
























  
 1الصفحة 

 
  

 

 المرحلة االولى                                            

 القانون الدستوري  وصف المقرر                           

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 القانون الدستوري  اسم / رمز المقرر .3

  خل فيهاالبرامج التي يد .4

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021-6-25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  .قانونال هذا موضوعاتوبيان  واالطالع على مصادرهقواعده  وطبيعة ونشاته  القانون الدستوريعريف ت بيان

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

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم  .10



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المعرفة والفهم  -أ

 .القوانين االخرىعن باقي واصله ومصادره, و بيان انواعه واختالفه  القانون الدستوريهية معرفة ما  -1أ

 نظريات نشأت الدولة  -2أ

 النظام الدستوري في العراق -3أ

 اركان الدولة  -4أ

  النظم االنتخابية  -5أ

 دول أنواع ال -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  وانواعه واصله القانون الدستوريطبيعة معرف الطالب – 1ب

 معرفة نظريات نشأة الدولة  – 2ب

 النظام الدستوري في العراق معرفة - 3ب

 معرفة اركان الدولة وأنواع الدول -4ب

 النظم االنتخابية واالنتخابات معرفة-5ب

 الدساتير أنواع الدول ومعرفة  -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية اء المحاضراتلقإ .1

 عمل أو تقرير  أوراق بأعدادالتكليف  .2

 وإيجاد التكييف القانوني الدراسةموضوع طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء  .3

 قبل الولوج إلى غيرهافقرة  شرح الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من إتاحة .4

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .1

 اليوميةاالختبارات   .2

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .3

 امتحانات نصف السنة .4

 امتحانات نهاية السنة .5

 

 مهارات التفكير -ج

 القانون الدستوري معنى تكييف -1ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -2ج

  -3ج

  -4ج

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

 التخطيط والتنظيم   -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

  العمل المشترك الجماعي -3د

 التحليل واالستنتاج  -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 2 2
القانون موضوع 

  الدستوري 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافة مخرجات التعلم

 

 

 

 

 

 ري معنى القانون الدستو

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

عمل للمقارنة 

بين قوانين 

والقانون الدول 

الدستوري في 

من العراق 

الناحية القانونية 

  والعملية

 امتحانات شفهية

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 9 3
نظم االنتخابات والرقابة 

 الدستورية

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 غيرها

 نظريات نشأة الدولة  ة مخرجات التعلماضاف 6 2

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 ع الدول والدساتيرأنوا    اضافة مخرجات التعلم 20 7

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 10 3
الدول الموحدة والدول 

  البسيطة

قاء .إل1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

التكليف  .4

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 10  3

النظام الدستوري في 

 2003العراق قبل عام  

 2003وبعد عام 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 ألساسية النصوص ا 

 كتب المقرر 

      أخرى 

القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق , الدكتور الكتاب المنهجي: 

 حميد حنون خالد

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 سةالمواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسيا

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 بناء على التكليف المسبق من ورقة عمل أو تقرير اعده القاء الطالب ما 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 قرر )تاريخ القانون وقانون حمورابي(نموذج وصف الم

 

 

الواقع العملي 

واالستعانة 

بالتطبيقات 

القضائية 

 للمحاكم  

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((
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 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون   القسم الجامعي / المركز .2

 تاريخ القانون وقانون حمورابي اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة  الفصل / السنة .6

 60 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .7

 2021-6-25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

 

 يعرف مفهوم تاريخ القانون وقانون حمورابي

 يعرف أثار النظم البدائية لتاريخ القانون

 يعرف تطور تاريخ القانون وقانون حمورابي 

 نية يعرف تطور القانون والنظام السياسي وقانون الدولة الروما

 يعرف شروط صحة الزواج وأنواعه في القانون الروماني 

 

 يعرف عصر انتشار النظام القانوني االسالمي في العراق

 

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

 القاء المحاضرات النظرية -1أ  

 التكليف بإعداد أوراق عمل أو تقرير -2أ   

 طرح أسئلة تطبيقية في ضوء موضوع الدراسة لتاريخ القانون -3أ   

 طرح اسئلة تطبيقية في موضوع الدراسة لقانون حمورابي-4أ   

 إتاحة الفرصة لطرح االسئلة بعد انتهاء شرح الفقرة قبل االنتقال الى فقرة أخرى -5أ   

 األطار التاريخي لقانون حمورابي-6أ   

 عام ونظم القانون الخاصدراسة نظم القانون ال-7أ   

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة الطلبة مفهوم تاريخ القانون وقانون حمورابي        -1ب

 معرفة الطلبة العصور التاريخية وعصور قبل التاريخ واإلطار التاريخي لدولة البابلية-2ب

 معرفة الطلبة نشوء القانون وتطوره ومصادر شريعة حمورابي -3ب

 معرفة الطلبة المركز القانوني للفرد وشروط صحة الزواج وأنواعه -4ب

 معرفة الطلبة نظام الحكم والنظام القضائي -5ب

  - 2معرفة الطلبة طبقات المجتمع وقانون األحوال الشخصية والتشريعات االقتصادية ب -6ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية -1

 ليف بإعداد أوراق عمل أو تقرير التك-2

 طرح أسئلة تطبيقية في ضوء موضوع الدراسة -3

 أتاحة الفرصة للطالب لطرح االسئلة بعد انتهاء من شرح فقرة قبل االنتقال غلى فقرة أخرى-4

 

 

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي -1

 االختبارات اليومية  -2

 طرح األسئلة الفكرية ومناقشتها -3

 ف السنة امتحان نص -4

 امتحان نهاية السنة  -5

 

 

 مهارات التفكير -ج

ً  -1ج           أن يتمكن من التعلم القانون ذاتيا

 أن يطور المهارات التقريرية ويطورها-2ج

 ان يمتلك خبرات واقعية-3ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -4ج
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 ساسية النصوص األ 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 الكتاب المنهجي :محاضرات عن تاريخ القانون وقانون حمورابي

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 المواقع االلكترونية المتخصصة بمجال القانون  والسياسة 

ل على سبيل المثال الخدمات االجتماعية ) وتشم

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما أعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف

 

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

 التخطيط والتنظيم -1د 

 إدارة الوقت وتقسيمة -2د

 العمل المشترك الجماعي -3د

 التحليل واالستنتاج-4د         

  

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 أضافة مخرجات التعليم  2 2
تاريخ القانون وقانون 

 حمورابي 

 ألقاء محاضرات

التكليف -2

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

طرح االسئلة -3

من شرح المادة 

 اليومية 

امتحان شفهي 

 وتحريري
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 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحة   
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 االجرام  والعقاب وصف المقرر                                  

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 علمي االجرام والعقاب اسم / رمز المقرر .3

  Zoom – model البرامج التي يدخل فيها .4

 الكتروني  –حضوري  أشكال الحضور المتاحة .5

 نظام السنويال الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

معرفة اسباب ارتكاب الظاهرة االجرامية في المجتمع بوصفها مالزمة لذلك المجتمع وموجودة فيه واهم العوامل المؤدية 

سير هذه الظواهر السلبية, ومقابلة تلك الجرائم بردود افعال اليها وابرز النظريات التي ساقها علماء النفس واالجتماع من تف

 مناسبة لها والتي تأخذ صورة العقاب المفروض من قبل المشرع 

 

 عالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم ال

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

 تاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم الم

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



الصفحة   
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 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة شاملة عن علم االجرام والعقاب من حيث المفهوم والخصائص والعناصر -1أ

 لهم النظريات المفسرة للظاهرة االجرامية -2أ

 اساليب وطرق البحث العلمية -3أ

 اسباب ارتكاب الظاهرة االجرامية -4أ

 مفهوم العقوبة وخصائصها  -5أ

 اهمية وانواع المؤسسات العقابية  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لكي يعرف الطالب مفهوم الجريمة – 1ب

 العقوباتمعرفة انواع  – 2ب

 معرفة انواع المؤسسات العقابية – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اعطاء المحاضرات -1

 تكليف الطلبة باعداد اوراق عمل -2

 طرح االسئلة داخل المحاضرة -3

 

 

 

 طرائق التقييم      

 عن طريق الحضور اليومي -1

 عن طريق االختبارات المتكررة -2

 التحضير والمناقشات اليومية -3

 االمتحانات النهائية -4

 مهارات التفكير -ج

 عن طريق طرح االسئلة الواقعية والعملية  -1ج

 طرح اهم الوقائع االجرامية على الطلبة  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

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

 المحاضرات النظرية -1د

 ناقشات اوراق العملم -2د

 العمل المشترك  -3د

    -4د



الصفحة   
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 الكتاب المنهجي المعتمد وتعزيزه ببعض المصادر االخرى 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

والمواقع االلكترونية العمل والدوريات والبرمجيات 

) 

 موقع الشبكة العالمية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 قيام الطالب بإلقاء ورقة العمل المكلف بها 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 االول
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الثاني
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الثالث
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الرابع
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الخامس
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 السادس
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 السابع
ومشاركة 

 وامتحانات
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 )حقوق انسان(موذج وصف المقررن

   

 حقوق االنسان وصف المقرر                            

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 حقوق انسان اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 عيأسبو أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021-6-24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 بيان تعريف حقوق األنسان ونشاتها وطبيعة  قواعدها واالطالع على مصادرها وانواعها وبيان موضوعات هذه الحقوق. 

 يين لحقوق األنسان.االعالن العالمي لحقوق األنسان والعهدين الدول

 

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

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



الصفحة   
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 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة ما هية حقوق األنسان واصلها ومصادرها, و بيان انواعها واختالفها عن باقي الحقوق. -1أ

 االعتراف المعاصر بحقوق االنسان -2أ

 التطور التاريخي لحقوق األنسان    -3أ

 األنسان في الشريعة االسالميةحقوق -4أ

 تجارب حقوق االنسان في األنظمة الديمقراطية  -5أ

 المواثيق الدولية واالقليمية والتشريعات الوطنية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرف الطالب طبيعة حقوق االنسان وانواعها واصلها – 1ب

 معرفة التطور التاريخي لهذه الحقوق – 2ب

 رفة حقوق االنسان في الشريعة االسالميةمع- 3ب

 امعرفة االعتراف المعاصر بحقوق االنسان -4ب

 معرفة وبيان تجارب  حقوق االنسان في األنظمة الديمقراطية-5ب

 معرفة المواثيق  الدولية واالقليمية والتشريعات الوطنية -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .5

 ف بأعداد أوراق عمل أو تقرير التكلي .6

 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .7

 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .8

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .6

 االختبارات اليومية  .7

 قشتهاطرح أسئلة فكرية ومنا .8

 امتحانات نصف السنة .9

 امتحانات نهاية السنة .10

 

 مهارات التفكير -ج

 تكييف معنى حقوق االنسان-1ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -2ج

  -3ج

  -4ج

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

 م التخطيط والتنظي  -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 العمل المشترك الجماعي  -3د

 التحليل واالستنتاج  -4د



الصفحة   
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 موضوع حقوق االنسان  اضافة مخرجات التعلم 2 2

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافة مخرجات التعلم

 

 

 

 

 

 انواع حقوق االنسان

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

رح أسئلة .ط3

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 9 3
المواثيق الدولية واالقليمية 

 والتشريعات الوطنية

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 العملي  الواقع

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 6 2
تطور حقوق االنسان 

 واصلها

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 شرح النظريل

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

 اضافة مخرجات التعلم 20 7
حقوق االنسان في   

 الشريعة االسالمية 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

من  بعد االنتهاء

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 10 3
االعتراف الدولي 

 المعاصر بحقوق االنسان

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 

من الواقع 

العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

التكليف  .4

بإعداد أوراق 

 ل أو تقرير عم

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 10  3
ماهية حقوق االنسان  

 وضماناتها

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

. 4الواقع العملي 

طرح أسئلة بعد 

االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

فهية امتحانات ش

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

الكتاب المنهجي: محاضرات حقوق االنسان, مقتبسة من عدة كتب 

 متخصصة بدراسة حقوق االنسان في القوانين الداخلية والدولية.

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

لدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية العمل وا

) 

 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسياسة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 ق القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسب

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 مدخل الشريعة االسالمية وصف المقرر     

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 

 شريعة اسالمية

  البرامج التي يدخل فيها .4

 بوعيأس أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021-6-24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  الحكم الشرعي وانواعه وخصائصه ومصادر االحكام الشرعية .بيان 

 بيان معنى الفقه االسالمي وخصائصه ونشوءه وتطوره

 لتشريع االسالميالتعريف بالشريعة االسالمية وبيان اسس ا 

 

 

ما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً ع

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة الحكم الشرعي وتحديد معناه وبيان انواعه وعناصره وخصائصه. -1أ

 مصادر االحكام الشرعية ,اصلية وتبعية -2أ

 تحديد معنى الفقه االسالمي وخصائصه   -3أ

 االسالمية  معرفة معنى الشريعة -4أ

 ـ بيان اسس التشريع االسالمي 5أ

 معرفة القواعد الكلية  الفقهية -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرف الطالب المقصود بالشريعة االسالمية واحكامها– 1ب

 االلمام باالحكام الشرعية ومعرفة مصادرها وانواعها  – 2ب

 به  التعرف بالفقه االسالمي ,نشوءه ومذاه – 3ب

 االلمام بالقواعد الفقهية االسالمية والتي تؤكد النزعة االجتماعية في الشريعة -4ب

 -5ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .9

 تقرير  أوالتكليف بأعداد أوراق عمل  .10

 يطرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانون .11

 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .12

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .11

 االختبارات اليومية  .12

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .13

 امتحانات نصف السنة .14
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 امتحانات نهاية السنة .15

 

 مهارات التفكير -ج

 الميتكييف معنى االحكام الشرعية والفقه االس-1ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -2ج

  -3ج

  -4ج

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

 التخطيط والتنظيم   -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 العمل المشترك الجماعي  -3د

 التحليل واالستنتاج  -4د
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 قرربنية الم .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 2 2
موضوع الشريعة 

 االسالمية

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية

5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 اضافة مخرجات التعلم

 

 

 

 

 

الحكم الشرعي وانواعه 

 وخصائصه

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

لمقارنة لعمل 

 بين المذاهب

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية

 الفقه االسالمي ومذاهبه اضافة مخرجات التعلم 9 3

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

امتحانات 

فهية ش

 وتحريرية
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باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

 اضافة مخرجات التعلم 6 2

المقصود العام بالشريعة 

واهم القواعد الفقهية 

 االسالمية

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 20 7
حقوق االنسان في   

 الشريعة االسالمية 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 مدخل لدراسة الشريعة االسالمية الكتاب المنهجي: ال

إلى  لشروعا

 غيرها

 مفهوم الحق اضافة مخرجات التعلم 10 3

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

فقرة ال شرح

سئلة وتكون األ

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .4

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية

 السالمياسس التشريع ا اضافة مخرجات التعلم 10  3

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

 . طرح أسئلة 3

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 والشريعةالمواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

سات محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدرا

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 )اللغة العربية(نموذج وصف المقرر       

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 اللغة العربية اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 26/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 المقرر أهداف .9

 تطوير مهارات الطلبة في القراءة والكتابة .1

 االستعمال الصحيح لاللفاظ والتراكيب عند الكتابة .2

 المحافظة على سالمة اللغة العربية لدى الطلبة وعدم نسيانهم الهم قواعدها. .3

 العمل على تطوير المهارات المعرفية والسلوكية في إطار اللغة العربية بغية تمكينهم من أداء .4

 المهمات المطلوبة منهم في المجتمع.

 

 

 

 ليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التع

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

 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 أن يعين المتخرج مكونات الكالم العربي, وأقسام الكالم واأللفاظ -1أ

 معرفة المبتدأ والخبر -2أ

 معرفة إن وأخواتها وعملها في الكالم  -3أ

 واتها وعملها في الكالممعرفة كان واخ -4أ

 التعرف على األخطاء الشائعة في اللغة وطرق تجنب الوقوع فيها  -5أ

 التعرف على الفرق بين الظاء والضاد  -6أ

 التعرف على األفعال الثالثة وقواعدها -7أ

 التعرف على الفاعل وانواعه واحكامه وكذلك معرفة النائب عنه واغراض حذف الفاعل. -8أ

 على العدد واحكامهالتعرف  -9أ

 معرفة احكام التاء واحكام االلف الينة -10أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ضرورة معرفة الطالب لقواعد اللغة العربية - 1ب

 تفيد الطالب في االبتعاد عن األخطاء التي يمكن ان يقع بها  – 2ب

 تدريب الطلبة على القراءة السليمة والكتابة الصحيحة – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء -1

 الوصف -2

 المناقشة -3

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 الحضور اليومي .16

 االختبارات اليومية  .17

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .18

 امتحانات نصف السنة .19

 امتحانات نهاية السنة .20

 

 

 

 مهارات التفكير -ج

 كريم في حدود الموضوع المطروحطرح تساؤالت تخص اللغة ومتعلقة بالقران ال-1ج

 عرض مسألة نحوية أو لغوية للمناقشة وابداء اآلراء واألفكار التي تجول في اذهان الطلبة-2ج

 -3ج

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

 التخطيط والتنظيم  -1د

 ت وتقسيمهإدارة الوق -2د

 العمل المشترك الجماعي -3د

 التحليل واالستنتاج-4د    
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الكالم وما يتألف منه إضافة مخرجات التعلم 2 1

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 نتهاء المحاضرةا

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 المبتدأ والخبر إضافة مخرجات التعلم 2 2

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 كان واخواتها إضافة مخرجات التعلم 2 3

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 المناقشةو

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 ان واخواتها إضافة مخرجات التعلم 2 4

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 كتابة الهمزة  إضافة مخرجات التعلم 2 5

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

شفهية  امتحانات

 وتحريرية

 الجملة الفعلية إضافة مخرجات التعلم 2 6

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الفاعل إضافة مخرجات التعلم 2 7

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 العدد وتميزه ضافة مخرجات التعلمإ 2 8

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 احكام التاء وااللف إضافة مخرجات التعلم 2 9
 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 كتاب الشامل في اللغة العربية وهو موجه لطلبة الجامعات-1

 ة العربية لغير للقسام غير االختصاصكتاب اللغ -2

 المواقع االلكترونية الخاصة باللغة العربية-3

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

 محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات

 الميدانية ( 

 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

 حذف االلف اللينة التعلم إضافة مخرجات 2 10

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 إضافة مخرجات التعلم 2 11
الفرق بين الظاء 

 والضاد

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 لتعلمإضافة مخرجات ا 2 12
األخطاء الشائعة في 

 اللغة

 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد 

 انتهاء المحاضرة

 والمناقشة

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 ( Introduction to study law) نموذج وصف المقرر                                

 وصف المقرر                                                 

 

 كلية الصفوة الجامعة ميةالمؤسسة التعلي .1

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 (  Introduction to study law)  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 25/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 ف المقررأهدا .9

للطلبة في الجامعات قد يؤهل بعضهم لالنخراط في مجال العمل الحقوقي والدفاع عن   لمدخل لدراسة القانونان تدريس موضوع ا

حقوق االفراد ومساعدة االفراد في حال كان الطرف االجنبي موجودا في النزاع او العالقة القانونية وكذلك يؤهل الطلبة لمعرفة 

لمدخل لدراسة للمصطلحات القانونية بعيدا عن الترجمة الحرفية التي ال تكون دقيقة اطالقا,  ذلك فإن تدريس ا التسميات الصحيحة

تتجاوز أهميته بكثير دوائر التخصص والعمل المتصل بحقل هذا القانون ومجاالت تطبيقه, ذلك أن  القانون باللغة االنكليزية 

مصطلحات وتطوير استعدادات ذهنية وإنسانية وتربوية ضرورية للتنشئة تدريس هذه المصادر ينطوي على قيم ومبادئ و

 والتكوين وتشكيل ثقافة معاصرة وإنسانية في المستقبل.

بيان الترجمة الصحيحة لكل مصطلح قانوني يدرسه طلبة القانون اضافة الى االطالع على كيفية تركيب الجمل المفيدة مع 

فل ان المادة تتناول مواضيعا مهمة تنفع كثقافة قانونية كما في الوحدة االولى , ومادة ال تقل استخدام تلك المصطلحات , كما ال نغ

 اهمية عن مادة المدخل لدراسة القانون باللغة العربية من حيث بيان مصادر القانون والحق وفروع القانون.

 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 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة المصطلحات القانونية  -1أ

 كيفية اختيار الكلمة المناسبة في الوصف القانوني  .  -2أ

 كيفية فهم العقود والبنود المكتوبة باللغة االنكليزية. -3أ

 كيفية كتابة دعوى باللغة االنكليزية . -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة الترجمة القانونية الصحيحة . – 1ب

 معرفة االساس الفلسفي للقاعدة القانونية . – 2ب

 معرفة االساس الفلسفي للحق القانوني – 3ب

 معرفة ماهي مصادر الحق.    -4

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .1

 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .2

 ة وإيجاد التكييف القانونيطرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراس .3

 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .4

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .1

 االختبارات اليومية  .2

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .3

 امتحانات نصف السنة .4

 امتحانات نهاية السنة .5

 

 مهارات التفكير -ج

 شكاليات تتعلق بالموضوعطرح فرضيات وإ  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

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

 التخطيط والتنظيم  -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 العمل المشترك الجماعي  -3د

 التحليل واالستنتاج   -4د
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 بنية المقرر .11

 اعاتالس األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 مقدمة عن القاعدة القانونية  1 1-2

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 يريةوتحر

 بيان مصادر االلتزام بشكل عام   1 2-5

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

عمل حول 

موضوع 

الدعوى وكيفية 

رفعها حسب 

تساؤالت يتم 

طرحها 

على  وتوزيعها

الطلبة على شكل 

 مجموعات

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

5-8  1 
 الدين والعرف

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

8-12 4   

إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 التشريع  1 12-15

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 فروع القانون  1 15-30

.إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 ريالنظ

التكليف  .4

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

  1 
الحق من الناحية القانونية )اساسه 

 واركانه وعناصره ومصادره(

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف بإعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

الكتاب المنهجي: محاضرات في احكام ومصادر االلتزام, مقتبسة من عدة 

لعبد  1,2لمدني منها : مصادر االلتزام جكتب متخصصة بدراسة القانون ا

الرزاق السنهوري, القانون المدني لمصطفى العوجي, االلتزام لمحمد ابو 

 العينين, وغيرها من المصادر.

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 جال القانون والسياسةالمواقع اإللكترونية المتخصصة بم

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

                               

 

 

 

 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

الواقع العملي 

واالستعانة 

بالتطبيقات 

 كم  القضائية للمحا

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها
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 المرحلة الثانية

 )االلتزامات(نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر                                   

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .14

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .15

 تزام ( ) مصادر واحكام االل اسم / رمز المقرر .16

  البرامج التي يدخل فيها .17

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .18

 سنوي الفصل / السنة .19

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

 25/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

الحقوقي والدفاع عن ل في الجامعات قد يؤهل بعضهم لالنخراط في مجال العم موضوع احكام ومصادر االلتزام للطلبةتدريس ان 

حقوق االفراد في المسائل المدنية المتعلقة بالدائنية والمديونية واسترجاع الحقوق فيما يخص االلتزامات التي تنشا عن اسباب 

ون خمسة ال غير وتتمثل بالعقد , االرادة المنفردة, العمل النافع )الكسب بدون سبب( , العمل الضار )المسؤولية التقصيرية( والقان

ومع ذلك فإن تدريس , , وقد يختار الكثير من هؤالء الشباب مهنًا وأعمااًل ذات صلة بدوائر تطبيق هذا القانون ومجاالت إنفاذه

تتجاوز أهميته بكثير دوائر التخصص والعمل المتصل بحقل هذا القانون ومجاالت تطبيقه, ذلك أن مصادر واحكام االلتزام 

قيم ومبادئ وتطوير استعدادات ذهنية وإنسانية وتربوية ضرورية للتنشئة والتكوين وتشكيل  ينطوي على المصادرتدريس هذه 

 ثقافة معاصرة وإنسانية في المستقبل.

بيان مصادر واحكام االلتزام  من خالل بيان معنى االلتزام واوصافه وانواعه ثم بيان مصادره )العقد , االرادة المنفردة, العمل 

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

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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سبب( , العمل الضار )المسؤولية التقصيرية( والقانون ( , وما يترتب عليه من اثر من حيث التنفيذ )التنفيذ  النافع )الكسب بدون

الطبيعي , والتنفيذ بمقابل , والتنفيذ الجبري( , كما نبين الضمان العام ووسائل المحافظة عليه )الدعوى غير المباشرة , الدعوى 

لحبس للضمان والحجر على المدين المفلس( , واخيرا بيان اوصاف االلتزام من اجل البولصية, دعوى عدم نفاذ التصرفات, ا

 وشرط وتعدد للمحل واالطرافـ وانقضاء االلتزام بالوفاء اوبما يعادله او بدون وفاء.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم  -أ

 صادره.معرفة ماهية االلتزام  ونشأته وم -1أ

 التطور التاريخي لاللتزام .  -2أ

 العالقة ما بين االلتزام ومصادره. -3أ

 مصادر االلتزام . -4أ

 كيفية  تنفيذ االلتزام .  -5أ

 كيفية انقضاء االلتزام وطرق انقضائه.  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة مصادر االلتزام . – 1ب

 المدنية . معرفة كيف تقوم المسؤولية – 2ب

 معرفة كيفية تنفيذ االلتزام . – 3ب

 معرفة كيف ينقضي االلتزام .    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .5

 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .6

 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .7

 فرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرهاإتاحة ال .8

 طرائق التقييم      
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 الحضور اليومي .6

 االختبارات اليومية  .7

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .8

 امتحانات نصف السنة .9

 امتحانات نهاية السنة .10

 

 مهارات التفكير -ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

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

 التخطيط والتنظيم  -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 العمل المشترك الجماعي  -3د

  جالتحليل واالستنتا  -4د



الصفحة   

38 
 

  

 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم وحدة / المساق أو الموضوعاسم ال

1-2 4  

مقدمة عن مصادر االلتزام وانواع 

العقود وفرق االلتزام الطبيعي عن 

المدني ومراجعة لمادة المدخل لدراسة 

 القانون

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

فقرة قبل شرح 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 تعريف االلتزام وانواعه  4 2-5

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

حول عمل 

موضوع االلتزام 

واعه حسب وان

تساؤالت يتم 

طرحها 

وتوزيعها على 

الطلبة على شكل 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 مجموعات

5-8   

 العقد 

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

8-12 4   

إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 االرادة المنفردة  4 12-15

. إلقاء 

 حاضراتالم

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

 العمل الضار والعمل النافع   4 15-30

.إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

قرة شرح الف

وتكون األسئلة 

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 تنفيذ االلتزام واوصافه   

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف بإعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

الواقع العملي 

واالستعانة 

 بالتطبيقات

 القضائية للمحاكم  

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

, مقتبسة من عدة في احكام ومصادر االلتزامالكتاب المنهجي: محاضرات 

لعبد  1,2القانون المدني منها : مصادر االلتزام جدراسة كتب متخصصة ب

الرزاق السنهوري, القانون المدني لمصطفى العوجي, االلتزام لمحمد ابو 

 العينين, وغيرها من المصادر.

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 نية المتخصصة بمجال القانون والسياسةالمواقع اإللكترو

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق

 

 القبول  .26

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  عدد من الطلبة  أكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 غيرها
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 )عقوبات عام( موذج وصف المقرران

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون   القسم الجامعي / المركز .2

 قانون العقوبات / القسم العام اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/  6/  24 إعداد هذا الوصف تاريخ  .8

 أهداف المقرر .9

 تدريب الطلبة على دراسة المواد القانونية الخاصة بقانون العقوبات القسم العام –أ 

 تدريب الطلبة على استخدام النظريات العلمية والقانونية للتعامل مع احكام قانون العقوبات العام  –ب 

 كام العامة لها . دراسة الجرائم والعقوبات واالح –ج 

 

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

 وصف البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بينها وبينالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة شاملة عن الجرائم والعقوبات  -1أ

 الطريقة العلمية في كتابة البحوث في مجال قانون العقوبات القسم العام -2أ

 ئم . تدريس الجرائم والعقوبات والمبادئ العامة التي تحكم الجرا -3أ

 معرفة سلطات الدولة في تجريم االفعال وايقاع العقوبات والمبادئ العامة التي تحكم اختصاصات الدولة في ذلك .  -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تهيأت الكوادر القانونية – 1ب

 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواهر القانونية  – 2ب

 الجرائم والظروف العامة والخاصة لها . معرفة الطالب انواع – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية  – 1

 تكليف الطلبة بإعداد البحوث والتقارير في المبادئ العامة لقانون العقوبات .  – 2

 طرح اسئلة تطبيقية من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 3

 

  طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية  – 1

 امتحانات نصف السنة  – 2

 امتحانات نهاية السنة  – 3
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 تقييم االساتذة للطلبة من خالل المناقشات اليومية والحضور اليومي  – 4

 مهارات التفكير -ج

 تهيأة كوادر قانونية لخدمة مؤسسات الدولة  -1ج

لقانونية ومن ثم قد اكتسب المهارات التي تمكنه من ممارسة الوظائف الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم ا -2ج

 القانونية 

 -3ج

  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية – 1

 بحوث التخرج للمراحل المنتهية  – 2

 تطبيق في المحاكم المختصة – 3

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية  – 1

  امتحانات نصف السنة – 2

 امتحانات نهاية السنة  – 3

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

 محاضرات نظرية  -1د

 مناقشة بحوث الطلبة -2د

 التحليل واالستنتاج-3د

    -4د
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 )القانون االداري( نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 سم القانون ق  القسم الجامعي / المركز .2

 القانون االداري اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/  6/  24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ة بالقانون االداري تدريب الطلبة على دراسة المواد القانونية الخاص –أ 

 تدريب الطلبة على استخدام النظريات العلمية والقانونية للتعامل مع االشخاص المعنوية والطبيعية في اطار القانون االداري –ب 

 دراسة نشاط االدارة وهيكلها التنظيمي  –ج 

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ

 رفة شاملة عن القانون االداري مع -1أ

 الطريقة العلمية في كتابة البحوث في مجال القانون االداري -2أ

 تدريس نظريات اساس القانون االداري والتنظيم االداري للدولة واالشخاص المعنوية -3أ

 حكام العقود االدارية . معرفة نشاط السلطات االدارية من خالل معرفة اركان القرار االداري وكذلك االطالع على ا -4أ

  -5أ

   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تهيأت الكوادر القانونية – 1ب

 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواهر القانونية  – 2ب

 معرفة الطالب احكام القانون االداري – 3ب

 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية  – 1

 اد البحوث والتقارير في القانون االداري تكليف الطلبة باعد – 2

 طرح اسئلة تطبيقية من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 3

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية  – 1

 امتحانات نصف السنة  – 2

 امتحانات نهاية السنة  – 3

 يومي تقييم االساتذة للطلبة من خالل المناقشات اليومية والحضور ال – 4

 مهارات التفكير -ج

 تهيأة كوادر قانونية لخدمة مؤسسات الدولة  -1ج
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الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونية ومن ثم قد اكتسب المهارات التي تمكنه من ممارسة الوظائف  -2ج

 القانونية 

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية – 1

 بحوث التخرج للمراحل المنتهية  – 2

 تطبيق في المحاكم المختصة – 3

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية  – 1

 امتحانات نصف السنة  – 2

 امتحانات نهاية السنة  – 3

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

 نظرية محاضرات  -1د

 مناقشة بحوث الطلبة -2د

 التحليل واالستنتاج-3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 6 2
موضوع القانون 

 االداري

القاء المحاضرات  – 1

د التكليف باعدا – 2

اوراق العمل او تقرير 

طرح اسئلة بعد  – 3

االنتهاء من شرح فقرة 

 قبل الشروع الى غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 15 5
اساس القانون 

 االداري

القاء المحاضرات  – 1

طرح االسئلة بعد  – 2

االنتهاء من شرح فقرة 

قبل الولوج في غيرها 

طرح اسئلة عن  – 3

قع العملي تطبيقاً الوا

لشرح نظريات اساس 

 القانون االداري  

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 9 3
التقسيم االداري 

 لمؤسسات الدولة 

القاء المحاضرات  – 1

التكليف باعداد  – 2

اوراق عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 3

تطبيقية عن الواقع 

طرح اسئلة  – 4العملي 

اء من شرح بعد االنته

فقرة قبل االنتقال الى 

 غيرها 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الشخصية المعنوية  اضافة مخرجات التعلم 6 2

القاء المحاضرات  – 1

طرح االسئلة بعد  – 2

االنتهاء من شرح فقرة 

معينة قبل االنتقال الى 

 غيرها 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 

 الداريالنشاط ا اضافة مخرجات التعلم 21 7

القاء المحاضرات  – 1

التكليف باعداد  – 2

اوراق عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 3

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 الكتب المنهجية المقررة من الوزارة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

ات والبرمجيات والمواقع االلكترونية العمل والدوري

) 

 المواقع االلكترونية المتخصصة بمجال القانون واالدارة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل او تقرير بناء على التكليف المسبق

 

تطبيقية عن الواقع 

طرح اسئلة  – 4العملي 

بعد االنهاء من دراسة 

فقرة معينة وقبل 

 االنتقال الى اخرى

 الوظيفة العامة  اضافة مخرجات التعلم  9 3

رات القاء المحاض – 1

طرح اسئلة بعد  – 2

االنتهاء من دراسة 

بعض الفقرات قبل 

االنتقال الى فقرات 

التكليف  – 3اخرى 

باعداد اوراق عمل او 

 تقارير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 

 القرار االداري اضافة مخرجات التعلم  9 3

القاء المحاضرات  – 1

التكليف باعداد  – 2

اوراق عمل او تقارير 

سئلة طرح اال – 3

المتعلقة بالمادة 

الدراسية قبل االنتقال 

الى موضوع دراسي 

 اخر 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 
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 لقبول ا .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 )االحوال الشخصية( نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون  / المركز علمي القسم ال .2

 االحوال الشخصية  اسم / رمز المقرر .3

 حضوري  أشكال الحضور المتاحة .4

 السنه الفصل / السنة .5

 90 كلي()العدد الساعات الدراسية  .6

 2021/ 16/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الشخصية ومدى عالقته بتنظيم عالقه الفرد باسرته  األحوالمعرفة الطالب بطبعيه وماهية قانون -1

  واألطفالبيان طبيعه عقد الزواج واهميته  والحقوق التي تتعلق بالزوجه  -2

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم وى من فرص قد حقق االستفادة القص
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 علم والتقييموطرائق التعليم والت مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 الشخصية   األحوالمعرفه قانون  أ

 التعريف بعقد الزواج واركانه  -2أ

 معرفه الطالب  باجراءات الزواج والطالق  والنفقه  -3أ

 التي تتعلق بالوصايا والمواريث  األمور-4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االلمام – 1ب

 ستنتاج اال – 2ب

 التكييف القانوني  – 3ب

 استخدالتكنلوجيا     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب -1

 العمل  او التقارير أوراقالتكليف باعداد  -2

 طرح اسئلة تطبيقية من الواقع العملي-3

 شرح كل فقرة  جعل وقت مخصص لطرح اسئلة عد االنتهاء  من -4

 طرائق التقييم      

 االجابه عن االسئله المطروحه  اثناء المحاضره 

 العمل او التقرير  أوراق وإنجازالحضور اليومي  

 اختبارات يومية 

 االختبارات التحليله  
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  اإلخالص-1ج

 القدوة الحسنه -2ج

 الثناء -3ج

 االستماع   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات النظرية  مع عرض الماده للطالب  اثناء القاءها 

 التكليف باعداد ورقه عمل او تقرير بعد االنتهاء من موضوع معين 

 التكييف القانوني لها   وإيجادطرح اسئله تطبيقيه من الواقع العملي  في ضوء موضوع الدراسة 

 طرائق التقييم    

 الجابه عن االسئله المطروحه ا -1

 العمل  أوراق وإنجازالحضور اليومي  -2

 اختبارات يوميه  -3

 اختبارات تحريريه   -4

 

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

 تنمية قدرة الطالب على الوصول للغايه -1د

 الوقت مهاره اداره -2د

 مهارات العمل في فريق -3د

  مهارات حل المعوقات بشكل منفرد   -4د
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 البنية التحتية  .12

 والثاني  األولالكتاب المنهجي الدكتور احمد الكبيسي  الجزء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ةالشخصي األحوالقانون  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( . المجالت العلمية , التقارير ,...

  الحضانةاحكام في إصدار وتنفيذ  المتبعة القضائية األلياتكتاب 

  والعربية العراقيةومجله الحقوق للجامعات   العراقيةقاعدة التشريعات   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ديلها والشروحات ومحاوله تع القانونيةمراجعه النصوص   

 

 

 

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

الطالب ملم بقانون  3  األول

 الشخصية عقد األحوال

القاء  عقد الزواج واركانه 

 ات المحاضر

 حضور الطالب 

طرح االسئله  اجراءاته الزواج  تسجيل عقد الزواج  3 الثاني 

 على الطالب 

تكليف الطالب 

باعداد ورقه 

 عمل 

القاء  الطالق  إجراءات الطالق  3 الثالث

 المحاضرات 

اعداد ورقه 

 عمل 

طرح اسئله على  وحقوق الزوجه  الطالق  إجراءات 3 الرابع 

 الطالب 

الب تكليف الط

 بورقه عمل 
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 )القانون التجاري(نموذج وصف المقرر

 القانون التجاري وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 القانون التجاري اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة السنة الفصل / .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 6/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 المعرفة العلمية والتطبيقية والنظرية للقانون الجاري في العراق

 ماالمقصود بشخص التاجر اذا كان شخص طبيعي او معنوي

وماصحبه من تطورات على الصعيد التجاري  2003تجد خصوصا بعد عام مدى مالئمة قوانين التجارة في العراق والوضع المس

 واالقتصادي والمالي

 مدى االلتزام بمبادئ قوانين التجارة من قبل العاملين في المجال التجاري

 دور الدولة ومدى مساهمته في رفع المستوى االقتصادي والمالي والدولي

 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 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص قد 
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 لتي تساهم في القيام بالعديد من المعامالت التجاريةدور المصارف في القيام بالعمليات المهمة ا

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 . الشخص التاجر المعنوي من الشخص التاجر الطبيعي والقوانين المنظمة لكل منهما– 1-1أ

 .نين النافذةاهم القوانين التي نظمت التجارة في العرا قواهم القوا– 2أ

 . العالقة بين القانون التجاري والقوانين االخرى من فرع القانون العام والخاصالقدرة على فهم - 3أ

 .ماهي العمليات المصرفية والعقود التجارية– 4أ

 . معرفة االعمال التجارية وكيف يكتسب الشخص الصفة التجارية– 5أ

 . مل التجاريالواجبات الملقاة على شخص الذي يمارس الع– 6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة الطالب ماهو القانون التجاري واهم مواضيع هذا القانون – 1ب

 طبيعة القانون التجاري ومدى عالقته بالقانون االقتصادي – 2ب

 دور الدولة في الجانب االقتصادي والتجاري على المستوى الداخلي والدولي – 3ب

   بين التجار والجمهور والدور االيجابي لها دور المنافسة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء المحاضرات النظرية .9

 تقرير  أوتكليف الطلبة  بأعداد أوراق عمل  .10

 طرح أسئلة تطبيقية تتعلق بواقع العملي للتجارة ودورها في تنمية الدخل القومي للدولة .11

البدء بالمحاضرة الجديدة والربط بينهما وفي نهاية المحاضرة عرض عدة مراجعة المحاضرة السابقة بشكل مقتضب و .12

 اسئلة تتعلق بالمحاضرة.
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 طرائق التقييم      

 

 االسئلة الشفوية المستمرة اثناء عرض المحاضرة -1

 كوزات اسبوعية  -2

 حضور الطلبة وااللتزام العلمي واالدبي بها -3

 المشاركة التفاعلية اثناء المحاضرات -4

 نصف السنوية واالمتحانات النهائية االمتحانات -5

 درجة السعي للطالب -6

 مهارات التفكير -ج

 تحديد من هو شخص التاجر  -1ج

 القانون المنظم ألعمال التجارة في العراق -2ج

 معرفة العمليات المصرفية والعقود التجارية -3ج

 العراقمدى مالئمة قوانين التجارة مع الوضع االقتصادي والتجاري الحالي في  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 على التطبيقات العملية وتحليلها . واالطالعتوجيه الطلبة الى قراءة مراجع معينة  -1

 .مراجعة المواقع االلكترونية لقرارات المحاكم التجارية– 2

 مقارنة الوضع التجاري في العراق مع القوانين التجارية العربية على االقل.– 3

 

 لتقييم طرائق ا   

 .)والفصليات السعي ( التحريرية االختبارات -1

 . الصف غرفة في ومشاركته الطالب فاعلية مدى 2-

 االمتحانات الشفوية -3
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 الكوزات المفاجأة -4

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

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

 -كيفية استثمار الوقت واستغالله بشكل بناء.  2د 

 –.  التاكيد على الطلبة بالمواكبة المستمرة مع القوانين المستجدة بالمتعلقة بالمجال التجاري 3د 

 كيفية الوصول إلى المعلومات وتطويره 4د 
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 بنية المقرر .11

 طلوبةمخرجات التعلم الم الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 القانون التجاري مخرجات التعلم المطلوبة 2 2

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

اجراء اختبارات 

 شفوية اسبوعية

3 2  
نشاة قوانين التجارة في 

 العراق

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف 2

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

ملخص الهم . 3

قوانين التجارة 

المنظمة في 

 العراق

 

 االعمال التجارية والتاجر  2 4

مراجعة . 1

سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال2

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 3

فكرية وعلمية 

حاضرة على للم

الطلبة وتقيم من 
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يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -4

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 انواع االعمال التجارية  2 5

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال2

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 3

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -4

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 

 التاجر الطبيعي والمعنوي  2 6

مراجعة  1

سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال2

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 3

فكرية وعلمية 
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للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

ذا الوقت ا -4

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 القاصر المأذون  2 7

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال2

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 3

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -4

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

ري وحسب تحري

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 

8 2  
واجبات التي تقع على 

 التاجر

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال2

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 3
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 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

 أخرى 

 القانون التجاري -

 كتاب د. باسم محمد صالح: القانون التجاري -

 قوانين المستجدة الخاصة بأعمال التجارة -

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

كترونية العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االل

) 

 مراجعة المواقع االلكترونية الخاصة بالدعاوى التجارية -1

اعداد محاضرات خاصة لتقييم الوضع االقتصادي والتجاري في  -2

 العراق

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية (

 لتجار في العراقاعداد دراسات تطبيقية ألوضاع السوق وا

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -4

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة



الصفحة   

62 
 

  

 

 نموذج وصف المقرر

 االنكليزي  وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
(CONISTITUTION LAW AND ADMINISTRATION 

LAW ) 

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 10/2021-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

, وقد لقانونيهل بعضهم لالنخراط في مجال العمل افي الجامعات قد يؤ طلبةل مادة القانون الدستوري باللغة االنكليزيةتدريس ان 

ومع ذلك فإن تدريس القانون , يختار الكثير من هؤالء مهنًا وأعمااًل ذات صلة بدوائر تطبيق هذا القانون ومجاالت إنفاذه

ريس هذه المبادئ تتجاوز أهميته بكثير دوائر التخصص والعمل المتصل بحقل هذا القانون ومجاالت تطبيقه, ذلك أن تد الدستوري

ينطوي على قيم ومبادئ وتطوير استعدادات ذهنية وإنسانية وتربوية ضرورية للتنشئة والتكوين وتشكيل ثقافة معاصرة وإنسانية 

 في المستقبل.

ت بيان مفهوم القانون الدستوري من خالل تعريفه وبيان وبيان المصادر التي يستقي منها احكامه ونطاق تطبيقه  وبيان االليا

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

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 الوقائية والرقابية والقمعية لتنفيذ قواعده.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 معرفة ماهية القانون الدستوري , ونشأته ومصادره. -1أ

 التطور التاريخي للقانون الدولي االنساني .  -2أ

 العالقة ما بين الدستوري واالداري. -3أ

 در القانون الدستوري باللغة االنكليزية.مصا -4أ

 نطاق تطبيق القانون االنساني من حيث االشخاص واالعيان.  -5أ

 المبادئ االساسية للقانون الدستوري.  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة قواعد القانون الدستوري وتمييزها من القوانين االخرى. – 1ب

 قانون الدستوري.معرفة نطاق تطبيق ال – 2ب

 معرفة الية تطبيق القانون – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .1

 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .2

 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .3

 شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرهاإتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من  .4

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .1

 االختبارات اليومية  .2
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 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .3

 امتحانات نصف السنة .4

 امتحانات نهاية السنة .5

 

 مهارات التفكير -ج

  طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -1ج

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

 التخطيط والتنظيم  -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 العمل المشترك الجماعي  -3د

  جالتحليل واالستنتا  -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 تقييمطريقة ال طريقة التعليم

   

تعريف القانون الدولي 

االدستوري , ونشأته 

 ومصادره.

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

التطور التاريخي للقانون 

للقانون الدستوري 

 دااريوالقانون اال

 

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

العالقة ما بين القانون 

 الدستوري واالداري

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

يف باعداد .التكل2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 تطبيقيه 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

   
نطاق تطبيق القانون 

 الدستوري.

إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

 .طرح أسئلة 3

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

المبادئ االساسية للقانون 

الدستوري واللغة 

 االنكليزية

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

روع إلى الش

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   
اآلليات الوقتية لتطبيق 

 القانون

.إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

, مقتبسة من المتعلق بالقانون الدستوري باللغة االنكليزيةي: الكتاب المنهج

 هذا الفرع من القانون عدة كتب متخصصة بدراسة 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسياسة

االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال الخدمات 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق

 

بعد االنتهاء من 

 شرح الفقرة

التكليف  .4

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

   

اآلليات الرقابية والقمعية  

لتطبيق القالنون الدستوري 

 االداريوالقانون 

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف بإعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

 مباشرة

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 االنكليزي وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
(CONISTITUTION LAW AND ADMINISTRATION 

LAW ) 

  البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 30 سية )الكلي(عدد الساعات الدرا .7

 10/2021-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 اء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أد

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

 بينها وبين وصف البرنامج.قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط 
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 أهداف المقرر .9

ان تدريس مادة القانون الدستوري باللغة االنكليزية لطلبة في الجامعات قد يؤهل بعضهم لالنخراط في مجال العمل القانوني, وقد 

االت إنفاذه, ومع ذلك فإن تدريس القانون يختار الكثير من هؤالء مهنًا وأعمااًل ذات صلة بدوائر تطبيق هذا القانون ومج

الدستوري تتجاوز أهميته بكثير دوائر التخصص والعمل المتصل بحقل هذا القانون ومجاالت تطبيقه, ذلك أن تدريس هذه المبادئ 

ة وإنسانية ينطوي على قيم ومبادئ وتطوير استعدادات ذهنية وإنسانية وتربوية ضرورية للتنشئة والتكوين وتشكيل ثقافة معاصر

 في المستقبل.

بيان مفهوم القانون الدستوري من خالل تعريفه وبيان وبيان المصادر التي يستقي منها احكامه ونطاق تطبيقه  وبيان االليات 

 الوقائية والرقابية والقمعية لتنفيذ قواعده.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 رفة ماهية القانون الدستوري , ونشأته ومصادره.مع -1أ

 التطور التاريخي للقانون الدولي االنساني .  -2أ

 العالقة ما بين الدستوري واالداري. -3أ

 مصادر القانون الدستوري باللغة االنكليزية. -4أ

 نطاق تطبيق القانون االنساني من حيث االشخاص واالعيان.  -5أ

 للقانونالدستوري.المبادئ االساسية   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة قواعد القانون الدستوري وتمييزها من القوانين االخرى. – 1ب

 معرفة نطاق تطبيق القانون الدستوري. – 2ب

 معرفة الية تطبيق القانون – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .5

 ق عمل أو تقرير التكليف بأعداد أورا .6
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 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .7

 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .8

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .6

 االختبارات اليومية  .7

 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .8

 نصف السنة امتحانات .9

 امتحانات نهاية السنة .10

 

 مهارات التفكير -ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -1ج

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

 التخطيط والتنظيم  -1د

 إدارة الوقت وتقسيمه -2د

 ي العمل المشترك الجماع -3د

 التحليل واالستنتاج   -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   

تعريف القانون الدولي 

االدستوري , ونشأته 

 ومصادره.

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

ح أسئلة . طر3

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

التطور التاريخي للقانون 

للقانون الدستوري 

 والقانون االدااري

 

.إلقاء 1

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 3

من الواقع العملي 

شرح تطبيقا ل

 النظري

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

العالقة ما بين القانون 

 الدستوري واالداري

 

. إلقاء 1

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

فهية امتحانات ش

 وتحريرية
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 تطبيقيه 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

   
نطاق تطبيق القانون 

 الدستوري.

إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

 .طرح أسئلة 3

التكليف  .4

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

المبادئ االساسية للقانون 

الدستوري واللغة 

 االنكليزية

قاء . إل

 المحاضرات

.التكليف باعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   
اآلليات الوقتية لتطبيق 

 القانون

.إلقاء 

 المحاضرات

. طرح أسئلة 2

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

الكتاب المنهجي: المتعلق بالقانون الدستوري باللغة االنكليزية, مقتبسة من 

 عدة كتب متخصصة بدراسة هذا الفرع من القانون التجاري.

 

اصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش متطلبات خ

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 

 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسياسة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبقالقاء الطالب ما اعده من 

 

. 

بعد االنتهاء من 

 ح الفقرةشر

التكليف  .4

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

   

اآلليات الرقابية والقمعية  

لتطبيق القالنون الدستوري 

 والقانون االداري

. إلقاء 

 المحاضرات

.التكليف بإعداد 2

أوراق عمل أو 

 تقرير 

. طرح أسئلة 3

 مباشرة

. طرح أسئلة 4

بعد االنتهاء من 

قبل شرح فقرة 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 المرحلة الثالثة 

 )العقود المدنية(نموذج وصف المقرر

 

 العقود المسماة وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .31

 قسم القانون العلمي العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .31

 المدنية العقود المسماة العقود اسم / رمز المقرر .31

  البرامج التي يدخل فيها .31

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .31

 السنة الفصل / السنة .31

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 01/1/0003 تاريخ إعداد هذا الوصف  .00

 أهداف المقرر .03

 املقاولة–اإلجيار  -تدريب الطلبة على دراسة تعريف العقود املسمات  البيع

 ب الطلبة على معرفة العقود اليت نصت يف العقود املسماة تدري

 دراسة قانونية لعقود البيع وعقود اإلجيار واملقاولة

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

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .00

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة شاملة لعقود المسماة-3أ

 القانون المدنيالطريقة العلمية والقانونية في كتابة البحوث في مجال -0أ

 دراسة عقد البيع وعقد االيجار والمقاولة  مفصال -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تهيأت الكوادر القانونية – 3ب

 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواهر القانونية – 0ب

 معرفة الطالب احكام العقود المسماة – 1ب

     -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 نظرية  محاضرات -3

 تكليف الطالب بإعداد البحوث والتقارير في العقود المسماة-0

 طرح اسئلة قانونية وتطبيقية من الواقع العملي في موضوع الدراسة-1

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية -3

 امتحانات نصف السنة-0

 امتحانات نهاية السنة-1

 ليومية  والحضور اليوميتقييم األساتذة للطلبة من خالل المناقشات ا-1
 مهارات التفكير -ج

 تهيأة كوادر قانونية لخدمة مؤسسات الدولة-3ج

ألن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونية ومن ثم قد اكتسب المهارات التي تمكنه من ممارسة -0ج

 الوظائف القانونية 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية -3

 بحوث التخرج للمراحل المنتهية -0

 تطبيق في المحاكم-1

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية -3

 امتحانات نصف السنة -0

 امتحانات نهاية السنة -1
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 محاضرات نظرية -3د

 ة بحوث الطلبة مناقش-0د

 التحليل واالستنتاج-1د
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 بنية المقرر .01

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 موضوع العقود المسماة اضافة مخرجات التعلم 1 1

القاء -3

 المحاضرات 

التكليف -0

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

طرح اسئلة -1

بعد انتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعليم  31 1
تعريف وخصائص عقد 

 البيع

القاء -3

 المحاضرة 

طرح االسئلة -0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج في 

 غيرها

طرح االسئلة -1

عن الواقع 

 العملي

امتحانات شفهية 

 حريريةوت

 تعريف اثار عقد البيع اضافة مخرجات التعليم 1 1

القاء -3

 محاضرات 

طرح االسئلة -0

بعد انتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج الى 

 غيرها

طرح اسئلة -1

تطبيقية عن 

 الواقع العملي

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعليم 1  0
تعريف عقد االيجار 

 وخصائصه

القاء -3

 ات محاضر

طرح اسئلة -0

من الواقع 

العملي بشكل 

 قانوني

اسئلة بعد -1

انتهاء من شرح 

فقرة قبل الولوج 

 الة فقرة اخرى

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اثار عقد اإليجار اضافة مخرجات التعليم 03 1
القاء -3

 المحاضرات 

امتحانات شفوية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .01

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 وقرارات تميزية   الكتب المنهجية المقررة من الوزارة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 المواقع االلكترونية المتخصصة في مجال العقود المسماة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 (  الميدانية
 القاء الطالب ما أعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على تكليف مسبق

 
 

 

 طرح اسئلة-0

من الواقع 

العملي بشكل 

 قانوني 

شرح عقد -1

 11االيجار رقم

  0000نة لس

 

 اضافة مخرجات التعلم 1 1
التزامات المؤجر 

 والمستأجر

القاء -3

 محاضرات 

طرح االسئلة -0

من الواقع 

 العملي 

اسئلة بعد -1

انتهاء من فقرة 

قبل الولوج إلى 

 فقرة اخرى

امتحانات شفهي 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعليم 1 1
تعريق وخصائص عقد 

 اولة واثارهالمق

القاء -3

 محاضرات 

تكليف الطلبة -0

بإعداد ورقة 

عمل تناول 

 موضوع المادة 

طرح األسئلة -1

المتعلقة بالمادة 

 الدراسية  

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 ) المرافعات واالثبات والمحاماة ( نموذج وصف المقرر

 المرافعات وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 افعات واالثبات والمحاماة () المر اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 سنوي الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 01/1/0003 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

ار قددوؤا تضدد ل رخراددفا  اددا ممددا  ارتادد  اددا ارمامتدداال ؤددي    دد    موضددوا ارافااتدداال بات ودداال بارا امدداة  ر   ودد تدديس   ان 
باردديااا  دددق اقدددو  اتادددفال ادددا ارالددداق  ارايرئددد  ارادت قددد   ارياق ئددد  باراي ورئددد  بامددددفماا ار قدددو   ئادددا  اددد  اترد امددداال ارايرئددد  

امدا  ارا دا ل باترد اماال بار قو  اردا ت شا  ق اتاوا  ارشاصئ  ايث  تارج اراقفس ك  مدا  اندق ان   دامدل ارا داما ر دفااد  
، بؤددي  اددداس ار ميددف مددق  دد ته ارشددواا م  اددا ب  ادداتا  اال  دد   ارايرئدد  بارا ددا ل ارشددفلئ  بار قددو  باترد امدداال ار ا دد    ددق  ردد  

 بم  ، بيباقف ت بيق  ذا ارقارون بمماتال إرفا ه

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

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

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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تدمابز   ايدل  نميف لباقف ارداص  بارتا  ارادص    قد   دذا ارقدارون بممداتال ت واال بارا اماة ارافااتاال با ر  اإن تيس   
   ددوع   ددم وددئل بموددال  بت ددو ف امدددتيالاال    ئدد  بةرلددارئ  بتفشو دد  ضددفبس   ر د شدد    اراصددالست بئقددل،  ردد   ن تدديس    ددذه 

 بارد و ق بتشني   قاا  متا فة بةرلارئ  اا ارالدقب .

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30

 المعرفة والفهم  -أ
 ية االدعوىمعرفة ماه -3أ

 كيفية اختيار القضاة وضماناتهم  .  -0أ

 كيفية رفع الدعوى. -1أ
 الدعوى الحادثة . -1أ
 التحكيم  .  -1أ
 الطعن باالحكام والقرارت  -1أ

 معنى االثبات  -1أ

 وسائل االثبات  -1أ

 المحاماة واجبات المحامي وحقوقه. -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ية رفع الدعوى .معرفة كيف – 3ب

 معرفة كيف نطعن بالدعوى . – 0ب

 معرفة كيفية اثبات الحقوق وااللتزامات . – 1ب

 معرفة كيف تراعي ضوابط المهنة  .    -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .31
 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .31
 ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانونيطرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في  .31
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .31

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .33
 االختبارات اليومية  .30
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .31
 امتحانات نصف السنة .31
 امتحانات نهاية السنة .31

 مهارات التفكير -ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -3ج

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

 التخطيط والتنظيم  -3د
 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 العمل المشترك الجماعي  -1د

  جالتحليل واالستنتا  -1د



  
 81الصفحة 

 
  

عنى المرافعة واسسها واسس الترافع بها امام القضاء وكيف يتم اعداد القاضي وماهي الضمانات التي يتمتعع بهعا الفعرد قبالعة بيان م

القاضي ثم نبين بعدها كيف تتم المرافعة سواء كانعت المرافععة المدنيعة العاديعة او العدعوى الحادثعة , وكيعف يكعون التحكعيم ومعاهي 

قانون التنفيذ في المرحلة الرابعة ـ اضافة الى بيان معنى العرض وااليداع, ثم طرق الطعن باالحكام , تمهيدا لدراستها في  -اسسه 

يليها دراسة قانون االثبات من خالل بيان معنعى االثبعات وطرقعه المتمثلعة بالشعهادة والخبعرة واليمعين واالوراق الرسعمية , ثعم بيعان 

 واجباته وحقوقه.قانون المحاماة في شرح من هو المحامي وماهي 

 بنية المقرر .33

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

3-0 1  
مقدمة عن الدعوى وضوابط 

 القضاء وواجباته مع حقوقه

. إلقاء 3

 المحاضرات
.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

د االنتهاء من بع

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 تعريف الدعوى وكيفية رفعها  1 0-1

.إلقاء 3

 المحاضرات
. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

ول حعمل 

موضوع 

الدعوى وكيفية 

رفعها حسب 

تساؤالت يتم 

طرحها 

وتوزيعها على 

الطلبة على شكل 

 مجموعات

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

1-1   
 الدعوى الحادثة

 

. إلقاء 3

 المحاضرات
.التكليف 0

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

ن بعد االنتهاء م

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

1-30 1   

إلقاء 

 المحاضرات
. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الطعن في االحكام والقرارات  1 30-31

. إلقاء 

 المحاضرات
.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 االثبات ووسائله  1 31-10

.إلقاء 

 المحاضرات
ح أسئلة . طر0

بعد االنتهاء من 

شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

, مقتبسة من عدة ام ومصادر االلتزامفي احكالكتاب المنهجي: محاضرات 
لعبد  1,2القانون المدني منها : مصادر االلتزام جكتب متخصصة بدراسة 

الرزاق السنهوري, القانون المدني لمصطفى العوجي, االلتزام لمحمد ابو 
 العينين, وغيرها من المصادر.

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

رمجيات والمواقع االلكترونية العمل والدوريات والب

) 
 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسياسة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

 المحاماة واصول المهنة واخالقياتها  1  

. إلقاء 

 المحاضرات
.التكليف 0

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

بيقيه من تط

الواقع العملي 

واالستعانة 

بالتطبيقات 

 القضائية للمحاكم  

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 )عقوبات خاص(موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 عقوبات خاص اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة الفصل / السنة .1

 ساعات اسبوعيا  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003-1-01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

  ومعرفة انواع الجرائم في قانون العقوبات الخاص العراقي . بيان

 
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30

 فهم المعرفة وال -أ
 معرفة ما هية الجرائم المخلة بالثقة العامة. -3أ

 التعرف بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة -0أ

 معرفة الجرائم المخلة باالداب واالخالق العامة -1أ
 بيان الجرائم الواقعة على االشخاص-1أ
 االلمام بالجرائم الواقعة على االموال -1أ
  -1أ
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  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 معرف الطالب طبيعة الجرائم في قانون العقوبات الخاص وااللمام بأنواعها المختلفة– 3ب

 تحليل ودراسة جرائم االضرار بالمصلة العامة – 0ب

 واالموال الواقعة على االشخاصو المخلة باالداب العامة معرفة ودراسة جرائم المتعلقة بالوظيفة العامة و- 1ب

 الجرائم شرح وتحليل اركان هذه -1ب
 مساعدة الطالب على تكييف هذه الوقائع بشكل قانوني سليم -5ب
 دراسة وتحليل القرارات القضائية الصادرة من المحاكم -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .31
 تقرير  أوالتكليف بأعداد أوراق عمل  .31
 الدراسة وإيجاد التكييف القانوني طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع .31
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .00

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .31
 االختبارات اليومية  .31
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .31
 امتحانات نصف السنة .31
 امتحانات نهاية السنة .00

 
 مهارات التفكير -ج

 و تكييف الجرائم  واركانها وتميزها  عن الجرائم المشابها لهاتحليل  -3ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -0ج

  -1ج

  -1ج

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

 التخطيط والتنظيم   -3د

 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 مل المشترك الجماعي الع -1د

 التحليل واالستنتاج  -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 0 0
موضوع العقوبات 

 الخاص

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 ر عمل أو تقري

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

1 31 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

انواع الجرائم في قانون 

العقوبات الخاص وتميزها 

 عن القسم العام

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

للمقارنة عمل 

بين قوانين 

الجنسية الملغية 

والقانون النافذ 

من الناحية 

القانونية 

  والعملية

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 1 1
جرائم االضرار بالصالح 

 العام

. إلقاء 3

 ضراتالمحا

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 غيرها

 اضافة مخرجات التعلم 1 0
دراسة الجرائم المتعلقة 

 بالوظيفة العامة

.إلقاء 3

 المحاضرات

لة . طرح أسئ0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 00 1
الجرائم الواقعة على 

 االشخاص

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 مل أو تقرير ع

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 30 1
الجرائم الواقعة على 

 االموال

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

فقرة ال شرح

سئلة وتكون األ

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 30  1
الجرائم المخلة باالداب 

 العامة 

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنهجي المقرر من قبل الوزارة وقرارات قضائية

لبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش متط

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون والسياسة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 ده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق القاء الطالب ما اع

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 )القانون الدولي العام( وصف المقرر نموذج

 القانون الدولي العام وصف المقرر

 الواقع العملي

االستعانة و

بالتطبيقات 

القضائية 

  للمحاكم 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

ت التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجا

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .3

 اقسم القانون   القسم الجامعي / المركز .0

 العامالقانون الدولي  اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003/  1/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 تدريب الطلبة على دراسة المواد القانونية الخاصة بالقانون الدولي العام –أ 

 ة على استخدام النظريات العلمية والقانونية للتعامل مع احكام القانون الدولي العام تدريب الطلب –ب 

 دراسة المعاهدات الدولية وحل المنازعات الدولية  –ج 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة شاملة عن القانون الدولي العام  -3أ

 العلمية في كتابة البحوث في مجال القانون الدولي العامالطريقة  -0أ

 تدريس احكام القانون الدولي العام ومعرفة كيفية ابرام المعاهدات الدولية والزاميتها للدولة االعضاء في االتفاقيات .  -1أ
 . معرفة طرق حل المنازعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والطرق القضائية والتحكيم الدولي  -1أ
  -1أ
   -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تهيأت الكوادر القانونية – 3ب

 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواهر القانونية  – 0ب

 معرفة الطالب احكام القانون الدولي العام . – 1ب

     -1ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية  – 3

 ث والتقارير في القانون الدولي العام تكليف الطلبة بإعداد البحو – 0

 طرح اسئلة تطبيقية من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 1

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية  – 3

 امتحانات نصف السنة  – 0

 امتحانات نهاية السنة  – 1

 ومي تقييم االساتذة للطلبة من خالل المناقشات اليومية والحضور الي – 1
 مهارات التفكير -ج

 تهيأة كوادر قانونية لخدمة مؤسسات الدولة  -3ج

الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونية ومن ثم قد اكتسب المهارات التي تمكنه من ممارسة  -0ج

 الوظائف القانونية 

 -1ج

   -1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية – 3

 بحوث التخرج للمراحل المنتهية  – 0

 تطبيق في المحاكم المختصة – 1

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية  – 3

 امتحانات نصف السنة  – 0

 امتحانات نهاية السنة  – 1

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

 ظرية محاضرات ن -3د

 مناقشة بحوث الطلبة -0د

 التحليل واالستنتاج-1د

    -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 1 0
التعريف بالقانون الدولي 

 العام

القاء  – 3

 0المحاضرات 
ف التكلي –

باعداد اوراق 

العمل او تقرير 

طرح اسئلة  – 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 المعاهدات الدولية  اضافة مخرجات التعلم 31 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
طرح االسئلة  –

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج في 

 – 1غيرها 

 طرح اسئلة عن

الواقع العملي 

تطبيقاً لشرح 

ابرام المعاهدات 

 الدولية  

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اثار المعاهدات الدولية  اضافة مخرجات التعلم 1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 1

تطبيقية عن 

 1الواقع العملي 
طرح اسئلة  –

بعد االنتهاء من 

رح فقرة قبل ش

االنتقال الى 

 غيرها 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 العرف الدولي اضافة مخرجات التعلم 1 0

القاء  – 3

 0المحاضرات 
طرح االسئلة  –

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة معينة 

قبل االنتقال الى 

 غيرها 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب املنهجية املقررة من الوزارة

 اضافة مخرجات التعلم 03 1
 اشخاص القانون الدولي

 العام

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 1

تطبيقية عن 

 1الواقع العملي 
طرح اسئلة  –

بعد االنهاء من 

دراسة فقرة 

معينة وقبل 

االنتقال الى 

 اخرى

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 انواع الدول  اضافة مخرجات التعلم  1 1

القاء  – 3

 0 المحاضرات
طرح اسئلة  –

بعد االنتهاء من 

دراسة بعض 

الفقرات قبل 

االنتقال الى 

 1فقرات اخرى 
التكليف  –

باعداد اوراق 

 عمل او تقارير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 

 تسوية المنازعات الدولية اضافة مخرجات التعلم  1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

رح ط – 1

االسئلة المتعلقة 

بالمادة الدراسية 

قبل االنتقال الى 

موضوع دراسي 

 اخر 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

الدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية العمل و

) 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة مبجال القانون الدويل العام

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 املسبقالقاء الطالب ما اعده من ورقة عمل او تقرير بناء على التكليف 

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 )اصول محاكمات( نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون  القسم الجامعي / المركز .0

 زائيةقانون اصول المحاكمات الج اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 التعلم عن بعد  أشكال الحضور المتاحة .1

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

لم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التع

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



  
 94الصفحة 

 
  

 سنوي الفصل / السنة .1

 ساعة 10   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003-0000 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 يعرف مفهوم قانون أصول المحاكمات الجزائية. -１

 يعرف مفهوم الدعوى الجزائية. -２

 رف الدعوى الجزائية.يعرف اط -３

 اإلحاطة بالتحقيق االبتدائي والقضائي. -４

 يعرف كيفية تحريك الدعوى الجزائية. -５

 االلمام بحقوق المتهم والمجني عليه اثناء نظر الدعوى الجزائية. -６

 اإلحاطة بالتحقيق االبتدائي والقضائي. -７

 يعرف أنواع المحاكم في النظام القضائي العراقي. -８

 .قاضي التحقيق بعد اانقضاء مرحلة التحقيق االبتدائي رات التي يصدرها بالقرا االلمام  -９

 .  اإللمام بدور االدعاء العام في الدعوى الجزائي     -１０

 المحاكمة امام قاضي الموضوع اإلحاطة  بإجراءات   -１１

 يلم باجراءات التحري وجمع األدلة -１２

 يعرف االخبار عن الجرائم -１３

 ضوريعرف طرق اجبار المتهم على الح -１４

 يعرف إجراءات االختصاص ونقل الدعوى -１５

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 المعرفة والفهم  -أ
        يعرف مفهوم القاعدة القانونية واالجرائية-3أ

 يحدد العمومية والتجريد للقواعد االجرائية-0أ

 يعرف مضمون القاعدة االجرائية -1أ
 مانات المتهم والمجني عليه يتعرف على حقوق وض-1أ
  يتعرف على إجراءات التحقيق االيدائي والمحاكمة -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 يقسم القاعدة الجرائية من حيث قوتها الملزمة- 3ب 

 يميز بين الدعوى الجزائية والمدنية – 0ب 

 يقةاالعتماد على إجراءات التحقيق االبتدائي للوصول الى الحق- 1ب 

           يميز بين قواعد التحقيق االبتدائي وقواعد المحاكمة الجزائية -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة -１

 طريقة المناقشة -２

 استراتيجية العصف الذهني  -３

 استراتيجية التعديل المفاهيمي -４

 طرائق التقييم      

 اختبار التعرف -１

 وار )المحكمة االفتراضية(اختبار تمثيل األد -２

 االختبار المقالي غير المحدد -３

 االختبارات القصيرة -４

 االختبارات النهائية -５

 مهارات التفكير -ج

 ان يجد عالقة بين القواعد القانونية اإلجرائية وغيرها من قواعد السلوك االجتماعي -1ج         

 عدة القانونيةان يقيم مفهوم الحق الجزائي ومدى ارتباطه بمفهوم القا-2ج

 ان يستمع بشكل ناقد لكيفية سن القاعدة القانونية -3ج

 ان يتعرف على أنواع الحقوق للمتهم والمجني عليه والمحاكم المختصة بذلك-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة -１

 طريقة المناقشة -２

 استراتيجية العصف الذهني -３

 استراتيجية التعديل المفاهيمي -４
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 طرائق التقييم    

 

 اختبار التعرف  -１

 اختبار تمثيل األدوار )المحكمة االفتراضية( -２

 االختبار المقالي غير المحدد -３

 االختبارات القصيرة -４

 االختبار النهائي -５

 

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

ً ان يتمكن من التعلم ا-3د   لقانوني ذاتيا

 ان يطور المهارات التقريرية ويطورها-0د

 ان يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات ادراكية ويطورها-1د

 ان يكون لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه-1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الفصل االول فهم الطالب  اسبوعيا 0 3-0-1-1

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الفصل الثاني احتواء الطالب للمعلومة اسبوعيا 0 1-1-1-1

 إلقاء-١

 المحاضرات

 لتكليفا-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الفصل الثالث استيعاب الطالب اسبوعيا 0 1-1-30-33

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 قبلشرح فقرة 

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

30-31-31-

31 
 الفصل الرابع فهم الطالب  اسبوعيا 0

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

31-31-31-

31 
 الفصل الخامس احتواء الطالب للمعلومة اسبوعيا 0

 طرح أسئلة-

 منبعد االنتهاء 

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

امتحانات شفهية  إلقاء-١ الفصل السادس استيعاب الطالب اسبوعيا 00-03-00-0
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنجي  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 قارنةتشريعات الم

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 البحث المستمر في التخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرات -01

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 

 وتحريرية

01-01-01-

01 

 اسبوعيا 0

 الفصل السابع فهم الطالب 

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 )القضاء االداري(موذج وصف المقررن

 

 االداري القضاء وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون سم الجامعي / المركزالق .0

 القضاء االداري اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 الشهر االول من العام الدراسي تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

الدراسي اىل معرفة مبدأ املشروعية بوصفة ااالساس لقيام الدولة القانونية من حيث بيان مفهوم هذا املبدأ وخصائصه ونطاقه اضافة اىل  يهدف هذا املقرر
( لسنة 13قم )التطرق للقضاء االداري االداري العراقي واهم الدعاوى اليت ميكن ان تقام امام القضاء االداري استنادا لقانون جملس الدولة العراقي ر 

0031 . 

 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 

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30



الصفحة   

100 
 

  

 

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة شاملة عن مفهوم مبدأ المشروعية  -3أ

 معرفة المصادر المدونة وغير المدونة له -0أ

 كذلك االطالع على نطاق هذا المبدأ في التشريعات المقارنة -1أ
 للدولة القانونية اهمية وجود المشروعية بالنسبة -1أ
 مفهوم دعوى االلغاء وشروط اقامتها  -1أ
 مفهوم دعوى التعويض  -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 لكي يعرف الطالب ما هو المقصود بمبدأ المشروعية – 3ب

 معرفة مصادر هذا المبدأ – 0ب

 معرفة اهم الدعاوى االدارية – 1ب

     -1ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 اعطاء المحاضرات -1

 تكليف الطلبة باعداد اوراق عمل -1

 طرح االسئلة داخل المحاضرة -1

 طرائق التقييم      

 عن طريق الحضور اليومي -1

 عن طريق االختبارات المتكررة -1

 التحضير والمناقشات اليومية -1

 االمتحانات النهائية -1

 مهارات التفكير -ج

  عن طريق طرح االسئلة الواقعية والعملية -3ج

 طرح اهم الوقائع االجرامية على الطلبة  -0ج

 -1ج

   -1ج

  

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

 المحاضرات النظرية -3د

 مناقشات اوراق العمل -0د

 العمل المشترك  -1د

    -1د



الصفحة   

101 
 

  

 البنية التحتية  .30

 راءات المطلوبة :الق

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب املنهجي املعتمد وتعزيزه ببعض املصادر االخرى ذات العالقة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 موقع الشبكة العاملية 

شمل على سبيل المثال الخدمات االجتماعية ) وت

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 قيام الطالب إبلقاء ورقة العمل املكلف هبا 

 
 
 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .33

 ات التعلم المطلوبةمخرج الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 االول
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 الثاني
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 الثالث
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 لرابعا
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 الخامس
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 السادس
ومشاركة 

 وامتحانات

 القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 0 السابع
ومشاركة 

 وامتحانات



الصفحة   

102 
 

  

 اصول البحث القانوني نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون    / المركز علمي القسم ال .0

 أصول البحث القانوني اسم / رمز المقرر .1

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة  الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003/  / 01/ تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

,  القانونية البحوثلكتابة  ةلفرعية والتكميليواخطوات الرئيسية بال الطالب تركز في إحاطةالبحث القانوني ت أصولمادة أن 
ابتداًء من اختيار موضوع والمناهج العلمية وكيفية الشروع بالكتابة إلى خاتمة البحث هذا من جانب , ومن جانب أخر بيان ما 

 البحث جزء تبارة باعرابعبحث التخرج في المرحلة ال لكتابة مهيألكي يكون الطالب على البحث التمتع به من صفات وشروط , 
حياته في مجال القانونية والمقاالت البحوث , وإضافة إلى اكتسابه امكانية كتابة من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون 

 . في المستقبل المهنية

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .31

  هداف المعرفية األ -أ

 البحث العلميمعرف الطالب المقصود من   -3أ

 معرفة الضوابط الشكلية إلعداد البحث العلمي  -0أ

 معرفة الضوابط الموضوعية إلعداد البحث العلمي--1أ

 معرفة األسلوب العلمي والمنهجي في اعداد االبحاث القانونية-1أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 على شكل بحث وعرضها بصورة منظمة على تنظيم المعلومات واألفكار)القدرة( على  – 3ب

 االيجاز والتركيز السليم واالبتعاد عن التكرار)التركيز( مهارة  _  1ب

 من خالل استقراء النص تحليه لغرض كتابة البحث في موضوع البحث( التجديد واالبتكار) – 0ب

 _ )استخدام التكنلوجيا ( في االطالع على المصادر والمراجع عبراالنترنيت1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب أثناء إلقاءها .03
 التكليف بأعداد  بحث مشترك مع عدد من الطالب .00
 تطبيق عملي بتجميع المصادر والقرارات والشروع بتنظيمها .01
 اجعل وقت مخصص لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح كل فقرة قبل االنتقال إلى غيره .01
 طرائق التقييم      

 اإلجابة عن األسئلة المطروحة أثناء المحاضرة  .03
 الحضور اليومي وإنجاز أوراق العمل أو التقرير .00
 اختبارات يومية يكون حلها ذاتيا  .01
 التحريرية  تاالختبارا .01

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادر احترام قانون االقتباس وتوثيق المصفي  )األمانة العلمية( -3ج

 )اإلخالص( في الفاء المحاضرة يعد عامال ايجابيا في حب الطالب للمادة -0ج

 طرح سؤال أو)الثناء( تشجيع الطالب والثناء عليه عند المناقشة  -1ج

 )االستماع( الى المحاضرة باصغاء  -1ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 إلقاءهاإلقاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب أثناء  .3
 بحث أوالتكليف بأعداد أوراق عمل  .0
 تطبيق عملي بتجميع المصادر والقرارات والشروع بتبويبها .1

 جعل وقت مخصص لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح كل فقرة قبل االنتقال إلى غيرها .1
 طرائق التقييم    

 اإلجابة عن األسئلة المطروحة أثناء المحاضرة  .3
 وراق البحثيةالحضور اليومي وإنجاز اال .0
 اختبارات يومية يكون حلها ذاتيا  .1
 اختبارات تحريرية  .1

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

 ظهور شخصية الباحث في إعداد البحث وعدم ذوبان الباحث في النص المقتبسمهارة   -3د

 ارة الوقت وتقسيمه بشكل ينعكس ايجابا على الطالب في انجاز البحثمهارات إد -0د

 هارات العمل في فريقم -1د

 عوقات بشكل منفرد مهارات حل الم -1د
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 بنية المقرر .31

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعرف الطالب على سي 1 االول

 فهوم البحث العلميم

 

 البحث العلمي التعريف ب

 
 . إلقاء المحاضرات3

 وعرضها وطرح األسئلة 
حضور 

 الطالب

سيتعرف الطالب انواع  1 الثاني

 البحث العلمي

 إلقاء المحاضرات .3 أنواع البحث العلمي

. طرح أسئلة بعد 0

 فقرة ال االنتهاء من شرح

حضور 

 الطالب

ليب سيتعرف الطالب اسا 1 الثالث

 البحث  

 اساليب البحث العلمي 

 
 . إلقاء المحاضرات3

 وعرضها وطرح االسئلة 
حضور 

 الطالب
سيكون الطالب على علم  1 الرابع 

بمواصفات التي يتحلى بها 

 الباحث

مواصفات الباحث 

 العلمي 
 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا لشرح عملي ال

 النظري

حضور 

 الطالب

سيكون الطالب على علم   الخامس

 بالمناهج وتمييزها 

 . إلقاء المحاضرات3 مناهج البحث العلمي

 وعرضها وطرح االسئلة 
اعداد ورقة 

 عمل

سيكون الطالب ملم  1 السادس

 بخطوات البحث

البحث  أعدادخطوات   

 العلمي

 

 

 .إلقاء المحاضرات3

لة بعد . طرح أسئ0

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا لشرح العملي 

 النظري

اعداد ورقة 

 عمل

سيتعرف الطالب على  1 السابع

 اجزاء البحث

 . إلقاء المحاضرات3 البحث العلمي أجزاء

 وعرضها وطرح االسئلة 
اعداد ورقة 

 عمل

سيتعرف الطالب على  1 الثامن 

 تهادراج الملخص واهمي

 .إلقاء المحاضرات3 ملخص البحث العلمي 

. طرح أسئلة بعد 0

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا لشرح العملي 

 النظري

اعداد ورقة 

 عمل

التعريف بالمقدمة  سوف يلم الطالب بمشكالت  1 التاسع

 وأجزائها
 . إلقاء المحاضرات3

 وعرضها وطرح االسئلة 
اعداد ورقة 

 عمل

تحديد سوف يقوم الطالب ب 1 العاشر

 اشكالية البحث

 .إلقاء المحاضرات3 اشكالية البحث العلمي

. طرح أسئلة بعد 0

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا للشرح العملي 

 النظري

اختبارات 

 أوشفهية 

 تحريرية

سيتعرف الطالب على  - 1 الحادي عشر

 الفرضيات 

القاء المحاضرة واستخدام   ت البحث العلميفرضيا

 العصف الذهني 
اختبارات 

 شفهية 
سيكون قادر على التمييز - 1 الثاني عشر

 بين مناهج  البحث 

اختيار منهج وتبوبيب 

 إلقاء المحاضرات  البحث

 وعرضها وطرح األسئلة 

اختبارات 

شفهية 

 وتحريرية
 تختباراا .إلقاء المحاضرات3 العلمي البحث هيكلية سيتعرف الطالب على - 1 الثالث عشر
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. طرح أسئلة بعد 0 البحث اعداد خطة

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا لشرح العملي 

 النظري

 تحريرية

ستعرف الطالب على - 1 الرابع عشر 

 مضمون البحث

 متن البحث العلمي   
 . إلقاء المحاضرات3

  وعرضها وطرح االسئلة

اختبارات 

شفهية 

 وتحريرية

سيكون الطالب قادرا على - 1 الخامس عشر

 االقتباس

االقتباس واالمانة 

 العلمية 
 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

فقرة ال االنتهاء من شرح

سئلة من الواقع وتكون األ

تطبيقا لشرح العملي 

 النظري

اختبارات 

شفهية 

 وتحريرية

الب قادرا على سيكون الط- 1 السادس عشر

 توظيف الهامش

الهوامش في البحث 

 وأهميتها

القاء المحاضرة واستخدام 

 العصف الذهني 
اختبارات 

شفهية 

 وتحريرية

التعريف بالمصادر  ستعرف على كيفية الجمع - 1 السابع عشر 

والمراجع وكيفية 

 ترتيبها

القاء المحاضرة واستخدام 

 العصف الذهني 
اختبارات 

شفهية 

 وتحريرية

سوف يكون ملم بمصادر - 1 الثامن عشر

 بحثه

كيفية جمع المراجع 

 والمصادر

القاء المحاضرة واستخدام 

 العصف الذهني 
اختبارات 

 شفهية

 
سوف يكون ملم بجميع - 1 التاسع عشر

 تفاصيل كتابة البحث

القاء المحاضرة واستخدام  مشرع أعداد أنموذج

 العصف الذهني 
اختبارات 

 شفهية 
سيكون الطالب  قادر على - 1 العشرون

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

اختبارات 

 تحريرية

الواحد 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 وتحريريةأ
الثاني 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 أوتحريرية
الثالث 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث  

 تقويمهاو

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 وتحريريةأ
الرابع 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 أوتحريرية
الخامس 

 والعشرون

لطالب  قادر على سيكون ا- 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 وتحريريةأ
السادس 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

تحانات ام

شفهية 

 أوتحريرية
السابع 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 وتقويمها

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 
امتحانات 

شفهية 
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 البنية التحتية 

 الكتاب المنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 3

 
 إضافة إلى الكتاب المنهجي لمادة أصول البحث القانوني  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

 ,إعداد  أصولمنهج البحث القانوني ) د. عمار عباس الحسيني
البحوث والرسائل الجامعية(, الطبعة األولى, منشورات الحلبي 

 .2012الحقوقية, بيروت, لبنان, 

  د. عصمت عبد المجيد بكر, أصول البحث القانوني, الطبعة
 .1999الثانية, المكتبة القانونية, بغداد,

 
)       اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           

د. محمد إبراهيم بنداري, أصول إعداد البحوث القانونية, دار النهضة  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 2011العربية, القاهرة, مصر,

لالطالع على البحوث والمقاالت  مجلة الحقوق للجامعات العراقية والعربية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 وقاعدة التشريعات العراقية ةالمشور

http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 االمور المستحدثة ومواكبة التطور التكنلوجيو تعديلها بما يتماشى مع نصوص  والشروحات في المنهج  مراجعة ال  

 
 

 

 

 

 

 

 

 وتحريريةأ والضعف

امن ثال

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

مناقشة البحوث 

 يمهاوتقو

تقويم البحث والوقوف 

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 أوتحريرية
التاسع 

 والعشرون

سيكون الطالب  قادر على - 1

 اعداد بحث قانوني  

تقويم البحث والوقوف  مناقشة البحوث

على مواطن القوة 

 والضعف

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية
سيتمكن الطالب من - 1 الثالثون

 معلومات استذكار ال

القاء ملخص عن المادة  مراجعة 

والتركيز على النقاط 

 الجوهرية

اختباري 

تحريري 

 شامل

http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx
http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx
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 )قانون الشركات( موذج وصف المقررن

 

 قانون الشركات وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 قانون الشركات اسم / رمز المقرر .1

  Zoom- model البرامج التي يدخل فيها .1

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة نةالفصل / الس .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003/ 1/ 01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 املعرفة العلمية والتطبيقية والنظرية للقانون اجلاري يف العراق

 مااملقصود بشخص التاجر اذا كان شخص طبيعي او معنوي

 وماصحبه من تطورات على الصعيد التجاري واالقتصادي واملايل 0001خصوصا بعد عام مدى مالئمة قوانني الشركات يف العراق والوضع املستجد 

 مدى االلتزام مببادئ قوانني الشركات من قبل العاملني يف اجملال التجاري

 دور الدولة ومدى مسامهته يف رفع املستوى االقتصادي واملايل والدويل

 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 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم القصوى من فرص كان قد حقق االستفادة 
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 تساهم يف القيام ابلعديد من املعامالت التجاريةدور املصارف يف القيام ابلعمليات املهمة اليت 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30

 المعرفة والفهم  -أ
 . الشخص التاجر المعنوي من الشخص التاجر الطبيعي والقوانين المنظمة لكل منهما– 3-3أ

 .النافذةاهم القوانين التي نظمت الشركات في العراق واهم القوانين – 0أ

 . العالقة بين القانون الشركات والقوانين االخرى من فرع القانون العام والخاصالقدرة على فهم - 1أ

 .ماهي انواع الشركات– 1أ

 . معرفة معايير التمييز بين انواع الشركات– 1أ

  كيفي يتم تحديد جنسية الشركات– 1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ماهو قانون الشركات واهم مواضيع هذا القانونمعرفة الطالب  – 3ب

 طبيعة القانون الشركات ومدى عالقته بالقانون االقتصادي – 0ب

 دور الدولة في الجانب االقتصادي والتجاري على المستوى الداخلي والدولي – 1ب

   مكانة قانون الشركات بين القوانين االخرى  -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ء المحاضرات النظريةإلقا .01
 تقرير  أوتكليف الطلبة  بأعداد أوراق عمل  .01
 طرح أسئلة تطبيقية تتعلق بواقع العملي للتجارة ودورها في تنمية الدخل القومي للدولة .01
مراجعة المحاضرة السابقة بشكل مقتضب والبدء بالمحاضرة الجديدة والربط بينهما وفي نهاية المحاضرة عرض عدة  .01

 المحاضرة.اسئلة تتعلق ب

 طرائق التقييم      

 

 االسئلة الشفوية المستمرة اثناء عرض المحاضرة -1
 كوزات اسبوعية  -1
 حضور الطلبة وااللتزام العلمي واالدبي بها -1

 المشاركة التفاعلية اثناء المحاضرات -30
 االمتحانات نصف السنوية واالمتحانات النهائية -33
 درجة السعي للطالب -30

 مهارات التفكير -ج

 ديد من هو شخص التاجر المعنويتح  -3ج

 القانون المنظم ألعمال الشركات في العراق -0ج

 معرفة االكتتاب وطرح االسهم والسندات في سوق االوراق المالية -1ج

 مدى مالئمة قوانين الشركات العامة والخاصة مع الوضع االقتصادي والتجاري الحالي في العراق -1ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 على التطبيقات العملية وتحليلها . واالطالعتوجيه الطلبة الى قراءة مراجع معينة  -0
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 .مراجعة المواقع االلكترونية لقرارات المحاكم التجارية– 0

 مقارنة الوضع التجاري في العراق مع القوانين التجارية العربية على االقل.– 1

 

 طرائق التقييم    

 

 .)والفصليات لسعيا ( التحريرية االختبارات -3
 . الصف غرفة في ومشاركته الطالب فاعلية مدى 2-
 االمتحانات الشفوية -1

 الكوزات المفاجأة -1
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -بناء شخصية قانونية مستقلة قادرة على التواصل . --3د

 -ية استثمار الوقت واستغالله بشكل بناء. كيف 0د 

 –.  التاكيد على الطلبة بالمواكبة المستمرة مع القوانين المستجدة بالمتعلقة بالمجال التجاري 1د 

 كيفية الوصول إلى المعلومات وتطويره 1د 
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 وعالموض
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 قانون الشركات مخرجات التعلم المطلوبة 0 0

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

اجراء اختبارات 

 شفوية اسبوعية

1 0  
اهم القوانين التي نظمت 

 ت في العراقعمل الشركا

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

ملخص الهم . 1

قوانين الشركات 

المنظمة في 

 العراق

 

 تعريف عقد الشركة  0 1

مراجعة . 3

سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال0

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 1

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

م االجابة يقد

 عليها

اذا الوقت  -1

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 

 خصائص عقد الشركة  0 1

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال0
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بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 1

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -1

ي عمل كوز يكف

شفوي او 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

1 0  
اجراءات ومستلزمات 

 تاسيس الشركات

مراجعة  3

سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال0

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 1

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -1

يكفي عمل كوز 

او شفوي 

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

 

1 0  
الشخصية المعنوية 

للشركة والنتائج المترتبة 

 على ذلك

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال0

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 1

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -1

يكفي عمل كوز 
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 قانون الشركات -

 كتاب د. لطيف جبر كوماني  -

 التعديالت الجديدة لقانون الشركات -

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

ونية العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكتر

) 

 مراجعة المواقع االلكترونية الخاصة بالدعاوى التجارية -3

اعداد محاضرات خاصة لتقييم الوضع االقتصادي والتجاري في  -4

 العراق

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

خاصة والمختلطة والعامة اعداد دراسات تطبيقية ألوضاع الشركات ال

 واالجنبية في العراق

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

او  شفوي

تحريري وحسب 

الوضع النهائي 

 للمحاضرة

1 0  
شركات االشخاص 

 الشركة التضامنية

مراجعة سريعة 

للمحاضرة 

 السابقة

بدء .ال0

بالمحاضرة 

  الجديدة

عرض اسئلة . 1

فكرية وعلمية 

للمحاضرة على 

الطلبة وتقيم من 

يقدم االجابة 

 عليها

اذا الوقت  -1

يكفي عمل كوز 

شفوي او 

تحريري وحسب 

وضع النهائي ال

 للمحاضرة
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 المرحلة الرابعة 

 وصف المقرر )القانون الدولي الخاص(

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 نونقسم القا    القسم العلمي  / المركز .0

 القانون الدولي الخاص اسم / رمز المقرر .1

 حضور الطالب  +التعلم عن بعد أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة  الفصل / السنة .1

 ساعة10     عدد الساعات الدراسية )الكلي( .1

 0003 -0000 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 
 عده  واالطالع على مصادره وبيان موضوعاته التعريف بالقانون الدولي الخاص ونشاته وطبيعته قوا

 تنفيذ األحكام األجنبية بشكل تفصيلي -تنازع االختصاص القضائي -تنازع القوانين –مركز األجانب  –الموطن  –الجنسية 

 

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

ازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيج

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

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 األهداف المعرفية    -أ

 الدولي الخاص وتميزه عن غيره في حكم العالقات القانونية معرفة الطالب طبيعة القانون  -3أ 
بيان النظريـة العامة للجنسية القائمة على مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها ومبادئها ومميزاتها ودورها كأداة للتوزيع  -0أ

 . الجغرافي لألفراد معرفة أحكام الجنسية العراقية وأنواعها واكتسابها وفقدها واستردادها

 اإللمام بالموطن ودوره كأداة للتوزيع األفراد جغرافيا وااللمام  بالموطن وأحكامه وأنواعه. -1أ

تحديد من هو األجنبي وبيان مركزه من الدولة وكيفية دخول وخروج األجنبي من والى العراق وما يتمتع به من حقوق -1أ

 وما عليه من واجبات من حيث التطبيق
رية العامة لتنازع القوانين شروط التنازع والحلول المتبعة لتحديد القانون الواجب التطبيق التي تتمثل معرفة الطالب النظ -1أ

في التكييف واإلحالة  ومعرفة قواعد اإلسناد فيما يتعلق باألحوال الشـخصية للشخص واألموال وااللتزامات اإلرادية وغير 

 طبيق القانون األجنبياإلرادية, وحاالت تطبيق القانون األجنبي وموانع ت
معرفة االختصاص القضائي الدولي المباشر والغير مباشر وحرية الدول في تنظيم اختصاصها,  ومتى تكون المحاكم  -1أ

الوطنية مختصة اختصاصا دوليا بنظر الدعوى المشوبة بعنصراجنبي وماهي إجراءات وشروط تنفيذ األحكام األجنبية في 

 العراق
 اراتية الخاصة بالمقرر. األهداف المه  -ب 

 )االلمام( بموضوعات القانون الدولي الخاص بشكل اساسي – 3ب

 )االستنتاج( من خالل استقراء النص والتحليل  – 0ب

 )التكييف القانوني( أن يتمكن الطالب من تكييف النص والقرارات  – 1ب

 مستحدثة عبراالنترنيت_ )استخدام التكنلوجيا ( في االطالع على المحاضرات والقوانين ال1ب

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب أثناء إلقاءها .01

 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير بعد انتهاء من موضوع معين يحتاج تطبيق  .10
 القانوني لهاطرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف  .13
 جعل وقت مخصص لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح كل فقرة قبل االنتقال إلى غيرها .10
 طرائق التقييم      

 اإلجابة عن األسئلة المطروحة أثناء المحاضرة  .01

 الحضور اليومي وإنجاز أوراق العمل أو التقرير .01
 اختبارات يومية يكون حلها ذاتيا )الكتاب المفتوح( .01
 التحريرية  االختبارات .01

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 )القدوة الحسنة(االلتزام الشخصي إلي يعد مؤشرا للطالب بااللتزام بالوقت والسلوك والخ.... -3ج

 )االخالص( في القاء المحاضرة يعد عامال ايجابيا في حب الطالب للمادة-0ج

 طرح سؤال )الثناء( تشجيع الطالب والثناء عليه عند المناقشة أو-1ج

 )االستماع( شد الطالب الى المحاضرة واالستماع بإصغاء  -1ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 إلقاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب أثناء إلقاءها .3

 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير بعد انتهاء من موضوع معين   .0
 موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني لها طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء .1

 جعل وقت مخصص لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح كل فقرة قبل االنتقال إلى غيرها
 طرائق التقييم    

 اإلجابة عن األسئلة المطروحة أثناء المحاضرة  .3

 الحضور اليومي وإنجاز أوراق العمل أو التقرير .0
 )الكتاب المفتوح( اختبارات يومية يكون حلها ذاتيا .1
 اختبارات تحريرية  .1
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تنمية قدرة الطالب على الوصول الى الغاية من وضع النصوص القانونية  -3د

 على الطالبمهارات إدارة الوقت وتقسيمه بشكل ينعكس ايجابا  -0د
 هارات العمل في فريقم -1د

 عوقات بشكل منفردمهارات حل الم -1د
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 بنية المقرر .33

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

سيكون الطالب ملم  3 االول

 بالقانون الدولي الخاص

 

التعريف بالقانون 

-الدولي الخاص

 وضوعاته ومصادرهم

. إلقاء المحاضرات 3

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

حضور 

 الطالب

سيتعرف الطالب عن  3 الثاني

 الجنسية

أهميتها و  –الجنسية  

التعريف بها, بيان 

 عناصرها

 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 يلشرح النظر

حضور 

الطالب 

وتكليف 

باعداد ورقة 

 عمل

سيتعرف الطالب عن  3 الثالث

 الجنسية

االساس القانوني  

للجنسية وسلطة الدولة 

في تنظيم أمور 

 الجنسية

. إلقاء المحاضرات 3

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

حضور 

 الطالب

سيكون الطالب على علم  3 الرابع 

 بالجنسية العراقية 

جنسية التأسيس 

 والصلية
 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

اعداد ورقة 

 عمل

سيكون الطالب على علم  3 الخامس

متى تمنح الجنسية 

 العراقية

الجنسية المكتسبة 

وحاالتها في القانون 

 العراقي

. إلقاء المحاضرات 3

 وعرضها وطرح

 االسئلة 

اعداد ورقة 

 عمل

سيكون الطالب ملم  3 السادس

باالثار القانونية الناتجة 

 عن اكتساب الجنسية

االثار المترتبة على 

 اكتساب الجنسية
 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

اعداد ورقة 

 عمل

معرفة الطالب  االثار  3 لسابعا

 القانونية

فقد الجنسية  

واستردادها واالثار 

 المترتبة عليها 

. إلقاء المحاضرات 3

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

اعداد ورقة 

 عمل

معرفة الطالب جنسية  3 الثامن 

 االشخاص المعنوية

اسس تعيين جنسية 

 االشخاص المعنوية
 .إلقاء المحاضرات3

 . طرح أسئلة بعد0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

اعداد ورقة 

 عمل

سوف يلم الطالب  3 التاسع

 بمشكالت الجنسية

. إلقاء المحاضرات 3 مشكالت الجنسية

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

اعداد ورقة 

 عمل

سوف يقوم الطالب  3 العاشر

 بتحديد االختصاص

 تحديد االختصاص

القضائي في مسائل 
 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

اختبارات 

شفهية 
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االنتهاء من شرح الفقرة  الجنسية

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

 اوتحريرية

سيتعرف الطالب على  - 3 الحادي عشر

 الموطن 

التعريف بالموطن  

وبيان عناصره 

 وطبيعته القانونية

لمحاضرة القاء ا

واستخدام العصف 

 الذهني 

اختبارات 

 شفهية 

سيتعرف الطالب على - 3 الثاني عشر

الموطن في منظور 

القانون العراقي و انواع 

 الموطن

أنواع الموطن و  

وموقف المشرع 

 العراقي 

إلقاء المحاضرات  

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

اشفهية 

 وتحريرية

سيتعرف الطالب على -  الثالث عشر

 ت الموطنمشكال

 .إلقاء المحاضرات3 مشكالت الموطن

. طرح أسئلة بعد 0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

الواقع العملي تطبيقا 

 لشرح النظري

امتحانات 

 تحريرية

ستعرف الطالب على - 3 الرابع عشر 

الفرق بين الوطني 

 واالجنبي

التعريف بالمركز 

القانوني األجانب 

 له والقواعد المنظمة

. إلقاء المحاضرات 3

وعرضها وطرح 

 االسئلة 

حضور 

 الطالب

سيكون الطالب على علم - 3 الخامس عشر

بالتنظيم الداخلي لالجانب 

 2017لسنة

تنظيم دخول اقامة   

االجنبي للعراق  

 والخروج منه

 .إلقاء المحاضرات3

. طرح أسئلة بعد 0

االنتهاء من شرح الفقرة 

وتكون األسئلة من 

لعملي تطبيقا الواقع ا

 لشرح النظري

تكليف ورقة 

 عمل 

سيكون الطالب على علم - 3 السادس عشر

بالتنظيم الداخلي لالجانب 

 2017لسنة

حقوق وااللتزامات 

 االجانب 

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

امتحان 

تحريري 

 شامل
تعريف تنازع القوانين  ستعرف على التنازع - 3 السابع عشر 

 وشروطه

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

حضور 

 الطالب

سوف يكون ملم بالقواعد - 3 الثامن عشر

االسنادية وتمييزها عن 

 القواعد الموضوعية

قواعد االسناد, 

 خصائصا وشروطها 

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

حضزر 

 الطالب

سوف يكون ملم بالقواعد - 3 التاسع عشر

وتمييزها عن االسنادية 

 القواعد الموضوعية

عنـاصـر قـاعـدة 

 االسناد

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

اختبارات 

 شفهية 

سيكون على معرفة - 3 العشرون

بتكيف الحكم االجنبي 

 وتميزه عن التفويض

التكييف, االحالة  

 والتفويض

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

اختبارات 

 تحريرية

الواحد 

 والعشرون

ستيعرف على متى - 3

 يطبق القانون االجنبي

تطبيق  وتفسير  

والرقابة على القانون 

 االجنبي  

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية
الثاني 

 والعشرون

سيكون الطالب  متى - 3

 يستبعد القانون االجنبي

موانع تطبيق القانون 

ظام العام, االجنبي الن

الغش نحو القانون 

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

امتحانات 

شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية 

الكتاب المنهجي القانون الدولي الخاص . د. محمد حسن الهداوي د.غالب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 3
 علي الداودي الجزء االول والجزء الثاني 

 
 2006لسنة  26قانون الجنسية النافذ ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

 2017لسنة 76قانون إقامة األجانب رقم
 2015سنة ل 32قانون الجوازات رقم

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (
القانون الدولي الخاص / عبد الرسول عبد الرضا األسدي , بيروت 

,2015. 

, 1الوجيز في القانون الولي الخاص, حسن علي كاظم وإبراهيم عباس, ط

 .2018دار الصادق الثقافية, 

 المصلحة الوطنية

الثالث 

 والعشرون

سيتعرف الطالب - 3

بالقواعد المنصوص 

 عليها

تنازع القوانين في  

مسائل االهلية 

 واالحوال الشخصية

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

ورقة  اعداد

 عمل

الرابع 

 والعشرون

سيتعرف الطالب - 3

بالقواعد المنصوص 

 عليها

تنازع القوانين في  

مسائل الوصية 

 والميراث

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني 

اختبارات 

 شفهية

الخامس 

 والعشرون

سيتعرف الطالب - 3

بالقواعد المنصوص 

 عليها

تنازع القوانين في 

مســـائل االلتزامات 

التعاقدية وااللتزامات 

 غير التعاقدية

 . إلقاء المحاضرة3

االستعانة بالواقع 0

 العملي 

تكليف ورقة 

 عمل 

السادس 

 والعشرون

سيتعرف الطالب متى - 3

تكون المحكمة مختصة 

 دوليا

التعريف بتنازع 

االختصاص القضائي 

الدولي وضوابط 

االختصاص القضائي 

 الدولي

 . إلقاء المحاضرة3

نة بالتطبيقات االستعا0

 القضائية للمحاكم
اختبارات 

 شفهية 

السابع 

 والعشرون

سيتعرف الطالب متى - 3

تكون المحكمة العراقية 

 مختصة 

االختصاص القضائي 

الدولي للمحاكم 

 العراقية

القاء المحاضرة أسئلة 

 تطبيقية
اختبارات 

 تحريرية

الثامن 

 والعشرون

سيتعرف الطالب على - 3

األجنبي  التمييز بين الحكم

 و الحكم الوطني

تعريف الحكم االجنبي 

واحكام التحكيم 

 االجنبية

القاء المحاضرة 

 والعصف الذهني
حضور 

 الطالب

التاسع 

 والعشرون

سيكون الطالب ملم - 3

بالشروط  المطلوبة 

 بالحكم األجنبي لتنفيذه

شروط تنفيذ االحكام 

 االجنبية
 . إلقاء المحاضرات3

 .االستعانة بالتطبيقات0

. 1القضائية للمحاكم  

طرح أسئلة بعد االنتهاء 

من شرح فقرة قبل 

 الشروع إلى غيرها

حضور 

 الطالب

سيتعرف الطالب كيف - 3 الثالثون

ينفذ الحكم األجنبي في 

 العراق

إجراءات تنفيذ  

 االحكام االجنبية

القاء المحاضرة 

واستخدام العصف 

 الذهني

امتحان 

تحريري 

 شامل
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 http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... ب ـ

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

   

القانون الخاص مراجعة النصوص القانونية والشروحات في المنهج  و تعديلها بما يتماشى مع القوانين المستحدثة في مجال 

 11,وكذلك قانون اقامة االجانب رقم 3111لسنة11بدل قانون الجنسية رقم  0001لسنة 01كاعتماد قانون الجنسية النافذ رقم

لسنة  (32)بدل قانون الجوازات رقم 0031لسنة   10, وقانون الجوازات رقم3111لسنة 331بدل قانون رقم  0031لسنة 

3111 

 
 

 موذج وصف المقررن

 

 )الحقوق العينية( وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 حقوق عينية اسم / رمز المقرر .1

 Class room+ Google meet البرامج التي يدخل فيها .1

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

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

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

 بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx
http://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx
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 السنة الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .1

 0003-1-01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

الحق العيني وتمييزه عن الحق الشخص إضافة الى بيان تقسيم الحقوق العينية الى أصلية وتبعية وكذلك بيان تعريف 
  مصاديق تلك الحقوق وقيودها وأسباب كسب الملكية .

 اردأمي ا بار ئازع باق األمدئاز لا ارف ق ب ولئبئان ماهئ  ار قو  ارتي ئ  اردوعئ  ب 
 

 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30

 المعرفة والفهم  -أ
 التثبت من ماهية الحق العيني وتمييزه عن الحق الشخصي . -3أ

 الوقوف على تقسيمات الحق العيني الى أصلي وتبعي ومعرفة الفرق بينهما -0أ

 ق الحقوق العينية  مصادي -1أ
 قيود حق الملكية-1أ
  أسباب كسب الملكية -1أ
 الحيازة والتقادم -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرف الطالب لتقسيمات الحقوق المدنية ومصاديقها وطبيعتها– 3ب

 معرفة المقصود بالحق العيني وتمييزه عن الحق الشخصي أي الدين – 0ب

 ق العيني األصلي والحق العيني التبعي معرفة ماهية الح- 1ب

 معرفة مصاديق تلك الحقوق -1ب
 معرفة قيود الملكية وأنواعها -5ب
 خاللها يتم أكتساب حق الملكيةمعرفة األسباب التي من  -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .11
 تقرير  أوالتكليف بأعداد أوراق عمل  .11
 يه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانونيطرح أسئلة تطبيق .11
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .11

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .01
 االختبارات اليومية  .10
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .13
 امتحانات نصف السنة .10
 ةامتحانات نهاية السن .11
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 مهارات التفكير -ج

 تكييف معنى حقوق االنسان-3ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -0ج

  -1ج

  -1ج

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

 التخطيط والتنظيم   -3د

 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 الجماعي  العمل المشترك -1د

 التحليل واالستنتاج  -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 موضوع الحقوق العينية  اضافة مخرجات التعلم 1 1

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

أسئلة  . طرح1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

1 31 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

 مصاديق الحقوق المدنية

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لنظريلشرح ا

التكليف  .1

باعداد أوراق 

للمقارنة عمل 

بين القوانين 

 المقارنة

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 قيود حق الملكية اضافة مخرجات التعلم 1 1

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

ح فقرة قبل شر

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 1 0
أسباب أكتساب حق 

 الملكية

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

 تقرير  عمل أو

 اضافة مخرجات التعلم 00 1
التصرف القانوني ) العقد 

 والوصية ( + الميراث

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 30 1
األستيالء أي أحراز 

المباحات + األلتصاق + 

 الشفعة

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

فقرة ال شرح

سئلة وتكون األ

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

ية امتحانات شفه

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 30  1
الحيازة + التقادم + حقوق 

 اإلرتفاق

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي

واالستعانة 

بالتطبيقات 

القضائية 

  للمحاكم 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

الكتاب المنهجي: محاضرات الحقوق العينية , مستوحاة من عدة كتب 
 متخصصة بدراسة الحقوق العينية ومصاديقها وقيودها وأسباب كسبها

 

لى سبيل المثال ورش متطلبات خاصة ) وتشمل ع

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 المواقع اإللكترونية المتخصصة بمجال القانون 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 ء على التكليف المسبق القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بنا

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 300 أكبر عدد من الطلبة 

                                           

 العمل والضمان وصف المقرر 

 

 

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون   / المركز علمي القسم ال .0

 العمل والضمان  اسم / رمز المقرر .1

 ري حضو أشكال الحضور المتاحة .1

 السنه الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

ب تحقيقها مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطال

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 0003/ 31/30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 لناف< ا 0031لسنه  11معرفة الطالب بطبعيه وماهية قانون  العمل والضمان  رقم -3

  بيان قانون العمل  ومفهومه  وعالقات العمل الفرديه واجلماعيه  وامهيته -0

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .31

  هداف المعرفية األ -أ
 لعمل والضمان  امعرفه قانون  أ

 التعريف بعقد العمل -0أ

 معرفه الطالب  بحقوق العامل والتزاماته امام رب العمل   -1أ
 التي تتعلق  باوقات الدوام  األمور-1أ
 زه  لقانون العمل معرفه الطالب باهم الخصائص الممي -1أ
   -1أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االلمام – 3ب

 االستنتاج  – 0ب

 التكييف القانوني  – 1ب

 استخدالتكنلوجيا     -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات النظرية مع عرض المادة للطالب -3

 تقاريرالعمل  او ال أوراقالتكليف باعداد  -0

 طرح اسئله تطبيقيه من الواقع العملي -1

 جعل وقت مخصص لطرح اسئله بعد االنتهاء  من شرح كل فقرة  -1

  

 

 
 طرائق التقييم      

 االجابه عن االسئله المطروحه  اثناء المحاضره 

 العمل او التقرير  أوراق وإنجازالحضور اليومي  

 اختبارات يومية  يكون حلها <اتيا 

 ختبارات التحليله اال 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  اإلخالص-3ج

 القدوة الحسنه -0ج

 الثناء -1ج

 االستماع   -1ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القاء المحاضرات النظرية  مع عرض الماده للطالب  اثناء القاءها 

 ين التكليف باعداد ورقه عمل او تقرير بعد االنتهاء من موضوع مع

 التكييف القانوني لها   وإيجادطرح اسئله تطبيقيه من الواقع العملي  في ضوء موضوع الدراسة 
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 طرائق التقييم    

 االجابه عن االسئله المطروحه  -1
 العمل  أوراق وإنجازالحضور اليومي  -1
 اختبارات يوميه  -1
 اختبارات تحريريه   -1

 

 
 لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) االتأهيلية المهارات العامة و -د 

 تنمية قدرة الطالب على الوصول للغايه -3د

 مهاره اداره الوقت -0د

 مهارات العمل في فريق -1د

  مهارات حل المعوقات بشكل منفرد   -1د
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 البنية التحتية  .31

 حماضرات  للدكتور اثمر داود الشافعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 3

  0031لسنه  11قانون العمل الناف< رقم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  0

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 قضائيه املتبعه يف اصدار وتنفي< احكام احلضانه كتاب االليات ال

 قاعدة التشريعات  العراقيه  وجمله احلقوق للجامعات العراقيه والعربيه  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

   

 مراجعه النصوص القانونيه والشروحات ومحاوله تعديلها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .31

 طريقة التقييم طريقة التعليم وضوعاسم الوحدة / أو الم مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

المام الطالب بماهميه  1  األول

 قانون العمل 
مفهومه واهم الخصائص 

 التي يتميز بها  
القاء 

 المحاضرات 
 حضور الطالب 

واهم التزامات صاحب  حقوق وواجبات العامل  1 الثاني 

 العمل 
طرح االسئله 

 على الطالب 
تكليف الطالب 

باعداد ورقه 

 عمل 
القاء  ااوقات عقد العمل  خصائص عقد العمل  1 الثالث

 المحاضرات 
اعداد ورقه 

 عمل 
طرح اسئله على  مصادر داخليه ودوليه  مصادر قانون العمل  1 الرابع 

 الطالب 
تكليف الطالب 

 بورقه عمل 
 حضور الطالب  القاء محاضره  اجره العامل  نطاق قانون العمل  1 الخامس 
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 ()اصول الفقه ذج وصف المقررنمو

 

 اصول الفقه وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 الفقه أصول اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(لدراسية عدد الساعات ا .1

 0003-1-01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

  هذا العلم. وبيان موضوعات قواعده واالطالع على مصادره ة ونشاته وطبيع أصول الفقه بيان تعريف 

 

 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 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم ن فرص كان قد حقق االستفادة القصوى م

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 المعرفة والفهم  -أ
 واصله ومصادره, و بيان انواعه واختالفه عن باقي العلوم الفقهيه االخرى.  الفقه أصولمعرفة ما هية  -3أ

 الفقه   أصولمفهوم  -0أ

 الفقه  أصول أنواع -1أ
 المفاهيم والمصاديق  -1أ
  وضع اللغة   -1أ
 العملية   األصول -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ه الفقه  وانواعه واصل أصولمعرف الطالب طبيعة – 3ب

 الفقه  أصولمعرفة مفهوم  – 0ب

 الفقه   أصولمعرفة انواع – 1ب

 معرفة المفاهيم والمصاديق -1ب
 معرفة وضع اللغة -5ب
 معرفة األصول العملية  -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .11
 تقرير  أوالتكليف بأعداد أوراق عمل  .11
 ملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانونيطرح أسئلة تطبيقيه من الواقع الع .11
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرها .10

 

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .11
 االختبارات اليومية  .11
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .11
 امتحانات نصف السنة .11
 امتحانات نهاية السنة .11

 
 تفكيرمهارات ال -ج

 الفقه   أصولتكييف معنى -3ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع -0ج

  -1ج

 1ج

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

 التخطيط والتنظيم   -3د

 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 العمل المشترك الجماعي  -1د

 حليل واالستنتاجالت  -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الفقه   أصولموضوع  اضافة مخرجات التعلم 0 0

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

ن بعد االنتهاء م

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

1 31 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

 الفقه   أصولمعنى مفهوم 

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

عداد أوراق با

حول عمل 

العملية  األصول

 الصول الفقه 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 1 1
المفاهيم والمصاديق 

 والحجة والدليل 

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

رح فقرة قبل ش

إلى  لشروعا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 اضافة مخرجات التعلم 1 0
وضع اللغة والعام 

 والخاص والمطلق والمقيد  

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

 اضافة مخرجات التعلم 00 1
األصول العملية عند 
 المذاهب اإلسالمية 

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  وعلشرا

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 مصادر الحكم الشرعي   اضافة مخرجات التعلم 30 1

.إلقاء 3

 المحاضرات

. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

فقرة ال شرح

سئلة وتكون األ

من الواقع 

تطبيقا العملي 

 لشرح النظري

التكليف  .1

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 المصادر الثانوية  اضافة مخرجات التعلم 30  1

. إلقاء 3

 المحاضرات

.التكليف 0

أوراق  بإعداد

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

  الواقع العملي

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

إلى  لشروعا

 غيرها

 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 لمقرركتب ا 
      أخرى 

الكتاب المنهجي: مجموعة محاضرات من مصادر الفقة اإلسالمي 
 المختلفة واالستعانة بكتاب الموجز في أصول الفقه للمؤلف فاضل الصفار 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 أصول الفقهصصة بمجال المواقع اإللكترونية المتخ

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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  طلبة أقل عدد من ال

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 )االوراق التجارية( نموذج وصف المقرر

 

 االوراق التجارية  وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 )االوراق التجارية(  اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 اسبوعي الحضور المتاحةأشكال  .1

 سنوي الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 30/0003-31 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

اددا ارمامتدداال ؤددي    دد   تضدد ل رخراددفا  اددا ممددا  ارتادد  ا رلددارا، بؤددي  اددداس    ودد بؤوا دديه رمددالة اتبسا  اردماس  تدديس   ان 
بمددد   رددد  اددإن تددديس   ارقدددارون ، شددواا م  ادددا ب  اددداتا  اال  دد   بددديباقف ت بيدددق  ددذا ارقدددارون بممددداتال إرفددا هار ميددف مدددق  ددد ته ار

تدمابز   ايدل  نميف لباقف ارداص  بارتا  ارادص    ق   ذا ارقارون بممداتال ت بئقدل،  رد   ن تديس    دذه اراودال   اردماسع 
ارئ  بتفشو   ضفبس   ر د ش   بارد و ق بتشني   قاا  متا دفة بةرلدارئ  ادا    وع   م وئل بموال  بت و ف امدتيالاال    ئ  بةرل

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

ا مبرهناً عما إذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقه

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

بيان مفهوم الورقة التجارية من خالل تعريفه وبيان وبيان المصادر التي يستقي منها احكامه ونطاق تطبيقه  وبيان االليات الوقائيعة 

 والرقابية والقمعية لتنفيذ قواعده.

 

 ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرا .30

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة ماهية القانون التجاري, ونشأته ومصادره. -3أ

 التطور التاريخي للقانون التجاري واالزراق  .  -0أ

 المبادئ االساسية للقانون مصادر القانون  -1أ
 انواع االوراق التجارية -1أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 عرفة العمل التجاري وشروطه.م – 3ب

 معرفةالسفتجة. – 0ب

 معرفة الكمبيالة – 1ب

 معرفة الصك    -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .13
 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .10
 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .11
 احة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرهاإت .11

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .11
 االختبارات اليومية  .10
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .13
 امتحانات نصف السنة .10
 امتحانات نهاية السنة .11

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -3ج

 -0ج

 -1ج

   -1ج

  

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

 التخطيط والتنظيم  -3د
 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 العمل المشترك الجماعي  -1د

  جالتحليل واالستنتا  -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   

تعريف القانون 

الجاري واالوراق 

التجارية ونشأتها 

 ومصادرها

 

. إلقاء 3

 المحاضرات
.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 يةوتحرير

   

التطور التاريخي 

للقانون التجاري 

 ةاالوراق التجارية

 

.إلقاء 3

 المحاضرات
. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

عمل للمقارنة 

بين قوانين 

الملغية  االوراق

النافذ والقانون 

من الناحية 

 القانونية والعملية

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   

العالقة ما بين 

القانون االتجاري 

والقوانين 

 االخرى.
 

. إلقاء 3

 المحاضرات
.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

روع إلى الش

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   
نطاق تطبيق القانون 

 التجاري.

إلقاء 

 المحاضرات
. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج إلى 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

 غيرها

.طرح أسئلة 1

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

   
المبادئ االساسية للقانون 

التجاري واالوراق 

 التجارية.

. إلقاء 

 المحاضرات
.التكليف 0

باعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

 الواقع العملي 

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   
ق اآلليات الوقتية لتطبي

 القانون التجارية

.إلقاء 

 المحاضرات
. طرح أسئلة 0

بعد االنتهاء من 

شرح الفقرة 

وتكون األسئلة 

من الواقع العملي 

تطبيقا لشرح 

 النظري

التكليف  .1

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

   
اآلليات الرقابية والقمعية  

لتطبيق القانون التجاري 

 يةواالوراق التجار

. إلقاء 

 المحاضرات
.التكليف 0

بإعداد أوراق 

 عمل أو تقرير 

. طرح أسئلة 1

تطبيقيه من 

الواقع العملي 

واالستعانة 

بالتطبيقات 

 القضائية للمحاكم  

. طرح أسئلة 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع إلى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 : القراءات المطلوبة

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

, مقتبسة من عدة كتب االوراق التجاريةالكتاب المنهجي: محاضرات 
 هذا الفرع من القانون التجاري.متخصصة بدراسة 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 ة المتخصصة بمجال القانون والسياسةالمواقع اإللكتروني

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقرير بناء على التكليف المسبق

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  دد من الطلبة أكبر ع

 )منظمات( نموذج وصف المقرر

 

 منظمات دولية وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

 قسم القانون  القسم الجامعي / المركز .0

 منظمات دولية  اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 التعلم عن بعد    أشكال الحضور المتاحة .1

 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 

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم الستفادة القصوى من فرص كان قد حقق ا
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 سنوي صل / السنةالف .1

 ساعة  10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003-0000 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 تمكين الطالب من فهم منهج المنظمات الدولية -１６

 تمكين الطالب من ترجمة المفاهيم النظرية المعتمدة عالميا من اعتماد الدراسة المقارنة -１７

 

 تعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق ال .30

 المعرفة والفهم  -أ
 يعرف مفهوم المنظمات-3أ

 يعرف انواع المنظمات-0أ

 يعرف مضمون المنظمات وعناصرها  -1أ
 الربط بين الدراسة االكاديمية وحاالت وحاالت من الواقع العلمي 1أ

1-  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المالحظة – 3ب 

 المحاكات  – 0ب 

 االتقان– 1ب 

 الممارسة -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة -１

 طريقة المناقشة -２

 استراتيجية العصف الذهني  -３

 استراتيجية التعديل المفاهيمي -４

 طرائق التقييم      

 اختبار التعرف -６

 اختبار المفتوحة -７

 االختبار المقالي غير المحدد -８

 االختبارات القصيرة -９

 ارات النهائيةاالختب -１０
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 مهارات التفكير -ج

 مهارات في حل المشكالت القانونية  -1ج         

 مهارات في حل المشكالت الواقعية -2ج

 مهارات في حل المشكالت الغراض تعميق الفهم -3ج

   

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة -５

 طريقة المناقشة -６

 استراتيجية العصف الذهني -７

 التعديل المفاهيمياستراتيجية  -８

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبار التعرف  -６

 اختبار المفتوحة -７

 االختبار المقالي غير المحدد -８

 االختبارات القصيرة -９

 االختبار النهائي -１０

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

ً ان يتمكن من التعلم القان-3د   وني ذاتيا

 ان يطور المهارات التقريرية ويطورها-0د

 ان يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات ادراكية ويطورها-1د

 ان يكون لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه-1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الفصل االول فهم الطالب  اسبوعيا 0 3-0-1-1

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الفصل الثاني احتواء الطالب للمعلومة اسبوعيا 0 1-1-1-1

 إلقاء-١

 المحاضرات

 يفالتكل-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 الفصل الثالث استيعاب الطالب اسبوعيا 0 1-1-30-33

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 طرح أسئلة-٣

 بعد االنتهاء من

 شرح فقرة قبل

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

30-31-31-

31 
 الفصل الرابع فهم الطالب  اسبوعيا 0

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

31-31-31-

31 
 الفصل الخامس احتواء الطالب للمعلومة اسبوعيا 0

 طرح أسئلة-

 بعد االنتهاء من

 رح فقرة قبلش

 الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

00-03-00-

01- 

 اسبوعيا 0

 الفصل السادس استيعاب الطالب

 إلقاء-١

 المحاضرات

 التكليف-٢

 باعداد أوراق

 عمل او تقرير

 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 رركتب المق 
      أخرى 

 الكتاب المنجي  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 والدولية  تشريعات المقارنة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 تمر في التخصصالبحث المس
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 نموذج وصف المقرر

 أصول التحقيق الجنائي والطب العدلي وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .3

  العلميقسم القانون  القسم  القسم الجامعي / المركز .0

 اصول التحقيق الجنائي والطب العدلي اسم / رمز المقرر .1

  رامج التي يدخل فيهاالب .1

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .1

 السنة الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 0003/  1/  01 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

 تدريب الطلبة على دراسة املواد القانونية اخلاصة ابلتحقيق اجلنائي والطب العديل –أ 

على استخدام النظرايت العلمية والقانونية للتعامل مع اجلرائم والتحقيق فيها ومعرفة اسباب ارتكاب اجلرائم واالشخاص املسؤولني تدريب الطلبة  –ب 
 عن ذلك

 دراسة النشاط االجرامي وكيفية التحقيق يف اجلرائم ومعرفة سبب ارتكاب اجلرمية  –ج 

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

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

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة شاملة عن التحقيق الجنائي والطب العدلي  -3أ

 الطريقة العلمية في كتابة البحوث في مجال التحقيق الجنائي والطب العدلي -0أ

 تدريس طرق التحقيق االجرامي والصفات الخاصة بالمحققين والسبل الكفيلة بنجاحهم  -1أ
 تعامل معه والتحقيق في الجرائم. معرفة النشاط االجرامي وكيفية ال -1أ
  -1أ
   -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تهيأت الكوادر القانونية – 3ب

 اعداد كادر بحثي لدراسة الظواهر القانونية  – 0ب

 معرفة الطالب اصول التحقيق االجرامي وقواعد الطب العدلي . – 1ب

     -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 حاضرات نظرية م – 3

 تكليف الطلبة باعداد البحوث والتقارير في التحقيق الجنائي والطب العدلي  – 0

 طرح اسئلة تطبيقية من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة . – 1

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية  – 3

 امتحانات نصف السنة  – 0

 امتحانات نهاية السنة  – 1

 ساتذة للطلبة من خالل المناقشات اليومية والحضور اليومي تقييم اال – 1
 مهارات التفكير -ج

 تهيأة كوادر قانونية لخدمة مؤسسات الدولة  -3ج

الن الطالب قد تلقى محاضرات متكاملة في العلوم القانونية ومن ثم قد اكتسب المهارات التي تمكنه من ممارسة  -0ج

 الوظائف القانونية 

 -1ج

 ئق التعليم والتعلم طرا    

 محاضرات نظرية – 3

 بحوث التخرج للمراحل المنتهية  – 0

 تطبيق في المحاكم المختصة – 1

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات يومية  – 3

 امتحانات نصف السنة  – 0

 امتحانات نهاية السنة  – 1

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

 محاضرات نظرية  -3د

 مناقشة بحوث الطلبة -0د

 التحليل واالستنتاج-1د

    -1د
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 بنية المقرر .33

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 صفات المحقق اضافة مخرجات التعلم 0 0

لقاء ا – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

العمل او تقرير 

طرح اسئلة  – 1

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الشروع الى 

 غيرها

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 ادلة االثبات اضافة مخرجات التعلم 1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
طرح االسئلة  –

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

الولوج في 

 – 1ا غيره

اسئلة عن طرح 

  الواقع العملي

امتحانات شفهية 

 وتحريرية

 االستجواب  اضافة مخرجات التعلم 1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 1

تطبيقية عن 

 1الواقع العملي 
طرح اسئلة  –

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة قبل 

االنتقال الى 

 غيرها 

متحانات شفهية ا

 وتحريرية

 الخبراء اضافة مخرجات التعلم 0 0

القاء  – 3

 0المحاضرات 
طرح االسئلة  –

بعد االنتهاء من 

شرح فقرة معينة 

قبل االنتقال الى 

 غيرها 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 

 طبعات االصابع اضافة مخرجات التعلم 1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

طرح اسئلة  – 1

تطبيقية عن 

 1الواقع العملي 
طرح اسئلة  –

امتحانات شفهية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .30

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتب املنهجية املقررة من الوزارة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش 

العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية 

) 
 خصصة مبجال التحقيق اجلنائي والطب العديلاملواقع االلكرتونية املت

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل او تقرير بناء على التكليف املسبق

 

 القبول  .31

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

بعد االنهاء من 

دراسة فقرة 

معينة وقبل 

االنتقال الى 

 اخرى

 اسلوب االجرام  اضافة مخرجات التعلم  1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
طرح اسئلة  –

بعد االنتهاء من 

دراسة بعض 

بل الفقرات ق

االنتقال الى 

 1فقرات اخرى 
التكليف  –

باعداد اوراق 

 عمل او تقارير 

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 

 الجروح اضافة مخرجات التعلم  1 1

القاء  – 3

 0المحاضرات 
التكليف  –

باعداد اوراق 

عمل او تقارير 

طرح  – 1

االسئلة المتعلقة 

بالمادة الدراسية 

قبل االنتقال الى 

موضوع دراسي 

 خر ا

امتحانات شفهية 

 وتحريرية 
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 )مبادئ القانون الدولي االنساني(نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .3

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .0

 )مبادئ القانون الدولي االنساني(  اسم / رمز المقرر .1

  البرامج التي يدخل فيها .1

 اسبوعي حضور المتاحةأشكال ال .1

 سنوي الفصل / السنة .1

 10 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .1

 01/1/0003 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .1

بؤوا ديه ر شدواا ادا ارمامتداال ؤدي    د   تضد ل رخرادفا  ادا ممدا  ارتاد  ا رلدارا،  اريبرا اترلدارا تيس   موال  ارقارون ان 
بمدد   ردد  اددإن تدديس   ،  ته ارشددواا م  اددا ب  ادداتا  اال  دد   بدديباقف ت بيددق  ددذا ارقددارون بممدداتال إرفددا هبؤددي  اددداس ار ميددف مددق  دد

ارقددارون اردديبرا ا رلددارا تدمددابز   ايدددل  نميددف لباقددف ارداصدد  بارتادد  ارادصدد    قدد   ددذا ارقددارون بممدداتال ت بئقددل،  ردد   ن 
الاال    ئ  بةرلدارئ  بتفشو د  ضدفبس   ر د شد   بارد دو ق بتشدني   قااد  تيس    ذه اراوال     وع   م وئل بموال  بت و ف امدتي

 متا فة بةرلارئ  اا ارالدقب .

بيان مفهوم القانون الدولي االنساني من خالل تعريفه وبيان وبيان المصادر التي يستقي منها احكامه ونطاق تطبيقه  وبيان االليعات 

 ه.الوقائية والرقابية والقمعية لتنفيذ قواعد

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

ذا يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إ

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

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .30
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 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة ماهية القانون الدولي االنساني , ونشأته ومصادره. -3أ

 التطور التاريخي للقانون الدولي االنساني .  -0أ

 العالقة ما بين القانون االنساني وحقوق االنسان. -1أ
 مصادر القانون االنساني. -1أ
 نطاق تطبيق القانون االنساني من حيث االشخاص واالعيان.  -1أ
 المبادئ االساسية للقانون االنساني.  -1أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة قواعد القانون االنساني وتمييزها من حقوق االنسان. – 3ب

 معرفة نطاق تطبيق القانون االنساني. – 0ب

 لمسلحة والتمييز بينها.معرفة انواع النزاعات ا – 1ب

 معرفة اليات تطبيق قواعد القانون االنساني.    -1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظرية .11
 التكليف بأعداد أوراق عمل أو تقرير  .11
 طرح أسئلة تطبيقيه من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإيجاد التكييف القانوني .11
 رح أسئلة بعد االنتهاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غيرهاإتاحة الفرصة لط .11

 طرائق التقييم      

 الحضور اليومي .11
 االختبارات اليومية  .11
 طرح أسئلة فكرية ومناقشتها .11
 امتحانات نصف السنة .11
 امتحانات نهاية السنة .11

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح فرضيات وإشكاليات تتعلق بالموضوع  -3ج

 -0ج

 -1ج

   -1ج

  

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

 التخطيط والتنظيم  -3د
 إدارة الوقت وتقسيمه -0د

 العمل المشترك الجماعي  -1د

  جالتحليل واالستنتا  -1د


