
 (دولي خاص)موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 القانون الدولي الخاص اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي یدخل فیھا .4

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

  75 (الكلي)دراسیة عدد الساعات ال .7

 2021-6-23 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

واالطالع على مصادره وبیان  قواعده وطبیعتھ ونشاتھ  عریف القانون الدولي الخاصت بیان
  موضوعاتھ

تنفیذ األحكام  -تنازع االختصاص القضائي -تنازع القوانین–مركز األجانب –الموطن –الجنسیة 
 األجنبیة

 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 م التعلمبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

  1الصفحة   
  



 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة ما ھو القانون الدولي الخاص  -1أ
وممیزاتھا  اومبادئھ لنظریـة العامة للجنسیة القائمة على مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھابیان ا -2أ

 ودورھا كأداة للتوزیع الجغرافي لألفراد
 األفراد جغرافیا    للتوزیع ام بالموطن ودوره كأداةاإللم -3أ
 وبیان مركزه من الدولة األجنبيتحدید من ھو -4أ
النظریة العامة لتنازع القوانین شروط التنازع والحلول المتبعة لتحدید القانون الواجب معرفة  -5أ

 التطبیق التي تتمثل في التكییف واإلحالة 
   وحریة الدول في تنظیم اختصاصھا دولي المباشر والغیر مباشراالختصاص القضائي المعرفة  -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 في حكم العالقات القانونیة  غیرهالقانون الدولي الخاص وتمیزه عن طبیعة معرف الطالب – 1ب
وطن وأحكامھ معرفة الموواكتسابھا وفقدھا واستردادھا  وأنواعھا العراقیة أحكام الجنسیةمعرفة  – 2ب

 وأنواعھ 
علیھ من  وما یتمتع بھ من حقوق وما الى العراقمن و األجنبيكیفیة دخول وخروج معرفة - 3ب

 اتواجب
تحدید قواعد اإلسناد فیما یتعلق باألحوال الشـخصیة واألموال وااللتزامات اإلرادیة وغیر  -4ب

 األجنبيون وموانع تطبیق القان اإلرادیة، وحاالت تطبیق القانون األجنبي
 معرفة متى تكون المحاكم الوطنیة مختصة اختصاصا دولیا بنظر الدعوى المشوبة بعنصراجنبي-5ب
 عراقشروط تنفیذ األحكام األجنبیة في المعرفة إجراءات و -6ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 النظریة اء المحاضراتلقإ .1
 تقریر  أوعمل  أوراق بأعدادالتكلیف  .2
 وإیجاد التكییف القانوني الدراسةموضوع قیھ من الواقع العملي في ضوء طرح أسئلة تطبی .3
 قبل الولوج إلى غیرھافقرة  شرح الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من إتاحة .4

 
 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .1
 الیومیةاالختبارات   .2
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .3
 امتحانات نصف السنة .4
 نةامتحانات نھایة الس .5

 

  2الصفحة   
  



 

 مھارات التفكیر -ج
 تكییف األحكام القضائیة-1ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -2ج
 تفسیر األحكام القضائیة -3ج
   مقارنة بالقوانین الوطني بالقوانین المقارنة -4ج

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

 التخطیط والتنظیم   -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
  العمل المشترك الجماعي -3د
 التحلیل واالستنتاج  -4د

  3الصفحة   
  



 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 أو الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

موضوع القانون  اضافة مخرجات التعلم 5 2
 دولي الخاص ال

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

5 15  
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

إلقاء .1 الجنسیة
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 

الولوج  قبل
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
للمقارنة عمل 

بین قوانین 
الجنسیة 
الملغیة 

والقانون 
النافذ من 

الناحیة 
القانونیة 
  والعملیة

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

امتحانات . إلقاء 1 الموطن اضافة مخرجات التعلم 9 3

  4الصفحة   
  



 المحاضرات
تكلیف .ال2

باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

شفھیة 
 وتحریریة

إلقاء .1 مركز األجانب اضافة مخرجات التعلم 6 2
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 

لوج قبل الو
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

. إلقاء 1 تنازع القوانین    اضافة مخرجات التعلم 20 7
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 لعملي ا

. طرح 4

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

  5الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

 أسئلة بعد
االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

قضائي الاالختصاص  اضافة مخرجات التعلم 10 3
 لدوليا

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

من االنتھاء 
فقرة ال شرح

وتكون 
من  سئلةاأل

الواقع العملي 
تطبیقا لشرح 

 النظري
یف التكل .4

أوراق  بإعداد
 عمل أو تقریر 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

. إلقاء 1 األجنبیة األحكامتنفیذ  اضافة مخرجات التعلم 10  3
 المحاضرات

.التكلیف 2
أوراق  بإعداد

 عمل أو تقریر 
. طرح 3

تطبیقیھ أسئلة 
من الواقع 

 العملي
واالستعانة 
بالتطبیقات 

القضائیة 
  للمحاكم 

. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

  6الصفحة   
  



 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

دمحم حس  .دالقانون الدولي الخاص . الكتاب المنھجي 
 علي الداودي بغال.الھداوي د

 2006لسنة  26قانون الجنسیة النافذ
 2017لسنة 76ون إقامة األجانب رقمقان

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش 
 العمل والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون 
 والسیاسة

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال 
اسات محاضرات الضیوف والتدریب المھني والدر

 المیدانیة ) 

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

 

 القبول  .13
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

  7الصفحة   
  



 موذج وصف المقررن

 

 )الحقوق العینیة( وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .14

 قسم القانون / المركز القسم الجامعي .15

 حقوق عینیة اسم / رمز المقرر .16

 Class room+ Google meet البرامج التي یدخل فیھا .17

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .18

 السنة الفصل / السنة .19

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .20

 2021-6-25 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .21

 أھداف المقرر .22

مییزه عن الحق الشخص إضافة الى بیان تقسیم الحقوق العینیة الى أصلیة الحق العیني وتبیان تعریف 
  وتبعیة وكذلك مصادیق تلك الحقوق وقیودھا وأسباب كسب الملكیة .

 التأمیني والح�ازي وحق األمت�از هالعین�ة الت�ع�ة وهي الرهن بنوع�ب�ان ماه�ة الحقوق 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

  8الصفحة   
  



 التقییممخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم و .23

 المعرفة والفھم  -أ
 التثبت من ماھیة الحق العیني وتمییزه عن الحق الشخصي . -1أ
 الوقوف على تقسیمات الحق العیني الى أصلي وتبعي ومعرفة الفرق بینھما -2أ
 مصادیق الحقوق العینیة   -3أ
 قیود حق الملكیة-4أ
  أسباب كسب الملكیة -5أ
 الحیازة والتقادم -6أ
 ارات الخاصة بالموضوع المھ  -ب 

 معرف الطالب لتقسیمات الحقوق المدنیة ومصادیقھا وطبیعتھا– 1ب
 معرفة المقصود بالحق العیني وتمییزه عن الحق الشخصي أي الدین – 2ب
 معرفة ماھیة الحق العیني األصلي والحق العیني التبعي - 3ب
 معرفة مصادیق تلك الحقوق -4ب
 عھا معرفة قیود الملكیة وأنوا-5ب
 خاللھا یتم أكتساب حق الملكیةمعرفة األسباب التي من  -6ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة .5
 تقریر  أوالتكلیف بأعداد أوراق عمل  .6
 طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانوني .7
 االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد .8

 
 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .6
 االختبارات الیومیة  .7
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .8
 امتحانات نصف السنة .9

 امتحانات نھایة السنة .10
 

 مھارات التفكیر -ج
 تكییف معنى حقوق االنسان-1ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -2ج
  -3ج
  -4ج

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم   -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
 التحلیل واالستنتاج  -4د

  9الصفحة   
  



 

الصفحة   
10 

 
  



 بنیة المقرر .24

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

الوحدة / المساق اسم 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

موضوع الحقوق  اضافة مخرجات التعلم 6 3
 العینیة 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

5 15 

 
 
 
 
 
 
 

 افة مخرجات التعلماض
 
 
 
 
 

مصادیق الحقوق 
 المدنیة

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 
قبل الولوج 
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
للمقارنة عمل 

بین القوانین 
 المقارنة

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 قیود حق الملكیة اضافة مخرجات التعلم 9 3

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
11 

 
  



 أسئلة بعد
االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

 أسباب أكتساب حق اضافة مخرجات التعلم 6 2
 الملكیة

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 
قبل الولوج 
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 اضافة مخرجات التعلم 20 7
التصرف القانوني ( 

+ العقد والوصیة ) 
 المیراث

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 اضافة مخرجات التعلم 10 3
األستیالء أي أحراز 

المباحات + األلتصاق 
 لشفعة+ ا

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

من االنتھاء 
فقرة ال شرح

وتكون 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
12 

 
  



 البنیة التحتیة  .25

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 تب المقررك 
      أخرى 

الكتاب المنھجي: محاضرات الحقوق العینیة , مستوحاة من عدة 
كتب متخصصة بدراسة الحقوق العینیة ومصادیقھا وقیودھا 

 وأسباب كسبھا
 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 تخصصة بمجال القانون المواقع اإللكترونیة الم

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

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

 

 القبول  .26

من  سئلةاأل
الواقع العملي 
تطبیقا لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

أوراق  بإعداد
 عمل أو تقریر 

الحیازة + التقادم +  اضافة مخرجات التعلم 10  3
 حقوق اإلرتفاق

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
أوراق  بإعداد

 عمل أو تقریر 
. طرح 3

تطبیقیھ أسئلة 
من الواقع 

 العملي
واالستعانة 
بالتطبیقات 

القضائیة 
  للمحاكم 

. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
13 

 
  



  المتطلبات السابقة

 30 أقل عدد من الطلبة 

 100 بة أكبر عدد من الطل

 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 ویتم 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 ةاإلضافی الخبراء المراجعین ألنشطة المجال ترك من البد بل
 البرنامج. مراجعة تقریر مسودة فقرات وصیاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الیوم االول

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

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

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 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

 اع مع أعضاء الھیئة التعلیمیةكفاءة البرنامج: اجتم 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

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

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

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

 اع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة.اجتم 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.

الصفحة   
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عة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة یقدم رئیس المراجعة التغذیة الراج      14:30 15
 التعلیمیة

 الختام 15:00 16

 

 (العمل والضمان)منوذج وصف املقرر 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .27

 قسم القانون   / المركز علمي القسم ال .28

 العمل والضمان  اسم / رمز المقرر .29

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .30

 السنھ الفصل / السنة .31

 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .32

 2021/ 16/10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .33

 أھداف المقرر .34

 لناف> ا 2015لسنه  37معرفة الطالب بطبعيه وماهية قانون  العمل والضمان  رقم -1
 بيان قانون العمل  ومفهومه  وعالقات العمل الفرديه واجلماعيه  وامهيته  -2
 
 
 

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

 ؛البرنامج.

الصفحة   
15 

 
  



 
 
 

 

 التقییموطرائق التعلیم والتعلم و مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 لعمل والضمان  امعرفھ قانون  أ
 التعریف بعقد العمل -2أ
 معرفھ الطالب  بحقوق العامل والتزاماتھ امام رب العمل   -3أ
 التي تتعلق  باوقات الدوام  األمور-4أ
 معرفھ الطالب باھم الخصائص الممیزه  لقانون العمل  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةاراتالمھاألھداف   -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
 ي طرح اسئلھ تطبیقیھ من الواقع العمل-3
 جعل وقت مخصص لطرح اسئلھ بعد 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  
 
 
 
 

 ة والقیمیة األھداف الوجدانی -ج
  اإلخالص-1ج
 القدوة الحسنھ -2ج
 الثناء -3ج

الصفحة   
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 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   وإیجادفي ضوء موضوع الدراسة  طرح اسئلھ تطبیقیھ من الواقع العملي 

 
 

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

 یف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظالتأھیلیة 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
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 البنیة التحتیة  .12

 حماضرات  للدكتور اثمر داود الشافعي  المطلوبة  ـ الكتب المقررة1

  2015لسنه  37قانون العمل الناف> رقم  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 احلضانه كتاب االليات القضائيه املتبعه يف اصدار وتنفي> احكام 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
.... 

 قاعدة التشريعات  العراقيه  وجمله احلقوق للجامعات العراقيه والعربيه 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   
 
 

 مراجعھ النصوص القانونیھ والشروحات ومحاولھ تعدیلھا 
 

 

 اصول الفقھ)منوذج وصف املقرر(

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

المام الطالب بماھمیھ  3  ولاأل
 قانون العمل 

مفھومھ واھم 
الخصائص التي یتمیز 

 بھا  

القاء 
 المحاضرات 

حضور 
 الطالب 

حقوق وواجبات  3 الثاني 
 العامل 

واھم التزامات صاحب 
 العمل 

طرح االسئلھ 
 على الطالب 

تكلیف الطالب 
باعداد ورقھ 

 عمل 
القاء  العمل  ااوقات عقد خصائص عقد العمل  3 الثالث

 المحاضرات 
اعداد ورقھ 

 عمل 
طرح اسئلھ  مصادر داخلیھ ودولیھ  مصادر قانون العمل  3 الرابع 

 على الطالب 
تكلیف الطالب 

 بورقھ عمل 
حضور  القاء محاضره  اجره العامل  نطاق قانون العمل  3 الخامس 

 الطالب 
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 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .35

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .36

 الفقھ أصول اسم / رمز المقرر .37

  البرامج التي یدخل فیھا .38

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .39

 السنة الفصل / السنة .40

 75 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .41

 2021-6-25 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .42

 أھداف المقرر .43

  ھذا العلم. موضوعاتوبیان  قواعده واالطالع على مصادره ة وطبیعونشاتھ  أصول الفقھ بیان تعریف 
 

 
 
 
 

 سات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))مراجعة أداء مؤس

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 

 لبرنامج.ا

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .44

الصفحة   
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 المعرفة والفھم  -أ
ي العلوم الفقھیھ الفقھ  واصلھ ومصادره, و بیان انواعھ واختالفھ عن باق أصولمعرفة ما ھیة  -1أ

 االخرى.
 الفقھ   أصولمفھوم  -2أ
 الفقھ  أصول أنواع -3أ
 المفاھیم والمصادیق  -4أ
  وضع اللغة   -5أ
 العملیة   األصول -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الفقھ  وانواعھ واصلھ  أصولمعرف الطالب طبیعة – 1ب
 الفقھ  أصولمعرفة مفھوم  – 2ب
 الفقھ   أصولع معرفة انوا– 3ب
 معرفة المفاھیم والمصادیق -4ب
 معرفة وضع اللغة -5ب
 معرفة األصول العملیة  -6ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة .9
 تقریر  أوالتكلیف بأعداد أوراق عمل  .10
 نيطرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانو .11
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا .12

 
 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .11
 االختبارات الیومیة  .12
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .13
 امتحانات نصف السنة .14
 امتحانات نھایة السنة .15

 
 مھارات التفكیر -ج

 الفقھ   أصولتكییف معنى -1ج
 ت وإشكالیات تتعلق بالموضوعطرح فرضیا -2ج
  -3ج
  -4ج

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم   -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
 التحلیل واالستنتاج  -4د

الصفحة   
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 بنیة المقرر .45

مخرجات التعلم  اتالساع األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

 الفقھ   أصولموضوع  اضافة مخرجات التعلم 2 2

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
یة شفھ

 وتحریریة

5 15 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

 أصولمعنى مفھوم 
 الفقھ  

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 
قبل الولوج 
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
حول عمل 

 األصول
العملیة 

 الصول الفقھ 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

المفاھیم والمصادیق  اضافة مخرجات التعلم 9 3
 والحجة والدلیل 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 العملي 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 رھاإلى غی

 اضافة مخرجات التعلم 6 2
وضع اللغة والعام 
والخاص والمطلق 

 والمقید  

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة 
قبل الولوج 
 إلى غیرھا

 .طرح أسئلة3
من الواقع 

تطبیقا العملي 
لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

باعداد أوراق 
  عمل أو تقریر

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

األصول العملیة عند  اضافة مخرجات التعلم 20 7
 المذاھب اإلسالمیة 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ أسئلة 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4
 أسئلة بعد

االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
یة شفھ

 وتحریریة

مصادر الحكم  اضافة مخرجات التعلم 10 3
 الشرعي  

إلقاء .1
 المحاضرات

طرح  .2
أسئلة بعد 

من االنتھاء 
فقرة ال شرح

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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 البنیة التحتیة  .46

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
  المقرركتب 
      أخرى 

الكتاب المنھجي: مجموعة محاضرات من مصادر الفقة 
اإلسالمي المختلفة واالستعانة بكتاب الموجز في أصول الفقھ 

 للمؤلف فاضل الصفار 
 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 أصول الفقھخصصة بمجال المواقع اإللكترونیة المت

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

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

 

 القبول  .47
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

وتكون 
من  سئلةاأل

الواقع العملي 
تطبیقا لشرح 

 النظري
التكلیف  .4

أوراق  بإعداد
 عمل أو تقریر 

 المصادر الثانویة  اضافة مخرجات التعلم 10  3

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
أوراق  بإعداد

 عمل أو تقریر 
. طرح 3

تطبیقیھ أسئلة 
من الواقع 

  العملي
. طرح 4

 أسئلة بعد
االنتھاء من 
شرح فقرة 

 لشروعقبل ا
 إلى غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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  ة أكبر عدد من الطلب

 (االوراق التجاریة) نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .48

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .49

 (االوراق التجاریة)  اسم / رمز المقرر .50

  البرامج التي یدخل فیھا .51

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .52

 سنوي الفصل / السنة .53

 60 (الكلي)دد الساعات الدراسیة ع .54

 10/2021-16 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .55

 أھداف المقرر .56

فـــي الجامعـــات قـــد یؤهـــل �عضـــهم لالنخـــراط فـــي مجـــال العمـــل  طل�ـــةوقواعـــده لمـــادة االوراق التجار�ةتـــدر�س ان 
القــانون ومجــاالت  اإلنســاني، وقــد �ختــار الكثیــر مــن هــؤالء الشــ�اب مهًنــا وأعمــاًال ذات صــلة بــدوائر تطبیــق هــذا

تتجاوز أهمیته �كثیر دوائـر التخصـص والعمـل المتصـل �حقـل هـذا  التجاري ومع ذلك فإن تدر�س القانون ، إنفاذه
القــانون ومجــاالت تطب�قــه، ذلــك أن تــدر�س هــذه الم�ــادئ ینطــوي علــى قــ�م وم�ــادئ وتطــو�ر اســتعدادات ذهن�ــة 

 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 ى من فرص مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 البرنامج.

الصفحة   
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 ثقافة معاصرة و�نسان�ة في المستقبل.و�نسان�ة وتر�و�ة ضرور�ة للتنشئة والتكو�ن وتشكیل 

بیان مفھوم الورقة التجاریة م�ن خ�الل تعریف�ھ وبی�ان وبی�ان المص�ادر الت�ي یس�تقي منھ�ا احكام�ھ ونط�اق تطبیق�ھ  
 وبیان االلیات الوقائیة والرقابیة والقمعیة لتنفیذ قواعده.

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .57

 معرفة والفھم ال -أ
 معرفة ماھیة القانون الدولي االنساني ، ونشأتھ ومصادره. -1أ
 التطور التاریخي للقانون الدولي االنساني .  -2أ
 العالقة ما بین القانون االنساني وحقوق االنسان. -3أ
 مصادر القانون االنساني. -4أ
 نطاق تطبیق القانون االنساني من حیث االشخاص واالعیان.  -5أ
 المبادئ االساسیة للقانون االنساني.  -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة قواعد القانون االنساني وتمییزھا من حقوق االنسان. – 1ب
 معرفة نطاق تطبیق القانون االنساني. – 2ب
 معرفة انواع النزاعات المسلحة والتمییز بینھا. – 3ب
 انون االنساني.معرفة الیات تطبیق قواعد الق    -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
 طرائق التقییم      

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

 
 مھارات التفكیر -ج

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

الصفحة   
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   -4ج
  

 بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة  -د 
 التخطیط والتنظیم  -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
  جالتحلیل واالستنتا  -4د

الصفحة   
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 بنیة المقرر .58

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

   

لقانون تعریف ا
الجاري 

واالوراق 
التجاریة 
ونشأتھا 

 ومصادرھا
 

. 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

   

التطور 
التاریخي 

للقانون 
التجاري 
ةاالوراق 
 التجاریة

 

.إلقاء 1
 اضراتالمح

. 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 للمقارنة 

بین قوانین 
 االوراق
الملغیة 

والقانون 
النافذ من 

الناحیة 
القانونیة 
 والعملیة

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

   

قة ما بین العال
القانون 

االتجاري 
والقوانین 
 االخرى.

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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. طرح 3 
أسئلة تطبیقیھ 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

نطاق تطبیق القانون    
 التجاري.

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

   
المبادئ االساسیة 
للقانون التجاري 

 واالوراق التجاریة.

. إلقاء 
 تالمحاضرا

.التكلیف 2
باعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
أسئلة تطبیقیھ 

من الواقع 
 العملي 

. طرح 4
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

اآللیات الوقتیة لتطبیق    
 القانون التجاریة

.إلقاء 
 المحاضرات

. طرح 2

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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 البنیة التحتیة  .59

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

, مقتبسة من عدة اق التجاریةاالورالكتاب المنھجي: محاضرات 
 ھذا الفرع من القانون التجاري.كتب متخصصة بدراسة 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون والسیاسة

 الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

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

أسئلة بعد 
االنتھاء من 

لفقرة شرح ا
وتكون األسئلة 

من الواقع 
العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف  .4
بإعداد أوراق 
 عمل أو تقریر

   

اآللیات الرقابیة 
والقمعیة  لتطبیق 
القانون التجاري 

 واالوراق التجاریة

. إلقاء 
 المحاضرات

.التكلیف 2
بإعداد أوراق 
 عمل أو تقریر 

. طرح 3
تطبیقیھ  أسئلة

من الواقع 
العملي 

واالستعانة 
بالتطبیقات 

القضائیة 
 للمحاكم  

. طرح 4
أسئلة بعد 

االنتھاء من 
شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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 القبول  .60
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 (منظمات) نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة مؤسسة التعلیمیةال .61

 قسم القانون  القسم الجامعي / المركز .62

 منظمات دولیة  اسم / رمز المقرر .63

  البرامج التي یدخل فیھا .64

 التعلم عن بعد    أشكال الحضور المتاحة .65

 سنوي الفصل / السنة .66

 ساعة   (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .67

 2021-2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .68

 أھداف المقرر .69

 لعالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))مراجعة أداء مؤسسات التعلیم ا

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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 تمكین الطالب من فھم منھج المنظمات الدولیة -１

 تمكین الطالب من ترجمة المفاھیم النظریة المعتمدة عالمیا من اعتماد الدراسة المقارنة -２
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .70

 المعرفة والفھم  -أ
 المنظماتیعرف مفھوم -1أ
 ماتیعرف انواع المنظ-2أ
 المنظمات وعناصرھا یعرف مضمون  -3أ
 الربط بین الدراسة االكادیمیة وحاالت وحاالت من الواقع العلمي 4أ

5-  

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 المالحظة – 1ب 
 المحاكات  – 2ب 
 االتقان– 3ب 

 الممارسة -4ب 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 طریقة المحاضرة -１
 ناقشةطریقة الم -２
 استراتیجیة العصف الذھني  -３
 استراتیجیة التعدیل المفاھیمي -４
 طرائق التقییم      
 اختبار التعرف -１

 اختبار المفتوحة -２

 االختبار المقالي غیر المحدد -３

 االختبارات القصیرة -４

 االختبارات النھائیة -５

 مھارات التفكیر -ج
 مھارات في حل المشكالت القانونیة  -1ج         

 ارات في حل المشكالت الواقعیةمھ -2ج
 مھارات في حل المشكالت الغراض تعمیق الفھم -3ج

   
 طرائق التعلیم والتعلم     

الصفحة   
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 طریقة المحاضرة -１

 طریقة المناقشة -２

 استراتیجیة العصف الذھني -３

 استراتیجیة التعدیل المفاھیمي -４

 
 طرائق التقییم    

 
 اختبار التعرف  -１

 اختبار المفتوحة -２

 لي غیر المحدداالختبار المقا -３

 االختبارات القصیرة -４

 االختبار النھائي -５

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
ً -1د   ان یتمكن من التعلم القانوني ذاتیا
 ان یطور المھارات التقریریة ویطورھا-2د
 ادراكیة ویطورھاان یمتلك خبرات واقعیة ذات تصورات -3د
 ان یكون لدیھ ھدف واضح یسعى لتحقیقھ-4د

الصفحة   
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 بنیة المقرر .71

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

 الفصل االول فھم الطالب  اسبوعیا 2 1-2-3-4

 إلقاء-۱
 المحاضرات

 التكلیف-۲
 باعداد أوراق

 و تقریرعمل ا
 طرح أسئلة-۳

بعد االنتھاء 
 من

شرح فقرة 
 قبل

 الشروع الى 
 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

احتواء الطالب  اسبوعیا 2 5-6-7-8
 الفصل الثاني للمعلومة

 إلقاء-۱
 المحاضرات

 التكلیف-۲
 باعداد أوراق
 عمل او تقریر

 طرح أسئلة-۳
بعد االنتھاء 

 من
شرح فقرة 

 قبل
 الشروع الى 

 ھاغیر

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

8-9-10-
 الفصل الثالث استیعاب الطالب اسبوعیا 2 11

 إلقاء-۱
 المحاضرات

 التكلیف-۲
 باعداد أوراق
 عمل او تقریر

 طرح أسئلة-۳
بعد االنتھاء 

 من
شرح فقرة 

 قبل
 الشروع الى 

 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

12-13-
 رابعالفصل ال فھم الطالب  اسبوعیا 2 14-15

 إلقاء-۱
 المحاضرات

 التكلیف-۲

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

الصفحة   
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 البنیة التحتیة  .72

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنجي  

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ت والبرمجیات ورش العمل والدوریا

 والمواقع االلكترونیة )
 والدولیة  تشریعات المقارنة

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 البحث المستمر في التخصص

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 باعداد أوراق
 عمل او تقریر

 

16-17-
احتواء الطالب  اسبوعیا 2 18-19

 الفصل الخامس للمعلومة

 طرح أسئلة-
بعد االنتھاء 

 من
شرح فقرة 

 قبل
 الشروع الى 

 غیرھا

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

20-21-
22-23- 

 اسبوعیا 2

 الفصل السادس الطالب استیعاب

 إلقاء-۱
 المحاضرات

 التكلیف-۲
 باعداد أوراق
 عمل او تقریر

 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

      

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

الصفحة   
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 فوة الجامعة كلیة الص المؤسسة التعلیمیة .73

  العلميقسم القانون  القسم  القسم الجامعي / المركز .74

 اصول التحقیق الجنائي والطب العدلي اسم / رمز المقرر .75

  البرامج التي یدخل فیھا .76

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .77

 السنة الفصل / السنة .78

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .79

 2021 / 6/  24 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .80

 أھداف المقرر .81

 تدريب الطلبة على دراسة املواد القانونية اخلاصة ابلتحقيق اجلنائي والطب العديل –أ 
تدريب الطلبة على استخدام النظر�ت العلمية والقانونية للتعامل مع اجلرائم والتحقيق فيها ومعرفة اسباب ارتكاب اجلرائم  –ب 

 واالشخاص املسؤولني عن ذلك
 ة النشاط االجرامي وكيفية التحقيق يف اجلرائم ومعرفة سبب ارتكاب اجلرمية دراس –ج 

 
 
 
 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .82

الصفحة   
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 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة شاملة عن التحقیق الجنائي والطب العدلي  -1أ
 والطب العدليالطریقة العلمیة في كتابة البحوث في مجال التحقیق الجنائي  -2أ
 تدریس طرق التحقیق االجرامي والصفات الخاصة بالمحققین والسبل الكفیلة بنجاحھم  -3أ
 معرفة النشاط االجرامي وكیفیة التعامل معھ والتحقیق في الجرائم.  -4أ
  -5أ
   -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تھیأت الكوادر القانونیة – 1ب
 اسة الظواھر القانونیة اعداد كادر بحثي لدر – 2ب
 معرفة الطالب اصول التحقیق االجرامي وقواعد الطب العدلي . – 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 محاضرات نظریة  – 1
 تكلیف الطلبة باعداد البحوث والتقاریر في التحقیق الجنائي والطب العدلي  – 2
 ي ضوء موضوع الدراسة .طرح اسئلة تطبیقیة من الواقع العملي ف – 3
 

 طرائق التقییم      
 

 امتحانات یومیة  – 1
 امتحانات نصف السنة  – 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
الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونیة ومن ثم قد اكتسب المھارات التي تمكنھ الن  -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

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

الصفحة   
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 بنیة المقرر .83

مخرجات التعلم  الساعات بوعاألس
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

 صفات المحقق اضافة مخرجات التعلم 2 2

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
باعداد اوراق 

العمل او 
 – 3تقریر 

طرح اسئلة 
بعد االنتھاء 

من شرح فقرة 
قبل الشروع 

 الى غیرھا

نات امتحا
شفھیة 

 وتحریریة

 ادلة االثبات اضافة مخرجات التعلم 5 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

 االستجواب  تعلماضافة مخرجات ال 3 3

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
باعداد اوراق 

عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح اسئلة 
تطبیقیة عن 

الواقع العملي 
طرح  – 4

اسئلة بعد 
االنتھاء من 
شرح فقرة 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة
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قبل االنتقال 
 الى غیرھا 

 الخبراء اضافة مخرجات التعلم 2 2

القاء  – 1
المحاضرات 

طرح  – 2
االسئلة بعد 
االنتھاء من 
شرح فقرة 
معینة قبل 

االنتقال الى 
 غیرھا 

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

 طبعات االصابع اضافة مخرجات التعلم 7 7

القاء  – 1
المحاضرات 

التكلیف  – 2
باعداد اوراق 

عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح اسئلة 
تطبیقیة عن 

الواقع العملي 
طرح  – 4

اسئلة بعد 
من  االنھاء

دراسة فقرة 
معینة وقبل 
االنتقال الى 

 اخرى

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة

 اسلوب االجرام  اضافة مخرجات التعلم  3 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 
ھیة شف

 وتحریریة 

 الجروح اضافة مخرجات التعلم  3 3
القاء  – 1

المحاضرات 
التكلیف  – 2

امتحانات 
شفھیة 

 وتحریریة 

الصفحة   
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 البنیة التحتیة  .84

 القراءات المطلوبة :
 ساسیة النصوص األ 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب املنهجية املقررة من الوزارة

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 املواقع االلكرتونية املتخصصة مبجال التحقيق اجلنائي والطب العديل

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
لمثال محاضرات الضیوف والتدریب ا

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

 

 القبول  .85
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 (مبادئ القانون الدولي االنساني)نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

باعداد اوراق 
عمل او 
 – 3تقاریر 

طرح االسئلة 
المتعلقة 
بالمادة 

الدراسیة قبل 
االنتقال الى 

موضوع 
 دراسي اخر 

 داء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))مراجعة أ
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 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .86

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .87

 (مبادئ القانون الدولي االنساني)  اسم / رمز المقرر .88

  البرامج التي یدخل فیھا .89

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .90

 سنوي الفصل / السنة .91

  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .92

 25/6/2021 إعداد ھذا الوصف تاریخ  .93

 أھداف المقرر .94

وقواعده للش�اب فـي الجامعـات قـد یؤهـل �عضـهم لالنخـراط فـي مجـال  الدولي االنساني تدر�س م�ادئ القانون ان 
ـــا وأعمـــاًال ذات صـــلة بـــدوائر تطبیـــق هـــذا القـــانون  العمـــل اإلنســـاني، وقـــد �ختـــار الكثیـــر مـــن هـــؤالء الشـــ�اب مهًن

ذلك فإن تـدر�س القـانون الـدولي اإلنسـاني تتجـاوز أهمیتـه �كثیـر دوائـر التخصـص والعمـل ومع ، ومجاالت إنفاذه
المتصــل �حقــل هــذا القــانون ومجــاالت تطب�قــه، ذلــك أن تــدر�س هــذه الم�ــادئ ینطــوي علــى قــ�م وم�ــادئ وتطــو�ر 

 في المستقبل. استعدادات ذهن�ة و�نسان�ة وتر�و�ة ضرور�ة للتنشئة والتكو�ن وتشكیل ثقافة معاصرة و�نسان�ة

بیان مفھوم القانون الدولي االنساني من خ�الل تعریف�ھ وبی�ان وبی�ان المص�ادر الت�ي یس�تقي منھ�ا احكام�ھ ونط�اق 
 تطبیقھ  وبیان االلیات الوقائیة والرقابیة والقمعیة لتنفیذ قواعده.

 
 
 
 
 

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .95

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة ماھیة القانون الدولي االنساني ، ونشأتھ ومصادره. -1أ
 التطور التاریخي للقانون الدولي االنساني .  -2أ
 العالقة ما بین القانون االنساني وحقوق االنسان. -3أ
 مصادر القانون االنساني. -4أ
 نطاق تطبیق القانون االنساني من حیث االشخاص واالعیان.  -5أ
 االساسیة للقانون االنساني.المبادئ   -6أ
 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة قواعد القانون االنساني وتمییزھا من حقوق االنسان. – 1ب
 معرفة نطاق تطبیق القانون االنساني. – 2ب
 معرفة انواع النزاعات المسلحة والتمییز بینھا. – 3ب
 .معرفة الیات تطبیق قواعد القانون االنساني    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة .5
 التكلیف بأعداد أوراق عمل أو تقریر  .6
 طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانوني .7
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا .8

 قییم طرائق الت     
 الحضور الیومي .6
 االختبارات الیومیة  .7
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .8
 امتحانات نصف السنة .9

 امتحانات نھایة السنة .10
 

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

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

 التخطیط والتنظیم  -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
  جالتحلیل واالستنتا  -4د
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	نموذج وصف المقرر (العمل والضمان)

