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 2022 - 2021لسم المانون(, دلٌل المسم   UOALAWCرمز المسم )  

 

  :ةالرؤٌ

إشاعة ثمافة لانونٌة مجتمعٌة واسعة من خالل نشر الوعً المانونً ورفد المجتمع بكوادر لادرة على إرساء 

 فً ظل مجتمع مدنً .دعائم العدل والمساواة 

 :الرسالة

إعداد خرٌجٌن مإهلٌن ومدربٌن ٌمتلكون لدرات ذهنٌة لانونٌة ومهارات بحثٌة ومهنٌة للنهـوض بالمهام 

 المانونٌـة، ورفد المإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة بهم.

 :هدافالا

الى اعداد مختصٌن فً ممارسة المهن المانونٌة فً مختلف مجاالت الوظٌفة العامة والمٌام  مسمهدف الٌ

التً تتضمن تطبٌك احكام الموانٌن النافذة واعداد المختصٌن من ذوي المإهالت العالٌة فً مختلف  باألعمال

ة التشرٌعٌة وتطوٌرها فً فروع المانون وتشجٌع البحث العلمً فً مٌادٌن الدراسة المانونٌة , وتنشٌط الحرك

كذلن اعداد مختصٌن ٌكون لهم اثر فً حركة المجتمع والدولة فً المجاالت التشرٌعٌة والتنفٌذٌة  الدولة .

 والمضائٌة.
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 جدول توزٌع عدد الساعات المعتمدة للممررات الدراسٌة حسب المستوٌات الدراسٌة األربعة

 الممررات
الدراسٌة ستوٌاتالم  

 المجموع
 الرابع الثالث الثانً األول

ساسًا جامعة  5 3 2 2 12 
اختٌاري جامعة  0 0 0 0 0 

 12 2 2 3 5 المجموع

أساسً كلٌة  3 1 4 1 9 

اختٌاري كلٌة  0 0 0 0 0 
 9 1 4 1 3 المجموع
تخصص 

 أساسً
12 18 19 17 66 

تخصص 
 اختٌاري

0 0 0 0 0 

 66 17 19 18 12 المجموع
مجموع 
 الوحدات

20 22 25 20 87 

 
 
 
 
 
 

 متطلبات التخرج

 المتطلبات المعتمد

 متطلبات الجامعة 12

 متطلبات الكلٌة 9

 متطلبات المسم 66

 الممررات االختٌارٌة 0

 المجموع 87
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 ساعة معتمدة ....متطلبات الجامعة: 

 المرحلة االولى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الساعات  الممهد
 االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

 رمز الممرر عنوان الممرر

 
 حاسبات       1 1

UOA11
60 

 
 دٌممراطٌة  1 1

UOA11
70 

 
 لغة عربٌة 1 1

UOA11
80 

 
 لغة انكلٌزٌة 2 2

UOA11
90 

     

     

 المجموع 5 5 
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 المرحلة الثانٌة 

 

 

 المرحلة الثالثة 

 

 

 

 

 

الساعات  الممهد
 االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

 رمز الممرر عنوان الممرر

 
 اللغة االنكلٌزٌة 2 2

UOA21
80 

 
 حاسبات  1 1

UOA21
90 

     

     

     

     

 المجموع 3 3 

الساعات  الممهد
 االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

 رمز الممرر عنوان الممرر

 
 اللغة االنكلٌزٌة  2 2

UOA31
95 

     

     

     

     

     

 المجموع 2 2 
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 انًشحهح انشاتعح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

الساعات  الممهد
 االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

 رمز الممرر عنوان الممرر

 
 اللغة االنكلٌزٌة  2 2

UOA419
5 

     

     

     

     

     

 المجموع 2 2 
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 ...... الساعة المعتمدة متطلبات الكلٌة

 

 الممهد
 الساعات االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

مختبر رمز الممرر عنوان الممرر
 ٌة

 نظرٌة تطبٌمٌة

 لمادة االلتزام
 LAW1230 المدخل لدراسة المانون  3 /  

 
 LAW2270 النظم السٌاسٌة 1 /  

 
 LAW3240 المانون الدولً العام  3 /  

 
 LAW3280 اصول بحث 1 /  

 
 LAW4296 بحث التخرج  1 /  

 
  

    

       

       

       

       

 المجموع 9    
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 المعتمدة ...... الساعات متطلبات المسم

 

 

  الممررات االختٌارٌة

  :انكهي انًعتًذ عذد انىحذاخ

  :انكهي انًُفزج انساعاخ عذد
  

 انًستىي االول
 

 

 

 

 

 

 الممهد

االسبوعٌة الساعات  
 الساعات
 المعتمدة

مختبر  الممرر مزر عنوان الممرر
 ٌة

تطبٌمٌ
 ة

 نظرٌة

 LAW1310 المانون الدستوري  3 /   النظم السٌاسٌة

 LAW1320 تارٌخ المانون  2 /   

 LAW1340 علم االجرام والعماب  2 /   لانون العموبات 

 LAW1350 المدخل لدراسة الشرٌعة 2 /   اصول الفمه

       

       

       

       

       

 المجموع 9    
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 انًستىي انثاَي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممهد

االسبوعٌة الساعات  
 الساعات
 المعتمدة

مختبر  الممرر مز ر عنوان الممرر
 ٌة

تطبٌمٌ
 ة

 نظرٌة

 LAW2310 االلتزامات  4 /   العمود المسماة

العموبات 
 الخاص

  
 LAW2320 لانون العموبات العام  3 /

المضاء 
 االداري

  
 LAW2330 المانون االداري  3 /

 LAW2340 لانون االحوال الشخصٌة والموارٌث 3 /   

االوراق 
 التجارٌة

  
 LAW2350 المانون التجاري 2 /

 LAW2360 لانون المالٌة العامة 2 /   

       

       

       

       

 المجموع 71    
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 انًستىي انثانث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممهد

االسبوعٌة الساعات  
 الساعات
 المعتمدة

مختبر  الممرر رمز  عنوان الممرر
 ٌة

تطبٌمٌ
 ة

 نظرٌة

 LAW3310 العمود المسماة  3 /   الحموق العٌنٌة

 LAW3320 لانون العموبات الخاص  3 /   

 LAW3330 لانون المرافعات المدنٌة  3 /   

التحمٌك والطب 
 العدلً

 LAW3350 اصول المحاكمات الجزائٌة  2 /  

اإلداريالمضاء  2 /     LAW3360 

االوراق 
 التجارٌة 

 LAW3370 الشركات التجارٌة  1 /  

 LAW3390 المحكمة االفتراضٌة  1 /   

       

       

 المجموع 71    
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 انًستىي انشاتع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممهد

االسبوعٌة الساعات  
 الساعات
 المعتمدة

مختبر  رلم الممرر عنوان الممرر
 ٌة

تطبٌمٌ
 ة

 نظرٌة

 LAW4310 الحموق العٌنٌة  3    

 LAW4320 المانون الدولً الخاص  3    

 LAW4330 اصول الفمه 2    

 LAW4340 االوراق التجارٌة 2    

 LAW4350 لانون العمل والضمان 2    

 LAW4360 لانون التنفٌذ 1    

الجنائً والطب العدلً التحمٌك 1      LAW4370 

 LAW4380 المنظمات الدولٌة  1    

 LAW4390 المانون الدولً االنسانً 1    

       

       

       

 المجموع 71    
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 متطلبات ممررات الجامعه

 أو
 متطلبات ممررات الكلٌة

 أو 
 متطلبات ممررات المسم

 

 

( عذد 1( عُىاٌ انًقشس )يثال عٍ رنك انهغح االَكهيضيح MECE 1101سيض انًقشس )يثال عٍ رنك  

 (0-0-3-3ساعاخ انًختثش )يثال عٍ رنك  - انساعاخ انتطثيقيح -اخ انًحاضشاخ ساع -انىحذاخ انذساسيح 

 

 
 

 :تعشيف انًقشس -

 

 :انًقشس يفشداخ يُهج -

 

 :وصف انًقشس -

 

 :ًقشسانتعهى نهيخشجاخ  -

 

 :انكتة انذساسيح انًىصً تها -

 

 :انًًهذاخ نهًقشس -

 
 :يفشداخ انًختثش -
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 المادة: المانون الدستوري

   :  LAW1310  رمز المادة

 3عذد انىحذاخ انذساسيح: 

 ممرر مطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

الدستور والتعرف على اركان ٌهدف هذا الممرر الى رفع مستوى التحلٌل المانونً فً نظرٌة الدولة ونظرٌة 

الدولة وطرٌمة نشؤتها وانواع الدول ومن ثم تحلٌل الوثٌمة الدستورٌة وتسلٌط الضوء على التطور التارٌخً 

 .للدساتٌر التً حكمت العراق

 :متطلبات الممرر

ٌمات دراسة وتحلٌل النصوص الدستورٌة لوثٌمة الدستور التً تحكم العراق حالٌا، اضافة الى شرح التعل 

الفمهٌة على االحكام المضائٌة الصادرة من المضاء الدستوري. كما ٌتطلب الممرر دراسة وتحلٌل نماذج 

 .للدساتٌر فً الدول الممارنة السٌما دستور مصر وفرنسا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 الكتاب مهجً المعتمد : المانون الدستوري/ ا.د. حمٌد حنون خالد

 

 :مخرجات البرنامج

 تطوٌر مهارة التحلٌل المانونً -1

 نشر ثمافة النمد والترجٌح -2

  تحسٌن المدرة على استخراج االحكام المضائٌة -3

 تعزٌز لدرة الطالب على كتابة الممالة االكادٌمٌة -4
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  .المادة: علم االجرام والعماب

  :  LAW1340 :رمز المادة

 2: عدد الوحدات الدراسٌة

  .لمسم المانونالممرر المطلوب 

العلوم الجنائٌة و  وبٌنجرام والعماب والعاللة بٌنهما وصف الممرر: توضٌح مفهوم ومراحل تطور علم اال

  .معرفه عوامل السلون االجرامً الداخلٌة الفردٌة والخارجٌة االجتماعٌة

 : .متطلبات  الممرر

  .االجرام والعماب على موالعمدى امكانٌه تطبٌك النظرٌات العلمٌة السائدة فً علمً -١

  .معرفه اهم المعالجات والحلول العلمٌة للظاهرة اإلجرامٌة-٢

 معرفه الجزاء الجنائً ودور المإسسات العمابٌة فً تنفٌذه من خالل معرفه تارٌخ تلن المإسسات تنظٌم-٣

  .المطبك فٌها ومولف التشرٌعات فٌها-٤

 العماب / أ.د. جمال ابراهٌم الحٌدريالكتاب المنهجً المعتمد:  علم االجرام و

  :مخرجات البرنامج

امتالن المدرة على فهم وتفسٌر وتحلٌل السلون وفهم اهم النظرٌات العلمٌة فً تفسٌر السلون االجرامً.  -١

  .االجرامً

  .وضع الحلول للظاهرة اإلجرامٌة فً المجتمع -٢

  .العموبة و اصالح الجانًمعرفه دور الجزاء الجنائً فً تحمٌك اغراض  -٣

  .معرفه الكٌفٌة التً ٌتم بها تنفٌذ الجزاء الجنائً -٤

 التعرف على الٌات اصالح الجانً وتؤهٌله ال عاده هوٌته فً المجتمع من جدٌد. -٥

 

 



 

 14   | ( UOALAWCرمز المسم ) -الدلٌل العلمً 
 

 2022 - 2021لسم المانون(, دلٌل المسم   UOALAWCرمز المسم )  

 المادة: تارٌخ المانون

 LAW1320  :  :  الرمز

 3: عدد الوحدات الدراسٌة

  الممرر مطلوب لمسم المانون

  :الممرروصف 

صور ما لبل التارٌخ ٌهدف هذا الممرر إلى إلمام طالب المانون بآلٌة نشوء المانون فً العصور التارٌخٌة وع

كٌفٌة نشوء المانون وتطوره فً المانون الرومانً  وشرٌعة حمورابً والتعرف على أهم  وبشكل خاص

  .وسائل تطور المانون

  :متطلبات الممرر

تارٌخٌة وعصور ما لبل التارٌخ، نشوء المانون وتطوره، وسائل المانون دراسة وتحلٌل العصور ال

الرومانً، النظام السٌاسً للدولة الرومانٌة، مصادر المانون الرومانً، األساس الذي تموم علٌه األسرة فً 

المانون الرومانً وشروط صحة الزواج، أنواع الزواج والسلطة األبوٌة فً المانون الرومانً، الموت 

لمدنً والوصٌة والموامة، األشٌاء واألموال وتمسٌمها فً المانون الرومانً، أنواع الملكٌة وعناصرها فً ا

المانون الرومانً، طرق اكتساب وحماٌة الملكٌة، أنواع حموق االرتفاق وطرق اكتسابها، تعرٌف االلتزام 

  .، نظم المانون الخاصوبٌان أركانه، االطار التارٌخً للدولة البابلٌة، نظم المانون العام

 د. ادم وهٌب / د. هاشم الحافظالكتب المنهجً المعتمد : 

  :مخرجات البرنامج

  .ٌتعرف الطالب على اهم وسائل تطوٌر المانون -1

  .ٌتعرف على المركز المانونً للفرد فً المانون -2

 .ٌتعرف على اهم السمات العامة لشرٌعة حمورابً -3

  .السٌاسٌة للدولة الرومانٌة والبابلٌةٌمارن بٌن النظم  -4

  .ٌمارن بٌن المانون الرومانً وشرٌعة حمورابً من الناحٌة االجتماعٌة -5

  .ٌمارن بٌن نظرٌة االلتزامات فً العصر الرومانً والعصر الحدٌث -6

  .تعلٌم الطالب كٌفٌة االعتماد على الذات -7
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  .المادرة على المادرة على التواصل والتؤثٌربناء الشخصٌة المانونٌة الفذة المستملة  -8

  .تعلٌم الدارس كٌفٌة استثمار الولت واستغالله بشكل بناء وبجهد معمول -9

 التفكٌر النمدي تجاه المواضٌع المختلطة. -11
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 المادة: المدخل لدراسة المانون

  LAW1230:  رمز المادة

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

 مطلوب لمسم المانونممرر 

 :وصف الممرر

تهدف دراسة مادة المدخل لدراسة المانون الى تعرٌف الطالب المبتدئ بالمصطلحات المانونٌة وبناء وتعزٌز 

شخصٌته المانونٌة و اثرائه بالمعلومات العامة و المواعد والمبادئ العامة فً المانون. كذلن اعطاء الطالب 

د المانون التً سٌموم بدراستها خالل سنوات دراسته االكادٌمٌة فً فكرة موجزة عن كل مادة من موا

  .المانون

 :متطلبات الممرر

تتوزع دراسة هذه المادة على فصلٌن نتناول فً الفصل االول النظرٌة العامة فً المانون ونتعرف من  

انواع المواعد المانونٌة بها. بٌان  وخصائصها وتمٌزها عن ما ٌتشابه خاللها على تعرٌف المواعد المانونٌة

ناول الفصل الثانً النظرٌة العامة للحك، حٌث ٌتعلم الطالب توطرق سنها وكٌفٌة تفسٌرها وطرق الغائها. وٌ

من خاللها على بٌان مفهوم الحموق بصورة عامة وبٌان انواعها، وكذلن بٌان االشخاص المعنوٌة 

 . .والطبٌعٌة

 راسة المانون /االستاذ عبد البالً البكري / االستاذ زهٌر البشٌالكتاب المنهجً المعتمد : المدخل لدر

 :مخرجات البرنامج

  تطوٌر مهارات التفكري لدى الطلبة -1

  اغناء الثمافة المانونٌة لدى الطلبة -2

  اعطاء الطالب فكرة موجزة عن كل مادة دراسٌة من مواد المانون -3

 بناء شخصٌة الطالب المانونٌة -4
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 :المدخل لدراسة الشرٌعة اإلسالمٌةالمادة 

 LAW1350  : رمز المادة

 2 عدد الوحدات الدراسٌة:

  .الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر :

فً ماده الشرٌعة اإلسالمٌة ومصادرها وكٌفٌه معرفه  العلمٌةٌهدف الممرر الى تحسٌن امكانٌات الطالب  

  .الحكم الشرعً وانواعه

 :متطلبات الممرر

دراسة ابواب الفمه االسالمً المختلفة. فً العبادات والمعامالت المالٌة والجناٌات واالحكام الدستورٌة  

  .هذه المرحلةالممرر على  ٢٢اعد الفمهٌة ومعرفه موجزها مع بٌان المو

لً الكتاب المنهجً المعتمد :  المدخل لدراسة الشرٌعة /  االستاذ الدكتور مصطفى الزلمً / د. عبدالبا

  البكري

  :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر مهاره استنباط الحكم الشرعً والمانونً-١

  .االلمام بادله االحكام الشرعٌة األصلٌة والتبعٌة-٢

  .معرفه المراحل التً ٌمر بها الفمه االسالمً-٣

 التركٌز على اوجه الفرق والتشابه بٌن الفمه االسالمً والمانون الوضعً.-٤
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  الحاسبات المادة:

 UOA1160 /:  رمز المادة

  1 عدد الوحدات الدراسٌة:

  الممرر المطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن لدرات الطالب فً مجال معرفه ممدمه عامه عن الحاسوب واهمٌته واالحوال 

التً ٌتكون منها الحاسوب واالجٌال  التً مر بها هذا الجهاز حتى وصوله الى المرحلة الحالٌة ثم المكونات

  .التً مر بها والبرمجٌات التً ٌتكون من خاللها انجاز االعمال فً هذا الجهاز

 :متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل اجزاء الحاسوب واالجٌال التً تطور من خاللها الحاسوب ومعرفه االجراءات المادٌة 

الحاسوب و دراسة بعض المختبرات التً ٌتم من للحاسوب من اجهزه ادخال واجب اخراج وصندوق 

  .خاللها العمل بهذا الجهاز الحاسوب

  :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر االداء المعرفً للطالب فً مجال الحاسوب-١

  .تحسٌن لدره الطالب فً مجال الحماٌة اإللكترونٌة-٢

  .ترشٌد المفردات األكادٌمٌة من خالل المراءة-٣

 اإللكترونٌة.تحسٌن المهارات -٤
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 المادة: اللغة االنكلٌزٌة

  UOA1190 ::  رمز المادة

 2 عدد الوحدات الدراسٌة:

 الممرر مطلوب لمسم المانون

 

  وصف الممرر:

ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن معلومات ولدرات الطالب فً اللغة االنكلٌزٌة من خالل تطوٌر لدراته فً  

  .فهم واستٌعاب المبادئ االساسٌة فً اللغة االنكلٌزٌة

 

 متطلبات الممرر: 

دراسة وتحلٌل المنهج الممرر من حٌث المواعد والصوت واالستماع والمحادثة والكتابة. فضال عن تزوٌد 

 .الطالب بالمعلومات والمصطلحات المانونٌة وااللمام بمواعد اللغة االنكلٌزٌة

 Headway + Introduction to Lawالكتاب المنهجً المعتمد / 
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  لراطٌةوالمادة : دٌم

   : UOA1170 /رمز المادة

 1 عدد الوحدات الدراسٌة:

 الممرر مطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

لراطٌة وتعرٌفها واصولها التارٌخٌة والدٌنٌة وانواعها ومدى تطبٌمها والمادة الى بٌان مفهوم الدٌمتهدف 

على ارض الوالع فً بعض الدول. باإلضافة الى بٌان انظمة الحكم المطبمة فً دول العالم اذا كانت 

 .النظام الدٌمولراطًلراطٌة ام ال. وكذلن بٌان دور المعارضة واالحزاب السٌاسٌة كونها عمود ودٌم

 : متطلبات الممرر

لراطٌة، كما ٌتطلب توضٌح اركان كل نظام ومبادئه وٌتطلب هذا الممرر ان ٌتم توضٌح انظمة الحكم الدٌم

 .حتى ٌتبن للطالب وجود هذه االنظمة من عدمها مما ٌتطلب ان ٌكون هنان دلة فً شرح الممرر المطلوب

 :مخرجات البرنامج

 .لراطٌة فً االوساط االجتماعٌةوشر االفكار الدٌمالمساهمة فً ن -1

ضرورة التمٌٌز بٌن الوالع الفعلً والوالع المكتوب على النصوص المانونٌة والدستورٌة الى النظم  -2

 .العملٌة الدٌممراطٌة

 .رضة فً كل دولةاتعرٌف الطالب بدور االحزاب السٌاسٌة والمع -3

 لراطٌة.وٌتوافك مع الدٌممعرفة االنتخابات وانواعها وما  -4
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  المادة: اللغة العربٌة

 UOA1180:  رمز المادة

 1 عدد الوحدات الدراسٌة:

  .الممرر المطلوب لمسم المانون

   :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى تمكٌن الطالب فً اللغة العربٌة وتحسٌن لدراته فً اللغة واالدب والبالغة من خالل 

  .المواعد اللغوٌة واألدبٌة لفهم الشعر والتمكن من اإلصابة فً االمالءاستٌعابه لمفردات 

  :.متطلبات الممرر

دراسة عالمات االعراب ودراسة وتحلٌل المواضٌع المهمة فً اللغة العربٌة من المواعد واالمالء واالدب 

بشكل مفصل  والتفصٌل شامله والولوف على المبتدأ والخبر للغة العربٌة كونها موضوعه والبدٌلة فً ا

لكل لسم من السام ثم الحدٌث عن  لحكلسام الكالم والمعلومات التً تبالنداء واسلوبه ٌعد تعلٌم الطلبة على ا

والضاد والظاء وعالمات الترلٌم سة لمواضٌع العدد والهمزة الفعل بكل السامه ثم المفاعٌل وانواعها درا

مانها لخرٌجً كلٌتنا ثم نص شعري من االدب المدٌم واخر كونها من المواضٌع اإلمالئٌة التً ٌجب ات

  .إسالمٌة حدٌثا

 الكتاب المنهجً المعتمد / محاضرات ٌعدها التدرٌسً

  :.مخرجات البرنامج

  .تصوٌر مهارات اللغة لدى الطلبة فً لواعد  العربٌة _١

  .تحسٌن مهاره المراءة وكتابه االمالء_٢

  .والجرأة األدبٌة تحسٌن مهاره االلماء المباشر-٣

  .توزٌع مهاره التؤمل والتفكٌر فً الكلمات المكتوبة و المنطولة-٤

 هما على المستوى التركٌبً والداللً. هاتعلٌم الطلبة عن كٌفٌه تحلٌل البٌت والمصٌدة وامكانٌه تفهم -٥
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 المادة: النظم السٌاسٌة

  :  LAW2270       رمز المادة

 1 عدد الوحدات الدراسٌة: 

 ممرر مطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى رفع مستوى التحلٌل المانونً فً االنظمة السٌاسٌة والتعرف على االحزاب السٌاسٌة 

والنظم االنتخابٌة وطرٌمة نشؤتها وانواع الدول ومن ثم تحلٌل انواع ووظائف االحزاب ودورها فً الحٌاة 

 .انواع الدول السٌاسٌة وتسلٌط الضوء على

 :متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل النظم السٌاسٌة الممارنة السٌما النظام البرلمانً والنظام الرئاسً والنظام المختلط، اضافة  

الى شرح النظم االنتخابٌة وتطورها والتمٌٌز بٌنها كما ٌتطلب الممرر دراسة وتحلٌل النظم االنتخابٌة فً 

 .المتحدة االمرٌكٌةمصر وفرنسا والوالٌات 

 الكتاب المنهجً المعتمد / النظم السٌاسٌة / أ.د. حمٌد حنون خالد

 :مخرجات البرنامج

 تطوٌر مهارة التحلٌل المانونً -1

 نشر ثمافة النمد والترجٌح -2

 رفع مستوى الطلبة فً العد والفرز لنتائج االنتخابات -3

  تحسٌن المدرة على استخراج االحكام المضائٌة -4

 تعزٌز لدرة الطالب على كتابة الممالة االكادٌمٌة -5
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  المادة: شرح المانون المدنً العرالً

 : LAW2310 : رمز المادة

 4 عدد الوحدات الدراسٌة:

  الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

ٌتولى الممرر تزوٌد طالب المانون بالمدرات األكادٌمٌة فً المانون المدنً العرالً من حٌث المصادر  

  .واالحكام عبر من مصادر االلتزام والمانون واالحكام المانونٌة المترتبة على تلن المصادر المختلفة

  :متطلبات الممرر

تتولى تفصٌل احكام النظرٌة العامة لاللتزامات من دراسة وتحلٌل نصوص المانون المدنً العرالً التً 

حٌث مصادرها و االثار المانونٌة المترتبة على كل مصدر كما ٌتولى الممرر بسط المواعد العامة 

واالستنتاجات الواردة علٌها بشان كل منها. العمد اإلرادة المنفرد المسإولٌة التمصٌرٌة الكسب بال سبب و 

  .نص المانون

منهجً المعتمد / االلتزامات المدنٌة / د. عبدالمجٌد الحكٌم / أ.د. عبد البالً البكري /أ. دمحم طه الكتاب ال

 البشٌر

 :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر مهارات ممارسه المحاماة-١

  .تحسٌن اداء ممثلً الدوائر الحمولٌة فً الجانب المدنً-٢

  .وبنائها المعرفًتوزٌع مفردات اللغوٌة المانونٌة لدى طالب المانون -٣

لدح افكار جدٌده بشان المانون المدنً فً ما ٌتعلك بمعالجه التطورات الراهنة التً تفرضها وسائل -٤

 االتصال الحدٌثة
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 المادة : لانون االحوال الشخصٌة والموارٌث

 :  LAW2340 : رمز المادة

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

  الممرر مطلوب لمسم المانون

 : الممرروصف 

مادة لانون االحوال الشخصٌة تعنى بدراسة احكام الزواج واثاره و انمضاءه وما ٌترتب علٌه من مهر ونفمة 

و حموق ألفراد االسرة والتزامات افرادها بإحكام االسرة منذ بداٌة تكوٌنها وكل ما ٌترتب من حموق بٌن 

  .ركة الى الورثة وكٌفٌة توزٌعها واحكام الوصٌةافرادها. وكذلن تعنى هذه الممرر بدراسة احكام انتمال الت

 :متطلبات الممرر

ٌتطلب الممرر مجلد كتاب منهجً فً احكام الزواج والطالق وكذلن كتاب منهجً فً المٌراث و الوصٌة. 

وٌتطلب مستلزمات مادٌة داخل الماعة الدراسٌة، وكذلن كتب مساعدة ومراجع فً المسائل التً لم ٌنص 

  .االحوال الشخصٌةعلٌها لانون 

 الكتاب المنهجً المعتمد / لانون االحوال الشخصٌة / د. احمد الكبٌسً

 : مخرجات البرنامج

 .تؤهٌل الطالب لرفع دعوى االحوال الشخصٌة -1

المام الطالب بإحكام الفمه االسالمً و المانون باعتبار مبادئ الشرٌعة االسالمٌة المصدر الثانً  -2

  .الشخصٌةلمانون االحوال 

 .تؤهٌل الطالب اجتماعٌاً الن ٌكون له دور فً اصالح المجتمع وخدمته -3

 التؤكٌد على حموق االنسان واحترام المٌم و الممدسات واحترام المواعد المانونٌة ألي حموق تمرها. -4
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  المادة: المانون االداري

 LAW2330 / :  رمز المادة

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

  .المطلوب لمسم المانون الممرر

 وصف الممرر:

ٌهدف الممرر الى اطالع الطالب على عمل  اإلدارة العامة وتكٌٌف اعمالها وتمٌٌزها عن اعمال السلطات   

  نواعهاوالعمود االارٌةارات اإلدارٌة واالخرى وزٌادة المعرفة حول عمل اإلدارة وتطوٌرها فهم المر

 :متطلبات الممرر

  .وتحلٌل النصوص المانونٌة الخاصة بالعمل االداري دراسه-١

  .دراسة المرارات اإلدارٌة وانواعها وطرق الطعن بها -٢

  .دراسه موضوع العمود اإلدارٌة وتمٌزها عن العمود المدنٌة-٣

 ماهر صالح عالوي الجبوريمعتمد / الكتاب المنهجً ال

  :مخرجات البرنامج

  .باألعمال اإلدارٌة المستمبلٌة تطوٌر مهارات الطلبة للمٌام -١

  .تطوٌر المهارات المانونٌة لدى الطلبة ولدراتهم على التحلٌل والتكٌٌف المانونً-٢

توسٌع المعرفة لدى الطلبة من خالل االطالع الطلب على ابراز االعمال لإلدارٌة ومنها العمود اإلدارٌة -٣

 شغال العامة.الخاصة وعمود االمتٌاز والتورٌد والنمل و عمود اال
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 المادة :المانون التجاري

  :  LAW2350 :رمز المادة

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

 .الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

ٌهدف الممرر الى تحسٌن لدرات الطلبة فً تحلٌل االعمال التجارٌة وتكٌٌفها وتمٌٌزها عن االعمال المدنٌة  

وتحدٌد النظام المانونً الذي ٌخضع له اضافه الى تطوٌر لدرات الطلبة فً فهم العمود التجارٌة والعملٌات 

  .المصرفٌة والبٌوع البرٌه

  :متطلبات الممرر

وتحلٌل االعمال التجارٌة وشروط التاجر وواجباته المانونٌة دراسة العمود التجارٌة البارزة فً عمد  دراسة-١

  .النمل عمد الوكالة التجاري عمد التامٌن

  .ابرز العملٌات المصرفٌة الحسابات الجارٌة االعمال المصرفٌة دراسة-٢

  اهم البٌوع البحرٌة الدولٌة دراسة_٣

   تمد/ المانون التجاري / د. باسم دمحم صالح / د. لطٌف جبر كومانًالكتاب المنهجً المع

  :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر مهارات التحلٌل والتكٌٌف المانونً-١

  .تعزٌز الثمافة المانونٌة للطالب فً مجال االعمال التجارٌة والعمود التجارٌة-٢

رز العمود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة و ترسٌخ المفردات العلمٌة من خالل االطالع الطلبة على اب-٣

 البٌوع البحرٌة الدولٌة.

 

 

 

 



 

 27   | ( UOALAWCرمز المسم ) -الدلٌل العلمً 
 

 2022 - 2021لسم المانون(, دلٌل المسم   UOALAWCرمز المسم )  

 

  المادة : شرح لانون العموبات المسم العام

  LAW2320  /  :  رمز المادة

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

  .الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

ٌتولى الممرر تزوٌد الطالب فً كلٌه المانون بالمدرات األكادٌمٌة العلمٌة فً المانون الجنائً من حٌث   

  الجرٌمة والجزاء و المسإولٌة الجزائٌة واالحكام المانونٌة المترتبة على تلن المصادر

  :متطلبات الممرر

نونٌه الجرٌمة والعموبة وتطبٌك لانون دراسة وتحلٌل نصوص المانون العمابً والتً تتولى افهام مبدا لا

العموبات من حٌث الزمان والمكان و اركان الجرٌمة و صور ارتكاب الجرٌمة ومن ثم موضوع المسإولٌة 

  .الجزائٌة من حٌث عناصرها وسببها

 الكتاب المنهجً المعتمد / شرح لانون العموبات المسم العام / أ.د. علً حسٌن خلف / أ.د. سلطان الشاوي

 :مخرجات البرنامج

 تطوٌر مهاره الطالب فً ممارسه المحاماة -١

  .تحسٌن اداء الممثلٌن الدوائر الحمولٌة فً الجانب المانون الجزائً -٢

  .توسٌع المعرفة المانونٌة فً مجال المانون الجزائً من حٌث المواعد الموضوعٌة والشكلٌة-٣

ٌتعلك بمعالجه المصور التشرٌعً واثاره انتباه المشرع  طرح افكار جدٌده بشان المانون الجزائً فً ما-٣

 لذلن.
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 2022 - 2021لسم المانون(, دلٌل المسم   UOALAWCرمز المسم )  

 

  .المادة: المالٌة العامة

 LAW2360 :  رمز المادة

 2 عدد الوحدات الدراسٌة:

  .الممرر مطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

الضرائب و اعداد ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن لدرات الطلبة فً تحلٌل االٌرادات والنفمات و انواع  

  .الموازنة العامة و توسٌع فهم وادران الطلبة لمواضٌع المالٌة العامة واسس التشرٌع الضرٌبً

  :متطلبات الممرر

  .وتحلٌل االٌرادات العامة دراسة-١

  .النفمات العامة وكٌفٌه توزٌعها دراسة-٢

  .الضرٌبة وانواعها دراسة-٣

  .مراحل اعداد الموازنة العامة والرارها دراسة-٤

 الكتاب المنهجً المعتمد / علم المالٌة والتشرٌع المالً / أ.د. رائد ناجً احمد

  :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر مهارات التحلٌل المالً والضرٌبً عند الطلبة-١

  .توسٌع معرفه الطلبة فً اسس و انواع الضرائب-٢

تكون خالل تزوٌد الطلبة على انواع االٌرادات العامة والنفمات وتوزٌعها و توسٌع المفردات العلمٌة -٣

 .انواع الضرائب والموازنة العامة
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  الحاسوب  للمرحلة الثانٌة

  المانون لمسمممرر مطلوب 

  UOA2190رمز الممرر : 

 1 عدد الوحدات الدراسٌة:

 وصف الممرر:

األساسٌة للتعامل مع الحاسوب وادارته لٌساعده فً انجاز المشارٌع وامور تعلٌم الطالب لٌكون ملما بالمواعد 

الطباعة واعداد اإلحصائٌات والرسوم البٌانٌة وانشاء العروض التمدٌمٌة وتصامٌم المخططات الهندسٌة 

وغٌرها، وظهور األنترنت كوسٌلة تواصل متاحة للجمٌع اصبح من الضروري جدا ان ٌتعلم الطالب 

حاسوب وذلن لدور األنترنت فً العدٌد من المجاالت منها التعلٌم واألبحاث العلمٌة والتجارة استخدام ال

 والتسوٌك عن طرٌك المراسالت اإللكترونٌة وصفحات الوٌب والتحدث اإللكترونً

 :متطلبات الممرر

االساسٌة عن من المتطلبات لممرر الحاسوب للمرحلة االولى فً لسم المانون ان ٌتلمى الطالب المعلومات 

جهاز الحاسوب ابتداءا من الممدمات العامة عن مادة الحاسوب واهمٌتها مرورا بؤطوار حٌاة الحاسوب 

واالجٌال التً مر بها الحاسوب وتصنٌفات الحواسٌب ومكونات الحاسوب المادٌة والبرمجٌة وانظمة 

المستخدمة فً مادة الحاسوب وامان الحاسوب وحماٌته وبعض االختصارات العلملٌة للمصطلحات 

   الحاسوب  ومعرفة التطبٌمات االساسٌة للعمل على الحاسوب مثل برنامج الورد واالكسل والبوربوٌنت

 

 : مخرجات البرنامج

تاهٌل واعداد مخرجات طلبة لادرٌن على العمل فً المطاع الحكومً واألهلً والمختلط والشركات  -1

 األهلٌة العرالٌة والعالمٌة

  العمل على األنظمة اإللكترونٌة والبرامج المحاسبٌةتنمٌة  -2

 تطوٌر المهارات الذهنٌة لتشخٌص المشاكل واٌجاد الحلول باستخدام انظمة الحاسوب -3

 اعداد كادر متخصص فً مجال الحماٌة واالمان للحاسوب ومنع االبتزاز االلكترونً -4

 ت فً مجال خدمة العدالة والمانونامكانٌة االنفتاح فً مجال تمنٌات الحاسوب واالتصاال -5
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 المادة: اللغة االنكلٌزٌة

  UOA2180 :  :   رمز المادة

 2 عدد الوحدات الدراسٌة:

 الممرر مطلوب لمسم المانون

  :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن معلومات ولدرات الطالب فً اللغة والمصطلحات االنكلٌزٌة، وتنمٌة لابلٌاته  

  .خالل الدراسة النظرٌةوملكته من 

 

  :متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل المنهج الممرر من حٌث المواعد والصوت واالستماع والمحادثة والكتابة. فضال عن تزوٌد 

 .الطالب بالمعلومات والمصطلحات المانونٌة وااللمام بمواعد اللغة االنكلٌزٌة

 : الكتاب المنهجً

   Headway + Administrative  Law 

 

 :مخرجات البرنامج

 .تزوٌد الطالب بالمعلومات والمصطلحات االنكلٌزٌة .1

 .تطوٌر مهارة المراءة والكتابة والتحدث باللغة االنكلٌزٌة .2

 .زٌادة ملكة الطالب للمفردات والمصطلحات االنكلٌزٌة .3

 .تنمٌة وتطوٌر المستوى المعرفً والتوسٌع االفمً فً مجال اللغة االنكلٌزٌة .4

 منح الطالب المعرفة الكافٌة بمواعد اللغة االنكلٌزٌة. .5
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  المادة : لانون المرافعات

 LAW3330 ::  الرمز

 3 عدد الوحدات الدراسٌة:

 الممرر مطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ٌتناول هذا الممرر االسس التً ٌموم علٌها النظام المضائً فً العراق وانواع المحاكم وتشكٌلها 

 .واختصاصاتها واالحكام المضائٌة واجراءات اصدارها وطرق الطعن باألحكام وآلٌة تنفٌذها

  :متطلبات الممرر

دراسة اجراءات التماضً امام المحاكم المدنٌة فً العراق ومعرفة درجات التماضً واختصاص المحكمة 

 .االنوعً والوظٌفً والمكانً وآلٌة اصدار االحكام المضائٌة وطرق الطعن به

 أ.د. ادم وهٌب النداوياة / محاماللانون المرافعات واالثبات ولانون الكتاب المهجً المعتمد : 

  :مخرجات البرنامج

 .المعرفة بمواعد اجراءات التماضً امام المحاكم المدنٌة -1

الئحة المدرة على الترافع امام المحاكم المدنٌة بدءاً من تحرٌر عرٌضة الدعوى ومروراً بتمدٌم  -2

 .الدفاع وانتهاء بسلون طرق الطعن باألحكام بما ٌضمن حموق الموكلٌن

 المدرة على تطبٌك النصوص المانونٌة على الولائع. -3
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  .المادة: المانون الدولً العام

 LAW3240 : :  رمز المادة

 3عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر المطلوب لمسم المانون

  وصف الممرر:

الممرر الى تحسٌن لدرات الطالب المانونٌٌن من خالل تنمٌه لابلٌته وامكانٌاته المانونٌة من خالل  ٌهدف هذا

  .الدراسة النظرٌة التً تعطى للطالب

  متطلبات الممرر:

التعرٌف بالمانون الدولً العام العاللة بٌن المانون الدولً العام والمانون الداخلً ومعرفه اساس المانون 

  .ادر المانون الدولً اشخاص المانون الدولً المسإولٌة الدولٌة طرق تسوٌه المنازعات الدولٌةالدولً و مص

 الكتاب المنهجً المعتمد / المانون الدولً العام. / أ.م.د. عصام العطٌة

  :مخرجات البرنامج

  .تحسٌن مهاره التفكٌر المانونٌة لدى الطالب-١

  .تطوٌر المدرة على البحث المانونً -٢

 .االلمام بالمضاٌا الدولٌة وكٌفٌه النظر الٌها فً زاوٌه المانون الدولً-٣

 منح الطالب معلومات نظرٌه وتطبٌمٌه فً المانون الدولً العام. -٤
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 المادة: العمود المسماة

 LAW3310 :  رمز المادة

 3عدد الوحدات الدراسٌة: 

 الممرر المطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ممرر مادة العمود المسماة الى اعداد طلبة لدٌهم مكنة لانونٌة تإهلهم الى تسنم االعمال المانونٌة ٌهدف  

المناطة بهم بعد التخرج سواء فً مجاالت الوظٌفة العامة او فً مجال المحاماة، وذلن بتحسٌن لدرات 

  .الطلبة المانونٌة من مصطلحات ومفاهٌم وطرٌمة تعامل مع نصوص المانون المدنً

  :متطلبات الممرر

 :دراسة نماذج من العمود المسماة وهً

دراسة احكام عمد البٌع فً المانون المدنً العرالً مع الممارنة بالفمه االسالمً والمانون الفرنسً 

 .والمصري

، ودراسة 1979لسنة  87دراسة احكام عمد االٌجار فً المانون المدنً العرالً ولانون اٌجار العمار رلم 

 .م عمد المماولة فً المانون المدنً العرالًاحكا

 مبارن / د. طه مال حوٌش/ د. صاحب عبٌد الفتالوي : العمود المسماة/ ا.د . سعد الكتاب المنهجً المعتمد 

 

 :مخرجات البرنامج

التعمك فً دراسة نظرٌة العمد بان ٌحٌط الطالب علماً ومهارة ودراٌة بنموذج من العمود التً ترد  -1

ً على ن   .مل الملكٌة وهو عمد البٌع باعتباره االكثر شٌوعا

 .من عمود المدة  االحاطة علمٌاً بنموذج من العمود التً ترد على المنفعة وهو عمد االٌجار باعتباره -2

 .االحاطة بمانون اٌجار العمار و اهداف هذا المانون -3

تً ترد على المٌام ٌمثل نموذجاً للعمود التحسٌن مهارة الطالب بدراسة احكام عمد المماولة باعتباره  -4

 .عن غٌره من العمود تمٌٌزهبعمل و

 ع المفردات المانونٌة وترسٌخها فً ذهن الطالب.ٌتوس -5
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  .المادة: لانون العموبات المسم الخاص

  LAW3320 : :  رمز المادة

 3عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر المطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ٌهدف الممرر الى تحسٌن لدرات الطالب المانونٌة من خالل تنمٌه لدراته وامكانٌاته المانونٌة عن طرٌك  

  .واألمثلة التً تزٌد من فهم الطالب رفدها بالتطبٌمات العلمٌة الدراسة النظرٌة و

  :متطلبات الممرر

التعرٌف بالمانون الجنائً وبالتحدٌد لواعد لانون العموبات المسم الخاص، صور التجرٌم المهمة التً تشكل 

فاء الوصف المانونً على الفعل ضالعموبة و االعفاء منها، كٌفٌه االجرائم الشائعة فً المجتمع حاالت 

  .المرتكب

 ا.د. جمال ابراهٌم الحٌدري الكتاب المنهجً المعتمد : لانون العموبات المسم الخاص. /

 : مخرجات البرنامج

  تطوٌر لدرات الطالب على البحث المانونً-١

  تحسٌن مهاره التفكٌر المانونً لدى الطالب-٢

 االلمام بالمفردات األكادٌمٌة التً تساعد الطالب فً فهم الممرر.-٣
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 المادة: لانون اصول المحاكمات الجزائٌة

  LAW3350:  رمز المادة

 2عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر المطلوب لمسم المانون

  وصف الممرر:

 وذلن من خالل تطوٌر لدرات لمانون الجنائًفً اجراءات االممرر الى تحسٌن لدرات الطالب ٌهدف هذا 

اجراءات الدعوى و انعماد جلسه المحكمة وما هً المراحل التً ٌتم  رالطالب فً من ٌتولى التحمٌك وسٌ

  .فٌها الدعوة ومتى ٌتم وصول الحكم الى درجه البتات

 :متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل نصوص مواد اصول المحاكمات الجزائٌه وربطه مع نصوص لانون العموبات وكٌف ٌتم 

  .تكٌٌف الولائع

 انون اصول المحاكمات الجزائٌة / أ.د. سلٌم حربه / عبد االمٌر العكٌلًالكتاب المنهجً المعتمد /  ل

  :مخرجات البرنامج

  .تطوٌر مهاره الطالب فً كتابه اللوائح المانونٌة-١

  .تحسٌن مهاره الطالب فً بٌان مراحل الدعوى الجزائٌه-٢

  .توزٌع مفردات المعرفة لدٌه من خالل بٌان االجراءات الصحٌحة-٣

 ممارنه االجراءات المنصوص علٌها مع ما هو مطبك فً الوالع العملً.-٤

 

 

 

 

 المادة : لانون الشركات

 LAW3370 : الرمز
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 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

 الممرر المطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ومن هً   ٌهدف هذا الممرر الى إلمام طالب المانون بكٌفٌة تؤسٌس الشركات وفك المانون العرالً     

الجهات المسإولة عن تسجٌل تلن الشركات وماهً صالحٌتها. وماهً انواع الشركات بموجب المانون 

  . العرالً

 : متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل النصوص المانونٌة المتعلمة بإنشاء الشركات . بٌان أحكام تؤسٌس الشركة التضامنٌة      

ركة المساهمة وشركة المشروع الفردي . وتحدٌد الولت الذي والشركة البسٌطة والشركة المحدودة والش

  . تكتسب فٌه الشركة الشخصٌة المعنوٌة

 ًأ.د. باسم دمحم صالح / أ.د. لطٌف جبر كومان/  لانون الشركات التجارٌةالكتاب المنهجً المعتمد : 

 : مخرجات البرنامج

  .  تعرف الطالب على  الجهات المسإولة عن تسجٌل الشركات-١

  تعرف الطالب على انواع الشركات وفك المانون العرالً-٢

   تعرف الطالب على أحكام الشركة التضامنٌة-٣

 تعرف الطالب على أحكام الشركة المحدودة-٤

 تعرف الطالب على أحكام الشركة المساهمة-٥

  .تعرف الطالب على أحكام الشركة البسٌطة -٦

  .المشروع الفرديتعرف الطالب على أحكام شركة  -٧

 تعرف الطالب على كٌفٌة زٌادة وتخفٌض رأس مال الشركة. -٨

 

 المادة: اللغة االنكلٌزٌة

  : UOA3195  رمز المادة
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 2عدد الوحدات الدراسٌة: 

 الممرر مطلوب لمسم المانون

  :وصف الممرر

االنكلٌزٌة، وتنمٌة لابلٌاته ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن معلومات ولدرات الطالب فً اللغة والمصطلحات  

  .وملكته من خالل الدراسة النظرٌة

 متطلبات الممرر:

دراسة وتحلٌل المنهج الممرر من حٌث المواعد والصوت واالستماع والمحادثة والكتابة. فضال عن تزوٌد  

 .الطالب بالمعلومات والمصطلحات المانونٌة وااللمام بمواعد اللغة االنكلٌزٌة

 :  المنهجً المعتمدالكتاب 

   Headway + International Law 

 

 :مخرجات البرنامج

 .تزوٌد الطالب بالمعلومات والمصطلحات االنكلٌزٌة .1

 .تطوٌر مهارة المراءة والكتابة والتحدث باللغة االنكلٌزٌة .2

 .زٌادة ملكة الطالب للمفردات والمصطلحات االنكلٌزٌة .3

 .المعرفً والتوسٌع االفمً فً مجال اللغة االنكلٌزٌةتنمٌة وتطوٌر المستوى  .4

 منح الطالب المعرفة الكافٌة بمواعد اللغة االنكلٌزٌة. .5

 

 

 

 

 المادة : اصول البحث
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  : LAW3280 رمز المادة

 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر مطلوب لمسم المانون

  : وصف الممرر

كتابة البحث المانونً من حٌث تطور لدرات الطالب على كتابة اصول البحث المانونً ٌعنى بدراسة كٌفٌة 

البحث المانونً وذلن عن طرٌك كتابة بحوث ابتدائٌة كتؤهٌلٌة. فتبدأ دراسة هذا الممرر من اختٌار مشكلة 

البحث وسبل اختٌارها والعوامل المإثرة فٌها وتطبٌمه بوضع خطة البحث وكٌفٌة كتابة البحث  ابتدأ من 

  .الى الخاتمة وكذلن تعلم صٌغة طباعة البحث ونشره باإلضافة الى وضع الهوامشالممدمة و

 :متطلبات الممرر

ٌتطلب هذا الممرر ان ٌتم توضٌح خطوات كتابة البحث المانونً من الطالب حتى ٌكون مستعد لكتابة بحث 

تكون هنان مكتبة تتوفر التخرج وكذلن ٌستفٌد منه فً مرحلة الدراسات العلٌا. لذا ٌتطلب هذا الممرر ان 

  .فٌها كتب لانونٌة وكذلن وسائل طباعة لكً ٌتمكن الطالب انجاز عمله

 : مخرجات البرنامج

 .تؤهٌل طالب الدراسات االولٌة لكتابة بحث التخرج -1

 .تعلم طرق الكتابة وكٌفٌة اختٌار مشكلة البحث وسبل معالجتها -2

 .الطالب كٌفٌة االطالع على المصادر واستخالص االفكار المناسبة للبحث متعلٌ -3

 تؤهٌل الطالب لمرحلة الدراسات العلٌا بشكل اولً. -4
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  المادة: المحكمة االفتراضٌة

 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

  : LAW3390 : رمز المادة

  الممرر المطلوب لمسم المانون

  :وصف الممرر

المحكمة االفتراضٌة مهمه تزوٌد طالب المانون بالمهارات العلمٌة لممارسه مهنه المحاماة تتولى ماده 

بصوره فعلٌه عبر زج الطالب فً دروس عملٌه تطبك فٌها الموانٌن بشكل عملً من لبل الطالب وزمالئه 

  .وبشكل تفاعل الرب الى الصورة الحمٌمٌة من الى جانب النظام االكادٌمً النظري

 : الممرر متطلبات

ممارسه الطالب باالشتران مع زمالئه التطبٌك العملً للدروس النظرٌة التً حصل علٌها. خالل دراسة 

ثالثة سنوات فً لسم المانون عبر الوالع الى عالم الحموق من بوابه الفرضٌة االلرب الى الوالع بحٌث 

  .ٌمارس مهنته بعد التخرج بشكل واضح وحمٌمً لدر االمكان

 

 :البرنامج مخرجات

  .تطوٌر مهارات الطالب العملٌة فً ممارسه المحاماة-١

  .مساعده الطالب على اعداد اللوائح واوراق الدعوى-٢

  .التعرف على الٌات المعالجة الصحٌحة للمحاكم والدعاوي العرضٌة-٣

  .فاعمساعده الطلب على العمل بروح الفرٌك الواحد سواء عند االشتران فً الدعوى او فً الد-٤

تحسٌن االسلوب اللغوي والثمافً عند الطالب المانون فً ممارسه المهنة رفع كفاءه الطالب فً الجانب -٥

 االجتماعً المهنة
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  المادة : المانون الدولً الخاص

 LAW4320 :  رمز المادة

 3عدد الوحدات الدراسٌة: 

  ممرر مطلوب: لمسم المانون

 :وصف الممرر

 :الممرر إلىٌهدف هذا      

التعرٌف بالمانون الدولً الخاص وموضوعاته التالٌة، ودراسة لواعد واحكام لانون الجنسٌة  -1

 .والموطن الدولً والداخلً

دراسة لواعد واحكام حموق االجانب ولواعد تنازع الموانٌن واالختصاص المضائً الدولً ودراسة  -2

 .بٌةالمواعد واالحكام الخاصة بتنفٌذ االحكام االجن

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المشكالت المانونٌة التً ٌثٌرها الممرر وتحدٌد طبٌعتها وماهٌتها ومعالجة  -3

المشكالت الناجمة عن العاللات المانونٌة الدولٌة الخاصة وهً تلن التً تتضمن عنصرا اجنبٌا وتحدٌد 

ونٌة الدولٌة الخاصة وآلٌة تنفٌذ االختصاص المضائً الدولً وهو المضاء المختص فً حكم العاللات المان

 .االحكام الصادرة من المضاء االجنبً

 :متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل النصوص المانون والعمل على تطبٌمها والعٌا. من خالل استنباط المبادئ المانونٌة  -1

 .من األحكام المضائٌة وتطوٌر لدرة الطالب على الحوار والمنالشة

ماضً امام المحاكم الدولٌة فٌما ٌخص المنازعات الدولٌة ومنازعات الجنسٌة تطبٌك موضوعات الت -2

 .وصٌاغة العمود الدولٌة ذات الطابع األجنبً الدولً وتسوٌة المنازعات بشؤنها

 الكتاب المنهجً المعتمد/ المانون الدولً الخاص / أ.د. عبد الرسول عبد الرضا

 :مخرجات البرنامج

ى الحوار والمنالشة فٌما ٌتعلك بموضوعات الجنسٌة والموطن والتنازع تطوٌر لدرة الطالب عل -1

 .وتنمٌة لدراته على التعامل مع الوسائل المضائٌة والتمنٌة فً تسوٌة النزاعات ذات الطابع الدولً

تطوٌر لدرات الطالب على المرافعة امام المحاكم وصٌاغة العمود الدولٌة وتوسٌع مدركات الطالب  -2

 .لتغذٌة الذاتٌة وفسح مجال امامه للمشاركة الفاعلة فً النماش والتحلٌلمن خالل ا
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تحسٌن مهارات إدارة العمل المانونً وإٌجاد الحلول للمشكالت التً تثور بشؤن منازعات الجنسٌة  -3

 والموطن واالختصاص المضائً.
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  المادة : لانون التنفٌذ

 ممرر مطلوب: لمسم المانون

   : LAW4360  الرمز

 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

 وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى إلمام طالب المانون بكٌفٌة تنفٌذ االحكام المضائٌة والمحررات التنفٌذٌة ومن هً      

  .الجهات المسإولة عن تنفٌذ تلن المحررات وماهً صالحٌتها. وماهً الوسائل التنفٌذٌة وكٌفٌة استخدامها

  متطلبات الممرر

دراسة وتحلٌل المحررات التنفٌذٌة. شروط تنفٌذ االحكام المضائٌة والسندات التنفٌذٌة سواء كانت تلن      

األحكام المضائٌة وطنٌة صادرة من محاكم وطنٌة او أحكام اجنبٌة صادرة عن محاكم اجنبٌة. وتحدٌد 

  .االموال التً ٌجوز حجزها واألموال التً ال ٌجوز حجزها

 د. سعٌد مبارنجً المعتمد : الكتاب المنه

  مخرجات البرنامج

  .تعرف الطالب على اهم الجهات الحكومٌة المسإولة عن تحصٌل الدٌن الحكومً-١

 تعرف الطالب على انواع السندات التنفٌذٌة-٢

  تعرف الطالب على مضامٌن السندات التنفٌذٌة-٣

 الجبري والتنفٌذ الرضائًتعرف الطالب على الممصود بالتنفٌذ -٤

 تعرف الطالب على انواع الحجوز التنفٌذٌة-٥

  .تعرف الطالب على األموال التً ٌجوز حجزها واألموال التً ال ٌجوز حجزها -٦

 تعرف الطالب على كٌفٌة الحجز على العمارات وماهً إجراءاته. -٧
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 المادة: اللغة االنكلٌزٌة

  : UOA4195رمز المادة

 1ات الدراسٌة: عدد الوحد

 لمسم المانون الممرر مطلوب

  :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن معلومات ولدرات الطالب فً اللغة والمصطلحات االنكلٌزٌة، وتنمٌة لابلٌاته  

وملكته من خالل الدراسة النظرٌة.  اذ ٌهدف هذا الكورس لتمكٌن الطلبة الدراسٌن فً لسم المانون من 

متطلبات اللغة االنكلٌزٌة على المستوى الجامعً من خالل مهارات الكتابة والكالم . ٌركز هذا تحمٌك 

الفصل الدراسً على تطوٌر مهارة الدارسٌن للغة االنكلٌزٌة من ناحٌة : مهارة الكتابة ، وتطوٌر التخٌل و 

الدراسً على كٌفٌة  تعزٌز التعبٌر الشخصً باللغة االنكلٌزٌة. سوف ٌتدرب الدراسٌن فً هذا الفصل

التفكٌر المنتج او اإلٌجابً (التفكٌر االبداعً) لمواضٌع مختلفة . نشاطات هذا الفصل الدراسً تتضمن 

تطوٌر مهارة الدارسٌن فً كتابة المماالت االكادٌمٌة فً مواضٌع مختلفة وكذلن تحسٌن المفردات االنكلٌزٌة 

وعات باللغة االنكلٌزٌة. اضافة الى ذلن، ٌركز هذا الفصل االكادٌمٌة والمشاركة الفعالة فً منالشة المجم

الدراسً على تعزٌز المهارات االساسٌة كالمراءة والتمنٌات المستخدمة للمراءة باللغة االنكلٌزٌة فً المجاالت 

 .المختلفة

 :متطلبات الممرر

كتابة. فضال عن تزوٌد دراسة وتحلٌل المنهج الممرر من حٌث المواعد والصوت واالستماع والمحادثة وال 

 .الطالب بالمعلومات والمصطلحات المانونٌة وااللمام بمواعد اللغة االنكلٌزٌة

 Headway + Contract Law           : الكتاب المنهجً

 :مخرجات البرنامج

 .تزوٌد الطالب بالمعلومات والمصطلحات االنكلٌزٌة -1

 .ة االنكلٌزٌةتطوٌر مهارة المراءة والكتابة والتحدث باللغ -2

 .زٌادة ملكة الطالب للمفردات والمصطلحات االنكلٌزٌة -3

 .تنمٌة وتطوٌر المستوى المعرفً والتوسٌع االفمً فً مجال اللغة االنكلٌزٌة -4

 منح الطالب المعرفة الكافٌة بمواعد اللغة االنكلٌزٌة. -5
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  المادة: اصول الفمه االسالمً

  : LAW4330 : رمز المادة

 2عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

امكانٌات الطالب فً معرفه ادله االحكام الشرعٌة وادله النصوص وطرق استنباط  جٌهدف الممرر الى تنظٌ 

  .االحكام الشرعٌة لتفهم روح النصوص وداللتها

 : .متطلبات الممرر

للفمه االسالمً والمصادر االجتهادٌة والمواعد الفمهٌة العامة الخمسة وما دراسة المصادر األصلٌة النملٌة 

ٌتفرع عنها من لواعد فرعٌه جزئٌه واالحكام المندرجة تحتها وعرض كٌفٌه التعامل مع األدلة المتعارضة 

  .ورفع التعارض بٌنها

 الكتاب المنهجً المعتمد : اصول الفمه االسالمً/  أ.د. مصطفى الزلمً

 : ت البرنامجمخرجا

  .تطوٌر امكانٌات الطالب على استنباط االحكام الشرعٌة والمانونٌة االجتهادٌة-١

  .تحسٌن مهاره الطالب فً التعامل مع األدلة االجتهادٌة-٢

  .تعلٌم الطالب امكانٌه التعامل مع روح الموانٌن وداللتها-٣

 نون الوضعً فً مختلف التشرٌعات.تفعٌل دور الدراسات الممارنة بٌن الفمه االسالمً والما-٤
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  .المادة: اصول التحمٌك الجنائً والطب العدلً

  : LAW4370 :رمز المادة

 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

  .الممرر المطلوب لمسم المانون

 وصف الممرر:

  .التعرٌف بالوسائل العلمٌة التً ٌتوصل من خاللها الى الدلٌل للوصول الى الحمٌمة فً اإلدانة والبراءة 

  :متطلبات الممرر

  .التعرٌف على اهداف التحمٌك و شروط و مإهالت المحمك-١

  .تمدٌم فكره توضٌحٌه عن األدلة الجنائٌة مفهومها وانواعها-٢

الفنٌة والدالالت الطبٌة العدلٌة الخاصة بكل انواع من انواع الحوادث التً تناول التعرف على االجراءات -٣

  .من النفس البشرٌة بما فٌها الوفٌات لمعرفه الحادث هل هو جنائً ام عرضً ام انتحاري

  .التعرف على انواع التمارٌر الطبٌة ومحتوٌاتها بغاٌه توظٌفها فً المضاٌا المتعلمة بهذا الخصوص-٤

  :ات البرنامجمخرج

  لً حسب موضوعات المنهج الممرردفهم التحمٌك الجنائً والطب الع تمكٌن الطلبة من-١

 التمكن من التحمٌك فً جمٌع الولائع -٢
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  المادة : المانون الدولً االنسانً

 LAW4390:  رمز المادة

 1عدد الوحدات الدراسٌة: 

  .الممرر المطلوب لمسم المانون

 :وصف الممرر

ٌهدف هذا الممرر الى التعرٌف على مفهوم المانون الدولً االنسانً وتؤلٌفه واالطالع على الجذور التارٌخٌة 

للمانون الدولً االنسانً والمواعد فً الحضارة الصٌنٌة والهندٌة واإلغرٌمٌة والمسٌحٌة و حضارة وادي 

مٌه مهاراتهم فً تحلٌل مفاهٌم المانون الرافدٌن والنٌل واالسالم الحنٌف، كذلن تطوٌر لدرات الطلبة وتن

  .الدولً االنسانً والمفاهٌم، وعالله المانون الدولً االنسانً مع فروع المانون االخرى

 :متطلبات الممرر

دراسة المانون الدولً االنسانً ومفاهٌمه اشخاص والمبادئ الخاصة بالمانون ومعرفه مصادر له األصلٌة 

امل التً ساعدت على هذه المصادر او المواعد األساسٌة للمانون الدولً االنسانً والمانونٌة ومعرفه اهم العو

منها الضرورة مبدا الضرورة ودور اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر فً تطوٌر وانشاء لواعد المانون الدولً 

  .االنسانً

أم.د. محمود خلٌل جعفر / الكتاب المنهجً المعتمد / المانون الدولً االنسانً/  أ.د. علً زعالن نعمة / 

 أ.م.د. حٌدر كاظم الخفاجً

  :مخرجات البرنامج

تنمٌه لدرات الطالب على ادران اهم العوامل المإثرة فً تحدٌد شكل وصٌغه وصلته ونطاله و اشخاص -١

  .المانون الدولً االنسانً

ت مكان وتطبٌك المانون تنمٌه لدره الطالب على ادران اهم العوامل المإثرة فً تحدٌد شكل وصٌغه وصل-٢

  .الدولً االنسانً

 بكمٌه من المعارف المهمة فً مجال المانون الدولً االنسانً. ٌهدف الى تعرٌف الطالب-٣

 

 

 



 

 47   | ( UOALAWCرمز المسم ) -الدلٌل العلمً 
 

 2022 - 2021لسم المانون(, دلٌل المسم   UOALAWCرمز المسم )  

  .المادة : الحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة

  : LAW4310 رمز المادة

 3عدد الوحدات الدراسٌة: 

  الممرر المطلوب لمسم المانون

  وصف الممرر:

على  ةً ٌتناول الممرر الحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة وهً الحموق التً تعطً لصاحبها سلطه مباشر 

على حك شخص وهو الحك ً نشوئه العٌنً االصلً او ٌستند فالشًء سواء كان الحك ٌنشؤ ذاته وهو الحك 

  .العٌنً التبعً

 متطلبات الممرر : 

و اداء االمتحانات الشهرٌة و االمتحانات السرٌعة التً  الوطنٌةعترف للجنه دراسة الممرر وفك المنهج الم

  .ٌفرضها التدرٌسً على الطلب مع اداء االمتحان النهائً

 الكتاب المنهجً المعتمد / الحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة./ ا.م . دمحم طه البشٌر / د. غنً حسون طه

  :مخرجات البرنامج

  .ستنتاج و التحلٌل المانونً للنصوص المانونٌةتطوٌر مهاره الطالب فً اال -١

  .ترسٌخ مدارن الطلبة فً فهم النصوص المانونٌة وممارنتها بنصوص اخرى -٢

 تطوٌر مهاره الطالب فً الترافع وممارسه المحاماة وكٌفٌه الدفاع موكلٌهم.-٣
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 المادة: المنظمات الدولٌة

  : LAW4380 رمز المادة

 1الدراسٌة: عدد الوحدات 

 الممرر مطلوب لمسم المانون

  :وصف الممرر

وملكته المانونٌة من خالل  تهب المانونٌة من خالل تنمٌة لابلٌٌهدف هذا الممرر الى تحسٌن لدرات الطال

مخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها مبرهناً عما إذا كان لد حمك ا ٌوفر الممرر الدراسة النظرٌة، كم

 .االستفادة المصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج

 

 :متطلبات الممرر

التعرٌف بمادة المنظمات الدولٌة؛ من خالل أستعراض األسس التً تموم علٌها وانواع هذه المنظمات على  

المجتمع الدولً حسب طبٌعة كل منها. المستوى الدولً واألللٌمً، والوظائف األساسٌة التً تموم بها فً 

فضال عن بٌان األساس المانونً لها وطبٌعة عمل موظفٌها ومدى الحصانات التً تتمتع بها. مع دراسة 

  .تطبٌمٌة تفصٌلٌة الهم المنظمات الدولٌة؛ على سبٌل المثال منظمة االمم المتحدة وجامعة الدول العربٌة

 الدولٌة / أ.م.د. هادي نعٌم المالكً الكتاب المنهجً المعتمد / المنظمات

 :مخرجات البرنامج

 .بجمٌع المعلومات النظرٌة والتطبٌمٌة عن المنظمات الدولٌة اإلحاطة لدرة الطالب على  .1

بٌان اهمٌة الدور التً تموم به هذه المنظمات والسٌما  العالمٌة منها  خصوصاً فٌما ٌتعلك بالمحافظة  .2

 .الدولٌٌنعلى السلم واألمن 

 .استعراض الٌة عمل هذه المنظمات والوسائل المستخدمة فً تحمٌك أغراضها  .3

 .تمٌٌم فائدة وجود التنظٌم الدولً واإلللٌمً ومدى التؤثٌر والتكامل بٌنهما  .4

 .معرفة هٌكلٌة عمل المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة .5

 تحلٌل أهمٌة  دور المنظمات ومدى فائدتها. .6
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 انعًم وانضًاٌ االجتًاعي قاَىٌ 

 LAW4350سيض انًادج : 

 2 عذد انىحذاخ: 

 يطهىب نقسى انقاَىٌ  انًقشس

 وصف انًقشس. 

حمٕق تنؼًثل يٍ خالل تًُّٛ لثخهٛتّ  حًثٚرفٙ يجثل  تنمثََٕٛرٚٓذف ْزت تنًمشس تنٗ تحسٍٛ لذستز تنطثنح 

ٔتد٘ تنشتفذٍٚ ٔتالسالو تنحُٛف ٔتًُّٛ  حضثسذٔتالطالع ػهٗ تنخدشتز تنجزٔس تنتثسٚخٛر نحمٕق تنؼًثل فٙ 

 ٔػاللتًٓث فشٔع تنمثٌَٕ تالخشٖ.  تنُثفزذٔتخشْث لثٌَٕ تنؼًم  تنحذٚخرلثخهٛتّ خًٕجح تنمٕتٍَٛ 

 انًقشس: يتطهثاخ
فضال  تنًجثٔسذْزت تنمثٌَٕ خمٕتٍَٛ تنذٔل  تأحٛشخثنمثٌَٕ ٔيذٖ  تنخثصرلثٌَٕ تنؼًم ٔيٓثيّ ٔتنًدثدئ  دستسر

ٔسخطٓث يغ تنتُفٛز حثنٛث يغ يتطهدثز يُظًثز  تنمثََٕٛرنكم يٍ فصٕل  تنتفصٛهٛر تنتطدٛمٛر ستسرتنذػٍ 

 تنؼًم. 

 تنكتثج تنًُٓج تنًؼتًذ لثٌَٕ تنؼًم دكتٕسِ صدث. 

 ؟ 2012نسُّ  33ذكتٕس ػذَثٌ تنؼثخذ. يث لثٌَٕ تنؼًم سلى نٔت

 : يخشجاخ انثشَايج

 تًُّٛ لذستز تنطثنح ػٍ تدستكٓى يستحمثز تالػًثل. - ١

 . تنؼثيهر تنًشأذتنطثنح ػهٗ حمٕق  دستسرتًُّٛ - ٢

حصٕل تنؼثيم ػهٗ حمٕق تنضًثٌ ػُذيث ٚطثنح خكًّٛ  كٛفٛرٚٓذف تنًمشس ػهٗ تؼشٚف تنطثنح ػهٗ -٣

 . 00ػُذيث ٚطثنح تٔ ٚكًم ػًشِ 

 حذث ٔتنؼثيم كثيم. تنتًٛٛض خٍٛ تنؼثيم تن كٛفٛريؼشفّ تنطثنح  -٤

 أطفال.سنه باعتبارهم  15معرفه الطالب على منافع تشغٌل االعمار االلل من  -٥
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 انًادج : االوساق انتجاسيح

 LAW4340 :سيض انًادج

 2 عذد انىحذاخ انذساسيح:

 يقشس يطهىب نقسى انقاَىٌ

 :وصف انًقشس

 إلَشثءٚٓذف تنًمشس تنٗ تؼهٛى تنطهدر تحكثو لثٌَٕ تنصشف خًث ٚهتةى ػهّٛ ْزت تنمثٌَٕ يٍ لٕتػذ لثََٕٛر َثظًر 

تنٕسلر تنتجثسٚر  ٔلدٕنٓث ٔتحٕٚهٓث ٔضًثَٓث ٔتالجشتءتز تنٕتجح تتدثػٓث فٙ حثنر تاليتُثع ػٍ تنٕفثء ، 

 ٔكزنك تالحكثو تنخثصر خثنذفٕع ٔتنتمثدو

 

 :ثاخ انًقشسهيتط

تنخالحر )تنسفتجر ٔتنكًدٛثنر ٔتنصك( يٍ حٛج تؼشٚفٓث ٔخٛثٌ  خإَٔتػٓثدستسر يفٕٓو تنٕسلر تنتجثسٚر  -1

 .تنششٔط تنًٕضٕػٛر ٔتنشكهٛر تنالصير نصحر تنٕسلر تنتجثسٚر

 .دستسر تْى تنتصشفثز تنجثسٚر ػهٗ تنٕسلر تنتجثسٚر تنًتًخهر خثنتظٓٛش تنتًهٛكٙ ٔتنتٕكٛهٙ ٔتنتٕحٛمٙ -2

 .دستسر كٛفٛر لدٕل تنٕسلر تنتجثسٚر ٔكٛفٛر ضًثَٓث ٔٔفثبٓث ٔتمثدو تنحك تنصشفٙ تنُثشا ػُٓث -3

 يحًٕد تنشًثع د. فثبك/ د. فٕص٘ دمحم سثيٙ/  لثٌَٕ تالٔستق تجثسٚرتنكتثج تنًُٓجٙ تنًؼتًذ / 

 يخشجاخ انثشَايج:

 . تالٔستق تنتجثسٚر ٔفك لثٌَٕ تنصشف خإحكثو نإلنًثوتطٕٚش يٓثسذ تنطهدر  -1

 .تؼضٚض تنخمثفر تنمثََٕٛر نهطهدر فٙ يجثل تالٔستق تنتجثسٚر -2

تٓٛةر  ٔتػذتد كٕتدس لثََٕٛر فثػهر تسثْى فٙ سفذ ٔخذير تنذٔنر ٔتنًجتًغ يٍ خالل يمذستٓى فٙ تمذٚى  -3

 تنتجثسٚر. خثألٔستقيثز ٔتالستشثستز تنمثََٕٛر رتز تنصهر تنخذ


