 الخارجية  
 محاضرة 

تحليل 

 لنصوصا
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 ساعة  2 16

احاطة الطالب   

علم العقاب   بمفهوم 

ومراحل وعوامل 

تطوره ونظم  

المؤسسات العقابية  

وانواعها وموقف 

المشرع العراقي في  

قانون تنظيم  

 السجون منها 

 محاضرة  مفهوم علم العقاب 
االمتحان  

 الشفوي 

 ساعة  2 17
مراحل وعوامل 

 تطور علم العقاب 
 محاضرة 

العصف  

 الذهني

 ساعة  2 18

التطور التاريخي  

للمؤسسات 

 العقابية 

 محاضرة 
المناقشة  

 الحرة

 ساعة  2 19
نظم المؤسسات 

 العقابية 
 محاضرة 

تحليل نص  

 قنوني

 ساعة  2 20
النظام الجمعي  

 واالنفرادي 
 محاضرة 

امتحان  

 شفوي 

 ساعة  2 21
النظام المختلط  

 والتدرجي 
 مناقشة محاضرة 

 ساعة  2 22
انواع المؤسسات 

 العقابية 
 محاضرة  

االمتحان  

 تحريري

 ساعة  2 23

المؤسسات 

المفتوحة وشبه  

 المفتوحة 

 محاضرة 
االمتحان  

 الشفوي 

 ساعة  2 24

احاطة الطالب   

المؤسسات   بدور

العقابية في تنفيذ  

الجزاء الجنائي  

بنوعية العقوبات  

والتدابير  

االحترازية وبيان  

اساليب المعاملة 

العقابية داخل  

المؤسسة العقابية  

 وخارجها 

دور المؤسسات 

العقابية في تنفيذ  

 العقوبات 

محاضرة  

 ومناقشة  

العصف  

 الذهني

 ساعة  2 25

دور المؤسسات 

تنفيذ  العقابية في 

التدابير  

 االحترازية 

 محاضرة 
المناقشة  

 الحرة

 ساعة  2 26

اساليب المعاملة 

داخل المؤسسات 

 العقابية 

 محاضرة 
تحليل نص  

 قنوني

 ساعة  2 27
نظام الفحص 

 والتصنيف  

تحليل  

 وانتقاد 

امتحان  

 شفوي 

 ساعة  2 28

الرعاية  

االجتماعية  

 واتصاالت النزيل  

 مناقشة محاضرة 

 ساعة  2 29

اساليب المعاملة 

العقابية خارج  

 المؤسسة العقابية  

 محاضرة 
امتحان  

 تحريري

 ساعة  2 30
االفراج الشرطي  

وايقاف التنفيذ  

 واالختبار القضائي
 محاضرة 

مناقشة 

 وتحليل
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 البنية التحتية 

 المطلوبة الكتب المقررة 

علم االجرام المعاصر، مكتبة   -د. جمال ابراهيم الحيدري -1

   2015 -بغداد  –السنهوري  

مكتبة   -علم العقاب الحديث  –د. جمال ابراهيم الحيدري -2

   2015 -بغداد  –السنهوري  

 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

 -بغداد  –مكتبة السنهوري  -علم العقاب  محمد معروف عبد هللا ،-1

1990 

 -بغداد  –علم االجرام _ مكتبة السنهوري   –محمد شالل حبيب  -2

1996 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 االحكام القضائية 

 تقارير ومقاالت مطبوعة 

  المراجع االلكترونية ،مواقع

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية متنوعة على شبكة االنترنت 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية  

 قاعدة التشريعات العراقية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل تجاوز الملغي واضافة النافذ الذي تم تعديله فيما يتعلق بنصوص القوانين  

المنظمة للسجون والتطرق الى النظريات الحديثة في علم االجرام ، عمل ابحاث ميدانية لبحث اسباب الجريمة 

السجون واالخذ باألنظمة  الحديثة للسجون  في مختلف العوامل الفردية واالجتماعية ، وعمل تقارير عن واقع 

 . وبيان دورها في اصالح النزالء وتأهيلهم 
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 ريخ القانون ات نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA104  ريخ القانون / ات اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة

 االولى السنة الدراسية  السنةالفصل / 

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية لتأريخ القانوني القديم 

 االطالع على الواقع العملي لقضايا المدنية والحياة اليومية لمجتمعات القديمة   

 معرفة وفهم شروط واحكام القوانين السارية في تلك الحقبة والسيما القانون الروماني وقانون حمورابي 

 يخدم الواقع اليومي    تعزيز المعرفة بالماضي واالستفادة منها في بلورة القوانين الحديثة بما

 اكتساب المعلومات كافية في فهم القضايا الشخصية والمدنية والتجارية والعقابية  

 

 
 

 

 

 

من   المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  يوفر وصف 

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:

 االهداف المعرفية 

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية   -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ القانونية العامة لحل المشاكل القانونية -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي   -3أ

 الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر  تشجيع  -4أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي – 1ب 

 االختبارات االلكترونية  والشفهية  – 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  – 3ب 

 التغذية الراجعة  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي 

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية 

 طرائق التقييم  

 

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في االصف

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به.  االلتزام  -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس. -2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في قضايا االسرة.   -3ج

 دة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية. عرض الما  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة  

 التطبيقية والواقع العملي  

 الحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة 
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 طرائق التقييم  

 

 االمتحانات المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء 

 

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  المهارات العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل.  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات. -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة.  -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات.  -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

60 
 مخرجات التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة/ أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

 نشوء القانون وتطوره 2 1
توضيح الحكم االلهي  

 والتقنين والعرف  
 محاضرة  

العصف  

 الذهني 

2 
2 

 تطور القانون ووسائله 
شرح الحيلة ومبادىء 

 العدالة والتشريع 
 مشاركة محاضرة  

3 
2 

 القانون الروماني 
مصادره في العصر  

 الملكي والقنصلي 

فهم 

 وتحليل 

ورقة 

 عمل

4 

2 
للفرد في  المركز القانون  

 القانون الروماني 

القرابة المدنية  

والسلطة االبوية،  

 والموت المدني 

 مشاركة مناقشة 

5 
قواعد تنظيم العالقات   2

 المالية 
 كوز اسئلة  االشياء واالموال  

6 
2 

 مفهوم الملكية 
انواع الملكية  

 وعناصرها 
 مناقشة 

مناقشة  

 حرة

 امتحان نظري, تقييم االجابات  مراجعة, 2 7

8 
2 

 طرق حماية الملكية 
الدعوى الخاصة  

 بحمايتها 
 محاضرة 

العصف  

 الذهني 

9 
الحقوق العينية على ملك   2

 الغير 

انواعها وطرق  

 اكتسابها 
 كوز اسئلة 

 مشاركة نقاش  تقسيمات االلتزامات   نظرية االلتزامات   2 10

11 
تاريخ القانون العراقي   2

 الفتح االسالمي بعد 

عصر انتشاره في  

 العراق 

فهم 

 وتحليل 
 تقرير 

12 
2 

 مصادر القانون االسالمي 
المصادر االصلية  

 واالضافية 
 محاضرة 

مناقشة  

 حرة

13 
2 

 عصر القانون الحديث 
االحتالل البريطاني،  

 ومرحلة الحكم الوطني 
 مشاركة محاضرة 

 امتحان شفهي شامل  2 14

 مراجعة عامة للمادة وتسليم درجات السعي للطلبة   2 15

16 
وسائل معرفة المواد  2

القانونية الممسوحة من  

 قانون حمورابي

وتشمل المحررات العملية 

والنصوص المدرسية  

 وغيرها 

 مشاركة محاضرة 

17 
2 

السمات العامة لشريعة 

 حمورابي

تضمنت اهم المميزات  

التي تمتاز بها تلك  

 الشريعة

 اسئلة محاضرة 

18  
2 

االنتقادات والخصائص  

 لشريعة حمورابي

توضيح بصور تفصيلية 

تلك الخصائص  

 واالنتقادات 

 مشاركة مناقشة

19 
2 

 نظم القانون العام 
وتشمل مواضيع الحكم 

 واالدارة والمال والعقاب  
 كوز محاضرة 
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 البنية التحتية  -11

 المطلوبة الكتب المقررة 
 كتاب تاريخ القانون ، للمؤلف الدكتورآدم وهيب النحاوي 

 وكتاب قانون حمورابي، للمؤلف المدرس شعيب احمد الحمداني 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
كتاب تأريخ القانون وشريعة حمورابي لألستاذ الدكتور عباس 

 العبودي 

أ/ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت العلمية ،التقارير بها   )

  ).....، 

 كتب تخص تأريخ القانون القديم والحديث ونشوءه

 

ب/ المراجع االلكترونية ،مواقع 

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية متنوعة على شبكة االنترنت 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية  

 قاعدة التشريعات العراقية 
 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر 

العمل على اضافة وعي قانوني للطالب من خالل مواضيع ومفردات كتب تأريخ القانون القديم او الحديث، 

 ومعرفة اهم المعوقات التي مرت على المشرع في السابق وكيف تعامل معها .

 

20 
2 

 نظم القانون الخاص 

وتشمل طبقات المجتمع، 

و  االحوال الشخصية 

 والملكية وااللتزامات

فهم  

 وتحليل 
 اسئلة

21 
2 

 االحوال الشخصية 
توضيح مسائل الزواج 

 والطالق والميراث 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني

22 
2 

 نظام التبني
شرح هذا النظام  

 وتوضيحه 
 اسئلة مناقشة 

23 
2 

 نظام الملكية  
ملكية المنقول، وغير  

 المنقول
 محاضرة 

مناقشة 

 حرة 

24 
2 

 تقسيماتها وعناصرها   االلتزامات 
فهم  

 وتحليل 
 كوز

25 
2 

 محاضرة  انواعها واحكامها   العقود   
مناقشة 

 حرة 

26 
2 

 القوانين االقتصادية
شرح التشريعات  

 الزراعية 
 اسئلة محاضرة 

27 
2 

 القوانين التجارية   
شرح التشريعات  

 التجارية 
 اسئلة 

مناقشة 

 حرة 

28 
2 

 القوانين الصناعية 
توضيح التشريعات  

 الصناعية 
 كوز محاضرة 

29 
2 

 قوانين العمل واألجور 
حقوق العامل ورب  

 العمل
 اسئلة

مناقشة 

 حرة 

30 
2 

 مراجعة الكتاب  
اعتماد امتحان شامل 

 لجميع مفردات الكتاب 
 كوز محاضرة 
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 المدخل لدراسة الشريعة االسالمية مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  العلميالقسم 

 LA105  المدخل لدراسة الشريعة االسالمية/  اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية االولى  الفصل / السنة 

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 تعليم الطلبة ماهية االحكام الشرعية   

 تعليم الطلبة مبادئ الشريعة االسالمية ومصادر الحكم الشرعي األصلية والتبعية 

 تعليم الطلبة بأن الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر القانون األساسية 

 تعليم الطلبة أهم المذاهب الفقهية في الشريعة اإلسالمية 

 تعليم الطلبة ابواب الفقه اإلسالمي وأحكامه ومقاصده 

 تعليم الطلبة القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية 

 

 

 

هذا   المقرر  الطالب  يوفر وصف  من  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  مقتضيا  ألهم خصائص  إيجازا  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين 

 وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

 بيان ماهية الحكم الشرعي ومبادئ الشريعة االسالمية.  -1أ

 التعريف بمصادر الحكم الشرعي األصلية والتبعية.  -2أ

 التعريف بالمذاهب الفقهية االسالمية التي تعد مصدر من مصادر القانون.  -3أ

 التعريف بأبواب الفقه االسالمي والقواعد الفقهية. -4أ

 خاصة بالمقرر  االهداف المهاراتية ال  -ب 

 المناقشة وإبداء الرأي والتحليل.  – 1ب 

 التغذية الراجعة.  – 2ب 

 االختبارات العلمية  – 3ب 

 طرق تحرير المسائل الفقهية.     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 الشرح والتوضيح 

 المحاضرة والنشاط الصفي 

 التعلم الذاتي 

 

 طرائق التقييم 

 والشفوية االختبارات التحريرية 

 كتابة التقارير الموضوعية  

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز وتطوير مهارات التفكير الفقهي الشرعي.  -1ج

 تطوير القدرات على تحليل النصوص الشرعية لبيان الحكم منها.  -2ج

 تأهيل المتخرج على االنتقاد البناء وآداب المناقشة. -3ج

 تعزيز ثقة المتخرج في التعامل مع الوقائع والمستجدات .    -4ج

 الشرح والتوضيح 

 المحاضرة والنشاط الصفي 

 التعلم الذاتي وفق استراتيجية التفكير البناء 

 توظيف أسئلة سابرة لبيان مدى حدوث العصف الذهني.
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 طرائق التعليم والتعلم  

 طرائق التقييم 

 االختبارات  

 التغذية الراجعة

 كتابة التقارير الموضوعية 

 

 . الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 متابعة المتخرجين  -1د 

 نادي المتخرجين  -2د 

 تفعيل المهارات القيادية  -3د 

 متابعة الواقع العملي للمتخرجين  -4د 
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 المقرر بنية 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

1 2 
تعليم الطلبة الحكم  

 الشرعي 

تعريف الحكم  

 الشرعي 
 المحاضرة

المناقشة 

 الحرة

2 2 

تعليم الطلبة  

عناصر الحكم  

 الشرعي 

عناصر الحكم  

الشرعي  

 وخصائصه 

 المحاضرة
األسئلة  

 السابرة 

3 2 

تعليم الطلبة  

مصادر الحكم 

 الشرعي األصلية  

 القرآن الكريم 
تفسير  

 النصوص 

اختبار  

 شفوي 

 السنة النبوية  2 4

تفسير  

مفردات  

 الحديث 

اسئلة 

 موضوعية 

5 
2 

 

 االجماع 

 القياس 
 تطبيق وقائع  االستقراء 

6 2 
قياس مدى الفهم  

 لدى الطلبة
 اختبار تحريري 

7 

2 

 

 تعليم الطلبة  

 المصادر التبعية 

 االستحسان 

 المصالح المرسلة

 العرف 

مناقشة  

 وتطبيق 

مسائل  

 تطبيقية 

 قول الصحابي 

شرع من قبلنا  

وسد الذرائع 

 واالستصحاب 

التخريج 

 الفقهي 

اختبار  

 2 8 شفوي 

9 2 
تعليم الطلبة ماهية  

 الفقه اإلسالمي 

نشوء الفقه  

اإلسالمي  

 ومميزاته 

 المحاضرة
الشرح 

 الموضوعي 

10 2 

تعليم الطلبة  

المذاهب الفقهية 

 اإلسالمية 

 المذهب الحنفي 

 المذهب المالكي  

التخريج 

 الفقهي 

االختبار  

 الشفوي 
11 2 

 المذهب الشافعي

 المذهب الحنبلي 

12 2 
 المذهب الزيدي

 المذهب الجعفري

13 2 

تعزيز قابلية  

التحليل لقياس 

لدى مدى الفهم 

 الطلبة

 حلقة نقاشية حول مفردات المنهج السابقة 

 عطلة نصف السنة  14

15 

2 

 

 

تعليم الطلبة ابواب 

 الفقه اإلسالمي 

العبادات ودورها  

 والوقائي  

محاضرة  

 تحليلية 

اختبارات  

 العصف 

 الذهني 
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16 2 
 المالية المعامالت 

مناقشة  

 حرة

اختبار  

 شفوي 

 تطبيق   والعقوبات الجرائم  2 17
مسائل  

 تطبيقية 

 محاضرة   العالقات الدولية 2 18
اختبار  

 شفوي 

19 2 
 مناقشة  االحكام الدستورية 

اسئلة 

العصف 

 ذهني 

 محاضرة  األحكام اإلدارية 
اختبار  

 شفوي 

القضاء ووسائل   2 20

 اإلثبات 

مناقشة  

 حرة

اسئلة 

 موضوعية 

21 2 
قياس مدى الفهم  

 الطلبةلدى 
 اختبار تحريري 

22 2 

تعليم الطلبة  

مقاصد الشريعة  

 اإلسالمية 

المقصد العام 

 للشريعة 

تحليل  

 فلسفي
 مناقشة حره 

 اسئلة سابرة  محاضرة  أسس التشريع  2 23

24 2 
الحق والقيود 

 الواردة عليه 
 مناقشة 

اختبار  

 شفوي 

25 2 

الموازنة بين  

النزعة الفردية  

 واالجتماعية 

تحليل  

 ونقد 
 المناقشة 

26 2 

تعليم الطالب  

القواعد الفقهية  

 الكلية

شرح القواعد  

الفقهية وما يترتب  

 عليها من احكام 

تحليل  

 وتطبيق 

مناقشة  

 موضوعية 

 مراجعة للمفردات السابقة 2 27

 مراجعة للمفردات السابقة  28

 اختبار تحريري  2 29

30 2 

تعزيز قابلية  

  لقياس التحليل 

مدى الفهم لدى  

 الطلبة

 حلقة نقاشية حول مفردات المنهج السابقة 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / مصطفى الزلمي و عبدالباقي  

 البكري 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية / عبدالكريم زيدان 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 تفسير النصوص/ محمد أديب صالح 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

aifi.org-https://www.iifa / 

https://kantakji.com / 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 العمل على تهذيب المنهج الدراسي المقرر على نحو يالئم المستجدات التي يشهدها العالم .

 توظيف تطبيقات فقهية مواكبة في المجاالت كافة  

 . قما سبمراعات المناهج النظم التعليمية الحديثة في تدعيم التعليم والتعلم وعدم الجمود على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iifa-aifi.org/
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 مادة حقوق االنسان  وصف مقرر

 

 العراق للعلوم االنسانية االهلية كلية جنات  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA106  حقوق االنسان /  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة

 ى االولالسنة الدراسية  الفصل / السنة

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 تأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من جوانب حقوق االنسان  

العمل على بلورة شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي االنساني والثقافي واالجتماعي بما يؤهله  

 بعد التخرج من المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعه . 

ناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص )ماجستير ودكتوراه( مع  العمل على إيجاد بيئة علمية م

 تطوير قابليتهم في المجال البحثي بما يسهم في الدراسات القانوني مدركين اهمية حقوق االنسان 

البحث في المواضيع الحديثة في مجال حقوق االنسان والمواثيق الدولية وتعريف المشكالت التي تحتاج إلى 

 من البحث العلمي المعمق . المزيد 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 المعرفية: االهداف 

وبرامج   اساليب  اعتماد  من خالل  االنسان  حقوق  مجال  في  معرفة  الكتساب  المناسب  العلمي  المناخ  تهيئة 

 اكاديمية  

 كفؤة. رفد المؤسسات العامة والخاصة بكوادر حقوقي 

 االسهام الفعال في نشر وتطوير مستويات الثقافة القانونية الحقوقية في المجتمع.  

 .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر

خلق طالب وخريجين لديهم المهارات قانونية للدفاع عن الحقوق بكل ما تتضمن من حق الحياة وحق الراي 

 وحق التعبير عن الراي وحرية المعتقد وعدم التدخل بشؤون االخرين  

الشخص   ت عرض   عند  الع دالة  على  للح صول  الوطني ة  المحاكم  امام  الترافع  على  القدرة  ولديه  يؤمن  جيل 

 ات ت منعه من الحصول على حقوقه النتهاك

 طرائق التعليم والتعلم

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات , لحل المشكالت  

 القانونية .

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا  في مختلف القضايا واالمور القانونية والتشريعات  

مراجعة ومتابعة التشريعات القانونية الجديدة والقديمة منها وتصويب نقاط الضعف ,ومدى مطابقتها لبنود 

 الدستور.

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية 

 امتحانات فصلية ونهائية. 

 ألسئلة المناقشة للمواضيع الدراسية. درجات مشاركة 

 درجات للواجبات البيتية. 

 

 ج. األهداف الوجدانية والقيمية. 

خلق جيل يؤمن بأهمية حقوق االنسان ويعمل على متابعة ومراقبة التشريعات الحكومية بما يتناسب مع 

الم بادئ العام ة التي ت حد د سير ع ملها بم وجب التزامات وت شريعات ي صدرها القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

   .ما جاء بالدستور العراقي من حقوق وكذلك وفق

التقييم طرائق   

 امتحانات يومية 

 امتحانات فصلية ونهائية. 

 درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للمواضيع الدراسية. 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د  

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات، لحل المشاكل  

 العملية

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريا  على المستوى العملي من خالل تفعيل المحكمة االفتراضية  
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

60 
 مخرجات التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة/ أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 2 
المبحث االول :  مفهوم  

 الحقوق  
مفهوم   فصل االول : 

الحق واالنسان  

 وحقوق االنسان 

 محاضرة  
العصف  

 الذهني 

المبحث الثاني : مفهوم   2 2

 مشاركة محاضرة   االنسان 

3 
المبحث الثالث : حقوق   2

 االنسان 
فهم 

 وتحليل 

ورقة 

 عمل

المبحث االول : حقوق   2 4

 االنسان في العصور القديمة  

التطور   الفصل الثاني :

التاريخي لفكرة حقوق  

 االنسان 

 مشاركة مناقشة 

5 

المبحث الثاني : فكرة حقوق   2

االنسان في العصور الوسطى  

وعصر النهضة ومطلع  

 العصر الحديث  

 كوز اسئلة 

6 
المبحث الثالث : فكرة حقوق   2

االنسان في الشرائع  

 السماوية  
 مناقشة 

مناقشة  

 حرة

7 
المبحث االول: االسهام الفكر   2

في تطور حقوق االنسان في  

 العصور القديمة الوسطى  
الفصل الثالث :  

االسهام الفكري في  

تطور فكرة حقوق  

 االنسان 

 محاضرة  
العصف  

 الذهني 

8 

االسهام   المبحث الثاني : 2

الفكري والفلسفي في عصر  

النهضة ومطلع العصر  

 الحديث  

 محاضرة 
العصف  

 الذهني 

9 
2 

 تحريري   الفصول الثالثة    امتحان 
امتحان  

 تحريري  

10 

المبحث االول : الحقوق   2

 والحريات العامة التقليدية  

المطلب االول : الحقوق  

 والحريات الشخصية  

أنواع   الفصل الرابع :

الحقوق والحريات  

العامة وموقف بعض  

االتفاقيات الدولية  

وبعض الدساتير  

 المقارنة والعربية منها 

 مشاركة نقاش 

11 
المطلب الثاني: الحقوق   2

 والحريات الفكرية  
فهم 

 وتحليل 
 تقرير 

12 
حق    المطلب الثالث :  2

المشارك في ادارة الشؤون  

 العامة  
 محاضرة 

مناقشة  

 حرة

13 

المبحث الثاني : الحريات   2

االقتصادية والحقوق  

 االجتماعية  

المطلب االول : الحريات  

 االقتصادية 

 مشاركة محاضرة 

14 2 
المطلب الثاني : الحقوق  

 مشاركة محاضرة  االجتماعية  

 شفهي    تحريري  الفصول االربعة   امتحان شامل   2 15

16 
المبحث االول اعالنات   2

 الحقوق الوطنية  
الفصل الخامس :  

حقوق االنسان في  
 مشاركة محاضرة 
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المطلب االول: اعالنات  

 الحقوق الوطنية  
إعالنات الحقوق  

 والوثائق االقليمية 

17 2 
االعالنات   المطلب الثاني :

 العالمية لحقوق االنسان  
 اسئلة محاضرة 

18  

المبحث الثاني: حقوق   2

االنسان في االتفاقات  

 االقليمية 

المطلب االول :االتفاقية  

 االوربية لحقوق االنسان   

 مشاركة مناقشة

19 2 
االتفاقية   المطلب الثاني :

 االمريكية لحقوق االنسان  
 كوز محاضرة 

20 
المطلب الثالث : الميثاق   2

االفريقي لحقوق االنسان  

 1981والشعب لسنة 

فهم  

 وتحليل 
 اسئلة

  تحريري  الفصل الخامس  امتحان  2 21

22 

الحقوق   المبحث االول : 2

 والحريات العامة التقليدية  

المطلب االول: الحقوق  

 والحريات العامة التقليدية  

الفصل السادس:  

حقوق االنسان في  

 الدساتير العراقية   

 اسئلة مناقشة 

23 
المطلب الثاني: الحقوق   2

 والحريات الفكرية  
 محاضرة 

مناقشة 

 حرة 

24 
حق   المطلب الثالث :  2

 المشاركة في الشؤون العامة  
فهم  

 وتحليل 
 كوز

25 
المطلب الرابع: الحق في   2

 المساواة 
 محاضرة 

مناقشة 

 حرة 

26 
المبحث  الثاني: الحريات   2

االقتصادية والحقوق  

 االجتماعية  
 اسئلة محاضرة 

27 
:    المبحث االول  والثاني 2

الوسائل القانونية  و التشريع  

 العادي  
الفصل السابع: وسائل  

 حماية حقوق االنسان   

 اسئلة 
مناقشة 

 حرة 

28 2 
المبحث الثالث والرابع :  

 الوسائل القضائية والسياسية 
 كوز محاضرة 

 مراجعة شاملة قبيل االمتحان   2 29
جميع الفصول  

 السابقة

 مراجعة 

30 2 
االمتحان  امتحان شامل قبيل 

 النهائي 
 مراجعة 
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 البنية التحتية 

 كتاب منهجي حقوق االنسان للدكتور حميد حنون خالد   الكتب المقررة المطلوبة

 المراجع الرئيسية )المصادر( 
الدساتير العراقية والمواثيق الدولية واالعالن العالمي 

 لحقوق االنسان 

)                    الكتب والمراجع التي يوصى بها

 المجالت العلمية , التقارير( 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  

 .....، 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 العمل على تهذيب المنهج الدراسي المقرر على نحو يالئم المستجدات التي يشهدها العالم .

 توظيف تطبيقات فقهية مواكبة في المجاالت كافة  

 . قما سبمراعات المناهج النظم التعليمية الحديثة في تدعيم التعليم والتعلم وعدم الجمود على 
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 مادة اللغة العربية  نموذج وصف المقرر

 

 

 جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية كلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA107  اللغة العربية/  اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية االولى  الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 اكتساب الطالب معلومات في اللغة العربية  

 معرفة القواعد االساسية للغة العربية  

 تعزيز المهارات اللغوية الصحيحة  

 ضبط  قواعد االمالء مع اتقانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية -أ

 اكتساب الطالب المهارة اللغوية   -1أ

 القدرة على قراءة وتحليل النص اللغوي -2أ

 تطوير قابلية الطالب على البحث والمقارنة  -3أ

 ضبط كتابة الكلمات  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 النقاش الجماعي الهادف – 1ب 

 القدرة على االجابة على انواع االختبارات  – 2ب 

 اعداد اسئلة ومناقشتها  - 3ب 

 المراجعة المستمرة للمادة    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

اجراء اختبارات   \طرح االسئلة للطلبة اثناء المحاضرة   \المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي 

 صفية  

 

 طرائق التقييم 

 

 المشاركة والنشاط اليومي في الصف  \االختبارات الشفهية  \االختبارات االلكترونية 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التزام الطالب بالقيم االخالقية  -1ج

 السعي الحثيث على ترغيب الطالب بالمادة الدراسية -2ج

 تعزيز ثقة الطالب باللغة العربية وآدابها  -3ج

 تشجيع الطالب على البحث العلمي -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 تحليل النص اللغوي  استعمال الطريقة الوصفية لعرض المادة  مع



47 
 

 

 طرائق التقييم 

 اجراء االختبارات الدورية للطلبة سواء كانت شفهية ام تحريرية  

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

   المستمرة البناءةارشاد الطالب على المطالعة  -1د 

 تشجيع مهارات الطالب اللغوية   -2د 

 تشجيع الطالب على استعمال النطق السليم وضبط اللغة  -3د 

 القدرة على النقاش الجماعي    -4د 
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 بنية المقرر 

األس 

 بوع 

الساع 

 ات 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 الكالم وما يتالف منه  التعريف  بالكالم  1 1
محاضر 

 ة 

التحضير  

مع 

 المشاركة 

2 
التعرف بكيفية صناعة   1

 الجملة 

الجملة العربية تعريفها  

 وخصائصها 
  

   االسم وتعريفه   التعريف باالسم  1 3

   الفعل واقسامه  التعريف باالفعال  1 4

   الحرف وانواعه  بالحروف التعريف  1 5

6 
التعريف الجمل من   1

 حيث االعراب 

جمل لها محل من 

 االعراب 
  

7 
1 

 
جمل ليس لها محل من  

 االعراب 
  

8 
1 

 
انواع الجمل من حيث  

 التركيب جمل فعلية 
  

   الجمل االسمية   1 9

10 
1 

 
الكالم والكلم والكلمة   

 واللفظ والقول 
  

11 

1 

 

اللغوي   التصحيح 

التعريف بما يدل عليه  

 من معنى  

  

12 

1 

 

استعمال مفردة 

صحيحة تدل على  

المعنى المطلوب احاب 

 عن ال اجاب على 

  

13 

1 

 

بعض االفعال التي ال  

تقوم بنفسها فتبنى  

  \للمجهول اسس 

 \ استشهد 

  

 مراجعة عامة  1 14

 امتحان الفصل االول   15

16 
1 

 
استعمال حروف الجر  

 في مكانها المناسب   
  

17 

1 

 

الفعل ياتي الزما  

ومتعديا وكيفية 

 استعماله الصحيح 

  

18 
1 

 
صيغة البناء والمعنى  

 المراد
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
تثقيف اللسان وتهذيب \ النحو الميسر  \جامع الدروس العربية  

 قواعد االمالء \الجنان 

 كتب اللغة العربية   المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي:  

 . اقترح زيادة عدد ساعات مادة اللغة العربية وتدريسها في كل المراحل الهميتها في فهم النص القانوني وتحليله

 

19 
التعرف بطرق الكتابة   1

 واالمالء الصحيح 
   عريف وكتابة الهمزة ت

20 
1 

 
انواع الهمزات 

 وطريقة كتبتها 
  

21 
1 

 
وانواعها  االلف 

 وطريقة كتابتها 
  

22 
1 

 
الالم وانواعها الشمسية  

 والقمرية 
  

23 
1 

 
التاء المربوطة والتاء  

 الممدودة  
  

   عالمات الترقيم   1 24

   االلف اللينة في العربية   1 25

   ف بعض الحروفذ ح  1 26

   زيادة بعض الحروف   1 27

 امتحان الفصل الثاني  1 28

 مراجعة عامة  1 29

 مراجعة عامة  1 30
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 مادة الحاسوب  نموذج وصف مقرر

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

لتهيئة الطالب للتعامل مع التطبيقات المكتبية المختلفة بشكل منطقي وصحيح وتدريبه على المبادئ األساسية  

 للتطبيقات المكتبية. 

 م االنسانية االهلية كلية جنات العراق للعلو المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 اسم / رمز المقرر 
 LA108المكتبية/   وتطبيقاتهأساسيات الحاسوب 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 المرحلة االولى  الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 تعريف الطالب بجهاز الحاسوب وماهي خصائصه ومميزاته.

 اطالع الطالب على المكونات األساسية لجهاز الحاسوب.

 اطالع الطالب على اهم األجزاء لمكونات الحاسوب األساسية. 

 التعرف على اشهر أنظمة التشغيل وما هي وظائفها األساسية. 
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 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم  

 االهداف المعرفية  -أ

 اكتساب الطالب القدرة والمهارة والخبرة في إمكانية التعامل مع التطبيقات المكتبية المختلفة للحاسوب.

 اكتساب الطالب القدرة والمهارة والخبرة في إمكانية التمييز بين أنواع التطبيقات المكتبية. 

 المكتبية نظريا وعمليا. التعامل مع التطبيقات 

 اكتساب الطالب مفهوم االالت الذكية

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 ان يحدد الطالب الوظائف األساسية لتطبيقات المكتبية المختلفة. 

 ان يميز الطالب بين أنواع التطبيقات المختلفة واستخداماتها. 

 االلكترونية. ان يفهم الطالب مكونات البيئة 

 تنمية المهارات الخاصة بالمادة.

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرة.

 المناقشة.

 التقارير القصيرة. 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفهية 

 االختبارات التحريرية 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطالب لمفهوم اخالقيات عالم االنترنيت.  اكتساب  -1ج

 التحفيز على البحث العلمي -2ج

 مراعاة االمانة العلمية في البحث  -3ج

 التعاون الجماعي  -4ج

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 والمهارة والخبرة في إمكانية التعامل مع التطبيقات المكتبية المختلفة للحاسوب.اكتساب الطالب القدرة 

 اكتساب الطالب القدرة والمهارة والخبرة في إمكانية التمييز بين أنواع التطبيقات المكتبية. 

 التعامل مع التطبيقات المكتبية نظريا وعمليا. 

 التطوير الذاتي 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
 دورة الحاسوب  اطوار

 نظري  الحاسوب  اساسيات  واجياله 
اختبارات  

 يومية 

2 1 
مميزات الحاسوب 

 ومجاالت استخدامه 
 نظري  الحاسوب  اساسيات 

اختبارات  

 يومية 

 نظري  الحاسوب  اساسيات  انواع الحواسيب  1 3
اختبارات  

 يومية 

4 1 
 مكونات الحاسوب 

 االدخال واالخراج 
 مكونات الحاسوب 

فديو 

يوضح  

اجزاء 

الحاسو 

 ب 

اختبارات  

 يومية 

 نظري  مكونات الحاسوب  صندوق الحاسوب  1 5
اختبارات  

 يومية 

 نظري  مكونات الحاسوب  الحاسوب الشخصي  1 6
اختبارات  

 يومية 

 نظري  مكونات الحاسوب  الحاسوب منصة  1 7
اختبارات  

 يومية 

8 1 
مميزات الحاسوب 

 الشخصي 
 نظري  مكونات الحاسوب 

اختبارات  

 يومية 

9 1 
تعريف نظام التشغيل  

 ووظائفه وتصنيفه 
 نظري  نظام التشغيل 

اختبارات  

 يومية 

 نظري  نظام التشغيل  7نظام التشغيل ويندوز 1 10
اختبارات  

 يومية 

 نظام التشغيل  سطح المكتب مكونات  1 11

  -نظري

استخدام  

 الحاسبة 

اختبارات  

 يومية 

 عملي  نظام التشغيل  قائمة ابدأ ومحتوياتها  1 12
اختبارات  

 يومية 

13 1 
شريط المهام ومحتوياته  

 ووظائفه 
 نظام التشغيل 

   -نظري

استخدام  

 الحاسبة 

اختبارات  

 يومية 

 امتحان الفصل الدراسي االول 1 14

15 1 
المجلدات والملفات  

 وااليقونات 
 نظام التشغيل 

  -نظري

استخدام  

 الحاسبة 

اختبارات  

 يومية 

16 1 
اجراء العمليات على 

 النوافذ 
 عملي  نظام التشغيل 

اختبارات  

 يومية 
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17 1 
خلفيات سطح المكتب 

 ولوحة التحكم 
 نظام التشغيل 

  -نظري

استخدام  

 الحاسبة 

اختبارات  

 يومية 

 نظري  نظام التشغيل  التنقل بين نوفذ الوندوز  1 18
اختبارات  

 يومية 

19 1 

اخالق العالم 

االلكتروني وامن  

 الحاسوب 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

20 1 
تراخيص برامج  

 الحاسوب وانواعها 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

21 1 
االلكتروني  االختراق 

 وانواعها 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

22 1 
مصادر االختراق  

 والمشاكل االمنية 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

23 1 
فايروسات الحاسوب 

 والمواقع الغير االمنة 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

24 1 
الفايروسات مكونات 

 وانواعها 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 

- نظري

 فديو 

اختبارات  

 يومية 

25 1 
االضرار الناتجة عن  

 الفايروسات 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

 عمل االيميل الخاص  1 26
االنترنيت وامان  

 الحاسوب 

- نظري

استخدام  

الحاسو 

 ب 

اختبارات  

 يومية 

27 1 
بواسطة  كيفية البحث 

 محرك البحث 

االنترنيت وامان  

 الحاسوب 

- نظري

استخدام  

الحاسو 

 ب 

اختبارات  

 يومية 

 المواقع االمنة  1 28
االنترنيت وامان  

 الحاسوب 
 نظري 

اختبارات  

 يومية 

 مراجعة عامة   29

 امتحان الفصل الدراسي الثاني 1 30
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 

- الجزء االول -اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية

دائرة البحث -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتطوير 

  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية  

 ،التقارير ،.....( 
 

  االنترنيت ،.....  المراجع االلكترونية ،مواقع

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 ان يتضمن المنهج العديد من التطبيقات العملية لكي تتم االستفادة منه قدر االمكان من قبل الطلبة.
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   (االلتزامات )  القانون المدني مادة نموذج وصف مقرر

 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA201/   (االلتزامات القانون المدني ) رمز المقرر اسم / 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة

 السنة الدراسية الثانية  الفصل / السنة

 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية المنظمة لإللتزامات المدنية  

 االطالع على الواقع العملي للمعامالت المدنية من خالل استعراض وقائع قضائية  

 معرفة وفهم مصادر االلتزامات المدنية واالحكام الخاصة بها 

 القانونية للمعامالت المدنية   تعزيز المعرفة باالثار

 اكتساب المعلومات عن مصادر االلتزامات وتنفيذها 

 

 

 

 

ألهم   مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  من  يوفر وصف  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  خصائص 

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:

 االهداف المعرفية 

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية   -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ القانونية العامة لحل المشاكل القانونية -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي -3أ

 والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر تشجيع الطالب على الحوار الهادئ  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي – 1ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات.  – 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  – 3ب 

 التغذية الراجعة  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي 

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية 

 طرائق التقييم  

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 الصفالمشاركة والنشاط اليومي في 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االلتزام الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به.   -1ج

 ل مع الدرس.السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاع -2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة.  -3ج

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية.   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة  

 التطبيقية والواقع العملي  

 الحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة 
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 طرائق التقييم  

 

 االمتحانات المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء 

 

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  المهارات العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل.  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات. -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة.  -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات.  -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

120 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة/ أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 
4 

 محاضرة  مقدمة عامة  التعريف بنظرية االلتزام
العصف  

 الذهني 

2 
االلمام بأنواع االلتزامات   4

 المدنية

تعريف االلتزام  

 وخصائصه 
 مشاركة محاضرة 

3 
4 

 شروط االلتزام المدني التعريف بشروط االلتزام 
فهم 

 وتحليل

ورقة  

 عمل

 مشاركة مناقشة االلتزامانواع مصادر  العلم بمصادر االلتزام  4 4

5 
4 

 تحديد مصادر االلتزامات
المصادر االرادية  

 والواقعة 
 كوز  اسئلة 

6 
االحاطة بالشروط الواجبة   4

 إلنعقاد العقد وأركانه
 مناقشة شروط العقد وانعقاده 

مناقشة 

 حرة

 تقييم االجابات  نظري،امتحان  مراجعة، 4 7

8 

تزويد معلومات عن  4

العقد كمصدر 

 لإللتزام 

 محاضرة اثار العقد
العصف  

 الذهني 

9 
التعريف بانهاء   4

 العقد
 كوز  اسئلة  انتهاء العقد 

10 
االحاطة باإلرادة  4

 المنفردة

االلتزامات الناتجة عن  

 االرادة المنفردة
 مشاركة نقاش 

11 
التعرف على الفعل   4

 الضار 
 التقصيريةالمسؤولية 

فهم 

 وتحليل
 تقرير 

12 

التعريف باحكام   4

المسؤولية 

الشخصية وعن  

 الحيوان 

المسؤولية عن الفعل  

 الشخصي وعن فعل الحيوان 
 محاضرة

مناقشة 

 حرة

13 
االحاطة باإلثراء بال   4

 سبب والقانون 

االحاطة باإلثراء بال سبب  

 والقانون كمصدر لإللتزامات
 مشاركة محاضرة

 امتحان شفهي شامل  4 14

 مراجعة عامة للمادة وتسليم درجات السعي للطلبة  4 15
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 مشاركة محاضرة مقدمة عن أحكام االلتزام  أحكام االلتزام   4 16

17 
مقدمة عن أوصاف   4

 االلتزام

وااللتزام  االلتزام الموصوف 

 غير الموصوف
 اسئلة  محاضرة

18  
االلتزام الموصوف   4

 بالشرط واألجل

الشرط كوصف من اوصاف  

 االلتزام
 مشاركة مناقشة

19 
ضمانات الوفاء  4

 بااللتزام
 كوز  محاضرة ضمانات الدائنين

20 
 تعدد أطراف االلتزام  4

 تعدد المدينين 
فهم 

 وتحليل
 اسئلة 

21 
 تعدد أطراف االلتزام    4

 محاضرة تعدد الدائنين
العصف  

 الذهني 

 اسئلة  مناقشة  االلتزام التخييري تعدد محل االلتزام 4 22

 امتحان شفهي  4 23

24 
 انتفال االلتزام 4

 التعريف بانتقال االلتزام
فهم 

 وتحليل

مناقشة 

 حرة

25 
االلتزام  4 انتقال 

 بحوالة الدين 
 نشاط  تحليل أحكام حوالة الدين 

26 
بحوالة   4 الحق  انتقال 

 الحق
 اسئلة  محاضرة أحكام حوالة الحق

27 
االلتزام  4 انقضاء 

 بالوفاء
 اسئلة   التعريف بالوفاء  

مناقشة 

 حرة

28 
انقضاء   4 حاالت 

 االلتزام دون وفاء 

واتحاد  واالبراء  المقاصة 

 والتقادم  الذمة
 نقاش  محاضرة

 امتحان تحريري 4 29

 مراجعة عامة  4 30
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 البنية التحتية  -11

 الكتب المقررة المطلوبة 
  –؛ الجزء األول/ مصادر االلتزام الوجيز في النظرية العامة لإللتزام

 الجزء الثاني/ أحكام االلتزام. د. عبد المجيد الحكيم وأخرون. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( 
إثبات    –أحكام االلتزام  –االلتزام   النظرية العامة لإللتزام) مصادر

 االلتزام( أ د. حسن علي الذنون.

أ/ الكتب والمراجع التي يوصى بها    

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 االحكام القضائية

 تقارير ومقاالت مطبوعة

 

ب/ المراجع االلكترونية ،مواقع 

 االنترنيت ،..... 

 شبكة االنترنت مقاالت قانونية متنوعة على 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية 

 قاعدة التشريعات العراقية

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل تجاوز القديم واضافة الجديد الذي يطرأ فيما يتعلق بمواضيع  

االلتزامات المدنية، واستعراض بعض احكام المحاكم التي تصدر لحسم النزاعات في نطاق القانون  

مدنية المدني، وكذلك االبحاث العلمية للمستجدات التكنولوجية وبيان تاثيرها على المعامالت ال

 وااإللتزامات وعلى القواعد القانونية بهذا الصدد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة االحوال الشخصية  نموذج وصف مقرر
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 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA202  االحوال الشخصية/  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة

 الثانية السنة الدراسية  الفصل / السنة

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية المنظمة لقضايا االسرة  

 االطالع على الواقع العملي لقضايا االسرة من خالل استعراض وقائع قضائية  

 معرفة وفهم شروط واحكام عقد الزواج وانتهاء الرابطة الزوجية 

 تعزيز المعرفة باالثار القانونية للرابطة الزوجية من نسب ونفقة وحضانة  

 الوصايا اكتساب المعلومات عن كيفية تصفية التركة وتنفيذ 

 

 

 

 

 

 

من   المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  يوفر وصف 

التعلم المتاحة. والبد من  الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:
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 االهداف المعرفية 

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية   -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ القانونية العامة لحل المشاكل القانونية -2أ

 قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأيتطوير  -3أ

 تشجيع الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي – 1ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات.  – 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  – 3ب 

 التغذية الراجعة  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي 

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 بواجبات صفية او بيتية تكليف الطلبة بالقيام  

 طرائق التقييم  

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في االصف

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به.  االلتزام  -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس. -2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في قضايا االسرة.   -3ج

 المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية. عرض   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة  •

 والممارسة التطبيقية والواقع العملي 

 الحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة  •

 

 طرائق التقييم  

 

 االمتحانات المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء 
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 المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل.  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات. -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة.  -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات.  -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

90 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة/ أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 3 
التعريف بقانون االحوال 

 تطبيقه ونطاقه

تطبيق وسريان قانون  

 االحوال 
 محاضرة 

العصف  

 الذهني 

2 3 
االلمام باحكام الخطبة 

 الممهدة للزواج
 مشاركة محاضرة  تعريف واحكام الخطبة 

3 3 
التعريف باركان الواجب 

 توافرها في عقد الزواج

اركان عقد الزواج 

 واالهلية للزواج 

فهم 

 وتحليل

ورقة  

 عمل

4 3 
العلم باجراءات تسجيل 

 الزواج واحكام الواليه فيه 

تسجيل عقد الزواج 

 والوالية فيه
 مشاركة مناقشة

5 3 
تحديد اصناف المحرمات 

 في عقد الزواج
 كوز  اسئلة  المحرمات من الزواج

6 3 
االحاطة بالحقوق الزوجية 

 المهر والنفقة
 مناقشة الحقوق الزوجية 

مناقشة 

 حرة

 مراجعة, امتحان نظري الكتروني, تقييم االجابات  3 7

8 3 
تزويد معلومات عن احكام 

 واجراءات الطالق
 محاضرة الطالق

العصف  

 الذهني 

9 3 
التعريف بانهاء الزواج 

 بحكم قضائي واسبابه
 كوز  اسئلة  التفريق القضائي 

10 3 
الزواج   االحاطة بانهاء

 باالتفاق واحكام العدة

التفريق االختياري,  

 العدة
 مشاركة نقاش 

11 3 
تحليل قواعد النسب في  

 ضوء المستجدات
 النسب وثبوته

فهم 

 وتحليل
 تقرير 

12 3 
التعريف باحكام الرضاعة  

 وحضانة الطفل 
 محاضرة الرضاعة والحضانة 

مناقشة 

 حرة

13 3 
االحاطة بالنفقة الواجبة  

 االقارببين 

نفقة االصول والفروع 

 واالقارب
 مشاركة محاضرة

 امتحان شفهي شامل  3 14

 مراجعة عامة للمادة وتسليم درجات السعي للطلبة  3 15

16 3 
ما يتوقف عليه حق 

 االنتقال 

مقدمة عن انتقال 

 التركة
 مشاركة محاضرة
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17 3 
الميراث عند جمهور   بيان اراء غالبية الفقهاء

 الفقهاء 
 اسئلة  محاضرة

18  3 
الميراث عند بقية    بيان االراء المختلفة

 الفقهاء 
 مشاركة مناقشة

19 3 
ويشمل العول والرد 

 والتخارج والتناسخ

تصحيح مسائل  

 الميراث
 كوز  محاضرة

20 3 
توريث المذاهب   توريث المذهب الجعفري 

 االخرى

فهم 

 وتحليل
 اسئلة 

21 3 
بيان االحكام في الحاالت 

 غير الطبيعية مثل الجنين  

االحتياط في توزيع  

 التركة
 محاضرة

العصف  

 الذهني 

 اسئلة  مناقشة  مقدمة عن الوصية  تحديد حكمها و وصيغتها  3 22

 امتحان شفهي  3 23

24 3 
شروط كل من الموصي، 

 الموصى له، الموصى به 
 عناصر الوصية 

فهم 

 وتحليل

مناقشة 

 حرة

 نشاط  تحليل احكام الوصية   الوصية باالعيان والمنافع 3 25

26 3 
حكمها وشروطها  

 وتطبيقتها 
 اسئلة  محاضرة الوصية الواجبة 

27 3 
تفصيل احكام بطالن 

 الوصية 
 اسئلة   مبطالت الوصية 

مناقشة 

 حرة

28 3 
بيان حمكه وشروط  

 ومستحقيه
 نقاش  محاضرة حق االنتقال 

 امتحان تحريري 3 29

 مراجعة عامة  3 30
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 البنية التحتية  -11

 الكتب المقررة المطلوبة 

الوجيز في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي للدكتور احمد  

  الكبيسي

 احكام الميراث والوصية وحق االنتقال للدكتور مصطفى الزلمي 

 المراجع الرئيسية )المصادر( 
الوسيط في شرح قانون االحوال الشخصية العراقي والتعديالت في 

 اقليم كردستان لالستاذ الدكتور فاروق عبدهللا كريم

أ/ الكتب والمراجع التي يوصى بها    

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 االحكام القضائية

 تقارير ومقاالت مطبوعة

 

 ب/ المراجع االلكترونية ،مواقع

 االنترنيت ،..... 

 مقاالت قانونية متنوعة على شبكة االنترنت 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية 

 قاعدة التشريعات العراقية

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل تجاوز القديم واضافة الجديد الذ يطرا فيما يتعلق بمواضيع االحوال  

الشخصية, واستعراض بعض احكام المحاكم التي تصدر لحسم النزاعات في نطاق االسرة, وكذلك 

د القانونية بهذا االبحاث العلمية للمستجدات التكنولوجية وبيان تاثيرها على قضايا االسرة وعلى القواع

 الصدد. 
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 قانون العقوبات )القسم العام( نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA203  / ( القسم العام)قانون العقوبات  اسم / رمز المقرر 

    دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 الثانية  الفصل / السنة 

 90 الدراسية )الكلي(عدد الساعات 

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

اكتساب الطالب الحد األدنى من المعلومات حول المبادئ والقواعد األساسية الخاصة بقانون العقوبات  

 العراقي  

 االطالع على الواقع العملي للقضايا الجزائية من خالل استعراض وقائع قضائية فعلية وقرارات قضائية  

 معرفة وفهم اركان الجريمة وشروط واحكام أسباب االباحة وموانع المسؤولية والعقوبات الجزائية  

 تعليم الطالب كيفية الربط ما بين الجريمة وتوافر أركانها ومتى تخفف العقوبة ومتى تشدد وفق القانون 

 اكساب الطالب مهارة تكييف الواقعة وارجعاها الى النص الواجب التطبيق عليها  

 تعليم الطالب كيفية تحليل النصوص الجنائية ومقارنتها بالنصوص المقارنة من القوانين األخرى 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

الربط بينها  تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية -أ

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية  -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل اللجوء الى القواعد الجنائية لحل الواقعة -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمناقشة وابداء الرأي  -3أ

 تشجيع الطالب على المناقشة والحوار واالستنباط والتكييف القانوني -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 القدرة على اإلجابة على كافة أنواع األسئلة واالختبارات – 1ب 

 تية واوراق العمل وطرحها اثناء المحاضرة  اعداد الواجبات البي – 2ب 

 اجراء الحوارات والمناقشات بين الطلبة لتعزيز احترام الرأي اآلخر  – 3ب 

 القدرة على اإلفادة من آراء االخرين  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الفاعلة للطلبة اثناء المحاضرة 

 طرح األسئلة على الطلبة اثناء المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بحل الوقائع التي تمثل الجانب العملي من المقرر الدراسي

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية  

 المشاركة والنشاط اليومي 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التزام الطالب بالقيم األخالقية والقانونية    -1ج

 تحمل الطالب المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناطة به   -2ج

 الطالب بالمادة الدراسية من خالل وسائل الجذب الحسي وعرض الشاشة ترغيب   -3ج

 تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبرأيه للتوصل الى الحلول للوقائع المعروضة عليه     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

المنهج  إضفاء الحيوية على أجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية الموجودة في 

 الدراسي وبين الممارسة التطبيقية والواقع العملي 

 الحرص على ضمان أوسع مشاركة للطلبة 
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 طرائق التقييم 

 المشاركة الفاعلة في المحاضرة وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية وأداء االمتحانات  

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  المهارات  العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي   -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب المستمر الكتساب الخبرة   -3د 

 ب من السعي لحل المشكالت وتجاوز العقبات تمكين الطال -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 التقديم للموضوع  3 1
مفهوم قانون  

 العقوبات 
 مناقشات 

طرح 

اوليات  

 الموضوع 

2 3 
شرح مبدأ قانونية  

 والعقوبات الجرائم 

مبدأ قانونية  

 الجرائم والعقوبات 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

شرح 

 واسئلة 

3 3 

شرح نطاق تطبيق  

القانون الجنائي  

 من حيث المكان 

نطاق تطبيق  

القانون الجنائي  

 من حيث المكان 

مناقشات 

ومشار 

 كة

 كوز 

4 3 
شرح االستثناءات  

 على مبدأ اإلقليمية 

االستثناءات على  

 اإلقليمية مبدأ 
 كوز  اسئلة 

5 3 
بيان الجريمة  

 واركانها 
 مشاركة  مناقشات  الجريمة واركانها 

6 3 
شرح الركن 

 المادي للجريمة 

الركن المادي 

 للجريمة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

7 3 
شرح الركن 

 المعنوي للجريمة  

الركن المعنوي 

 للجريمة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

8 3 

شرح الركن 

الشرعي للجريمة  

وصور ارتكاب 

 الجريمة 

الركن الشرعي  

للجريمة وصور  

 ارتكاب الجريمة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

9 3 

شرح اركان  

الشروع في  

 الجريمة 

اركان الشروع في  

 الجريمة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

10 3 
شرح الجريمة  

 المستحيلة 
 كوز  أسئلة  الجريمة المستحيلة 

11 3 
المساهمة  شرح 

 الجنائية 
 المساهمة الجنائية 

مناقشة  

وورقة  

 عمل 

 مشاركة 

12 3 
شرح المساهمة  

 االصلية 
 المساهمة االصلية 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

13 3 
شرح المساهمة  

 التبعية 
 المساهمة التبعية 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 
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14 3 
بيان أسباب  

 االباحة 
 مشاركة  محاضرة  أسباب االباحة 

 امتحان  ورقة عمل  أداء الواجب شرح أداء الواجب 3 15

16 3 
شرح استعمال  

 الحق
 مشاركة  مناقشة  استعمال الحق

17 3 
شرح الدفاع 

 الشرعي 
 الدفاع الشرعي

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

18 3 
شرح أنواع 

 الجرائم 
 أنواع الجرائم 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

19 3 

تكملة شرح  

موضوع أنواع  

 الجرائم 

تكملة موضوع  

 أنواع الجرائم 

مناقشة  

 وتحليل 
 مشاركة 

20 3 

شرح المجرم 

والمسؤولية  

 الجنائية 

المجرم 

والمسؤولية  

 الجنائية 

 كوز  اسئلة 

21 3 
شرح سبب 

 المسؤولية الجنائية 

سبب المسؤولية  

 الجنائية 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

22 3 

شرح القصد 

الجرمي والقصد 

 الخطأ

الجرمي القصد 

 والقصد الخطأ 

مناقشة  

 وتحليل 
 كوز 

23 3 
شرح موانع 

 المسؤولية الجنائية 

موانع المسؤولية  

 الجنائية 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

 الضرورة  شرح الضرورة   3 24

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

 كوز  أسئلة  االكراه  شرح االكراه  3 25

26 3 
شرح أنواع 

 العقوبة 
 العقوبة أنواع 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

27 3 

بيان عقوبة  

اإلعدام والعقوبات 

 السلبة للحرية 

عقوبة اإلعدام  

والعقوبات السلبة  

 للحرية 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

 تفريد العقوبة  بيان تفريد العقوبة  3 28

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

29 3 
بيان الظروف  

 المخففة للعقوبة 

المخففة  الظروف 

 للعقوبة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 
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 البنية التحتية

 الكتب المقررة المطلوبة 
المبادئ العامة في قانون العقوبات لألستاذ الدكتور علي حسين الخلف  

 الشاوي واألستاذ الدكتور سلطان منذر  

 م  1968لسنة   11متن قانون العقوبات العراقي رقم  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 االحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز العراقية 

  المراجع االلكترونية ،مواقع

 االنترنيت ،.....
 المقاالت القانونية المتنوعة على شبكة االنترنت  

 قاعدة التشريعات العراقية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

العمل على تطوير المنهج الدراسي الخاص بالجامعات تجاوبا مع التطورات الحاصلة في البلد على مختلف  

األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية من اجل إيجاد الحلول المالئمة للحد من ظاهرة االجرام 

 التواصل االجتماعي . سيما االجرام االلكتروني المنتشر بكثرة مع تزايد استعمال وسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 
بيان إيقاف تنفيذ  

 العقوبة 

إيقاف تنفيذ 

 العقوبة 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 
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 مادة القانون االداري نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA204 القانون االداري/  اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثانية  الفصل / السنة 

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

يهدف المقرر معرفة المفاهيم االساسية في المقرر والقدرة على الربط بينها وتطبيقها عمليا  ، من خالل معالجة  

 موضوعاته في تعريف الطالب بمبادىء القانون االداري. 

القانون االداري وخصائص هذا القانون كونه قانون غير  دفع الطالب الى التعمق الجاد في نظريات تحديد اساس  

 مقنن وحديث النشأة ويستمد معظم قواعده من احكام القضاء 

 التعرف على طبيعة التنظيم االداري في العراق وبعض الدول المقارنة . 

 التعرف على نشاط االدارة ووسائلها وممارسة هذا النشاط واساليبه .

 اكتساب الطالب مهارات تساعده في ممارسة المهن القانونية .

دراسة وفهم الشخصية المعنوية والمرافق العامة وانواعها والوظيفة العامة واالموال العامة والقرارات االدارية  

 والعقود االدارية. 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية -أ

 ان يتعرف الطالب على طبيعة القانون االداري وخصائصه . -1أ

 معرفة مفهوم الشخصية المعنوية وانواعها والتمييز بينها .  -2أ

 ان يتعرف على وسائل االدارة العامة ونشاطها وان يميز بين اعمالها   -3أ

 تعلم وفهم التنظيم االداري في العراق . -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 ان يكتسب الطالب مهارة تحليل النصوص القانونية وتنمية ملكة التفكير القانوني له . – 1ب 

رة فحص المقررات االدارية والبحث في اركانها وبيان ما يصيبها من اوجه عدم  ان تكون للطالب مقد – 2ب 

 المشروعية .

 مهارة القدرة على تقديم االستشارة القانونية – 3ب 

مهارة كتابة التظلمات االدارية واكتساب الطالب القدرة والمهارة االدارية واستحضار الحجج واالسانيد   -4ب 

 القانونية وهذا ما يؤهله الشغال الوظائف المختلفة مستقبآل

 طرائق التعليم والتعلم 

 طريقة القاء المحاضرة الكترونيا مع توجيه اسئلة مباشرة الى الطلبة واشراكهم بالمحاضرة ،

 فتح حلقات نقاشية في قاعة الدرس ، والسماح للطالب بأبداء ارائهم .

 

 

 طرائق التقييم 

 

 اجراء اختبارات شفوية وتحريرية . 

 مشاركة الطالب وتفاعله بالدرس.

 

 

 الوجدانية والقيمية االهداف  -ج

 القدرة على التحدث امام جمهور من الناس والمناقشة . -1ج

 تعلم العمل الجماعي والتعاون في انجاز المهام . - 2ج

 القدرة على ابداء االراء القانونية .  -3ج

 انجاز المهام واالعمال المكلف بها بشكل مستقل .   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة االلقاء مصحوبة باالستجواب وتوجيه اسئلة مباشرة للطلبة واشراكهم بالمحاضرة .

 تكليف الطالب بكتابة تقرير له عالقة مباشرة بموضوعات المقرر الدراسي . 

 فتح حلقات نقاشية فلي قاعة الدرس واثارة موضوعات خالفية والسماح لهم بأبداء ارائهم . 

 

 طرائق التقييم 

 اجراء اختبارات شفوية وتحريرية . 

 مشاركة الطالب وتفاعله في قاعة الدرس .

 اداء االنشطة والواجبات المكلف بها .

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 قابلية ان يكون المتخرج ممثآل قانونيا  لالدارات العامة واالشخاص المعنوية العامة واالفراد . -1د 

 ان يكون محاميا  متخصصا  في محاكم القضاء االداري . -2د 

 ان يكون ناشطا في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات من تعسف االدارة .-3د 

 .ان يكون باحثا  في الشؤون القانونية  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

مخرجات التعلم  

 المطلوب 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 

 
3 

مقدمة في تعريف القانون  

 اإلداري
 3-2-1 3- 2- 1 د -ج -ب 

2 3 
نشأة القانون اإلداري  

 وخصائصه 
= = = 

 = = = مصادر القانون االداري  3 3

4 3 

القانون االداري  اساس 

وصلته بفروع القانون  

 االخرى 

= = = 

5 3 

الشخصية المعنوية،  

طبيعتها وتقسيمها  

 ونتائجها ونهايتها 

=  = 

6 3 

التنظيم االداري في  

العراق ، الضبط االداري 

مفهومه، وعالقة بالضبط  

 االداري الخاص 

= = = 

7 3 
مراجعة امتحان نظري 

 االجابات الكتروني وتقييم 
= = = 

8 3 

هيئات الضبط االداري  

والقيود التي ترد على  

 حرية الضبط االداري 

= = = 

9 3 

نظرية المرافق العامة، 

تعريفها، وعناصرها  

 وانواعها 

= = = 

10 3 
الوظيفة العامة ،مفهومها  

 ، تعريف الموظف 
= = = 

11 3 

طبيعة العالقة القانونية  

التي تربط الموظف  

 بالدولة  

= = = 

12 3 
تولي الوظيفة العامة، 

 وتعيين الموظفين 
= = = 

 = = = واجبات الموظف العام  3 13

14 3 
حقوق الموظفين  

 ومزاياهم 
= = = 

15 3 
النظام االنضباطي في  

 الوظيفة العامة 
= = = 

16 3 
الطعن بقرار فرض 

 العقوبة االنظباطية 
= = = 

 = = = انقضاء الرابطة الوظيفية   3 17
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
ود. مهدي  البرزنجي، عبد الوهاب  ود. عصام بدير د. محمد علي

 م. 1993ياسين السالمي،مبادئ واحكام القانون اإلداري،العراق، 

 محاضرات مطبوعة أ .د خالد رشيد علي المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

القوانين واألنظمة فيظل النشاط المتزايد في مجال العمل تحديث مستوى المقرر بشكل دوري حتى يعكس جديد  -1

 التشريعي 

 االستفادة من تكنلوجيا المعلومات واالنترنيت  -2

 إعطاء النشاط البحثي أهمية أكثر . -3

تخصيص ساعات عملية لربط المبادئ النظرية بالجانب العملي،واالستعانة بالمختصين من القضاة   -4

  اء اإلداريوالمستشارين في محاكم القض

 = = = التعريف باالموال العامة  3 18

19 3 
الحماية المدنية والجنائية 

 لالموال العامة
= = = 

 = = = استعمال المال العام  3 20

21 3 
القرارات االدارية،  

 تعريفها وانواعها 
= = = 

 = = = اركان القرارات االدارية 3 22

23 3 
تنفيذ القرارات االدارية 

 وانواعها 
= = = 

 = = = نهاية القرار االداري 3 24

 = = = العقداالداري،مفهومه  3 25

26 

 

 

27 

28 

29 

30 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 انواع العقود االدارية 

االحكام العامة في تنفيذ  

 العقد االداري

سلطة االدارة في العقد  

 االداري

 حقوق المتعاقد مع االدارة

 نهاية العقود االدارية 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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 مادة القانون التجاري نموذج وصف المقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA205القانون التجاري/  اسم / رمز المقرر 

 حضوري دوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثانية  الفصل / السنة 

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ العامة في القانون التجاري 

 بيان األعمال التجارية وتمييزها عن األعمال المدنية-2

 التعرف على التاجر وما هي شروط اكتساب الصفة التجارية؟-3

االمتناع عن  -مسك الدفاتر التجارية-اتخاذ اسم تجاري-التسجيل في السجل التجاري -التاجرالوقوف على واجبات -4

 المنافسة غير المشروعة.

 الوكالة بالعمولة.- التامين-تسليط الضوء حول بعض العقود التجارية مثل عقد " النقل-5

- والعمليات المصرفية "الحساب الجاريتسليط الضوء حول البيوع البحرية مثل البيع " سيف" والبيع "كاف". -6

 العتماد المستندي" ا
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األهداف المعرفية  -أ

 تطوير قابلية الطالب على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بقانون التجارة. -1أ

 تعليم وتشجيع الطالب على المناقشة والحوار.-2أ

 تعليم  الطالب س بل لجوء التاجر للقضاء. -3أ

 تطوير قابلية الطالب على فهم وتفسير نصوص القانون التجاري  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 أعداد تقارير قانونية تخص القانون التجاري. – 1ب 

 اجراء االختبارات العلمية للطلبة.  – 2ب 

 عمل نقاشات علمية بين الطلبة من خالل الحوار العلمي. – 3ب 

 القابلية على البحث العلمي    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 مشاركة الطالب الواسعة أثناء المحاضرة 

 طرح األسئلة العلمية على الطلبة. 

 ومفاجئة. أجراء اختبارات يومية  

 تكليف الطلب بنشاطات علمية وواجبات متكررة. 

 

 

 طرائق التقييم 

 

 االختبارات اليومية 

 االختبارات اإللكترونية  

 تكليف الطلبة بأعداد تقارير .

 تكليف الطلبة بالقيام بالنشاطات الصفية والمشاركة الفاعلة

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الطالب بالمادة العلمية.العمل على ترغيب -1ج

 تحمل الطالب المسؤولية القانونية وااللتزام بواجباته. - 2ج

 تنمية الثقة العالية للطالب بإمكانياته العلمية. - 3ج

 عرض المادة العلمية بشكل مبسط وباستخدام التقنية اإللكترونية.    -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 

عدد من الطالب في المحاضرة وإضفاء أجواء علمية تساعد الطالب في التفاعل    الحرص على مشاركة اكبر

 مع المحاضرات واالستفادة القصوى منها من خالل إعطاء امثله مناسبة للمواضيع العلمية.

 

 

 

 طرائق التقييم 

 

 الحضور المستمر للمحاضرات. 

 أداء االمتحانات اليومية. 

 أداء االمتحانات الشهرية 

 أعداد التقارير العلمية. 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والمشاركة مع بقية زمالئه.  -1د 

 متنوعة. توجيه الطالب بالحصول على المعلومات التي تخص المادة من مصادر -2د 

 تشجيع الطالب على كسب الوقت وعدم ضياعه واالستفادة من أساتذته. -3د 

 الدخول في الدورات العلمية واكتساب الخبرة.   -4د 
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 بنية المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 تفاعل  محاضرة  مقدمة التجاري تطور القانون  2 1

 األعمال التجارية  2 2
المقصود بالعمل  

 التجاري 
 تفاعل  محاضرة 

 مشاركة  محاضرة   األعمال المنفردة أنواع األعمال التجارية  2 3

 أسئلة  محاضرة  طباعة –صناعة  -توريد  االستئجار ألجل التأجير  2 4

 مناقشة  محاضرة  التامين -السياحةمكاتب  تكملة األعمال التجارية  2 5

 تفاعل  محاضرة   تمهيد وتقسيم   التاجر  2 6

 أسئلة  محاضرة  كامل األهلية  األهلية  2 7

 مناقشة  محاضرة   شروط التسجيل  السجل التجاري  2 8

 تفاعل  محاضرة  المقصود به   االسم التجاري   2 9

 أسئلة  محاضرة  أنواع الدفاتر التجارية  الدفاتر التجارية  2 10

11 2 
القواعد الخاصة بمسك 

 الدفاتر
 مشاركة  محاضرة  الجزاءات -األصول

12 2 
تقديم الدفاتر التجارية  

 للقضاء
 مشاركة  محاضرة  كلي -تقديم جزئي 

 المنافسة غير المشروعة  2 13
صور المنافسة غير  

 المشروعة 
 تفاعل  محاضرة 

 امتحان شفهي  2 14

 مراجعة عامة  2 15

 مشاركة  محاضرة  آثار عقد النقل   عقد النقل  2 16

 تفاعل  محاضرة  دفع األجرة التزامات الراكب 2 17

 أسئلة  محاضرة   التزامات الوكيل  الوكالة بالعمولة  2 18

 أسئلة  محاضرة  ضمانات الموكل  الضمانات   2 19

 تفاعل  محاضرة   أسس التامين الفنية  عقد التامين  2 20

 مشاركة  محاضرة  المؤمن له  عقد التامين   اطراف 2 21

 أسئلة  محاضرة  طلب التامين  أبرام عقد التامين  2 22

 أسئلة  محاضرة  دفع التعويض  التزامات المؤمن  2 23

 أسئلة  محاضرة  البيع "سيف"  البيوع البحرية  2 24

 مشاركة  محاضرة  التزامات البائع  اآلثار القانونية له 2 25

 مشاركة  محاضرة  التزامات األطراف البيع "فوب"   2 26

 أسئلة  محاضرة  تعريفه ، آثاره  الحساب الجاري  2 27

 مشاركة  محاضرة  آثاره  االعتماد المستندي  2 28

 امتحان  شفهي  2 29

 مراجعه عامة  2 30
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
- العقود التجارية– التاجر -العامةالنظرية  -القسم األول  -القانون التجاري

 القطاع االشتراكي، أ. د باسم محمد صالح - العمليات المصرفية

 القانون التجاري المراجع الرئيسية )المصادر( 

الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 
 مقاالت ذات صله بالقانون التجاري–تقارير 

اإللكترونية ،مواقع األنترنيت  المراجع 

 .....، 
 التقارير والمقاالت المنشورة على األنترنت  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

تطوير المناهج التدريسية واعتماد تقارير وأبحاث تجارية وإدخال التقنيات الحديثة في التعليم اإللكتروني  

 والمشاركة الفعالة من قبل الطلبة  
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 مادة المالية العامة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA206   العامة/المالية  اسم / رمز المقرر 

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 ثانية الدراسية السنة لا الفصل / السنة 

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 فهم مبادئ المالية العامة من نفقات وايرادات وموازنة عامة  -1

 القانونية التي تحكم ادوات الموازنة العامة وااليرادات العامةاستيعاب المبادئ  -2

 ادراك الطالب للقواعد القانونية التي تحكم مبادي الضريبة -3

 تعرف الطالب على ماهية االحكام القانونية المتعلقة بالنظام الضريبي في العراق  -4

 الشؤون المالية للدولةإيجاد تصور معرفي للقواعد الدستورية التي تحكم   -5

 

 

 

 

المتوقعة من الطالب يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ

 تفهم الطالب أهمية دراسة المالية العامة لطلبة القانون-1

 . 1982لسنة  113تفهم الطالب قوانين ضريبة الدخل والسيما قانون ضريبة الدخل العراقي ذي الرقم  -2

 يفهم الطالب أهمية الموازنة العامة وكيفية اعدادها وكيفية اعتمادها ومن ثم تنفيذها  -3

 تفهم واجبات السلطات التنفيذية والتشريعية في الرقابة على تنفيذ الموازنة -4

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

   يميز الطالب بين المالية العامة كمفهوم وبين التشريع المالي

 يميز الطالب بين حقوق الدولة المالية الضريبية وبين الحقوق االخرى  

 يميز الطالب بين كيفية التعامل مع المقيم وغير المقيم من وجهة النظر الضريبية

 يستوعب الطالب كيفية االستفادة مما درسه في المالية والتشريع المالي في حياته العملية.

 طرائق التعليم والتعلم  

  .طريقة المحاضرة 

 طريقة العرض الباور بوينت 

 طريقة المناقشة -

 .استراتيجية العصف الذهني
 

 طرائق التقييم  

 

 األسئلة الشفهية 

 المناقشة  

 االمتحانات التحريرية 

 االختبارات الذهنية 
 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 واالجتماعي للطالب البناء العلمي  -1ج

 ترصين الجانب الفكري والعملي للطالب   -2ج

 تحمل الطالب المسؤوليات القانونية  -3ج

 مراعاة الطالب للقيم القانونية في ممارسة العمل القانوني   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 

 والالصفية وخدمة المجتمع تفعيل المشاركة الحيوية للطالب في النشاطات العلمية الصفية 
 

 

 طرائق التقييم  

 

 تثبيت النشاطات الطالب 

 درجة المنافسة مع نظرائه

 تحديد تقييم الدرجة

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 أن يتمكن من التعلم ذاتيا

 أن يطور المهارات التقريرية  

 أن يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات إدراكية

 .أن يكون لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 تحديد المفاهيم  2 1
مفهوم علم المالية العامة   

 مشاركة  محاضرة وتطورها التاريخي 

2 
بيان األركان  2

والخصائص للنفقة  

 العامة

اركان النفقة العامة  

 مشاركة محاضرة  وخصائصها

3 
2 

 تحديد صور الدومين
الدومين العام والدومين  

 أسئلة  محاضرة الخاص 

بيان مفهوم الرسم  2 4

 ونطاقه
 أسئلة   مناقشة الرسم  

5 
تحديد القرض  2

 ومفاهيمه

مفهوم القرض العام 

 اختبارات أسئلة  وخصائصه 

6 
تحديد الموقف الفقهي  2

 للقرض العام 

والحديث موقف الفقه المالي 

 من القرض العام 
عصف  

 ذهني
 كوز 

7 2 
 امتحان تحريري شهري 

8 2 
 مشاركة  محاضرة  مفهوم الضريبة وخصائصها  بيان مفهوم الضريبة 

9 
2 

 تثبيت قواعد الضريبة 
قواعد فرض الضريبة 

 مشاركة محاضرة وضوابط الخضوع لها

10 2 
 أسئلة  مناقشة تقسيمات الضريبة تحديد صور الضريبة 

بيان مفهوم الموازنة  2 11

 العامة
 أسئلة   أسئلة  الموازنة العامة  

12 
2 

 تحديد طبيعة الموازنة
الطبيعة القانونية للموازنة 

 العامة
عصف  

 ذهني
 اختبارات

13 2 
 امتحان تحريري شهري 

14 2 
 مشاركة  محاضرة  مراحل الموازنة العام  بيان مراحل الموازنة

التعرف على صور   2 15

 الرقابة على الموازنة
 مشاركة محاضرة الرقابة على الموازنة العامة 

16 
بيان الضرائب في   2

 العراق

قانون ضريبة الدخل في  

 أسئلة  مناقشة العراق 

17 
2 

 تحديد نطاق الضريبة
نطاق سريان الضريبة من 

 أسئلة   أسئلة  حيث الزمان والمكان

18 
بيان سبل تحدي  2

 الدخل 

التعرف على دخل  اجراءات 

 المكلف
عصف  

 ذهني
 اختبارات
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 البنية التحتية 

 المالية العامة والتشريع المالي في العراق/ د.رائد ناجي احمد  الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية )المصادر( 

 المالية العامة من منظور قانوني / د.احمد خلف الدخيل 

 المالية العامة / د.طاهر الجنابي

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 )المجالت العلمية، التقارير(  
 احكام قضائية/ بحوث علمية / تقارير 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  

 .....، 

 مقاالت قانونية على شبكة االنترنت 

 القرارات المنشورة على المواقع االلكترونية للمحاكم

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 إجراء التحديثات على المادة العلمية ومواكبة التعديالت للتشريعات المالية وادخالها ضمن مفردات المادة

 

معرفة طرق تقدير   2 19

 الدخل 
 كوز  محاضرة طرق تقدير الدخل

20 2 
 امتحان تحريري شهري 

بيان صور جباية  2 21

 الضريبة 
 مشاركة  محاضرة جباية الضريبة

22 
التعرف على طرق   2

 الطعن الضريبي 

طرق الطعن بالضريبة 

 مشاركة  مناقشة الضريبيةوالجرائم 

التعرف على احكام   2 23

 قانون الضريبة 
 مشاركة أسئلة  قانون ضريبة العقار

24 2 
عصف   طرق الطعن بالضريبة بيان سبل الطعن

 ذهني
 أسئلة 

معرفة قواعد ضريبة  2 25

 العرصات
 أسئلة   محاضرة قانون ضريبة العرصات  

تحديد قواعد الضريبة  2 26

 الكمركية
 اختبارات محاضرة  الضريبة الكمركية 

بيان قواعد ضريبة   2 27

 اإلنتاج 
 كوز  محاضرة ضرائب االنتاج 

28  
 امتحان تحريري شهري 

معرفة احكام  2 29

 ضرائب التسجيل
 مشاركة أسئلة  ضرائب التسجيل

التعرف على ضريبة   2 30

 الطابع

عصف   ضريبة الطابع 

 ذهني
 أسئلة 
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 مادة النظم السياسية  نموذج وصف مقرر

 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA207 النظم السياسية /  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة

 السنة الدراسية الثانية  السنةالفصل / 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية لألنظمة السياسية   

 الحكم المختلفة االطالع على الواقع العملي لألنظمة السياسية من خالل استعراض أنظمة 

 معرفة وفهم النظم السياسية والنظريات الخاصة بها 

 تعزيز المعرفة بالنظم السياسية المطبقة في الدول المختلفة

 اكتساب المعلومات عن اسس االنظمة السياسية ومفاهيمها

 

 

 

من   المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  يوفر وصف 

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:

 االهداف المعرفية -أ

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل األنظمة السياسية -1أ

 القدرة على استنباط القواعد والمبادئ لنظريات الحكم السياسي  -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي -3أ

 تشجيع الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر  -4أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي – 1ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات.  – 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  – 3ب 

 التغذية الراجعة  – 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف الدراسي 

 االسئلة للطلبة خالل المحاضرة طرح 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية 

 طرائق التقييم  

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في الصف

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 االلتزام الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به.   -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس. -2ج

 االسرة.   تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في قضايا -3ج

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية.   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة   •

   .التطبيقية والواقع العملي

 . مشاركة للطلبةالحرص على ضمان اوسع   •
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 طرائق التقييم  

 

 المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات 

 

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  المهارات  العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل.  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات. -2د 

 لخبرة والمهارة. االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب ا -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات.  -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

30 

التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 اسم الوحدة/ أو الموضوع

طري

قة  

التعل

 يم

طريقة 

 التقييم

1 
بالنظم   1 التعريف 

 السياسية 

تاريخ النظم   تقديم وتأصيل 

 محاضرة   السياسية 
العصف 

 الذهني 

2 
النظم   1 بأنواع  االلمام 

 السياسية 

استنادا   الحكومات  انواع 

 مشاركة  محاضرة   الى وسيلة اسناد السلطة

3 
بالنظم   1 التعريف 

 السياسية 

النظم    / الفردية  الحكم  نظم 

 الملكية

فهم 

 وتحليل 

ورقة 

 عمل 

 مشاركة  مناقشة  الدكتاتورية النظم  العلم بالنظم السياسية  1 4

5 

مصادر   1 تحديد 

 االلتزامات 

الديمقراطية/   الحكم  نظم 

الديمقراطية   مفهوم 

 وتاريخها 

 كوز  اسئلة 

6 
االحاطة بصور النظم   1

 السياسية 

صور الديمقراطية ) النيابية  

 والمباشرة وشبه المباشرة( 
 مناقشة 

مناقشة  

 حرة

 االجابات مراجعة وامتحان نظري وتقييم  1 7

8 

بمعلومات   1 التزويد 

 االنتخاب 

التكييف    / االنتخاب 

هيئة   وتكوين  القانوني 

 الناخبين 

 محاضرة 
العصف 

 الذهني 

9 
بإجراءات   1 التعريف 

 االنتخاب 

التمهيدية   االجراءات 

 كوز  اسئلة  لالنتخاب / نظم االنتخاب 

10 

الفصل   1 بمبدأ  االحاطة 

 بين السلطات 

النظم   السياسية  انواع 

استنادا الى مبدأ الفصل بين  

 السلطات 

 مشاركة  نقاش 

11 

الفعل  1 على  التعرف 

 الضار

بين   الفصل  مبدأ  مفهوم 

ومبدأ   ونشأته  السلطات 

 التدرج بين السلطات 

فهم 

 وتحليل 
 تقرير 
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12 

التعريف بانواع النظم   1

 السياسية 

السياسية/   النظم  أنواع 

والنظام    ، البرلماني  النظام 

 الرئاسي  

 محاضرة 
مناقشة  

 حرة

13 

1 

بأنواع   االحاطة 

 االلنظم السياسية 

النظام   ( الجمعية    حكومة 

المختلط   النظام  المجلسي( 

الحكم في فرنسا في  )نظام 

دستور     –   1958ظل 

 المؤسسات الدستورية( 

 مشاركة  محاضرة 

 امتحان شفهي شامل  1 14

 مراجعة عامة للمادة وتسليم درجات السعي للطلبة 1 15

16 

)التأصيل   الدولة القانونية  1 القانونية  الدولة 

الدولة   لفكرة  التاريخي 

 القانونية( 

 مشاركة  محاضرة 

17 

الدولة   1 عن  مقدمة 

 القانونية 

القانونية   الدولة  مفهوم 

 اسئلة  محاضرة  وخصائصها 

18   
الدولة   اساس دولة القانون  1 خضوع  اساس 

 للقانون 
 مشاركة  مناقشة 

19 

الدولة   1 ضمانات 

 القانونية 

 ضمانات الدولة القانونية 

 كوز  محاضرة 

20 
مفهوم االحزاب السياسية )   السياسية االحزاب  1

 التعريف والنشأة( 

فهم 

 وتحليل 
 اسئلة 

21 
 عناصر الحزب  أركان األحزاب  1

 محاضرة 
العصف 

 الذهني 

 اسئلة  مناقشة   العضوية في الحزب  عناصر األحزاب  1 22

 امتحان شفهي  1 23

24 
 عناصر األحزاب  1

 التنظيم الحزبي 
فهم 

 وتحليل 

مناقشة  

 حرة

 نشاط  تحليل  االيدلوجية  عناصر األحزاب  1 25
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 البنية التحتية  -11

 األنظمة السياسية/ د. حميد حنون  الكتب المقررة المطلوبة 

 النظم السياسية في العالم المعاصر / سعاد الشرقاوي  المراجع الرئيسية )المصادر(

أ/ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  )

 تقارير ومقاالت مطبوعة 

 

،مواقع   االلكترونية  المراجع  ب/ 

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية متنوعة على شبكة االنترنت 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية  

 قاعدة التشريعات العراقية 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

العمل على تطوير المنهج من خالل تجاوز القديم واضافة الجديد الذي يطرأ فيما يتعلق بمواضيع النظم السياسية، 

واستعراض بعض النظم السياسية، وكذلك االبحاث العلمية للمستجدات التكنولوجية وبيان تاثيرها على النظم  

 هذا الصدد. السياسية وعلى القواعد القانونية والدستورية التي تحكمها ب

 

26 
انواع النظم الحزبية / نظام   انواع النظم الحزبية  1

 الحزب الواحد
 اسئلة  محاضرة 

27 
 نظام الثنائية الحزبية  النظم الحزبية  1

 اسئلة 
مناقشة  

 حرة

28 

النظم   1 توصيف 

 الحزبية 

 نظام تعدد األحزاب 

 نقاش  محاضرة 

 امتحان تحريري  1 29

 مراجعة عامة  1 30
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 مادة اللغة االنلكيزية  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA208  اللغة االنكليزية/  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثانية  الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

اكتساب الطالب مهارات القراءة والتحدث واالستماع والكتابة باللغة االنكليزية من خالل اعتماد الكتاب 

  Headway Pre-Intermediateالمنهجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضبا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة، والبد من الربط بينها  

 البرنامج. وبين وصف 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ

 تعليم الطالب المصطلحات القانونية االنكليزية الخاصة بالقانون الدستوري واالداري  -1أ

   احاطة الطالب بالمعرفة العامة باللغة االنكليزية  -2أ

 تعليم البحث في القاموس -3أ

 تطوير القابلية للكتابة باالنكليزي  -4أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر   االهداف  -ب 

 التحدث باللغة االنكليزية    - 1ب 

 الكتابة باللغة االنكليزية   – 2ب 

 توضيح المصطلحات ومفاهيم القانون الدستوري واالداري باللغة االنكليزية .   – 3ب 

 التغذية الراجعة  -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الواسعة الطلبة في الصف الدراسي  

 طرح األسئلة للطلبة خالل المحاضرة  

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية 

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في الصف

 البيتية واعداد التقاريرالواجبات 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التزام الطالب بالقيم األخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناطة به   -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس -2ج

 بقدرته على التحدث باللغة االنكليزية تعزيز الثقة لدى الطالب   -3ج

عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة بالمصطلحات القانونية     -4ج

 االنكليزية 

 طرائق التعليم والتعلم  

.اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة 1

 والممارسة التطبيقية والواقع العملي

 .الحرص على ضمان أوسع مشاركة للطلبة 2

 طرائق التقييم 

 المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات 
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والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات  العامة -د 

 الشخصي (

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات  -2د 

 نكليزية االنخراط في التدريب لكسب الخبرة والمهارة باللغة اال -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط  وادارة الوقت وفق األولويات  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
Constitutional 

law 

Nature of 

Constitutional 

Law 

 محاضرة
العصف  

 الذهني 

2 1 Constitutional 

law 

Sources of 

Constitutional 

law   

 مشاركة محاضرة

3 1 Constitutional 

law 

Making of 

Constitution 
 مناقشة

امتحان 

 شفهي 

4 1 Constitutional 

law 

Contents of 

Constitution 

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

5 1 Constitutional 

law 

Classification of 

Constitution 
 كوز  محاضرة

6 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 1- Getting 

to Know you 
 محاضرة

العصف  

 الذهني 

7 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 2- The way 

we live 
 مشاركة مناقشة

8 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 3- It all 

went wrong 

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

9 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 4- Let’s go 

shopping 
 تقرير  محاضرة

10 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 5- What do 

you want to do? 
 مناقشة حرة محاضرة

11 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 6- Tell me! 

What’s it like? 
 مناقشة

امتحان 

 شفهي 

12 1 Headway Pre- 

Intermediate   
Unit 7- Fame 

فهم 

 وتحليل
 مشاركة

13 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Articles & 

papers 
 ورقة عمل  محاضرة

 امتحان الفصل االول  1 14

 مراجعة عامة للمادة، وتسليم درجات سعي الفصل االول للطلبة  1 15

16 1 Administrative 

Law 

Administrative 

Law in General 

العصف   محاضرة

 الذهني 

17 1 Administrative 

Law 

Characteristics 

of 

Administrative 

Law   

 مشاركة محاضرة

18 1 Administrative 

Law 

Liability and 

legality of 

Administration 

امتحان  مناقشة

 شفهي 

19 1 Administrative 

Law 

Delegated 

legislation 

فهم 

 وتحليل

 مشاركة
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
S.J AL-Kadhem. Constitutional and Administrative Law 

John and Liz Soars. New Headway Plus Pre-Intermediate 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
Stephen Waddoms. Introduction to the study of law 

Riyadh M.S Al-qaysi. Introduction to the study of law 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية، التقارير،.....(  
Constitution law of Iraq 2005 

المراجع االلكترونية، مواقع  

 االنترنيت،...

 االكاديمية موقع المجالت العلمية 

 قاعدة التشريعات العراقية 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 الحاجة الى اعتماد كتاب منهجي جديد. 

 الحاجة الى استخدام االختبارات الصوتية في االمتحانات. 

 

20 1 Administrative 

Law 
Ombudsmen  

 كوز  محاضرة

21 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 8- Do’s 

and don’ts 

العصف   محاضرة

 الذهني 

22 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 9- Going 

places 

 مشاركة مناقشة

23 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 10- Scared 

to death 

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

24 1 
Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 11- Things 

that changed the 

world 

 تقرير  محاضرة

25 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 12- 

Dreams and 

reality 

 مناقشة حرة محاضرة

26 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 13- 

Earning a living 

امتحان  مناقشة

 شفهي 

27 1 Headway Pre- 

Intermediate 

Unit 14- Family 

ties 

فهم 

 وتحليل

 مشاركة

28 1 
Headway Pre- 

Intermediate 

Articles & 

papers 

 ورقة عمل  محاضرة

 امتحان الفصل الثاني 1 29

 وتسليم درجات سعي الفصل الثاني للطلبة مراجعة عامة للمادة،  1 30
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 مادة الحاسوب  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA209   /أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 المرحلة الثانية  الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 تاريخ إعداد هذا الوصف 
1 /9 /2022 

 أهداف المقرر 

 . 2010اكتساب الطالب مهارة التشغيل والتعامل مع برنامج وورد 

 . 2010اكتساب الطالب مهارة التشغيل والتعامل مع برنامج بوربوينت 

 . 2010اكتساب الطالب مهارة التشغيل والتعامل مع برنامج اكسل 

 .وتطبيقيا وعملياوطرق التعامل معها نظريا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

لتهيئة الطالب للتعامل مع التطبيقات المكتبية المختلفة وشبكات االنترنيت بشكل منطقي وصحيح وتدريبه  

 على المبادئ األساسية للتطبيقات المكتبية )مجموعة اوفيس(.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  

 اكتساب الطالب القدرة والمهارة والخبرة في إمكانية التعامل مع التطبيقات المكتبية المختلفة للحاسوب.  

 اكتساب الطالب القدرة والمهارة والخبرة في إمكانية التمييز بين أنواع الشبكات المختلفة.

 التعامل مع التطبيقات المكتبية والشبكات الحاسوبية نظريا وعمليا. 

 الب لمفهوم الشبكات والبحث على االنترنيت اكتساب الط

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 ان يحدد الطالب الوظائف األساسية لتطبيقات المكتبية المختلفة.  

 ان يميز الطالب بين أنواع الشبكات المختلفة واستخداماتها.

 ان يفهم الطالب مكونات البيئة االلكترونية. 

  المهارات الخاصة بالمادة.تنمية 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرة.

 المناقشة.

 التقارير القصيرة. 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفهية 

 االختبارات التحريرية 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكتساب الطالب لمفهوم اخالقيات عالم االنترنيت.  -1ج

 العلميالتحفيز على البحث  -2ج

 مراعاة االمانة العلمية في البحث  -3ج

 التعاون الجماعي  -4ج

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  -د 

 االنخراط في دورات التدريب  -1د 

 التطوير الذاتي  -2د 

 المشاركة في ورش العمل -3د 

 الخريجين متابعة  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
التعريف ببرنامج الوورد  

 نظري  2010برنامج وورد  واهميته
اختبارات  

 يومية

 + علمي  نظري 2010برنامج وورد  أوامر تبويب ملف  1 2
اختبارات  

 يومية

3 1 
أوامر تبويب الشريط  

 الرئيسي 
 2010برنامج وورد 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

4 1 
أوامر تبويب الشريط  

 تكملة  -الرئيسي 
 2010برنامج وورد 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 2010برنامج وورد  أوامر تبويب ادراج  1 5
اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

6 1 
- أوامر تبويب ادراج

 تكملة
 2010برنامج وورد 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 2010برنامج وورد  أوامر تبويب تخطيط  1 7
اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 2010برنامج وورد  أوامر تبويب مراجع  1 8
اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 2010برنامج وورد  أوامر تبويب عرض  1 9
اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 مراجعة لما سبق  1 10

 امتحان  1 11

12 1 
التعريف ببرنامج االكسل  

 واستخداماته
 نظري  2010 اكسلبرنامج 

اختبارات  

 يومية

13 1 
الواجهة الرئيسية لبرنامج 

 2010اكسل 

اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

 أوامر تبويب ملف  1 14
اختبارات   + علمي  نظري 2010اكسل برنامج 

 يومية

 ادخال البيانات وتحريرها 1 15
اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

16 1 
ادخال البيانات وتحريرها 

 تكملة

اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

 التنسيق في البرنامج  1 17
اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

 النقل والنسخ في البرنامج 1 18
اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

19 1 
أوامر تبويب الصفحة  

 الرئيسية

اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

 أوامر تبويب ادراج  1 20
اختبارات   + علمي  نظري 2010برنامج اكسل 

 يومية

21 1 
- تبويب ادراجأوامر 

 تكملة
 2010برنامج اكسل 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية
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22 1 
- أوامر تبويب ادراج

 تكملة
 2010برنامج اكسل 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 2010برنامج اكسل  أوامر تخطيط الصفحة  1 23
اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 مراجعة لما سبق  1 24

 امتحان  1 

 البرنامجمقدمة عن  1 25
  بوربوينتبرنامج 

2010 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 انشاء العروض التقديمية  1 26
برنامج بوربوينت  

2010 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 انشاء االشكال والجداول  1 27
برنامج بوربوينت  

2010 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

28 1 
تحريك الشرائح  

 والحركات 

بوربوينت  برنامج 

2010 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 عرض الشرائح  1 29
برنامج بوربوينت  

2010 

اختبارات   + علمي  نظري

 يومية

 مراجعة عامة  1 30

 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
وزارة التعليم   -الجزء الثاني – اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية

 دائرة البحث والتطوير  -العلميالعالي والبحث 

  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 االستفادة منه قدر االمكان من قبل الطلبة.ان يتضمن المنهج العديد من التطبيقات العملية لكي تتم 
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 قانون العقوبات )القسم الخاص(  مادة نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية   المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA301 /(القسم الخاص )قانون العقوبات  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة 

 الثالثة السنة الدراسية  الفصل / السنة 

   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 معرفة الطالب بالنظريات القانونية المختلفة 

 معرفة الطالب تحليل النظريات القانونية. 

االخالقية والقواعد الدينية والقواعد تمييز الطالب بين القواعد القانونية والقواعد العرفية والقواعد 

 االجتماعية 

الحلول لمختلف   إيجاد تمكين الطالب من التزود بمستوى من المعرفة بمجال القانون لكي يتمكن من 

 المشكالت التي تواجهه في المجال العملي.

 الوطنية تعزيز روابط االنتماء والمواطنة بما ينسجم مع قيم المجتمع العراقي والوحدة 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

المتاحة. والبد من الربط بينها  تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

       معرفة الطالب بنظريات القانون المختلفة. - 1أ

معرفة الطالب بموقف القانون العراقي من القضايا العامة، وان يتعرف على طبيعة البناء القانوني في   -2أ

 الدولة.

ان يميز الطالب بين انواع الدعاوى القضائية ، والجهات القضائية المختصة بنظرها وانواع القواعد   -3أ

 . القانونية المطبقة فيها

عليه من وقائع   ض ما يعران يتعلم الطالب اجراءات رفع الدعاوى القضائية وشروطها واعمالها على -4أ

 الخاصة بفروع القانون كافة 

 المهاراتية الخاصة بالمقرر   االهداف -ب 

 ان يكتسب الطالب مهارة التحليل القانوني الدقيق وتنمية ملكة التفكير القانوني لديه. – 1ب 

 ان يكتسب الطالب المقدرة والمهارة على تقديم االستشارات واآلراء القانونية. – 2ب 

القضائية المختصة ومهارة استحضار الحجج  ان يكتسب الطالب القدرة على الترافع امام المحاكم  - 3ب 

 واالسانيد القانونية 

  ان يكتسب الطالب الخبرة في فهم النصوص القانونية الجزائية.   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 طريقة االلقاء مصحوبة باالستجواب بتوجيه االسئلة المباشرة للطلبة واشراكهم في المحاضرة. 

 افتراضية اثناء قاعة الدرس وتشكيل مجموعات من الطلبة. اقامة محاكمات 

 تكليف الطالب بكتابة تقارير ذات العالقة بموضوعات المقرر الدراسي.

 فتح حلقات نقاشية في قاعة الدرس واثارة موضوعات خالفية والسماح للطلبة بأبداء آرائهم وتبادلها

 

 طرائق التقييم 

 

 وتحريرية. اجراء اختبارات شفوية 

 مشاركة الطالب وتفاعله في قاعة الدرس.

 اداء االنشطة والواجبات المكلف بها.
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على التحدث امام جمهور من الناس والمناقشة . -1ج  -1ج

 تعلم العمل الجماعي والتعاون في انجاز المهام. - 2ج

 القانونية. القدرة على ابداء اآلراء  -3ج

 انجاز المهام واالعمال المكلف بها بشكل مستقل   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 طريقة االلقاء مصحوبة باالستجواب بتوجيه االسئلة المباشرة للطلبة واشراكهم في المحاضرة. 

 اقامة محاكمات افتراضية اثناء قاعة الدرس وتشكيل مجموعات من الطلبة. 

 بكتابة تقارير ذات العالقة بموضوعات المقرر الدراسي.تكليف الطالب 

 فتح حلقات نقاشية في قاعة الدرس واثارة موضوعات خالفية والسماح للطلبة بأبداء آرائهم وتبادلها .

 

 

 طرائق التقييم 

 

 اجراء اختبارات شفوية وتحريرية. 

 مشاركة الطالب وتفاعله في قاعة الدرس.

 والواجبات المكلف بها.االنشطة  اداء

 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 يكون محاميا  متخصصا  في المحاكم المختلفة. ان  -1د 

 االخرى.  العامة والمؤسسات القابلية على ان يكون المتخرج موظفا  حقوقيا  في اإلدارات  -2د 

 ان يكون ناشطا  في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات وتدعيم مبدأ سيادة القانون. -3د 

 على ان يكون باحثا  في الشؤون القانونية المختلفة محليا ودوليا .   القابلية   -4د 
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 المقرر بنية 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1أ 3 1 العملةةة    تزوير  جريمةةة 

الةةةنةةةقةةةديةةةة  واالوراق 

 وتزييفها

ج-ب -أ  1-2-3 -4  

2أ 3 2 تةةةزويةةةر    جةةةريةةةمةةةة 

)تةةعةةريةف   الةةمةةحةةررات 

اركةةةان   الةةةتةةةزويةةةر، 

 التزوير(

= = 

3أ 3 3 التزويرعقوبة    = = 

4أ 3 4  = = توضيح جريمة الرشوة 

1ب  3 5 جريمةة االنتفةاع المةادي   

 )االختالس(
= = 

2ب  3 6 االسةةةةةتةالء،    جةريةمةةة 

مةن  االنةتةفةةاع  جةريةمةةة 

 جور العمال

= = 

3ب  3 7  = = جريمة االغتصاب 

ج-ب -أ 3 9 الةعةر     هةتةةك  جةريةمةةة 

 وجريمة الفعل الفاضح
= = 

 = = جريمة القتل العمد = 3 10

القتةةل   = 3 11 عقوبةةة جريمةةة 

 العمد
= = 

 = = تتمة الموضوع = 3 12

االعذار المخففة للعقاب   = 3 13

 على جريمة القتل العمد 
= = 

الضةةةةةةرب   = 3 14 جةةةريةةةمةةةة 

 المفضي للموت
= = 

 = = جريمة القتل الخطأ = 3 15

الجرائم الماسةةةة بحرية   = 3 16

 اإلنسان )الخطف(
= = 

الماسةة بسةالمة  الجرائم   = 3 17

 االنسان )االيذاء العمد(
= = 

بةةجةةريةةمةةة   = 3 18 الةةتةةعةةريةةف 

 السرقة
= = 
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اركان جريمة السةةةةرقة   = 3 19

الةةةةمةةةةادي   )الةةةةركةةةةن 

 والمعنوي(

= = 

بيةان عقوبةة السةةةةرقةة   = 3 20

الةمشةةةةةةدة   )الةعةقةوبةةة 

 والمخففة(

= = 

 = = تتمة الموضوع = 3 21

خيةانةة االمةانةة )التعريف   = 3 22

االمةةةانةةةة  بةةةخةةةيةةةانةةةة  

الجرائم   وتمييزهةةا عن 

 االخرى(

= = 

اركةةان جريمةةة خيةةانةةة   = 3 23

 االمانة
= = 

جةريةمةةة  = 3 24 عةلةى  الةعةقةةاب 

 خيانة االمانة
= = 

االحةةتةةيةةال   = 3 25 جةةريةةمةةة 

بةجةريةمةةة  )الةتةعةريةف 

 االحتيال(

= = 

جةريةمةةة  = 3 26 اركةةان  بةيةةان 

 االحتيال
= = 

 = = عقوبة االحتيال = 3 27

جريمةة اعطةاء صةةةةةك  = 3 28

بدون رصةةيد )التعريف  

 بالجريمة(

= = 

اركةةان جريمةةة اعطةةاء   = 3 29

 صك بدون رصيد
= = 

عقوبةة جريمةة اعطةاء   = 3 30

 صك بدون رصيد
= = 
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 البنية التحتية 

 شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات   الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

 شرح احكام القسم الخاص / د. جمال ابراهيم الحيدري 

 شرح قانون العقوبات القسم الخاص / د. فخري عبد الرزاق الحديثي  

د. علي حسين الخلف، د.   شرح قانون العقوبات القسم االعام  /

 سلطان الشاوي   

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 المجالت القانونية واحكام المحاكم العراقية  

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 موقع المجالت االكاديمية العراقية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

 

 تحسين مضامين المقرر بالشكل الذي يجعلها تواكب التغييرات والتطورات التشريعية في العراق 
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 المرافعات المدنية واالثبات والمحاماة مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية   المؤسسة التعليمية 

 القانون  العلميالقسم 

 LA302 المرافعات المدنية واالثبات والمحاماة/  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثالثة  الفصل / السنة 

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 الخريجين من ممارسة التخصص القانوني بصورة تطبيقية. تمكين 

 اكساب الخريجين القدرة على اعداد صيغ مختلفة للدعاوى.

 تمكين الخريجين من فهم طبيعة عمل وتشكيالت النظام القضائي.  -3

 اعداد خريجين قادرين على نشر الثقافة القانونية.  -4

 اساليب ومناهج االثبات بالصيغة التي تضمن حقوقه.تمكين الخريجين من استعمال  -5

 
 

 

 

 

 

مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا   

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ

 التعرف على قوانين المرافعات واالثبات والمحاماة.  -1أ

 على االجراءات القانونية بصورة عامة.  التعرف -2أ

 .من الناحية الشكلية والموضوعية تحريرها،على الدعوى القضائية وكيفية  التعرف -3أ

 التعرف على طرق الطعن باالحكام القضائية.  -4أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر   االهداف -ب 

 . على تحليل النصوص القانونية والمبادئ القانونية العامة القدرة  - 1ب 

 . القدرة على الترافع أمام المحاكم  - 2ب 

 . القدرة على الربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي  - 3ب 

 القدرة على تحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 . النظريةالمحاضرات 

 . تكليف الطالب بواجبات منزلية

 .القيام بزيارات ميدانية للمحاكم

 المحاكم االفتراضية. 

 تكليف الطلبة باعداد اوراق بحثية. 

 طرائق التقييم 

 االختبارات التحريرية. 

 االختبارات الشفهية. 

 مدى فاعلية الطالب ومشاركته في المحاضرة.  

 عداد اوراق عمل وعرضها في الصف.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تدعيم القيم القانونية -1ج

 ترسيخ مبادئ العدالة القانونية.  -2ج

 حث الطلبة على االشتراكات في النشاطات االنسانية.  -3ج

 الجماعي المشاركة في العمل التعاوني  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 حث الطلبة على المشاركة بالمحاضرة.

 . حث الطلبة الى قراءة مراجع معينة واالطالع على التطبيقات العملية وتحليلها

 اعداد مشاريع بحثية )اوراق عمل(.

 طرائق التقييم 

 

  . التحريرية من خالل طرح اسئلة تطبيقية ختبارات اال

 االمتحانات العملية التطبيقية. 

 . ختبارات الشفويةاال

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 . بناء شخصية قانونية مستقلة قادرة على التواصل-  -1د 

 كيفية استثمار الوقت واستغالله بشكل بناء.   -2د 

 اعتماد الطرق الدبلوماسية والمرونة في التعامل.  -3د 

 االعتماد على الذات. -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع

30 

 الساعات 

90 
 مخرجات التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 لقانون المرافعات المبادئ العامة  3 1

تعريف قانون  

المرافعات، واسسه  

 واهدافه

 محاضرة 

المشاركة 

في 

 المناقشة

2 

3 

 المرتكزات االساسية للقضاء 

استقالل القضاء،  

والية المحاكم، 

ضمانات صحة  

 التقاضي 

 محاضرة 

المشاركة 

في 

 المناقشة

3 

3 

 التقسيمات القضائية 

محاكم الدرجة  

االولى، االستئناف، 

 التمييز

 محاضرة 

العصف 

 الذهني

4 

3 

 التقاضي امام المحاكم 

اختصاص المحاكم  

النوعي والوظيفي 

 والمكاني

 مناقشة

المشاركة 

في 

 المناقشة

5 
3 

 الدعوى القضائية
ماهيتها، اجراءاتها،  

 التبليغات القضائية
 محاضرة 

االمتحان 

 الشفوي 

6 
3 

 المرافعة
الحضور والغياب،  

 بالخصومةالوكالة 
 محاضرة 

الواجب 

 البيتي

7 

3 

 نظام الجلسة، الدفوع 

التعريف بالدفوع  

وبيان حكمتها، 

 وانواعها

 اسئلة

المشاركة 

في 

 المناقشة

8 

3 

 الدعوى الحادثة 
ماهيتها، شروطها،  

 الحكم فيها 
 محاضرة 

المشاركة 

في 

 المناقشة

9 

3 

 االحوال الطارئة على الدعوى 

وقف المرافعة، 

المرافعة،  انقطاع 

 التنازل 

 محاضرة 
االمتحان 

 اليومي

10 

3 

 اسئلة ماهيتهما، واثارهما  العر  وااليداع

المشاركة 

في 

 المناقشة

11 

3 

 التحكيم 
تعريفه، نطاقه، 

 اجراءاته، اثاره

فهم  

 وتحليل 

المشاركة 

في 

 المناقشة

12 

3 

 القرارات المؤقته

القضاء المستعجل،  

االوامر على 

العرائض، الحجز  

 االحتياطي

 محاضرة 
العصف 

 الذهني

13 

3 

 اجراءات اصدار االحكام

تعريف الحكم  

القضائي، النفاذ  

المعجل، مصاريف 

 الدعوى 

امتحان 

 سريع

المشاركة 

في 

 المناقشة
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14 

3 

 محاضرة  االحكام العامة للطعن  طرق الطعن باالحكام 

المشاركة 

في 

 المناقشة

15 

3 

االعترا  على الحكم الغيابي،  

 االستئناف، اعادة المحاكمة

ماهيتهما، واالحكام 

 القابلة للطعن 

التوقف  

لقياس  

االستيعا

 ب

االمتحان 

 اليومي

16 

3 

 التمييز، تصحيح القرار التمييزي، 

اسباب الطعن  

التمييزي،  

 والتصحيح 

 محاضرة 
العصف 

 الذهني

17 

3 

 اعترا  الغير 

االحكام القابلة للطعن  

عن طريق اعترا   

 الغير 

 محاضرة 
االمتحان 

 التحريري 

18 

3 

 مبادئ قانون االثبات 

اهمية االثبات، 

شروط الواقعة محل 

 االثبات

المشاركة  محاضرة 

في 

 المناقشة

19 

3 

 اهداف واسس قانون االثبات

منح القاضي دور  

ايجابي، عبء 

 االثبات

المشاركة  محاضرة 

في 

 المناقشة

20 
3 

 السندات الرسمية  ادلة االثبات، االدلة الكتابية
الواجب  محاضرة 

 البيتي

21 
3 

 اسئلة السندات العادية  ادلة االثبات، االدلة الكتابية
العصف 

 الذهني

22 

3 

 االقرار، االستجواب 
شروط االقرار، 

 شروط االستجواب

المشاركة  محاضرة 

في 

 المناقشة

23 

3 

 الشهادة، القرائن، اليمين 

نطاق االثبات  

بالشهادة، انواع  

 القرائن، واليمين 

المشاركة  محاضرة 

في 

 المناقشة

24 

3 

 المعاينة، الخبرة 

سلطة القاضي في  

تقديرها، حجية  

 الخبرة 

 محاضرة 
االمتحان 

 التحريري 

25 

3 
تعريف المحاماة، وصفات  

 المحامي

تعريف المحامي، 

 هدف المحاماة 
 اسئلة

المشاركة 

في 

 المناقشة

26 

3 

ممارسة واجبات المحامي، شروط 

 مهنة المحاماة

واجبات قانونية،  

ومتطلبات ممارسة 

 المهنة 

التوقف  

لقياس  

االستيعا

 ب

المشاركة 

في 

 المناقشة

27 
3 

 محاضرة  انواع الصالحية صالحية المحامي
الواجب 

 البيتي

28 
عمل المحامي غير العراقي في  3

 العراق

شروط ممارسة 

 المهنة 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني

29 

3 
السلوك المهني لممارسة ضوابط 

 المحاماة 

التعريف بقواعد  

 السلوك 
 محاضرة 

المشاركة 

في 

 المناقشة

30 
3 

 المسؤولية القانونية للمحامي
المسؤولية المدنية،  

 الجزائية، التاديبية
 اسئلة

االمتحان 

 التحريري 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 

 شرح قانون المرافعات المدنية / د. ادم وهيب النداوي. 

 شرح قانون المرافعات/ د.مدحت المحمود.

 شرح قانون االثبات/  د. ادم وهيب النداوي. 

 محاضرات في قانون المحاماة

 المراجع الرئيسية )المصادر(

 شرح قانون االثبات/ د.عصمت عبد الحميد 

 حيدرشرح قانون المرافعات/ د. صادق 

 الوسيط في قانون المرافعات المدنية/  د. عباس العبودي. 

 . شرح أحكام قانون االثبات العراقي/ د.عباس العبودي

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 القرارات القضائية وجميع المجالت العليمية والتقارير المنشورة 

االلكترونية ،مواقع  المراجع 

 االنترنيت ،.....

موقع المحكمة االتحادية العليا العراقية، موقع محكمة التمييز  

 العراقية، مواقع محاكم التمييز العربية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

 التوسع في تطبيق االنظمة الحديثة في التدريس. 

 المرافعات واالثبات والمحاماة. التركيز على اخر المستجدات العملية في ميدان 

 السعي الجاد للتنسيق العلمي مع المحاكم المختصة ودوائر التنفيذ لترسيخ البعد العملي التطبيقي. 
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 مادة العقود المسماة  وصف مقررنموذج 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية   المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم الجامعي / المركز 

 LA303 العقود المسماة/  اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوري  أشكال الحضور المتاحة

 السنة الدراسية الثالثة  الفصل / السنة

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

   أهداف المقرر :

 االلتزامات الناشئة عنها. تعليم الطالب المتخرج مهارات إبرام العقود واسس التفاوض حولها وكيفية تنفيذ 

إحاطة الطالب المتخرج بكيفية التعامل مع المعلومات والبيانات المتعلقة بااللتزامات والواجبات الناشئة   -ب 

 عن العقود وبيان ما يترتب من مسؤولية عن االخالل بها. 

ه والتزامات اطرافه إحاطة الطالب المتخرج بمتطلبات عقد البيع مفهوما  وأركان والوقوف عند واحكام -ج

 والضمان المترتب على كل من البائع والمشتري في حالة االخالل.

إحاطة المتخرج بأسس إبرام عقد االيجار والتمييز بين احامه في القانون المدني وقانون ايجار العقار   -د 

واالحاطة بمسؤولية كل من المؤجر والمستأجر عند اخالل احدهما بااللتزامات الناشئة عن العقد وطرق 

 انقضائه. 

الحكام الخاصة بالعقد ومدى الضمان المترتب  احاطة المتخرج بالمبادئ العامة في عقد المقاولة وما هي ا -ه

 فيه تجاه المقاول ورب العمل وتحديد الضمان الخاص بالمقاول عند المباني والمنشات وطرق انقضائه. 
 

 

التعليم   ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضبا   إيجازا   هذا  المقرر  وصف  الطالب  يوفر  من  المتوقعة 

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. وال بد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األهداف المعرفية 

 العقود التعريف بالعقود المدنية المسماة ومقارنتها مع باقي -1

 دراسة عقد البيع والتزامات اطراف العقد  -2

 دراسة انواع خاصة من البيوع  -3

 دراسة عقد االيجار والتزامات اطراف العقد -٤

 دراسة اسباب تخلية الماجور  -٥

دراسة عقد المقاولة والتزامات كل من المقاول والمهندس المعماري من جهة والتزامات رب العمل من   -٦

   جهة اخرى

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المناقشة وإبداء الرأي في ما يخص احكام العقود المسماة

 التغذية الراجعة للمعلومات المتعلقة بالعقود المدنية. 

 االختبارات العملية التحريرية والشفوية. 

 التحليل واالنتقاد لنصوص القانون واحكام القضاء وآراء الفقه.

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 الشرح والتوضيح  

 وبيان تفاصيله.   تضمين المحاضرات االكاديمية شرح المقرر المنهجي

 طريقة المحاضرة والنشاط الصفي واالستفادة من المصادر ذات الصلة بمفردات المقرر.

 القضاء.طريقة التعلم الذاتي للحصول على المعلومات وتحليل النصوص القانونية واحكام 

 إرشاد الطالب إلى بعض المواقع اإللكترونية لإلفادة منها.

 العرض التفاعلي عن طريق شرائح بوير بوينت مع ملخصات المحاضرة.

 طرائق التقييم  

 

 المشاركة الفاعلة في المحاضرة من خالل النقاش وابداء الرأي.

 توجيه أسئلة فورية ومفاجئة للطلبة بعد انهاء المحاضرة وعتمادها كمقياس لتفاعل الطالب.

 اجراء امتحانات يومية واسبوعية مفاجئة بالمحاضرات التي تم اخذها، فضال عن االمتحانات الشهرية. 

بالقواعد العامة للعقود األنشطة الخاصة بالتعليق على األحكام القضائية وتحليل الموضوعات المتعلقة  

 المدنية 

 

 مهارات التفكير  -ج

بناء شخصية قانونية للطالب قادة على اسيعاب وتحليل ونقد النصوص والمواد القانونية واحكام القضاء  

 وتحليل اآلراء الفقهية 

 اداء الواجبات القانونية والقضائية التي ستوكل للطالب مستقبال .  وقيمها  فيترسيخ فمهم العدالة 

 . والعمل على تطبيقها واقعيا   تطوير مهارات التعامل مع المعلومات وتحليلها

 تطوير قدرة الطالب على استنباط المبادئ القانونية من األحكام القضائية. 

 إعداد المتخرج باالعتماد على النقد القانوني البناء. 
 والمناقشة.  الحوار على  الطالب قدرة ويرتط
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 طرائق التعليم والتعلم 

تطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب إلى موضوع الدرس دون االبتعاد   نحو على  المحاضرة إدارة

 عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحليل.

 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف

 طريقة التعلم الذاتي.

 العصف الذهني. 

 التغذية الراجعة. 

 طرائق التقييم  

 المسؤولية. وتحمله من خالل ادرة المحاضرة الدرس قاعة في  الفاعلة للطالب  المشاركة

 االختبارات النظرية والتحريرية بمختلف أنواعها. 

 القانونية حل االشكاالت القانونية والقضائية. مهارات استيعاب فهم النصوص 

 مهارات في استيعاب اجراءات المحكمة االفتراضية  

 مهارات العمل الجماعي

 التقارير والدراسات الدورية.

 االختبارات االلكترونية السريعة المركزة.

 تطور الشخصي (.المهارات العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على  الطالب قدرة تنمية

 تعليم الطالب مهارات قيادة الصف وإدارة المحاضرة.

 . نادي الخريجينمن خالل  متابعة الخريجين

 متابعة واقع التطبيق العملي للخرجين. 

 . والمناقشة الحوار على  الطالب قدرة تطوير
 التعامل الجاد مع التعليم االلكتروني والمدمج تنمية قدرات الطالب على   
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

 اسم الوحدة/ 

 المساق أو الموضوع 
 طريقة التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 
3 

 ساعات 

احاطة الطالب  

بماهية عقد البيع  

وتمييزه عما  

يشتبه به من 

عقود وبيان  

القواعد الالزمة 

 إلبرامه

 المحاضرة مقدمة في العقود المسماة
االمتحان  

 الشفوي 

2 
3 

 ساعات 

مفهوم عقد البيع وتمييزه  

 من غيره
 المحاضرة

العصف  

 الذهني

3 
3 

 ساعات 
 محاضرة اركان عقد البيع 

المناقشة  

 الحرة

4 
3 

 ساعات 

سالمة الرضا من العيوب  

 ووصاف عقد الببيع 
 مناقشة

تحليل نص  

 قنوني

5 
3 

 ساعات 
 مراجعة للمادة السابقة

نماذج عقود  

 بيع 

امتحان  

 شفوي 

6 
3 

 ساعات 
 الوعد بالتفضيل 

محاضرة  

 ومناقشة
 مناقشة

7 
3 

 ساعات 
 المحاضرة األولى والثانية  البيوع الموصوفة 

امتحان  

 تحريري

المحاضرة  

 الثالثة 

امتحان  

 تحريري

8 
3 

 ساعات 

تعليم الطالب  

كيفية ابرام عقد  

البيع وما هي 

األركان الخاصة 

النعقاد البيع  

واالثار المترتبة  

 على البيع 

 محاضرات  المحاضرة المحل والثمن في عقد البيع 

9 
3 

 ساعات 

احكام عقد البيع وااللتزام  

 بنقل الملكية 
 المحاضرة

العصف  

 الذهني

10 
3 

 ساعات 

التزامات البائع احكام  

 تسليم المبيع نقصه وهالكه
 محاضرة

المناقشة  

 الحرة

11 
3 

 ساعات 

احكام الضمان في عقد  

 البيع ضمان االستحقاق 
 محاضرة

تحليل نص  

 قنوني

12 
3 

 ساعات 
 مراجعة اللتزامات البائع

مناقشة 

 ومحاضرة

امتحان  

 شفوي 

13 
3 

 ساعات 

  التزامات المشري

 واحكامها 

مناقشة مع 

االحكام  

 القضائية

 مناقشة

14 
3 

 ساعات 
المحاضرة   المحاضرة األولى والثانية تتمة التزامات المشتري

الثالثة  

االمتحان  

 تحريري
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امتحان  

 تحريري

16 
3 

 ساعات 

احاطة الطالب  

الخاصة  باالحكام 

ببيوع االولياء  

واالوصياء  

والحقوق 

 المتنازع عليها 

بيع االولياء واالوصياء 

 والحقوق المتنازع عليها
 مناقشة

تعديالت  

 القانون

17 
3 

 ساعات 
 مناقشة المقايضة وبيع ملك الغير 

تحليل  

 النصوص 

 عطلة نصف السنة 

18 
3 

 ساعات 

احاطة الطالب  

بماهية عقد  

االيجار واركانه  

واالثار المترتبة  

عليه فيما يخص  

 التزامات المؤجر 

 

مقدمة في عقد االيجار  

 وماهية عقد االيجار
 المحاضرة

االمتحان  

 الشفوي 

19 
3 

 ساعات 

اركان عقد االيجار الرضا  

 والمحل 
 المحاضرة

العصف  

 الذهني

20 
3 

 ساعات 

تحديد األجرة والمدة في  

 عقد االيجار 

محاضرة مع  

 مناقشة

المناقشة  

 الحرة

22 
3 

 ساعات 

التزامات المؤجر االلتزام  

 بالتسليم

مناقشة 

 ومحاضرة

تحليل نص  

 قنوني

23 
3 

 ساعات 

التزام المؤجر بالضمان مع 

 مراجعة لاللتزامات
 محاضرة

امتحان  

 شفوي 

24 
3 

 ساعات 

مناقشة حرة لموضواعات  

 التزامات المؤجر 

مناقشة أحكام  

 قضائية 
 مناقشة

25 
3 

 ساعات 
 المحاضرة األولى والثانية مناقشات حرة

المحاضرة  

 لثالثة امتحان 

االمتحان  

 تحريري

26 
3 

 ساعات 

احاطة الطالب  

بالتزامات  

المستأجر  

حقه في   وطبيعه

عقد االيجار  

وانتهاء العقد  

نتيجة لألسباب  

عامة وأسباب  

 خاصة بالعقد 

مع بيان ماهية 

عقد المقاولة  

 واركانه

 المحاضرة التزامات المستأجر 
االمتحان  

 الشفوي 

27 
3 

 ساعات 

طبيعة حق المستأجر  

 وااليجار من الباطن 
 المحاضرة

العصف  

 الذهني

28 
3 

 ساعات 

االيجار وأسباب  انتهاء عقد 

 تخلية المأجور 
 تحليل وانتقاد 

المناقشة  

 الحرة

29 
3 

 ساعات 

مفهوم عقد المقاولة 

 وتمييزه واركانه

امتحان  

 شفوي 

تحليل نص  

 قنوني

30 
3 

 ساعات 

 التزامات المقاول

رب العملو  
 محاضرة

امتحان  

 شفوي 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة  القراءات المطلوبة

 أخرى

كتاب منهجي: الموجز في العقود المسماة تاليف د. سعيد المبارك 

،  د. طه المال حويش ، د. صاحب الفتالوي، العاتك لصناعة  

 . 2011الكتاب، القاهرة 

كتاب مساعد: الوجيز في العقود المسماة، د.جعفر محمد جواد 

 . 2005، مطابع جامعة الموصل، 2الفضلي، ط

 لة بالعقود المسماة.المراجع االلكترونية ذات الص

 متطلبات خاصة 

 

التفاعل الميداني والتطبيق والعملي مع الوقائع الخاصة في بيع  

 األموال والبضائع ومعرفة احكامها بشكل خاص. 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية(

خالل حلقات تصورية ومحاكم افتراضية عن  التطبيق العملي من 

 أنواع العقود المسماة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

العمل على إعادة النظر في مفردات المادة وإدخال التطور الحاصل في النظرية العامة للعقود خصوصا  العقود  

 االعتبار في اثناء المحاضرات. االلكترونية، وما يتعلق بإبرامها وتطبيقها واخذ ذلك بعين 

 
 

 

. 
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 القانون الدولي العام  مادة نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA304 القانون الدولي العام/  اسم / رمز المقرر 

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 الثالثة السنة الدراسية  الفصل / السنة 

 90 الدراسية )الكلي(عدد الساعات 

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

يهدف المقرر الى اعطاء فكرة بسيطة وموجزة عن القواعد االسياسية التي تحكم اشخاص القانون  

 .الدولي

التعريف بالقانون الدولي العام واساسه وطبيعة قواعده وعالقته بالقوانين االخرى ونطاق تطبيقه 

 .وتدوينه وتطوره عبر العصور

 .تعريف الطالب بالدولة وعناصرها ومعيارها القانوني ومسؤوليتها الدولية

 .تعريف الطالب باشخاص القانون الدولي من غير الدول

 تعميق معرفة الطالب بوسائل تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

والبد من الربط بينها  تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.  

 وبين وصف البرنامج. 
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 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم 

 االهداف المعرفية  

 تعريف الطالب بالقواعد التي تحكم اشخاص القانون الدولي وتطورها.  -1أ

 تعريف الطالب بمصادر القانون الدولي العام. -2أ

 تعريف الطالب بقانون المعاهدات الدولية. -3أ

 المخاطبة بقواعد القانون الدولي. تعريف الطالب باالشخاص -4أ

 تعريف الطالب بالدولة وعناصرها ومعيارها القانوني ومسؤوليتها او االعتراف بها. -5أ

 تعريف الطالب بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 يكتسب الطالب مهارة تحليل النصوص القانونية الدولية وصياغتها – 1ب 

 يكتسب الطالب مهارة تقديم المشورة القانونية الدولية  – 2ب 

   يكتسب الطالب مهارة العمل في االجهزة القانونية المختصة بالشؤون الدولية. – 3ب 

 يكتسب الطالب فهم النصوص القانونية  -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 االلقاء مصحوبة بتوجية االسئلة المباشرة للطالب 

 الحضور في الندوات العلمية التي تقيمها الكلية 

 تكليف الطلبة باعداد اوراق عمل 

 طرائق التقييم 

 اجراء اختبارات شفوية وتحريرية . 

 مشاركة الطالب وتفاعله بالدرس.

 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 تنمية الجرأة االدبية للطالب بالحديث والتعبير عن رأيه القانوني  -1ج

 القدرة على ابداء االراء القانونية الدولية. -2ج

 تنمية الروح الجماعية والتعاون بين الطلبة - 3ج

 القدرة على النقاش الجماعي  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 طريقة االلقاء مصحوبة باالستجواب وتوجيه اسئلة مباشرة للطلبة واشراكهم بالمحاضرة .

 تكليف الطالب بكتابة تقرير له عالقة مباشرة بموضوعات المقرر الدراسي . 

 فتح حلقات نقاشية فلي قاعة الدرس واثارة موضوعات خالفية والسماح لهم بأبداء ارائهم . 
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 طرائق التقييم 

 اجراء اختبارات شفوية وتحريرية . 

 مشاركة الطالب وتفاعله في قاعة الدرس .

 اداء االنشطة والواجبات المكلف بها .

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

ان يكون متخصصا في المجاالت الدولية والعمل في االجهزة القانونية المختصة بالشؤون الدولية سواء -1د 

 اكانت داخلية ام دولية 

 ان يكون باحثا  قانونيا في مجال القانون الدولي.  -2د 

 ادة حكم القانون واحترام الديمقراطية. ان يكون ناشطا في مجال الدفاع عن سي -3د 

 ان يكون ناشطا في مجال حقوق االنسان  -4د 
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 بنية المقرر 

 اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوب

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 

 
3 

ايجاز القانون الدولي العام/  

الخالف حول تعريف القانون 

العام / تمييز القانون  الدولي 

 الدولي العام من غيره

 3-2-1 3-2- 1 د -ج -ب

2 3 

تسمية القانون الدولي العام  

وطبيعته والجزاءات التي تتضمن 

 االكراه
= = = 

3 3 

اساس القانون الدولي ونظرية  

ازدواج القانونين ونظرية وحدة  

 القانون والمفاضلة 
= = = 

4 3 
العام  نطاق القانون الدولي 

 = = = ومصادره وتعريف المعاهدة 

5 3 
ابرام المعاهدات والتصديق  

 =  = والتسجيل

6 3 

شروط صحة انعقاد المعاهدات 

ةتنفيذها وتنفيذ المعاهدات داخل 

 الدول 
= = = 

 = = = اثر المعاهدات وتفسيرها  3 7

8 3 

  تعديل المعاهدات والمبادىء

العامة ودخولها دور النفاذ 

 وانتهائها 
= = = 

9 3 

العرف الدولي والمبادىء العامة  

والمصادر المساعدة في القانون  

 الدولي العام 
= = = 

10 3 

تدوين القانون الدولي والتطور  

التاريخي له والعصور الحديثة  

من معاهدة وستفاليا حتى الحرب  

 العالمية االولى

= = = 

11 3 

العهد الحاضر من انتهاء الحرب 

العالمية االولى حتى الوقت 

الحاضر/ اشخاص القانون الدولي 

العام، الدولة ومعيارها القانوني/  

 االقليم

= = = 

12 3 

االقليم االرضي/ المعالم الطبيعية/ 

االنهار االوروبية واالسيوية 

 واالفريقية 
= = = 
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13 3 

االستغالل الزراعي والصناعي  

لالنها الدولية/ المياه الداخلية/  

 الممرات البحرية
= = = 

14 3 

المضايق/ البحار/ البحر االقليمي/ 

المنطقة المتاخمة المنطقة 

 االقتصادية الخالصة 
= = = 

15 3 

الجرف القاري/ اعالي البحار/  

الوضع القانوني للسفن في اعالي  

 البحار
= = = 

 = = = احتياط / مراجعة عامة 3 16

17 3 

الجو/ التنظيم السياسي والمعيار 

القانوني للدولة/ خصائص 

 االستقالل 
= = = 

18 3 

انواع الدول/ الدولة االتحادية او  

خاصة  االتحاد الفدرالي/ انواع 

 من االتحادات
= = = 

19 3 

تطور رابطة الشعوب البريطانية 

وطبيعتها القانونية/ نظام رابطة  

الشعوب البريطانية وطبيعتها  

 القانونية، االتحادد السوفيتي سابقا 

= = = 

20 3 

الدول تامة السيادة والدول ناقصة 

السيادة ونظام الوصاية الدولي  

حياد والدول الموضوعة في حالة 

 دائم

= = = 

21 3 
نشوء الدولة واساليب نشأتها  

 = = = واالعتراف

22 3 
طبيعة االعتراف واشكاله 

 = = = واالعتراف بالثوار

23 3 

االعتراف بحركات التحرر 

الوطني بصفة محاربين / 

االعتراف بمنظمة التحرير  

 الفلسطينية االعتراف بامة

= = = 

24 3 
االثار المترتبة على التغييرات  

 = = = االقليمية

25 3 

تعريف المسؤولية الدولية 

وطبيعتها وانواعها وشروط  

 = = = مسؤولية الدول عن تصرفاتها
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 البنية التحتية 

 د. عصام العطية، القانون الدولي العام، العراق. الكتب المقررة المطلوبة 

 د. علي صادق ابو الهيف، القانون الدولي العام. الرئيسية )المصادر(المراجع 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

متابعة المجالت المتعلقة بالقانون الدولي وكافة التقارير والقرارات  

 التي تصدر عن االمم المتحدة

  المراجع االلكترونية ،مواقع

 االنترنيت ،.....

مواقع االنترنت لتطوير وتوسيع المعلومات المنهجية والمكتبة  

 االفتراضية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

كتاب القانون الدولي للدكتور عصام العطية منهج مقرر جيد جدا وبحاجة فقط الى اعادة تهذيبه من خالل رفع 

 بوقائع حديثة. االمثلة القديمة ووضع بديلها امثلة تتعلق  

 

 

26 

 

 

 

3 

الحماية الدبلوماسية/ اثارها  

 والكرسي البابوي ودولة الفاتيكان
= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

27 3 
المنظمات الدولية/ الفرد/ الطرق 

 = = = السلمية لتسوية المنازعات الدولية 

28 3 

تسوية المنازعات بالطرق  

الدبلوماسية وتسويتها عن طريق  

االمم المتحدة وعن طريق  

 المنظمات الدولية االقليمية

= = = 

29 3 

التحكيم/ محكمة العدل الدولية/  

تكوينها واختصاصها القضائي 

 والشخصي والنوعي واالفتائي
= = = 

 مراجعة عامة   3 30
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 مادة القضاء االداري نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA305  القضاء االداري/  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثالثة  الفصل / السنة 

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 بيان مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره المختلفة واالستثناءات الواردة عليه، واشكال الرقابة لحماية مبدأ المشروعية 

 اكتساب الطالب معلومات اساسية حول نشأة القضاء االداري وخصائصه واختصاصاته  وبيان تشكيالته 

 بيان الواقع العملي للقضاء االداري  في العراق ونشأته والتطورات التي لحقت به

 استقر عليها هذا القضاء في القضايا المختلفة  تحليل بعض احكامه القضاء االداري وبيان المباديء واالحكام  التي

تعزيز معرفة الطالب باالجراءات والقواعد القانونية التي تحكم سير دعوى االلغاء وشروط قبول الدعوى  أمام القضاء  

 االداري 

الطعن امام القضاء االداري ودرجات المحاكم ضمن تشكيالت القضاء االداري في العراق   اكتساب المعرفة  باسباب

 وفرنسا

 معرفة الطالب كيفية تنفيذ احكام القضاء االدري  والجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ االدارة لهذه االحكام  
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 البرنامج. وبين وصف 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

 التعريف بمبدأ المشروعية ومصادره -1أ

 فهم اليات والرقابة على اعمال االدارة وانواعها -2أ

 دراسة نشأة القضاء االداري وتنظيماته  -3أ

 التعويض  االلغاء ودعوىدراسة دعوى -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 موضوعات القضاء االداري  تمكين الطالب من  فهم– 1ب 

 تمكين الطالب من معرفة مصادر مبدأ المشروعية واالستثناءات الواردة عليه  – 2ب 

 تمكين الطالب من معرفة اسباب الطعن بااللغاء للقرارات االدارية وشروطه  – 3ب 

 دراسة وفهم اجراءات رفع دعوى االلغاء ودعوى التعويض والطعن باالحكام    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرات العلمية

 تحليل القرارات الصادرة عن محاكم القضاء االداري في العراق ومصر وفرنسا 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية والممارسة التطبيقية والواقع  

 العملي

 طرائق التقييم 

 المحاضرةالمشاركة الفاعلة في 

 االلتزام بالحضور 

 اداء االمتحانات الشفهية والتحريرية 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

وااللتزام بها وتحمل المسؤولية وتنفيذ   بناء شخصية قانونية قادرة على فهم القواعد القانونية  واالخالقية- 1ج

 الواجبات المناط بها 

السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية بما يضمن التفاعل معها وتكوين الصورة الكاملة عن  -2ج

 المقرر الدراسي 

   تعزيز ثقة الطالب بقدراته في التوصل الى التحليل الصحيح الحكام القضاء االداري وترسيخ قيم- 3ج

 العدالة في  اداء الواجبات القانونية 

توصيل المادة للطالب بشكل سلس ومتنوع بما يعزز رصيده بالمعرفة القانونية واالجرائية وتحليل    -4ج

 االحكام القضائية وببناء شخصية قانونية قادرة على الترافع امام القضاء االداري 

 طرائق التعليم والتعلم  

 العلميةالمحاضرات 

 تحليل القرارات الصادرة عن محاكم القضاء االداري في العراق ومصر وفرنسا 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية والممارسة التطبيقية والواقع  

 العملي
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 طرائق التقييم 

 

 لمشاركة الفاعلة في المحاضرةا

 االلتزام بالحضور 

 االمتحانات الشفهية والتحريرية اداء 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

وفهم النصوص القانونية واالحكام   ب ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل واستيعا -1د 

 القضائية 

 تشجيع الطالب على المشاركة في العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات  -2د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت واالولويات  -3د 

 .التحليل والنقاشوتطوير مهارة  -4د 
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 بنية المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 مبدأ المشروعية  2 1
مصادر مبدأ 

 المشروعية 
 محاضرة 

العص 

ف 

 الذهني 

2 2 
االستثناءات على مبدأ 

 المشروعية 

السلطة التقديرة وحالة  

الضرورة واعمال 

 السيادة

 مشاركة  محاضرة 

 المشروعية وسائل مراقبة  2 3
الرقابة السياسية 

 والرقابة االدارية 
 مشاركة  محاضرة 

 تنظيم القضاء االداري  الرقابة القضائية  2 4
فهم 

 وتحليل 

وررقة 

 عمل 

5 2 
تنظيم القضاء االداري في 

 فرنسا وفي مصر 

نشاة القضاء االداري  

 وتشكيالته ووظائفه 
 محاضرة 

اسئلة 

 كوز 

6 2 
 تنظيم القضاء االداري  في

 العراق
 مناقشة  مجلس الدولة العراقي

مناشة  

 حرة

 للشهر االول للسعي االول تقييم االجراءات   شهريمراجعة  امتحان   7

8 2 
اختصاصات مجلس الدولة 

 العراقي

االختصاصات  

 االستشارية 
 محاضرة 

العص 

ف 

 الذهني 

9 2 
تشكيالت القضاء االداري في 

 العراق
 مشاركة  محاضرة  محاكم مجلس الدولة 

 اجراءات دعوى االلغاء  2 10
شروط قبول دعوى 

 االلغاء
 محاضرة 

تحليل  

 حكم 

 دعوى االلغاء  2 11
العيوب التي تصيب  

 القرار االداري

فهم 

 وتحليل 

اسئلة 

 كوز 

 اسباب الطعن  2 12
عيب االختصاص  

 وعيب الشكل
 مناقشة  

مناقشة  

 حرة

 مشاركة  محاضرة  صوره  عيب المحل  2 13

 الغاية والسبب عيب  2 14
الرقابة القضائية على  

 العيبين 
 مشاركة  محاضرة 

 مراجعة امتحان شهري ثاني للسعي االول الكتروني وتقييم االجراءات 15

 مناقشة  محاضرة  خصائصها  اجراءات دعوى االلغاء  2 16

 مشاركة  محاضرة  الحكم في الدعوى   الفصل في دعوى االلغاء  2 17

 تنفيذ احكام القضاء االداري  2 18
التزام االدارة بتنفيذ 

 احكام االلغاء 
 مشاركة  محاضرة 

 مناقشة  الحجية المطلقة  حجية احكام االلغاء  2 19
مناقشة  

 حرة

 محاضرة  القضاء الكامل قضاء التعويض  2 20
اسئلة 

 كوز 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
 القضاء االداري  

 د. محمد علي جواد و د. نحيب خلف احمد الجبوري 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
 قانون مجلس الدولة العراقي 

 2018القضاء االداري/ الدكتور نجيب خلف احمد طبعة  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 احكام القضاء االداري في العراق ومصر 

كتب القضاء االداري، البحوث والرسائل واالطاريح التي تتحدث  

 عن القضاء االداري في العراق 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

موقع التشريعات العراقية، موقع مجلس الدولة العراقي ،موقع  

 المحكمة االتحادية العليا 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

العمل على تطوير المنهج من خالل متابعة التطورات القانونية المتصللللة بالقضلللاء االداري في العراق واالحكام  

واسلتعراض بعض هذه االحكام وقارنتها بالتطورات التي اصلابت القضلاء الصلادرة عن القضلاء االداري العراقي 

االداري في كل من فرنسلا ومصلر وكذلك اطالع الطلبة على اخر البحوث والدراسلات عن القضلاء االداري سلواء  

 التي تتصل بالقضاء االداري الفرنسي او المصري او العراقي

 

 

 عدم مسؤولية الدولة 2 21
اعمال السلطة 

 التشريعية 
 مشاركة  محاضرة 

 اعمال السلطة القضائية  2 22
عدم مسؤولية الدولة 

 عن اعمال القضاء 
 مشاركة  محاضرة 

 للشهر االول للسعي الثاني وتقييم االجراءات  شهريامتحان  23

 مناقشة  محاضرة  المفهوم والتطور  المسؤولية التقصيرية  2 24

 مناقشة  ركن الخطأ  اركان المسؤولية التقصيرية  2 25
مناقشة  

 حرة

 مشاركة  محاضرة  مفهومه وشروطه  انواع الضرر  2 26

 مشاركة  محاضرة  بين الخطأ والضرر  العالقة السببية   2 27

 مسؤولية االدارة من دون خطأ 2 28
مفهومها وتطورها في 

 فرنسا 
 مناقشة  محاضرة 

 مناقشة  في مصر والعراق المسؤولية من دون خطأ  2 29
اسئلة 

 كوز 

 ثاني للسعي الثاني وتقييم االجراءات   شهريامتحان -30
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 المحاكمات الجزائية أصول  مادة نموذج وصف مقرر

 

 العراق للعلوم االنسانية االهلية كلية جنات  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA306 أصول المحاكمات الجزائية/  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثالثة  الفصل / السنة 

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 المقررأهداف 

 اكتساب الطالب معلومات حول المباديء االساسية التي تنظم سير المحاكمات الجزائية  -1

 محاكاة الواقع العملي في نطاق تجسيد مراحل الدعوى الجزائية -2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  

مفهوم الدور السيادي للدعوى الجزائية باعتبارها تمثل الجانب الوقائي لحماية الحقوق   تكريس  -1أ

 والحريات 

 تنظيم الدور الريادي للطالب بشكل يجعله مندمجا  في الواقع الذي سيواجهه مهنيا   -2أ

 التعريف باصول سير الدعوى الجزائية  -3أ

 االطالع على القضايا الجنائية -4أ
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 مهاراتية الخاصة بالمقرر  االهداف ال  -ب 

 اكتساب الطالب معلومات حول المباديء االساسية التي تنظم سير المحاكمات الجزائية  - 1ب 

 محاكاة الواقع العملي في نطاق تجسيد مراحل الدعوى الجزائية   - 2ب 

 اكتساب المهارة في مجال البحث العلمي  – 3ب 

 فهم وتطبيق النصوص الجزائية    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 اعتماد طريقة العصف الذهني في طرح المحاضرة  -1

 ترويض الطالب على اعتماد لغة النقاش في الميدان النظري  -2

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية 

 االختبارات الشفوية 

 المشاركة اثناء المحاضرة -3

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بقدرته على التوصل اليجاد الحلول المنطقية للمشاكل القانونية  -1ج

 تكريس فكرة الخدمة المجتمعية في اطار التعاون المشترك -2ج

 في إيجاد الحلول للمشاكل المجتمعية  المشتركةتحفيز روح العمل المهني وصيغه  -3ج

 مراعاة قيم العدالة والمساواة   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

بث روح المبادرة للطالب في إيجاد نوع من الحافز المعنوي في تقبل المحاضرة بروحية التقبل التلقائي 

 للمحاضرة

 طرائق التقييم 

 االختبارات اآلنية الشفهية 

 المشاركة التطوعية في طرح المعلومة 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 تحفيز الطلبة على حب االطالع على المصادر -1د 

 تشجيعهم على القيام بأدوار تحاكي العمل التطوعي في الخدمة المجتمعية   -2د 

 التطوير الذاتي  -3د 

 االنخراط في الممارسة العملية   -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 
 الساعات 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 2 
التعريف بالدعوى 

 الجزائية  

جهات تلقي  

 الشكوى 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

2 2 
الدعوى المدنية 

 التبعية 

االدعاء بالحق  

 المدني
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

3 2 
انقضاء الدعوى  

 الجزائية  

األسباب العامة  

 والخاصة 
 محاضرة 

ورقة 

 عمل 

4 2 
التحري عن  

 الجرائم 
 مشاركة  محاضرة  أعضاء الضبط  

 محاضرة  خصائص التحقيق  التحقيق االبتدائي  2 5
العصف 

 الذهني 

6 2 
االختصاص 

 القضائي 
 مشاركة  محاضرة  نقل الدعوى 

 مشاركة  محاضرة  جمع االدلة  إجراءات التحقيق  2 7

8 2 
طرق االجبار  

 على الحضور 
 مشاركة  محاضرة  توقيف المتهم 

9 2 
قرارات قاضي  

 التحقيق 
 مشاركة  محاضرة  قرار االحالة

 مشاركة  محاضرة  المحاكم الجزائية  أنواع المحاكم  2 10

 مشاركة  محاضرة  المحاكمة قواعد التبليغ  2 11

12 2 
إجراءات  

 المحاكمة 
 مشاركة  محاضرة  توجيه التهمة 

 مشاركة  محاضرة  العقوبة   االمر الجزائي  2 13

 مشاركة  محاضرة  وسائل االجبار  حجز أموال المتهم  2 14

 مشاركة  محاضرة  أسباب الحكم  الحكم  2 15

 مراجعة عامة  2 16

 امتحان الفصل االول  2 17

 مشاركة  محاضرة  حجية القرارات  حجية االحكام   2 18

19 2 
محاكمة ناقصي  

 االهلية 
 مشاركة  محاضرة  المعتوهين 

20 2 
طرق الطعن 

 باالحكام  
 مشاركة  محاضرة  االعتراض 

 محاضرة  العامة االحكام  التنفيذ  2 21
ورقة 

 عمل 

 مشاركة  محاضرة  التدابير  تنفيذ العقوبات  2 22

23 2 
التعهد بحفظ  

 السالم 
 مشاركة  محاضرة  حسن السلوك 

 مشاركة  محاضرة  شر وطه  االفراج الشرطي 2 24

 مشاركة  محاضرة  انابة الدول  االنابة القضائية  2 25
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 البنية التحتية 

 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور براء منذر كمال   الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للدكتور عبد األمير العكيلي  

 واألستاذ سليم إبراهيم حربه 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

اعتماد الجديد من التشريعات المعدلة لقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين المكملة له وحذف المواد التي 

 التشريعي. تم الغاؤها تماشيا  مع تطور المشرع الجزائي ونظرته في الجانب 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاركة  محاضرة  شروطه  تسليم المجرمين  2 26

 مشاركة  محاضرة  اتفاقية الرياض  اتفاقيات التسليم  2 27

 مراجعة عامة  2 28

 امتحان الفصل الثاني  2 29

 مراجعة عامة  2 30
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 الشركات التجارية مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

  LA307  /التجارية  الشركات  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الثالثة  الفصل / السنة 

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 الطالب بالمعلومات الوافية عن األحكام المنظمة للشركات  تزويد   -1

 تمكين الطالب من التمييز بين مختلف أنواع الشركات  -2

 إفهام الطالب مستلزمات وإجراءات تأسيس الشركات  -3

 تأهيل الطالب على تشخيص مخالفات الشركات  -4

 توسيع مدارك الطالب في تقييم أحكام الشركات  -5

 لى تقديم مقترحاته في تعديل قانون الشركات حث الطالب ع -6

 

 

 

مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا   

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

 تعويد الطالب على القراءة والبحث والمقارنة   -1أ

 تأهيل الطالب على فهم وتحليل األحكام القانونية   -2أ

 إكساب الطالب القدرة على حل المشاكل القانونية   -3أ

 حث الطالب على الحوار والنقاش الموضوعي   -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 تمكين الطالب من االجابة على األسئلة   - 1ب 

 تنظيم الحوار الجماعي  - 2ب 

 إعداد أوراق عمل ومناقشتها   - 3ب 

 البحث عن المراجع الالزمة  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 مشاركة الطلبة في الصف الدراسي 

 تكليف الطلبة بواجبات صفية و بيتية  

 طرح االسئلة خالل الدرس 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة  

 طرائق التقييم 

 المشاركة والنشاط المستمر في الصف 

 االختبارات الشفهية  

 االختبارات االلكترونية  

 وإعداد التقارير الواجبات البيتية 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المادة بشكل مفهوم لدى الطالب  تقديم  -1ج

 ترغيب الطالب بالمادة وتعزيز الثقة بفهم المادة    -2ج

 حث الطالب على االلتزام بالقيم االخالقية والقانونية   -3ج

 اشعار الطالب بالمسؤولية في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 ضمان المشاركة الواسعة للطلبة في دراسة المادة 

 إشاعة جو حيوي بالمزج بين النظرية والتطبيق 

 خلق روح النقد البناء الموضوعي 
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 طرائق التقييم 

 بأداء الواجبات والحرص على االستعداد ألداء االمتحانات   وااللتزامضبط الحضور في الدرس 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 اقناع الطالب بضرورة التواصل واالطالع المستمر   -1د 

 الطالب على العمل الجماعي والتفاعل  تعويد   -2د 

 ممارسة العمل القانوني لكسب الخبرة والمهارة باعلى مستوى    -3د 

 تنظيم الطالب اوقاته في خطة عملية    -4د 
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 بنية المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 مشاركة  محاضرة  أصول الشركات  التعرف بالشركات  2 1

 مشاركة  محاضرة  عقد الشركة الشركة بصفتها عقدا   2 2

 ورقة عمل  تحليل  محل الشركة حصص الشركاء 2 3

 ورقة عمل  محاضرة  سبب الشركة اقتسام االرباح والخسائر  2 4

 كوز  تحليل  شخصية الشركة  الشركة لشخص قانوني  2 5

 مشاركة  فهم تقسيم الشركات  الشركات انواع  2 6

 مشاركة  محاضرة  تعريف الشركة  الشركة التضامنية  2 7

 مناقشة  محاضرة  خصائص الشركة  خصائص الشركة التضامنية  2 8

 مشاركة  فهم اجراءات تأسيسها  تأسيس الشركة التضامنية  2 9

 مشاركة  فهم كيفية ادارتها  ادارة الشركة التضامنية  2 10

 مشاركة  فهم اسباب انقضائها  انقضاء الشركة التضامنية  2 11

12 
2 

 نقاشي  خصائصها  شركة المشروع الفردي 
العصف 

 الذهني 

13 
2 

 نقاشي  احكامها  الشركة البسيطة 
العصف 

 الذهني 

 مشاركة  محاضرة  تعريف الشركة  الشركة المحدودة   2 14

 مناقشة  محاضرة  خصائص الشركة  خصائص الشركة المحدودة  2 15

 مراجعة عامة   16

 امتحان    17

 مشاركة  محاضرة  تعريف الشركة  الشركة المساهمة  2 18

 مناقشة  محاضرة   خصائص الشركة  خصائص الشركة المساهمة  2 19

 مشاركة  فهم تأسيس الشركة تأسيس الشركة المساهمة  2 20

21 
2 

 االكتتاب الهام 
االكتتاب في 

 اسهمها
 تقرير  فهم

 ورقة عمل  مناقشة  انواع اسهمها  اسهم الشركة  2 22

 ورقة عمل  مناقشة  سندات قرضها سندات القرض  2 23

 مشاركة  محاضرة  الهيئة العامة  الهيئة العامة للشركة  2 24

 مشاركة  محاضرة  مجلس االدارة مجلس ادارة الشركة  2 25

 كوز  أسئلة  مراقب الحسابات  مراقبة الشركة 2 26

27 
2 

 انقضاء الشركة 
اسباب وآثار  

 انقضائها 
 مشاركة  فهم

 كوز  أسئلة  أحكامها  الشركات االجنبية  2 28

 مراجعة عامة  2 29

 امتحان   2 30
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 البنية التحتية 

 ك وماني )الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة(  جبر  د. لطيف الكتب المقررة المطلوبة 

 ( 2012د. اكرم يا ملكي )قانون الشركات  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 د. فاروق ابراهيم جاسم )قانون الشركات( 

  المراجع االلكترونية ،مواقع

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية على شبكة االنترنت  

 موقع المجالت العلمية االكاديمية 

 قاعدة التشريعات العراقية  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

وتعديالته بجانب قانون الشركات )المختلطة   1997( لسنة 22تدريس احكام قانون الشركات العامة  رقم )

 . وتعديالته واالعتماد على كتاب مقرر ومراجع احدث وأوفى بالغرض  1997( لسنة 21الخاصة( رقم ) 
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 االنكليزية مادة اللغة  نموذج وصف مقرر

 

   كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA309  االنكليزية/ اللغة  اسم / رمز المقرر 

   دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الثالثة  الفصل / السنة 

      30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 القدرة على استخدام االفعال وتكوين الجمل بكل صيغ االزمنة 

 التدرب على كافة طرق القراءة باالنكليزي بما في ذلك السريعة والمتعمقة 

 اكتساب الطالب كم كاف من المرادفات والمعاكسات

 تعزيز معرفة الطالب بقواعد اللغة االنكليزية 

 اجراء المحاثات الجماعية باللغة االنكليزية بين الطلبة 

التعلم   المقرر ومخرجات  إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص  المقرر هذا  المتوقعة من  يوفر وصف 

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 

 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم 

 االهداف المعرفية:  -أ

 بناء ثقة الطالب بالقدرة على التحدث باللغة االنكليزية  -1أ

 اكتساب المهارة لقراءة وفهم القطع االنشائية   -2أ

 تطوير قابلية الطالب على الكتابة باللغة االنكليزية   -3أ

 وااللكتروني التدرب على االستخدام االفضل للقاموس الورقي -4أ
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 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر:   -ب 

 اجراء محادثات باللغة االنكليزية – 1ب 

 االختبارات االلكترونية  والشفهية  – 2ب 

 القراءة واللفظ باللغة االنكليزية  – 3ب 

 التغذية الراجعة   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 الدراسي المشاركة الواسعة للطلبة في الصف 

 الترجمة القطع وحل التمارين 

 العصف الذهني

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات بيتية 

 

 طرائق التقييم  

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في االصف

 الواجبات البيتية والنشاط خارج الصف

 

 االهداف الوجدانية والقيمية:  -ج

 تطوير مهارات الطالب بممارسة اللغة االنكليزية - 1ج

 غرس فكرة االستمرار بالمحاولة واالجتهاد حتى تحقيق الهدف في اتقان اللغة.  -2ج

 ارشاد الطالب الى التطوير الذاتي للغة االنكليزية باستخدام التقنيات الحديثة -3ج

 تشجيع الطلبة على اجراء المحادثات باالنكليزي داخل وخارج الصف  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة  

 التطبيقية والواقع العملي والحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة 

 

 طرائق التقييم  

 

 المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات 
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والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات  العامة -د 

 الشخصي(:

 تطوير قدرة الطالب على التحدث باللغة االنكليزية بشكل مستمر -1د 

 التواصل بتعلم االنكليزية زممارسة اللغة من خالل وسائل التواصل والتعلم المختلفة  -2د 

 ير التدث باللغة االنكليزية االستفادة من االنترنت في تطو  -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على النقاش والحوار  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
مهارة التحدث  

 واستخدام القواعد 

U1: basic qs & 

grammar/ tenses 
 مشاركة  محاضرة  

2 1 
مهارة القراءة واللفظ  

 والمعنى

Passage: wonders 

of the modern 

world 

 قراءة  
تلفظ  

 ومعنى 

3 1 
تطوير المفردات مع  

 اللفظ 

Vocabulary & 

pronunciation 
 واجب  حفظ 

4 1 
مهارة التحدث  

 واستخدام القواعد 

U2: get happy/ 

talks & grammar  

تحدث  

 وتكرار
 اسئلة  

 مهارة التحدث  1 5
Making 

conversations 
 تكلم ممارسة 

6 1 
مهارة القراءة واللفظ  

 والمعنى

passage: the 

clown doctor 
 قراءة  

تلفظ  

 ومعنى 

7 1 
مهارة القراءة والمعنى 

 والتفكير 

U3:passage: the 

tale of gluskap.. 
 قراءة  

تلفظ  

 ومعنى 

 تطوير المفردات  1 8
Vocabulary: Art 

& literature  

حفظ  

 وتقسيم
 واجب 

 امتحان تحريري  1 9

 مهارة التحدث  1 10
U4: talking about 

right things 
 مشاركة  محادثة 

 مهارة القراءة والمعنى 1 11
Passage: good 

manners 
 قراءة  

لفظ  

 ومعنى 

 المفردات تطوير  1 12

Vocabulary: 

countries and 

people 

 واجب  حفظ 

 تحدث وكتابة  1 13
U5: on the move/ 

speak & grammar 

تحدث  

 وحفظ 
 مشاركة 

 مهارة القراءة والمعنى 1 14
Passage: my kind 

of holiday 
 قراءة

لفظ  

 ومعنى 

15 1 Oral test 

 مهارة التحدث  1 16
U6: I just love it: 

conversation  
 اسئلة محادثة 

 مهارة القراءة والكتابة  1 17
Passage: the 

global pizza  
 قراءة

واجب  

 كتابة

 تطوير المفردات  1 18
Vocabulary: 

foods, cities, signs 
 مشاركة  ممارسة 

 مهارة الكتابة  1 19

U7: the world of 

work: letter to 

apply for work  

 قراءة
واجب  

 كتابة
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
Headway plus ( intermediate) liz and john 

spars   

 المراجع الرئيسية )المصادر(
Legal terminology,  

The law make it simple 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 القصص باللغة االنكليزية 

 قراءة االخبار باالنكليزي  

االنترنيت    المراجع االلكترونية ،مواقع

 .....، 

 تعلم االنكليزية على اليوتيوب 

 تطبيقات تعلم االنكليزية على االجهزة الذكية
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل اضافة بعض المقاالت المتخصصة بعلم القانون والمصطلحات القانونية  

لغرض المزج بين اللغة االنكليزية بشكل عام ومجال تخصص الطالب وهو القانون, وتلخيص المادة بشكل 

 سهل ومفهوم لتمكين الطالب من بناء اساس وتحقيق اقصى استفادة من المادة. 

 

 تطوير المفردات  1 20
Vocabulary: 

phrasal verbs 
 مشاركة  ممارسة 

 مهارة التحدث والتفكير  1 21
U8: just imagine 

thinking & talking 
 مشاركة  محادثة 

 مهارة القراءة والتخيل   1 22

Passage: who 

wants to be a 

millionaire 

 قراءة
لفظ  

 ومعنى 

 تطوير المفردات  1 23

Vocabulary: basic 

& strong 

adjectives 

 واجب  حفظ 

 امتحان تحريري  1 24

 قواعد  1 25
U9: getting on 

together  
 مشاركة  مناقشة

 مهارة القراءة والتخيل  1 26
Passage: the man 

who planted trees 
 قراءة

لفظ  

 ومعنى 

 تطوير المفردات  1 27

Vocabulary: 

character & 

adjective 

 حفظ 
واجب  

 صفي 

28 1 Oral test 

 مشاركة  مناقشة  U10: obsession مهارة التفكير والفهم 1 29

30 1 General review 
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 أصول البحث مادة  نموذج وصف مقرر

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  التعليمية المؤسسة 

 القانون  القسم العلمي

 LA310  أصول البحث/  اسم / رمز المقرر 

 حضوري دوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الثالثة  الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 المقرر أهداف 

 تعريف الطالب بأصول البحث القانوني 

 تزويد الطالب بالمعلومات الالزمة عن مناهج البحث العلمي القانوني 

 تعليم الطالب خطوات إعداد البحث القانوني 

 افهام الطالب اهمية االنترنت في البحث القانوني 

 تعويد الطالب على االستفادة من المواقع االلكترونية 

   Turnitinتعليم الطالب استالل البحوث العلمية باستخدام برنامج  

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ

 حث الطالب على الكتابة والبحث والمقارنة  -1أ

 تأهيل الطالب على فهم وتحليل االحكام القانونية  -2أ

 الحوار والنقاش الموضوعي تعويد الطالب على  -3أ

 اكساب الطالب القدرة على االستفادة من المراجع القانونية  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 تمكين الطالب من إعداد االوراق العلمية ومناقشتها  – 1ب 

 تنمية قدرة الطالب على ايجاد الحلول للمشاكل القانونية   – 2ب 

 تعويد الطالب على الحوار الجماعي  – 3ب 

 ترقية روح النقد البناء عند الطالب     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرات، الفهم، التحليل، المناقشة، االسئلة 

 

 طرائق التقييم 

 المشاركة، عصف ذهني، مناقشة ، كويز، رقة عمل 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ترسيخ مفاهيم العدالة لدى الطلبة -1ج

 رفع مستوى شعورهم بالمسؤولية  -2ج

 حض الطلبة على اداء دورهم القانوني في مختلف مجاالت الحياة  -3ج

 زيادة قدرة الطلبة على الدفاع عن الحقوق عموما  بالوسائل القانونية     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 ذكر سابقا 

 طرائق التقييم 

 

 ذكر سابقا 
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 تمكين الطالب من االجابة على االسئلة القانونية   -1د 

 تهيئة الطالب لممارسة العمل القانوني بأعلى مستوى  -2د 

 تنمية قدرة الطالب على االستفادة من االحكام القضائية  -3د 

 امكانات الطالب على البحث العلمي القانوني  تطوير  -4د 
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 بنية المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
مقدمة اعداد البحث 

 القانوني 
 مشاركة  محاضرة  المقدمة

2 1 
المناهج العلمية في البحث  

 القانوني 
 مشاركة  محاضرة  البحث مناهج 

 كويز  فهم مناهج البحث  المنهج الموضوعي  1  3

 كويز  فهم مناهج البحث  المنهج الموضوعي  1 4

 كويز  فهم مناهج البحث  المنهج االستقرائي  1 5

 كويز  فهم مناهج البحث  المنهج التحليلي  1 6

 كويز  فهم مناهج البحث  المنهج المقارن  1 7

 كويز  فهم مناهج البحث  التاريخي المنهج  1 8

 مناقشة  تحليل  موضوع البحث  اختيار خطة البحث  1 9

 مناقشة  تحليل  خطة البحث  تقييم خطة البحث  1 10

 اسئلة  اعداد البحث  خطوات اعداد البحث  1 11
عصف  

 ذهني 

 اسئلة  اسلوب الكتابة  قواعد الكتابة  1 12
ورقة 

 عمل 

 مناقشة  فهم الهوامش ترتيب الهوامش 1 13

 كويز  فهم الطبع والمناقشة  قواعد الطبع والمناقشة  1 14

 مناقشة  محاضرة  البحث باالنترنت  اهمية االنترنت في البحث  1 15

16 1 
ضرورة االستعانة  

 باالنترنت 
 كويز  فهم ضرورة االنترنت 

 كويز  فهم مواقع االنترنت  مواقع البدء بالبحث  1 17

 مناقشة  اسئلة  موقع االنترنت  عنوان الموقع نسخ   1 18

 كويز  فهم موقع االنترنت  اختيار الموقع  1 19

 مشاركة  فهم القاعدة العراقية  قاعدة التشريعات العراقية  1 20

 محاضرة  الشاشات  شاشات البحث  1 21
ورقة 

 عمل 

 مشاركة  فهم التشريعات  الئحة التشريعات  1 22

 مشاركة  فهم التشريعات   التشريعات تفاصيل  1 23

 مشاركة  فهم مواقع المجالت  موقع المجالت العراقية 1 24

 مناقشة  Turnitinبرنامج   Turnitinاستخدام  1 25
عصف  

 ذهني 

 اسئلة  Turnitinبرنامج   Turnitin ماهية  1 26
ورقة 

 عمل 

 كويز  فهم Turnitinبرنامج   Turnitin عمل برنامج  1 27

 Turnitin ميزات  1 28
االستفادة من  

Turnitin 
 محاضرة 

ورقة 

 عمل 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
التقليدي  د. براء منذر كمال عبد اللطيف، اصول البحث القانوني 

 2016بيروت   -وااللكتروني

 المراجع الرئيسية )المصادر(
عمان/ االردن،  –د. عاصم خليل، منهجية البحث القانوني وأصوله  

 رام هللا/ فلسطين 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

Mercer Law Rview  

http://168,17,208,15/lawrev/review.htm 

  مجلة قانونية شاملة للدراسات القانونية المختلفة

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

 وزارة العدل العراقية 

http://www.iraqijustice.914h.net 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 القانوني ترغيب الطلبة بالبحث العلمي 

 تسهيل رجوعهم الى مختلف المصادر والمراجع القانونية

 تعويدهم على استخدام المواقع القانونية للحصول على المعلومات 

 تدريبهم على كتابة البحوث العلمية القانونية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كويز  فهم حدود االستالل  حدود نسب االستالل  1 29

 كويز  فهم مواقع االنترنت  المواقع القانونية  1 30
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 نموذج وصف مقرر مادة القانون الدولي الخاص 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA401خاص/  الدولي القانون ال اسم / رمز المقرر 

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 القانونية ذات العنصر األجنبي تعليم الطالب كيفية التعامل مع العالقات 

 تعليم الطالب نطاق مفهوم المواطنة وضده عبر دراسة أحكام قانون الجنسية 

 تعليم الطالب كيفية التعاطي مع المركز القانوني لألجنبي في العراق 

 تعليم الطالب أسلوب فهم وتفسير وتطبيق القانون األجنبي

 المحاكم الوطنية في نظر النزاعات الدولية تعليم الطالب حدود اختصاص 

 تعليم الطالب كيفية االعتراف بالحكم القضائي األجنبي وتنفيذه 

 

 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا   

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

 المعرفة والفهم  -1أ

 اكتساب الجنسية العراقية -2أ

 القانوني لألجنبي في العراق المركز  -3أ

 تحديد القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية  -4أ

 ل تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بالعالقات المشوبة بعنصر أجنبي5أ

 ل االعتراف بالحكم القضائي األجنبي وتنفيذه 6أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر   االهداف  -ب 

 المناقشة وإبداء الرأي والتحليل  – 1ب 

 التغذية الراجعة  - 2ب 

 االختبارات العملية التحريرية والشفوية  – 3ب 

 التعليق على األحكام القضائية      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 ل الشرح والتوضيح 1

 ل عرض الوقائع القضائية 2

 والتفاعل المشتركل التساؤل  3

 ل التعليم الذاتي4

 طرائق التقييم 

 ل االختبارات النظرية 1

 ل التقارير الدورية 2

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز وتطوير مهارات التفكير القانوني  -1ج

 تطوير مهارات الدفاع والترافع عن حقوق المواطنين واألجانب  -2ج

 النصوص القانونية تطوير القدرة على فهم   -3ج

 تطوير القدرة على تحليل النصوص القانونية     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 ل الشرح والتوضيح 1

 ل طريقة عرض الشرائح 2
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 ل طريقة المحاضرة 3

 ل التعليم الذاتي  4

 

 طرائق التقييم 

 ل االختبارات النظرية المتنوعة 1

 ل التقارير 2

 ل التغذية الراجعة 3

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 مهارات القيادة -1د 

 متابعة الخريجين  -2د 

 نادي الخريجين  -3د 

 متابعة واقع التطبيق العملي -4د 
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 بنية المقرر 

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  ألسبوعا
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 تعريف الطالب بفرع قانوني جديد 3 1
مدخل لدراسة القانون  

 الدولي الخاص 
 محاضرة

اختبار 

 شفوي

2 3 
معنى المواطنة وتمييزها عن 

 غيرها

النظرية العامة في  

 الجنسية
 محاضرة

اختبار 

تحريري 

 سريع

3 3 
  تعليم الطالب أسس و أسباب

 الحصول على الجنسية

الجنسية التأسيسية و 

 الجنسية االصلية 

المحاضرة و 

 النقاش

اختبار 

تحريري 

 سريع

4 3 
إحاطة الطالب بأحكام اكتساب 

 الجنسية العراقية 

حاالت فرض 

 الجنسية واكتسابها 

المحاضرة  

والنقاش و  

تحليل 

 النصوص  

اختبارات 

 شفوية

5 3 
إحاطة الطالب بأحكام فقد الجنسية 

 العراقية و استردادها 

فقد الجنسية 

 واستردادها 

المحاضرة  

والنقاش 

وتحليل 

 النصوص 

اختبار 

تحريري 

 سريع

6 3 
اطالع الطالب على مدى ضرورة 

 منح جنسية لغير انسان  

جنسية األشخاص 

 المعنوية واالشياء 
 مناقشة المحاضرة 

7 3 
مشاركة الطالب في تحليل ونقد 

 قانون الجنسية 
 مشكالت الجنسية

تحليل و 

 انتقاد 
 مناقشة

8 3 
تدريب الطالب على كيفية اثبات  

 الجنسية والدعوى المتعلقة بها 

اثبات الجنسية  

 وقضاء الجنسية 
 المحاضرة 

اختبار 

 شفوي

 اختبار تحريري شامل  3 9

 تعريف الطالب بمفهوم الموطن   3 10

مفهوم الموطن  

وأنواعه و أركان  

الموطن وتحديد 

 طبيعته

 المحاضرة 
اختبار 

 شفوي

11 3 
تعليم الطالب أسباب اكتساب  

 الموطن وفقده واسترداده 

اكتساب الموطن و  

 فقده واسترداده
 المحاضرة 

اختبار 

تحريري 

 سريع

12 3 
اطالع الطالب على المقصود 

 بوضع األجنبي في العراق 

مقدمة في المركز 

 القانوني لألجنبي 

المحاضرة  

وتحليل 

 النصوص 

 مناقشة

13 3 
تعليم الطالب االحكام القانونية 

الخاصة بدخول األجنبي وخروجه 

 من العراق

حق األجنبي في  

 الدخول والخروج
 المحاضرة 

اختبار 

تحريري 

 سريع

14 3 
اطالع الطالب على أنواع الحقوق 

 الشخصية المتاحة لألجنبي

الحقوق الشخصية  

 لألجنبي  

المحاضرة  

والنقاش 

وتحليل 

 النصوص 

اختبار 

 شفوي

 اختبار تحريري شامل  3 15

16 3 
تعليم الطالب أنواع الحقوق  

الخاصة التي يتمتع بها األجنبي في 

 العراق 

الحقوق الخاصة  

 لألجنبي
 المحاضرة  

اختبار 

تحريري 

 سريع
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17 3 
تعليم الطالب أنواع الحقوق  

الخاصة التي يتمتع بها األجنبي في 

 العراق 

الحقوق الخاصة  

 لألجنبي 

المحاضرة و 

 النقاش
 مناقشة

18 3 
مشاركة الطالب في مناقشة إمكانية 

 منح الحقوق العامة لألجنبي 

الحقوق العامة 

 لألجنبي و واجباته 
 بحث مقارن 

مناقشة 

وامتحان 

تحريري 

 سريع

19 3 
إطالع الطالب على أسباب وجود 

تنازع القوانين و مشكالته  وعلى 

 الحلول الفقهية القديمة والحديثة

مبادئ عامة في  

القوانين  تنازع 

النظريات الفقهية في 

 تنازع القوانين 

المحاضرة  

 والنقاش
 مناقشة

20 3 

تعليم الطالب كيفية تحديد القانون 

الواجب التطبيق على التكييف ، و 

إمكانية تطبيق قواعد االسناد  

 األجنبية  

 المحاضرة   التكييف واإلحالة 
اختبار 

 شفوي 

21 3 
تعليم الطالب القانون الواجب 

التطبيق على حالة الشخص و  

 أهليته

 إسناد الحالة واألهلية 

المحاضرة  

والنقاش 

وتحليل 

النصوص  

 القانونية 

اختبار 

تحريري 

 سريع

22 3 
تعليم الطالب القانون الواجب 

التطبيق على الزواج والطالق 

 والنسب

إسناد الزواج  

 والطالق والنسب

المحاضرة  

والنقاش 

وتحليل 

النصوص  

 القانونية  

اختبار 

تحريري 

 سريع 

23 3 
تعليم الطالب القانون الواجب 

التطبيق على الحضانة والنفقة  

 والميراث والوصية

أسناد الحضانة  

والنفقة والمواريث  

 والوصية  

النقاش وتحليل  

النصوص  

 القانونية  

اختبار 

تحريري 

 سريع

 تحريري شامل اختبار  3 24

25 3 
تعليم الطالب القانون الواجب 

التطبيق على الحق العيني على  

 األموال المنقولة وغير المنقولة

إسناد األموال 

المنقولة وغير 

 المنقولة

 المحاضرة 
اختبار 

 شفوي

26 3 
تعليم الطالب القانون الواجب 

التطبيق على االلتزامات التعاقدية 

 وغير التعاقدية 

إسناد االلتزامات 

التعاقدية وغير 

التعاقدية وشكل 

 التصرف القانوني 

المحاضرة  

 والتحليل 

اختبار 

تحريري 

 سريع

27 3 

تعريف الطالب بالنظام العام  

والغش نحو القانون والمصلحة  

المانعة من تطبيق القانون الوطنية 

 األجنبي واثباته وتفسيره 

تطبيق القانون 

األجنبي واثباته 

 وتفسيره 

المحاضرة  

 والنقاش
 مناقشة

28 3 
تعليم الطالب مفهوم وكيفية  

اختصاص المحكمة بنظر النزاع 

 الدولي 

االختصاص القضائي  

 للمحاكم العراقية 
 المحاضرة 

اختبار 

 شفوي

29 3 
تدريب الطالب على كيفية تطبيق  

قواعد االختصاص القضائي  

 الدولي  

 قواعد االختصاص 

المحاضرة  

والنقاش 

وتحليل 

 النصوص 

اختبار 

تحريري 

 سريع

 اختبار تحريري شامل  3 30
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 البنية التحتية 

 الرسول عبد الرضا األسدي، القانون الدولي الخاص  د.عبد  الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
 د.ياسين طاهر، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية 

 عوني الفخري، االختصاص القضائي الدولي 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

الهداوي وغالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص،   د.حسن

 الجزء الثاني 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

ينبغي التركيز على تجربة االتحاد األوروبي التشريعية والقضائية في ميدان القانون الدولي الخاص واالشارة  

 باالستمرار إلى نصوص التقنينات العربية واألجنبية في إطار معامالت التجارة الدولية.
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 نموذج وصف مقرر مادة الحقوق العينية 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  العلميالقسم 

 LA402 الحقوق العينية/  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

االساسية المنظمة لحق الملكية باعتباره  اهم الحقوق العينية من  ل اكتساب الطالب معلومات حول القواعد 1

 الناحية االقتصادية. 

 ل معرفة األحكام  المنظمة للملكية الشائعة وكيفية انقضاء الشيوع. 2

 ل االحاطة بأحكام الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية. 3

 التبعية باعتبارها ضمانات تؤمن الوفاء بااللتزامات. ل اكتساب معلومات عن احكام الحقوق العينية 4

 

 

 

 

 

 

إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف المقرر هذا  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية -أ

 اكتساب الطالب مهارة فهم وتحليل النص القانوني ووقائع الدعوى القضائية.  -1أ

 القانونية العامة لتطبيقه على المشاكل العملية.تنمية قدرة الطالب على استنباط الحكم من القاعدة  -2أ

 تشجيع الطالب على القراءة والبحث المقارن وابداء الرأي. -3أ

 تشجيع الطالب على الحوار الهادئ مع زمالئه واحترام ارائهم.  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 اجراء نقاشات فيما بين الطلبة.   – 1ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها.  – 2ب 

 القدرة على التعليق على القرارات القضائية.  – 3ب 

 القدرة على االجابة على كل انواع االختبارات.    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 ل تشجيع جميع الطلبة لالنتباه للمحاضرة.1

 للطلبة.ل توجيه اسئلة شفوية 2

 ل اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة. 3

 ل تكليف الطلبة بواجبات صفية وبيتية. 4

 طرائق التقييم 

 ل االختبارات الشفهية. 1

 ل االختبارات التحريرية االلكترونية والحضورية. 2

 ل المشاركة والنشاط اليومي بالصف. 3

 ل الواجبات البيتية واعداد التقارير.4

 الوجدانية والقيمية االهداف  -ج

 جذب الطلبة للمادة الدراسية وترغيبهم فيها.  -1ج

 تنمية روح االلتزام بأداء الواجبات الدراسية. -2ج

 تعزير ثقة الطالب بقدرته على تحليل النصوص القانونية واستنباط االحكام منها.  -3ج

 الشرح المبسط  والمفهوم من قبل الطلبة.   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

عرض المعلومات  القانونية النظرية وربطها بالوقائع والمشاكل المعروضة امام القضاء. واشراك جميع  

 الطلبة في مناقشتها.
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 طرائق التقييم 

 تقسيم درجة السعي على النحو اآلتي: 

 ل الحضور في الصف. 1

 ل المشاركة في النقاش. 2

 الشفوية. ل االمتحانات 3

 ل االمتحانات التحريرية اليومية والشهرية. 4

 

 المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 االطالع وقراءة المصادر المتعلقة بالمادة.  ارشاد الطلبة  إلى -1د 

 تنمية روح التعاون بين الطلبة بخصوص اعداد التقارير وتبادل المصادر القانونية. -2د 

 المشاركة الفعالة في التدريب الصيفي في المحاكم.  -3د 

 تعزير قدرة الطلبة على التخطيط واحترام الوقت.    -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

90 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 3 
التعريف باألشياء 

 واالموال

تمهيد في االشياء 

 واألموال
 مشاركة  محاضرة 

2 3 
التعريف بالملكية  

 وسلطات المالك

مفهوم حق الملكية  

 ونطاقة 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

3 3 

القيود التي  معرفة 

تحد من نطاق  

 الملكية

القيود التي ترد  

على الملكية في  

 ذاتها

 فهم وتحليل 
ورقة 

 عمل 

4 3 

التعريف بالملكية  

الشائعة وسلطات  

 الشركاء

احكام الملكية  

 الشائعة 
 مناقشة 

اختبار  

 شفوي 

5 3 
معرفة احكام  

 الشيوع االجباري 

صور خاصة من  

 الملكية الشائعة 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

6 3 
معرفة احكام  

 االستيالء 

كسب الملكية 

 باالستيالء 
 مناقشة 

مناقشة  

 حرة

7 3 
التعريف  

 بااللتصاق  

كسب الملكية 

بااللتصاق بفعل  

 المياه 

 كوز  محاضرة 

8 3 

معرفة احكام  

البناء بمواد 

مملوكة للغير او  

البناء في ارض 

 الغير

احكام االلتصاق  

بالعقار بفعل  

 االنسان 

 محاضرة 
مناقشة  

 حرة

9 3 
تحديد المقصود  

 بالشفعة وشروطها 

كسب الملكية 

 بالشفعة 
 مشاركة  مناقشة 

10 3 

التعريف بالحيازة  

واركانها  

 وشروطها 

 كوز  محاضرة  احكام الحيازة  

11 3 

تحديد المقصود  

بالتقادم المكسب 

 وانواعه وشروطه 

كسب الملكية 

 بالتقادم 
 مناقشة  محاضرة 

12 3 

امكانية  معرفة 

كسب ملكية 

 المنقول بحيازته 

قاعدة الحيازة في  

المنقول سند  

 الملكية

 مناقشة 
اختبار  

 شفوي 

13 3 

معرفة امكانية  

كسب ملكية الثمار 

 دون الشيء ذاته 

كسب ملكية الثمار 

 بالحيازة 
 تقرير  محاضرة 

 امتحان تحريري شامل كجزء من حساب درجة السعي للفصل األول  3 14
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15 3 

معرفة احكام حق  

التصرف في 

 االرض 

 

حق التصرف في 

 االراضي االميرية 
 مشاركة  مناقشة 

16 3 

التعريف بنشوء  

حق المنفعة  

ونطاقه واثاره 

 وانقضائه.

 محاضرة  حق المنفعة 
العصف 

 الذهني 

17 3 

التعريف بنطاق  

حق االستعمال  

 والسكنى 

حق االستعمال  

 والسكنى 
 مناقشة 

اختبار  

 شفوي 

18 3 

معرفة حقوق  

المساطح  

 والتزاماته 

 مناقشة  محاضرة  حق المساطحة 

19 3 

بيان ماهية  

االرتفاقات  

وانواعها  

 واحكامها 

 مناقشة  حقوق االرتفاق 
مناقشة  

 حرة

20 3 

التعرف على  

أهمية التأمينات 

العينية، وبيان 

تعريف الرهن 

التأميني  

 وخصائصه 

مفهوم الرهن  

 التأميني 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

21 3 
بيان كيفية انعقاد  

 الرهن التأميني 

الشروط 

الموضوعية 

ألنشاء الرهن  

 التأميني 

 كوز  اسئلة 

22 3 

توضيح الغاية من 

الشكلية في الرهن  

التأميني  

 وإجراءاتها 

الشروط الشكلية  

ألنشاء الرهن  

 التأميني 

 مناقشة  محاضرة 

23 3 

معرفة التزامات 

الراهن وحقوقه  

واثر الرهن 

 بالنسبة للمرتهن 

آثار الرهن  

التأميني فيما بين  

 المتعاقدين 

 مشاركة  مناقشة 

24 3 
معرفة مدى تأثر  

 الغير بالرهن 

آثار الرهن بالنسبة  

 للغير
 تقرير  محاضرة 

25 3 

بيان تعريف  

الرهن الحيازي  

وخصائصه  

 واركان انعقاده 

تعريف الرهن 

 الحيازي وانشائه 
 مناقشة 

مناقشة  

 حرة
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
الحقوق العينية األصلية ل الحقوق العينية التبعية، محمد طه البشير  

 ود. غني حسون طه . 

 الحقوق العينية األصلية ، د. درع حماد عبد . المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 االحكام القضائية ، تقارير ، مقاالت مطبوعة. 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

موقع المجالت العلمية  مقاالت منشورة على شبكة االنترنت ،

 االكاديمية العراقية ، قاعدة التشريعات العراقية. 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

وتحديث مفردات المقرر الدراسي   متابعة اخر التعديالت التشريعية والقوانين الجديدة المتعلقة بالحقوق  العينية

وفقا  لها ، وايضا  تطوير المقرر من خالل اتباع  الدراسة المقارنة باالطالع على االفكار القانونية الجديدة في 

القوانين العربية واالوربية. مع االخذ بنظر االعتبار المبادئ الجديدة في االحكام القضائية المتعلقة بموضوع 

 الحقوق العينية. 

 

 

 

26 3 

معرفة حقوق  

والتزامات 

األطراف وتأثير 

 الرهن على الغير

آثار الرهن  

الحيازي بالنسبة  

 للمتعاقدين والغير 

 محاضرة 
امتحان  

 شفوي 

 امتحان تحريري شامل كجزء من حساب درجة السعي للفصل الثاني  3 27

28 3 

بيان كيفية انقضاء  

الرهن بصورة  

اصلية وتبعية ، 

وتوضيح صورة  

خاصة للرهن 

 الحيازي 

انقضاء الرهن  

الحيازي ، رهن  

 الدين

 محاضرة 
ورقة 

 عمل 

29 3 
تحديد المقصود  

 بالديون الممتازة 

تعريف حقوق  

االمتياز 

 وخصائصها 

 مشاركة  مناقشة 

30 3 

معرفة احكام  

حقوق االمتياز  

 حسب انواعها 

انواع حقوق  

 االمتياز 
 مناقشة  محاضرة 
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 نموذج وصف مقرر مادة األوراق التجارية 

 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي 

 LA403 االوراق التجارية/  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر

 اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية المنظمة لقانون الصرف  

 االطالع على الواقع العملي  لألوراق التجارية   

 معرفة وفهم الشروط  الشكلية والموضوعية لألوراق التجارية  

 القانونية لتداول االوراق التجارية  تعزيز المعرفة باألثار

 اكتساب المعلومات عن اسباب انقضاء الحق الصرفي في االوراق التجارية 

 

 

 

 

من   المتوقعة  التعلم  ومخرجات  المقرر  ألهم خصائص  مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  يوفر وصف 

الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  

 الربط بينها وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:

 االهداف المعرفية -أ

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية 

 القدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ القانونية العامة لحل المشاكل القانونية 

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي

 واحترام الرأي االخر  تشجيع الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب

 اجراء حوارات بين الطلبة بشكل نقاش جماعي – 1

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات.  – 2

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  – 3

 التغذية الراجعة – 4

 طرائق التعليم والتعلم 

 للطلبة في الصف الدراسي المشاركة الواسعة 

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية 

 طرائق التقييم  

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في االصف

 التقاريرالواجبات البيتية واعداد 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االلتزام الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به. 

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس.

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في قضايا االسرة. 

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية. 

 طرائق التعليم والتعلم 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة  -

 التطبيقية والواقع العملي  

 الحرص على ضمان اوسع مشاركة للطلبة -
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 طرائق التقييم  

 

 االمتحانات المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء 

 

 

 المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل. 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات. 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة.  

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت وفق االولويات.
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 

 الساعات 

60 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة/ أو  

 الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 2 
التعريف باألوراق   

 التجارية

احكام عامة في  

 االوراق التجارية
 محاضرة 

العصف  

 الذهني 

 وظائف االوراق التجارية  2 2
  –الحوالة التجارية 

 الصك  –الكمبيالة 
 مشاركة محاضرة 

3 2 
الشروط الموضوعية   

 إلنشاء  االوراق التجارية 

االركان العامة إلنشاء  

 االوراق التجارية

فهم 

 وتحليل

ورقة  

 عمل

4 2 
الشروط الشكلية ألنشاء 

 االوراق التجارية

البيانات االلزامية في 

 االوراق التجارية
 مشاركة مناقشة

5 2 
البيانات االختيارية في 

 االوراق التجارية

الشروط غير االلزامية  

 في االوراق التجارية 
 كوز  اسئلة 

6 2 
التظهير في االوراق 

 التجارية

االوراق تداول 

 التجارية
 مناقشة

مناقشة 

 حرة

 مراجعة, امتحان نظري الكتروني, تقييم االجابات  2 7

8 2 

تزويد معلومات عن 

الجانب التطبيقي لألوراق  

 التجارية

 محاضرة الجانب العملي
العصف  

 الذهني 

9 2 
التظهير التمليكي في  

 االوراق التجارية
 كوز  اسئلة  التظهير 

 مشاركة نقاش  التظهير  التوكيليالتظهير  2 10

 التظهير  التظهير التأميني  2 11
فهم 

 وتحليل
 تقرير 

 مقابل الوفاء 2 12
الضمان في االوراق 

 التجارية
 محاضرة

مناقشة 

 حرة

13 2 
القبول في االوراق 

 التجارية

الضمان في االوراق 

 التجارية
 مشاركة محاضرة

 امتحان شفهي شامل  2 14

 عامة للمادة وتسليم درجات السعي للطلبة مراجعة  2 15
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16 2 
القبول بالتدخل في  

 االوراق التجارية
 مشاركة محاضرة القبول

17 2 
اثار القبول في االوراق 

 التجارية

القبول في االوراق 

 التجارية
 اسئلة  محاضرة

18  2 
الضمان في االوراق 

 التجارية

الضمان في االوراق 

 التجارية
 مشاركة مناقشة

19 2 
الوفاء في االوراق  

 التجارية
 كوز  محاضرة الوفاء

20 2 
اثار الوفاء في االوراق  

 التجارية
 الوفاء

فهم 

 وتحليل
 اسئلة 

21 2 
الوفاء بالتدخل في  

 االوراق التجارية 
 محاضرة الوفاء

العصف  

 الذهني 

22 2 
الرجوع في االوراق 

 التجارية
 اسئلة  مناقشة  حاالت الرجوع 

 امتحان شفهي  2 23

24 2 
المعارضة  في وفاء  

 االوراق التجارية
 المعارضة 

فهم 

 وتحليل

مناقشة 

 حرة

25 2 
المعارضة في وفاء  

 الحوالة 
 نشاط  تحليل المعارضة 

26 2 
المعارضة في  وفاء  

 الكمبيالة والصك
 اسئلة  محاضرة المعارضة 

27 2 
النسخ والصور في  

 االوراق التجارية
 اسئلة   النسخ والصور 

مناقشة 

 حرة

 نقاش  محاضرة انقضاء االلتزام انقضاء االلتزام الصرفي  2 28

 امتحان تحريري 2 29

 مراجعة عامة  2 30
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 البنية التحتية  -11

 الكتب المقررة المطلوبة 

االوراق التجارية لألستاذ الدكتور فوزي محمد  – القانون التجاري 

 محمود الشماعسامي واالستاذ الدكتور فائق 

محاضرات في االوراق التجارية التقليدية وااللكترونية لألستاذ  

 للدكتور زياد طارق الراوي . 

 االوراق التجارية لألستاذ الدكتور اكرم ياملكي – القانون التجاري  المراجع الرئيسية )المصادر( 

أ/ الكتب والمراجع التي يوصى بها    

 المجالت العلمية ،التقارير ،.....( )

 االحكام القضائية

 تقارير ومقاالت مطبوعة

 

ب/ المراجع االلكترونية ،مواقع 

 االنترنيت ،..... 

 مقاالت قانونية متنوعة على شبكة االنترنت 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية 

 قاعدة التشريعات العراقية

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل تجاوز القديم واضافة الجديد الذ يطرا فيما يتعلق بمواضيع االوراق  

وكذلك   التجارية،الدين في االوراق  لحسم نزاعات واستعراض بعض احكام المحاكم التي تصدر   التجارية،

 لمتعلقة بقانون الصرف. االبحاث العلمية للمستجدات التكنولوجية وبيان تأثيرها على حسم النزاعات ا
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 نموذج وصف مقرر مادة قانون العمل والضمان 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA404 قانون العمل والضمان /  اسم / رمز المقرر 

   حضوريدوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 60 الدراسية )الكلي(عدد الساعات 

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

.اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية لكل من قانون العمل وقانون التقاعد والضمان  1

 االجتماعي للعمال العراقيين 

والضمان االجتماعي العراقيين واالطالع معرفة وفهم ماهية وخصائص واهمية كل من قانوني  العمل  .2

 على نشأة وتطور قواعد كل منهما 

الى تعزيز   .تعزيز معرفة الطالب بكل من انواع عقود العمل التي يتناولها قانون العمل بالتنظيم، باالضافة3

 معرفته بالمخاطر االجتماعية التي يشملها بالضمان قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 

.اكتساب المعلومات حول كيفية احتساب الراتب التقاعدي للعمال في الحاالت المختلفة التي يستحق فيها  4

 العامل راتبا  تقاعديا  

 لقضايا القانونين المذكورين اعاله من خالل استعراض وقائع قضائية .االطالع على الواقع العملي 5

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضبا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

بينها  تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة، والبد من الربط  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية  -1أ

 القانونية العامة لحل المشاكل القانونيةلقدرة على استنباط الحكم من خالل المبادئ  -2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمقارنة وابداء الرأي -3أ

 تشجيع الطالب على الحوار الهادئ والنقاش واالصغاء واحترام الرأي االخر  -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 نقاش جماعي اجراء حوارات بين الطلبة بشكل  - 1ب 

 القدرة على اإلجابة عن كل انواع األختبارات  - 2ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها  - 3ب 

 التغذية الراجعة     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الواسعة الطلبة في الصف الدراسي  

 طرح األسئلة للطلبة خالل المحاضرة  

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 الطلبة بالقيام بواجبات صفية او بيتية تكليف 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية 

 االختبارات الشفهية 

 المشاركة والنشاط اليومي في الصف

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االلتزام الطالب بالقيم األخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناط به   -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة الدراسية وبما يضمن التفاعل مع الدرس -2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل لحلول للمشاكل المثارة في قضايا العمل  -3ج

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم وبما يعزز من احاطة الطالب بالمعرفة القانونية    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

.اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية المقدمة للطلبة والممارسة  1

 التطبيقية والواقع العملي 

 للطلبة .الحرص على ضمان أوسع مشاركة 2

 طرائق التقييم 

 المشاركة الفاعلة في الدرس وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات 
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 الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 والتواصلارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر  -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي والسعي لحل المشاكل وتجاوز العقبات  -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارة -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط  وادارة الوقت وفق األولويات  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 2 
التعرف على النظرية  

 العامة لقانون العمل

مفهوم قانون العمل، نشأة هذا  

 القانون 
 محاضرة

العصف  

 الذهني 

االحاطة بنطاق سريان   2 2

 قانون العمل

شروط سريان قانون العمل 

من حيث االشخاص،  

وعالقات العمل المستثناة من 

 سريان قانون العمل العراقي 

 مشاركة محاضرة

االلمام بمصادر قانون  2 3

 العمل

مصادر قانون العمل الداخلية،  

 ومصادر قانون العمل الدولية 
 مناقشة

امتحان 

 شفهي 

التعريف بعقد العمل   2 4

 الفردي 

مفهوم عقد العمل الفردي، 

 عن غيره من العقود وتمميزه

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

5 2 

دراسة القواعد  

الخاصة التي تحكم 

ابرام عقد العمل  

 الفردي 

مقدمات عقد العمل، التراضي  

 على عقد العمل
 مشاركة محاضرة

التعرف على آثار عقد   2 6

 العمل الفردي 

آثار العقد من جهة العامل،  

وآثار العقد من جهة صاحب 

 العمل

 كوز  محاضرة

بيان كيفية انقضاء عقد  2 7

 العمل الفردي 

االسباب العامة النتهاء عقد  

العمل الفردي، وانهاء عقد  

العمل غير محدد المدة، وانهاء 

 عقد العمل محدد المدة 

 مشاركة مناقشة

التعريف بعقد العمل   2 8

 الجماعي 

مفهوم عقد العمل الجماعي، 

 وطبيعته القانونية

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

بيان كيفية ابرام عقد  2 9

 العمل الجماعي 

المفاوضة الجماعية، الشروط  

 الموضوعية، الشروط الشكلية
 تقرير  محاضرة

التعرف على آثار عقد   2 10

 العمل الجماعي 

آثار عقد العمل الجماعي من  

حيث الموضوع، وآثاره من 

 حيث االشخاص 

 مناقشة حرة محاضرة

11 2 
االلمام بطرق تسوية 

منازعات العمل 

 الجماعية 

مضمون منازعات العمل  

الجماعية، وطرق تسوية هذه 

 المنازعات

 مناقشة
امتحان 

 شفهي 

12 2 
التعرف على كيفية 

تدخل الدولة في تنظيم 

 عالقات العمل

القيود القائمة على اعتبارات 

تكافؤ الفرص، والقيود 

المقررة العتبارات انسانية، 

والقيود المقررة العتبارات  

وطنية، والتنظيم القانوني  

 ألوقات العمل، وتفتيش العمل

فهم 

 وتحليل
 مشاركة

االحاطة بنظرية  2 13

 المشروع

  مفهوم المشروع في اطار

قانون العمل، وعناصر  

المشروع وشروطه، وسلطة 

 صاحب العمل داخل المشروع

 ورقة عمل  محاضرة

 امتحان الفصل االول  2 14

 مراجعة عامة للمادة، وتسليم درجات سعي الفصل االول للطلبة  2 15
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16 2 

اعطاء فكرة عامة  

حول المدخل لدراسة  

قانون الضمان  

 االجتماعي

الضمان مراحل تطور نظام 

االجتماعي، ونشأته وتطوره  

في الدول الصناعية وفي  

 العراق

العصف   محاضرة

 الذهني 

التعريف بقانون  2 17

 الضمان االجتماعي 

مفهوم قانون الضمان 

االجتماعي، وبيان مصادره، 

ومكانته بين فروع القانون  

 االخرى، ونطاق سريانه 

 مشاركة محاضرة

18 2 
التعرف على النظام  

المالي للضمان  

 االجتماعي في العراق 

تعريف االشتراك وبيان اسس  

 تحديده ومقداره 

امتحان  مناقشة

 شفهي 

االلمام بكيفية تأدية  2 19

 االشتراكات 

التزامات صاحب العمل بشأن 

شمول عماله بالضمان،  

والتزامه بتسديد االشتراكات  

 عنهم

فهم 

 وتحليل

 مشاركة

20 2 
المخاطر  التعرف على 

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

الضمان الصحي للعمال في  

حالة المرض، والضمان  

الصحي للعاملة في حالتي 

 الحمل والوالدة

العصف   محاضرة

 الذهني 

21 2 
التعرف على المخاطر  

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

 ضمان العجز عن العمل 

 كوز  محاضرة

22 2 
المخاطر  التعرف على 

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

ضمان اصابات العمل: اعطاء  

مقدمة حول تطور القواعد 

الخاصة بالمسؤولية عن  

 تعويض اصابات العمل  

 مشاركة مناقشة

 التعريف بإصابة العمل 2 23
تعريف االصابة وعناصرها 

 وشروطها 

فهم 

 وتحليل

العصف  

 الذهني 

24 2 
دائرة بيان التزامات 

الضمان في حالة  

 وقوع االصابة

حقوق العامل المصاب، 

وحاالت الحرمان من هذه 

 الحقوق

 تقرير  محاضرة

25 2 
التعرف على المخاطر  

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

 ضمان التقاعد 

 مناقشة حرة محاضرة

26 2 
التعرف على المخاطر  

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

 مكافأة نهاية الخدمة 

امتحان  مناقشة

 شفهي 

27 2 
التعرف على المخاطر  

التي يغطيها قانون 

 الضمان االجتماعي 

 ضمان الخدمات االجتماعية

فهم 

 وتحليل

 مشاركة

28 2 
االلمام بمنازعات  

 الضمان االجتماعي 

الطعن في قرارات اللجان  

الطبية، والطعن في القرارات  

 االدارية 

 عمل ورقة  محاضرة

 امتحان الفصل الثاني 2 29

 مراجعة عامة للمادة، وتسليم درجات سعي الفصل الثاني للطلبة  2 30
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
 قانون العمل الجديد، د.عماد حسن سلمان 

 قانون الضمان االجتماعي، د.عدنان العابد ود.يوسف الياس

 )المصادر(المراجع الرئيسية 
 قانون العمل، د.عدنان العابد ود.يوسف الياس 

 قانون العمل، د.صبا نعمان رشيد الويسي 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية، التقارير،.....(  

 االحكام القضائية 

 تقارير ومقاالت مطبوعة 

المراجع االلكترونية، مواقع  

 االنترنيت،...

 العلمية االكاديمية موقع المجالت 

 قاعدة التشريعات العراقية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي

العمل على تطوير المنهج من خالل مواكبة التطور الحاصل في مجال تشريع العمل خصوصا  بعد صدور قانون 

، وكذلك من خالل االطالع على االبحاث العلمية المتعلقة بالمواضيع  2015( لسنة  37العمل النافذ رقم )

ي للعمال النافذ، باالضافة الى  المستجدة ذات الصلة بالقانون المذكور وبقانون التقاعد والضمان االجتماع 

 استعراض االحكام القضائية المتعلقة بالفصل في قضايا العمل والضمان االجتماعي. 
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 نموذج وصف مقرر مادة أصول الفقه االسالمي 

 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA405اصول الفقه االسالمي/   اسم / رمز المقرر 

 حضوري دوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

  أهداف المقرر 

 معرفة اهمية اصول الفقه بالنسبة للقانوني  .  1

 ل . معرفة الجذور التاريخية للنصوص الحاكمة وأثرها في العالقات االجتماعية  2

إجراء  المقارنات بين نصوص القوانين الوضعية ونصوص الشرائع السماوية السيما الشريعة  .  3

 اإلسالمية 

المتعددة حيث يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  أهم  البحث في  المسائل الفقهية الغنية باآلراء  .  4

  .خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ضمن فرص وصف البرنامج

 . تعريف احلكم الشرعي وأقسامه وعناصر.   5

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ

 أن يجد العالقة بين الشريعة والقانون --1أ

 أن يميز بين مصادر الحكم الشرعي - 2أ .

 أن يحلل القواعد الفقهية الكلية- 3أ .

 أن يتعرف على اثر الفقه اإلسالمي في كل مناحي الحياة. - 4أ .

 المهاراتية الخاصة بالمقرر   االهداف  -ب 

  .يميز بين القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية - 1ب 

  .يميز بين القاعدة الشرعية والقاعدة الشرعية الفقهية- 2ب 

 يقارن بين مصادر الحكم الشرعي األصلية والتبعية. - 3ب 

 . يتعرف على اآلراء الفقهية- 4ب  .

 طرائق التعليم والتعلم  

  .طريقة المحاضرة

  .طريقة المناقشة -

 .استراتيجية العصف الذهني -

 طرائق التقييم 

    . اختبار التعرف

  . االختبار المقالي غير المحدد 

 .الختبارات القصيرةا

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  .أن يجد العالقة بين الشريعة والقانون- 1ج

  .يميز بين مصادر الحكم الشرعيأن  - 2ج

  .أن يحلل القواعد الفقهية الكلية- 3ج

 . أن يتعرف على عناصر الحكم الشرعي- 4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 طريقة المحاضرة.

 طريقة المناقشة.   

 .استراتيجية العصف الذهني

 طرائق التقييم 

 .االختبارات القصيرة

  . االختبار المقالي غير المحدد 

 . اختبار التعرف
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األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور   )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 .الشخصي(

  .أن يتمكن من التعلم ذاتيا- 1د 

  .أن يطور المهارات التقريرية و يظهرها- 2د 

 ات إدراكيةأن يمتلك خبرات واقعية ذات تصور- 3د 

 .أن يكون لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه- 4د 
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 بنية المقرر - 10

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 2 
معرفة ماهية الحكم 

 الشرعي واقسامه 

مقدمة في ماهية 

علم أصول الفقه  

وأهميته بالنسبة 

 القانون لذوي 

 المحاضرة 
االختبار  

 القصير

2 2 
فهم ماهية الحاكم والمحكوم 

 و المحكوم عليه

نظرية الوضع 

 والداللة وأقسامها 

المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

3 2 

معرفة انواع ادلة األحكام  

الشرعية من حيث كونها  

اصلية او تبعية نقلية او 

عقلية متفق عليها او  

 مختلف فيها 

األحكام أدلة  

 الشرعية 

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

اختبار 

 التعرف

4 2 
معرفة احكام القران  

 وداللتها على النصوص 
 القران الكريم

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

5 2 
معرفة ماهية السنة 

 وانواعها واحكامه
 السنة النبوية

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

 اإلجماع  اإلجماع وانواعهفهم معنى  2 6
المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

7 2 
معرفة ماهية العرف 

 وشروط العمل به وانواعه
 العرف

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

8 2 
توضيح معنى المصلحة 

 وأنواعها
 المصلحة 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

9 2 
االستحسان المقارنة بين 

 واالستصحاب 
 االستحسان

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

اختبار 

 التعرف

 شرع من قبلنا  اإلحاطة بشريعة من قبلنا  2 10
المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

11 2 
معرفة معنى قول الصحابي 

 وحجيته 

حجية قول 

 الصحابي 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

12 2 
الشرعي  تعريف الحكم 

 التكليفي

الحكم الشرعي  

 التكليفي

المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

13 2 
االطالع على عناصر  

 الحكم الشرعي 

عناصر الحكم  

 الشرعي التكليفي

لمحاضرة 

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

14 2 
معرفة ما هو متعلق الحكم 

 الشرعي 
 المحكوم فيه

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير
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15 2 
المعرفة بالنصوص  من 

 حيث المعنى واالعتبار 

النصوص  

باعتبار المعاني  

 وضعا واستعماال 

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

اختبار 

 التعرف

16 2 
 تعريف األمر والنهي  

 وصيغهما 
 األمر والنهي 

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

17 2 
المطلق   تعريف كل من  

 والمقيد
 لمطلق والمقيد 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

 العام وصيغه تعريف العام وصيغه  2 18
 المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

 التخصيص وصيغه تعريف الخاص  2 19

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

 

 المشترك تعريف المشترك  2 20
المحاضرة    

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

 الحقيقة والمجاز التعريف بالحقيقة  والمجاز  2 21

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

اختبار 

 التعرف

 النصوص  معرفة منطوق   2 22
منطوق  

 النصوص 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

 مفهوم النصوص  النصوص  معرفة مفهوم   2 23

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

24 2 
 اإلحاطة بدالالت  

 النصوص المختلفة 

داللة النصوص  

 وضوحا وخفاء 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير

25 2 
تعريف الدالالت  والفرق  

 بينهما 

الداللة القطعية 

 والظنية

المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

 الغامضة  تعريف الداللة   2 26
الغامضة  الداللة  

 واسبابها 

لمحاضرة 

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

27 2 
ازالة   االطالع على طرق 

 الغموض

وسائل ازالة  

 الغموض

المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

28 2 
وتمييزه   التعريف باالجتهاد

 عن التقليد 
 االجتهاد والتقليد 

المحاضرة  

 والمناقشة

اختبار 

 التعرف

29 2 
من   الزامية التقليدمعرفة 

 عدمه 
 الزامية التقليد 

المحاضرة  

والعصف 

 الذهني 

االختبار  

 القصير

30 2 
مراجعة لمادة   اصول   

 الفقه 

نظرة عامة على  

 الحكم الشرعي 

المحاضرة  

 والمناقشة

االختبار  

 القصير
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 البنية التحتية -11

 سلطانالوافي في اصول الفقه / حميد  الكتب المقررة المطلوبة 

 الوجيز في أصول الفقه/ عبدالكريم زيدان  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 تفسير النصوص/ محمد أديب صالح 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

aifi.org-https://www.iifa / 

https://kantakji.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -12

 العمل على تهذيب المنهج الدراسي المقرر على نحو يالئم المستجدات التي يشهدها العالم .

 توظيف تطبيقات فقهية مواكبة في المجاالت المعرفية كافة 

 مراعات المناهج للنظم التعليمية الحديثة في تدعيم التعليم والتعلم وعدم الجمود على ما سبق من امثلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iifa-aifi.org/
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 نموذج وصف مقرر مادة القانون الدولي االنساني

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA406  القانون الدولي االنساني/  اسم / رمز المقرر 

 دوام حضوي  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 اهمية القانون الدولي االنساني في خضم المنازعات الدولية وغير الدولية                                                      

بيان عالقاته باإلنسان ودوره في حماية الناس في اوقات النزاعات المسلحة واهداف المقرر بيان قواعد 

 القانون الدولي االنساني 

 صلة الدولي االنساني بفروع القانون المختلفة .  

 اليات تطبيق القانون الدولي االنساني 

 

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية   -أ

 المفهوم والتطور التاريخي للقانون الدولي االنساني.  -1ا

 االنساني. التطور التاريخي للقانون الدولي  -2ا

 مصادر القانون الدولي االنساني ومبادئه االساسية.  -3ا

 اشخاص ونطاق تطبيق القانون الدولي االنساني )الزمني والشخصية( . -4ا

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 اشراك الطلبة في مناقشة موضوعات الدولي االنساني  - 1ب 

 المجال للطلبة لطرح اآلراء حول الموضوع  افساح  - 2ب 

 طرح اسئلة افتراضية حول الموضوع   - 3ب 

 تقييم اي هدف من اهداف الدولي االنساني      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 .طرح الموضوع كمقدمة ثم الدخول في التفاصيل مع طرح احدث االمثلة على الساحة العالمية

 طرائق التقييم 

 

مع اجراء االمتحانات  مناقشة اي هدف معرفي وتوجيه االسئلة على بعض الطلبة وتثبيت ذلك في سجل

 بأنواعها 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اكتشاف مدى تفاعل الطالب مع الموضوع ومنحه فرصة ابراز شخصيته  -1ج

 تثبيت قيم القانون الدولي االنساني  -2ج

 الطلبة لمناقشة النزاعات المستمرة القائمة حاليا  في العالمدفع  -3ج

 دفع الطلبة لمناقشة النزاعات المستمرة القائمة حاليا  في العالم      -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

طرح النزاعات المسلحة القديمة والحديثة والموجودة حاليا وكيفية تناولها طبقا  لقواعد القانون الدولي  

 االنساني 

 طرائق التقييم 

 الطلبة ليسوا بمستوى واحد لذا تختلف طرائق التقييم لكل منها من خالل االسئلة اليومية والشهرية     

 والفصلية والسنوية 
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 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 مهارة طرح الموضوع للوصول الى الهدف المقرر -1د 

 اتباع اسلوب مالئم لمستوى الطلبة والتركيز على تنمية قابليتهم  -2د 

 تشجيع الطلبة المشاركين في النقاش  -3د 

 الطلبة غير المشاركين على تطوير قابليتهم      حث  -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 
 الساعات 

30 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 اسم الوحدة / أو الموضوع 

طريقة 

 التعليم 

طريقة 

 التقييم 

1 1 

 المبادئ واالصول 

 

 المفهوم/التطور/المصادر

 مناقشات 

طرح 

اوليات  

 الموضوع 

2 1 

 صلة القانون بغيره 

 

محاضرة   الدولي العام/الجنائي/ 

وعرض  

 وقائع 

شرح 

 واسئلة 

3 1 
مناقشات  االساسية/العامة/الخاصة  مبادئ الدولي االنساني 

 ومشاركة 
 كوز 

4 1 
 كوز  اسئلة  الدول/المنظمات/االفراد  اشخاص الدولي االنساني 

5 1 
النطاق الزمني /  

 الشخصي 
 الشخصي / المكاني 

 مشاركة  مناقشات 

6 1 

محاضرة   اماكن يحضر استهدافها النطاق المكاني 

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

7 1 

اليات تطبيق الدولي  

 االنساني 
محاضرة   النشر / االليات 

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

8 1 

االليات الرقابية 

لتنفيذ القانون الدولي  

 االنساني  

اللجنة الدولية للصليب  

 االحمر 

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

9 1 

الوضع القانوني  

للجنة الصليب 

 االحمر 

 الطبيعة القانونية للجنة  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

10 1 

اجراءات اللجنة في  

حاالت انتهاك 

القانون الدولي  

 االنساني  

 كوز  أسئلة  طلبات التحقيق 

11 1 
انشطة اللجنة الدولية   

 للصليب االحمر 

حماية ضحايا النزعات  

 المسلحة 

مناقشة  

وورقة  

 عمل 

 مشاركة 

 الدولة الحامية   نظام الدولة الحامية   1 12

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

 بائل الدولة الحامية   1 13
االساس القانوني لبدائل  

 الدولة الحامية  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 
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14 1 

اللجنة الدولية  

االنسانية لتقصي 

 الحقائق  

 مشاركة  محاضرة   نشاة اللجنة  

15 1 

اختصاص اللجنة  

الدولية لتقصي  

 الحقائق  

 التحقيق في الوقائع  
ورقة 

 عمل 
 امتحان 

16 1 
االليات القمعية لتنفيذ 

 القانون  

المسؤولية الجنائية الفردية 

عن انتهاكات القانون  

 الدولي االنساني  

 مشاركة  مناقشة 

17 1 

وسائل ايقاف  

ومعاقبة مرتكبي 

انتهاكات القانون  

 الدولي االنساني  

التعاون المتبادل في  

الشؤون الجنائية وتسليم  

 المجرمين  

محاضر  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

18 1 

المسئولية المدنية  

عن انتهاكات  

القانون الدولي  

 االنساني  

اشكال التعويضات في 

 القانون الدولي  

محاضره  

 وقائع 
 مشاركة 

19 1 

وسائل التعويض  

عن انتهاكات  

القانون الدولي  

 االنساني  

التعويض على الصعيد  

 الوطني  

مناقشة  

 وتحليل 
 مشاركة 

 التطبيق العملي  1 20
التعويضات المفروضة 

 على العراق 
 كوز  اسئلة 

21 1 
حماية البيئة الطبيعية  

 اثناء النزاع المسلح  
 الحماية المباشرة  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

22 1 
الحماية الغير  

 مباشرة  
 اتفاقية الهاي  

مناقشة  

 وتحليل 
 كوز 

23 1 
نشر القانون الدولي  

 االنساني  
 التعريف بالنشر  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

24 1 
الفئات المستهدفة 

 بالنشر  
 السكان المدنيون  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

25 1 
تفعيل الدول  

 اللتزاماتها الدولية  
 كوز  أسئلة  التدابير التشريعية 

 تشكيل اللجان   التدابير المؤسسية   1 26

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

27 1 

واجبات القادة  

واالشخاص  

 المتخصصين  

 واجبات القادة  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 
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 البنية التحتية 

 2015القانون الدولي االنساني / طبعة  الكتب المقررة المطلوبة 

 وثائق االمم المتحدة وقرارات مجلس االمن والقانون الدولي العام  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 جميع التقارير الدولية والمجالت الدولية ذات العالقة بالقانون

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

 موقع مجلس االمن الدولي ومحكمة العدل الدولية واالمم المتحدة

http://www.un.org 

http://www.un.org/ar/sc / 

http://www.icj-cij.org/homepage 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

 .المقرر من خالل المحاضرات وتأشير المهم وغير المهمسيتم تقييم مواضيع الكتاب 

 

 
 

 

 

28 1 
واجبات االشخاص  

 المتخصصين  
 العالمون المؤهلون  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

 المدنيون  1 29
التمييز بين المدنيين  

 والمقاتلين  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

30 1 
الحماية الخاصة  

 للمدنيين 
 حماية النساء واالطفال  

محاضرة  

وعرض  

 وقائع 

 مشاركة 

http://www.un.org/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.icj-cij.org/homepage
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 نموذج وصف مقرر مادة المنظمات الدولية 

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA407  المنظمات الدولية/  اسم / رمز المقرر 

    دوام حضوري أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

 اكتساب الطالب الحد األدنى من المعلومات حول المبادئ والقواعد األساسية الخاصة بالمنظمات الدولية 

 االطالع على الواقع العملي للقضايا الدولية من خالل استعراض وقائع قضائية فعلية وقرارات قضائية  

 معرفة وفهم اركان المنظمة الدولية وطريقة عملها وتكوينها  

 تعليم الطالب كيفية الربط في المواضيع التي تخص المنظمات الدولية فيما بينها وبين الشؤون الدولية  

 اكساب الطالب مهارة تكييف الواقعة وارجعاها الى النص الواجب التطبيق عليها  

 االتفاقات األخرى تعليم الطالب كيفية تحليل النصوص االتفاقية ومقارنتها بالنصوص المقارنة من 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بينها تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم  

 وبين وصف البرنامج. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 االهداف المعرفية  -أ     

 اكتساب الطالب المهارة لفهم وتحليل النص القانوني والوقائع القضائية  -1أ

 القدرة على استنباط الحكم من خالل اللجوء الى القواعد الدولية لحل الواقعة-2أ

 تطوير قابلية الطالب على القراءة والبحث والمناقشة وابداء الرأي  -3أ

 تشجيع الطالب على المناقشة والحوار واالستنباط والتكييف القانوني -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 القدرة على اإلجابة على كافة أنواع األسئلة واالختبارات – 1ب 

 تية واوراق العمل وطرحها اثناء المحاضرة  اعداد الواجبات البي – 2ب 

 اجراء الحوارات والمناقشات بين الطلبة لتعزيز احترام الرأي اآلخر  – 3ب 

 القدرة على اإلفادة من آراء االخرين  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الفاعلة للطلبة اثناء المحاضرة 

 طرح األسئلة على الطلبة اثناء المحاضرة 

 اجراء اختبارات سريعة ومفاجئة 

 تكليف الطلبة بحل الوقائع التي تمثل الجانب العملي من المقرر الدراسي

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية  

 االختبارات الشفهية  

 المشاركة والنشاط اليومي 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التزام الطالب بالقيم األخالقية والقانونية    -1ج

 تحمل الطالب المسؤولية وااللتزام بالواجبات المناطة به   -2ج

 الطالب بالمادة الدراسية من خالل وسائل الجذب الحسي وعرض الشاشة ترغيب   -3ج

  تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبرأيه للتوصل الى الحلول للوقائع المعروضة عليه     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

المنهج  إضفاء الحيوية على أجواء المحاضرة من خالل المزج بين المعلومات النظرية الموجودة في 

 الدراسي وبين الممارسة التطبيقية والواقع العملي 

 الحرص على ضمان أوسع مشاركة للطلبة 
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 طرائق التقييم 

 المشاركة الفاعلة في المحاضرة وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية وأداء االمتحانات  

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل -1د 

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي   -2د 

 االنخراط في ممارسة العمل القانوني والتدريب المستمر الكتساب الخبرة   -3د 

 تمكين الطالب من السعي لحل المشكالت وتجاوز العقبات  -4د 
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 بنية المقرر 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 التقديم للموضوع 1 1
التعريف بالمنظمات  

 الدولية 
 مناقشات 

طرح 

اوليات  

 الموضوع 

2 1 
شرح تعريف  

 المنظمة الدولية 

تعريف المنظمة 

 الدولية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

شرح  

 واسئلة

3 1 
شرح عناصر  

 المنظمة الدولية

عناصر المنظمة 

الدولية وشروط  

 قيامها

مناقشات  

 ومشاركة 
 كوز 

4 1 

شرح التكييف  

القانوني للمنظمة 

 الدولية 

التكييف القانوني  

 للمنظمة الدولية
 كوز  اسئلة

5 1 

بيان النتائج التي  

تترتب على تمتع 

المنظمة بالشخصية  

 القانونية  

النتائج التي تترتب  

على تمتع المنظمة 

 بالشخصية القانونية

 مشاركة  مناقشات 

6 1 

شرح مزايا  

وحصانات المنظمة  

 الدولية  

مزايا وحصانات  

 المنظمة الدولية

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

7 1 
شرح حياة المنظمة 

 الدولية  

حياة المنظمة  

 الدولية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

8 1 
شرح سلطات  

 المنظمة الدولية

سلطات المنظمة  

 الدولية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

9 1 
شرح أنواع  

 المنظمات الدولية  

أنواع المنظمات  

 الدولية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

10 1 

شرح الجهاز 

التنفيذي للمنظمة  

 الدولية 

الجهاز التنفيذي  

 للمنظمة الدولية
 كوز  أسئلة

11 1 
شرح العاملون في  

 المنظمة 

العاملون في 

 المنظمة

مناقشة 

وورقة  

 عمل

 مشاركة 

12 1 
ميزانية  شرح 

 المنظمة الدولية

ميزانية المنظمة  

 الدولية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

13 1 
شرح جامعة الدول  

 العربية  

جامعة الدول  

 العربية 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 
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14 1 
بيان اهداف جامعة 

 الدول العربية

اهداف جامعة 

 الدول العربية
 مشاركة  محاضرة  

15 1 
شرح مبادئ جامعة 

 الدول العربية

مبادئ جامعة الدول 

 العربية 
 امتحان  ورقة عمل 

16 1 

شرح العضوية في  

جامعة الدول  

 العربية  

العضوية في جامعة 

 الدول العربية
 مشاركة  مناقشة

17 1 

شرح طبيعة  

الجامعة وشخصيتها 

 القانونية وحصاناتها

طبيعة الجامعة 

وشخصيتها  

 القانونية وحصاناتها

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

18 1 

شرح طبيعة عالقة  

جامعة الدول  

العربية بمنظمة 

 األمم المتحدة

طبيعة عالقة جامعة  

الدول العربية 

بمنظمة األمم  

 المتحدة

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

19 1 
شرح مجلس جامعة  

 الدول العربية 

مجلس جامعة الدول  

 العربية 

مناقشة 

 وتحليل
 مشاركة 

20 1 

شرح اختصاصات  

مجلس الجامعة 

 وقراراته  

اختصاصات مجلس  

 الجامعة وقراراته 
 كوز  اسئلة

21 1 
شرح اللجان الدائمة  

 في الجامعة العربية 

اللجان الدائمة في 

 الجامعة العربية

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

22 1 
شرح األمانة العامة 

 الدائمة 

األمانة العامة 

 الدائمة 

مناقشة 

 وتحليل
 كوز 

23 1 
شرح األجهزة  

 األخرى للجامعة 

األجهزة األخرى  

 للجامعة

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

24 1 
شرح االحكام  

 العامة للجامعة 

االحكام العامة 

 للجامعة

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

25 1 

شرح ميزانية  

الجامعة وتعديل  

 الميثاق 

ميزانية الجامعة 

 وتعديل الميثاق 
 كوز  أسئلة

26 1 
شرح منظمة األمم  

 المتحدة  

منظمة األمم 

 المتحدة

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

27 1 
شرح تكوين مجلس  

 االمن
 تكوين مجلس االمن 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

28 1 

شرح اإلجراءات  

ونظام التصويت في  

 مجلس االمن  

اإلجراءات ونظام  

التصويت في 

 مجلس االمن 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 

29 1 

شرح إجراءات  

العمل في مجلس  

 االمن 

إجراءات العمل في 

 مجلس االمن 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
المنظمات الدولية لألستاذ الدكتور فخري رشيد المهنا واألستاذ  

 الدكتور صالح ياسين داوود 

 المراجع الرئيسية )المصادر(
 ميثاق جامعة الدول العربية 

 ميثاق األمم المتحدة 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 محكمة العدل الدوليةاالحكام القضائية الصادرة من 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

 المقاالت القانونية المتنوعة على شبكة االنترنت  

 قاعدة التشريعات العراقية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

السعي في تطوير المنهج العلمي الخاص بمادة المنظمات الدولية سيما بعد التطورات الدولية المتسارعة على 

 . 2003الساحة الدولية والتي تأثر بها العراق بعد انفتاحه على العالم بعد احداث عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 1 
شرح اختصاصات  

 المجلس 

اختصاصات  

 المجلس 

محاضرة  

وعرض 

 وقائع

 مشاركة 
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 نموذج وصف مقرر مادة التحقيق الجنائي والطب العدلي 

 

 االهلية كلية جنات العراق للعلوم االنسانية  المؤسسة التعليمية 

 القانون  القسم العلمي

 LA408 التحقيق الجنائي والطب العدلي/  اسم / رمز المقرر 

 حضوري دوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة الفصل / السنة 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر

 التي تتعلق بالعلوم المساعدة للقانون الجنائي  األساسيةاكتساب الطالب معلومات حول المباديء -1

 محاكاة الواقع العملي في نطاق تجسيد العلوم الجنائية المساعدة 

المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف  

تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  

 وبين وصف البرنامج. 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ     

مفهوم الدور السيادي للعلوم المساعدة للقانون الجنائي باعتبارها تمثل الجانب الوقائي لحماية   تكريس  -1أ

 الحقوق والحريات 

 تنظيم الدور الريادي للطالب بشكل يجعله مندمجا  في الواقع الذي سيواجهه مهنيا   -2أ

 التعريف باصول ومبادئ التحقيق الجنائي والطب العدلي -3أ

 لقضايا الجنائية االطالع على ا-4أ
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 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 اكتساب الطالب معلومات حول المباديء االساسية التي  تتعلق بالعلوم المساعدة للقانون الجنائي .  - 1ب 

 الواقع العملي في نطاق  تجسيد العلوم الجنائية المساعدة .  محاكاة  - 2ب 

 اكتساب المهارة في مجال البحث العلمي  – 3ب 

 فهم وتطبيق النصوص الجزائية    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 اعتماد طريقة العصف الذهني في طرح المحاضرة  -1

 ترويض الطالب على اعتماد لغة النقاش في الميدان النظري  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 االختبارات االلكترونية -1

 االختبارات الشفوية -2

 المشاركة اثناء المحاضرة -3

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بقدرته على التوصل اليجاد الحلول المنطقية للمشاكل القانونية  -1ج

 تكريس فكرة الخدمة المجتمعية في اطار التعاون المشترك -2ج

 تحفيز روح العمل المهني وصيغه المشتركه في إيجاد الحلول للمشاكل المجتمعية  -3ج

 مراعاة قيم العدالة والمساواة   -4ج

 لتعليم والتعلم  طرائق ا

بث روح المبادرة للطالب في إيجاد نوع من الحافز المعنوي في تقبل المحاضرة بروحية التقبل التلقائي 

 ةللمحاضر

 طرائق التقييم 

 

 االختبارات اآلنية الشفهية 

 المشاركة التطوعية في طرح المعلومة 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 تحفيز الطلبة على حب االطالع على المصادر -1د 

 تشجيعهم على القيام بأدوار تحاكي العمل التطوعي في الخدمة المجتمعية   -2د 

 التطوير الذاتي  -3د 

 االنخراط في الممارسة العملية    -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 

30 
 الساعات 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 محاضرة  التعريف بالتحقيق  مفهوم التحقيق  1 1
العصف 

 الذهني 

 محاضرة  شخصية المحقق  شروط المحقق  1 2
العصف 

 الذهني 

 ورقة عمل  محاضرة  كشف الجريمة  الغاية من التحقيق   1 3

 مسرح الجريمة  1 4
داللة مسرح 

 الجريمة 
 مشاركة  محاضرة 

 محاضرة  إجراءات التحقيق  األدلة الجنائية  1 5
العصف 

 الذهني 

 مشاركة  محاضرة  الشهود والمتهم  اطراف الدعوى  1 6

 مشاركة  محاضرة  االثار الجرمية  الخبراء 1 7

 مشاركة  محاضرة  البصمات  طبعات االصابع  1 8

 مشاركة  محاضرة  االسلوب التقليدي  أسلوب االجرام  1 9

 مشاركة  محاضرة  جهاز كشف الكذب وسائل التحقيق  1 10

 مشاركة  محاضرة  التحليل العقاري  وسائل التحقيق  1 11

 مشاركة  محاضرة  التنويم المغناطيسي  وسائل التحقيق  1 12

13 1 
تعريف الطب 

 العدلي
 مشاركة  محاضرة  المجموعات الطبية 

 مشاركة  محاضرة  الصمل الموتي  الموت وعالماته  1 14

 مشاركة  محاضرة  اقسام الجروح  الجروح  1 15

 مراجعة عامة  1 16

 امتحان الفصل االول  1 17

 مشاركة  محاضرة  درجات الحروق الحروق  1 18

 مشاركة  محاضرة  استيضاحات  الجرائم الجنسية  1 19

 مشاركة  محاضرة  االجهاض وسائل  اإلجهاض   1 20

 ورقة عمل  محاضرة  كيفية حصوله  السموم  1 21

 مشاركة  محاضرة  تصينفه واسبابه  التسمم الطعامي  1 22

 مشاركة  محاضرة  تقدير العمر  تعريف الهوية  1 23

24 1 
الفحوص  

 المختبرية 
 مشاركة  محاضرة  البقع 

 مشاركة  محاضرة  مصدرها  البقع الدموية  1 25

 مشاركة  محاضرة  مظاهرها  البقع المنوية  1 26

 مشاركة  محاضرة  مصادره الشعر 1 27

 مراجع عامة  1 28

 امتحان الفصل الثاني  1 29

 مراجعة شاملة للمادة 1 30
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 البنية التحتية 

 الكتب المقررة المطلوبة 
 أصول التحقيق اإلجرامي للدكتور سلطان الشاوي 

 الطب العدلي للدكتور وصفي محمد علي  

  المراجع الرئيسية )المصادر(

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  
 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

 اعتماد الجديد من النظريات الحديثة التي تدعم من رصانة العلوم المساعدة للقانون الجنائي .
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 نموذج وصف مقرر مادة قانون التنفيذ

 

 كلية جنات العراق للعلوم االنسانية االهلية  المؤسسة التعليمية 

 القانون   القسم العلمي

 LA409  قانون التنفيذ/  اسم / رمز المقرر 

 حضوري دوام  أشكال الحضور المتاحة 

 السنة الدراسية الرابعة السنة الفصل / 

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 2022/ 9/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف المقرر 

اكتساب الطالب معلومات حول المبادئ والقواعد االساسية المنظمة لتنفيذ الالحكام القضائية والمحررات 

 التنفيذية 

االطالع على الواقع العملي لمديريات التنفيذ ودائرة التنفيذ من خالل عرض الحكام المحاكم وقررات  

 محكمة االستئناف وبصفتها التمييزية 

 معرفة وفهم القواعد االجرائية الخاصة بكيفية تنفيذ الحكم والمحرر الوطني واالجنبي 

 المعاملة التنفيذية بالنسبة للدائنين على اختالف مراتبهم  تعزيز المعرفة بالنسبة الثار 

 اكتساب المعلومات بالنسبة الحكام قانون التنفيذ وقانون تحصيل الديون الحكومية 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا  مقتضيا  ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها  تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد  

 وبين وصف البرنامج. 



198 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 االهداف المعرفية  -أ     

االحكام والسندات التنفيذية وتحصيل الديون الحكومية وفق قانون اكتساب الطالب المهارة في كيفية تنفيذ -1أ

 تحصيل الديون الحكومية 

تطوير الطالب القدرة على استنباط االحكام من العامة لقانون التنفيذ وايجاد الحلول المناسبة لتلك   -2أ

 المشاكل

 قابلية الطالب على القراءة والبحث وابداء الرأي االخر  تطوير  -3أ

 القدرة على االجابة على كافة انواع االختبارات  -4أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 

 القدرة على االجابة عن كل انواع االختبارات  - 1ب 

 عقد مناقشات حوارية بين الطلبة   - 2ب 

 اسلوب التغذية الراجعة اتخاذ   - 3ب 

 اعداد اوراق عمل ومناقشتها     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المشاركة الواسعة للطلبة في الصف االلكتروني 

 طرح االسئلة للطلبة خالل المحاضرة 

 اجراء اختبارات يومية للطلبة وبشكل مفاجئ 

 بعض المواد التشريعات القانونية   تكليف الطلبة بايجاد 

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات االلكترونية 

 االختبارات الشفوية 

 المشاركة والنشاط الصفي 

 الواجبات البيتية واعداد التقارير

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 والواجبات التزام الطالب بالقيم االخالقية والقانونية وتحمل المسؤولية -1ج

 السعي الحثيث لترغيب الطالب بالمادة العلمية-2ج

 تعزيز الثقة لدى الطالب بقدرته على التوصل للحلول المنشودة.- 3ج

 عرض المادة بشكل سلس ومفهوم واستخدام الوسائل التوضيحية المساندة بما يعزز المعرفة القانونية    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم  

 

اضفاء الحيوية على اجواء المحاضرة من خالل المعلومات النظرية وتطبيق هذه المعلومات من الناحية  

 العملية وضمان مشاركة واسعة للطلبة 
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 طرائق التقييم 

 

 المشاركة الفاعلة وااللتزام بالحضور وتحمل المسؤولية واداء االمتحانات 

 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالتأهيلية المنقولة  المهارات العامة -د 

 ارشاد الطالب الى ضرورة االطالع المستمر والتواصل -1د 

 تشجيع الطلبة على العمل المتواصل والسعي لحل المكلة وتجاوز العقبات -2د 

 القانوني والتدريب لكسب الخبرة والمهارةاالنخراط في ممارسة العمل -3د 

 تعزيز قدرة الطالب على التخطيط وادارة الوقت حسب االولويات    -4د 
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 بنية المقرر 

 األسبوع 
الساعا 

 ت 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

1 1 
دائرة التنفيذ  

 ومديريات التنفيذ 

المختصة  السلطة 

 بالتنفيذ 
 محاضرة 

مناقشة  

 وتحليل 

2 1 

مخابرات 

وتبليغات مديرية  

 التنفيذ 

السلطة المختصة  

 بالتنفيذ 

محاضرة  

 واسئلة 
 كوز 

3 1 

طرق الطعن في 

قرارات منفذ  

 العدل 

طرق الطعن في 

قرارات منفذ  

 العدل 

  محاضرة 

4 1 

الجهات المخولة 

بتحصيل الديون  

الحكومية  

 وصالحياتها  

السلطة المختصة  

بالتنفيذ وفق قانون  

تحصيل الديون  

 الحكومية 

فهم 

 وتحليل 

ورقة 

 عمل 

5 1 

ماهية االحكام  

القضائية وكيفية  

 تنفيذها 

االحكام  

 والمحررات 
 مشاركة  نقاش 

 االحكام الوطنية  1 6
تنفيذ االحكام  

 الوطنية 
 محاضرة 

العصف 

 الذهني 

 االحكام االجنبية  1 7
تنفيذ االحكام  

 االجنبية 
  كوز 

 شهري اجراء اختبار  

 شروط محل الحق  1 8
المحررات  

 التنفيذية 
 مشاركة  نقاش 

9 1 
التنفيذ الرضائي  

 والجبري 

معنى التنفيذ  

 وانواعه 
 محاضرة 

مناقشة  

 حرة

10 1 

طلب التنفيذ واثاره  

المعاملة  واطراف

 التنفيذية 

 المعاملة التنفيذية 
محاضرة  

 واسئلة 
 كوز 

11 1 

استخدام القوة  

الجبرية واالكراه  

 البدني 

كيفية التنفيذ  

واستخدام الوسائل  

 التنفيذية 

 مشاركة  محاضرة 

 اجراء اختبار شهري  1 12

13 1 

استخدام الوسائل 

التنفيذية والحاالت  

 التي تعرقلها 

كيفية استخدام  

 الوسائل التنفيذية 
 محاضرة 

عصف  

 ذهني 

14 1 
حاالت واثار وقف  

 التنفيذ وتاخيره 

وقف التنفيذ 

 وتاخيره 

فهم 

 وتحليل 
 تقرير 

 اجراء اختبار شهري                   1 
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15 1 

االموال التي  

يجوز حجزها  

واالموال التي ال  

يجوز حجزها  

 الخاصة بالمدين 

 محل الحجز

اسئلة 

ومناقش 

 ات 

 كوز 

16 1 
شروك ومصير  

 الحجز االحتياطي 
 الحجز االحتياطي  

اسئلة 

ومناقش 

 ات 

 كوز 

17 1 
حجز االموال  

 المنقولة وبيعها 
 مشاركة  محاضرة  الحجوز التنفيذية 

18 1 

اجراء اختبار  

 شهري 

 

   

19 1 

حجز ما للمدين  

لدى الغير حجز 

 العقار

 محاضرة  الحجوز التنفيذية 
عصف  

 ذهني 

20 1 
بيع االموال  

 المرهونة 
 الحجوز التنفيذية 

مناقشة  

 واسئلة 
 كوز 

21 1 

قواعد قانون  

التنفيذ بشأن 

 االمتياز 

توزيع حصيلة  

 التنفيذ 

فهم 

 وتحليل 

ورقة 

 عمل 

22 1 
كيفية توزيع 

 الحصيلة 

توزيع حصيلة  

 التنفيذ 

محاضرة  

ومناقشة  

 وتحليل 

 مشاركة 

 اجراء اختبار شهري  1 23

 اختبار شفهي  1 24

 اختبار شفهي  1 25

 اختبار شفهي  1 26

 مراجعة عامة للمادة  1 27

 مراجعة عامة للمادة  1 28

 مراجعة عامة للمادة  1 29

 مراجعة عامة للمادة  1 30
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 البنية التحتية 

 , أ.د.سعيد مبارك 1980لسنة  45أحكام قانون التنفيذ رقم  الكتب المقررة المطلوبة 

 المراجع الرئيسية )المصادر(

متون القانون المدني والتجاري وقانون التنفيذ وقانون المرافعات  

المدنية والتجارية وقانون تحصيل الديون الحكومية, وقانون  

 العقوبات العراقي.

الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(  

 االحكام القضائية 

 التقارير ومقاالت المطبوعة 

المراجع االلكترونية ،مواقع  

 االنترنيت ،.....

 مقاالت قانونية منشورة على المواقع االلكترونية 

 قاعدت التشريعات العراقية 

 مجلس القضاء االعلى 

 موقع المجالت العلمية االكاديمية 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 

 

العمل على تطوير المنهج من خالل االطالع على احكام القضاء الجديدة وتعديالت القوانين ومقارنتها باحكام  

 القوانين االجنبية واالستفادة من استنباط االحكام.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


