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 1الصفحة 

 
  

                                          

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من  إيجازاً يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
. ويصاحبه في الكميةفادة القصوى من الفرص المتاحة الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االست

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 قانونكمية ال المؤسسة التعميمية .1
 .خاصال قسم القانون / المركز  القسم العممي .2
 قانون خاص المهني  أواسم البرنامج األكاديمي  .3
 قانون.بكموريوس  اسم الشهادة النهائية  .4
 سنوي ي /مقررات /أخرى سنو   :النظام الدراسي  .5
 ـــــــــــ المعتمد   برنامج االعتماد .6
 محاكم..شبكة المعمومات الدولية, المكتبات مختبرات, المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/11/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
عععععدادالقععععانون  يععععز جععععي مجععععا يععععت التمتحق إلعععع  خععععاصالقسععععم القععععانون يسععععع   وتطبيقيععععا  أكاديميععععا إعععععداداالخععععريجين  وا 

لالسعععععتمادة منهعععععا الحقعععععا جعععععي خمعععععت  األوليعععععةالقانونيعععععة  األكاديميعععععةوعمميعععععا لممسعععععاهمة  جعععععي رجعععععد المجتمععععع  بالطاقعععععات 
ععععععداد, المتخصصعععععة العميعععععا األكاديميعععععةالكمعععععالات القانونيعععععة  وتطعععععوير  المالكعععععاتجعععععي خمعععععت  ممسعععععاهمةل الخعععععريجين وا 

 أهععععععداف بععععععع  أدنععععععا . و جععععععي  سععععععيادة القععععععانون  أسععععععاسلبنععععععال مجتمعععععع  يقععععععوم عمعععععع  القانونيععععععة والقاععععععائية الالزمععععععة 
 :األساسية القسم

جععععي كعععع  مماصعععع  الدولععععة والمجتمعععع   المهععععام الممقععععاة عمعععع  عاتقعععع  مسععععتقبالً  أدالقععععادر عمعععع   أعععععداد كععععادر قععععانوني .1
عمعععععع   تقععععععوم بعممهععععععا بالشععععععك  الصععععععحي  دون االعتمععععععاد إندولععععععة حديثععععععة  ألييمكععععععن  حيععععععث وكمععععععا هععععععو معمععععععوم ال

والععععععدوائر القانونيعععععععة  العدليعععععععة  اإلدارةجعععععععي مجععععععا   أو جععععععي مجعععععععا  القاععععععال سعععععععوالالمتخصصععععععة  الكععععععوادر القانونيعععععععة 
دارة مماص  الدولة ومؤسساتها   .وا 

المتميععععععزة وبنععععععال مععععععال   الكمععععععالات العمميععععععة واسععععععتقطا العممععععععي لمقسععععععم بالسعععععععي الععععععدؤو  لتعيععععععين  األدالتطععععععوير  .2
 .الخارجيين رينواالستغنال عن المحاا لمقسم ثابت

 الالزمععععععة وتععععععوجير المسععععععتمزمات النظريععععععة لععععععدى الطمبععععععة لععععععدعم الدراسععععععة الحععععععرص عمعععععع  تعميععععععت الجانعععععع  العممععععععي .3
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مععععععن خععععععال  الزيععععععارات  أومشععععععاري  التخععععععرج  إعععععععدادمععععععن خععععععال   أومععععععن خععععععال  الععععععدروس التطبيقيععععععة  سععععععوال ,  لعععععع ل 
الهيئعععععععة  مشعععععععاركةالقسعععععععم دوريعععععععا ب معععععععن خعععععععال  بعععععععرامج المحكمعععععععة االجترااعععععععية التعععععععي يععععععععدها أوالميدانيعععععععة لممحعععععععاكم 
 .باستااجة النخ  القاائية المتخصصة جي ه ا المجا  أوالتدريسية جي القسم 

شعععععهادة العععععدكتورا  لممسعععععاهمة جعععععي  بإكمعععععا الدراسعععععات العميعععععا  إكمعععععا تشعععععجي  الهيئعععععة التدريسعععععية جعععععي القسعععععم عمععععع   .4
 لمطمبة. األمث  األدالتطوير كمالة القسم لتقديم 

لتعزيععععععععز قععععععععدراتهم  االختصععععععععاصالبحععععععععوث جععععععععي مجععععععععا   إعععععععععداد يسععععععععية جععععععععي القسععععععععم عمعععععععع تشععععععععجي  الهيئععععععععة التدر  .5
الوطنيعععععععة   وجقعععععععا لممتغيعععععععرات العمميعععععععة التعميميعععععععة الصعععععععحيحة والسعععععععميمة وتطعععععععوير األمثععععععع  األداللتقعععععععديم و  األكاديميعععععععة
 . الرصينة واألجنبيةبما يتطابت م  المنهج المعتمد جي الجامعات الحكومية الوطنية والدولية و 

 

 :المطموبة وطرائت التعميم والتعمم والتقييم جات البرنامجمخر   .11
 المعرجية  األهداف - أ
عالميعععععا  نطاقهععععا الممسعععععمي المعتمععععد القععععانون جعععععيادة لمععععع األساسععععيةجهععععم المنعععععاهج  تمكعععععين الطالعععع  معععععن المعرجععععة: -1أ

  المعتمدة جيها. األساسيةوالقواعد القانونية 
بدراسعععععة منهجيعععععة لكاجعععععة  أععععععال اهيم النظريعععععة المعتمعععععدة عالميعععععا الطالععععع  معععععن ترجمعععععة الممعععععتمكعععععين  االسعععععتيعا : -2أ

بمععععا  واألجنبيععععةالعربيععععة منهععععا  األخععععرىالدراسععععة المقارنععععة لمقععععوانين  آليععععة القععععوانين المعتمععععدة جععععي العععععرات معععع  اعتمععععاد 
معتمعععععدة ال والاعععععوابطة معععععن وزارة التعمعععععيم الععععععالي ة واالسعععععتنتاج وجقعععععا لممنعععععاهج المقعععععر بالمقارنععععع يوسععععع  قدراتععععع  ال هنيعععععة 

 بالكميات الحكومية. أسوةجيها 
مععععععن خععععععال  الععععععربط بععععععين الدراسععععععة   أعععععععال  كععععععر جعععععي المقععععععرتين   مععععععا تمكععععععين الطالعععععع  مععععععن تطبيععععععت  التطبيعععععت: -3أ

مماثمععععععة لقاععععععدة القععععععوانين   أخعععععرىجععععععي دو   أوجععععععي الععععععرات  سعععععوالوحععععععاالت معععععن واقعععععع  الحيعععععاة العمميععععععة  األكاديميعععععة
يععععععز قدراتعععععع  القانونيععععععة  جععععععي المجععععععا  العممععععععي السععععععيما وان القسععععععم يسععععععتقط  لتعز  ,او بالمخالمععععععة لهععععععا ,المعتمععععععدة جيعععععع 

 يمكن  من  ل . من المهارات التدريسية الكمولة و ات الخبرة العممية الطويمة ما
 األكاديميععععععةتمكععععععين قععععععدرات الطمبععععععة عمعععععع  التحميعععععع  مععععععن خععععععال  الدراسععععععة العمميععععععة وربععععععط  المشععععععكمة  التحميعععععع : -4أ

يتجعععععزأ معععععن طبيععععععة دراسعععععة المعععععواد المنهجيعععععة القانونيعععععة باالسعععععتعانة  ال اً يععععععد جعععععزل معععععا وهعععععو ق  العممعععععيو النظريعععععة بعععععال
 بالخبرات العممية والكمولة الموجودة جي القسم.

عمععععععع  اسعععععععتنتاجات  المبنيعععععععة عمععععععع  الدراسعععععععة  اعتمعععععععاداحعععععععاالت عمميعععععععة تمكعععععععين الطالععععععع  معععععععن خمعععععععت  التركيععععععع : -5أ
 ة جي جروع القانون المختممة.النظرية التي يتمقاها طيمة سنوات الدراس األكاديمية

تقيعععععيم جعععععي الالبعععععد وان يصععععع  جعععععي تنميعععععة قعععععدرات الطالععععع  وتمكينععععع  معععععن  أععععععال المنهجيعععععة  اعتمعععععاد إن التقعععععويم: -6أ
 عند مباشرت  لمحياة العممية. لتقويم الحالة القانونية  األوليةالمراح  المتقدمة من دراست  
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 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –  
مجموععععععة القواععععععد القانونيعععععة العراقيعععععة لمطالععععع  لغعععععر   أساسعععععهاقاععععععدة بيانعععععات تشعععععريعية  تعععععوجير :المالحظعععععة –1  

المالحظععععععة قععععععدرة مقارنععععععة بالمععععععادة المنهجيععععععة التععععععي يععععععتم تدريسععععععها لعععععع  لتنميععععععة قدراتعععععع  وتمكععععععين  مالحظتهععععععادراسععععععتها و 
 المنهجية العممية ل . أساسالعممية لدي  والتي تشك  

مباشعععععععر معععععععن قبععععععع   إشعععععععراف والتقعععععععارير تحعععععععت كتابعععععععة البحعععععععوثو  إععععععععدادكعععععععين الطالععععععع  معععععععن تم المحاكعععععععاة: –2  
المقارنعععة والمحاكععععاة لديعععة لمععععا لععع ل  مععععن اثعععر جععععي  إمكانيععععةجعععي زيععععادة معرجتععع  العمميععععة وتعععدعم  أساسععععاتكعععون ل األسعععتا 

 . لزيادة القدرة عم  استيعابها ترسيخ المادة المنهجية بالنسبة ل 
  بتكميعععععععف الطمبعععععععة بزيعععععععارات لممحعععععععاكم ودور القاعععععععال  لالطعععععععالع عمععععععع  تطبيعععععععت  لععععععع و يكعععععععون  التجريععععععع : –3  

 لعععععععع  جععععععععي  يتقيععععععععد إنوعمعععععععع  الطالعععععععع   وربععععععععط  المععععععععادة القانونيععععععععة المنهجيععععععععة بالممارسععععععععة الميدانيععععععععةالقععععععععوانين جيهععععععععا 
 ويعم  جي الحدود التي يتم رسمها ل  من قبمهم. األسات ةوجيهات و تعميمات تب

 إنإعععععععداد المععععععوائ  القانونيععععععة ودراسععععععة ومناقشععععععة حععععععاالت عمميععععععة ويمكععععععن  مععععععن تمكععععععين الطالعععععع  :الممارسععععععة –4  
  جي النشاط الصمي اليومي. أو إشكالهاجي االمتحانات بكاجة  سوالجي التقييم  أساسايكون  ل  

جععععععي والتخصصععععععية الصععععععيااة القانونيععععععة الصععععععحيحة  تقععععععانمععععععن إ اإلمكععععععان: تمكععععععين الطالعععععع   قععععععدر اإلتقععععععان –5  
االختصاصعععععععات  أوجعععععععي جوانععععععع  العقعععععععود  أو األكعععععععاديمي أوجعععععععي المجعععععععا  القاعععععععائي  سعععععععوال كاجعععععععة جعععععععروع القعععععععانون

  . والتي من الصعوبة بمكان حصرها لشمولها لكاجة نواحي الحياة العممية  األخرىالقانونية 
تمكعععععين الطالععععع  معععععن جعععععي  أسعععععاسشععععع    أدنعععععسعععععيكون بعععععال  أععععععال العمميعععععة  األسعععععساعتمعععععاد  إن  :اإلبعععععداع –6  

     من جروع القانون المختممة.ز جي مجا  االختصاص ال ي يراب  اتميوال اإلبداع
 تكون من خال : إنطرت التعميم والتعمم يمكن  إن :طرائت التعميم والتعمم      

 .محااراتال -
 المنزلية.واجبات ال -
 .تقاريرال -
 .األخرىية والدولية بالقوانين العرب األكاديميةالمقارنة  إلارا قانونية اجترااية  دراسة حاالت -
يمكعععععععن نمادهعععععععا تتطعععععععور بتطعععععععور  دراسعععععععة حعععععععاالت واقعيعععععععة معععععععن واقععععععع  القاعععععععال والمحعععععععاكم وهعععععععي معععععععادة ازيعععععععرة ال -

 القسم.   ألسات ةالمشكالت جي المجتم  تعززها الخبرة والكمالة العممية والعممية العالية 
 طرائت التقييم      

 يومي  مماجئة. امتحانات -
 شهرية. امتحانات -
 ة و نهائي السنة.نصف السن امتحانات -
 األكععععععاديميتحقيععععععت التععععععرابط بععععععين المععععععنهج  إلاععععععرا المحااععععععرات  إدارةجععععععي  األكععععععاديميطععععععرت الحععععععوار  اعتمععععععاد -
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 والواق  العممي وال ي يتي  المرصة لتقييم الطمبة المتميزين.
والممارسععععات  ركات الصععععمية المعتمععععدة جععععي تقيععععيم الطمبععععة مععععن خععععال  المشععععا األخععععرىالتقيععععيم  أسععععس  إلعععع إاععععاجة  -

مععععوت الطععععرت التقميديععععة المعتمععععدة بشععععك  ي جاعمععععة جععععي رصععععد الطمبععععة المتميععععزين أداةتكععععون  إنوالتععععي يمكععععن الميدانيععععة 
الحديثععععععة المعتمععععععدة  جععععععي تقيععععععيم  األسعععععس أهععععععماحععععععد يشععععععك  حقيقععععععة  وهععععععو معععععا كاالمتحانععععععات األكععععععاديميجعععععي التقيععععععيم 

  .صينةالعالمية الر والكميات  الطمبة جي الجامعات 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
ابتعععععععدالا عمععععععع  ترسعععععععيخ الجوانععععععع  القيميعععععععة لمعععععععادة القعععععععانون عنعععععععد الطالععععععع  كونهعععععععا معععععععادة  : العمععععععع  االسعععععععتقبا  -1ج

مهمعععععة تحقعععععت ممهعععععوم العدالعععععة جعععععي المجتمععععععات كاجعععععة صعععععغيرها وكبيرهعععععا  مععععع  الت كيعععععد عمععععع  دور طالعععععع   إنسعععععانية
زرع  إنومؤكعععععد  .لعميعععععت جعععععي المجتمععععع  معععععن خعععععال  عممععععع  بععععععد التخعععععرجاالقعععععانون جعععععي تحقيعععععت هععععع ا الهعععععدف القيمعععععي 

 ألنهععععا,جععععي مجععععا  القععععانون  الطالعععع  بععععالمواد المنهجيععععة المعتمععععدة  عمعععع  تعزيععععز رابععععةهعععع   الحالععععة القيميععععة سععععيعم  
بالمناقشعععععة والحععععععوارات  األكععععععاديميواعتمععععععاد عناصعععععر الشعععععد  وتطعععععوير قدراتعععععع  جعععععي التمقعععععي مهعععععم جععععععي تكعععععوين أسعععععاس
ثارة  العممية ومن ساحات القاال بقاايا واقعية. المرتبطة بالواق  ومن وحي الحياة مةاألسئ وا 

يحعععععدد معععععدى اسعععععتجابة الطالععععع   لممعععععواد  أععععععال  األولععععع العععععوارد جعععععي المقعععععرة  األسعععععمو اعتمعععععاد  إناألسعععععتجاب :  -2ج
ويععععؤدي و ويعززهععععا ويقويهععععا بمععععا  يععععؤثر عمعععع  رابتعععع  جععععي العمعععع  اععععمن هعععع ا المجععععا   أكاديميععععاالمنهجيععععة المقععععررة 

 لمقسم. اختيار و الراا التام عن  االقتناع إل بالنتيجة 
العظيمععععععة التععععععي يمكععععععن  اإلنسععععععانيةالنبيمععععععة والحالععععععة  باألهععععععدافالطالعععععع   إيمععععععان إن :و الحكععععععم القيمععععععي التقيععععععيم -3ج

ة جععععي الحيععععا أهميتعععع  تقععععديرالبععععال  جععععي تقيععععيم قسععععم  و  األثععععران يحققهعععا مععععن خععععال  قسععععم القععععانون سععععيكون بالت كيععععد لعععع  
 أساسععععهاوسععععينعكس  لعععع  بععععدور  عمعععع  رابتعععع  جععععي العمعععع  اععععمن مجاالتعععع  المختممععععة اععععمن منظومععععة قيميععععة  العمميععععة

 اإلقبعععععا الكبيعععععر جعععععي اعتعععععزاز  بععععع  وتشعععععجي  بعععععاقي الطمبعععععة عمععععع   األثعععععرتحقيعععععت العدالعععععة جعععععي المجتمععععع , وسعععععيكون لععععع  
 .أهداج عمي  لعظمة 

تنميععععععع ها وجقعععععععا  الموازنعععععععة بعععععععين  أساسعععععععهاآلليعععععععة جعععععععي تنميععععععع  التعميمعععععععات  القسعععععععم التطبيععععععع  أو التنظعععععععيم: اعتمعععععععاد -4ج
معععع  الطالعععع   إنسععععانيةعالقععععة  إقامععععةالمطموبععععة ومععععا تسععععتمزم  مععععن صععععرامة لهعععع ا الغععععر  ,وبععععين  واألنظمععععةلمقععععوانين 

جععععي  ألهميتهععععامنعععع   إدراكععععااالحتععععرام والتطبيععععت الطععععوعي لهعععع   التعميمععععات  أساسععععهاتشععععك  عامعععع  جعععع   نحععععو القسععععم 
 . األمث   وأدال توا  العممي  تطوير مس

 طرائت التعميم والتعمم     
معععععععن خعععععععال  النشعععععععاط التربعععععععوي  أو المحااعععععععرات إثنعععععععال األسعععععععات ةلمطالععععععع  سعععععععوالا معععععععن قبععععععع   التوجيععععععع  المسعععععععتمر -

  ل . إل من خال  الندوات الصمية كمما دعت الحاجة  أوواالجتماعي 
عنعععععععد تمشععععععي ظعععععععاهرة معععععععن الظعععععععواهر  أععععععععال ت المعععععع كورة مععععععن خعععععععال  القنعععععععوا ةو المسعععععععتمر  المناقشععععععات الممتوحعععععععة -

 .تستوج  المناقشة
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 طرائت التقييم    
وتبعععععععاد  وجهعععععععات النظعععععععر  الهيئعععععععة التدريسعععععععية جيععععععع  وأعاعععععععالة لمطالععععععع  معععععععن رئعععععععيس القسعععععععم المالحظعععععععة المسعععععععتمر  -

 المختممة بصدد  لتقييم  بالشك  الصحي  والسميم.
نشععععععععاط ال أعاععععععععال مععععععععن قبعععععععع   أوالقسععععععععم  وأسععععععععات ةئععععععععيس ر  سععععععععوالا مععععععععن قبعععععععع  لمطالعععععععع  المقععععععععابالت المسععععععععتمر  -

 .االجتماعي جي 
لحعععععع  مشععععععكالتهم  تكعععععون عععععععامال مهمععععععا جععععععي تقيععععععيم  مععععع  الطععععععال والمغمقععععععة   المناقشعععععات المسععععععتمرة الممتوحععععععة إن -

 الشخصي والمواوعي. أدائهم
 
 ف والتطور الشخصي(.المنقولة )المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيالت هيمية المهارات العامة و  -د 
ة مععععععن خععععععال  العمعععععع  جععععععي مكاتعععععع  وشععععععركات المحامععععععاة مععععععامم العمعععععع  جععععععي مجععععععاالت المحامهععععععارات  اتيعععععع  لععععععتع -1د

 الخاصة.
  وي العالقة. األسات ة بإشرافبالمواق  لقانونية والقاائية عم  مواق  االنترنت  االتصا مهارات  -2د
 .مهارات العم  امن جريت  -3د
تعميعععععععت المهعععععععم لممنعععععععاهج  إلاعععععععرا واقعيعععععععة منتقعععععععاة  أوت قانونيعععععععة اجترااعععععععية مشعععععععكال مهعععععععارات  جعععععععي حععععععع  -4د  

 الدراسية.
 .األسات ةبتوجي   األكاديميةالتقارير العممية والبحوث  إعدادمهارات جي  -5د
 المطمو  حمها المشكمةمهارات تقسيم الوقت حس   -6د
 مهارات العم  جي ظ  ظروف قاسية كالتي نعيشها حاليا. -7د
 .اإلدارةو  مهارات جي القيادة -8د

 طرائت التعميم والتعمم          
 الحاجة ل ل . منتظمة لساحات القاال وكمما دعت زيارات اير -
 العمميةتقارير اعتماد صيغة ال -
 ةمناقشات ممتوح -

 طرائت التقييم          
 .واجبات منزلية -
 .واجبات صمية -
 .ةمناقشات حر  -
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 جبنية البرنام .11
المرحمة 
 الدراسية 

رمز المقرر 
 أو المسات

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المسات
 عممي نظري

 - The Introduction of law      3  األول 
   The Introduction of Islamic Sharia 2 - 
  The History of Law  2 - 
    - 
 - Commercial law  2  الثانية
  The personal statute law  2 - 
  Obligations  4 - 
    - 

 - Contract Law 3  الثالثة  
  Corporation law  1 - 
  The Civil Procedures Law  3 - 
    - 
 - The Private International Law  3  الرابعة
  The Enforcement Law  1 - 
   The Commercial Papers 2 - 
  The principles of Islamic jurisprudence 2 - 
  The Right Of Rem  3 - 

 
 

 التخطيط لمتطور الشخصي .12
 ال يشم  القسم

 المعهد(األنظمة المتعمقة بااللتحات بالكمية أو   )وامعيار القبو   .13
 مرتبط بوزارة التعميم العالي و البحث العممي ) القبو  المركزي(

 مجأهم مصادر المعمومات عن البرنا .14
 .باالختصاص العالقة ات  الجامعات الحكومية العراقية و الجامعات العالمية
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 مخطط مهارات المنهج
 في المربعات المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعمم المطموبة من البرنامج 
السنة / 
 المستوى

 
2221 

رمز 
 المقرر

 أساسي م المقرراس
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ةيالمعرفاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة والتأهيمية المه
المهارات األخرى  )المنقولة

المتعمقة بقابمية التوظيف 
 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

 االول صفال
 
 
 

 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي القانون الدستوري 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي والعقاب اإلجرامعمم  
اإلنسانحقوق    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  العربي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اسيةأسغير  االنكميزي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  الحاسوب 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي اإلداريالقانون   الصف الثاني
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي قانون العقوبات القسم العام 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي المالية العامة 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي النظم السياسية 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  الحاسبات 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  بالمغة االنكميزية اإلداريالقانون  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسية غير القانون الدولي العام  الصف الثالث
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  قانون العقوبات القسم الخاص 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  المحاكمات الجزائية أصول 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  اإلداريالقضاء  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  المنظمات الدولية  الصف الرابع
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  تحقيق جنائي وطب عدلي 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسيةغير  اإلنسانيالقانون الدولي  
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 وصف المقرر نموذج  
 

ألهم خصائص المقرر , ومخرجات  يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا 
التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة 

 القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينهما وبين وصف البرنامج
 

 جامعة القادسية / كلية القانون  المؤسسة التعليمية  1
 انون الخاص قسم الق القسم العلمي / المركز  0
 قانون خاص اسم / رمز المقرر  3
  الزاميا اشكال الحضور المتاحة  4
 سنوي الفصل / السمة  5
 33 عدد الساعات الدراسية الكلي  6
 0101-7-10 تاريخ اعداد  هذا الوصف  7

 
 اهداف المقرر ــ 8
 ــــــ خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 9

 ف ادلعرفية أ/ االىدا
   القدرة على حتليل النصوص القانونية وادلبادئ القانونية العامة   ـ1
  القدرة على ادلفاضلة بني ادلدارس القانونية مبا ينسجم مع الواقع  ـ2
   القدرة على فهم العالقة بني القانون وغريه من العلوم االخرى  ـ3
 القدرة على تقدمي ادلشورة القانونية ـ 4
  ح اخلريج قادرا على نشر الثقافة القانونية سيصب ـ5
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 القدرة على حتديد وحل ادلشاكل القانونية  ـ 6
 

 ب/االىداف ادلهاراتية اخلاصة بادلقرر 
 القدرة على الرتافع اما احملاكم  ـ1
  القدرة على الربط بني الدراسة النظرية والواقع العملي  ـ2
 ان ميتلك الطالب خربات واقعية ـ3
 رة على التحليل القانوين للوقائع القدـ 4
 

 طرائق التعليم والتعلم 
  احملاضرة النظرية / 1
 / طريقة ادلناقشة 2
 / تكليف الطالب بواجبات منزلية 3
 / احملاكم الصورية 4
 / ادلناقشات والعمل يف جمموعات 5
 / تكليف الطالب بأعداد البحوث العلمية 6
 

 طرائق التقييم 
  يرية ) السعي , الفصليات(االختبارات التحر / 1
  مدى فاعلية الطالب ومشاركتو يف الصف / 2
  اعداد اوراق عمل وعرضها بالبوبوينت / 3
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 ج/ االىداف الوجدانية والقيمية 
  تعميق الوعي حبقوق االنسان  ـ1
 ترسيخ مبادى العدالة القانونية  ـ2
  تدعيم القيم االخالقية ـ 3
 االستقاللية بالعمل ـ 4
 
/ ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات االخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف د

 والتطور الشخصي ( 
 بناء شخصية قانونية مستقلة قادرة على التواصل   ـ1
 ـ كيفية استثمار الوقت واستغاللو بشكل بناء  2
 ــ اعتماد الدبلوماسية وادلرونة يف التعامل والتواصل 3
 د على الذات االعتماـ 4
  ــ كيفية الوصول اىل ادلعلومات وتطويرىا 5

 ــ بنية ادلقرر 11
خمرجات  الساعات  االسبوع 

التعليم 
 ادلطلوبة 

اسم الوحدة 
 او ادلوضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مفهوم  7 االول
 القانون

مفهوم 
وتعريف 
 القانون

 طريقة احملاضرة *
 طريقة ادلناقشة *

  ادلباشرة االسئلة*
 *االختبار الشفوي

 التحريري االختبار*
القاعدة  8 الثاين

 القانونية 
مفهوم 

القاعدة 
 القانونية 

 *طريقة احملاضرة 
 *طريقة ادلناقشة

 *االسئلة ادلباشرة 
 *االختبار الشفوي
  *االختبار التحريري
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مصادر  7 الثالث
 القانون

 

مبادى 
الشريعة 

االسالمية 
وقواعد 
 العدالة 

 طريقة احملاضرة *
 *طريقة ادلناقشة

 *االسئلة ادلباشرة 
 *االختبار الشفوي
 *االختبار التحريري

مفهوم  11 الرابع 
الشخصية 

 القانونية 

الشخصية 
 القانونية 
 ادلعنوية 

 *طريقة احملاضرة 
 *طريقة ادلناقشة

 *االسئلة ادلباشرة 
 *االختبار الشفوي
 *االختبار التحريري

 
 
 

  التحتية ـ البنية 11
ادلدخل لدراسة القانون, ادلدخل لدراسة  ـــ الكتب ادلقررة ادلطلوبة  1

الشريعة, النظرية العامة لاللتزام, العقود 
ادلسماة, القانون الدويل اخلاص, احلقوق 

 العينية االصلية والتبعية
اجملل لدراسة القانون لألستاذ عبد الباقي  ـــ ادلراجع الرئيسية ادلصادر 2

بكري, القانون الدويل اخلاص د. ال
 ممدوح عبد الكرمي و د. غالب الداوودي

أـ الكتب وادلراجع اليت يوصي هبا        
 ) اجملالت العلمية / التقارير ...... اخل (

جملة احملقق احللي, جملة القادسية للقانون 
 والعلوم السياسية

اجملالت االكادميية العراقية, موقع موقع  ب ــــ ادلراجع االلكرتونية مواقع االنرتنيت 
 قاعدة التشريعات العراقية 
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 ــــــ خطة تطوير ادلقرر الدراسي12
تشمل ورش العمل والدوريات وادلواقع االلكرتونية واخلدمات االجتماعية والدراسات 

 والتدريب .ادليدانية 
 


