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 اللغة العربية 



1الصفحة 

موذج وصف المقررن

وصف المقرر 

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانونقسم   القسم الجامعي / المركز  .2

اللغة العربية اسم / رمز المقرر  .3

القانون سبكالوريو البرامج التي يدخل فيها  .4

اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

فصلي الفصل / السنة  .6

30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

8/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

أهداف المقرر .9

 وفائدة تعلمهااللغة العربية واقسامها نبذة تعريفية عن .1
وجعل الطالب يتكلم ويكتب بصورة صحيحة   ير المعنىبالقواعد واهميته في تغالتعريف .2

 التعريف باإلمالء واهميته في تغير شكل الكلمة ومعناها.3
ماهي اقسام الكلمة الثالثة )اسم , فعل ,حرف( وعالماتهم 4.

معرفتهم  و الفعل والفاعل والمفعول به وطرقماه .5

  بين الضاد والظاءتعلم االمالء ورسم الهمزة والتاء المبسوطة والفرق اهمية 6.

. تطبيقات عما سبق من كل مفردة , وتعلم كيفية النطق الصحيح للكلمات والحروف 7 

مراجعة أداء مؤسسات العالي ))مراجعة البرنامج األكادیمي(( 

حيث تتكون اللغة العربية من    القانونفي قسم    ساللغة العربية التي يحتاجها طالب البكالوريو في  سنصف مقرر  

نقتصر على القواعد واالمالء,   وكون التعليم الكتروني   وألهمية الموضوع)القواعد , االمالء , االنشاء, االدب(  

الفعل والفاعل والمفعول به  والمبتدأ   والقواعد:) تقسيم الكلمة الى اسم فعل وحرف وعالماتهم ثم ما ه  ان  حيث  

,كتابة   وانواعها  الهمزة  كتابة  كيفية   ( واالمالء:   ) المضارع  الفعل  وحاالت  والنواسخ  والمعدود  والخبر  العدد 

( كتابة الضاد والظاء رسم التاء المبسوطة والمربوطة واخيرا بيان االخطاء الشائعة ثم كيفية تحسين الخط

مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



2الصفحة 

المعرفة والفهم  -أ

األهداف المعرفية   -أ-1أ

 تركيب الكلمة واقسامها ومعانيها ان يتعرف الطالب على -1أ
. على الكتابة الصحيحةان تٌعرف الطالب  -2أ

.اعراب الكلمات ومواقعهاان تٌعرف الطالب على  -3أ

  الفروق اللغوية في المعاني بسبب اختالف الرسمالتعرف على  -4أ

 الخاصة بالموضوع   المهارات  -ب 

االسم عن الفعل وعن الحرف وكيفية التفريق بينهم بطريقة سهلة  عزل - 1ب 

   وارسال البصمات الصوتية بصورة متكررةكتابة تقارير  - 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 بور بوينت المحاضرات   بطريقة العرض على  -

االسئلة المباشرة والنقاشية   خالل المحاضرة والمفاضلة بين االجابات  -

.ومناظرات كالميةعمل مجاميع نقاشية  -
, واالطالع على بعض المصادر الخارجيةالمواقع العلميةٌ على شبكة االنترنيت االسترشاد ببعض  -

وبيان ان القران الكريم هو مصدر اساسي في المرجع للغة العربية 

طرائق التقييم       

تحريٌرية او شفوية   اليومية : -

 : الشهرية -
المحاضرات اركات في والنظرية والمش  ةالتقارير العملي -

مهارات التفكير  -ج

. كيفية جعل الطالب يستدل على الكلمات ومواقعها االعرابية ومعانيها -1ج

 رسوم ومعاني الكلمات التي تسببها   االسماء واالفعال حل التداخالت بين  -2ج

  قدرة المقارنة واالستنتاجات  -3ج

طرائق التعليم والتعلم      

القراءة المباشرة لآليات والشعرالمناقشة /التطبيق التعليمي //المحاضرة 

طرائق التقييم     

تحريٌرية او شفوية   اليومية : -

والمشاركات في المحاضرات  والنظرية  ةالتقارير العملي : الشهرية -

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

 التعامل مع وسائل التقنية. والكالم والكتابة بصورة صحيحةالطالب على تنمية قدرة -1د 

تنمية قدرة الطالب على التعامل مع اإلنترنيت. -2د 

. الكلمات واعرابهالمعرفة معاني تنمية  قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة  -3د 

تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة  -4د 

بنية المقرر  .11

 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
اسم الوحدة / المساق  

أو الموضوع 
طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 
اهمية اللغة العربية 

تقسيم الكلمةو

اسم فعل حرف

وامثلة مطولة 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

21
عالماتها    معرفة االقسام الثالثة

حاالتها مع المناقشة 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

3 1 
االسماء الستة والمثنى   االعراب بالنيابة 

 وجمع المذكر السالم 
محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

4 1 
االفعال الخمسة  االعراب بالنيابة 

وطرق اعرابها 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

5 1 
جمع المؤنث السالم   االعراب بالنيابة 

والممنوع من الصرف 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

61
  ه واقسامه كونهانواع معرفة الفعل 

الزم ومتعدي  

ومكوناته 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

7 1 
  والمفعول معرفة الفاعل

به 

وشرح    قرانيهامثلة 

مطول لهما 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

8 1 
انواع الهمزة  اهمية الهمزة  

موصولة ومقطوعة 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

9 1 
محاضرة مع   بداية وسط نهاية  كتابة همزة القطع 

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

10 1 
التاء  كيفية كتابة: 

  المبسوطة والمربوطة

 و)ال( الشمسية والقمرية 

كيفية كتابتها وامثلة  

 عليها 
محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

111 
كيفية معرفة القواعد   كفية رسم الضاد والظاء 

في كتابتها 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

12 1 
عن طريق اسئلة   سبق مراجعة لما 

افتراضية الطالب 

بعض يسال بعض 

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

13 1 
اختيار القلم المناسب   وكيفية تحسين االمالء 

وحجم الحرف

محاضرة مع  

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

14 1 
للفصل   شفويامتحان 

 االول 
4عن طريق سؤال 
 اسئلة لكل طالب 

محاضرة مع  

 عرض 
واجوبة   أسئلة

سريعة 

15 1 
محاضرة مع  االمتحان الفصلي ل االول الفصاالمتحان 

عرض 

واجوبة   أسئلة

سريعة 

16 1
المفعول به والمفعول   معرفة المفاعيل الخمسة 

فيه والمفعول ألجله 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

171
المفعول المطلق تكملت المفاعيل 

المفعول معه 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 



3الصفحة 

البنية التحتية   .12

 المطلوبة: القراءات 

النصوص األساسية   ▪

كتب المقرر ▪

أخرى      ▪

الملزمة المقررة

 القران الكريم 

 دواوين الشعر

181
شروط الحال وصاحبه   التمييز والحال 

وشروط التمييز 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

191
انواع االضافة الثالثة   االضافة 

وكيفية معرفتها 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

201
عن طريق اسئلة   فقرة مراجعة المادة 

افتراضية الطالب 

بعض يسال بعض  

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

211
الفعل المضارع 

 وحاالته 

في النواصب 

والجوازم والبناء 

 واالعراب 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

221
محاضرة مع   شروط المبتدأ والخبر  المبتدأ والخبر 

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

231
انواعها تامة وناقصة   كان واخواتها 

ودخولها على المبتدأ  

والخبر 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

241
التغير على الجملة   إنَّ واخواتها 

االسمية المبتدأ والخبر 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

251
واحكام  احام العدد  كتابة العدد والمعدود

المعدود 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

261
معرفة كتابة الكلمة  

نهايتها الف مقصورة او  

 ممدودة

قواعد معرفة الكلمة 

نهايتها االلف المدودة 

 او المقصورة 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

271
معرفة عالمات الترقيم  عالمات الترقيم 

واهميتها 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

281
اخطاء معنوية  بيان االخطاء الشائعة 

اخطاء امالئية  

ومعنوية 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

291
امتحان شفوي للفصل  

 الثاني 

عن طريق سؤالين  

 لكل طالب 

محاضرة مع  

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 

301

امتحان تحريري للفصل  

 الثاني 

محاضرة مع   عشرة اسئلة 

عرض 

أسئلة واجوبة  

سريعة 



4الصفحة 

على سبيل المثال   )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية( والمواقع 

اعراب القران الكرمي والشعر االطالع بشكل دائما على 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

  الميدانية( المهني والدراسات 

اللغة العربية حماضرات الكرتونية وورش عمل تدريبية للطلبة يف 

القبول   .13

المتطلبات السابقة 

6أقل عدد من الطلبة 

40أكبر عدد من الطلبة  



 مھارات 
الحاسوب



1الصفحة 

موذج وصف المقررن

وصف المقرر 

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانونقسم   القسم الجامعي / المركز  .2

مهارات حاسوب اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

2021سنوي / السنة  الفصل / .6

62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

10/ 6/ 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

أهداف المقرر .9

تعليم الطالب املهارات االساسية لتشغيل احلاسوب  -1
التعرف على االجزاء الرئيسية للحاسوب  -2
التعرف على انظمة التشغيل املختلفة  -3
يف احلاسوب    استخدام التطبيقات االساسية -4
الفرياوسات واحلماية وانواع االخرتاقات -5
التعرف تراخيص الربامج -6

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 ( كل أستاذ يضع وصفا للمقرر ) البرنامج. 



2الصفحة 

التعرف على انظمة التشغيل املختلفة  -7
امان احلاسوب واالخرتاقات االلكرتونية -8

مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

المعرفة والفهم  -أ

 التعرف على الحاسوب  -1أ

التعرف على االجزاء الرئيسية للحاسوب  -2أ

 فهم طريقة عمل الحاسوب والبرامج   -3أ
 التعرف امان الحاسوب -4أ 

التعرف على الفايروسات والبرامجيات الخبيثة وانواعها   -5أ

التعرف على انظم التشغيل ونظام الوندوز بشكل خاص   -6أ

المهارات الخاصة بالموضوع    -ب 

 سوب  استخدام الحا– 1ب 

 التمكن من التعرف على البرامج المختلفة – 2ب 

 التميز بين االجزاء المادية والبرمجية   – 3ب 

 استخدام الحاسوب بشكل امن – 4ب 

التمكن من التعرف على انظمة التشغيل المختلفة  – 5ب 

 التميز بين االختراقات والفايروسات   – 6ب 

طرائق التعليم والتعلم       

االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية  المحاضرات 

طرائق التقييم       

االمتحانات االلكترونية والعملية 

 مهارات التفكير  -ج

صياغة المشكالت بطريقة تمكن من استخدام الحاسب االلي -1ج

 التنظيم المنطقي للبيانات وتحليلها   -2ج

ريدات مثل النماذج والمحاكاة  تمثيل البيانات من خالل التج-3ج

طرائق التعليم والتعلم      



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية  

 

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات االلكترونية والعملية 

 

 

 

 
 ف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظي -د 

 استخدام الحاسوب بصورة عامة  -1د 

 استخدام االنترنيت والمتصفح وتعلم ارسال االيميالت -2د 

 استخدام نظام الوندوز  -3د 
       

 الفصل االول   بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 قييم طريقة الت  طريقة التعليم 

1 3 
التعرف على اطوار  

 الحواسيب الرقمية 
اطوار دورة حياه  

 الحاسوب 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

2 3 
التعرف على  

الحاسوب والصفات  

 والخصائص له 

الحاسوب  االلكتروني  

 ومميزاته 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

3 3 

تمكن الطالب التميز  

بين المكونات الرئيسية  

للحاسوب وكيف  

 يصنفها 

مكونات الحاسوب 

 وتصنيفاته 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

4 3 
معرفة االجزاء المادية 

 والبرمجية وانواعها 
االجزاء المادية 

 والبرمجية للحاسوب 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

شاركة م

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

5 3 
التعرف على محتوى 

صندوق الحاسوب 

 والمكونات الداخلية

صندوق الحاسوب و  

 وحدة النظام 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

6 3 
التعرف على  

البرامجيات الرئيسية  

 والتطبيقات 
 الكيان البرمجي 

محاضرات 

الكترونية  

 لية وعم

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 
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 اليومي 

7 3 
التميز بين الحواسيب  

وامكانية اختيار  

 الحاسوب المناسب 

العوامل التي يجب  

مراعتها عند شراء 

 الحاسوب 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 
 مراجعة 8

 نظام الثماني والثنائي ال 3 9
انطمة االعداد في 

 وب الحاس

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

10 3 
التعرف على  

 الحاسوب الشخصي  
 حاسوب الشخصي 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

11 3 
معدات الحاسوب  

 والدمج بينها  
 منصة الحاسوب 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

متحانات واال

 اليومي 

 مراجعة 12

 االجزاء المادية االجزاء المادية وامثلة   3 13

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

14 3 
االجزاء البرمجية  

 وامثلة  
 االجزاء البرمجية  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 امتحان  15

 الفصل الثاني   لمقرربنية ا .12

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 3 

التعرف على  

التجاوزات التي  

تحصل في العالم  

 الرقمي

اشكال التجاوزات في 

 العاللم الرقمي

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

 واالمتحانات 

 اليومي 

2 3 
التعرف على كيفية  

المحافظة على البيانات  

 الشخصية   
 خصوصية الحاسوب  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

3 3 
تمكن الطالب التميز  

بين الفايروسات  

 والبرامج الخبيثة 

الفايروسات 

 واضرارها   

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

المتحانات وا



  
 5الصفحة 

 
  

 اليومي 

4 3 
امكانية الطالب  

بوصف نظم التشغيل  

 والتعرف على انواعها   
 تعريف نظم التشغيل 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

5 3 
التمكن من معرفة  

كيفية تصنيف نظم  

 التشغيل في الحواسيب   
 تصنيف نظم التشغيل  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

6 3 
التعرف على نظام  

 تشغيل الوندوز   
 نظام التشغيل وندوز   

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 
 مراجعة 7

8 3 
لتميز بين االيكونات  

الرئيسية والثانوية  

 وكيفية عملها 
 المجلدات وااليقونات 

محاضرات 

الكترونية  

 ملية وع

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

9 3 
التعرف على العمليات  

 التي تجرى عليها  
 االيقونات 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

10 3 
اجراء العمليات على 

 النوافذ 
 النوافذ 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 عةمراج 11

 سطح المكتب   خلفيات سطح المكتب  3 12

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

13 3 

الخصائص  

واالعدادات في لوحة 

 التحكم 

 لوحة التحكم 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

14 3 
التعليمات واالعدادات 

 الشاعة في الحاسوب 
 عليمات الت

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 امتحان  15



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية   .13

 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 كتاب اساسيات احلاسوب وتطبيقاته املكتبية  
 حماضرات فديوية وامثلة خارجية 

ثال  على سبيل الم )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية( والمواقع 

 امثلة علمية وعملية وزايرة مواقع الكرتونية خمتلفة 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

  الميدانية( المهني والدراسات 

 الدراسة العملية والتجارب املختربية 

 

 القبول   .14

  ت السابقة المتطلبا

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



قانون 
دستوري 



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 القانون الدستوري  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 لقانون الدستوري الطالب على دراية باأن يكون على  -1

 ان يعرف الطالب مفهوم الدستور وخصائصة  -2

 ان يعرف الطالب اركان الدولة وخصائصها  -3

 مصادر الدستور -4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 لقواعد الدستورية باأن يكون على دراية تامة  -5

 

 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مخرجات  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 هوم القانون مفهوم القانون الدستور ان مفبي -1أ

 يان تاريخ دستور العراقب -2أ

 بيان دساتير العراق  -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 قيق بمفهوم الدستور ووضائفه بيان تفصيلي د  - 1ب 

 مصادر الدستور بيان تفصيلي دقيق ب -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح مع االستعانة بطريقة  السؤال والجواب من أجل تحفيز الطلبة  -1

 الشرح المفصل ألهم النظم القانونية الحديثة ومحاولة ربطها بالقوانين القديمة  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 توجيه األسئلة للطلبة ومناقشتها بالتفصيل  -1

 عمل اختبارات يومية وأسبوعية بشكل   -2

 توجيه الطلبة بعمل تقارير أسبوعية عن مفردات المنهج المقرر  -3

 مهارات التفكير  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 مهارات التطبيق -3ج

 مهارات التفاعل -4ج

 



 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح   -1

 السؤال والمناقشة  -2

 طريقة الشرح مع عرض  البوربوينت  -3

 طرائق التقييم 

 

 

 االمتحانات الشفهية  -1

 االمتحانات التحريرية  -2

 عمل تقارير اسبوعية  -3

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

لو    -1د  فيما  المسؤولية  من  عالي  قدر  على  يكونوا  بحث  الطلبة  لدى  المهارات  بناء  على  التركيز 

 أسندت وظيفة عامة أو األعمال التي يمارسها في إطار القطاع الخاص. 

مواكبة التطور التكنولوجي وما يرافقه من إصدار تشريعات حديثة لمعرفة القصور في بعض    -2د 

 جوانبها. 

 



 المقرر بنية  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 الكتروني  اصل الدولة نضرية الدولة ساعة  االول 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  نضريات الدولة  اصل الدولة ساعة  الثاني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  تعريف الدولة  الدولة  ساعة  الثالث 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 اركان الدولة  ساعة  الرابع
الشعب واالقليم  

 والحكومة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 خصائص الدولة  ساعة  الخامس
السيادة 

والشخصية 

 القانونية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
وسائل اسناد 

 الدولة
الوراثة واالختيار  

 الذاتي
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مفهوم االنتخاب  االنتخاب  ساعة  السابع 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 انواع الدول  ساعة  الثامن 
 الدولة الموحدة او

البسيطة والدولة 

 االتحادية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الدولة االتحادية  ساعة  التاسع 
االتحاد الشخصي  

والحقيقي  

 والتعاهدي 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

المناقشة  الكتروني  مصادر الدستور نضرية الدستور  ساعة  العاشر



وعمل  

تقارير 

واختبارات 

مصادر الدستور ساعة  الحادي عشر 

قواعد دستورية  

مكتوبة والعرف  

 الدستوري 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الثاني عشر 
القواعد  

الدستورية 

اساليب وضع  

الوثيقة الستورية  

الديمقراطية  

وغير  

 الديمقراطية 

الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الثالث عشر 
العرف 

الدستوري 

مفهوم العرف 

الدستوري 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

الكتروني  مفهوم الدستور  الدستور ساعة  الرابع عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

مراجعة الفصل ساعة  الخامس عشر 
مراجعة بصورة 

 عامة 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 



انواع الدساتير ساعة  األول 
من حيث التدوين  

 وطريقة التعديل 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

مبدأ سمو الدستور  ساعة  الثاني 
مفهوم مبدأ سمو  

 الدستور
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الثالث 
دستورية   الرقابة لى

 القوانين 

الرقابة السياسية 

 والقضائية 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الرابع
تعطيل وانهاء القواعد 

 الدستورية 

تعطيل الدستور  

ونهاية الدستور 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

تعطيل الدستور  ساعة  الخامس
مفهوم تعطيل 

الدستور
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

الكتروني  مفهوم نهاية الدستور  نهاية الدستور  ساعة  السادس

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

تاريخ دستور العراق ساعة  السابع 

قبل صدور دستور  

دساتير   1925

 1958العراق من 

 حتى االحتالل 

الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الثامن 
قبل صدور دستور  

1925

في ضل الهيمنة  

العثمانية واالحتالل  

 البريطاني 

الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  التاسع 
حتى  1958من 

 االحتالل 

  1958دستور 

نيسان   4ودستور  

29ودستور  1963
 1964نيسان 

الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  العاشر

النضام السياسي  

والدستوري في 

العراق بعد االحتالل 

 االمريكي 

مفهوم المطلق 

والمقيد 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الحادي عشر 
الحاكم االدري  

ومجلس الحكم 

مفهوم الحاكم  

االدري ومجلس  
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  



تقارير الحكم

واختبارات 

ساعة  الثاني عشر 
قانون ادارة الدولة 

2003العراقية بعد 
محتوى القانون  

وطريقة ادارته 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

2005دستور  ساعة  الثالث عشر 
محتوى دستور  

2005
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الرابع عشر 
دستور   خصائص 

2005
مضمون خصائص 

 2005دستور 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الخامس عشر 
مراجعة الفصل 

 الثاني 
الكتروني  مراجعة سريعة 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

القبول  .12

المتطلبات السابقة 

أقل عدد من الطلبة

أكبر عدد من الطلبة 



تاریخ 
القانون



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 تاريخ القانون  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس قانون  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 دراية تامة التأصيل التاريخي للقوانين أن يكون على  -1

 أن يكون الطالب ذا خبرة في كيفية الربط بين القوانين البدائية والتشريعات الحديثة  -2

 أن يكون الطالب على علم كافي حول أوجه التشابه بين القانون الروماني واليوناني والشريعة اإلسالمية   -3

 أن يتوصل إلى معرفة مراحل تطور القانون  -4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 أن يكون على دراية تامة التأصيل التاريخي للقوانين  -5

 والتشريعات الحديثة أن يكون الطالب ذا خبرة في كيفية الربط بين القوانين البدائية  -6

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 بيان مفهوم القانون الروماني وكيفية تشريعه وأهم النقاط التي تناولها  -1أ

 بيان مفهوم القانون اليوناني ومراحل تطوره وأهم النقاط التي تناولها  -2أ

 المقارنة بين القانون الروماني واليوناني وربطهما بالشريعة اإلسالمية   -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ولبت عشتار  وقانون مانو الهندي  ي بيان تفصيلي دقيق عن أقدم القوانين القديمة منها حمو راب - 1ب 

 روسو بيان مفهوم نظرية العقد االجتماعي لدى هوبز ولوك وجان جاك  -2ب 

 بيان أهم النظم القانونية كنظام الملكية وكيفية تناولها في القوانين القديمة  -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح مع االستعانة بطريقة  السؤال والجواب من أجل تحفيز الطلبة  -1

 القديمة الشرح المفصل ألهم النظم القانونية الحديثة ومحاولة ربطها بالقوانين  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 توجيه األسئلة للطلبة ومناقشتها بالتفصيل  -1

 عمل اختبارات يومية وأسبوعية بشكل   -2

 توجيه الطلبة بعمل تقارير أسبوعية عن مفردات المنهج المقرر  -3

 مهارات التفكير  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 التطبيق مهارات -3ج



 

 مهارات التفاعل -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح   -1

 السؤال والمناقشة  -2

 طريقة الشرح مع عرض  البوربوينت  -3

 طرائق التقييم 

 

 

 االمتحانات الشفهية  -1

 االمتحانات التحريرية  -2

 عمل تقارير اسبوعية  -3

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

لو    -1د  فيما  المسؤولية  من  عالي  قدر  على  يكونوا  بحث  الطلبة  لدى  المهارات  بناء  على  التركيز 

 أسندت وظيفة عامة أو األعمال التي يمارسها في إطار القطاع الخاص. 

معرفة القصور في بعض  مواكبة التطور التكنولوجي وما يرافقه من إصدار تشريعات حديثة ل  -2د 

 جوانبها. 

 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 ساعة  األول 

العصور 

التاريخية  

وعصور ماقبل  

 التاريخ 

المجتمع البدائي  

ونظامه القانوني  

 وأثاره القانونية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
تطور القانون و  

 وسائله 

الحيلة القانونية  

ومبادىء العدالة  

 والتشريع 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث 
النظام السياسي  

والقانوني للدولة 

 الرومانية 

العصر الملكي 

والجمهوري 

 واالمبراطوري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع
مصادر القانون  

 الروماني 

مصادر القانون  

الروماني في  

العصر الملكي 

والعصر 

الجمهوري  

والعصر 

 االمبراطوري 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس
االسرة في 

 القانون الروماني 
القرابة المدنية  

 والقرابة الطبيعية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 شروط الزواج  ساعة  السادس
شروط الصحة  

 وشروط االنعقاد 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 السلطة األبوية  ساعة  السابع 

خصائص السلطة  

األبوية  

ومصادرها  

 وانقضائها 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  إحكامه القانونية  الموت المدني ساعة  الثامن 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  الوصايا والقوامة  الوصايا والقوامة  ساعة  التاسع 
المناقشة 

وعمل  



 

 

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  العاشر
األشياء في  

 القانون الروماني 
 الكتروني  األشياء تقسيم 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الحادي عشر 
األموال في  

 القانون الروماني 
 الكتروني  تقسيم األموال 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الملكية ساعة  الثاني عشر 
أنواع الملكية  

 وطرق اكتسابها 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث عشر 
  ةنظري

 االلتزامات 
 الكتروني  مفهوم االلتزام 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع عشر 
تقسيمات 

 االلتزامات 

المصادر اإلرادية 

 وغير اإلرادية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس عشر 
مصادر 

 االلتزامات 

شبه العقد العقد 

الجريمة شبه  

 الجريمة 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 ساعة  األول 
عصر القانون  

 االسالمي 

انتشار النظام  

 القانوني االسالمي 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
انتشار القانون  

 االسالمي في العراق

الموقف الفكري 

الجديد واقامة 

االجتماعية  العالقات 

 على قيم االسالم 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث 
مصادر القانون  

 االسالمي 

المصادر االصلية  

 والمصادر التبعية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع
نظم القانون  

 االسالمي 

نظام الدولة  

االسالمية والنظام  

واالداري  المالي 

 والقضائي 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس
ازدهار المذاهب  

 الفقهية 

عصر النبي صل هللا  

عليه سلم وعصر  

 الخالفة الراشدة 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 التنظيمات العثمانية  ساعة  السادس

مرحلة القانون  

االسالمي ومرحلة  

االقتباسات من  

 القوانين االوروبية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السابع 
مرحلة االحتالل  

 العثماني 

قانون العقوبات  

البغدادي وقانون  

اصول المحاكمات 

الجزائية وقانون  

 الشركات 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الوطني مرحلة الحكم  ساعة  الثامن 

القانون المدني  

والمرافعات المدنية 

والتجاري  

 والشركات 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  التاسع 
مرحلة التحول  

 االشتراكي 

قوانين الفترة من  

1968-1970  

وقوانين اصالح 

 النظام القانوني 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  العاشر
الحكم العام في  نظام 

 قانون حمورابي 

النظام االداري  

والمالي والعقابي  

 والقضائي 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

المناقشة  الكتروني االسرة والتبني  قانون االحوال  ساعة  الحادي عشر 



الشخصية في قانون 

 حمورابي 

وعمل  اإلرث ونظام 

تقارير 

واختبارات 

ساعة  الثاني عشر 
الملية في قانون  

 حمورابي 

ملكية المنقول 

وملكية العقار 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

االلتزامات والعقود  ساعة  الثالث عشر 
انواع االلتزامات  

 والعقود 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

الكتروني  التشريعات الزراعية  القوانين االقتصادية  ساعة  الرابع عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

التشريعات الصناعية  ساعة  الخامس عشر 
قوانين العمل 

واألجور 
الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

واختبارات 

البنية التحتية  .1

 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية  ▪

كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

تاريخ  د. ادوم وهيب النداوي: د. هاشم الحافظ   -1

بدون سنة نشر  القانون، المكتبة القانونية، بغداد،

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

والمواقع االلكترونية ( 

اليوجد 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

الميدانية (المهني والدراسات 

ال يوجد 



حقوق 
االنسان
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج.

 مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

  العلمي القسم القانون القسم الجامعي / المركز  .2

 حقوق االنسان  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  السنة الفصل /  .6

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021/ 6/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر: .9

وما يقوم به من نشاطات في المحاماة واالدارة على مستوى  الدولي لقانونتعريف الطالب بالمفهوم العلمي ل-1

  بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص , وايضا على مستوى القطاع المحلي كاإلدارة القانونية  والدولي

ظل التحديات  على ان تسود روح القانون وتطبيق العدالة والتقدم في المنظمات والوظائف الرئيسية التي تعمل

 يرات القانونية والسياسية. والمتغ

في دراسته للمواد األخرى في المستويات العلمية األعلى   الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخيرها   إكساب  -2

 , واستنباط االحكام. المتخصصة 

العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية   الطالب  توسيع مدارك  -3

 وتطوير روح االبتكار. متقدمةال.

والمشاريع العلمية واتقان    رالبناء الشكلي واعداد المظهر الخارجي واساليب تقبل واقناع االخرين باألفكا -4

 اسلوب المحاورة واخالقيات الحوار.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 . حقوق االنسان وما يتعلق في قانون حقوق االنسان  وآلية تطبيقهقانون يُعرف الطالب  إن -1أ

 .  ة لقانونحقوق االنسانالوظائف األساسيأن يحدد الطالب -2أ

المحامي وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات   دور إن يعرف الطالب -3أ

 .للدفاع عن االنسان البريئ األساسية التي يتمتع بها المحامي

 . الطالب اعداد صحيح ويلم في القوانين العالمية ال سيما االعالن العالمي لحقوق االنسان أن يعد  -4أ

حقوق  نية ودورها في تطبيق قواعد وقوانين انووظائف الق يفهم الطالب طبيعة العالقة بين ال  إن -5أ

 . االنسانالداخلية والدولية 

 . لقانون حقوق االنسان تطور الفكر القانونييتعرف الطالب على المدارس القانونية ومراحل  أن  -6أ

 . دور مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق االنسانيفهم الطالب  إن -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

وإعداده بصورة علمية  لممارسة الوظيفة االدارية في المؤسسات المدنية لطالب ا تنمية مهارة– 1ب 

 . ليكون موظف ناجحا

 .التنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها وظائف إدارية أساسية تنمية مهارة– 2ب 

 . باعتباره جوهر العملية اإلدارية والقانونية تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالب  – 3ب 

 .  ة مهارة الطالب في مجال حقوق االنسان  ومعرفة سبل حماية حقوق االنسانمينت  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات  -1

 المناقشة  -2

 االختبارات العملية  -3

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفوية 

 السبوعية الختبارات التحريرية اا

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم -2ج

 مهارة التفاعل -3ج

 تطبيق مهارة ال  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم

 المناقشة، المحاضرات 

 طرائق التقييم 

 المناقشة 

 االختبارات التحريرية 

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

 .اإلدارة مهارة -1د 

 . بحث الدالئلمهارة  -2د 

 . الدفاع عن المتهم البريئمهارة  -3د 

 مهارة االقناع.  -4د 
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 بنية المقرر -11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

 التعريف بالقانون  معرفة القانون 1 االول 
المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 

 1 الثاني 
ما هو الحق معرفة 

 المعني بالحماية 
 مفهوم الحق 

المحاضرة  

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
ما لالنسان من معرفة  

حق مقدس ال يمكن  

 المساس به
 االنسان مفهوم حقوق 

المحاضرة  

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
مراحل تطور حقوق  

 االنسان
التطور التاريخي لفكرة 

 حقوق االنسان 
المحاضرة  

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الخامس
حقوق االنسان في معرفة 

والعصور  عصر النهضة 

 الحديثة 

فكرة حقوق االنسان في 

والعصر  عصر النهضة 

 الحديث

المحاضرة  

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 مراجعة اعادة لمحاضرات الشهر 1 السادس
المحاضرة  

 التفاعلية 

 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السابع 
الحماية التي  معرفة 

 وفرتها الشرائع االسالمية 

 

فكرة حقوق االنسان في 

 الشرائع االسالمية

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن 
تطور الفكر وتاثيره على 

 تطور حقوق االنسان

 

االسهام الفكري في تطور 

 حقوق االنسان 

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 التاسع 
معرفة دور الفكر الفلسفي  

 في تطور حقوق االنسان

 

االسهام الفكري والفلسفي 

ومطلع في عصر النهضة 

 العصر الحديث

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر
اعادة سريعة لمحاضرات  

 الشهر

 

 مراجعة
المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
1 

ف العالم  معرفة موق

 الدولي من الحريات 

انواع الحقوق والحريات   

العامة وموقف بعض  

 االتفاقيات الدولية

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني عشر 
كيف تناولت  معرفة 

الدساتير موضوع الحقوق  

 والحريات

بعض الدساتير المقارنة 

 والعربية

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث عشر 
معرفة الحقوق والحريات 

 االقتصادية واالجتماعية

 

حريات اقتصادية وحقوق  

 اجتماعية

المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع عشر 
مراجعة سريعة لكامل 

 المنهج

 

 مراجعة شاملة
المحاضرة  

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
1 

اختبار لمعرفة مستوى  

 فهم الطالب للمنهدج

 
 اختبار شفهي 

المحاضرة  

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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 الفصل الثاني 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 1 االول 
معرفة مضمون  

 االعالن العالمي 

االنسان في  حقوق 

اعالنات الحقوق  

 االقليمية  

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني 
معرفة كيف اسهمت 

االتفاقيات االقليمية في  

 تطور حقوق االنسان 

حقوق االنسان في  

 االتفاقيات االقليمية 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
كيف عالج معرفة 

موضوع  الدستور 

 حقوق االنسان 

حقوق االنسان في  

 الدساتير العراقية 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
معرفة الحقوق  

والحريات االساسية  

 لالنسان 

الحقوق والحريات  

 العامة التقليدية  
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 مراجعة شاملة مراجعة  1 الخامس
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السادس
معرفة حقوق االنسان  

 االقتصادية 
 الحريات االقتصادية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السابع 
معرفة حقوق االنسان  

 االجتماعية 
 الحقوق االجتماعية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن  
معرفة الية وسبل  

 حماية حقوق االنسان 

وسائل حماية حقوق  

 االنسان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 التاسع  

معرفة سبل معالجة  

انتهاكات حقوق  

االنسان بواسطة  

 التشريعات 

في  الوسائل القانونية 

 حماية حقوق االنسان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر

دور التشريعات  

في حماية  الداخلية 

 حقوق االنسان 

التشريع العادي ودوره  

في حماية حقوق  

 االنسان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
1 

ضاء في حماية  دور الق

 حقوق االنسان 

الوسائل القضائية   

 لحماية حقوق االنسان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 عشر  الثاني  

معرفة دور العامل 

السياسي في حماية  

 حقوق االنسان 

الوسائل السياسية  

 لحماية حقوق االنسان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث عشر 
اعادة لمحاضرات 

 الفصل
 مراجعة شاملة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 الرابع عشر 

 
 مراجعة شاملة  اعادة سريعة للمنهج  1

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
1 

معرفة مدى استفادة 

 الطالب من المقرر
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية   ▪

كتب المقرر ▪

أخرى      ▪

مكتبة الكلية 

االنترنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

محكمة افتراضية 

) وتشمل على سبيل   خدمات التطبيقيةال

والتدريب المهني  (   المثال
التدريب الصيفي 



المدخل لدراسة 
الشریعة 
االسالمیة



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانون القسم الجامعي / المركز  .2

المدخل لدراسة الشريعة االسالمية اسم / رمز المقرر  .3

بكلوريوس البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي الفصل / السنة  .6

60)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021/ 6/ 10تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

الطالب على مفردات الشريعة االساسية تعليم  -1

تعليم الطالب احلكم الشرعي وانواعه وخصائصه  -2

تدريب الطلبة على كيفية اخيار احلكم املناسب  -3

توظيف الشريعة االسالمية ) العبادات واملعامالت ( يف املنهاج الدراسي -4

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم المعرفة  -أ
 زيادة وعي الطالب في المجال الشرعي االسالمي  -1أ  

 اطالع الطلبة على كيفية استخدام االحكام الشرعية  -2أ  

 تعريف الطلبة في مجال االحوال الشخصية كالزواج والطالق والميراث  -3أ  

 تعريف الطلبة على الجرائم والعقوبات في الشريعة االسالمية  -4أ
 تعريف الطلبة على اهم المذاهب االسالمية في وماهي طرق استنباط االحكام لدى هذه المذاهب  -5أ
 تعريف الطلبة عى الحقوق الشخصية والعينية في الشريعة االسالمية  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تأهيل الطالب وزيادة مهاراته الشرعية  -1ب      

 استخدام االحكام الشرعية في مجال ) العبادات والمعامالت (  -2ب 

 االستعانة باالمثلة العملية من واقع حياتنا  – 3ب 

 تمكين الطالب من فهم شريعته االسالمية   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 االسبوعية والمتضمنة شرح المقرر. المحاضرات االكترونية 1     
   الشريعة االسالميةاالستعانة باالمثلة العلمية  من واقع  .2

 وربطها بالمقرر الشرعية من كتب فقهاء الشريعة دراسة االحكام  .3

 قادرة على تحليل النصوص  مستندة على الشرعبناء شخصية قانونية  .4

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج
 مهارة التنظيم   -2ج

 مهارة التفاعل   -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم 

 المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب( استخدام طريقة  -1
 في المجال الشرعي  استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح-2

 استخدام التعليم االلكتروني-3

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -



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

 العمل الجماعي  -1د  
 امكانية الطالب من ممارسة مهنة المحاماة من خالل تجارب المحكمة االفتراضية  -2د  

 في الشؤون القانونية . ةمعرفة االمور الشرعيمهارة الطالب في  -3د  

 مهارة صنع القرار  -4د  
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اسم الوحدة / المساق أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الحكم الشرعي  التعريف بالحكم الشرعي  2 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عناصر الحكم الشرعي  والمحكوم فيه وعليه الحاكم   2 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  خصائص الحكم الشرعي  بيان خصائص الحكم   2 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المصادر االصلية  بيان هذه المصادر  2 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القران الكريم   واحكامه   وخصائصه محتواه  2 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  السنة النبوية  التعريف بها وانواعها  2 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المصادر التبعية  بيان انواعها  2 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االجماع  اركانه وانواعه  2 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القياس  اركانه وشروطه  2 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االستحسان  تعريفه وانواعه  2 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المصالح المرسلة  تعريفها وحجيتها  2 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العرف  انواعه وحجيته  2 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المصادر التبعية االخرى  التعريف بها وحجيتها  2 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الفقه االسالمي  التعريف به ونشوءه  2 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  ادوار تطور الفقه  معرفة ادوار تطوره  2 15

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المذاهب الفقهية االسالمية  معرف ابرز هذه المذاهب  2 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العبادات ودورها الوقائي  الصالة والصوم والحج 2 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  شؤون االسرة  الزواج والطالق واالرث  2 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المعامالت المالية  المال واقسامه  2 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الجرائم والعقوبات  الحدود والقصاص والتعزير  2 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  احكام العالقات الدولية  وصايا الحب واسراها  2 6

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  الدبلوماسية في االسالم  الحصانة وحرمة المعاهدات  2 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االحكام الدستورية  الشورى والعدل والمساواة  2 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المالية العامة  المعادن واموال الزكاة  2 9

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  االحكام االدارية   الصالحية الدينية والدنيوية  2 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القضاء ووسائل االثبات  القضاء وادلة االثبات  2 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  مقاصد الشريعة االسالمية  حفظ االمور  2 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اسس التشريع  بيان ومعرفة االسس  2 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  طبيعة الحق  والقيود معرفة طبيعته  2 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القواعد الفقهية  شرح بعض هذه القواعد  2 15
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 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية  ▪

كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

واالستاذ عبد  املدخل لدراسة الشريعة االسالمية     د. مصطفى الزملي ،   -1
 الباقي البكري 

 املدخل لدراسة الشريعة االسالمية يف منط جديد      د. مصطفى الزملي -2
 املدخل لدراسة الشريعة االسالمية     د.عبد الكرمي زيدان  -3
وغريها من كتب الشريعة االسالمية  -4

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

والمواقع االلكترونية ( 

احملكمة االفرتاضية يف دعاوى احلقوق الشخصية والعينية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

المهني والدراسات الميدانية (

التدريب الصيفي 



مدخل قانون



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 مدخل قانون  اسم / رمز المقرر  .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 القانون من حيث بيان القاعدة القانونية وخصائصها واملصادر الرمسية هلا تسليط الضوء على نظرية  -1

 توضيح اقسام وفروع القانون  -2

 يتناول نظرية احلق بعناصرها واركاهنا ومصادر احلق  -3

 توضيح اقسام احلق والشخصية القانونية  -4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعريف بنظرية القانون  -1أ

 دراسة القاعدة القانونية وخصائصها -2أ

 دراسة المصادر الرسمية للقاعدة القانونية  -3أ

 دراسة وظيفة القانون -4أ

 دراسة نظرية الحق  -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تمكين الطلبة من فهم نظرية القانون  -1ب    

 تمكين الطلبة من فهم نظرية الحق   -2ب    

 . تحليل االشكاالت التي يمكن ان يثيرها المقرر -3ب    

 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرات االكترونية االسبوعية والمتضمنة شرح المقرر . 1     
 االستعانة باالمثلة العلمية  من واقع الوظيفة العامة  .2

 بناء شخصية قانونية قضائية قادرة على تحليل النصوص  .3

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -
 التفكير مهارات  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج
 مهارة التنظيم   -2ج

 مهارة التفاعل   -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم 

 استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب(  -1
 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح -2

 التعليم االلكترونياستخدام -3

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -

 



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

 العمل الجماعي   -1د 
 امكانية الطالب من ممارسة مهنة المحاماة من خالل تجارب المحكمة االفتراضية  -2د  

 الشؤون القانونية .دوائر الدولة في مجال في مهارة الطالب في التوظف  -3د 

 مهارة صنع القرار  -4د 
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الوحدة / المساق أو  اسم  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القاعدة القانونية ماهية القاعدة القانونية  3 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  خصائص القاعدة القانونية  التعريف بخصائص القاعدة  3 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القانونيالجزاء  ماهية الجزاء وانواعه  3 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القاعدة االخالقية  مقارنتها مع القاعدة القانونية  3 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القاعدة الدينية  مقارنتها مع القاعدة القانونية  3 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العدالة قواعد  مقارنتها مع القاعدة القانونية  3 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  مصادر القاعدة القانونية  بيان مصادر القاعدة  3 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  التشريع  ماهية التشريع  3 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العرف  ماهية العرف  3 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القضاء  القضاء ماهية  3 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الفقه  ماهية الفقه  3 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  وظيفة القانون  ماهي وظيفة القانون  3 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اقسام القانون  تقسيم ثنائي وثالثي  3 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  فروع القانون العام  معرفة فروع القانون العام  3 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  فروع القانون الخاص  معرفة فروع القانون الخاص  3 15

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  تقسيمات قواعد القانون  امرة ومفسرة ومكملة  3 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظرية الحق  ماهية الحق  3 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الحق والواجب  التمييز بين الحق والواجب  3 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عناصر الحق  بيان عناصر الحق  3 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اركان الحق  بيان اركان الحق  3 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  مصادر الحق  بيان مصادر الحق  3 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الوقائع القانونية   الوقائع الطبيعية واالنسانية  3 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  التصرفات القانونية  ماهية التصرف القانوني  3 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االرادة المنفردة  المنفردة بيان ماهية االرادة  3 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العقد  ماهيته واركانه وشروطه  3 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اقسام الحق  من حيث مدى حماية القانون  3 11

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  انواع الحقوق   بيانها من حيث عناصرها  3 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  انواع الحقوق المدنية  بيان انواع الحقوق المدنية  3 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الشخصية الطبيعية  ماهيتها ومميزاتها  3 14

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  الشخصية المعنوية  كيفية طرق كسبها  3 15
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 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية  ▪

كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

المدخل لدراسة القانون / االستاذ المتمرس عبد الباقي البكري   -1
 والمدرس زهير البشير 

المجالت الدورية القانونية العلمية ذات العالقة بالمنهج المقرر -2
 جميع المصادر الخاصة  -3
مجيع املواقع ذات الصلة   -4

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

والمواقع االلكترونية ( 

احملكمة االفرتاضية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

المهني والدراسات الميدانية (

التدريب الصيفي 



علم االجرام 
والعقاب



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 علم االجرام والعقاب  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

 يومي    –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-6-9 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

تعريف الطالب بمفردات علم االجرام وعلم العقاب واهمية هذين العلمين في محاربة الجريمة والتقليل من  

اثارها وصوال الى معالجة شخصية المجرم اما بأصالحه او اعادته مواطنا صالحا الى المجتمع او بتعديل  

واالطالع على تطور العلمين المذكورين منذ القدم وحتى الوقت  شخصيته من خالل العالج او العقوبة 

الحاضر والنظريات والدراسات واراء الفقهاء بصددها الجل تسليم الطالب بالعلم والمعرفة القانونية  

 والجنائية خاصة في هذا المجال مما يساعده على التخصص مستقبال 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 
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المعرفة والفهم  -أ

 التعريف بعلم االجرام وتطوره ووظائفه واهدافه وفروعه واثر الدراسات العلمية فيه.  -1
معرفة اساليب البحث العلمي للسلوك االجرامي ودراستها.  -2
دراسة االجتاهات العلمية يف تفسري السلوك االجرامي ومدارسها ونظرايهتا  -3
ونظمها وانواعها ودورها يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية التعريف بعلم العقاب ونشأته ودراسة املؤسسات العقابية  -4
االطالع على عوامل السلوك االجرامي  -5
  دراسة اساليب املعاملة العقابية داخل املؤسسات العقابية وخارجها وصور الرعاية الالحقة  -6

بالموضوع المهارات الخاصة   -ب 

 املوضوع يتعلق أبختصاصي يف دراسة املاجستري ) اختصاص جنائي(  -1
الموضوع يتعلق بقانونين مهمين هما قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية ولهما عالقة   -2

 بأختصاصي .
( سنوات 10خبرتي في تدريس هذه المادة ) -3

طرائق التعليم والتعلم 

حتضري املادة قبل احملاضرة الطلب من الطلبة  -1
عرض املوضوع بصورة مشوقة جللب انتباه الطلبة واجنذاهبم للدرس .  -2
يف هناية احملاضرة عرض صالحية مركزة عن املوضوع وابرز ما ورد فيه .  -3
  فتح جمال للمناقشة يف هناية احملاضرة -4

طرائق التقييم 

حضور الطلبة وعدم غيابهم له دور في التقويم -1

تقديم نتائج االمتحانات السريعة ) الكوز( واالمتحانات الشفهية وااللكترونية.  -2

التحضير اليومي والنشاط الصفي للطالب  -3

مهارات التفكير  -ج

 مهارة تحليل الموضوع وعرضه بصورة واضحة ودقيقة  -1ج

 واالراء المعروضة لنقد لالفكار مهارة ا -2ج

  وضع االسئلة وخاصة في المجال االلكترونيمهارة  -3ج

مهارة ايصال االفكار واالراء الى الطالب دون لبس او غموض  -4ج

طرائق التعليم والتعلم 



 

 التعليم االلكرتوين عن طريق احملاضرة التفاعلية  -1

 تسجيل احملاضرة صوتيا ونشرها على الطلبة  -2
 

 التقييم طرائق 

 

 حضور الطلبة وعدم غيابهم له دور في التقويم   -1
 تقديم نتائج االمتحانات السريعة ) الكوز( واالمتحانات الشفهية وااللكترونية.  -2
 التحضير اليومي والنشاط الصفي للطالب  -3

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

   مهارة االدارة     -1د
 مهارة حبث الدالئل   -2د 
 .    عرض املادة وايصاهلا بوضوح مع االقناعمهارة  -3د
 مهارة صنع القرار   -4د
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعتان  1
البحث العلمي  أساليب 

 االجتماعية 
البحث العلمي  أساليب 

 االجتماعية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

2 
البحث العلمي  أساليب  ساعتان 

 الفردية
البحث العلمي  أساليب 

 الفردية
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

3 
 ساعتان 

 البايولوجي التفسير  التفسير البايولوجي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

4 
 ساعتان 

 المدارس التكوينية  المدارس التكوينية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

5 
 ساعتان 

 المدارس النفسية  المدارس النفسية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

6 
 ساعتان 

 التحليل النفسي مدرسة  مدرسة التحليل النفسي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

7 
التفسير االجتماعي   ساعتان 

 للسلوك االجرامي 
التفسير االجتماعي  

 للسلوك االجرامي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

8 
التفسير االجتماعي   ساعتان 

 للسلوك االجرامي 
التفسير االجتماعي  

 للسلوك االجرامي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

9 
المدرسة االجتماعية   ساعتان 

 االمريكية 
المدرسة االجتماعية  

 االمريكية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

10 
 ساعتان 

 التفسير التكاملي  التفسير التكاملي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

11 
عوامل السلوك   ساعتان 

 االجرامي 
عوامل السلوك  

 االجرامي 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

12 
 ساعتان 

 العوامل الفردية العوامل الفردية
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

13 
العوامل البيئية   ساعتان 

 الخارجية 
العوامل البيئية  

 الخارجية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

14 
العوامل البيئية   ساعتان 

االجتماعية والجغرافية  

 واالقتصادية 

العوامل البيئية  

االجتماعية والجغرافية  

 واالقتصادية 

الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

15 
 ساعتان 

 مراجعة شاملة  مراجعة شاملة 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

1 
 ساعتان 

 التعريف بعلم العقاب  التعريف بعلم العقاب 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

2 
مراحل تطور علم   ساعتان 

 العقاب 
مراحل تطور علم  

 العقاب 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

3 
التطور التاريخي   ساعتان 

 للمؤوسسات العقابية 
التطور التاريخي  

 للمؤوسسات العقابية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 المقرركتب  ▪

 أخرى  ▪

 مكتبة الكلية 
 االنرتنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 احملكمة االفرتاضية  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (
 التدريب الصيفي 
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4 
نظم المؤوسسات   ساعتان 

 العقابية 
نظم المؤوسسات  

 العقابية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

5 
المؤسسات  أنواع ساعتان 

 العقابية 
المؤسسات  أنواع

 العقابية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

6 
دور المؤسسات  ساعتان 

 العقابية 
المؤسسات دور 

 العقابية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

7 
 ساعتان 

 اإلعدام تنفيذ عقوبة  اإلعدام تنفيذ عقوبة 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

8 
المؤسسات  أنواع ساعتان 

 العقابية 
المؤسسات  أنواع

 العقابية 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

9 
المؤسسات في دور  ساعتان 

 تنفيذ العقوبات 
دور المؤسسات في 

 تنفيذ العقوبات 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

10 
دور المؤسسات في  ساعتان 

تنفيذ التدابير  

 االحترازية 

دور المؤسسات في 

تنفيذ التدابير  

 االحترازية 

الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

11 
المعاملة داخل   أساليب  ساعتان 

 المؤسسات 
المعاملة داخل   أساليب 

 المؤسسات 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

12 
المعاملة خارج   أساليب  ساعتان 

 المؤسسة 
المعاملة خارج   أساليب 

 المؤسسة 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

13 
 ساعتان 

 االفراج الشرطي االفراج الشرطي
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

14 
 ساعتان 

 تنفذ العقوبة  إيقاف تنفذ العقوبة  إيقاف
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 

15 
 ساعتان 

 مراجعة شاملة  مراجعة شاملة 
الكتروني 

 تفاعلي 
المشاركة 

 واالمتحانات 



المتطلبات السابقة 

أقل عدد من الطلبة

أكبر عدد من الطلبة 



 Introduction
 to the

 study of
law



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

Introduction to the study of law اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

يومي    –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي  الفصل / السنة  .6

30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021-6-9 الوصفتاريخ إعداد هذا  .8

أهداف المقرر .9

كتاب ) المدخل لدراسة القانون ( باللغة االنكليزية كالتعريف بالقانون  ومواضيع تعريف الطالب بمفردات 

وخصائص القاعدة القانونية ومصادر القانون الرسمية وغير الرسمية تصنيف القانون ) عام وخاص(  

من مصادر القانون وشروط العرف وتعداد سلطات والقونين التي تدخل ضمنها وتعريف كل مصدر 

 الدولة ومعرفة مفردات ومصطلحات قانونية باللغة االنكليزية 

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 .   التعريف مبدخل دراسة القانون ابللغة االنكليزية  -1
 تعلم املفردات والكلمات االنكليزية املتعلقة ابلقانونني وقراءة وكتابة ولفظا   -2

 تشويق الطالب للتعلم للغة االنكليزية   -3

 تشجيع الطالب لقراءة املادة املقررة وانشاء احملاضرة ابللغة االنكليزية وتصحيح تلفظه هبا  -4

هتيئة الطالب عند خترجه يف الكلية وقبوله يف الدراسات العليا لالطالع على الكتب القانونية املكتوبة ابللغة االنكليزية   -5
 واختيارها 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .  الكتابة ابللغة االنكليزية  متكني الطلبة على القراءة و  -1

 االنكليزية . فهم املصطلحات والكلمات القانونية ابللغة  -2

 اعتماد الطالب على نفسه مستقبال يف ترمجة املصادر واملراجع االنكليزية   -3

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 قراءة احملاضرة الواردة يف املنهج املقرر من قبل استاذ املادة وشرحها هلم ابللغتني االنكليزية والعربية   -1

 اعداد ملزمة دراسية واضحة مبواضيع املنهج املقرر.  -2

 االعتماد على املناقشة   -3

   الكتابة على السبورة  -4

 طرائق التقييم 

 

 حضور الطلبة وعدم غيابهم له دور في التقويم   -1
 تقديم نتائج االمتحانات السريعة ) الكوز( واالمتحانات الشفهية وااللكترونية.  -2
 التحضير اليومي والنشاط الصفي للطالب  -3

 
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب( -1

 مهارة التنظيم  -2

 ة التفاعل مهارـ 3

 ـ مهارة التطبيق  4

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 استخدام التعليم االلكرتوين يف مرض كورون  -1



اشراك مجيع الطلبة بقراءة موضوع احملاضرة ابللغة االنكليزية وفتح املناقشة   -2
 اجراء االمتحانت اليومية والفصلية والسنوية  -3

طرائق التقييم 

الصفية االفتراضية ) الحضور االلكتروني خالل فترة المرض ومن يتم التقويم من خالل المشاركات 

 نتائج االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية والنهائية (

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

 املهارات عن طريق قيام الطالب بتقليده كقدوة ومثال جيد لالستاذ دور مهم يف تعليم ونقل    -1د
 مهارة حبث الدالئل   -2د 
.  عرض املادة وايصاهلا بوضوح مع االقناعمهارة  -3د
مهارة صنع القرار   -4د
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 الكتروني  Social rules  ساعة  1
المشاركة 

 واالمتحان 

2 
 ساعة 

 
Definition of 

legal rules 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

3 
 ساعة 

 
Characteristics 

of legal rules 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

4 
 ساعة 

 Legan sanctions  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

5 
 ساعة 

 
مراجعة وامتحان  

 شفهي 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

6 
 ساعة 

 
Authorities of 

state 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

7 
 ساعة 

 Similarities  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

8 
 ساعة 

 Differences  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

9 
 ساعة 

 Source of law  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

10 
 ساعة 

 Formal sources  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

11 
 ساعة 

 
inFormal 
sources 

 الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

12 
 ساعة 

 legislation  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

13 
 ساعة 

 Custom  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

14 
 ساعة 

 
مراجعة وامتحان  

 شفهي 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

15 
 ساعة 

 
Principles of 
justice and 

equity 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

1 
 ساعة 

 
Conditions of 

custom 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

2 
 ساعة 

 
Conditions of 

custom 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

3 
 ساعة 

 
Classification of 

custom 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 



 البنية التحتية  .12

 المطلوبة : القراءات 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

 مكتبة الكلية 
 االنرتنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 احملكمة االفرتاضية  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (
 التدريب الصيفي 

 

 القبول  .13

4 
 ساعة 

 Public law  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

5 
 ساعة 

 Privte law  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

6 
 ساعة 

 
Legal 

responsibility 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

7 
 ساعة 

 
The elements of 

civil 
responsibility 

 الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

8 
 ساعة 

 Civil law  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

9 
 ساعة 

 Commercial law  الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

10 
 ساعة 

 
Ordinary 

legislation 
 الكتروني 

المشاركة 

 واالمتحان 

11 
 ساعة 

 
Subordinate 
legislation 

 الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

12 
 ساعة 

 
Subordinate 
legislation 

 الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

13 
 ساعة 

 
Subordinate 
legislation 

 الكتروني 
المشاركة 

 واالمتحان 

14 
 ساعة 

 الكتروني  مراجعة شاملة  
المشاركة 

 واالمتحان 

15 
 ساعة 

 الكتروني  امتحان شفهي  
المشاركة 

 واالمتحان 



  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

 



قسم القانون

 المرحلة
الثانیة



مھارات 
حاسوب 2



1الصفحة 

موذج وصف المقررن

وصف المقرر 

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانونقسم   القسم الجامعي / المركز  .2

2مهارات حاسوب اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

2021سنوي / السنة  /الفصل  .6

62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

10/ 6/ 2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

أهداف المقرر .9

تعليم الطالب املهارات االساسية لتشغيل احلاسوب  -1
نظام التشغيل  التعرف على  -2
برامج االوفيس  التعرف على  -3
استخدام التطبيقات االساسية يف احلاسوب  -4
تخدام برانمج بوربوينت اس-5

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 ( كل أستاذ يضع وصفا للمقرر ) البرنامج. 



  
 2الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على الحاسوب  -1أ

 التعرف على االجزاء الرئيسية للحاسوب  -2أ

   التعرف على برامج االوفيس  -3أ
 برنامج ال ورد  التعرف -4أ 

 برنامج بوربوينت التعرف على  -5أ

   
 
 لمهارات الخاصة بالموضوع  ا  -ب 

 استخدام الحاسوب  – 1ب 

 التمكن من التعرف على البرامج المختلفة – 2ب 

 برامج االوفيس  التميز بين  – 3ب 

 برنامج الورد استخدام  – 4ب 

 استخدام برنامج البوربوينت  – 5ب 

   

 

   

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 واالمتحانات اليومية   المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات االلكترونية والعملية 

 

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 صياغة المشكالت بطريقة تمكن من استخدام الحاسب االلي -1ج

 التنظيم المنطقي للبيانات وتحليلها   -2ج

 تمثيل البيانات من خالل التجريدات مثل النماذج والمحاكاة  -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرات االلكترونية والتقارير والواجبات واالمتحانات اليومية  

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات االلكترونية والعملية 

 

 

 

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

 الحاسوب بصورة عامة  استخدام -1د 

 استخدام االنترنيت والمتصفح وتعلم ارسال االيميالت -2د 

  تطبيقات االوفيس استخدام -3د 
       



  
 4الصفحة 

 
  

 الفصل االول   بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 3 
تعلم طريقة تشغيل  

 البرنامج 
 تشغيل برنامج ورد 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

2 3 
لصفحة  التعرف على ا

 الرئيسية للبرنامج  
تبويب الصفحة  

 الرئيسية 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

3 3 
التعرف على تبويب 

 العرض ومكوناته  
 تبويب عرض  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

4 3 
التعرف على تبويب 

 االدراج ومكوناته 
 تبويب ادراج 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

5 3 
تعلم طرق اضافة  

 الجداول
 الجداول 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

 واالمتحانات 

 اليومي 
 مراجعة 6

7 3 
محتويات التعرف على 

 تبويب مراجع 
 تبويب مراجع  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

8  
التعرف على محتويات 

 تبويب مراجع 
 تبويب مراجعة  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

9 3 
التعرف على عملية  

 التدقيق
 التدقيق

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 اللغة تعلم تغير اللغة  3 10

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 تعليقات   مجموعة تعليقات   3 11
محاضرات 

الكترونية  

مشاركة 

الطالب  



  
 5الصفحة 

 
  

نات واالمتحا وعملية 

 اليومي 

 مراجعة 12

 تغيرات  مجموعة تغيرات  3 13

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

14 3 
مجموعة تغيرات 

 وحماية 
 التغيرات والحماية 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 امتحان  15

 الفصل الثاني   بنية المقرر .12

 الساعات  ع األسبو
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 تشغيل البرنامج   3 1
تشغيل برنامج  

 بوربوينت  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

2 3 
تعلم فتح ملفات جديدة 

 ومخزونة سابقا  
فتح ملف اضافة  

    شرائح 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

3 3 
التعرف على مكونات  

 التبويب ومحتواه  
تبويب الصفحة  

   الرئيسية

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

4 3 
التعرف على مكونات  

 التبويب ومحتواه 
 تبويب عرض  

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

5 3 
التمكن من اضافة 

االشكال والرموز  

    المختلفة
   اضافة االشكال 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 مراجعة 6

   مجموعة جداول    امكانية اضافة الجداول  3 7
محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

متحانات واال

 اليومي 

8 3 
اضافة الحركات 

 للشرائح والرسومات 
 اضافة الحركات 

محاضرات 

الكترونية  

مشاركة 

الطالب  



  
 6الصفحة 

 
  

 البنية التحتية   .13

 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 2كتاب اساسيات احلاسوب وتطبيقاته املكتبية 
 حماضرات فديوية وامثلة خارجية 

لى سبيل المثال  ع )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية( والمواقع 

 امثلة علمية وعملية وزايرة مواقع الكرتونية خمتلفة 

واالمتحانات  وعملية 

 اليومي 

 معاينة  مجموعة معاينة  3 9

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 التوقيت  مجموعة التوقيت  3 10

محاضرات 

ة  الكتروني

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 مراجعة 11

 الحركة مجموعة الحركات  3 12

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

13 3 
الفرق بين الحركات 

 المخصصة 
 حركات مخصصة 

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 اسئلة الفصل  الفصل حل اسئلة  3 14

محاضرات 

الكترونية  

 وعملية 

مشاركة 

الطالب  

واالمتحانات 

 اليومي 

 امتحان  15



  
 7الصفحة 

 
  

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

  الميدانية( المهني والدراسات 

 الدراسة العملية والتجارب املختربية 

 

   القبول .14

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة  

 



القانون 
االداري



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانون القسم الجامعي / المركز  .2

القانون االداري اسم / رمز المقرر  .3

بكلوريوس البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي الفصل / السنة  .6

90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021/ 6/ 10تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

والمفردات المتعلقة بموضوعات القانون االداري ايصال المعلومات  -1

دراسة تعريف القانون االداري مرورا بالتنظيم االداري داخل الدول -2

بيان نشاط االدارة العامة من مرفق عام وضبط اداري ثم توضيح كل مايتعلق بالوظيفة العامة والموظف  -3

التطرق الى اعمال االدارة العامة المتجسدة بالقرار االداري والعقد االداري   -4

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعريف بالقانون االداري  -1أ

 دراسة الشخصية المعنوية والتنظيم االداري   -2أ

 دراسة نشاط االدارة المتمثل بالضبط االداري والمرفق العام  -3أ

 دراسة الوظيفة العامة والموظف العام   -4أ

 دراسة االموال العامة  -5أ

 دراسة القرار االداري والعقد االداري  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تمكين الطالب من فهم طبيعة القانون االداري   – 1ب 

 تمكين الطالب من فهم الشخصية المعنوية وقيام االدارة بواجباته  – 2ب 

 تمكين الطالب من معرفة حقوق وواجبات الموظف وكيفية الحصول عليهما  – 3ب 

 تمكين الطالب من اكتساب الخبرة في مجال الوظيفة العامة      -4ب 

 التعليم والتعلم طرائق 

 االسبوعية والمتضمنة شرح المقرراالكترونية المحاضرات  . 1     

 من واقع الوظيفة العامة  االستعانة باالمثلة العلمية  .2

 دراسة االحكام االدارية الصادرة من القضاء االداري وربطها بالمقرر  .3

 بناء شخصية قانونية قضائية قادرة على تحليل النصوص  .4

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -

 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج

 مهارة التنظيم   -2ج

 مهارة التفاعل   -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج   

 التعليم والتعلم طرائق 

 استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب(  -1

 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح -2

 استخدام التعليم االلكتروني-3

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -

 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -



 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.رلعامة والمنقولة ) المهارات األخالمهارات  ا -د 

 العمل الجماعي   -1د 

 امكانية الطالب من ممارسة مهنة المحاماة من خالل تجارب المحكمة االفتراضية  -2د  

 مهارة الطالب في التوظف في العمل االداري في الشؤون القانونية .  -3د 

 مهارة صنع القرار  -4د 

 بنية المقرر  .11

اسم الوحدة / المساق أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  ماهية القانون االداري  مفهوم القانون االداري  3 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  خصائص القانون االداري  بيان خصائص القانون  3 2

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  مصادر القانون االداري  التعرف على مصادر القانون  3 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اساس القانون االداري  معرفة اساس القانون  3 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عالقة القانون االداري  عالقته بباقي القوانين  3 5

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  التنظيم االداري  ماهية التنظيم االداري  3 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الشخصية المعنوية  ماهية الشخصية المعنوية  3 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اساليب التنظيم االداري  التعرف على اساليب التنظيم  3 8

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  تنظيم ادري بالعراق  معرفة التنظيم االداري   3 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  النشاط االداري  ماهية النشاط االداري  3 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الضبط االداري  وسائل الضبط االداري  3 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  المرافق العامة  تعريفها وانواعها  3 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  وسائل االدارة العامة االدارة معرفة وسائل  3 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الوظيفة العامة  تعريفها وماهيتها  3 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الموظف العام  تعريفه ومميزاته  3 15

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  واجبات الموظف  ايجابية وسلبية  3 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االستقالة  معرفة انواع االستقالة  3 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  التقاعد  معرفة انواع التقاعد  3 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عقوبات الوظيفة العامة  معرفة انواع العقوبات  3 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االموال العامة  الدولة ماهية اموال  3 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اعمال االدارة  تعريف االعمال العامة  3 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  القرار االداري  ماهية القرار االداري  3 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  شكلية القرار االداري  التعرف على شكلية القرار  3 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  انواع القرار االداري  معرفة انواع القرارات  3 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  العقود االدارية   ماهية العقود االدارية 3 10

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  انواع العقود االدارية  المعرفة بعقود االدارة  3 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  طبيعة العقد االداري  بيان طبيعة العقد  3 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  طرق ابرام العقود  بيان الطرق ومعرفتها  3 13

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  تنفيذ العقود   االحكام العامة لتنفيذها   3 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  حقوق المتعاقد مع االدرة  بيان الحقوق ومعرفتها  3 15
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

 القانون االداري د. حممد بدير، مهدي سالمة، عصام الربزجني 
 مكتبة الكلية 
 االنرتنيت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 احملكمة االفرتاضية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 التدريب الصيفي 



قانون 
تجاري



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 قانون تجاري  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 باصول القانون التجاري الطالب على دراية أن يكون على  -1

 يعرف الطالب تطور القانون التجاري  أن -2

 ان يعرف الطالب مصادر القانون التجاري  -3

 ان يعرف الطالب المقصود بالعمل التجاري  -4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 ان يعرف الطالب انواع الدفاتر التجارية  -5

 

 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مخرجات  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 هوم القانون التجاري ان مفبي -1أ

 يان مفهوم التاجر ب -2أ

 بيان المنافسة غير المشروعة في التجارة  -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 قيق بمفهوم التجارة بيان تفصيلي د  - 1ب 

 بمصادر واحكام القانون التجاري بيان تفصيلي دقيق  -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح مع االستعانة بطريقة  السؤال والجواب من أجل تحفيز الطلبة  -1

 الشرح المفصل ألهم النظم القانونية الحديثة ومحاولة ربطها بالقوانين القديمة  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 للطلبة ومناقشتها بالتفصيل توجيه األسئلة  -1

 عمل اختبارات يومية وأسبوعية بشكل   -2

 توجيه الطلبة بعمل تقارير أسبوعية عن مفردات المنهج المقرر  -3

 مهارات التفكير  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 مهارات التطبيق -3ج

 مهارات التفاعل -4ج

 



 

 التعليم والتعلم  طرائق

 

 طريقة الشرح   -1

 السؤال والمناقشة  -2

 طريقة الشرح مع عرض  البوربوينت  -3

 طرائق التقييم 

 

 

 االمتحانات الشفهية  -1

 االمتحانات التحريرية  -2

 عمل تقارير اسبوعية  -3

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

لو    -1د  فيما  المسؤولية  من  عالي  قدر  على  يكونوا  بحث  الطلبة  لدى  المهارات  بناء  على  التركيز 

 أسندت وظيفة عامة أو األعمال التي يمارسها في إطار القطاع الخاص. 

مواكبة التطور التكنولوجي وما يرافقه من إصدار تشريعات حديثة لمعرفة القصور في بعض    -2د 

 جوانبها. 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 ساعة  االول 
تطور القانون  

 التجاري 
االغريق 

 والرومانيون 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
مصادر القانون  

 التجاري 
والتقنين    التشريع

 المدني والعرف
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث 
االعمال التجارية  

 والتاجر  
 الكتروني  تمهيد وتقسيم 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع
تطبيق القانون  

 التجاري  
النضرية الذاتية  

 والموضوعية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 االعمال التجارية   ساعة  الخامس
المقصود 

باالعمال  

 التجارية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
النضام القانوني  

 للعمل التجاري 

من حيث  

االختصاص 

القانوني  

واكتساب الصفة  

 التجارية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السابع 
حيث اكتساب   من

 الصفة التجارية 
من حيث االفالس  

 والفوائد 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثامن 
انواع االعمال  

 التجارية 

المنفردة والواردة 

بصيغة المشروع  

 التجاري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  التاسع 
التجارية   االعمال

 المنفردة

شرط المنقول  

اوالعقار  

 واالستئجار 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعة  العاشر

االعمال التجارية  

الواردة بصيغة  

المشروع  

 التجاري 

توريد واستيراد 

 البضائع 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مفهوم التاجر  التاجر  ساعة  الحادي عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني عشر 
االهلية التجارية 

 لشخص الطبيعي 

كامل االهلية  

 وناقص االهلية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث عشر 
الشخص المعنوي  

 التاجر 

واجبات الشخص  

 المعنوي التاجر  
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع عشر 
التسجيل في  

 السجل التجاري 

مفهوم السجل 

 التجاري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 االسم التجاري  ساعة  الخامس عشر 
مفهوم االسم  

 التجاري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 
 



 الدفاتر التجارية  ساعة  األول 
مفهوم الدفاتر 

 التجارية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
انواع الدفاتر  

 التجارية 

االلزامية  

 واالختيارية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث 
قواعد مسك الدفاتر 

 التجارية  

مسك الدفاتر  اصول

التجارية وجزاءات 

 عدم مراعاتها 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع
تقديم الدفاترالتجارية 

 للقضاء

االطالع الجزئي 

 والكلي
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس
حجية الدفاتر  

 التجارية في االثبات 

تجاه    االحتجاج بها

الغير واحتجاج  

 الغير بها 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
االمتناع عن المنافسة  

 غير المشروعة  

صور المنافسة غير  

المشروعة  

 وجزاءاتها 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السابع 
التجارية   العقود 

 والعمليات المصرفية 

مفهوم العقود 

التجارية والعمليات  

 المصرفية

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

   عقد النقل  ساعة  الثامن 
اهميته وانواعة  

 واطرافة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 اثار عقد النقل  ساعة  التاسع 
المرسل   التزامات 

 والناقل 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الوكالة بالعمولة  ساعة  العاشر
مفهوم الوكالة  

 بالعمولة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الحادي عشر 
ابرام عقد التامين 

 التجاري 

مفهوم عقد التامين  

 التجاري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقارير 

 واختبارات 

 البيوع التجارية  ساعة  الثاني عشر 
مفهوم البيوع  

 التجارية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 العمليات المصرفية ساعة  الثالث عشر 
مفهوم العمليات 

 المصرفية
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الحساب التجاري  ساعة  الرابع عشر 
الحساب  مفهوم

 التجاري 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مراجعة متخصصة  مراجعة عامة  ساعة  الخامس عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 القبول  .12

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



علم المالیة 
العامة 

والتشریع 
المالي



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 علم المالية العامة والتشريع المالي اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 لكتروني ا أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقررأهداف  .9

 .المالي من حيث مقوماتها واثارها االقتصاديةالدولة التعرف على المعالم الرئيسة لنشاط  -1

 األخرى. ان يكون الطالب على دراية تامة بالحاجات العامة والحاجات الخاصة وعالقة علم المالية بالعلوم  -2

 . ستحصلهاتسليط الضوء على النفقات العامة التي تقوم بها الدولة وااليرادات التي  -3

 العامة. على علم بعناصر المالية العامة من حيث نفقاتها وايراداتها وموازنتهاان يكون الطالب  -4

 في حياة المجتمع.  وأثرهاتحسين مهارات الطالب في معرفة تقنيات السياسة المالية  -5

 .واهم االيرادات التي تستحصل من االفراد  أحد التطرق الى الضرائب كونها  -6

 .التعرف على التشريع الضريبي في العراق -7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 التعرف على اثار السياسة المالية في االقتصاد. -1أ 

 تزويد الطالب بجوانب المالية العامة المتعلقة بالدولة من حيث مصروفاتها وإيراداتها. -2أ 

والمراحل إعطاء فكرة عن الميزانية العامة للدولة من حيت القواعد التي يجب مراعاتها عند إعداد الميزانية  -3أ 

 التي تمر بها. 

 على إستراتيجيات الموازنة العامة وكيفية اعداها وبناءها.  التعرف -4أ 

 . وقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار والتشريعات الضريبية التطرق الى الضرائب  -5أ 

 الخاصة بالموضوع  المهارات  -ب 

 . العامة وعناصرهاموضوعات المالية اشراك الطلبة في مناقشة – 1ب 

 .موضوعات المالية العامةحول  اآلراءافساح المجال للطلبة لطرح  – 2ب 

 طرح اسئلة افتراضية حول الموضوع.  – 3ب 

 مالية العامة.تقييم اي هدف من اهداف ال -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 .وجواب(استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية )سؤال  -1

 . كوسائل لإليضاح اإلدارية المتعلقة بالجانب المالياستخدام القرارات  -2

 .استخدام التعليم االلكتروني  -3

 استخدام عرض الباوربوينت اثناء شرح المحاضرات.  -4

 

 طرائق التقييم 

 

 يتم تقييم الطلبة من خالل: 

 . المشاركات الصفية االفتراضية -1

 .االمتحانات اليومية )الكوز( -2

 . االمتحانات الفصلية  -3

 
 مهارات التفكير  -ج

 .تفكير ناقد )سؤال وجواب( -1ج

 التنظيم. مهارة  -2ج

 التفاعل. مهارة  -3ج

 التطبيق. مهارة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .االفتراضية )سؤال وجواب( الدراسيةاستخدام طريقة المناقشات داخل القاعة  -1

 . كوسائل لإليضاح اإلدارية المتعلقة بالجانب المالياستخدام القرارات  -2

 . استخدام التعليم االلكتروني -3

 خالل شرح المحاضرات. ت استخدام عرض الباوربوين -4



 

 طرائق التقييم 

 

 يتم تقييم الطلبة من خالل: 

 .من خالل الواجبات والتكليفات  -1

 ة. االمتحانات اليومي -2

 .االمتحانات الفصلية -3

 االمتحانات الشفهية. -4
 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 مهارة طرح الموضوع للوصول الى الهدف المقرر. -1د                      

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

 النقاش. تشجيع الطلبة المشاركين في -3د                      

 . حث الطلبة غير المشاركين على تطوير قابليتهم-4د                      



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
الوحدة / المساق  اسم 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعتان  1

التعريف بالحاجات  

العامة وتمييزها عن  

غيرها من الحاجات 

 األخرى 

 الكتروني  الحاجات العامة
المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  2
فقات من  دراسة الن

حيث معناها وطبيعتها  

 وعناصرها ومقوماتها 
 الكتروني  النفقات العامة 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  3
بيان صور النفقات 

 العامة
 الكتروني  صور النفقات العامة 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  4

الضوابط التي تحكم 

سلوك الدولة وهي  

 بصدد تنفيذ نفقاتها 

 الكتروني  مقومات النفقات العامة 
المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  5

بيان حدود االنفاق كماً  

التي   واألسباب وكيفاً 

 تفسر الزيادة 

 الكتروني  حدود االنفاق العام 
المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  6

 األسباب توضيح 

المؤدية الى زيادة  

 النفقات العامة 

ظاهرة زيادة النفقات  

 العامة
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  7
تحديد االثار التي  

 تحدثها هذه النفقات 

االثار االقتصادية  

 للنفقات العامة 
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

8 

 
 ساعتان 

  اإليرادات  أهميةبيان 

العامة كأداة رئيسة من  

التوجيه   أدوات 

 االقتصادي 

 الكتروني  العامة اإليرادات 
المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  9

فهم معنى الرسم  

وتمييزه عما يقاربه 

  أساسوبيان  أفكارمن 

 فرض الرسم

الدولة من  إيرادات 

 الرسوم 
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  10

التعرف على القرض 

التي   واألسباب العامة 

تلجأ اليها الدول  

للقرض واهميتها في  

مجال النشاط  

 ي االقتصاد 

 الكتروني  القروض العامة 
المناقشة 

 واالمتحانات 



 ساعتان  11

التعرف على التنظيم 

الفني لعقد القرض من  

 إصدارهاحيث عملية 

ومن حيث شروطها  

وطرقها المختلفة  

 وانقضائها 

التنظيم الفني للقروض  

 العامة
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  12
بيان االثار االقتصادية  

 للقروض العامة 

االثار االقتصادية  

 للقروض العامة 
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  13

التعرف على جوهر  

العامة  الموازنة 

بها  وتحديد المقصود 

طبعتها واهميتها   وبيان

في مجال النشاط  

 االقتصادي 

  –الموازنة العامة 

 طبيعتها واهميتها 
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  14
فهم المراحل التي تمر 

 بها الموازنة العامة 
 الكتروني  دورة الموازنة العامة 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  15

  أهميةالتعرف على 

الرقابة على الموازنة  

هذه   أنواعالعامة وبيان 

 الرقابة

الرقابة على الموازنة  

 العامة
 الكتروني 

المناقشة 

 واالمتحانات 

 ساعتان  1

بيان معنى الضريبة  

تمييزها  وخصائصها و

عما يقاربها وبيان  

 اساسها

النظرية العامة  

 للضريبة 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  2

تحديد الضوابط  

االقتصادية 

  األساسيةوالمشكالت 

للتنظيم الفني  

 للضرائب 

التنظيم الفني  

 للضرائب 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان   3

التي   أساليب بيان 

تتحدد بموجبها مقدار 

 الضريبة 

 تحديد مقدار الضريبة 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  4
دراسة االثار  

 االقتصادية للضرائب 

االثار االقتصادية  

 للضرائب 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان   5

تحديد الوعاء  

الضريبي لضريبة 

 الدخل 

)الوعاء   ضريبة الدخل

 الضريبي( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 
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 المطلوبة: القراءات 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

الكتاب المنهجي )علم المالية العامة والتشريع المالي  -1

 .للدكتور طاهر الجنابي(

والتشريع المالي في العراق للدكتور رائد علم المالية العامة   -2

 ناجي. 

التشريعات المالية والضريبية كقانون الموازنة العامة   -3

 وقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار. 

 ساعتان  6
  األشخاص تحديد 

 الخاضعين للضريبة 

نطاق  ضريبة الدخل )

 ( الضريبة سريان 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  7
  اإلعفاءات بيان 

 والسماحات الضريبية 

ضريبة الدخل 

)االعفاءات 

 والسماحات( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  8

التعرف على التكاليف 

واجبة الخصم من  

 وعاء الضريبة 

ضريبة الدخل 

 )التنزيالت( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  9

التطرق الى نقل  

مصدر الدخل وبيان  

 الخسائر واجبة الخصم 

ضريبة الدخل )نقل 

مصدر الدخل  

والخسائر واجبة  

 الخصم( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  10

تحديد سعر الضريبة  

والطرق المتعلقة  

 بتقدير الدخل

ضريبة الدخل )سعر 

طرق   –الضريبة  

 تقدير الدخل(

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  11
المقصود بالفحص  

 الضريبي ومضمونه 

ضريبة الدخل 

 )الفحص الضريبي( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  12

 إجراءات بيان 

االعتراض على  

التقدير وكيفية جباية  

 الضريبة 

ضريبة الدخل 

)االعتراض على  

جباية   –التقدير 

 الضريبة( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  13

بيان مفهوم العقار  

والوعاء الضريبي  

للعقار واالعفاءات  

 الضريبية 

ضريبة العقار )وعاء  

سعر  –الضريبة  

  –الضريبة  

 (اإلعفاءات 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  14

التعرف على المكلف 

الخاضع لضريبة  

العقار ولجان التقدير  

 وكيفية جباية الضريبة 

ضريبة العقار 

لجان التقدير  -)المكلف 

  –ومراحل االعتراض 

 الجباية( 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 

 ساعتان  15

بيان الوعاء الضريبي  

للعرصات وسعرها  

واالعفاءات المتعلقة  

 بها 

الضريبة على  

 العرصات 

المناقشة  الكتروني 

 واالمتحانات 



على سبيل المثال   )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية( والمواقع 
 ال يوجد 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 الميدانية( المهني والدراسات 
 ال يوجد 
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  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

 



االنظمة 
السیاسیة



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانون القسم الجامعي / المركز  .2

االنظمة السياسية اسم / رمز المقرر  .3

بكلوريوس البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي الفصل / السنة  .6

30)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021/ 6/ 10تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

املفاهيم اخلاصة ابالنظمة السياسية شرح و توضيح  -1

تعليم الطالب الطرق الفضلى يف البحث و التقصي  -2

متكني الطالب من التفكري الواقعي و املوضوعي   -3

االستفادة من املعلومات يف تعزيز مؤسسات الدولة الدستورية   -4

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 زيادة الوعي المعرفي بالنظم السياسية  -1أ

 توسعة المعرفة العلمية و االكاديمية للطلبة -2أ

 رفع المستوى الفكري للطالب     -3أ

 دراسة االنظمة السياسية البرلمانية والرئاسية  ونظام الجمعية  -4ا

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 االستنتاج تمكين الطالب من التحليل و  - 1ب 

 القدرة على المفاضلة و االختيار  - 2ب 

 تمكين الطالب من فهم االنظمة السياسية   – 3ب 

    الوظائف السياسيةتمكين الطالب من اكتساب الخبرة في مجال    -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرات االكترونية االسبوعية والمتضمنة شرح المقرر . 1     
 االستعانة باالمثلة العلمية  من واقع الوظيفة العامة  .2

 وربطها بالمقرر محاضر جلسات البرلمان العراقي دراسة  .3

 بناء شخصية قانونية قضائية قادرة على تحليل النصوص  .4

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج

 مهارة التنظيم   -2ج

 مهارة التفاعل   -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج  

 طرائق التعليم والتعلم 

 استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب(  -1

 كوسائل لاليضاح  قرارات المحكمة االتحاديةاستخدام  -2

 استخدام التعليم االلكتروني -3

 

 طرائق التقييم 

 االمتحانات اليومية  -
 طريقة سقراط بالمحاضرة وهي السؤال والجواب  -

 االمتحانات الفصلية  -

 امتحانات سنوية ونصف سنوية  -



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

 العمل الجماعي   -1د 
 . السياسيمهارة الطالب في التوظف في العمل  -3د 

 مهارة صنع القرار  -4د 
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اسم الوحدة / المساق أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االنظمة السياسية  مفهوم مادة االنظمة  1 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  وسيلة اسناد السلطة  معرفة انواع الحكومات  1 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظم الحكم الفردية  النظم الملكية  1 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظم الحكم الفردية  الدكتاتورية النظم  1 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  انواع النظم الدكتاتورية  خصائصها وتقييمها  1 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظم الحكم الديمقراطية  مفهوم الديمقراطية  1 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  صور الديمقراطية  والنيابية الديمقراطية المباشرة  1 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االنتخاب  التكييف القانوني لالنتخاب  1 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظم االنتخاب    نظم االنتخابمعرفة  1 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  مبدا الفصل بين السلطات  مفهوم المبدأ وتطوره  1 10

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  انواع النظم السياسية  بيان هذه النظم بصورة شاملة  1 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  النظام البرلماني  نشأته وخصائصه  1 12

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  النظام البرلماني االنكليزي بيان هذا النظام  1 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  النظام الرئاسي  معرفة خصائصه   1 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الواليات المتحدة االمريكية  بيان نظامها والتعريف به  1 15

 واختبارات مناقشة   محاضرة تفاعلية  حكومة الجمعية  ماهية هذا النظام  1 1

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  نظام الحكم في سويسرا  بيان هيكلية النظام  1 2

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  النظام المختلط  بيان دستور فرنسا  1 3

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الدولة القانونية  بيان مفهوم الدولة القانونية  1 4

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  اساس خضوع الدولة للقانون  التعريف بهذا االساس  1 5

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  ضمانات الدولة القانونية بيان الضمانات  1 6

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  االحزاب السياسية  ماهية االحزاب  1 7

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  تعريف االحزاب   تعريفوانواع بصورة شاملة  1 8

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عناصر الحزب  عناصر الحزب معرفة  1 9

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  عضوية االحزاب  العضوية في االحزاب ماهية  1 10

 مناقشة واختبارات  تفاعلية محاضرة  التنظيم الحزبي  بالتنظيم الحزبي المعرفة  1 11

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  انواع النظم الحزبية   انواع النظم بيان  1 12

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  الحزب الواحد  فكرة الحزب الواحد  1 13

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  ثنائية حزبية   فكرة الثنائية الحزبية 1 14

 مناقشة واختبارات  محاضرة تفاعلية  تعدد االحزاب  فكرة تعدد االحزاب  1 15
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

 محيد حنون : االنظمة السياسية   -1
 طعيمة اجلرف : نظرية الدولة   -2
 حيىي اجلمل االنظمة السياسية املعاصرة -3

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 احملكمة االفرتاضية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 التدريب الصيفي 



القانون 
الدستوري 
والقانون 
االداري 
باللغة 

االنكلیزیة



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

القانون الدستوري والقانون االداري باللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

يومي    –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي  الفصل / السنة  .6

30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021-6-9 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

كالتعريف بالقانون الدستوري   ومواضيع القانون الدستوري والقانون االداريتعريف الطالب بمفردات 

والدستور ومعنى الدستور ومصادر الدستور وخصائص الدستور والسلم التشريعي واساليب وضع  

الدستور وتصنيف الدساتير والحقوق الواردة في الدستور والتطور الدستوري في العراق. اما بالنسبة 

للقانون االداري فيتطرق الى تعريفه والى مواضيعه والى العالقة بينه وبين القانون الدستوري والى  

لى المسؤولية االدارية خصائص القانون االداري تعدادها وشرحها والى تطور القانون االداري تاريخيا وا

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 
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 المعرفة والفهم  -أ
 . معرفة القانون الدستوري والقانون االداري ابللغة االنكليزية  -1
 تعلم املفردات والكلمات االنكليزية املتعلقة ابلقانونني وقراءة وكتابة ولفظا   -2

 تشويق الطالب للتعلم للغة االنكليزية   -3

 تشجيع الطالب لقراءة املادة املقررة وانشاء احملاضرة ابللغة االنكليزية وتصحيح تلفظه هبا  -4

هتيئة الطالب عند خترجه يف الكلية وقبوله يف الدراسات العليا لالطالع على الكتب القانونية املكتوبة ابللغة االنكليزية   -5
 واختيارها 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مواضيع القانونني الدستوري واالداري .  متكني الطلبة على القراءة والكتابة ابللغة االنكليزية  يف  -1

 فهم املصطلحات والكلمات القانونية ابللغة االنكليزية .  -2

 اعتماد الطالب على نفسه مستقبال يف ترمجة املصادر واملراجع االنكليزية   -3

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 قراءة احملاضرة الواردة يف املنهج املقرر من قبل استاذ املادة وشرحها هلم ابللغتني االنكليزية والعربية   -1

 اعداد ملزمة دراسية واضحة مبواضيع املنهج املقرر.  -2

 االعتماد على املناقشة   -3

   الكتابة على السبورة  -4

 طرائق التقييم 

 

 حضور الطلبة وعدم غيابهم له دور في التقويم   -1
 تقديم نتائج االمتحانات السريعة ) الكوز( واالمتحانات الشفهية وااللكترونية.  -2
 التحضير اليومي والنشاط الصفي للطالب  -3

 
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب( -1

 مهارة التنظيم  -2

 ة التفاعل مهارـ 3

 ـ مهارة التطبيق  4

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 استخدام التعليم االلكرتوين يف مرض كورون  -1



 

 اشراك مجيع الطلبة بقراءة موضوع احملاضرة ابللغة االنكليزية وفتح املناقشة   -2

 اجراء االمتحانت اليومية والفصلية والسنوية  -3
 

 طرائق التقييم 

يتم التقويم من خالل المشاركات الصفية االفتراضية ) الحضور االلكتروني خالل فترة المرض ومن 

 نتائج االمتحانات اليومية واالمتحانات الفصلية والنهائية (

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

    لالستاذ دور مهم يف تعليم ونقل املهارات عن طريق قيام الطالب بتقليده كقدوة ومثال جيد    -1د
 مهارة حبث الدالئل   -2د 
 .    عرض املادة وايصاهلا بوضوح مع االقناعمهارة  -3د
 مهارة صنع القرار   -4د
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  ساعة  1
Definition of 
constitution 

 تفاعلية 
المشاركة + 

 االمتحان 

2 
 ساعة 

 
Meaning of 
constitution 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

3 
 ساعة 

 
Meaning of 
constitution 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

4 
 ساعة 

 
Sources of 

constitution 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

5 
 ساعة 

 
Characteristics 
of constitution 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

6 
 ساعة 

 
Legislative 

ladder 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

7 
 ساعة 

 
Modes of 
making 

constitution 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

8 
 ساعة 

 
Modes of 
making 

constitution 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

9 
 ساعة 

 
Classification of 

constitution 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

10 
 ساعة 

 
Classification of 

constitution 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

11 
 ساعة 

 
Right in 

constitution 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

12 
 ساعة 

 Personal rights 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

13 
 ساعة 

 Political rights 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

14 
 ساعة 

 
Economic , 

social , cultural 
rights 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

15 
 ساعة 

 
Costitutioal 

development in 
Iraq 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

1 
 ساعة 

 
Definition of 

administrative 
law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 
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2 
 ساعة 

 
Subjects of 

administrative 
law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

3 

 ساعة 

 

The relation 
between 

administrative 
law and 

constitution law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

4 

 ساعة 

 

The relation 
between 

administrative 
law and 

constitution law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

5 

 ساعة 

 

Characteristics 
of 

administrative 
law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

6 
 ساعة 

 
مراجعة + امتحان 

 شفهي 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

7 
 ساعة 

 
a-judge-made 

law 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

8 
 ساعة 

 A flexible law 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

9 
 ساعة 

 Law balancing 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

10 
 ساعة 

 مراجعة شاملة  
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

11 
 ساعة 

 
Development of 
administrative 

law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

12 
 ساعة 

 
Development of 
administrative 

law 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

13 
 ساعة 

 
Administrative 

liability 
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

14 
 ساعة 

 
Kind of 

administrative 
liability 

المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 

15 
 ساعة 

 امتحان شفوي شامل  
المشاركة +  تفاعلية 

 االمتحان 



 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية  ▪

كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

مكتبة الكلية 
االنرتنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

والمواقع االلكترونية ( 

احملكمة االفرتاضية  

على سبيل  الخدمات االجتماعية ) وتشمل

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

المهني والدراسات الميدانية (

التدريب الصيفي 

القبول  .13

المتطلبات السابقة 

أقل عدد من الطلبة

أكبر عدد من الطلبة 



قسم القانون

المرحلة الثالثة



اصول 
المحاكمات



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة   المؤسسة التعليمية .1

 القانون/ القسم العلمي  القسم الجامعي / المركز  .2

 المحاكمات الجزائيه  أصولقانون  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي   الفصل / السنة  .6

 ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

 ١٠/٦/٢٠٢١ إعداد هذا الوصف تاريخ  .8

 أهداف المقرر .9

 . التعريف بالطالب بالمفهوم العلمي لقانون أصول المحاكمات الجزائيه -1

 للمواد األخرى. ها اكتساب الطالب مهارات فكريه يقوم بتسخير -2

 . عند ربط المعلومات بالتطبيقتوسيع مدارك الطالب العلميه  -3

 . العلميه والمشاريع وإقناع االخرين باالفكارالبناء الشكلي وأساليب نقل  -4

 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 .المحاكمات الجزائيه وموضوعاته أصولالطالب قانون  يعرفان . ١
 .  المحاكمات الجزائيه  أصول ان يحدد الطالب الوظائف االساسيه لقانون. ٢

 . للمحامي والقاضي والمشاور القانونياالساسيه   األدوار. ان يعرف الطالب ٣

 . على المدارس الفقهيه وتطبيقات القضاء. ان يتعرف الطالب ٤
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 الوظيفه القانونيه واعداده بصوره عمليه. . تنميه مهاره الطالب لممارسه ١

 . الحوار في المحاكم والمؤتمرات القانونيه والخبره القضائيه. تنميه مهاره ٢

 طرائق التعليم والتعلم

 

 يه. ل. االختبارات العم٣. املناقشه. ٢. احملاضرات. ١ 

 طرائق التقييم 

 يه. ل. االختبارات العم٢. االختبارات الشفويه. ١

 

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج

 مهارة التنظيم  -2ج

 مهارة التفاعل  -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 . المحاضرات. ٢. المناقشه. ١

 طرائق التقييم 

 . االسبوعيه . االختبارات التحريريه٢. المناقشه. ١            

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

 . مهاره االمتناع.  ٤. مهاره صنع القرار. ٣. مهاره حبث الدالئل. ٢. مهاره االداره ١                   
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 طريقة التقييم  طريقة التعليم المساق أو الموضوع اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 المحاضره التفاعليه لجنائي  قانون ا خصائص الجزائيه   ٢ األول
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه سريان القانون  االختصاص  قواعد   ٢ الثاني 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه الدعوى امام المحاكم  قواعد التقادم   ٢ الثالث
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه مراجعه اعاده سريعه ٢ الرابع 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   تحريك الدعوى الجزائيه   ٢ الخامس
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   تقديم الشكوى   ٢ السادس 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   انقضاء الدعوى   ٢ السابع
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه  اعاده سريعه ٢ الثامن 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   االدعاء العام   ٢ التاسع
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   التحري وجمع االدله   ٢ العاشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الدعوى العامه   التحقيق االبتدائي  ٢ الحادي عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  صالحيات قاضي التحقيق  القبض والتوقيف   ٢ الثاني عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  التصرف في الدعوى  احاله الدعوى  ٢ الثالث عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 التفاعليه المحاضرات   مراجعه شامله مراجعه شامله للفصل   ٢ الرابع عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  اختبار شفهي ه شفهي اتاختبار ٢ الخامس عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

    الفصل الثاني  

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  المحاكم الجزائيه   أنواع ٢ األول
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  تولي المحاكم  ٢ الثاني 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  المحاكم   إجراءات ٢ الثالث
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه اعاده سريعه ٢ الرابع 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  القرارات واالحكام   ٢ الخامس
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  التهمه  ٢ السادس 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه    اإلجراءات وقف  ٢ السابع
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه سريعهاعاده  ٢ الثامن 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله المحاكمه  الحكم   أسباب ٢ التاسع
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الطعن في االحكام   التمييز  ٢ العاشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الطعن في االحكام   اعاده المحاكمه  ٢ الحادي عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الطعن في االحكام   محكمه التمييز  ٢ الثاني عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مرحله التنفيذ   تنفيذ االحكام  ٢ الثالث عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه شامله اعاده سريعه ٢ الرابع عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه    هشفهي اتاختبار معرفه مدى فهم الطالب للمنهج ٢ الخامس عشر 
المناقشات  
 واالختبارات
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 القراءات المطلوبة : 

 األساسيةالنصوص  ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى  ▪

 مكتبه الكليه 
 االنرتنت 

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

والبرمجيات   والدوريات  العمل  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 
 حمكمه افرتاضيه 

سبيل   على  وتشمل   ( االجتماعية  الخدمات 

والتدريب   الضيوف  محاضرات  المثال 

 الميدانية (المهني والدراسات 
 التدريب الصيفي 

 القبول .13

  شروط القبول  المتطلبات السابقة

 النموذجي   العدد أقل عدد من الطلبة 

 وفق التعليمات المحدده  أكبر عدد من الطلبة 



قانون العقوبات/ 
القسم الخاص



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة   المؤسسة التعليمية .1

القانون/ القسم العلمي  القسم الجامعي / المركز  .2

القسم الخاص  /قانون العقوبات اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني   أشكال الحضور المتاحة .5

سنوي   الفصل / السنة  .6

٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .7

١٠/٦/٢٠٢١ هذا الوصف تاريخ إعداد  .8

أهداف المقرر .9

تعريف الطالب بالمفهوم العلمي للقسم الخاص في قانون العقوبات وما يقوم به في المحاماه.  -1

اكتساب الطالب مهارات فكريه يقوم بتسخيرها في دراسته للمواد األخرى. -2

توسيع مدارك الطالب العلميه وتطبيقها في دراسته البحثيه. -3

.  الشكلي وأساليب نقل وإقناع االخرين باالفكار العلميهالبناء  -4

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 ان يتعلم الطالب قانون العقوبات بقسمه الخاص. . ١
 ان يحدد الطالب الوظائف االساسيه لقانون العقوبات.  . ٢

 االساسيه التي يقوم بها كقانوني.   األدوار. ان يعرف الطالب ٣

 الفقهيه وتطبيقات القضاء.  اآلراء. ان يتعرف الطالب ٤
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 . تنميه مهاره الطالب لممارسه وظيفه المحاماه والقضاء. ١

 ليه القانونيه. متنميه مهاره صنع القرار لدى الطالب باعتباره جوهر الع. ٢

 طرائق التعليم والتعلم

 

 يه. ل. االختبارات العم٣. املناقشه. ٢. احملاضرات. ١ 

 طرائق التقييم 

 يه. ل. االختبارات العم٢. االختبارات الشفويه. ١

 

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج

 مهارة التنظيم  -2ج

 مهارة التفاعل  -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 . المحاضرات. ٢. المناقشه. ١

 طرائق التقييم 

 . االختبارات التحريريه. ٢. المناقشه. ١            

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

 . مهاره االمتناع.  ٤. مهاره صنع القرار. ٣. مهاره حبث الدالئل. ٢. مهاره االداره ١                   
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 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 المحاضره التفاعليه قانون العقوبات  التعريف بالقسم الخاص  ٣ األول
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه بالثقه العامه التعريف بالجرائم المخله ٣ الثاني 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه المتطلبات لقيام الجرائم  الجرائم المخله بالوظيفه  ٣ الثالث
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضره التفاعليه مراجعه اعاده سريعه ٣ الرابع 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  حق االنسان في الحياه الجرائم الماسه بحياه االنسان ٣ الخامس
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  االنسان بالسالمهحق  الجرائم الماسه بسالمه البدن  ٣ السادس 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  انعدام القصد  جرائم االعتداء )الخطا(  ٣ السابع
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مناقشه اعاده سريعه ٣ الثامن 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  الجرائم الماسه بحريه االنسان  األشخاص القيض على  ٣ التاسع
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  متطلبات الجريمه جريمه الخطف  ٣ العاشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  اركان الجريمه اعاره محل الحبس   ٣ الحادي عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  االحكام المشتركه اإلجراءات  إيقاف ٣ الثاني عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  موقف القضاء  تطبيقات قضائيه ٣ الثالث عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه شامله اعاده سريعه ٣ الرابع عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  اختبار شفهي اختبار شفهي ٣ الخامس عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

    الفصل الثاني  

 المحاضرات التفاعليه  األموال جرائم  جريمه السرقه  ٣ األول
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  األموال جرائم  جريمه خيانه االمانه  ٣ الثاني 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  األموال جرائم  جريمه االحتيال  ٣ الثالث
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه اعاده سريعه ٣ الرابع 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  األموال جرائم  متطلبات الجريمه ٣ الخامس
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  موقف القضاء  التطبيقات القضائيه ٣ السادس 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  موقف الفقه  اراء الفقهاء  ٣ السابع
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه اعاده سريعه ٣ الثامن 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  جريمه السرقه  الملحقه بالسرقه الجرائم  ٣ التاسع
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  جريمه خيانه االمانه  الجرائم الملحقه بخيانه االمانه  ٣ العاشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 التفاعليه المحاضرات   جريمه االحتيال  الجرائم الملحقه باالحتيال  ٣ الحادي عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  جريمه االحتيال  جرائم الصك  ٣ الثاني عشر 
المناقشات  
 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  االساسيه  األركان موقف الفقه والقضاء  ٣ الثالث عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  مراجعه شامله اعاده سريعه  الرابع عشر 
المناقشات  

 واالختبارات

 المحاضرات التفاعليه  اختبار شفهي المحاضره التفاعليه  اختبارات شفويه ٣ الخامس عشر 
المناقشات  
 واالختبارات
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 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية ▪

كتب المقرر  ▪

 أخرى  ▪

مكتبه الكليه 
االنرتنت 

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

والبرمجيات   والدوريات  العمل  ورش 

 والمواقع االلكترونية ( 
حمكمه افرتاضيه 

سبيل   على  وتشمل   ( االجتماعية  الخدمات 

والتدريب   الضيوف  محاضرات  المثال 

 المهني والدراسات الميدانية (
التدريب الصيفي 

القبول .13

الشروط الخاصه بالقبول المتطلبات السابقة

الصف النموذجي أقل عدد من الطلبة 

وفق التعليمات المحدده أكبر عدد من الطلبة 



القضاء 
االداري



نموذج وصف المقرر 

((األكاديمي البرنامج مراجعة)) العالي التعليم  مؤسسات أداء مراجعة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 

 الجامعة العلم  مدينة كلية التعليمية  المؤسسة .1

القانون  المركز /  الجامعي  القسم .2

االداري  القضاء المقرر  رمز/  اسم .3

 بكالوريوس  فيها  يدخل التي البرامج .4

 يومي – اسبوعي المتاحة  الحضور أشكال .5

سنوي  السنة /  الفصل .6

60 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .7

2021-6-5 الوصف  هذا إعداد  تاريخ .8

المقرر أهداف .9

تمكين الطلبة من معرفة ماهية القضاء االداري ومبدأ المشروعية ومصادره. -1

ان يكون الطالب على دراية بكيفية الرقابة التي تتم على اعمال االدارة. -2

. 2017ولغاية   1989عليه منذ عام دراسة مجلس الدولة والتعديالت التي طرأت  -3

تمكين الطالب من معرفة دعوى االلغاء وكيفية اجراء اتها وقيامها امام المحاكم  -4

والتقييم  والتعلم  التعليم وطرائق التعلم  مخرجات  .10



 والفهم  المعرفة -أ
 دراسة مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره. -1  

 ومدى رقابة القضاء عليها. ايصال المعلومة عن اعمال االدراة  -2 

 توضيح اعمال السيادة وتمييزها عن اعمال االدارة من ناحية خضوعها لرقابة القضاء. -3 

 دراسة القضاء المزدوج والقضاء الموحد.  -4

 دراسة قضاء االلغاء والتعويض  -5

 بالموضوع  الخاصة  المهارات   - ب 
 االداري في العراق .تمكين الطلبة على معرفة نشأة القضاء  -1

 تمكين الطلبة من فهم معنى مجلس الدولة واختصاصاته والمراحل التي نشأ فيها وتطوره.   -2

 . تسليط الضوء على كيفية اقامة الدعاوى في محاكم القضاء االداري وقضاء الموظفين والطعن .-3
 االداري القضاء امام الترافع على قادرة قانونية  شخصية بناء -4

 والتعلم  التعليم طرائق

 
 استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب(  -1

 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح  -2

 استخدام التعليم االلكتروني   -3

 التقييم  طرائق

 
 يتم تقييم الطلبة من خالل: 

 المشاركات الصفية االفتراضية   -1

 اليومية ) الكوز( االمتحانات  -2
 االمتحانات الفصلية   -3

 
 

 التفكير  مهارات  -ج
 ( جواب  و سؤال) ناقد  تفكير -1ج
  التنظيم مهارة -2ج
  التفاعل  مهارة -3ج
  التطبيق  مهارة -4ج

 

 والتعلم  التعليم طرائق

 
 استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية ) سؤال وجواب(  -1

 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح -2

 استخدام التعليم االلكتروني-3

 

 التقييم  طرائق

 
 يتم تقييم الطلبة من خالل: 



 المشاركات الصفية االفتراضية   -1

 االمتحانات اليومية ) الكوز(  -2
 االمتحانات الفصلية   -3

 (. الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  والمنقولة العامة  المهارات  - د 
 العمل الجماعي    -1د 

 امكانية الطالب من ممارسة مهنة المحاماة من خالل تجارب المحكمة االفتراضية  -2د  

 مهارة الطالب في التوظف في العمل االداري في الشؤون القانونية .  -3د 

 مهارة صنع القرار  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 المساق/  الوحدة اسم

 الموضوع  أو
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة 

 2  االول
 مبدأ معنى فهم

 ومصادره المشروعية
 المدونه  وغير المدونه

 المشروعية مبدأ
 ومصادره 

  الكتروني
+ مناقشات 

 امتحانات 

 2  الثاني 

 من الطالب  تمكين
 التدرج معنى  معرفة

 وايهما القوانين بين
 والجزاءات  قوة اكثر

 المخالفة  على المترتبة 

 القانونية  القواعد  تدرج
 ومخالفتها 

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 الثالث 
 الطالب  معرفة
 حول المتخذ  االجراء

  القانون مخالفة
  الكتروني  القوانين دستورية عدم

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 الرابع

 السلطة معرفة
 لالدارة التقديرية 

 القضاء رقابة  وكيفية 
 عليها 

  الكتروني  المشروعية  مبدأ نطاق

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  الخامس

 االجراءات  معرفة
 دخول عند  المتخذة

 كوراث  حالة في البلد 
  طبيعية  او حربية 

 او الضرورة  حالة
  االستثنائية الظروف

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 السادس

 من الطالب  تمكين
 التي  االعمال معرفة

 رقابة  الى  التخضع
 القضاء

 السيادة اعمال
 ومعاييرها 

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 السابع 
 كل اختصاص  معرفة

 السياسية الرقابة  من
 والقضائية  والبرلمانية

 تحقيق ضمانات 
 مبدأ وحماية

  المشروعية
  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  الثامن
 النظام معرفة

 من االنكلوسكسوني
 القضائية الرقابة تنظيم 
 االدارة  اعمال على

  الكتروني
+ مناقشات 
 امتحانات 



 القضاء  رقابة حيث 
 وصالحيات  عليه 

 االدارة  قاضي

 2 التاسع 

 من الطالب  تمكين
 هذا ماهيه معرفة
 وصالحيات  النظام

 والدول فيه القاضي
 اتبعته  التي

  الكتروني  المزدوج القضاء نظام 

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  العاشر

 من الطالب  تمكين
 نشأة  تاريخ  معرفة
 في االداري القضاء

 اتبع  النظم واي العراق

 في  القضائي النظام
 العراق

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الحادي
 عشر 

2 
 تكوين تاريخ  معرفة

 الدولة مجلس
  وتشكيالته 

 االداري القضاء تنظيم 
  العراق في

  الكتروني
+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر  الثاني 

 الطالب  معرفة
 المجلس  الختصاصات 

(  المحاكم)  القضائية
  القضائية وغير

 مجلس  اختصاص 
  العراقي الدولة

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر الثالث 

 من الطالب  تمكين
 التي المعايير  معرفة

 عليها استند 
 القضائي االختصاص 

 طبيعة)  الدولة لمجلس
 العام  المرفق – العمل

) 

 القانوني  االساس
  القضائي لالختصاص 

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر الرابع

 االجراءات  معرفة
 تنازع حول المتخذه

 امام االختصاصات 
 عرض  عند  المحاكم

 باالدارة تتعلق مسألة
 اليها  يتطرق ولم

 القانون 

  الكتروني االختصاص  تنازع

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الخامس
  عشر

2 

 من الطالب  تمكين
 صالحيات  معرفة

 انواع في القضاة
 في  المتبع القضاء
 – االلغاء)  الدولة
 – العقاب  – الكامل

 (التفسير 

  الكتروني االداري  القضاء والية

+ مناقشات 
 امتحانات 



 السادس
  عشر

2 
 لمعنى الطالب  معرفة
 ونشأتها  االلغاء دعوى 

 وطبيعتها 
  الكتروني  االلغاء قضاء

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر السابع

 الشروط معرفة
 العمل بطبيعة المتعلقة

 القرار  او االداري
 الطعن المراد  االداري

  فيه

 دعوى قبول شروط
  االلغاء

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر الثامن

 الطالب  معرفة
 المتعلقة  للشروط
 المتضرر بالشخص 

)  االداري  القرار من
 اي( الدعوى  رافع

  المصلحة صاحب 

 دعوى قبول شروط
  االلغاء

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2  عشر التاسع

 من الطالب  تمكين
 التظلم  معنى  معرفة

 وانواعه االداري
 واالثار وشروطه

 تقديم على المترتبة 
  التظلم

  الكتروني االداري  التظلم

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 العشرون 

 من الطالب  تمكين
 سريان ميعاد  معرفة

 وحاالت  الدعوى
 واالنقطاع الوقف

 واثاره  للميعاد 

  الكتروني  الدعوى  رفع ميعاد 

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الحادي
 والعشرون 

2 

 التي العيوب  معرفة
 االداري القرار  تصيب 

 اللغائه سببا يجعله  مما
 عدم عيب ) 

 عيب  و  االختصاص 
 (واالجراءات  الشكل

  الكتروني  بااللغاء  الطعن اوجه

+ مناقشات 
 امتحانات 

 االثنان 
 والعشرون 

2 

 التي العيوب  معرفة
 االداري القرار  تصيب 

 اللغائه سببا يجعله  مما
 القانون مخالفة عيب ) 

 (السبب  وعيب  –

  الكتروني  بااللغاء  الطعن اوجه

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الثالث 
 والعشرون 

2 

 للعيب  الطالب  معرفة
 سبب  ليكون  الخامس

 االداري  القرار اللغاء
 دعوى  رفع وكيفية 
 القضاء  امام  االلغاء

 االنحراف عيب 
 واجراءات  بالسلطة

  الدعوى
  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 



 الرابع
 والعشرون 

2 

 ايقاف امكانية معرفة
 االداري  القرار تنفيذ 
 وطرق عدمه من

 القضاء في االثبات 
 االداري

 في االلغاء دعوى اثر
 وطرق القرار تنفيذ 

 اثباته 
  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الخامس
 والعشرون 

2 
 بحجية الطالب  معرفة

 من الصادر الحكم
 وتنفيذه  المحكمة

 دعوى في الحكم
  االلغاء

  الكتروني
+ مناقشات 
 امتحانات 

 السادس
 والعشرون 

2 

 الطالب  معرفة
 تترتب  التي العقوبات 

 جزاء االدارة على
 االحكام تنفيذ  مخالفتها 

 القضائية 

 بتنفيذ  االدارة اخالل
 الحكم

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 السابع
 والعشرون 

2 

 الطالب  معرفة
 ترتب  التي  للمسؤولية

 بحالة  االدارة على
  منها الخطأ حصول

  الكتروني التعويض  قضاء

+ مناقشات 
 امتحانات 

 الثامن
 والعشرون 

2 

 الطالب  معرفة
 على التي الواجبات 
 بها االلتزام الموظف
 الوظيفة  اثناء

 الوظيفة واجبات 
  العامة

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 

 التاسع
 والعشرون 

2 

 من الطالب  تمكين
 التي  العقوبات  معرفة
 قانون عليها نص 
 الدولة موظفي  انضباط
 لسنة 14 رقم  العراقي

1991 

  الكتروني  التأديبية  العقوبات 

+ مناقشات 
 امتحانات 

 2 الثالثون 

 من الطالب  تمكين
 التي الجهات  معرفة
 هذه بفرض  تقوم

 وكيفية العقوبات 
  العقوبات  بهذه الطعن

 فرض  اجراءات 
  التأديبية  العقوبات 

  الكتروني

+ مناقشات 
 امتحانات 
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 : المطلوبة القراءات 
 األساسية  النصوص  ▪

 المقرر  كتب  ▪

 أخرى  ▪

 الكلية  مكتبة 
 االنترنت 



 المثال  سبيل على وتشمل)  خاصة  متطلبات 
 والبرمجيات  والدوريات  العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  االفتراضية المحكمة

 سبيل  على وتشمل)  االجتماعية الخدمات 
 والتدريب  الضيوف  محاضرات  المثال

 ( الميدانية والدراسات  المهني
 الصيفي  التدريب 

 

 القبول  .13

  السابقة  المتطلبات 

  الطلبة  من عدد  أقل

  الطلبة  من عدد  أكبر

 



اصول البحث 
القانوني



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 البحث القانوني  أصول اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 . بأهمية البحث العلمي القانوني ومناهجه ومنهجياتهالتعريف  -1

 .معرفة القواعد التي من المستحسن التزام الباحث القانوني بها ألعداد البحث القانوني  -2

 . معرفة صفات ومؤهالت الباحث التي تجعله قادراً على أعداد البحث القانوني -3

أعداد البحث متمكن من تجاوز العقبات واإلشكاالت التي تعترض  ىقانوني مؤهل قادر عل أعداد باحث  -4

 . طريقه في الكتابة والوصول الى المصادر والمراجع القانونية

بالواقع العملي وتقدم    واالرتباط واألصالةمساعدة الطالب على ابتكار موضوعات بحثية تتسم بالجدة  -5

 .لقضايا يعيشها المجتمع حلوال

 .جراء دراسات بحثية تحليلية ومقارنةاكساب الطالب مكنة إ -6

 . دراسة التطبيقات الحديثة في البحث العلمي القانوني -7

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ

 المشكلة القانونية التي تصلح موضوعاً لكتابة البحث المطلوب  اختيارمعرفة سبل  -1أ  

 فهم أساليب جمع مادة البحث القانوني وتدوين المعلومات والمراجع واعداد خطة البحث  -2أ  

 كيفية كتابة البحث القانوني من حيث أسلوب الكتابة واألشارة الى الهوامش والمراجع والمصادر   استيعاب  -3أ  

 ونشر البحث القانوني  طبع   -4أ  

 .تقويم البحث القانوني من النواحي الموضوعية والشكلية -5أ  

 الخاصة بالموضوع  المهارات  -ب 

 تهيئة الطالب لكتابة بحث التخرج في المرحلة الرابعة من دراسته القانونية   -1ب  

 الطالب لكتابة رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه مستقبالً  تهيئة -2ب  

 الطالب المبادئ األولية واألساسية في كتابة البحوث بشكل عام والبحوث القانونية بشكل خاص  متعل -3ب  

 التعليم والتعلم طرائق 

 .استخدام طريقة المناقشات داخل القاعة الدراسية االفتراضية )سؤال وجواب( -1

 . كوسائل لإليضاح اإلدارية المتعلقة بالجانب المالياستخدام القرارات  -2

 .استخدام التعليم االلكتروني  -3

 استخدام عرض الباوربوينت اثناء شرح المحاضرات.  -4

 

 طرائق التقييم 

 

 تقييم الطلبة من خالل: يتم 

 اثناء المحاضرات.المشاركات  -1

 . االمتحانات اليومية -2

 . الشفهيةاالمتحانات   -3

 االمتحانات التحريري.  -4

 
 مهارات التفكير  -ج

 .تفكير ناقد )سؤال وجواب( -1ج

 التنظيم. مهارة  -2ج

 التفاعل. مهارة  -3ج

 التطبيق. مهارة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 .االفتراضية )سؤال وجواب( الدراسيةاستخدام طريقة المناقشات داخل القاعة  -1

 عرض بحوث منشورة ورسائل ماجستير وأطاريح دكتوراة مكتوبة لالستفادة منها.  -2

 . استخدام التعليم االلكتروني -3



 

 خالل شرح المحاضرات. ت استخدام عرض الباوربوين -4

 طرائق التقييم 

 خالل: يتم تقييم الطلبة من 

 .من خالل الواجبات والتكليفات  -1

 ة. االمتحانات اليومي -2

 .االمتحانات الفصلية -3

 االمتحانات الشفهية. -4
 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة -د 

 مهارة طرح الموضوع للوصول الى الهدف المقرر.-1د         

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

 .بناء وتعزيز قدرات الطالب في كيفية وضع خطة منسقة وسليمة للبحث العملي -3د         
 .منها  واالستفادةبكافة المسائل الفنية المرتبطة بالبحث العملي ككيفية استخدام المراجع وتوثيقها   االحاطة-4د         
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 نبذة عن البحث العلمي  ساعة  1
مقدمة عن البحث 

 العلمي
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  2
بين الصفات التي  

تتعين توافرها في  

 الباحث العلمي
 الكتروني  صفات الباحث العلمي 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  3

التعرف على  

صعوبات تحديد  

 مشكلة البحث 

صعوبات تحديد  

 البحث مشكلة 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  4
الدوافع المؤثرة في 

 اختيار مشكلة البحث 
 الكتروني  دوافع اختيار المشكلة 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  5
االرشادات التي يمكن  

 توجيهها للباحث 

موجهات تحديد مشكلة  

 البحث 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  6
كيف يختار الباحث  

 المشكلة القانونية 

اختيار الباحث للمشكلة 

 القانونية 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  7
تحديد اهم السبل  

 الختيار مشكلة البحث 

سبل اختيار المشكلة 

 القانونية 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

8 

 
 ساعة 

التعرف على الضوابط  

التي ينبغي االلتزام بها  

في عملية اختيار  

 المشكلة القانونية 

ضوابط اختيار  

 المشكلة القانونية 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  9

المقصود بمنهج  بيان 

البحث والتعرف على  

المنهج النظري 

 والمنهج التطبيقي 

مناهج البحث القانوني  

  –المنهجي النظري  /

 المنهج التطبيقي 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 



 ساعة  10

التعرف على المنهج 

التأصيلي والمنهج  

التحليلي في البحث  

 القانوني 

مناهج البحث القانوني  

  –المنهج التأصيلي  /

 المنهج التحليلي 
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  11

بيان مضمون المنهج  

التاريخي والمنهج  

المقارن في البحث  

 القانوني 

مناهج البحث العلمي /  

  –المنهج التاريخي  

 المنهج المقارن 

 الكتروني 

االسئلة  طرح 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  12
التعرف على المصادر 

 الرئيسة في البحث 

جمع مادة البحث 

القانوني / المصادر 

 الرئيسة 

 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  13
المصادر  التعرف على

في البحث  المساعدة

 القانوني 

جمع مادة البحث 

القانوني / المصادر 

 المساعدة
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  14
خطوات تجميع  

المعلومات والمصادر 

 المتعلقة في البحث 

تدوين المعلومات  

 والمصادر
 الكتروني 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  15

يقوم  توضيح كيف 

الباحث بإعداد خطة 

 البحث 

 الكتروني  اعداد خطة البحث 

طرح االسئلة  

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  1
  أنواعالتعرف على 

 الكتابات القانونية 

من الكتابات  أنواع

 القانونية 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  2
معرفة المؤلفات 

 القانونية وانواعها 
 المؤلفات القانونية 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة   3

  أهميةالتعرف على 

التعليق على االحكام 

القضائية وكيفية  

 التعليق عليها 

التعليق على االحكام 

 القضائية 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 



 ساعة  4

المقاالت  أهميةمعرفة 

والتقارير والصيغة  

التي تعد بموجبها  

 المقاالت والتقارير 

 المقاالت والتقارير 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة   5

االستشارة   أهمية

والجهة التي تقدم  

 االستشارة القانونية 

 االستشارة القانونية 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  6

القواعد التي ينبغي  

على الباحث االلتزام  

 بها اثناء كتابة البحث 

قواعد مهمة اثناء كتابة  

 البحث القانوني 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  7

التعرف على اهم 

الشروط التي يتوجب  

توفرها في الباحث  

 اثناء كتابة البحث 

كتابة البحث  سلوب ا

 القانوني 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  8

معرفة المسائل 

الى   باإلشارةالمتعلقة 

 الهوامش

 الى الهوامش  اإلشارة

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  9

كيف ينظم الباحث 

قائمة المراجع  

والمصادر بشكلها  

 النهائي 

 عاعداد قائمة المراج

والمصادر بشكلها  

 النهائي 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  10
الية طبع البحث 

 القانوني 
 طبع البحث القانوني 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  11
التعرف على طرق  

 النشر الورقي 

النشر الورقي للبحث 

 القانوني 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  12

التعرف على طرق  

النشر االلكتروني  

 ووسائلها 

النشر االلكتروني  

 للبحث القانوني 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 

 ساعة  13
معرفة الية تقويم  

 البحث ومناقشته 

تقويم البحث القانوني 

 ومناقشته 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

 واالمتحانات 
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 المطلوبة: القراءات 

األساسية النصوص  ▪

كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

أصول البحث القانوني للدكتور عصمت الكتاب المنهجي ) -1

 . (عبد المجيد بكر

الكتب األخرى المتعلقة بأصول البحث القانوني. -2

على سبيل المثال   )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

االلكترونية( والمواقع 

ال يوجد 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

الميدانية( المهني والدراسات 

ال يوجد 

القبول  .13

المتطلبات السابقة 

أقل عدد من الطلبة

أكبر عدد من الطلبة 

ساعة  14
تحديد الجوانب  

الموضوعية للبحث 

الجوانب الموضوعية  

 للبحث 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

واالمتحانات 

ساعة  15
تحديد الجوانب الشكلية  

 للبحث 

الجوانب الشكلية  

 للبحث 

طرح االسئلة   الكتروني 

وتكليفهم  

بأوراق عمل  

واالمتحانات 



العقود 
المسماة



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

قسم القانون القسم الجامعي / المركز  .2

العقود المسماةاسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي الفصل / السنة  .6

ساعة  60)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021\ 6\ 22تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

دراية في العقود المدنية بصورة عامة ان يكون على  -1

ان يكون الطالب ذات خبرة في كيفية ابرام العقود  -2

ان يعرف الطالب حقوق والتزامات اطراف العقد -3

ان يعرف الطالب الطرق التي تؤدي الى انقضاء العقود  -4

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 بيان المقصود بالعقد  -1أ  

 كيفية ابرام العقد  -2أ  

 بيان انواع العقود  -3أ 

 بيان الفرق بين العقود الرضائية والشكلية والعينية  -4أ

 التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة  -5أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 كيفية ابرام العقد بانواعه المختلفة  -1ب 

 بيان االثار التي ترتبها العقود بانواعها المختلفة   -2ب 

.التعرف على الجزاء المترتب على االخالل بتنفيذ العقد، سواء تمثل ذلك بالتنفيذ العيني او فسخ العقد، دون -3ب 

 االخالل بحق التعويض في الحالتين. 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

الجانب العملي والنظري من خالل التطرق الى استعمال طريقة الشرح المباشر والمزج بين  -1

 القرارات القضائية 

 االطالع على المصادر االخرى المحلية ذات الصلة  -2

 االطالع على القوانين المقارنة مع بيان موقف الشريعة االسالمية   -3

 

 طرائق التقييم 

 

 توجيه االسئلة ذات العصف الذهني المباشرة  المحاضرة  -1

 االختبارات االسبوعية والشهرية وبشكل مفاجئ عمل  -2

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 مهارات التطبيق -3ج

 مهارات التفاعل -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

استعمال طريقة الشرح المباشر والمزج بين الجانب العملي والنظري من خالل التطرق الى  -1



 

 القرارات القضائية 

 االطالع على المصادر االخرى المحلية ذات الصلة  -2

 االطالع على القوانين المقارنة مع بيان موقف الشريعة االسالمية   -3

 

 

 طرائق التقييم 

 

 

 توجيه االسئلة ذات العصف الذهني المباشرة  المحاضرة  -1

 عمل االختبارات االسبوعية والشهرية وبشكل مفاجئ  -2

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

التركيز على بناء مهارات الطالب بحيث تجعل منه ناجحا في مجال الوظيفة العامة او االعمال التي   -1د     

 يمارسها في اطار القطاع الخاص 

 

 مواكبة التي تدور في الساحة القانونية من خالل االطالع على تعديالت القوانين او ما يصدر منها حديثا   -2د     

 التركيز على المهارات  تم اكتسابها من خالل محاضرات المحكمة االفتراضية  -3د  
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 األسبوع 
السا

 عات 
 مخرجات التعلم المطلوبة 

المساق أو  اسم الوحدة / 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 اصل عقد البيع  2 االول 
اصل عقد البيع وخصائصه 

وتمييزه عن العقود 

 االخرى 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 التراضي في عقد البيع  2 الثاني 

التراضي على المسائل 

الجوهرية وااليجاب  

  الموجه للجمهور وسالمة

 الرضا من العيوب 

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 اصور الرضا واوصافه  2 الثالث 

الوعد بالبيع والشراء الوعد  

بالتفضيل الوعد بالبيع  

البيع بشرط   الوعد بالشراء

 الخيار والتجربة والعربون 

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  المبيع والثمن  محل عقد البيع  2 الرابع
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 التزامات البائع  2 الخامس

  نقل الملكية وتسليم المبيع

ضمان التعرض  

واالستحقاق وضمان  

 العيوب الخفية 

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  تسلم المبيع  دفع الثمن التزامات المشتري  2 السادس
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 2 السابع 
بيع االولياء والوكالء  

 وشرائهم ألنفسهم 
بيع األولياء وشرائهم  

 ألنفسهم 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 بيع الحقوق المتنازع فيها  2 الثامن 
  البيع لغير عمال القضاء

 والبيع لعمال القضاء 
 الكتروني 

المناقشة 

تقارير وعمل  

 واختبارات 

 الكتروني  تعريفها واحكامها  المقايضة  2 التاسع 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  نطاقه وحكمه القانوني  بيع ملك الغير 2 العاشر
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الحادي 

 عشر 
 ماهية عقد االيجار  2

فه وخصائصه  وتعر أهميته

  وتمييزه عن غيره من

 العقود 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 التراضي في عقد االيجار  2 الثاني عشر 
االهلية ومن له الحق في 

 االيجار 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 



 واختبارات 

 قيود عقد االيجار  2 الثالث عشر 
القيود الواردة على  

 التراضي في عقد االيجار 
 الكتروني 

المناقشة 

تقارير وعمل  

 واختبارات 

 الكتروني  المأجور واألجرة  المحل في عقد االيجار  2 الرابع عشر 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الخامس 

 عشر 
 التزامات المؤجر  2

جور وااللتزام تسليم المأ

بالصيانة وااللتزام بضمان  

التعرض واالستحقاق  

 وضمان العيوب الخفية 

 الكتروني 
المناقشة 

تقارير وعمل  

 واختبارات 

السادس 

 عشر 
 التزامات المستأجر  2

الوفاء باألجرة والمحافظة  

 على المأجور ورد المأجور 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 طبيعة حق المستأجر  2 السابع عشر
نتائج ترجيح حق المستأجر  

 الشخص 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 2 الثامن عشر 
االيجار من الباطن  

 والتنازل عنه 

االحكام العامة في القانون  

المدني وقانون ايجار  

 العقار
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 انتهاء عقد االيجار  2 التاسع عشر
انقضاء مدته وبسبب وضع  

وانتقال   احد المتعاقدين

 ملكية المأجور  
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 2 العشرون 
تطبيقات تشريعية  

 للضرورة الملجئة 

النقل بناء على مقتضيات 

وعودة  المصلحة العامة

المؤجر من الخارج بعد 

انتهاء مهمته العلمية او  

الوظيفية وحالة المؤجر  

  رالعسكرية وايلولة المأجو

 للسقوط 

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الواحد 

 والعشرون 
 مفهوم عقد المقاولة  2

تعرفيه وتكييفه القانوني  

وتمييزه عن غيره من  

 العقود 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

ثاني  ال

 والعشرون 
 الكتروني  التراضي والمحل والسبب  اركان عقد المقاولة  2

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الثالث 

 والعشرون 
 التزامات المقاول  2

انجاز العمل وتسليم العمل 

 وضمان العيوب الخفية  
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الرابع 

 والعشرون 
 التزامات رب العمل  2

تمكين المقاول من انجاز  

العمل وتسلم العمل ودفع  

 االجرة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخامس 

 والعشرون 
 دفع االجرة 2

أن يوفيه رب   ب ما يج

  األجرة عالعمل والملتزم بدف

  باألجرةو وقت الوفاء 

 ومكان الوفاء

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

السادس 

 والعشرون 
 المتفق عليها  األجرةتعديل  2

االتفاق على االجر مقايسه  

سعر الوحدة   أساسعلى 

التصميم   أساسوعلى 

 واجرة المهندس المعماري 

 الكتروني 
المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

السابع  

 والعشرون 
 المقاولة من الباطن  2

االحكام القانونية للمقاولة 

 من الباطن 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

الثامن  

 والعشرون 
2 

التنازل عن المقاولة من  

 الباطن 
المقاولة  اثار التنازل عن 

 من الباطن 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

التاسع  

 والعشرون 
2 

العامة النتهاء عقد   األسباب 

 المقاولة 
  ءمفهوم عام عن االنتها

 عقد المقاولة بصفة عامة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 

 2 الثالثون 
الخاصة النتهاء   األسباب 

 عقد االيجار 

تحلل رب العمل من 

المقاولة بإرادته المنفردة  

 وموت المقاول 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل تقارير 

 واختبارات 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

 العقود املسماة، )البيع واالجيار واملقاولة(،  املوجز يف  -1

الدكتور طه املال حويش، والدكتور   الدكتور سعيد مبارك، واملؤلف/ 
 الفتالوي.  عبيد صاحب

 

 الوجيز يف العقود املدنية املسماة )البيع واالجيار(  -2

 املؤلف/ الدكتور عصمت عبد اجمليد بكر 

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 حمكمة افرتاضي 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 ال يوجد 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  الطلبة أكبر عدد من 





قانون 
الشركات



1

نموذج وصف المقرر 

وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج.

مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء 

كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 العلمي القسم القانون القسم الجامعي / المركز  .2

قانون الشركات  اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي السنة الفصل /  .6

30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

2021/ 6/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

أهداف المقرر: .9

وما يقوم به من نشاطات في المحاماة واالدارة على مستوى  الدولي لقانونتعريف الطالب بالمفهوم العلمي ل-1

  بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص , وايضا على مستوى القطاع المحلي كاإلدارة القانونية  والدولي

ظل التحديات  على ان تسود روح القانون وتطبيق العدالة والتقدم في المنظمات والوظائف الرئيسية التي تعمل

 يرات القانونية والسياسية. والمتغ

في دراسته للمواد األخرى في المستويات العلمية األعلى   الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخيرها   إكساب  -2

 , واستنباط االحكام. المتخصصة 

العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية   الطالب  توسيع مدارك  -3

وتطوير روح االبتكار. متقدمةال.

والمشاريع العلمية واتقان    رالبناء الشكلي واعداد المظهر الخارجي واساليب تقبل واقناع االخرين باألفكا -4

 اسلوب المحاورة واخالقيات الحوار.



2 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 . الشركات وما يتعلق في قانون الشركات وآلية عملهاقانون يُعرف الطالب  إن -1أ

 .   ة لقانون الشركات الوظائف األساسيأن يحدد الطالب -2أ

المحامي وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات   دور إن يعرف الطالب -3أ

 األساسية التي يتمتع بها المحامي.

 .وظائف الشركات أن يعدد الطالب  -4أ

 .انونية ودورها في عمل وتشكيل الشركات وظائف الق يفهم الطالب طبيعة العالقة بين ال  إن -5أ

 .لقانون الشركات  المدارس القانونية ومراحل تطور الفكر القانونييتعرف الطالب على  أن  -6أ

 . شركة وانواع الشركات يفهم الطالب مكونات ال إن -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

وإعداده بصورة علمية ليكون موظف   لطالب لممارسة الوظيفة االدارية الشركات ا تنمية مهارة– 1ب 

 . ناجحا

 .التنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها وظائف إدارية أساسية مهارةتنمية – 2ب 

 . باعتباره جوهر العملية اإلدارية والقانونية تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالب  – 3ب 

 .  ة مهارة الطالب االقتصادية ومعرفة سبل التنمية االقتصاديةمينت  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات  -1

 المناقشة  -2

 االختبارات العملية  -3

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفوية 

 السبوعية الختبارات التحريرية اا

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم -2ج

 مهارة التفاعل -3ج

 تطبيق مهارة ال  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم

 المناقشة، المحاضرات 

 التقييم طرائق 

 المناقشة 

 االختبارات التحريرية 

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

 .اإلدارة مهارة -1د 

 . بحث الدالئلمهارة  -2د 

 .مهارة صنع القرار -3د 

 مهارة االقناع.  -4د 
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 بنية المقرر -11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 التعريف بالقانون  معرفة القانون  1 االول 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني 
معرفة صفات كل 

 شركة
 خصائص الشركات 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
معرفة  منزلة القانون  

 بين الققوانين 
 مكان القانون  

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
سريان القانون على  

الشركات العراقية  

 واالجنبية 

من   سريان القانون

 حيث المكان 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الخامس
معرفة زمان تطبيق  

 القانون 
سريان القانون  من 

 حيث الزمان 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السادس
اعادة لمحاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 انواع الشركات  التميز بين الشركات   1 السابع 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن 
معرفة كيف تاسس  

 الشركات 
 انشاء الشركة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 التاسع 

معرفة متى تكتسب 

الشركة الحقوق  

 وتتحمل االلتزانات 

 

الشخصية المعنوية  

 الشركة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر
معرفة تقسيمات 

 الشركات 
 تصنيف الشركات 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
1 

معرفة خصائص  

 شركات االشخاص 

 

 شركات اشخاص 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني عشر 

معرفة خصائص  

 شركات االموال 

 

 شركات اموال
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث عشر 

حاالت انتهاء معرفة 

 الشركة

 

 انتهاء الشركة 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع عشر 

مراجعة سريعة لكامل  

 المنهج 

 

 مراجعة شاملة 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
1 

اختبار لمعرفة مستوى 

 فهم الطالب للمنهدج

 
 اختبار شفهي 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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 الفصل الثاني 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 1 االول 
معرفة شركات 

 االموال 
 شركات االموال 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني 
معرفة الشركة 

 المساهمة  
 الشركة المساهمة 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
معرفة كيف تأسس  

 الشركة
 تأسيس الشركة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
معرفة مميزات 

 الشركة 
 خصائص الشركة 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الخامس
مراجعة محاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 النظام المالي للشركة  كيف تعمل الشركة  1 السادس
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السابع 
معرفة كيف تحتسب 

 االرباح والخسائر

تكوين رأس مال  

 الشركة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن  
معرفة معنى االكتتاب  

 وآلية  
 االكتتاب 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 التاسع  

معرفة دور المصارف 

العراقية في عملية  

 االكتتاب 

دور المصارف في 

 عملية االكتتاب العام 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر
معرفة كيف تقسم  

 االرباح والخسائر

توزيع االرباح  

 والخسائر 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
 الية زيادة راس المال 1

زيادة رئس مال  

 الشركة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 عشر  الثاني  

معرفة كيف تنهي 

التزاماتها  الشركة 

 المالية والقانونية 

 تصفية الشركة 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث عشر 
معرفة كيف يتم انهاء  

 متعلقات الشركة 
 انتهاء الشركة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 الرابع عشر 

 
 مراجعة شاملة  اعادة سريعة للمنهج  1

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
1 

معرفة مدى استفادة 

 الطالب من المقرر
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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البنية التحتية  -12

 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية   ▪

كتب المقرر ▪

أخرى      ▪

مكتبة الكلية 

االنترنت 

وتشمل على سبيل  متطلبات خاصة ) 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

محكمة افتراضية 

) وتشمل على سبيل   خدمات التطبيقيةال

والتدريب المهني  (   المثال
التدريب الصيفي 



قانون دولي 
عام
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 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج.

 مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

   القانون القسم الجامعي / المركز  .2

 قانون دولي عام  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 60 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .7

 2021/ 6/ 19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر: .9

وما يقوم به من نشاطات في المحاماة واالدارة على مستوى  الدولي لقانونتعريف الطالب بالمفهوم العلمي ل-1

  بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص , وايضا على مستوى القطاع المحلي كاإلدارة القانونية  والدولي

ظل التحديات  على ان تسود روح القانون وتطبيق العدالة والتقدم في المنظمات والوظائف الرئيسية التي تعمل

 يرات القانونية والسياسية. والمتغ

في دراسته للمواد األخرى في المستويات العلمية األعلى   الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخيرها   إكساب  -2

 , واستنباط االحكام. المتخصصة 

العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية   الطالب  توسيع مدارك  -3

 وتطوير روح االبتكار. متقدمةال.

والمشاريع العلمية واتقان    رالبناء الشكلي واعداد المظهر الخارجي واساليب تقبل واقناع االخرين باألفكا -4

 اسلوب المحاورة واخالقيات الحوار.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 .الدولي وما يتعلق في المنظمات الدولية القانونيُعرف الطالب  إن -1أ

 . الدولي   الوظائف األساسية للقانونأن يحدد الطالب -2أ

إن يعرف الطالب المحامي وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات  -3أ

 األساسية التي يتمتع بها المحامي.

 . وظائف المنظمةأن يعدد الطالب  -4أ

 . يفهم الطالب طبيعة العالقة بين الوظائف القانونية والوظائف المنظمة إن -5أ

 الدولي. يتعرف الطالب على المدارس القانونية ومراحل تطور الفكر القانونيأن  -6أ

 .  الدولية ومكونات العالم السياسي يفهم الطالب مكونات البيئة إن -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . الطالب لممارسة الوظيفة الدولية وإعداده بصورة علمية ليكون موظف ناجحا تنمية مهارة– 1ب 

 .التنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها وظائف إدارية أساسية تنمية مهارة– 2ب 

 . باعتباره جوهر العملية اإلدارية والقانونية تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالب  – 3ب 

 مية مهارة الحوار في المؤتمرات والمحافل الدولية.نت  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات  -1

 المناقشة  -2

 االختبارات العملية  -3

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفوية 

 السبوعية االختبارات التحريرية ا

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم -2ج

 مهارة التفاعل -3ج

 تطبيق مهارة ال  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 المناقشة، المحاضرات 

 طرائق التقييم 

 المناقشة 

 االختبارات التحريرية 

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

 .اإلدارة مهارة -1د 

 . بحث الدالئلمهارة  -2د 

 .مهارة صنع القرار -3د 

 مهارة االقناع.  -4د 
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 بنية المقرر -11

 الفصل االول 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول 
القانون الدولي  معرفة 

 العام 
بالقانون  التعريف 

 الدولي العام
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثاني 
تمييز القانون الدولي  

العام عن غيره من  

 القوانين  

تمييزه عن قواعد  

المجامالت الدولية 

وقواعد االخالق 

 الدولية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثالث 
تسمية القانون الدولي  

 العام 

قانون الحرب والسلم؛ 

القانون السياسي  

 الخارجي 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع
طبيعة القانون الدولي  

 العام 
عن السلطة التشريعية  

 وعن السلطة القضائية 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الخامس
اساس القانون الدولي  

 العام 
المذهب االرادي 

 والمذهب الموضوعي  
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 المذهب الموضوعي  2 السادس
المدرسة النمساوية  

 والمدرسة الفرنسية 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 المذهب االرادي 2 السابع 
نظرية التحديد الذاتي 

ونظرية االرادة  

 المشتركة لدول

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثامن 

القانون  العالقة بين 

الدولي والقانون 

 الداخلي

نظرية ازدواج القانون  

 ونظرية وحدة القانون 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 التاسع 
نطاق القانون الدولي  

 العام 

القواعد الدولية  

 والقارية واالقليمية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 العاشر
مصادر القانون  

 الدولي العام

المعاهدات والعرف 

الدولي ومبادئ القانون  

العامة واحكام القضاء  

والفقه الدولي ومبادئ  

 العدل واالنصاف 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
 ماهية المعاهدات  2

تعريف المعاهدات 

واثرها وتفسيرها  

 وتعديلها وانتهائها 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 اركان العرف الدولي العرف الدولي 2 الثاني عشر 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 
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الثاللث 

 عشر 
 مبادئ القانون العامة  2

الطبيعة القانونية 

 لمبادئ القانون العامة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع عشر 
مراجعة كاملة للفصل 

 االول 
 مراجعة شاملة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
2 

 االجابة عن كل ما 

هو  غامض في 

 الفصل

 اختبار شفهي 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 الثاني  الفصل

 الساعات   األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
المساق  اسم الوحدة / 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول 
المصادر المساعدة في 

 القانون الدولي العام 
 احكام القضاء 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثاني 
 في المساعدة المصادر

 العام  الدولي القانون
 الفقه الدولي 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثالث 
 في المساعدة المصادر

 العام  الدولي القانون
مبادئ العدل 

 واالنصاف 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع
تدوين القانون الدولي 

 العام 

الجهود الرسمية وغير  

الرسمية لتدوين  

 القانون الدولي العام 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الخامس
الطور التاريخي  

 للقانون الدولي العام  
العصور القديمة  

 والحديثة   والوسطى
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 عناصر الدولة 2 السادس
الشعب واالقليم  

 والحكومة 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 البسيطة والمركبة   انواع الدول  2 السابع  
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 انواع الدول  2 الثامن 
تامة السيادة وناقصة  

 السيادة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 حياة الدولة  2 التاسع 

نشوء الدولة  

واالعتراف بها 

والتغيرات التي تطرء 

 عليها 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 المسؤولية الدولية  2 العاشر
طبيعة المسؤولية  

 الدولية وشروطها 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
2 

اشخاص القانون  

 الدولي العام

الدولة والمنضمات  

 الدولية والفاتيكان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 المنضمات الدولية   2 الثاني عشر 
تعريفها وشروط قيام  

 المسؤولية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 ر الثالث عش
طرق التسوية السلمية  

 للمنازعات الدولية  

الطرق الدبلوماسية  

 والسياسية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

المناقشة المحاضرة  شاملة مراجعة  مراجعة الفصل الثاني  2 الرابع عشر 
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 واالختبارات  التفاعلية 

الخامس 

 العشر
2 

معرفة مدى فهم 

 الطالب للمنهج
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 البنية التحتية  -12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 مكتبة الكلية 

 االنترنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

 محكمة افتراضية 

) وتشمل على سبيل   خدمات التطبيقيةال

 والتدريب المهني  (   المثال
 التدريب الصيفي 

  

  



قسم القانون

المرحلة الرابعة



التحقیق 
االجرامي 

والطب العدلي



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

التحقيق االجرامي والطب العدلي اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

يومي    –اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي  الفصل / السنة  .6

60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021-6-5 الوصفتاريخ إعداد هذا  .8

أهداف المقرر .9

. ماهية التحقيق االجرامي واساليب الكشف عن الجريمةتمكين الطلبة من معرفة  -1

االجراء المتخذ من قبل المحقق والطبيب العدلي في الوصول الى  ان يكون الطالب على دراية بكيفية  -2

الحقيقة لمعرفة الجاني . 

الجريمة واالجراءات المتبعة في البحث عنها والمحافظة عليها في مسرح   ما يعد ادلة الثبات دراسة  -3

.الجريمة

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 االساليب المتبعة من قبل المحقق والطبيب العدلي للكشف عن الجثة  تمكين الطالب من معرفة  -4

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 . التحقيق االجرامي والطب العديل  دراسة مفهوم   -1   
 . اعمال احملقق والطبيب العديل للكشف عن اجلرمية  ايصال املعلومة عن   -2 
 . املوضوعية يف مسرح اجلرميةمن انحية   اعمال الطبيب العديلومتييزها عن احملقق  توضيح اعمال   -3 

 . االصابع وااثر االقدام وكيفية فحص جثث املقبوريناساليب الكشف عن اجلرمية ومعرفة طبعات دراسة  -4
 االصاابت احملدثة من خالل اجلاين او افتعاهلا من قبل الشخص نفسه واليت ميكن احملقق من كشف اجلرمية  دراسة  -5

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . متكني الطلبة من معرفة االجراءات املتخذة من قبل احملقق والطبيب العديل للوقوف على معرفة احلقيقة   -1
 . االدلة املباشرة وغري املباشرة كطبعات االصابع واالسلحة املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية متكني الطلبة من فهم    -2
وع جرمية يف مكان ما من قبل الفرد او من قبل احملقق يف غري حمل  اخبار السلطات حول معرفة وق. تسليط الضوء على كيفية -3

 .   اختصاصه 

 التحقيق مع املتهم املشتبه أبرتكابه  اجلرمية بناء شخصية قانونية قادرة على  -4

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 استخدام طريقة املناقشات داخل القاعة الدراسية االفرتاضية ) سؤال وجواب(  -1
 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح  -2
 استخدام التعليم االلكرتوين    -3

 طرائق التقييم 

 

 يتم تقييم الطلبة من خالل: 
 املشاركات الصفية االفرتاضية   -1
 االمتحاانت اليومية ) الكوز(  -2

 االمتحاانت الفصلية   -3

 

 
 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد )سؤال و جواب ( -1ج

 مهارة التنظيم   -2ج

 مهارة التفاعل   -3ج

 مهارة التطبيق   -4ج



 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 استخدام طريقة املناقشات داخل القاعة الدراسية االفرتاضية ) سؤال وجواب(  -1
 استخدام القرارات القضائية كوسائل لاليضاح -2
 االلكرتوين استخدام التعليم -3

 

 طرائق التقييم 

 

 يتم تقييم الطلبة من خالل: 
 املشاركات الصفية االفرتاضية   -1
 االمتحاانت اليومية ) الكوز(  -2

 االمتحاانت الفصلية   -3

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

 العمل اجلماعي     -1د
 امكانية الطالب من ممارسة مهنة احملاماة من خالل جتارب احملكمة االفرتاضية   -2د 
 .  يف جمال التحقيق اجلنائي  مهارة الطالب يف التوظف   -3د
 مهارة صنع القرار   -4د



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 الموضوع أو 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 2 االول  

تمكين الطالب من  

معرفة معنى التحقيق  

ومن هو المحقق  

 والصفات المطلوبة فيه 

 الكتروني  التحقيق والمحقق 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الثاني 
معرفة انواع االدلة   2

الجزائية وكيفية  

 االخبار عن الجرائم 

االدلة الجزائية  

 واالخبار  
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

 الثالث 

تمكين الطالب من   2

معرفة االجراءات 

التي يتخذها المحقق  

في الكشف عن محل  

 الحادث

 الكتروني  فحص مسرح الجريمة 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الرابع

معرفة الطالب   2

التي يتخذها   االجراءت 

المحقق في كشف 

الداللة وتنظيم المرتسم  

واعادة تكوين الحادث 

 وفتح قبر الجثة 

 الكتروني  فحص مسرح الجريمة 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الخامس

معرفة الطالب كيفية   2

القواعد العامة بتفتيش  

االشخاص واالماكن  

التي تكون مسرح  

 للجريمة 

 الكتروني  التفتيش 
مناقشات + 

 امتحانات 

 السادس
معرفة الطالب للشاهد   2

والشهادة والقواعد 

 العامة التباعها 
 الكتروني  اطراف الدعوى 

مناقشات + 

 امتحانات 

 السابع 

معرفة الطالب   2

الحاالت التي يقوم فيها  

الشاهد بالكذب امام 

 المحقق

 الكتروني  الكذب في الشهادة 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الثامن 
معرفة الطالب للعوامل   2

التي تؤدي بالشاهد 

 الخطأ بشهادته 
 الكتروني  الخطأ في الشهادة

مناقشات + 

 امتحانات 

 التاسع 

معرفة الطالب لمعنى  2

االستجواب ومع من  

يكون وكيفية االجراء  

المتخذ من قبل المحقق  

 في اجراء االستجواب 

 الكتروني  استجواب المتهم 
مناقشات + 

 امتحانات 



 العاشر 

معرفة الطالب   2

للحاالت الي يجبر فيها 

المتهم على االعتراف  

 واالنكار امام المحقق 

  اعتراف المتهم

 وانكاره 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

الحادي 

 عشر 

معرفة الطالب معنى  2

الخبير في التحقيق  

 واهمية وجوده 
 الكتروني  الخبراء

مناقشات + 

 امتحانات 

 الثاني عشر 

معرفة الطالب الهمية   2

طبعات االصابع في  

التحقيق وانواعها  

وكيفية اعتبارها دليل  

 في الدعوى 

 الكتروني  طبعات االصابع 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الثالث عشر 

  معرفة الطالب الهمية 2

اثار االقدام في 

التحقيق وانواعها  

وكيفية اعتبارها دليل  

 في الدعوى 

 الكتروني  اثار االقدام 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الرابع عشر  

تمكين الطالب من   2

تشخيص المجرمين  

من خالل اسلوبهم  

 االجرامي المعتاد 

 الكتروني  اسلوب االجرام 
مناقشات + 

 امتحانات 

الخامس 

 عشر  

لما تم تناوله  مراجعة  2

في الفصل االول  

لتهيئة الطالب من اداء 

 االمتحانات 

مراجعة مادة الفصل 

 االول 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

السادس 

 عشر 

تمكين الطالب  2

منالتفريق بين 

المجموعات االربعة )  

  –اموات –احياء 

 كشف( –فحص 

المجموعات الطبية  

 العدلية 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

 السابع عشر 

معرفة الطالب   2

لالسباب التي توضح 

الغاية من تشريح جثة 

 المتوفي 

 الكتروني  الغاية من التشريح 
مناقشات + 

 امتحانات 

 الثامن عشر 

معرفة الطالب   2

لعالمات الموت ) 

  -الصمل الموتي

االنحدار  –التفسخ  

 الدموي( 

 الكتروني  الموت وعالماته 
مناقشات + 

 امتحانات 

 التاسع عشر 
معرفة الطالب   2

للمظاهر التي يمكن ان  

تحدث على الجثة  

المظاهر التي تشبه  

 الصمل
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 



وتمييزها عن عالمات 

 الموت االكيدة 

 العشرون 

معرفة الطالب الحد  2

عالمات الموت االكيدة  

والعوامل التي تؤثر  

على زيادة او تاخر  

 تفسخ الجثة 

التفسخ والعوامل  

 المؤثرة فيه 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

الحادي 

 والعشرون 
معرفة الطالب لحاالت   2

 التصبن والتحنيط 
 الكتروني  مظاهر توقف التفسخ 

مناقشات + 

 امتحانات 

االثنان  

 والعشرون 

معرفة الطالب النواع   2

الجروح من حيث 

 تاثيرها ومميزاتها 
 الكتروني  الجروح 

مناقشات + 

 امتحانات 

الثالث 

 والعشرون 

معرفة الطالب بين   2

انواع الجروح  

وتاثيرها على جسم  

 االنسان 

الجروح الحادة 

 والرضية والراضة 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

الرابع 

 والعشرون 

تمكين الطالب من   2

معرفة انواع االسلحة  

النارية وتقدير مسافتها  

وموضع الدخول  

والخروج ومدى  

تسببها بعطل للعضو  

 المصاب 

 الكتروني  الجروح النارية  
مناقشات + 

 امتحانات 

الخامس 

 والعشرون 
معرفة انواع الحروق  2

 ودرجاتها  
 الكتروني  الحروق 

مناقشات + 

 امتحانات 

السادس 

 والعشرون 

تمكين الطالب من   2

التمييز من حاالت 

 القتل عن طريق الخنق 
 الكتروني  االختناق  

مناقشات + 

 امتحانات 

السابع  

 والعشرون 

معرفة الطالب كيفية   2

وضع الجثة  

والعالمات التي تكون  

 عند الغرق عليها  

 الكتروني  الغرق
مناقشات + 

 امتحانات 

الثامن  

 والعشرون 

تمكين الطالب من   2

معرفة انواع الغازات 

وكيفية معرفة وضعية 

 الجثة 

االختناق بغازات غير  

 صالحة للتنفس 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 

التاسع  

 والعشرون 

معرفة الطالب انواع   2

الجرائم الجنسية التي  

تحصل لالحياء  

ومجموعة االموات  

وما قد حصلت قبل او 

 بعد الموت 

 الكتروني  الجرائم الجنسية  
مناقشات + 

 امتحانات 



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

 مكتبة الكلية 
 االنرتنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 
 احملكمة االفرتاضية  

على سبيل الخدمات االجتماعية ) وتشمل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (
 التدريب الصيفي 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 الثالثون 
تهيئة الطالب الداء  2

 االمتحان الفصل الثاني  
مراجعة لمادة امتحان  

 الفصل الثاني 
 الكتروني 

مناقشات + 

 امتحانات 



اصول الفقھ



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 القانون  القسم الجامعي / المركز  .2

 اصول الفقه  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس   البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 15 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 الطالب على دراية باصول الفقه أن يكون على  -1

 كيفية االستنباط  أن يكون الطالب ذا خبرة في كيفية -2

 والشريعة اإلسالمية   ه بين القانون الوضعي أن يكون الطالب على علم كافي حول أوجه التشاب -3

 طرق االستنباط أن يتوصل إلى معرفة  -4

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 واالحكام الشرعية العملية والوضعيةبادلة االحكام الشرعية  أن يكون على دراية تامة  -5

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 ان مفهوم القانون ادلة االحكام الشرعية بي -1أ

 يان مفهوم ادلة االحكا الشرعية ب -2أ

 المتفق عليها وغير المتفق عليها  بيان المصاد التبعية النقلية -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بيان تفصيلي دقيق بمفهوم القران والسنة النبوية  - 1ب 

 بيان تفصيلي دقيق باالحكام الشرعية العملية والوضعية  -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 تحفيز الطلبة طريقة الشرح مع االستعانة بطريقة  السؤال والجواب من أجل  -1

 الشرح المفصل ألهم النظم القانونية الحديثة ومحاولة ربطها بالقوانين القديمة  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 توجيه األسئلة للطلبة ومناقشتها بالتفصيل  -1

 عمل اختبارات يومية وأسبوعية بشكل   -2

 توجيه الطلبة بعمل تقارير أسبوعية عن مفردات المنهج المقرر  -3

 التفكير  مهارات  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 مهارات التطبيق -3ج

 مهارات التفاعل -4ج

 



 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح   -1

 السؤال والمناقشة  -2

 طريقة الشرح مع عرض  البوربوينت  -3

 طرائق التقييم 

 

 

 االمتحانات الشفهية  -1

 التحريرية  االمتحانات  -2

 عمل تقارير اسبوعية  -3

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

لو    -1د  فيما  المسؤولية  من  عالي  قدر  على  يكونوا  بحث  الطلبة  لدى  المهارات  بناء  على  التركيز 

 أسندت وظيفة عامة أو األعمال التي يمارسها في إطار القطاع الخاص. 

مواكبة التطور التكنولوجي وما يرافقه من إصدار تشريعات حديثة لمعرفة القصور في بعض    -2د 

 جوانبها. 

 



 المقرر بنية  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 ساعة  االول 
ادلة االحكام  

 الشرعية 
المقصود بادلة  

 االحكام الشرعية 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
والسنة   القران

 النبوية 
 الكتروني  القران الكريم 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 القران الكريم  ساعة  الثالث 
تعريف القران  

 الكريم 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الينة النبوية  ساعة  الرابع
المقصود بالسنة  

 النبوية وانواعها 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس
المصادر التبعية  

النقلية المتفق  

 عليها 
 الكتروني  االجماع والعرف

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
المصادر التبعية  

نقلية المختلف  ال

 عليها 

حجية قول  

الصحابي وشرع  

 من قبلنا  
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السابع 
المصادر التبعية  

 العقلية  

القياس  

والمصلحة  

واالستحسان  

والذرائع سدها  

وفتحها   

 واالستصحاب 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثامن 

القياس  

والمصلحة  

 واالستحسان 

المقصود بالقياس  

والمصلحة  

واالسحسان  

 وخصائصهما 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  التاسع 

الذرائع سدها 

وفتحها  

 واالستصحاب 

المقصود بالذرائع  

سدها وفتحها 

 واالستصحاب 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعة  العاشر
االحكام الشرعية  

 العملية
الحكم الشرعي  

 التكليفي 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الحادي عشر 
انواع الحكم 

 الشرعي التكليفي 
شرح انواع الحكم  

 الشرعي التكليفي 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الواجب  ساعة  الثاني عشر 
المقصود 

 بالواجب 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث عشر 
الحكم الشرعي  

 الوضعي 

المقصود بالحكم  

الشرعي  

 الوضعي 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  المقصود بالسبب  السبب  ساعة  الرابع عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  المقصود بالشرط  الشرط ساعة  الخامس عشر 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 
 



 الكتروني  المقصود بالمانع  المانع   ساعة  األول 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
عناصر الحكم  

 الشرعي 

الحاكم والمحكوم فيه 

 والمحكوم عليه 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  المقصود بالحاكم  الحاكم  ساعة  الثالث 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 المحكوم فيه  ساعة  الرابع
المقصود بالمحكوم  

 فيه 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 المحكوم عليه  ساعة  الخامس
المقصود بالمحكوم  

 عليه 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس

دالالت النصوص  

وطرق استنباط 

 االحكام 

النصوص باعتبار  

المعاني وضعا  

 واستعماال 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مفهوم الخاص  الخاص  ساعة  السابع 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مفهوم االمر  االمر  ساعة  الثامن 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  مفهوم النهي  النهي  ساعة  التاسع 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 المطلق والمقيد  ساعة  العاشر
مفهوم المطلق 

 والمقيد 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 العام والتخصيص  ساعة  الحادي عشر 
مفهوم العام  

 والتخصيص 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقارير 

 واختبارات 

 الحقيقة والمجاز  ساعة  الثاني عشر 
مفهوم الحقيقة  

 والمجاز 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث عشر 
دالالت النصوص  

 منطوقا ومفهوما 

المقصود بدالالت 

النصوص مفهوما  

 ومنطوقا 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع عشر 
دالالت النصوص  

 وضوحا وخفاء  

المقصود بدالالت 

النصوص وضوحا 

 وخفاء 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس عشر 
الداللة القطعية  

 والضنية والغامضة 

المقصود بالداللة  

القطعية والضنية 

 والغامضة 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

12.  

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

  



 

 

 

 

 

 



قانون العمل 
والضمان 
االجتماعي



1 
 

 نموذج وصف المقرر 

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج.

 مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء 

 كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

  العلمي القسم القانون القسم الجامعي / المركز  .2

 قانون العمل والضمان االجتماعي  اسم / رمز المقرر  .3

 بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

 سنوي  الفصل / السنة  .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر: .9

وما يقوم به من نشاطات في المحاماة واالدارة على مستوى  الدولي لقانونتعريف الطالب بالمفهوم العلمي ل-1

  بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص , وايضا على مستوى القطاع المحلي كاإلدارة القانونية  والدولي

ظل التحديات  على ان تسود روح القانون وتطبيق العدالة والتقدم في المنظمات والوظائف الرئيسية التي تعمل

 يرات القانونية والسياسية. والمتغ

في دراسته للمواد األخرى في المستويات العلمية األعلى   الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخيرها   إكساب  -2

 , واستنباط االحكام. المتخصصة 

العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية   الطالب  توسيع مدارك  -3

 وتطوير روح االبتكار. متقدمةال.

والمشاريع العلمية واتقان    رالبناء الشكلي واعداد المظهر الخارجي واساليب تقبل واقناع االخرين باألفكا -4

 اسلوب المحاورة واخالقيات الحوار.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 . قانون العمل والضمان االجتماعي وما يتعلق في ضمان العامل المضمونيُعرف الطالب  إن -1أ

 .   الوظائف األساسية لقانون العمل والضمان االجتماعيأن يحدد الطالب -2أ

إن يعرف الطالب المحامي وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات  -3أ

 يتمتع بها المحامي.األساسية التي 

 .وظائف صندوق الضمان االجتماعي أن يعدد الطالب  -4أ

 .وظائف القانونية ودورها في حماية حق العامليفهم الطالب طبيعة العالقة بين ال  إن -5أ

 .لقانون العمل يتعرف الطالب على المدارس القانونية ومراحل تطور الفكر القانونيأن  -6أ

 .  العمالية  ومكونات نظام العمل يفهم الطالب مكونات البيئة إن -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

وإعداده الطالب لممارسة الوظيفة االدارية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية  تنمية مهارة– 1ب 

 . بصورة علمية ليكون موظف ناجحا

 .التنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها وظائف إدارية أساسية تنمية مهارة– 2ب 

 . باعتباره جوهر العملية اإلدارية والقانونية تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالب  – 3ب 

 .مية مهارة الحوار والدفاع عن العمال نت  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات  -1

 المناقشة  -2

 االختبارات العملية  -3

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفوية 

 السبوعية الختبارات التحريرية اا

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم -2ج

 مهارة التفاعل -3ج

 تطبيق مهارة ال  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم

 المناقشة، المحاضرات 

 طرائق التقييم 

 المناقشة 

 التحريرية االختبارات 

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

 .اإلدارة مهارة -1د 

 . بحث الدالئلمهارة  -2د 

 .مهارة صنع القرار -3د 

 مهارة االقناع.  -4د 
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 بنية المقرر -11

 الفصل االول 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 التعريف بالقانون  معرفة القانون  2 االول 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثاني 
تميز القانون عن غيرة  

 من القوانين 
 خصائص القانون 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثالث 
الغاية من  معرفة  

 تشريع القانون 
 اهداف القانون 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع
اعادة محاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الخامس
معرفة نطاق تطبيق 

 القانون 
سريان القانون من  

 حيث المكان والزمان 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 السادس
معرفة الفئات التي  

 يحكمها القانون 
سريان القانون من  

 حيث االشخاص 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 السابع 
منزلة القانون من بين  

 القوانين 

العمل    قانونمكان 

 بين فروع القانون 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثامن 
اعادة لمحاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 التاسع 

وضع الدولة حقوق  

دنيا للعامل ال يمكن  

 المساسا بها 

تدخل الدولة في عقد 

 العمل

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 اوقات العمل العامل معرفة واجبات  2 العاشر
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
 معرفة حقوق العامل  2

االجازات واوقات  

 الراحة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 عقد العمل الفردي معرفة احكام العقد  2 الثاني عشر 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 عشر الثالث 
معرفة تفاصيل عقد  

 العمل الجماعي 
 عقد العمل الجماعي 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع عشر 
اعادة سريعة لجميع  

 المواضيع 
 مراجعة شاملة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
2 

معرفة الحاالت التي 

يطبق عليها القانون  

 بظروف خاصة 
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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 الفصل الثاني 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 معرفة القانون  2 االول 
تعريف الضمان  

 االجتماعي 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثاني 
تميز القانون عن بقية  

 القوانين 
 خصاص الضمان 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثالث 
معرفة حاالت فرض 

 القانون 
 شروط الضمان 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الرابع

معرفة ماذا يحمي 

القانون والغاية  

المباشرة والغير  

 مباشرة لقانون 

 اهداف القانون 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الخامس
اعادة محاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 طرق الضمان  كيف يطبق القانون  2 السادس
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 2 السابع 
من هي الجهات التي  

 تتبنى حقوق الضمان 
 مؤسسات الضمان 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 سريان القانون  معرفة نطاق القانون  2 الثامن 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 التاسع 
اعادة محاضرات 

 الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 

 المناقشة

 واالختبارات 

 2 العاشر
مبالغ طرق تمويل 

 الضمان 

تمويل صندوق 

 الضمان االجتماعي 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
2 

كيف يتم تسديد 

 االشتراكات 
 طرق دفع االشتراكات 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثاني عشر 
الفئات المشمولة  

 بالضمان 
 المستفيدين من القانون 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 2 الثالث عشر 
معرفة كيفية االستفادة 

 من الضمان الصحي 
 الضمان الصحي 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 مراجعة شاملة  مراجعة المقرر 2 الرابع عشر 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 

 
2 

معرفة مدى استفادة 

 الطالب من المقرر
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 
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البنية التحتية  -12

 القراءات المطلوبة : 

النصوص األساسية   ▪

كتب المقرر ▪

أخرى      ▪

الكتاب المنهجي 

 المتون 

 مكتبة الكلية 

 االنترنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

والدوريات المثال ورش العمل 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية ( 

محكمة افتراضية 

) وتشمل على سبيل   خدمات التطبيقيةال

والتدريب المهني  (   المثال
التدريب الصيفي 



منظمات 
دولیة



1

نموذج وصف المقرر 

وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج.

مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( مراجعة أداء 

كلية مدينة العلم الجامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 العلمي القسم القانون القسم الجامعي / المركز  .2

منظمات دولية  اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي السنة الفصل /  .6

30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

أهداف المقرر: .9

وما يقوم به من نشاطات في المحاماة واالدارة على مستوى  الدولي لقانونتعريف الطالب بالمفهوم العلمي ل-1

  بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص , وايضا على مستوى القطاع المحلي كاإلدارة القانونية  والدولي

ظل التحديات  على ان تسود روح القانون وتطبيق العدالة والتقدم في المنظمات والوظائف الرئيسية التي تعمل

 يرات القانونية والسياسية. والمتغ

في دراسته للمواد األخرى في المستويات العلمية األعلى   الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخيرها   إكساب  -2

 , واستنباط االحكام. المتخصصة 

العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية   الطالب  توسيع مدارك  -3

وتطوير روح االبتكار. متقدمةال.

والمشاريع العلمية واتقان    رالبناء الشكلي واعداد المظهر الخارجي واساليب تقبل واقناع االخرين باألفكا -4

 اسلوب المحاورة واخالقيات الحوار.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 .الدولي وما يتعلق في المنظمات الدولية القانونيُعرف الطالب  إن -1أ

 . الدولي   الوظائف األساسية للقانونأن يحدد الطالب -2أ

إن يعرف الطالب المحامي وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات  -3أ

 األساسية التي يتمتع بها المحامي.

 . وظائف المنظمةأن يعدد الطالب  -4أ

 . يفهم الطالب طبيعة العالقة بين الوظائف القانونية والوظائف المنظمة إن -5أ

 الدولي. يتعرف الطالب على المدارس القانونية ومراحل تطور الفكر القانونيأن  -6أ

 .  الدولية ومكونات العالم السياسي يفهم الطالب مكونات البيئة إن -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . الطالب لممارسة الوظيفة الدولية وإعداده بصورة علمية ليكون موظف ناجحا تنمية مهارة– 1ب 

 .التنظيم والتوجيه والرقابة باعتبارها وظائف إدارية أساسية تنمية مهارة– 2ب 

 . باعتباره جوهر العملية اإلدارية والقانونية تنمية مهارة صنع القرار لدى الطالب  – 3ب 

 مية مهارة الحوار في المؤتمرات والمحافل الدولية.نت  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات  -1

 المناقشة  -2

 االختبارات العملية  -3

 

 طرائق التقييم 

 االختبارات الشفوية 

 السبوعية االختبارات التحريرية ا

 مهارات التفكير  -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم -2ج

 مهارة التفاعل -3ج

 تطبيق مهارة ال  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 المناقشة، المحاضرات 

 طرائق التقييم 

 المناقشة 

 االختبارات التحريرية 

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

 .اإلدارة مهارة -1د 

 . بحث الدالئلمهارة  -2د 

 .مهارة صنع القرار -3د 

 مهارة االقناع.  -4د 
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 بنية المقرر -11

 الفصل االول 

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 بالمنظمات التعريف  المنظمات معرفة  1 االول 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 انواع المنظمات  التميز بين المنظمات  1 الثاني 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
معرفة متى تتحمل  

  المنظمة المسؤوليات 

 وتكتسب الحقوق 
 الشخصية المعنوية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
معرفة ممن تتكون  

 المنظمة 
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الخامس
معرفة متى ترتب 

اثار  تصرفات المنظمة 

 قانونية 
 الشخصية المعنوية 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السادس
من اين تاتي المنظمة  

 بالتمويل  
 تمويل المنظمات 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السابع 
معرفت نفقات 

 المنظمة 
 نفقات المنظمات 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن 
اعادة سريعة  

 للمواضيع 
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 عمل المنظمات  الفائدة من المنظمات  1 التاسع 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر

معرفة ما تتحمل  

المنظمة من  

 مسؤوليات 

 مسؤولية المنظمات 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
1 

معرفة ما تتمتع به 

 المنظمة من حماية 

الحصانات  

 واالمتيازات 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني عشر 

معرفة ما يستحق  

الموظف الدولي من  

 حماية 

حصانات الموظف  

 الدولي

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الثاللث 

 عشر 
1 

معرفة حاالت انتهاء 

 المنظمة 
 انتهاء المنظمة الدولية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 مراجعة شاملة  مراجعة لكامل الفصل 1 الرابع عشر 
المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 عشر 
 اختبار شفهي  اختبارات شفهية  1

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 
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 الثاني  الفصل

 الساعات   األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 منظمة االمم المتحدة  التعريف بالمنظمة  1 االول 
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني 
الهدف من اشاء االمم 

 المتحدة
 اهداف المنظمة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثالث 
معرفة االسس التي  

 تلتزم بها المنظمة 
 مبادئ االمم المتحدة 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع
اعادة سريعة  

 لمحاضرات الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الخامس
من له الحق في 

 عضوية المنظمة 
 عضوية المنظمة 

المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 ايقاف العضوية  حاالت وقف العضوية  1 السادس
المحاضرة 

 التفاعلية 
المناقشة 

 واالختبارات 

 1 السابع  
كيف ممكن تنتهي  

 العضوية 
 العضوية انتهاء 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثامن 
اعادة سريعة  

 لمحاضرات الشهر
 مراجعة

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 معرفة هيكلة المنظمة  1 التاسع 
االجهزة الرئيسية  

 للمنظمة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 العاشر
تتكون  معرفة ممن 

 الجمعية وعملها 
 الجمعية العامة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الحادي 

 عشر 
1 

ممن يتكون المجلس 

 وصالحياته 
 مجلس االمن الدولي 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الثاني عشر 
ممن تتكون االمانة  

 وما عملها 
 االمانة العامة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 ر الثالث عش
كيف تالف اللجان وما  

 احتياجها 
 اللجان الفرعية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

 1 الرابع عشر 
اعادة سريعة  

 لمحاضرات الشهر
 مراجعة شاملة 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 

الخامس 

 العشر
1 

معرفة مدى فهم 

 الطالب للمنهج
 اختبارات شفهية 

المحاضرة 

 التفاعلية 

المناقشة 

 واالختبارات 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

 مكتبة الكلية 

 االنترنت 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل  

المثال ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( والبرمجيات 

 محكمة افتراضية 

) وتشمل على سبيل   خدمات التطبيقيةال

 والتدريب المهني  (   المثال
 التدريب الصيفي 

  

  



احكام قانون 
التنفیذ



نموذج وصف المقرر

كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

القانون القسم الجامعي / المركز  .2

احكام قانون التنفيذ اسم / رمز المقرر  .3

بكالوريوس  البرامج التي يدخل فيها  .4

الكتروني أشكال الحضور المتاحة  .5

سنوي الفصل / السنة  .6

ساعة  30)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

2021/ 6/ 15تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر .9

حكام قانون التنفيذ الطالب على دراية باأن يكون على  -1

تنفيذ االحكام    أن يكون الطالب ذا خبرة في كيفية -2

السلطات المختصة بتنفيذ االحكام وطرق تنفيذها في العراقأن يكون الطالب على علم كافي حول  -3

مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 

 

 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مخرجات  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 ان مفهوم القانون ادلة االحكام الشرعية بي -1أ

 يان مفهوم ادلة االحكا الشرعية ب -2أ

 بيان المصاد التبعية النقلية المتفق عليها وغير المتفق عليها  -3أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بيان تفصيلي دقيق بمفهوم القران والسنة النبوية  - 1ب 

 بيان تفصيلي دقيق باالحكام الشرعية العملية والوضعية  -2ب 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح مع االستعانة بطريقة  السؤال والجواب من أجل تحفيز الطلبة  -1

 بالقوانين القديمة الشرح المفصل ألهم النظم القانونية الحديثة ومحاولة ربطها  -2

 

 طرائق التقييم 

 

 توجيه األسئلة للطلبة ومناقشتها بالتفصيل  -1

 عمل اختبارات يومية وأسبوعية بشكل   -2

 توجيه الطلبة بعمل تقارير أسبوعية عن مفردات المنهج المقرر  -3

 مهارات التفكير  -ج

 التفكير الناقد من خالل األسئلة واألجوبة -1ج

 مهارات التنظيم  -2ج

 مهارات التطبيق -3ج

 مهارات التفاعل -4ج

 



 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 طريقة الشرح   -1

 السؤال والمناقشة  -2

 طريقة الشرح مع عرض  البوربوينت  -3

 طرائق التقييم 

 

 

 االمتحانات الشفهية  -1

 االمتحانات التحريرية  -2

 عمل تقارير اسبوعية  -3

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

لو    -1د  فيما  المسؤولية  من  عالي  قدر  على  يكونوا  بحث  الطلبة  لدى  المهارات  بناء  على  التركيز 

 أسندت وظيفة عامة أو األعمال التي يمارسها في إطار القطاع الخاص. 

معرفة القصور في بعض  مواكبة التطور التكنولوجي وما يرافقه من إصدار تشريعات حديثة ل  -2د 

 جوانبها. 

 



 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة /  

المساق أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 ساعة  االول 
السلطة المختصة  

 بالتنفيذ 

السلطة المختصة  

بالتنفيذ وفقا  

لقانون التنفيذ رقم 

  1980لسنة   45

االحكام  

والمحررات 

 التنفيذية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني 
دائرة التنفيذ  

 ومديريات التنفيذ 

المقصود بدائرة  

التنفيذ ومديريات 

 التنفيذ 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث 
مخابرات 

وتبليغات مديرية  

 التنفيذ 

المقصود 

بمخابرات  

وتبليغات مديرية  

 التنفيذ 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع
طرق الطعن في 

قرارات منفذ  

 العدل 

كيفية الطعن  

بقرارت منفذ  

 العدل 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس
التضلم من  

قرارات منفذ  

 العدل 

كيفية التضلم من  

قرارات منفذ  

 العدل 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
تمييز قرار منفذ 

 العدل 
كيفية تمييز قرار 

 منفذ العدل
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السابع 
طلب تصحيح  

 قرار منفذ العدل 

كيفية طلب 

تصحيح قرار 

 منفذ العدل
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثامن 

السلطة المختصة  

بالتنفيذ وفقا  

لقانون تحصيل  

 الديون الحكومية 

بيان مفهوم  

السلطة المختصة  

بالتنفيذ وفقا  

لقانون تحصيل  

 الديون الحكومية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

المناقشة  الكتروني مفهوم الديون  الديون الحكومية   ساعة  التاسع 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

والجهات 

المختصة  

 بتحصيله 

وعمل   الحكومية 

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  العاشر

الجهة المختصة  

بتحصيل الديون  

 الحكومية 

بيان الجهة  

المختصة  

بتحصيل الديون  

 الحكومية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الحادي عشر 

صالحيات الجهة  

المخولة بتحصيل  

 الديون الحكومية  

التنفيذ على اموال  

المدين وعقاراته  

 وحبسه 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثاني عشر 

االحكام  

والمحررات 

 التنفيذية 

القضائية   االحكام

والمحررات 

 التنفيذية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 االحكام القضائية  ساعة  الثالث عشر 

تنفيذ االحكام  

القضائية وتنفيذ  

 احكام التخلية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع عشر 
تنفيذ احكام  

 التخلية  

كيفية تنفيذ احكام  

 التخلية  
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس عشر 
تنفيذ االحكام  

 القضائية االجنبية 

كيفية تنفيذ  

االحكام القضائية  

 االجنبية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 



 
 
 

 



 الكتروني  شروط التنفيذ   المحررات التفيذية  ساعة  األول 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  معنى التنفيذ وانواعه  اجراءات التنفيذ  ساعة  الثاني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الكتروني  الرضائي والجبري  انواع التنفيذ  ساعة  الثالث 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 المعاملة التنفيذية  ساعة  الرابع
طلب التنفيذ واثاره  

 واطرافه
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 كيفية التنفيذ ووسائله  ساعة  الخامس
وسائل التنفيذ 

 واستخدام القوة 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  السادس
كيفية استخدام وسائل  

 التنفيذ 

تنفيذ سند يتضمن  

بتسليم مبلغ   االلزام

او شيئ معين او  

االلزام بعمل معين  

 او ترك عمل معين 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 وقف التنفيذ وتاخيره  ساعة  السابع 
حاالت واثاروقف  

 التنفيذ 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الحجز ساعة  الثامن 

محل الحجز 

االحتياطية   والحجوز

 والتنفيذية 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 محل الحجز ساعة  التاسع 
ما يجوز حجزه وما  

 اليجوز حجزه 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 الحجز االحتياطي  ساعة  العاشر

شروط  

ومصيرالحجز  

 االحتياطي 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

المناقشة  الكتروني اجراءات حجز   الحجوز التنفيذية  ساعة  الحادي عشر 



 

 

 

 

 

 

االموال المنقولة  

وبيعها وحجز ما  

للمدين لدى الغير 

وحجز الرواتب  

والمخصصات  

 وحجز العقار وبيعخ 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 توزيع حصيلة التنفيذ  ساعة  الثاني عشر 

قواعد قانون التنفيذ  

بشان االمتيازوكيفية  

حصيلة التنفيذ  

وكفاية االموال 

المستحصلة اليفاء  

الديون وعدم كفاية 

االموال المستحصلة  

 اليفاء الديون 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الثالث عشر 
قواعد قانون التنفيذ  

 بشان االمتياز 

قواعد قانون  بيان 

 التنفيذ بشان االمتياز 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الرابع عشر 
كيفية توزيع حصيلة  

 التنفيذ 

بيان كيفية توزيع  

 حصيلة التنفيذ 
 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 ساعة  الخامس عشر 

كفاية وعدم كفاية  

االموال المستحصلة  

 الديون  اليفاء

بيان مفهوم كفاية  

وعدم كفاية االموال  

المستحصلة اليفاء  

 الديون 

 الكتروني 

المناقشة 

وعمل  

تقارير 

 واختبارات 

 القبول  .12

  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



القانون 
الدولي 
االنساني
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 مهارة طرح الموضوع للوصول الى الهدف المقرر.-1د    

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

 النقاش. تشجيع الطلبة المشاركين في -3د    

     حث الطلبة غير المشاركين على تطوير قابليتهم-4د    
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  1
التعرف على مفهوم  

القانون الدولي  

   اإلنساني

لقانون الدولي  امفهوم 

 االنساني 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  2

التطور التاريخي  بيان 

للقانون الدولي  

 االنساني 

التطور التاريخي  

للقانون الدولي  

 االنساني 

 الكتروني 
النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  3

التشابه   أوجهبيان 

والتمييز بين القانون  

  اإلنسانيالدولي 

القانون الدولي و

 لحقوق االنسان 

صلة القانون الدولي  

القانون  ب  اإلنساني

 الدولي لحقوق االنسان 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  4

التشابه   أوجهبيان 

والتمييز بين القانون  

  اإلنسانيالدولي 

والقانون الدولي 

 الجنائي 

صلة القانون الدولي  

بالقانون   اإلنساني

 الدولي الجنائي 

 الكتروني 
النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  5

التشابه   أوجهبيان 

والتمييز بين القانون  

  اإلنسانيالدولي 

والقانون الدولي 

 لالجئين 

صلة القانون الدولي  

بالقانون   اإلنساني

 الدولي لالجئين 

 الكتروني 
النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  6

التعرف على المنبع  

الذي تخرج منه  

القاعدة المنظمة لسلوك  

الدول التي اكتسبت  

صفة االلزام  

قاعدة  وأصبحت 

 قانونية 

مصادر القانون الدولي  

/ المصادر  اإلنساني

 المكتوبة 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  7

التعرف على المنبع  

الذي تخرج منه  

القاعدة المنظمة لسلوك  

الدول التي اكتسبت  

صفة االلزام  

قاعدة  وأصبحت 

 قانونية 

مصادر القانون الدولي  

/ المصادر  اإلنساني

 العرفية

 الكتروني 
النقاش  

 واالمتحان 



 ساعة  8
  المبادئالتعرف على 

الحاكمة للقانون الدولي  

 االنساني 

القانون الدولي   مبادئ

  المبادئ/  اإلنساني

 االساسية 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  9

  المبادئالتعرف على 

الحاكمة للقانون الدولي  

 اإلنساني 

القانون الدولي   مبادئ

  المبادئ/  اإلنساني

 العامة والخاصة 

 الكتروني 
النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  10
  األشخاص تعيين 

الخاضعين للقانون  

 الدولي االنساني 

اشخاص القانون  

 الدولي االنساني 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  11

بيان الفترات التي  

يسري بموجبها  

القانون الدولي  

 االنساني 

النطاق الزمني للقانون  

 الدولي االنساني 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  12

مفهوم النزاعات  بيان 

المسلحة الدولية 

 والتنظيم القانوني لها 

النزعات المسلحة  

 الدولية 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  13

بيان مفهوم النزاعات  

المسلحة غير الدولية  

 والتنظيم القانوني لها 

النزعات المسلحة غير 

 الدولية 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  14
خاص  األشتحديد 

للقانون  المحميين 

 الدولي االنساني 

النطاق الشخصي  

للقانون الدولي  

 االنساني 
 الكتروني 

النقاش  

 واالمتحان 

 ساعة  15

تحديد من المقصود 

بالجرحى والمرضى  

والمنكوبون في البحار 

 والحماية القانوني لهم 

النطاق الشخصي   

للقانون الدولي  

/ الجرحى   اإلنساني

والمرضى والمنكوبون  

 في البحار 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

1 

 ساعة 
تحديد متى يعد 

الشخص اسير حرب 

 واوجه الحماية لألسير 

النطاق الشخصي  

للقانون الدولي  

  أسرى/  اإلنساني

 الحرب 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

2 

بيان المقصود  ساعة 

والحماية    نبالمدنيي

 المقررة لهم

النطاق الشخصي  

للقانون الدولي  

 / المدنيون   اإلنساني

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

3 

 ساعة 
بيان المقصود 

بالمفقودين والقتلى  

 والحماية المقررة لهم 

النطاق الشخصي  

للقانون الدولي  

/ المفقودين   اإلنساني

 والقتلى 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

4 

المحمية   األماكنتحديد  ساعة 

في القانون الدولي  

لطبيعتها   اإلنساني

 الخاصة 

النطاق المكاني للقانون  

/   اإلنسانيالدولي 

يحظر استهدافها  أماكن

 لطبيعتها الخاصة 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 



5 

المحمية   األماكنتحديد  ساعة 

في القانون الدولي  

بناًء على  اإلنساني

 اتفاق 

النطاق المكاني للقانون  

/   اإلنسانيالدولي 

يحظر استهدافها  أماكن

 بناًء على اتفاق 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

6 

توضيح كيف تتجسد  ساعة 

حماية البيئة في 

القانون الدولي  

وصور هذه  اإلنساني

 الحماية 

النطاق المكاني للقانون  

/   اإلنسانيالدولي 

حماية البيئة في 

القانون الدولي  

 االنساني 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

7 

بيان اليات تطبيق  ساعة 

القانون الدولي  

 االنساني 

اليات تطبيق القانون  

 الدولي االنساني 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

8 

 ساعة 
تحديد المقصود بنشر  

القانون الدولي  

  أهميةاالنساني وبيان 

 النشر

االليات الوقائية لتنفيذ 

القانون الدولي  

/ نشر   اإلنساني

القانون الدولي  

 االنساني 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

9 

 ساعة 
بيان االليات الوقائية  

التي بموجبها تفعل  

الدول التزاماتها  

 الدولية 

االليات الوقائية لتنفيذ 

القانون الدولي  

/ تفعيل  اإلنساني

الدول اللتزاماتها  

 الدولية 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

10 

 ساعة 

التعرف على واجبات  

  واألشخاص القادة 

 المتخصصين 

االليات الوقائية لتنفيذ 

القانون الدولي  

/ واجبات  اإلنساني

  واألشخاص القادة 

 المتخصصين 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

11 

 ساعة 

بيان الية الرقابة للجنة  

الدولية للصليب 

 واجراءتها  األحمر

االليات الرقابية لتنفيذ  

القانون الدولي  

/ اللجنة   اإلنساني

الدولية للصليب 

 االحمر 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

12 

بيان الية رقابة الدولة  ساعة 

الحامية وتعريف  

الدولة الحامية ومهام  

 الدولة الحامية  

االليات الرقابية لتنفيذ  

القانون الدولي  

/نظام الدولة   اإلنساني

 الحامية وبدائلها 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

13 

 ساعة 

التعرف على نشأتها  

 واختصاصاتها 

االليات الرقابية لتنفيذ  

  القانون الدولي

/ اللجنة   اإلنساني

ة  اإلنسانيالدولية 

 لتقصي الحقائق 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية  ▪
 كتب المقرر ▪

 أخرى  ▪

)القانون الدولي اإلنساني للدكتور علي  المنهجيالكتاب  -1

 . زعالن نعمة ومحمود خليل جعفر وحيدر كاظم(

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية اإلنسانية. -2

وثائق االمم المتحدة وقرارات مجلس االمن والقانون   -3

 .الدولي العام

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

والبرمجيات  ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية ( 
 ال يوجد 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (
 ال يوجد 
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  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة

  أكبر عدد من الطلبة 

 

14 

التعرف على القواعد  ساعة 

التي تحكم  المسؤولية  

الجنائية الفردية عن  

انتهاكات القانون  

 الدولي االنساني 

المسؤولية الجنائية  

الفردية عن انتهاكات 

القانون الدولي  

 االنساني 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 

15 

تحديد اشكال التعويض  ساعة 

ووسائل التعويض عن  

 المسؤولية المدنية 

المسؤولية المدنية عن  

انتهاكات القانون  

 الدولي االنساني 

النقاش   الكتروني 

 واالمتحان 




