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 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .1

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 ) مصادر واحكام االلتزام  ( اسم / رمز المقرر .3
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 25/6/2021 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

فـي الجامعــات قـد یؤهـل �عضـهم لالنخــراط فـي مجـال العمــل  موضـوع احكـام ومصــادر االلتـزام للطل�ـةتـدر�س ان 
ــدفاع عــن حقــوق االفــراد فــي المســائل المدن�ــة المتعلقــة �الدائن�ــة والمدیون�ــة واســترج اع الحقــوق ف�مــا الحقــوقي وال

�خص االلتزامات التي تنشـا عـن اسـ�اب خمسـة ال غیـر وتتمثـل �العقـد ، االرادة المنفـردة، العمـل النـافع (الكسـب 
، وقـــد �ختـــار الكثیـــر مـــن هـــؤالء الشـــ�اب مهًنـــا بـــدون ســـبب) ، العمـــل الضـــار (المســـؤول�ة التقصـــیر�ة) والقـــانون 

مصــادر واحكــام االلتــزام ومــع ذلــك فــإن تــدر�س ، االت إنفــاذهوأعمــاًال ذات صــلة بــدوائر تطبیــق هــذا القــانون ومجــ

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف علم التمبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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تتجاوز أهمیته �كثیر دوائر التخصص والعمل المتصل �حقل هذا القانون ومجاالت تطب�قه، ذلك أن تدر�س هذه 
ینطـــوي علـــى قـــ�م وم�ـــادئ وتطـــو�ر اســـتعدادات ذهن�ـــة و�نســـان�ة وتر�و�ـــة ضـــرور�ة للتنشـــئة والتكـــو�ن  المصـــادر

 معاصرة و�نسان�ة في المستقبل.وتشكیل ثقافة 

العقـد ، االرادة بیان معنى االلتزام واوصافھ وانواعھ ث�م بی�ان مص�ادره ( من خالل صادر واحكام االلتزام بیان م
یترت��ب  وم��االمنفــردة، العمــل النــافع (الكســب بــدون ســبب) ، العمــل الضــار (المســؤول�ة التقصــیر�ة) والقــانون ) ، 

ی�ذ (التنفی�ذ الطبیع�ي ، والتنفی�ذ بمقاب�ل ، والتنفی�ذ الجب�ري) ، كم�ا نب�ین الض�مان الع�ام علیھ من اثر م�ن حی�ث التنف
، ال��دعوى البولص��یة، دع��وى ع��دم نف��اذ التص��رفات، الح��بس ووس��ائل المحافظ��ة علی��ھ (ال��دعوى غی��ر المباش��رة 

ل واالطراف�ـ للضمان والحجر على المدین المفلس) ، واخیرا بیان اوصاف االلتزام من اج�ل وش�رط وتع�دد للمح�
 وانقضاء االلتزام بالوفاء اوبما یعادلھ او بدون وفاء.

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ
 ونشأتھ ومصادره. االلتزام معرفة ماھیة  -1أ
 . التطور التاریخي لاللتزام  -2أ
 .اللتزام ومصادرهالعالقة ما بین ا -3أ
 .اللتزام مصادر ا -4أ
 .نفیذ االلتزام ت كیفیة   -5أ
 .كیفیة انقضاء االلتزام وطرق انقضائھ  -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .مصادر االلتزام معرفة  – 1ب
 .كیف تقوم المسؤولیة المدنیة معرفة  – 2ب
 .كیفیة تنفیذ االلتزام معرفة  – 3ب
 .كیف ینقضي االلتزام  معرفة    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة .1
 التكلیف بأعداد أوراق عمل أو تقریر  .2
 طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانوني .3
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا .4

 یم طرائق التقی     
 الحضور الیومي .1
 االختبارات الیومیة  .2
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .3
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 امتحانات نصف السنة .4
 امتحانات نھایة السنة .5

 
 مھارات التفكیر -ج

 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع  -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 والتطور الشخصي ). المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف -د 

 التخطیط والتنظیم  -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
  جالتحلیل واالستنتا  -4د
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 بنیة المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1-2 4  

لتزام مقدمة عن مصادر اال
وانواع العقود وفرق 
االلتزام الطبیعي عن 

المدني ومراجعة لمادة 
 المدخل لدراسة القانون

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 ھتعریف االلتزام وانواع  4 2-5

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح 2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 
 غیرھا

.طرح أسئلة 3
من الواقع 

العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف  .4
باعداد أوراق 

حول عمل 
موضوع 
االلتزام 

وانواعھ حسب 
تساؤالت یتم 

طرحھا 
وتوزیعھا على 

الطلبة على 
شكل 

 مجموعات

امتحانات 
شفھیة 

 تحریریةو

 قد الع   5-8
 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة
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 عمل أو تقریر 
. طرح 3

أسئلة تطبیقیھ 
من الواقع 

 العملي 
. طرح 4

أسئلة بعد 
االنتھاء من 

شرح فقرة قبل 
الشروع إلى 

 غیرھا

8-12 4   

إلقاء 
 المحاضرات

. طرح 2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 
 غیرھا

.طرح أسئلة 3
من الواقع 

العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف  .4
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 االرادة المنفردة  4 12-15

. إلقاء 
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
أسئلة تطبیقیھ 

من الواقع 
 لي العم

. طرح 4
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

.إلقاء  العمل الضار والعمل النافع   4 15-30
 المحاضرات

امتحانات 
شفھیة 
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 البنیة التحتیة  .12

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

, في احكام ومصادر االلتزامالكتاب المنھجي: محاضرات 
القانون المدني منھا : مقتبسة من عدة كتب متخصصة بدراسة 

لمدني لعبد الرزاق السنھوري، القانون ا 1،2مصادر االلتزام ج
لمصطفى العوجي، االلتزام لدمحم ابو العینین، وغیرھا من 

 .المصادر
 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون والسیاسة

. طرح 2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 
من الواقع 

العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف  .4
بإعداد أوراق 

 مل أو تقریرع

 وتحریریة

 تنفیذ االلتزام واوصافھ   

. إلقاء 
 المحاضرات

.التكلیف 2
بإعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
أسئلة تطبیقیھ 

من الواقع 
العملي 

واالستعانة 
بالتطبیقات 

القضائیة 
 للمحاكم  

. طرح 4
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة
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الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
محاضرات الضیوف والتدریب  المثال

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقریر بناء على التكلیف 
 المسبق

 

 القبول  .13
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 المیدانیة للزیارة النموذجي الجدول
 مسؤولیة تقع مسبقا معدة اجتماعات ویشمل ثالثة ایام.یومین او  لمدة معدا العادیة المیدانیة الزیارة جدول یكون -1

 التعلیم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لھا
  العالي.

 بدایة االجتماعات اوقات تحدید یتمو األول. الیوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المیدانیة الزیارات تبدأ  -2
 اجتماعات الجدول كلھا اوقات تكون ان ینبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدیث التحضیر تشمل التي اإلضافیة الخبراء المراجعین ألنشطة المجال ترك من البد بل
 البرنامج. مراجعة تقریر سودةم فقرات وصیاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الیوم االول

الترحیب والتقدیر تقدیم موجز للمراجعة (أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة  9:00 1
 فریق البرنامج-وتقریر التقییم الذاتي) 

 المنھج الدراسي: نقاش مع أعضاء الھینة التعلیمیة 9:30 2

 الطلبة من اع مع مجموعةاجتم 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

اجتماع لجنة المراجعة: تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة  14:00 5
 المصححة

 أعضاء الھیئة التعلیمیة معكفاءة البرنامج: اجتماع  15:00 6
 

 دلة وایة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األ 16:00 7

  اجتماع مع الجھات ذات العالقة (عینة من الخریجین واصحاب العمل والشركاء  17:00 8
 االخرین)   

  الیوم الثاني

اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الیوم األول ومعالجة  8:45 9
 الیوم الثاني ان لزمالثغرات وتعدیل جدول 

 المعاییر األكادیمیة للخریجین: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیة 9:00 10

 فاعلیة عملیات ضمان الجودة وإدارتھا: اجتماع مع أعضاء الھینة التعلیمیة. 10:30 11
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 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما یستجد من قضایا 14:00 13

االجتماع األخیر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذیة  14:30 14
 الراجعة الشفھیة.

س المراجعة التغذیة الراجعة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة ییقدم رئ      14:30 15
 التعلیمیة

 الختام 15:00 16

 ) 1دول رقم (ج
 یةنالمیدا للزیارة النموذجي للجدول ومخطط التقریر وإعداد المتابعة عملیة نموذج

 المتابعة اجل من
 

 المتابعة تقریر نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكادیمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلیة:

 البرنامج:

 تقریر المتابعة

 نم جزء وھو 20بتاریخ____/____/____ جرت التي المتابعة ةزیار نتائج التقریر ھذا یعرض .1
 عملیات لتطویر المستمر الدعم توفیر إلى الھادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتیبات
 المستمر. والتحسن الداخلیة الجودة ضمان

ریر مراجعة وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تق .2
ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودة التعلیم مالبرنامج وتوفیر المزید 

 العالي في العراق.

 یأتي: على ما المتابعة ھذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 لھ المساندة المعلومات مع األكادیمي للبرنامج الذاتي التقییم تقریر )1
 .األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر اعداد منذ والمنفذة المعدة ینالتحس خطة )2
 األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر )3
 وجدت) (ان المؤسسیة االستراتیجیة والخطة العالي التعلیم جودة مراجعة تقریر )4
 .المتابعة زیارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافیة )5

 باآلتي: المتابعة ھذه من إلیھا التوصل تم التي اإلجمالیة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبیق التعلیمیة) المؤسسة (اسم في األكادیمي) البرنامج (اسم برنامج یقم لم/قام )1
 ما على البرنامج لمراجعة المیدانیة الزیارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل )2

 ھو ات: (اذكرھا).
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 المستمر تحسینھا خالل من معالجتھا التعلیمیة المؤسسة على یجب التي المھمة القضایا تتمثل   )3
 ال). ام إلیھ تتطرق التحسین خطة كانت إذا ما وبین أذكرھا( اآلتي: في للبرنامج األكادیمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقریر ) ادناهأ( الملحق یضم .5
 )أالملحق(

 : التعلیمیة المؤسسة اسم

 : األكادیمي البرنامج عةلمراج األولیة المیدانیة الزیارة تاریخ

 :زیارة المتابعة تاریخ

 :المتابعة تقریر تاریخ

 التوقیع                     الوظیفي المسمى/الوظیفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعین اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 ء المطلوب اتخاذه؟االجرا مالحظات )نعم؟ ( السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيھل تم إنجاز تقریر التقییم 

 األكادیمي؟
   

2 
ھل تبین تقاریر التقییم الذاتي األخیرة 
مقدار تحقیق معاییر إطار التقییم و/او 

 التطرق إلیھا؟
   

3 
ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى 

 مراجعة خارجیة وداخلیة؟
   

4 
م یتم التطرق ھل توجد ثغرات مھمة ل

 إلیھا؟
   

5 
ھل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبیق 

 خطة التحسین؟
   

6 
ھل من المتوقع ان یواجھ تطبیق خطة 

 التحسین اي عقبات كبیرة؟
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7 
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
 البرنامج؟

   

8 
وقعھ المراجعون ان ما ھو الزمن الذي یت

إكمال التحسینات على البرنامج  یستغرقھ
 بما یحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات (أنظر إلى إطار التقییم)

بنود خطة التحسین (بین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
 البرنامج األكادیمي)

دیدة المستقاة المعلومات الج
 االستنتاج العام من زیارة المتابعة المیدانیة

 المنھج الدراسي
 االھداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي (المحتوى) رالمقر
 التقدم من سنة ألخرى

 التعلیم والتعلم
 تقویم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج
 الصورة العامة للطلبة المقبولین

 وارد البشریةمال
 مادیةوارد المال

 استعماالت الموارد المتاحة
 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولین

   

 المعاییر األكادیمیة
 معاییر واضحة

 استخدام معاییر القیاس المناسبة
 إنجاز الخریجین

 معاییر أعمال الطلبة المقیمة

   

 ادارة البرنامج والضمان
 الترتیبات الالزمة إلدارة البرنامج

 واإلجراءات المتبعةالسیاسات 
 المالحظات المنھجیة المجمعة

 والمستخدمة
 االحتیاجات التحسینیة للموظفین

 التي یتم تحدیدھا ومعالجتھا
 إجراءات التخطیط للتحسین

 المتبعة

   

 

الصفحة   
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 (عقوبات عام) موذج وصف المقررن

 

 قرروصف الم

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

  العلميقسم القانون  القسم  لجامعي / المركزالقسم ا .2

 قانون العقوبات / القسم العام اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي یدخل فیھا .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .7

 2021/  6/  24 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

 دريب الطلبة على دراسة املواد القانونية اخلاصة بقانون العقوابت القسم العامت –أ 
 تدريب الطلبة على استخدام النظر�ت العلمية والقانونية للتعامل مع احكام قانون العقوابت العام  –ب 
 دراسة اجلرائم والعقوابت واالحكام العامة هلا .  –ج 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

الصفحة   
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 تعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق ال .10

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة شاملة عن الجرائم والعقوبات  -1أ
 الطریقة العلمیة في كتابة البحوث في مجال قانون العقوبات القسم العام -2أ
 تدریس الجرائم والعقوبات والمبادئ العامة التي تحكم الجرائم .  -3أ
وایقاع العقوبات والمبادئ العامة التي تحكم اختصاصات  معرفة سلطات الدولة في تجریم االفعال -4أ

 الدولة في ذلك . 
  -5أ
   -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تھیأت الكوادر القانونیة – 1ب
 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواھر القانونیة  – 2ب
 معرفة الطالب انواع الجرائم والظروف العامة والخاصة لھا . – 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 محاضرات نظریة  – 1
 تكلیف الطلبة بإعداد البحوث والتقاریر في المبادئ العامة لقانون العقوبات .  – 2
 طرح اسئلة تطبیقیة من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 3
 

 طرائق التقییم      
 

 امتحانات یومیة  – 1
 ة امتحانات نصف السن – 2
 امتحانات نھایة السنة  – 3
 تقییم االساتذة للطلبة من خالل المناقشات الیومیة والحضور الیومي  – 4
 مھارات التفكیر -ج

 تھیأة كوادر قانونیة لخدمة مؤسسات الدولة  -1ج
الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونیة ومن ثم قد اكتسب المھارات التي تمكنھ  -2ج

 من ممارسة الوظائف القانونیة 
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 محاضرات نظریة – 1
 بحوث التخرج للمراحل المنتھیة  – 2

الصفحة   
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 (القانون االداري) نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .14

  العلميقسم القانون  القسم  سم الجامعي / المركزالق .15

 القانون االداري اسم / رمز المقرر .16

  البرامج التي یدخل فیھا .17

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .18

 تطبیق في المحاكم المختصة – 3

 طرائق التقییم    
 

 امتحانات یومیة  – 1
 امتحانات نصف السنة  – 2
 امتحانات نھایة السنة  – 3

 العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). المھارات  -د 
 محاضرات نظریة  -1د
 مناقشة بحوث الطلبة -2د
 التحلیل واالستنتاج-3د
    -4د

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 السنة الفصل / السنة .19

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .20

 2021/  6/  24 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .21

 أھداف المقرر .22

 بة على دراسة املواد القانونية اخلاصة ابلقانون االداري تدريب الطل –أ 
 تدريب الطلبة على استخدام النظر�ت العلمية والقانونية للتعامل مع االشخاص املعنوية والطبيعية يف اطار القانون االداري –ب 
 دراسة نشاط االدارة وهيكلها التنظيمي  –ج 

 
 
 
 

 والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق التعلیم  .23

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة شاملة عن القانون االداري  -1أ
 الطریقة العلمیة في كتابة البحوث في مجال القانون االداري -2أ
 تدریس نظریات اساس القانون االداري والتنظیم االداري للدولة واالشخاص المعنویة -3أ
فة اركان القرار االداري وكذلك االطالع على احكام معرفة نشاط السلطات االداریة من خالل معر -4أ

 العقود االداریة . 
  -5أ
   -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تھیأت الكوادر القانونیة – 1ب
 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواھر القانونیة  – 2ب
 معرفة الطالب احكام القانون االداري – 3ب
     -4ب
 لتعلم طرائق التعلیم وا     

 
 محاضرات نظریة  – 1
 تكلیف الطلبة باعداد البحوث والتقاریر في القانون االداري  – 2
 طرح اسئلة تطبیقیة من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 3
 

 طرائق التقییم      
 

 امتحانات یومیة  – 1

الصفحة   
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 امتحانات نصف السنة  – 2
 امتحانات نھایة السنة  – 3
 الساتذة للطلبة من خالل المناقشات الیومیة والحضور الیومي تقییم ا – 4
 مھارات التفكیر -ج

 تھیأة كوادر قانونیة لخدمة مؤسسات الدولة  -1ج
الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونیة ومن ثم قد اكتسب المھارات التي تمكنھ  -2ج

 من ممارسة الوظائف القانونیة 
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 محاضرات نظریة – 1
 بحوث التخرج للمراحل المنتھیة  – 2
 تطبیق في المحاكم المختصة – 3
 طرائق التقییم    
 

 امتحانات یومیة  – 1
 امتحانات نصف السنة  – 2
 امتحانات نھایة السنة  – 3

 علقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المت -د 
 محاضرات نظریة  -1د
 مناقشة بحوث الطلبة -2د
 التحلیل واالستنتاج-3د
    -4د

الصفحة   
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 بنیة المقرر .24

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

قانون موضوع ال اضافة مخرجات التعلم 6 2
 االداري

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
باعداد اوراق 

العمل او 
 – 3تقریر 

طرح اسئلة 
بعد االنتھاء 

من شرح فقرة 
قبل الشروع 

 الى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 اساس القانون االداري اضافة مخرجات التعلم 15 5

القاء  – 1
المحاضرات 

طرح  – 2
االسئلة بعد 
االنتھاء من 
شرح فقرة 
قبل الولوج 
 3في غیرھا 

طرح اسئلة  –
عن الواقع 

العملي تطبیقاً 
لشرح 

نظریات 
اساس القانون 

 االداري  

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

التقسیم االداري  اضافة مخرجات التعلم 9 3
 لمؤسسات الدولة 

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
ق باعداد اورا

عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح اسئلة 
تطبیقیة عن 

الواقع العملي 
طرح  – 4

اسئلة بعد 
االنتھاء من 
شرح فقرة 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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قبل االنتقال 
 الى غیرھا 

 الشخصیة المعنویة  اضافة مخرجات التعلم 6 2

القاء  – 1
المحاضرات 

طرح  – 2
االسئلة بعد 
االنتھاء من 
شرح فقرة 
معینة قبل 

االنتقال الى 
 غیرھا 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

 النشاط االداري اضافة مخرجات التعلم 21 7

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
باعداد اوراق 

عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح اسئلة 
تطبیقیة عن 

الواقع العملي 
طرح  – 4

اسئلة بعد 
االنھاء من 

دراسة فقرة 
معینة وقبل 
االنتقال الى 

 اخرى

حانات امت
شفھیة 

 وتحریریة

 الوظیفة العامة  اضافة مخرجات التعلم  9 3

القاء  – 1
المحاضرات 

طرح  – 2
اسئلة بعد 

االنتھاء من 
دراسة بعض 
الفقرات قبل 
االنتقال الى 

فقرات اخرى 
التكلیف  – 3

باعداد اوراق 
عمل او 
 تقاریر 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

 االداري القرار اضافة مخرجات التعلم  9 3
القاء  – 1

المحاضرات 
التكلیف  – 2

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

الصفحة   
17 

 
  



 البنیة التحتیة  .25

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 هجية املقررة من الوزارةالكتب املن

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 املواقع االلكرتونية املتخصصة مبجال القانون واالدارة

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 یدانیة ) المھني والدراسات الم
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل او تقرير بناء على التكليف املسبق

 

 القبول  .26
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 المیدانیة للزیارة النموذجي الجدول
 مسؤولیة تقع مسبقا معدة اجتماعات ویشمل ثالثة ایام.یومین او  لمدة معدا العادیة المیدانیة الزیارة جدول یكون -3

 التعلیم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لھا
  العالي.

 بدایة االجتماعات اوقات تحدید ویتم األول. الیوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المیدانیة الزیارات تبدأ  -4
 اجتماعات الجدول كلھا اوقات تكون ان ینبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدیث التحضیر تشمل التي اإلضافیة الخبراء المراجعین ألنشطة المجال ترك من البد بل
 البرنامج. مراجعة تقریر مسودة فقرات وصیاغة والسجالت المالحظات

 اطالنش الوقت الجلسة

باعداد اوراق 
عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح االسئلة 
المتعلقة 
بالمادة 

الدراسیة قبل 
االنتقال الى 

موضوع 
 دراسي اخر 

الصفحة   
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  الیوم االول

الترحیب والتقدیر تقدیم موجز للمراجعة (أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة  9:00 1
 فریق البرنامج-وتقریر التقییم الذاتي) 

 المنھج الدراسي: نقاش مع أعضاء الھینة التعلیمیة 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 ج: جولة على المصادركفاءة البرنام 12:30 4

اجتماع لجنة المراجعة: تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة  14:00 5
 المصححة

 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیة 15:00 6
 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة وایة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

  اجتماع مع الجھات ذات العالقة (عینة من الخریجین واصحاب العمل والشركاء  17:00 8
 االخرین)   

  الیوم الثاني

اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الیوم األول ومعالجة  8:45 9
 الثغرات وتعدیل جدول الیوم الثاني ان لزم

 میة للخریجین: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیةالمعاییر األكادی 9:00 10

 فاعلیة عملیات ضمان الجودة وإدارتھا: اجتماع مع أعضاء الھینة التعلیمیة. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما یستجد من قضایا 14:00 13

االجتماع األخیر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذیة  14:30 14
 الراجعة الشفھیة.

یقدم رئیس المراجعة التغذیة الراجعة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة       14:30 15
 التعلیمیة

 الختام 15:00 16

 ) 1(جدول رقم 
 یةنالمیدا للزیارة النموذجي للجدول ومخطط یرالتقر وإعداد المتابعة عملیة نموذج

 المتابعة اجل من
 

 المتابعة تقریر نموذج

 و االعتماد االكادیمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلیة:

 البرنامج:

الصفحة   
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 تقریر المتابعة

 نم جزء ووھ 20بتاریخ____/____/____ جرت التي المتابعة زیارة نتائج التقریر ھذا یعرض .4
 عملیات لتطویر المستمر الدعم توفیر إلى الھادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتیبات
 المستمر. والتحسن الداخلیة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقریر مراجعة  .5
ت والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودة التعلیم البرنامج وتوفیر المزید من المعلوما

 العالي في العراق.

 یأتي: على ما المتابعة ھذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .6

 لھ المساندة المعلومات مع األكادیمي للبرنامج الذاتي التقییم تقریر )6
 .األكادیمي رنامجالب مراجعة تقریر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسین خطة )7
 األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر )8
 وجدت) (ان المؤسسیة االستراتیجیة والخطة العالي التعلیم جودة مراجعة تقریر )9

 .المتابعة زیارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافیة )10

 باآلتي: المتابعة ھذه من إلیھا التوصل تم التي اإلجمالیة االستنتاجات وتتمثل .5

 للتحسن. خطة بتطبیق التعلیمیة) المؤسسة (اسم في األكادیمي) البرنامج (اسم مجبرنا یقم لم/قام )4
 ما على البرنامج لمراجعة المیدانیة الزیارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل )5

 ھو ات: (اذكرھا).
 المستمر ھاتحسین خالل من معالجتھا التعلیمیة المؤسسة على یجب التي المھمة القضایا تتمثل   )6

 ال). ام إلیھ تتطرق التحسین خطة كانت إذا ما وبین أذكرھا( اآلتي: في للبرنامج األكادیمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقریر ) ادناهأ( الملحق یضم .6
 )أالملحق(

 : التعلیمیة المؤسسة اسم

 : األكادیمي البرنامج لمراجعة األولیة المیدانیة الزیارة تاریخ

 :زیارة المتابعة تاریخ

 :المتابعة تقریر تاریخ

 التوقیع                     الوظیفي المسمى/الوظیفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعین اسماء

الصفحة   
20 

 
  



 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات )نعم؟ ( السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيم ھل تم إنجاز تقریر التقیی

 األكادیمي؟
   

2 
ھل تبین تقاریر التقییم الذاتي األخیرة 
مقدار تحقیق معاییر إطار التقییم و/او 

 التطرق إلیھا؟
   

3 
ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى 

 مراجعة خارجیة وداخلیة؟
   

4 
ھل توجد ثغرات مھمة لم یتم التطرق 

 إلیھا؟
   

5 
م الحاصل في تطبیق ھل تتم مراقبة التقد

 خطة التحسین؟
   

6 
ھل من المتوقع ان یواجھ تطبیق خطة 

 التحسین اي عقبات كبیرة؟
   

7 
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
 البرنامج؟

   

8 
ما ھو الزمن الذي یتوقعھ المراجعون ان 

البرنامج  یستغرقھ إكمال التحسینات على
 بما یحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات (أنظر إلى إطار التقییم)

بنود خطة التحسین (بین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
 البرنامج األكادیمي)

المعلومات الجدیدة المستقاة 
 ستنتاج العاماال من زیارة المتابعة المیدانیة

 المنھج الدراسي
 االھداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي (المحتوى) رالمقر
 التقدم من سنة ألخرى

 التعلیم والتعلم
 تقویم الطلبة
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 كفاءة البرنامج
 الصورة العامة للطلبة المقبولین

 وارد البشریةمال
 وارد المادیةمال

 استعماالت الموارد المتاحة
 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولین

   

 المعاییر األكادیمیة
 معاییر واضحة

 استخدام معاییر القیاس المناسبة
 إنجاز الخریجین

 معاییر أعمال الطلبة المقیمة

   

 ادارة البرنامج والضمان
 الترتیبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السیاسات واإلجراءات المتبعة
 المالحظات المنھجیة المجمعة

 والمستخدمة
 االحتیاجات التحسینیة للموظفین

 التي یتم تحدیدھا ومعالجتھا
 إجراءات التخطیط للتحسین

 المتبعة

   

 

 (االحوال) نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .27

 قسم القانون  / المركز علمي القسم ال .28

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرھناً عما إذا

 ؛البرنامج.
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 االحوال الشخصیة  اسم / رمز المقرر .29

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .30

 السنھ الفصل / السنة .31

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .32

 2021/ 16/10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .33

 أھداف المقرر .34

 الشخصية ومدى عالقته بتنظيم عالقه الفرد ابسرته  األحوالمعرفة الطالب بطبعيه وماهية قانون -1
  واألطفالبيان طبيعه عقد الزواج وامهيته  واحلقوق اليت تتعلق ابلزوجه  -2
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 الشخصیة   األحوالمعرفھ قانون  أ
 التعریف بعقد الزواج واركانھ  -2أ
 معرفھ الطالب  باجراءات الزواج والطالق  والنفقھ  -3أ
 التي تتعلق بالوصایا والمواریث  األمور-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاف األھد  -ب 
 االلمام – 1ب
 االستنتاج  – 2ب
 التكییف القانوني  – 3ب
 استخدالتكنلوجیا     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظریة مع عرض المادة للطالب -1
 العمل  او التقاریر أوراقالتكلیف باعداد  -2
 ع العمليطرح اسئلة تطبیقیة من الواق-3
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 جعل وقت مخصص لطرح اسئلة عد االنتھاء  من شرح كل فقرة  -4
  
 
 

 طرائق التقییم      
 االجابھ عن االسئلھ المطروحھ  اثناء المحاضره 

 العمل او التقریر  أوراق وإنجازالحضور الیومي  
 اختبارات یومیة  یكون حلھا >اتیا 

 االختبارات التحلیلھ  
 
 
 
 

 جدانیة والقیمیة األھداف الو -ج
  اإلخالص-1ج
 القدوة الحسنھ -2ج
 الثناء -3ج
 االستماع   -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 القاء المحاضرات النظریة  مع عرض الماده للطالب  اثناء القاءھا 

 التكلیف باعداد ورقھ عمل او تقریر بعد االنتھاء من موضوع معین 
 التكییف القانوني لھا   وإیجادعملي  في ضوء موضوع الدراسة طرح اسئلھ تطبیقیھ من الواقع ال

 
 

 طرائق التقییم    
 االجابھ عن االسئلھ المطروحھ  -1
 العمل  أوراق وإنجازالحضور الیومي  -2
 اختبارات یومیھ  -3
 اختبارات تحریریھ   -4
 
 
 

 التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 تنمیة قدرة الطالب على الوصول للغایھ -1د
 مھاره اداره الوقت -2د
 مھارات العمل في فریق -3د
  مھارات حل المعوقات بشكل منفرد   -4د
 

الصفحة   
24 

 
  



 البنیة التحتیة  .12

 والثاين  األولالكتاب املنهجي الدكتور امحد الكبيسي  اجلزء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الشخصيه  األحوالنون قا (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة , التقاریر ,.... ( 

 كتاب االليات القضائيه املتبعه يف اصدار وتنفي> احكام احلضانه 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
.... 

 للجامعات العراقيه والعربيه قاعدة التشريعات  العراقيه  وجمله احلقوق 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   
 
 

 مراجعھ النصوص القانونیھ والشروحات ومحاولھ تعدیلھا 
 

 

 (القانون التجاري)نموذج وصف المقرر

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

الطالب ملم بقانون  3  األول
الشخصیة  األحوال

 عقد

القاء  عقد الزواجواركانھ 
 المحاضرات 

حضور 
 الطالب 

طرح االسئلھ  اجراءاتھ الزواج  تسجیل عقد الزواج  3 الثاني 
 على الطالب 

تكلیف الطالب 
باعداد ورقھ 

 عمل 
القاء  الطالق  إجراءات الطالق  3 الثالث

 المحاضرات 
رقھ اعداد و

 عمل 
طرح اسئلھ  وحقوق الزوجھ  الطالق  إجراءات 3 الرابع 

 على الطالب 
تكلیف الطالب 

 بورقھ عمل 
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 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .35

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .36

 القانون التجاري رمز المقرر اسم / .37

  البرامج التي یدخل فیھا .38

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .39

 السنة الفصل / السنة .40

  90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .41

 2021/ 6/ 24 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .42

 أھداف المقرر .43

 املعرفة العلمية والتطبيقية والنظرية للقانون اجلاري يف العراق
 صود بشخص التاجر اذا كان شخص طبيعي او معنويمااملق

وماصحبه من تطورات على الصعيد التجاري  2003مدى مالئمة قوانني التجارة يف العراق والوضع املستجد خصوصا بعد عام 
 واالقتصادي واملايل

 مدى االلتزام مببادئ قوانني التجارة من قبل العاملني يف اجملال التجاري
 مسامهته يف رفع املستوى االقتصادي واملايل والدويل دور الدولة ومدى

 دور املصارف يف القيام ابلعمليات املهمة اليت تساهم يف القيام ابلعديد من املعامالت التجارية

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

قتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً م
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .44

 المعرفة والفھم  -أ
 . طبیعي والقوانین المنظمة لكل منھماالشخص التاجر المعنوي من الشخص التاجر ال– 1-1أ
 .اھم القوانین التي نظمت التجارة في العرا قواھم القوانین النافذة– 2أ
 . العالقة بین القانون التجاري والقوانین االخرى من فرع القانون العام والخاصالقدرة على فھم - 3أ
 .ماھي العملیات المصرفیة والعقود التجاریة– 4أ
 . عمال التجاریة وكیف یكتسب الشخص الصفة التجاریةمعرفة اال– 5أ
  .الواجبات الملقاة على شخص الذي یمارس العمل التجاري– 6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة الطالب ماھو القانون التجاري واھم مواضیع ھذا القانون – 1ب
 طبیعة القانون التجاري ومدى عالقتھ بالقانون االقتصادي – 2ب
 دور الدولة في الجانب االقتصادي والتجاري على المستوى الداخلي والدولي – 3ب
   دور المنافسة بین التجار والجمھور والدور االیجابي لھا  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 إلقاء المحاضرات النظریة .5
 تقریر  أوبأعداد أوراق عمل  الطلبة  تكلیف .6
 اقع العملي للتجارة ودورھا في تنمیة الدخل القومي للدولةطرح أسئلة تطبیقیة تتعلق بو .7
مراجعة المحاضرة السابقة بشكل مقتضب والبدء بالمحاضرة الجدیدة والربط بینھما وفي نھایة  .8

 المحاضرة عرض عدة اسئلة تتعلق بالمحاضرة.
 طرائق التقییم      

 
 االسئلة الشفویة المستمرة اثناء عرض المحاضرة -1
 عیة كوزات اسبو -2
 حضور الطلبة وااللتزام العلمي واالدبي بھا -3
 المشاركة التفاعلیة اثناء المحاضرات -4
 االمتحانات نصف السنویة واالمتحانات النھائیة -5
 درجة السعي للطالب -6
 مھارات التفكیر -ج

 تحدید من ھو شخص التاجر  -1ج
 القانون المنظم ألعمال التجارة في العراق -2ج
 صرفیة والعقود التجاریةمعرفة العملیات الم -3ج
 مدى مالئمة قوانین التجارة مع الوضع االقتصادي والتجاري الحالي في العراق -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 على التطبیقات العملیة وتحلیلھا . واالطالعتوجیھ الطلبة الى قراءة مراجع معینة  -1
 .ریةمراجعة المواقع االلكترونیة لقرارات المحاكم التجا– 2
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 مقارنة الوضع التجاري في العراق مع القوانین التجاریة العربیة على االقل.– 3
 

 طرائق التقییم    
 

 .)والفصلیات السعي ( التحریریة االختبارات -1
 . الصف غرفة في ومشاركتھ الطالب فاعلیة مدى 2-

 االمتحانات الشفویة -3
 الكوزات المفاجأة -4

 لمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة وا -د 
 -بناء شخصیة قانونیة مستقلة قادرة على التواصل . --1د
 -كیفیة استثمار الوقت واستغاللھ بشكل بناء.  2د 
 –.  التاكید على الطلبة بالمواكبة المستمرة مع القوانین المستجدة بالمتعلقة بالمجال التجاري 3د 
 كیفیة الوصول إلى المعلومات وتطویره 4د 
  

الصفحة   
28 

 
  



 بنیة المقرر .45

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

مخرجات التعلم  2 2
 القانون التجاري المطلوبة

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 ر عمل أو تقری

. طرح 3
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

اجراء 
اختبارات 

شفویة 
 اسبوعیة

نشاة قوانین التجارة   2 3
 في العراق

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

ملخص . 3
الھم قوانین 

التجارة 
المنظمة في 

 العراق

 

االعمال التجاریة   2 4
 تاجروال

مراجعة . 1
سریعة 

للمحاضرة 
 السابقة

بدء ل.ا2
بالمحاضرة 

  الجدیدة
عرض . 3

اسئلة فكریة 
وعلمیة 

للمحاضرة 
على الطلبة 

وتقیم من یقدم 
 االجابة علیھا

اذا الوقت  -4
یكفي عمل 

كوز شفوي او 
تحریري 
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وحسب 
الوضع 
النھائي 

 للمحاضرة

انواع االعمال   2 5
 التجاریة

مراجعة 
سریعة 

ضرة للمحا
 السابقة

بدء .ال2
بالمحاضرة 

  الجدیدة
عرض . 3

اسئلة فكریة 
وعلمیة 

للمحاضرة 
على الطلبة 

وتقیم من یقدم 
 االجابة علیھا

اذا الوقت  -4
یكفي عمل 

كوز شفوي او 
تحریري 
وحسب 
الوضع 
النھائي 

 للمحاضرة

 

التاجر الطبیعي   2 6
 والمعنوي

مراجعة  1
سریعة 

للمحاضرة 
 السابقة

بدء .ال2
محاضرة بال

  الجدیدة
عرض . 3

اسئلة فكریة 
وعلمیة 

للمحاضرة 
على الطلبة 

وتقیم من یقدم 
 االجابة علیھا

اذا الوقت  -4
یكفي عمل 

كوز شفوي او 
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تحریري 
وحسب 
الوضع 
النھائي 

 للمحاضرة

 القاصر المأذون  2 7

مراجعة 
سریعة 

للمحاضرة 
 السابقة

بدء .ال2
بالمحاضرة 

  الجدیدة
عرض . 3

 اسئلة فكریة
وعلمیة 

للمحاضرة 
على الطلبة 

وتقیم من یقدم 
 االجابة علیھا

اذا الوقت  -4
یكفي عمل 

كوز شفوي او 
تحریري 
وحسب 
الوضع 
النھائي 

 للمحاضرة

 

واجبات التي تقع على   2 8
 التاجر

مراجعة 
سریعة 

للمحاضرة 
 السابقة

بدء .ال2
بالمحاضرة 

  الجدیدة
عرض . 3

اسئلة فكریة 
وعلمیة 

للمحاضرة 
لطلبة على ا

وتقیم من یقدم 
 االجابة علیھا

اذا الوقت  -4
یكفي عمل 

كوز شفوي او 
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 البنیة التحتیة  .46

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 القانون التجاري -
 كتاب د. ابسم دمحم صاحل: القانون التجاري  -
 اصة أبعمال التجارةقوانني املستجدة اخل -

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

 مراجعة املواقع االلكرتونية اخلاصة ابلدعاوى التجارية -1
 اعداد حماضرات خاصة لتقييم الوضع االقتصادي والتجاري يف العراق -2

سبیل  الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 اعداد دراسات تطبيقية ألوضاع السوق والتجار يف العراق

 

 القبول  .47
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

تحریري 
وحسب 
الوضع 
النھائي 

 للمحاضرة
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