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 وصف البرنامج األكاديمي   

 

حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسة التعليمية .1

 قسم القانون القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 قانون

 بكلوريوس قانون اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 معايير الجودة في التعليم العالي برنامج االعتماد المعتمد   .6

 المحاكم، االدارات العامة، شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة الطالب ابلنظرايت القانونية املختلفة. -1

 معرفة الطالب حتليل النظرايت القانونية. -2
 متييز الطالب بني القواعد القانونية والقواعد العرفية والقواعد االخالقية والقواعد الدينية والقواعد االجتماعية. -3
مبستوى من املعرفة مبجال القانون لكي يتمكن من اجياد احللول ملختلف املشكالت اليت متكني الطالب من التزود  -4

 تواجهه يف اجملال العملي.
 تعزيز روابط االنتماء واملواطنة مبا ينسجم مع قيم اجملتمع العراقي والوحدة الوطنية. -5
 انونية كافة ويف القطاعات العام واخلاص واملختلط.اعداد احملامني واملوظفني احلقوقيني واشخاص قادرين على ممارسة املهن الق -6
 تشجيع البحث العلمي يف جمال القانون واالسهام يف حل قضااي اجملتمع، ومواكبة التطورات التشريعية يف البالد. -7
 اعداد انشطني يف جمال الدفاع عن حقوق وحرايت املواطن وتبصريه هبا. -8
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   -أ

       معرفة الطالب بنظرايت القانون املختلفة. -1أ      
 معرفة الطالب مبوقف القانون العراقي من القضااي العامة، وان يتعرف على طبيعة البناء القانوين يف الدولة. -2أ
 .القانونية املطبقة فيهاان مييز الطالب بني انواع الدعاوى القضائية ، واجلهات القضائية املختصة بنظرها وانواع القواعد  -3أ
 ان يتعلم الطالب اجراءات رفع الدعاوى القضائية وشروطها واعماهلا على مايعرض عليه من وقائع اخلاصة بفروع القانون كافة.-4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 التفكري القانوين لديه.ان يكتسب الطالب مهارة التحليل القانوين الدقيق وتنمية ملكة  – 1ب 
 ان يكتسب الطالب املقدرة واملهارة على تقدمي االستشارات واآلراء القانونية. – 2ب 
 ان يكتسب الطالب القدرة على الرتافع امام احملاكم القضائية املختصة ومهارة استحضار احلجج واالسانيد القانونية. - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االلقاء مصحوبة ابالستجواب بتوجيه االسئلة املباشرة للطلبة واشراكهم يف احملاضرة.طريقة  -1
 اقامة حماكمات افرتاضية اثناء قاعة الدرس وتشكيل جمموعات من الطلبة. -2
 تكليف الطالب بكتابة تقارير ذات العالقة مبوضوعات املقرر الدراسي. -3
 خالفية والسماح للطلبة أببداء آرائهم وتبادهلا .فتح حلقات نقاشية يف قاعة الدرس وااثرة موضوعات  -4
 

 طرائق التقييم      

 اجراء اختبارات شفوية وحتريرية. -1
 مشاركة الطالب وتفاعله يف قاعة الدرس. -2
 اداء االنشطة والواجبات املكلف هبا. -3

 
 
 
 

 والكليات املناظرة والتعاون مع مؤسسات الدولة وتقدمي االستشارات القانونية.التواصل العلمي املثمر مع اجلامعات  -9
 عقد ندوات ودورات تدريبية يف املوضوعات القانونية  ونشر ثقافة القانون واملعرفة يف االوساط املختلفة. -10
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 واملناقشة .القدرة على التحدث امام مجهور من الناس  -1ج
 تعلم العمل اجلماعي والتعاون يف اجناز املهام.-2ج
 القدرة على ابداء اآلراء القانونية. -3ج
 اجناز املهام واالعمال املكلف هبا بشكل مستقل .  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 احملاضرة.طريقة االلقاء مصحوبة ابالستجواب بتوجيه االسئلة املباشرة للطلبة واشراكهم يف  -1
 اقامة حماكمات افرتاضية اثناء قاعة الدرس وتشكيل جمموعات من الطلبة. -2

 تكليف الطالب بكتابة تقارير ذات العالقة مبوضوعات املقرر الدراسي. -3

 فتح حلقات نقاشية يف قاعة الدرس وااثرة موضوعات خالفية والسماح للطلبة أببداء آرائهم وتبادهلا . -4
 
 طرائق التقييم    

 

 اجراء اختبارات شفوية وحتريرية. -1
 مشاركة الطالب وتفاعله يف قاعة الدرس. -2

 االنشطة والواجبات املكلف هبا. اداء -3

 

 
 

 

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

 يكون حمامياً متخصصاً يف احملاكم املختلفة.ان  -1د
 القابلية على ان يكون املتخرج موظفاً حقوقياً يف اإلدارات العامة  واملؤسسات االخرى. -2د    
 ان يكون انشطاً يف جمال الدفاع عن احلقوق واحلرايت وتدعيم مبدأ سيادة القانون. -3د   

 على  ان يكون ابحثاً يف الشؤون القانونية املختلفة حمليا ودولياً. القابلية   -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة االلقاء مصحوبة ابالستجواب بتوجيه االسئلة املباشرة للطلبة واشراكهم يف احملاضرة. -4
 اقامة حماكمات افرتاضية اثناء قاعة الدرس وتشكيل جمموعات من الطلبة. -5

 تكليف الطالب بكتابة تقارير ذات العالقة مبوضوعات املقرر الدراسي. -6

 حلقات نقاشية يف قاعة الدرس وااثرة موضوعات خالفية والسماح للطلبة أببداء آرائهم وتبادهلا .فتح  -7

 طرائق التقييم          
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 اجراء اختبارات شفوية وحتريرية. -8

 مشاركة الطالب وتفاعله يف قاعة الدرس. -9

 .اداء االنشطة والواجبات املكلف هبا -10

 

 
 بنية البرنامج  .11

املرحلة 
 الدراسية 

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق
 عملي     نظري      

  ساعة 3 قانون دستوري   االولى
  ساعة 3 مدخل قانون  

تاريخ قانون وشريعة   

 حمورابي
  ساعة 2

  ساعة 2 اجرام وعقاب  
  ساعة 2 شريعة اسالمية  

  ساعة 2 حقوق انسان  
مدخل قانون   

ومصطلحات باللغة 

 االنكليزية

  ساعة 1

  ساعة 1 لغة عربية  
 ساعة 1 ساعة 1 حاسوب  

  ساعة 4 التزامات )قانون مدني(   الثانية

  ساعة 3 القانون االداري  
  ساعة 3 احوال شخصية  

قانون العقوبات )القسم   

 العام(
  ساعة 3

)مبادئ القانون التجاري   

 عامة (
  ساعة 2

علم المالية العامة   

 والتشريع المالي
  ساعة 2

  ساعة 1 نظم سياسية  

القانون االداري باللغة   

 االنكليزية
  ساعة 1

  ساعة 3 عقوبات خاص   الثالثة

مرافعات واثبات وقانون       

 محاماة
  ساعة 3

  ساعة 3 عقود مدنية  

  ساعة 3 دولي عام  
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  ساعة 2 قضاء اداري  

  ساعة 2 اصول محاكمات جزائية  
  ساعة 1 اصول البحث القانوني 

  ساعة 1 شركات تجارية  
  ساعة 3 دولي خاص   الرابعة

  ساعة 3 حقوق عينية  

  ساعة 2 اوراق تجارية  
  ساعة 2 عمل وضمان  

  ساعة 2 اصول فقه  
  ساعة 1 دولي انساني  

  ساعة 1 منظمات دولية  

  ساعة 1 طب عدلي وتحقيق جنائي  
  ساعة 1 تنفيذ  

  ساعة 1 بحث تخرج وتدريب  
  
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 % سنوايً 20اضافة معلومات جديدة للمادة الدراسية ملواكبة التطورات القانونية وبنسبة التزيد عن  -1
 ادارة الوقت بفاعلية. -2

 االولوايت.حتديد  -3

 .القدرة على العمل املنظم -4

 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

ام اعتماد شروط القبول للطالب وفق قوانني وانظمة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وشروطها )القبول املركزي( وبناًء على املعدل الع
 للطالب 
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 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

 الكتب املنهجية املقررة. -1
 الكتب واملراجع العلمية املساعدة -2

 الكتب واملراجع العلمية املتخصصة بفروع القانون املختلفة. -3

( ،    http://www.iasj.netشبكة االنرتنت حنو املوقع االلكرتوين للمجالت العلمية االكادميية احملكمة يف العراق )  -4
 (.   /http://iraqld.iqومنظومة قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية )

 املكتبة االفرتاضية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. -5

 الندوات واملؤمترات العلمية والدورات التدريبية. -6
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