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 األكادًٍَ انثشَايذًَىرد وطف 

 (األكادًٍَ()يشارعح انثشَايذ انعانٍ )يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى 

 ادًٍَ وطف انثشَايذ األك

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  انكٕفخ عبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي  .2

 ثكبنٕهًٕٚ لبٌَٕ اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ  .3

 ثكبنٕهًٕٚ لبٌَٕ اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .4

 انًموهاد انُظبو انلهاٍٙ   .5

  انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .6

  انًؤصواد انقبهعٛخ األفوٖ  .7

 7112/ 1/9 ربهٚـ إػلاك انٕطف  .8

 نامج األكاديميأهداف البر  .9

  اعداد الطمبة اعدادا عمميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة االحكام القانونية . أ
 تمكين الطمبة من تحصيل المهارات االساسية في ممارسة مهنة المحاماة . ب
 ومة التشريعيةمن خالل تثقيف الطمبة بالمنظقيم العدل واحقاق الحق وانصاف المظموم  مية وتكريستن . ت
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 مخرجات التعمم المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  .11
 والفهم  المعرفة-أ

 ان يكون الطمبة قادرين عمى اعتماد اساليب التفكير العممي في مواجهة المشكالت القانونية  -1أ
 اعتماد اساليب التفكير المنهجية متناغمة واالطر القانونية -2أ
 لمفهم والتطبيق تبني اساليب تعمم معمقة ضامنة -3أ
 التمكن من معرفة المفاهيم القانونية -4أ
 تزويد الطمبة بتغذية مستمرة لالحكام القانونية -5أ
 توظيف المهارات العممية لحل نزاعات االفراد والمؤسسات -6أ
  -7أ
  الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مهارات تتعمق باالدارة القانونية – 1ب 
 لقانونيمهارات التمثيل ا – 2ب 
  مهارات حسم النزاعات  - 3ب 
 طرائق التعميم والتعمم      

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعمم باستمرار وتقمل من االعتماد عمى التدريسي -
 التعمم الواقعي والمفاهيمي الصول القانون -
 لمشكالت والمناقشةاستعمال طرائق التدريس الشائعة كااللقاء واالستجواب الحي وحل ا -
 تفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعميم االلكتروني واعتماد الداتا شو -

 طرائق التقييم      
االختبارات التحصيمية بانواعها المختمفة التحريرية المقالية والموضوعية الفصمية منها اثناء البرنامج  -

 التعميمي او النهائية منها
 تعميمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باستناد الى نتائج االختباراتالمالحظة االنشطة ال -
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 التفكير مهارات-ج
 التحميل -1ج         
 االستنتاج  -2ج
 التنظيم -3ج
 تفكير الناقدال -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     

صاء وحل المشكالت واساليب التعمم طرائق تدريس متنوعة كااللقاء والمناقشة واالستجواب الحي واالستق
 الذاتي لمطمبة

 طرائق التقييم    
 االختبارات التحريرية والشفوية

 

 
 المهارات العامة والمنقولة –د 

 مهارة البحث العممي -1د
 مهارات التفكير بانواعها المختمفة -2د
 تقاضيمهارات ال -3د

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىؽوائك          

 

 جؾٕس انًؾبػواد ٔان

 

 ثُٛخ انجوَبيظ  .11

انشٓبكاد  .12

 ٔانَبػبد انًؼزًلح
 انًَزٕٖ / انَُخ

هيي انًموه أٔ 

 انًَبق
 اٍى انًموه أٔ انًَبق

ٔانٕؽلاد انَبػبد 

 انًؼزًلح

  

  انظف األٔل

 ( 8ػلك انَبػبد ) 7 7 ربهٚـ انمبٌَٕ

 3 3 انًلفم نلهاٍخ انمبٌَٕ (8ػلك انٕؽلاد )

شوٚؼخ انًلفم نلهاٍخ ان

 االٍاليٛخ
2 2 
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انًلفم نلهاٍخ انمبٌَٕ ثبنهغخ 

 االَغهٛيٚخ
1 1 

 

 انظف انضبَٙ 

 

 

 (9ػلك انَبػبد ) 3 3 لبٌَٕ االؽٕال انشقظٛخ

 4 4 انمبٌَٕ انًلَٙ ( 9ػلك انٕؽلاد )

 7 7 انمبٌَٕ انزغبه٘

  3 3 انؼمٕك انًلَٛخ  انظف انضبنش

 

 (11ػلك انَبػبد )

 (11)ػلك انٕؽلاد 

 

 

انشوكبد انمبٌَٕ انزغبه٘ ٔ

 انزغبهٚخ
3 3 

 2 2 االؽٕال انشقظٛخ

لبٌَٕ انؼًم ٔانؼًبٌ 

 االعزًبػٙ
2 2 

  3 3 انؾمٕق انؼُٛٛخ   انظف انواثغ 

 

 (13ػلك انَبػبد )

 (13ػلك انٕؽلاد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 3 3 انًوافؼبد انًلَٛخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 3 انقبصانمبٌَٕ انلٔنٙ  

 2 2 االٔهاق انزغبهٚخ 

 1 1 لبٌَٕ انزُفٛن

انؼمٕك انزغبهٚخ ثبنهغخ 

 االَغهٛيٚخ
1 1 

   

 

 

 

  ٔؽلِ    انًغًٕع انكهٙ

35 
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 انزقطٛؾ نهزطٕه انشقظٙ .13

  مجال التخصص العلمي:
 ونية الدقيقةاالسهام في تطوير قابميات التدريسيين في الفرع الخاص في التخصصات القان

   -    أ
 عرض المحاضرات بالوسائل االلكترونيةالجانب التكنولوجي :  
 

 
 تطوير مهارات الطلبة :  .

 حث الطلبة على التزود باحدث املعلومات اخلاصة بالتشريعات النافذة والتعليق على االحكام القضائية
 
 

 انًؼٓل( األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ غ)ٔػيؼٛبه انمجٕل  .14

 من حيث املعدل االعلى عند التخرج من الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واالديب  -
-  
 
 

 أْى يظبكه انًؼهٕيبد ػٍ انجوَبيظ .15

اطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستري والبحوث  –املصادر املتخصصة  -متون القانون  –الكتب املنهجية 
 القانونية الرصينة 
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 نًُهذيخطظ يهاساخ ا

 َشرً وضع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًماتهح نًخشراخ انتعهى انفشدَح يٍ انثشَايذ انخاضعح نهتمُُى

 يخشراخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثشَايذ 

انسُح / 

 انًستىي
 اسى انًمشس سيض انًمشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

 انًعشفح وانفهى
انًهاساخ انخاطح 

 تانًىضىع
 يهاساخ انتفكُش

 ح وانًُمىنحانًهاساخ انعاي

) أو( انًهاساخ األخشي 

انًتعهمح تماتهُح انتىظُف 

 وانتطىس انشخظٍ

 4د 3د 7د 1د 4د 3د 7د 1د 4ب 3ب 7ب 1ب 4أ 3أ 7أ 1أ

  * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ تاسَخ انماَىٌ   االول

انًذخم نذساسح  

 انماَىٌ
  * * * * * * * * * * *  * * * اساسٍ

نذساسح انًذخم   

 انششَعح
 * * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ

انًذخم نذساسح   

انماَىٌ تانهغح 

 االَزهُضَح

  * * * * * * *   * *  * * * اساسٍ

 * * * * * * * *  * * *  * * * أساسٍ االصىال انشخظُح  انخاٍَ 

  * * * * * * * * * * *  * * * اساسٍ انماَىٌ انًذٍَ 
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  * * * * * * * * * * *  * * * اساسٍ  نتزاسٌ انماَىٌ ا  

االصىال انشخظُح   انخانج

 )انًُشاث وانىطُح(
 

 اساسٍ
* * *  * *   * * *  * * *  

  * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ انعمىد انًسًاج  

انماَىٌ انتزاسٌ   

 وانششكاخ انتزاسَح

  * * * * * * * * * * *  * * * اساسٍ 

ىٌ انعًم لاَ  

 وانضًاٌ االرتًاعٍ
   * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ

  * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ انضمىق انعُُُح  انشاتع

  * * * * * * *   * *  * * * اساسٍ لاَىٌ انتُفُز 

لاَىٌ انًشافعاخ   

 انًذَُح واالحثاخ

   * * * * * *   * *  * * * اساسٍ

  * * * * * * *  * * *  * * * اسٍاس اطىل انفمّ  

انماَىٌ انذونٍ   

 انخاص

 * * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ

انعمىد انتزاسَح   

 تانهغح االَزهُضَح
  * * * * * * *   * *  * * * اساسٍ

 * * * * * * * *  * * *  * * * اساسٍ االوساق انتزاسَح  



 م.د. ثامر حممد رخيص    إعداد                                                                                                                                                                                                                                        

 مقرر الفرع اخلاص                                                                                                                                                                                                

 

 ًىرد وطف انًمشسَ

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .2

 انًلفم نلهاٍخ انمبٌَٕ اٍى / هيي انًموه .3

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .4

 جخهانؾؼٕه انفؼهٙ نهط أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .5

 2118/  2117 انفظم / انَُخ .6

 اٍجٕػٛب ٍبػخ 3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .7

 2117/  9/  1 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .8

 أْلاف انًموه .9

 معنى القاعدة القانونيةمعرفة  -
 طبيعة القانونمعرفة  -
 مصادر القانونمعرفة  -
 فروع القانونمعرفة  -

 خ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((يشارعح أداء يؤسسا

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 رنامج.الب
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 معرفة كيفية صدور القانون -

 زمٛٛىيقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔان .11

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ        
 انمبء انًؾبػواد -2أ -1أ

 اصبهح االٍئهخ -3أ
 كزبثخ انجؾٕس -4أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يٓبهح يؼوفخ انمبػلح انمبََٕٛخ   – 1ة

 رًٛٛي انمبػلح انمبََٕٛخ ػًب ٚشبثٓٓبيٓبهح   – 2ة

 يٓبهح انٕلٕف ػهٗ يبْٛخ انؾك – 3ة

 ؼوفخ كٛفٛخ طلٔه انزشوٚؼبد ٔانغّٓ انًقزظخ ثبطلاهْبيٓبهح ي   -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس  -

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط -4ط

  

 انزؼهٛى ٔانزؼهى  ؽوائك    

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 االٍزُزبط -3ك
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 ثُٛخ انًموه .11

 انَبػبد ٍجٕعاأل
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد رؼوٚف انمبػلح انمبََٕٛخ  09 1
 االفزجبهاد انًؾبػواد انمبػلح انمبََٕٛخ يؼُٗ  90 2

3 90  
انمبػلح  فظبئض

 انمبََٕٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

4 90  
انمبػلح  انزًٛٛي ثٍٛ

ٔانمٕاػل  انمبََٕٛخ

 االفوٖ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

5 90  
انزًٛٛي ثٍٛ انمبٌَٕ 

 ٔلٕاػل انلٍٚ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

6 90  
انزًٛٛي ثٍٛ انمبٌَٕ 

 االفالقٔلٕاػل 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد يظبكه انمبػلح انمبََٕٛخ  90 7
 االفزجبهاد انًؾبػواد كه انوًٍٛخانًظب  90 8
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزشوٚغ  90 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد انؼوق  90 10

11 90  
يجبكا انشوٚؼخ 

 االٍاليٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد لٕاػل انؼلانخ  90 12
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًظبكه انزفَٛوٚخ  90 13
 االفزجبهاد انًؾبػواد فمّان  90 14
 االفزجبهاد انًؾبػواد انمؼبء  90 15
 االفزجبهاد انًؾبػواد ٔظٛفخ انمبٌَٕ  90 16
 االفزجبهاد انًؾبػواد رمًَٛبد لٕاػل انمبٌَٕ  90 17
 االفزجبهاد انًؾبػواد لٕاػل االيوح ٔانًفَوح  90 18
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؼوٚف ثبنؾك  90 19
 االفزجبهاد انًؾبػواد ؽجٛؼخ انؾك  90 20
 االفزجبهاد انًؾبػواد ػُبطو انؾك ٔاهكبَّ  90 21
 االفزجبهاد انًؾبػواد يظبكه انؾك  90 22
 االفزجبهاد انًؾبػواد انٕلبئغ انمبََٕٛخ  90 23
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزظوفبد انمبََٕٛخ  90 24
 االفزجبهاد انًؾبػواد الَبو انؾك  90 25

26 90  
الَبو انؾك يٍ ؽٛش 

 يلٖ ؽًبٚخ انمبٌَٕ نّ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

27 90  
إَاع انؾمٕق يٍ ؽٛش 

 ػُبطوْب
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد إَاع انؾمٕق انًلَٛخ  90 28
 االفزجبهاد انًؾبػواد انشقظٛخ  90 29
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 نصوص القانون املدين وقانون العقوبات 
 قانون )كتاب منهجي(لاملدخل لدراسة ا
 مصادر خارجية

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 زؤَٛخ (ٔانًٕالغ االنك
 ةالكرتونيورش العمل + مواقع  

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انَبثمخ

 91 ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داالفزجبها انًؾبػواد انشقظٛخ انطجٛؼٛخ  90 30
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .14

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .15

 انشوٚؼخانًلفم نلهاٍخ  اٍى / هيي انًموه .16

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .17

 جخهانؾؼٕه انفؼهٙ نهط أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .18

 2118/  2117 َُخانفظم / ان .19

 اٍجٕػٛب ٍبػخ 2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .21

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .21

 أْلاف انًموه .22

 معرفة احكام الشريعة االسالمية -
 مقارنة الحكم الشرعي بالحكم القانوني -

 شارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((ي

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

نها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 كيفية الرجوع لمشريعة االسالمية واستقاء الحكم منها عند فقدان النص القانوني -
وف عمى رؤى اهم المذاهب االسالمية من الناحية الشرعية في ما يتعمق بالمعامالت المالية الوق -

 والشخصية
-   

 
-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .23

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 بء انًؾبػوادانم -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 قبطخ ثبنًٕػٕع انًٓبهاد ان  -ة 

 يٓبهح اٍزُجبؽ انؾكى انشوػٙ  – 1ة

 يٓبهح انوثؾ ثٍٛ انؾكى انشوػٙ ٔانؾكى انمبََٕٙ  – 2ة

 يٓبهح يؼوفخ يظبكه افوٖ نهزشوٚغ – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

-   

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس -

 

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 خاالفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚ
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط
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 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػواد +  كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 ٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثه -ك 

 انوعٕع انٗ يظبكه انشوٚؼخ االٍاليٛخ الٍزمبء اؽكبيٓب -1ك

 مبََٕٙ ثبنوعٕع نمٕاػل انفمّ االٍاليٙركًٛم انُمض ان -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -3ك

 االٍزُزبط   -4ك
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 ثُٛخ انًموه .24

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 ًٕػٕعأٔ ان
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد رؼوٚف انؾكى انشوػٙ  09 1

2 09  
انؾكى انشوػٙ انزكهٛفٙ 

 ٔإَاػّ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

3 09  
انؾكى انشوػٙ انٕػؼٙ 

 ٔإَاػّ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد ػُبطو انؾكى انشوػٙ  09 4

5 09  
نؾكى فظبئض ا

 انشوػٙ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

6 09  
انًظبكه االطهٛخ نهؾكى 

 انشوػٙ : انمواٌ انكوٚى
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انَُخ انُجٕٚخ انشوٚفخ  09 7

8 09  
انًظبكه انزجؼٛخ نهؾكى 

 انشوػٙ : االعًبع
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 داالفزجبها انًؾبػواد انمٛبً  09 9
 االفزجبهاد انًؾبػواد االٍزؾَبٌ  09 10
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًظبنؼ انًوٍهخ  09 11
 االفزجبهاد انًؾبػواد انؼوف  09 12
 االفزجبهاد انًؾبػواد االٍزظؾبة  09 13

14 09  
انزؼوٚف ثبنفمّ 

 االٍاليٙ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 جبهاداالفز انًؾبػواد َشٕء انفمّ االٍاليٙ  09 15
 االفزجبهاد انًؾبػواد رطٕه انفمّ االٍاليٙ  09 16

17 09  
اْى انًناْت انفمٓٛخ 

 االٍاليٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

18 09  
اثٕاة انفمّ االٍاليٙ+ 

انؼجبكاد + االؽٕال 

 انشقظٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًؼبيالد انًبنٛخ  09 19
 االفزجبهاد انًؾبػواد انؼمٕثبدانغوائى ٔ  09 20

21 09  
انؼاللبد انزٙ رقؼغ 

نهمبٌَٕ انؼبو + اؽكبو 

 انؼاللبد انؼبيخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

22 09  
االؽكبو انلٍزٕهٚخ + 

 انًبنٛخ انؼبيخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انمؼبء ٍٔٔبئم االصجبد  09 23

24 09  
ٚؼخ انًمظل انؼبو نهشو

 االٍاليٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد اٌٍ انزشوٚغ االٍاليٙ  09 25
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  ٛخ انجُٛخ انزؾز .25

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 كتاب املدخل لدراسة الشريعة االسالمية ومصادر شرعية اخرى 

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

بػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انقليبد االعزً

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .26

  انًزطهجبد انَبثمخ

 91 ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

   

 

26 09  
طثُعح انضك وانمُىد انىاسدج 

 االفزجبهاد انًؾبػواد عهُّ

27 09  
انًٕاىَخ ثٍٛ انؾمٕق 

ٔيٕلف انشوٚؼخ 

 االٍاليٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

28 09  
شوػ ثؼغ انمٕاػل 

 خانفمٓٛخ انكهٛ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

29 09  
لبػلح انًشمخ رغهت 

انزَٛٛو + لبػلح 

 االعُٓبك ال ُٚمغ ثًضهّ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

30 09  

لبػلح يب صجذ فالف 

انمٛبً فغٛوِ ال ٚمبً 

ػهّٛ + لبػلح ال يَبؽ 

نالعزٓبك فٙ يٕهك 

 انُض

 االفزجبهاد انًؾبػواد
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

  انكٕفخعبيؼخ  كهٛخ انمبٌَٕ / انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .27

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .28

 ربهٚـ انمبٌَٕ ٔشوٚؼخ ؽًٕهاثٙ اٍى / هيي انًموه .29

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .31

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .31

 انًموهاد انفظم / انَُخ .32

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .33

  1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .34

 أْلاف انًموه .35

 . اطالع الطالب عمى اهم القوانين القديمة - أ
تمكين الطالب من معرفة اصل القواعد القانونية ومدى ارتباطها في القوانين الحديثة باعتبارها اساسا  - ب

 ًٍَ((يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكاد

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 لها .
-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .36

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ

 القاء المحاضرات -1أ

 ثارة االسئمةأ  -2أ 
 كتابة البحوث -3أ

 -4أ
  -5أ

  -6أ
 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 معرفة ابرز التعامالت القانونية التي جاءت بين ابناء البشر عبر التاريخ – 1ة
 يؼوفخ يكبَّ انمبٌَٕ ػجو انزبهٚـ انجشو٘– 2ب 

 يؼوفخ اْى انٕصبئك انزٙ عبءد ثٓب َظٕص انمٕاٍَٛ انزبهٚقٛخ– 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االختبارات التحريرية والشفوية -
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 القراءة واالستيعاب --1ط         
 الربط -2ج
 التحميل -3ج

 االستنتاج -4ج       

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 تابة البحوثالمحاضرات + ك -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 االختبارات التحريرية والشفوية-
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 االٍزُزبط -3ك
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .38

 ثُٛخ انًموه .37

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 ثخانًطهٕ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزبهٚـ انؼبو نهمبٌَٕ   09 1

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًغزًغ انجلائٙ  09 2

 االفزجبهاد انًؾبػواد انُظبو انمبََٕٙ انجلائٙ  09 3

 االفزجبهاد انًؾبػواد َشٕء انمبٌَٕ ٔرطٕهِ  09 4

 االفزجبهاد انًؾبػواد رطٕه انمبٌَٕ  09 5

 االفزجبهاد انًؾبػواد انؾهٛخ انمبََٕٛخ  09 6

 االفزجبهاد انًؾبػواد يجبكا انؼلانخ  09 7

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزشوٚغ انملٚى  09 8

 االفزجبهاد انًؾبػواد انمبٌَٕ انؤيبَٙ  09 9

 االفزجبهاد دانًؾبػوا يظبكه انمبٌَٕ انؤيبَٙ  09 10

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًوكي انمبََٕٙ نهفوك  09 11

 االفزجبهاد انًؾبػواد انئاط فٙ انًغزًغ انملٚى  09 12

 االفزجبهاد انًؾبػواد انَهطخ االثٕٚخ  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد افٕد انًلَٙ  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد لٕاػل انؼاللبد انًبنٛخ  09 15

 االفزجبهاد انًؾبػواد إَاع انًهكٛخ ٔػُبطوْب  09 16

 االفزجبهاد انًؾبػواد َظوٚخ االنزيايبد  09 17

 االفزجبهاد انًؾبػواد ػظو انمبٌَٕ االٍاليٙ  09 18

 االفزجبهاد انًؾبػواد َظى انمبٌَٕ االٍاليٙ  09 19

َظى انمبٌَٕ االٍاليٙ   09 20

 انًؼبطو
 االفزجبهاد انًؾبػواد

االؽبه انزبهٚقٙ نهلٔنخ   09 21

 انجبثهٛخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد يظبكه شوٚؼخ ؽًٕهاثٙ  09 22

 االفزجبهاد انًؾبػواد لبٌَٕ أهًَٕ  09 23

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًَبد انؼبيخ نؾًٕهاثٙ  09 24

 االفزجبهاد انًؾبػواد اكزشبف شوٚؼخ ؽًٕهاثٙ  09 25

 االفزجبهاد انًؾبػواد يؼًٌٕ شوٚؼخ ؽًٕهاثٙ  09 26

 االفزجبهاد انًؾبػواد اَزمبكاد شوٚؼخ ؽًٕهاثٙ  09 27

فظبئض شوٚؼخ   09 28

 ؽًٕهاثٙ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد َظى انمبٌَٕ انؼبو  09 29

 االفزجبهاد انًؾبػواد انُظبو انؼمبثٙ  09 30

 االفزجبهاد انًؾبػواد ؼبئٙانُظبو انم  09 31

 االفزجبهاد انًؾبػواد َظى انمبٌَٕ انقبص  09 32
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 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 كتاب تاريخ القانون وشريعة محورايب

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 نًٕالغ االنكزؤَٛخ (ٔا
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .39

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 وطف انًمشس ًَىرد

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .41

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .41

 Introduction to stady of law and legal terms اٍى / هيي انًموه .42

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .43

 انؾؼٕه انفؼهٙ نهطجخ بؽخأشكبل انؾؼٕه انًز .44

 2118/  2117 انفظم / انَُخ .45

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 1 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .46

  1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .47

 أْلاف انًموه .48

 معرفة مصطلحات علم القانون باللغة االنكليزية
 

-  

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

د من الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .49

 فٓى انًؼوفخ ٔان -أ
 انمبء انًؾبػواد  -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ

  -4أ
  -5أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رؼهٛى انطبنت يفٕٓو انمبػلح انمبََٕٛخ ثبنهغخ االَكهٛيٚخ  – 1ة

 رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ ٍٍ انزشوٚغ ثبنهغخ االَكهٛيٚخ  – 2ة

  – 3ة

 4ة
-   

 
     

 

 زؼهى ؽوائك انزؼهٛى ٔان 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 هاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخاالفزجب
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزؾهٛم -1ك

 االٍزُزبط -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -3ك

    -4ك
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 شجكخ اَزوَٛجذ نهزلهٍَٚٛٛ  -( يكزجخ لَى   5لبػبد كهاٍٛخ ػلك ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .51

 ثُٛخ انًموه .51

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

1 09  Introduction االفزجبهاد انًؾبػواد 
2 09  Sources of law االفزجبهاد انًؾبػواد 
3 09  Legislation االفزجبهاد انًؾبػواد 
4 09  Custom االفزجبهاد انًؾبػواد 
5 09  Principles االفزجبهاد انًؾبػواد 
6 09  Theory of law االفزجبهاد انًؾبػواد 

7 09  
Imperative 

school 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

8 09  Positive school االفزجبهاد انًؾبػواد 
9 09  Calssi fication االفزجبهاد انًؾبػواد 

10 09  Public law االفزجبهاد انًؾبػواد 
11 09  Private law االفزجبهاد انًؾبػواد 
12 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
13 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
14 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
15 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
16 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
17 09  The rights االفزجبهاد انًؾبػواد 
18 09  The obligations بهاداالفزج انًؾبػواد 
19 09  Define of right االفزجبهاد انًؾبػواد 
20 09  Type of righte االفزجبهاد انًؾبػواد 
21 09  Analysis of right االفزجبهاد انًؾبػواد 
22 09  Real rights االفزجبهاد انًؾبػواد 
23 09  Right in rem االفزجبهاد انًؾبػواد 
24 09  Personal right االفزجبهاد انًؾبػواد 
25 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
26 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
27 09  The person االفزجبهاد انًؾبػواد 
28 09  The thing االفزجبهاد انًؾبػواد 
29 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
30 09  Legal terms االفزجبهاد انًؾبػواد 
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 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 كتاب المدخل لدراسة القانون بالمغة االنكميزية

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 الغ االنكزؤَٛخ (ٔانًٕ
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .52

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ف انًمشسًَىرد وط

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .53

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .54

 لبٌَٕ االؽٕال انشقظٛخ )انئاط ٔانطالق( اٍى / هيي انًموه .55

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .56

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .57

 2117/2118 انفظم / انَُخ .58

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .59

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .61

 أْلاف انًموه .61

 دراسة الطالب االحكام القانونية والشرعية لعقد الزواج -
 دراسة الطالب االحكام القانونية والشرعية لمطالق -
 دراسة االثار الخاصة بالطالق -

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

ن الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد مالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 نزؼهى ٔانزمٛٛىيقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔا .62

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يٓبهح فٓى االؽكبو انقبطخ ثبنئاط – 1ة

 يٓبهح فٓى االؽكبو انقبطخ ثبنطالق – 2ة

 يٓبهح يؼوفخ ؽمٕق انئعٍٛ – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس

 ى ؽوائك انزمٛٛ   

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزفكٛو  -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 االٍزُزبط -3ك         

 اٍزؼواع انزطجٛمبد   -4ك
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 ثُٛخ انًموه .63

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
انٕؽلح / انًَبق  اٍى

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

1 09  
التطور التاريخي لقانون االحوال 

 االفزجبهاد يؾبػواد الشخصية في الطالق

 االفزجبهاد يؾبػواد القرابة ودرجاتها  09 2

 االفزجبهاد يؾبػواد القرابة بالنسب والمصاىرة  09 3

 االفزجبهاد يؾبػواد توالزواج/عقد الزواج ومقدما  09 4

 االفزجبهاد يؾبػواد مفهوم الزواج  09 5

الوعد بالزواج والخطبة وقراءة   09 6
 االفزجبهاد يؾبػواد الفاتحة

 االفزجبهاد يؾبػواد اركان عقد الزواج وشروطو  09 7

 االفزجبهاد يؾبػواد اىلية الزواج  09 8

 فزجبهاداال يؾبػواد تسجيل عقد الزواج واثباتو  09 9

 االفزجبهاد يؾبػواد الحقوق الزوجية/المهر  09 10

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة الزوجة  09 11

 االفزجبهاد يؾبػواد انحالل عقد الزواج /الطالق  09 12

 االفزجبهاد يؾبػواد اقسام الطالق  09 13

 االفزجبهاد يؾبػواد التعريف القضائي  09 14

 االفزجبهاد يؾبػواد )الخلع( التعريف االختياري  09 15

 االفزجبهاد يؾبػواد شروط الطالق الخلعي/واثاره  09 16

 االفزجبهاد يؾبػواد التعريف بحكم الشرع وانواعو  09 17

 االفزجبهاد يؾبػواد العدة /مفهومها وانواعها  09 18

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة العدة  09 19

 االفزجبهاد يؾبػواد عدة زوجة المفقود  09 20

 االفزجبهاد يؾبػواد الوالدة ونتائجها  09 21

 االفزجبهاد يؾبػواد كيفية اثبات النسب  09 22

 االفزجبهاد يؾبػواد الرضاع  09 23

اجرة الرضاع والحضانة وصاحب   09 24
 االفزجبهاد يؾبػواد الحق فيها

ترتيب الحاضن وشروط استحقاق   09 25
 بهاداالفزج يؾبػواد الحضانة

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة االصول والفروع واالقارب  09 26

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة الفروع على االصول  09 27

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة االصول على الفروع  09 28

 االفزجبهاد يؾبػواد نفقة االقارب الحواشي  09 29

 فزجبهاداال يؾبػواد الصنع في قانون رعاية االحداث  09 30

 االفزجبهاد يؾبػواد تبعية واثبات النسب  09 31
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .64

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون االحوال الشخصية  
 كتاب شرح قانون االحوال الشخصية

 

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهٚبد ٔانجويغٛبد ٔهُ انؼًم ٔانل

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .65

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .66

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .67

 اؽكبو االنزياو(ٔ) يظبكه  –انمبٌَٕ انًلَٙ  اٍى / هيي انًموه .68

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .69

 جخهانؾؼٕه انفؼهٙ نهط شكبل انؾؼٕه انًزبؽخأ .71

 2118/  2117 انفظم / انَُخ .71

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 4 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .72

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .73

 أْلاف انًموه .74

 معرفة انواع العقود وكيفية ابرامها
 معرفة المسؤولية التقصيرية

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف لتعلم امبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 معرفة الكسب بال سبب
 المالياحكام االلتزام 

 
-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .75

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد  -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ

  -4أ
  -5أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انزًٛٛي ثٍٛ انؼمٕك  – 1ة

 االؽكبو انمبََٕٛخ ٔكٛفٛخ رؾهٛهٓب  – 2ة

 ؾهم يٍ االنزياو كٛفٛخ انز – 3ة

 و َطبق االنزيا  -4ة
 
     

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ى ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼه    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ -

 ؽوائك انزمٛٛى    
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 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزؾهٛم -1ك

 االٍزُزبط -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد-3ك

    -4ك
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 ثُٛخ انًموه .76

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؼوٚف ثبالنزياو  029 1
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؼوٚف ثبنؼمل يبْٛزّ  029 2
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزواػٙ  029 3
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًؾم + انَجت  029 4
 االفزجبهاد انًؾبػواد ثطالٌ انؼمل  029 5

6 029 
 

اصو انؼمل ثبنَُجخ 

 نالشقبص
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد اصو انؼمل ثبنًؼًٌٕ  029 7
 االفزجبهاد انًؾبػواد فَـ انؼمل  029 8
 االفزجبهاد انًؾبػواد االهاكح انًُفوكح  029 9

10 029 
 

نٛخ انشقظٛخ انًَؤٔ

 ْٔلفٓب
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد اهكبٌ انًَؤٔنٛخ  029 11
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؼٕٚغ ٔإَاػّ  029 12
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًَؤٔنٛخ ػٍ انغٛو  029 13
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًَؤٔنٛخ ػٍ االشٛبء  029 14
 االفزجبهاد نًؾبػوادا انكَت ثال ٍجت  029 15
 االفزجبهاد انًؾبػواد رطجٛمبد انمبٌَٕ  029 16
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزُفٛن انؼُٛٙ انغجو٘  029 17
 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؼٕٚغ  029 18
 االفزجبهاد انًؾبػواد انلػٕٖ انغٛو يجبشوح  029 19

20 029 
 

انؾغو ػهٗ انًلٍٚ 

 انًفهٌ
 هاداالفزجب انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انشوؽ  029 21
 االفزجبهاد انًؾبػواد االعم  029 22
 االفزجبهاد انًؾبػواد رؼلك يؾم االنزياو  029 23
 االفزجبهاد انًؾبػواد رؼلك ؽوفٙ االنزياو  029 24
 االفزجبهاد انًؾبػواد ؽٕانخ انلٍٚ  029 25
 االفزجبهاد انًؾبػواد ؽٕانخ انؾك  029 26
 االفزجبهاد انًؾبػواد انٕفبء  029 27
 االفزجبهاد انًؾبػواد انٕفبء ثًمبثم  029 28
 االفزجبهاد انًؾبػواد االَبثخ ثبنٕفبء  029 29
 االفزجبهاد انًؾبػواد االتشاء+ استضانح انتُفُز  029 30
31 029     
    انًواعؼخ  31
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 شجكخ اَزوَٛجذ نهزلهٍَٚٛٛ  -يكزجخ لَى    (5لبػبد كهاٍٛخ ػلك ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .77

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 القانون المدني

 شرح القانون المدني ) مصادر واحكام االلتزام(

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ةالعمل + مواقع الكرتونيورش  

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .78

  انًزطهجبد انَبثمخ

 91 ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .79

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .81

 انمبٌَٕ انزغبه٘ اٍى / هيي انًموه .81

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .82

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .83

 2117/2118 انفظم / انَُخ .84

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .85

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .86

 أْلاف انًموه .87

 معرفة مفهوم العمل التجاري  .1
 معرفة العقود التجارية .2
 فهم العمليات المصرفية .3

 سساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((يشارعح أداء يؤ

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 معرفة احكام الشركات التجارية .4
 
 

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .88

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد-1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ 

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ
  -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رًٛي انؼًم انزغبه٘ ػٍ انًلَٙ – 1ة

 رًٛي انشوكبد انزغبهٚخ ػٍ انًلَٛخ ٔانؼبيخ – 2ة

 يٓبهح يؼوفخ ٔاعجبد انزبعو – 3ة

 يٓبهح يؼوفخ ؽمٕق انزبعو -4ة

 يٓبهح رًٛي انؼمل انزغبه٘ ػٍ غٛوِ -5ة 

 هٛى ٔانزؼهى ؽوائك انزؼ     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة-1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزَُبؿ  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخاالفزجبهاد 
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 االٍزُزبط -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد-3ك 

   -4ك
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .91

 ثُٛخ انًموه .89

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى خ انزؼهٛىؽوٚم

 داالفزجبها يؾبػواد تطور القانون التجاري  09 1

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر القانون التجاري  09 2

 داالفزجبها يؾبػواد املقصود بالعمل التجاري  09 3

 داالفزجبها يؾبػواد االعمال التجارية املنفردة   09 4

 داالفزجبها ديؾبػوا االعمال بصيغة املشروع  09 5

 داالفزجبها يؾبػواد االعمال بصيغة املشروع  09 6

 داالفزجبها يؾبػواد النظام القانوني للعمل التجاري  09 7

 داالفزجبها يؾبػواد التاجر الشخص الطبيعي  09 8

 داالفزجبها يؾبػواد التاجر الشخص املعنوي  09 9

 دزجبهااالف يؾبػواد التسجيل يف السجل التجاري  09 10

 داالفزجبها يؾبػواد اتخاذ اسم تجاري  09 11

 داالفزجبها يؾبػواد الدفاتر التجارية  09 12

13 
االمتناع عن المنافسة غير   09

 داالفزجبها يؾبػواد المشروعة

 داالفزجبها يؾبػواد عقد النقل   09 14

 داالفزجبها يؾبػواد عقد الوكالة بالعمولة  09 15

 داالفزجبها يؾبػواد بعقد التامين التعريف  09 16

 داالفزجبها يؾبػواد التزامات المؤمن   09 17

 داالفزجبها يؾبػواد التزامات المؤمن لو  09 18

 داالفزجبها يؾبػواد التزامات المستفيد   09 19

 داالفزجبها يؾبػواد البيع سيف  09 20

 داالفزجبها يؾبػواد البيع سيف  09 21

 داالفزجبها يؾبػواد فوب البيع  09 22

 داالفزجبها يؾبػواد تعريف الحساب الجاري  09 23

 داالفزجبها يؾبػواد اثار الحساب الجاري  09 24

 داالفزجبها يؾبػواد تعريف االعتماد المستندي  09 25

 داالفزجبها يؾبػواد اثار االعتماد المستندي  09 26

 دالفزجبهاا يؾبػواد القطاع التجاري العام  09 27

 داالفزجبها يؾبػواد النظام القانوني للقطاع العام  09 28

 داالفزجبها يؾبػواد مراجعة  09 29

 داالفزجبها يؾبػواد مراجعة  09 30

31 09     

32      
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 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون التجارة
 ون التجاري كتاب القان

 كتاب الشركات التجارية
يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 اضرات +دراساتحم-

 

 انمجٕل  .91

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.د. ثامر حممد رخيص    إعداد                                                                                                                                                                                                                                        

 مقرر الفرع اخلاص                                                                                                                                                                                                

 

 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .92

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .93

 انشقظٛخ )ٔطبٚب ٔيٕاهٚش(االؽٕال  اٍى / هيي انًموه .94

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .95

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .96

 2117/2118 انفظم / انَُخ .97

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .98

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .99

 أْلاف انًموه .111

 اسباب الميراثمعرفة  - أ
 موانع الميراث - ب
 التوريث - ت
 الوصية واحكامها - ث

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

لتعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .111

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 كٛفٛخ انزٕهٚش – 1ة

 االٚظبء ٔأؽكبيّ– 2ة

 – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 بػواد +كزبثخ انجؾٕسانًؾ -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 ةانمواءح ٔاالٍزٛؼب -1ط

 انوثؾ انزؾهٛم -2ط

 االٍزُزبط-3ط

   -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى    

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 االٍزُزبط -3ك
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 ثُٛخ انًموه .112

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد الوصية واركانها وشروطها ومصادرىا  09 1

التبرع الصادر من المريض مرض   09 2
 االفزجبهاد انًؾبػواد الموت والمقارنة بينو وبين الوصية

الحكم التكليفي للوصية والرجوع   09 3
 االفزجبهاد انًؾبػواد عن الوصية وردىا

4 
وشكليو اطالق وتقييد صيغة الوصية   09

الوصية وموقف المشروع العراقي منو 
 ورأي الشريعة االسالمية منها

 االفزجبهاد انًؾبػواد

5 
الموصي وشروطو وموقف المشروع   09

العراقي واثر اختالف الدين 
 والجنسية على الوصية 

 االفزجبهاد انًؾبػواد

الموصي لو وشروطو الوصية للجنين   09 6
 االفزجبهاد انًؾبػواد هذا الشأن  اآلراء الفقهية التي قليت ب

7 
الموصى بو وشروطو واالراء الفقهية   09

التي قيلت بهذا الشان وموقف 
 المشرع العراقي منو

 االفزجبهاد انًؾبػواد

احكام الوصية باالعيان واحكام   09 8
 االفزجبهاد انًؾبػواد الوصية بالمنافع

 االفزجبهاد وادانًؾبػ تزاحم الوصايا والوصية الواجبة  09 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد مبطالت الوصية  09 10

حق االنتقال او كسب حق التصرف   09 11
 االفزجبهاد انًؾبػواد بسبب الوفاه

12 
ما يتوقف عليو انتقال التركة الى   09

الوراثة اسباب الميراث اركان 
 الميراث 

 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد يراثشروط الميراث موانع الم  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد الحقوق المتعلقة بالتركة  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد الورثة وكيفية توريثهم  09 15

 االفزجبهاد انًؾبػواد   09 16

17 
اصحاب الفروض وكيفية توريثهم   09

استحقاق الزوجين من التركة 
 استحقاق االبوين من التركة

 االفزجبهاد دانًؾبػوا

18 
استحقاق البنت وبنت االبن من   09

التركة ،استحقاق اوالد االوالد من 
 التركة

 االفزجبهاد انًؾبػواد

19 
استحقاق االخت الشقيقة واالخت   09

من االب ،استحقاق االخوة 
 واالخوات من االم

 االفزجبهاد انًؾبػواد
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .113

 انمواءاد انًطهٕثخ :

 نُظٕص األٍبٍٛخ ا 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون االحوال الشخصية 
  كتاب الميراث والوصية 

 

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انؼٕٛف ٔانزلهٚت  انًضبل يؾبػواد

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .114

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

 االفزجبهاد انًؾبػواد استحقاق الجد والجدة من التركة  09 20

21 
العصبات وكيفية توريثهم التوريث   09

بالبنوة والتوريث باألبوة وباألخوة 
 والعمومة

 االفزجبهاد انًؾبػواد

22 

ذوو االرحام وكيفية توريثهم توريث   09
اوالد البنات واوالد بنات االبن 
،توريث الجد الرحمي والجدة 

 الرحمية

 االفزجبهاد انًؾبػواد

اوالد الحواشي ،توريث النوع توريث   09 23
 االفزجبهاد انًؾبػواد الرابع من ذوي االرحام

عمليات تحديد مقدار نصيب كل   09 24
 االفزجبهاد انًؾبػواد وارث

اصول المسائل وما يعول فيها وما   09 25
 االفزجبهاد انًؾبػواد اليعول

 االفزجبهاد انًؾبػواد تصحيح المسائل والرد  09 26

 االفزجبهاد انًؾبػواد لرد في المسائلا  09 27

 االفزجبهاد انًؾبػواد التخارج والتناسخ التخارج  09 28

 االفزجبهاد انًؾبػواد المناسخات  09 29

 االفزجبهاد انًؾبػواد االحتياط وتوزيع التركات والمفقود  09 30

31      
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  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

  انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .115

 انمبٌَٕ انقبص فوع انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .116

 انًمبٔنخ( -االٚغبه –انؼمٕك انًًَبح )انجٛغ  اٍى / هيي انًموه .117

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .118

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .119

 2117/2118 انفظم / انَُخ .111

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .111

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .112

 أْلاف انًموه .113

 . تعريف الطالب باحكام العقود المسماة - ت

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 تمكين الطالب من معرفة االلتزامات وحقوق المتعاقدين. - ث
 تدريس الطالب احكام عقد المقاولة .-ج

   
-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .114

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ

 القاء المحاضرات -1أ

 أثارة االسئمة  -2أ 
 كتابة البحوث -3أ

 -4أ
  -5أ

  -6أ
 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 مهارة معرفة االحكام الخاصة بالعقود المدنية – 1ة
 انزًٛي ثٍٛ انؼمٕك انًلَٛخ ٔانؼمٕك انزغبهٚخ– 2ب 

 يؼوفخ يب ٔاعجبد ٔؽمٕق انًزؼبللٍٚ  – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 ئك انزمٛٛى ؽوا     

 االختبارات التحريرية والشفوية -
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 القراءة واالستيعاب --1ط         
 الربط -2ج
 التحميل -3ج

 االستنتاج -4ج       

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 ؽوائك انزمٛٛى    
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 االختبارات التحريرية والشفوية-
 بهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓ -ك 

 فٓى انمٕاػل االٍبٍٛخ انزٙ رؾكى انؼمٕك -1ك

 رلهٌٚ انطبنت اؽكبو ػمل انجٛغ -2ك

 التحليل  -3ك

 االٍزُزبط  -4ك
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .116

 ثُٛخ انًموه .115

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
نٕؽلح / انًَبق اٍى ا

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد اطم ػمل انجٛغ  09 1

 االفزجبهاد انًؾبػواد اهكبٌ ػمل انجٛغ  09 2

 االفزجبهاد انًؾبػواد طٕه انوػب ٔأطبفّ  09 3

 االفزجبهاد انًؾبػواد يؾم ػمل انجٛغ  09 4

 االفزجبهاد ػوادانًؾب اؽكبو ػمل انجٛغ  09 5

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزيايبد انجبئغ  09 6

 االفزجبهاد انًؾبػواد رَهٛى انًجٛغ  09 7

ػًبٌ انزؼوع   09 8

 ٔاالٍزؾمبق
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزيايبد انًشزو٘  09 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد كفغ يظبهٚف انؼمل  09 10

 االفزجبهاد انًؾبػواد َٕاع انجٕٛعثؼغ ا  09 11

 االفزجبهاد انًؾبػواد ثٛغ االٔنٛبء ٔانٕكالء  09 12

 االفزجبهاد انًؾبػواد ثٛغ انؾمٕق انًزُبىع ػهٛٓب  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًمبٚؼخ  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد ثٛغ يهك انغٛو  09 15

اًْٛخ ػمل االٚغبه   09 16

 ٔفظبئظّ
 االفزجبهاد ًؾبػوادان

 االفزجبهاد انًؾبػواد اهكبٌ ػمل االٚغبه  09 17

 االفزجبهاد انًؾبػواد اصبه ػمل االٚغبه  09 18

 االفزجبهاد انًؾبػواد رَهٛى انًبعٕه  09 19

20 09  
 االفزجبهاد انًؾبػواد ػًبٌ انؼٕٛة انقفٛخ

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزيايبد انًَزأعو  09 21

 االفزجبهاد انًؾبػواد ؽجٛؼخ ؽك انًَزأعو  09 22

 االفزجبهاد انًؾبػواد اَزٓبء ػمل االٚغبه  09 23

 االفزجبهاد انًؾبػواد اٍجبة انزقهٛخ  09 24

 االفزجبهاد انًؾبػواد رؼوٚف ػمل انًمبٔنخ  09 25

 االفزجبهاد انًؾبػواد اهكبٌ ػمل انًمبٔنخ  09 26

 االفزجبهاد ػوادانًؾب اصبه انًمبٔنخ   09 27

 االفزجبهاد انًؾبػواد رَهٛى انؼًم  09 28

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزيايبد هة انؼًم  09 29

 االفزجبهاد انًؾبػواد اَزٓبء ػمل انًمبٔنخ  09 30
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 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 القانون املدين
 ب العقود املسماةكتا

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 نمجٕل ا .117

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .118

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .119

 انزغبهٚخ ٔانشوكبد  انمبٌَٕ انزغبه٘ اٍى / هيي انًموه .121

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .121

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .122

 2117/2118 انفظم / انَُخ .123

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .124

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .125

 أْلاف انًموه .126

 معرفة مفهوم العمل التجاري  .5
 معرفة العقود التجارية .6
 فهم العمليات المصرفية .7

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 احكام الشركات التجارية معرفة .8
 
 

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .127

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد-1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ 

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ
  -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رًٛي انؼًم انزغبه٘ ػٍ انًلَٙ – 1ة

 ػٍ انًلَٛخ ٔانؼبيخرًٛي انشوكبد انزغبهٚخ  – 2ة

 يٓبهح يؼوفخ ٔاعجبد انزبعو – 3ة

 يٓبهح يؼوفخ ؽمٕق انزبعو -4ة

 يٓبهح رًٛي انؼمل انزغبه٘ ػٍ غٛوِ -5ة 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 الٍزٛؼبةانمواءح ٔا-1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزَُبؿ  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 بطاالٍزُز -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد-3ك 

   -4ك
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .129

 ثُٛخ انًموه .128

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 داالفزجبها يؾبػواد مقدمة للقانون التجاري  09 1

 داالفزجبها يؾبػواد االعمال التجارية  09 2

 داالفزجبها يؾبػواد شروع التجاريامل  09 3

 داالفزجبها يؾبػواد التاجر الطبيعي  09 4

 داالفزجبها يؾبػواد التاجر املعنوي  09 5

 داالفزجبها يؾبػواد العقود التجارية  09 6

 داالفزجبها يؾبػواد تعريف عقد التامين  09 7

 داالفزجبها يؾبػواد حقوق عقد التامني  09 8

 داالفزجبها يؾبػواد مات عقد التامنيالتزا  09 9

 داالفزجبها يؾبػواد نقل االشياء  09 10

 داالفزجبها يؾبػواد نقل االشخاص  09 11

 داالفزجبها يؾبػواد االعتماد المستندي  09 12

 داالفزجبها يؾبػواد الحساب الجاري  09 13

 داالفزجبها يؾبػواد الوكالة بالعمولة  09 14

 داالفزجبها يؾبػواد فوب البيع  09 15

 داالفزجبها يؾبػواد   09 16

 داالفزجبها يؾبػواد التعريف الشركات   09 17

 داالفزجبها يؾبػواد شروط التاسيس  09 18

 داالفزجبها يؾبػواد الكتابة في التاسيس  09 19

 داالفزجبها يؾبػواد شروط الشركات   09 20

 دفزجبهااال يؾبػواد شركات االشخاص  09 21

 داالفزجبها يؾبػواد االنواع  09 22

 داالفزجبها يؾبػواد االدارة  09 23

 داالفزجبها يؾبػواد شركات االموال  09 24

 داالفزجبها يؾبػواد االسهم  09 25

 داالفزجبها يؾبػواد السندات  09 26

 داالفزجبها يؾبػواد شركات المساىمة  09 27

 داالفزجبها ػواديؾب شركات المحدودة  09 28

 داالفزجبها يؾبػواد شركات العامة  09 29

 داالفزجبها يؾبػواد انتهاء الشركات  09 30

 داالفزجبها يؾبػواد تحول الشركات  09 31

32      
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 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون التجارة
 اري كتاب القانون التج

 كتاب الشركات التجارية
يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 دراساتحماضرات +-

 

 انمجٕل  .131

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .131

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .132

 ؼًبٌ االعزًبػٙلبٌَٕ انؼًم ٔان اٍى / هيي انًموه .133

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .134

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .135

 2117/2118 انفظم / انَُخ .136

 ٍبػخ أٍجٕػٛب  2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .137

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .138

 أْلاف انًموه .139

 معرفة كيفية حماية العامل -
 فهم تنظيم حقوق العمال ووجباتهم -
 انونية حصول العامل عمى حقوقهمعرفة طرق الق -

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

لمتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .141

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 ؽًبٚخ انؼبيم ػًٕيب انًوأح انؼًهخ فظٕطب – 1ة

 انزؼبيم يغ هة انؼًم كٛفٛخ  – 2ة

 فٓى انؼًبَبد انزٙ ٚمليٓب انمبٌَٕ نهؼبيم ؽٍٛ اطبثزّ فٙ انؼًم – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى    

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ٙ ظم انمبٌَٕ انُبلميؼوفخ ؽمٕق انؼبيم ٔٔعجبرّ ف  -1ك

 ثٛبٌ االٍزؾمبلبد انزمبػلٚخ انزٙ ٚزًزغ ثٓب انؼبيم -2ك

 -3ك         

    -4ك
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 ثُٛخ انًموه .141

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد يؾبػواد تعريف قانون العمل  09 1

 االفزجبهاد يؾبػواد مكان قانون العمل وخصائصو  09 2

 االفزجبهاد يؾبػواد مصادر قانون العمل الداخلية  09 3

 االفزجبهاد يؾبػواد مصادر قانون العمل الدولية وسريانو  09 4

 االفزجبهاد يؾبػواد التشغيل والتدريب المهني  09 5

 فزجبهاداال يؾبػواد تفتيش العمل ووقت العمل والراحة  09 6

 االفزجبهاد يؾبػواد االجازات واالعياد  09 7

 االفزجبهاد يؾبػواد تنظيم عمل النساء  09 8

 االفزجبهاد يؾبػواد تنظيم عمل االحداث  09 9

10 09 
 

تنظيم العمل في المقالع وتشغيل 
 االفزجبهاد يؾبػواد االجانب

11 09 
 

المشروع وسلطة صاحب العمل 
 الفزجبهادا يؾبػواد االدارية

 االفزجبهاد يؾبػواد سلطات صاحب العمل االنضباطية   09 12

 االفزجبهاد يؾبػواد نزاع العمل الجماعي  09 13

 االفزجبهاد يؾبػواد االضراب  09 14

 االفزجبهاد يؾبػواد الدعوى العمالية  09 15

 االفزجبهاد يؾبػواد مراجعة شاملة  09 16

17 09 
 

لعمل والضمان مدخل دراسة قانون ا
 االفزجبهاد يؾبػواد االجتماعي

 االفزجبهاد يؾبػواد مكان قانون الضمان  09 18

 االفزجبهاد يؾبػواد النظام المالي للضمان االجتماعي  09 19

 االفزجبهاد يؾبػواد تحديد مقدار االشتراك   09 20

 االفزجبهاد يؾبػواد التعريف بعقد العمل الفردي  09 21

22 09 
 

نعقاد عقد العمل وعقد العمل قيد ا
 االفزجبهاد يؾبػواد االختبار 

 االفزجبهاد يؾبػواد التزامات العامل  09 23

 االفزجبهاد يؾبػواد التزامات صاحب العمل   09 24

 االفزجبهاد يؾبػواد النظام القانوني لدين االجر  09 25

 االفزجبهاد يؾبػواد وقف عقد العمل  09 26

 االفزجبهاد يؾبػواد تهاء عقد العملان  09 27

 االفزجبهاد يؾبػواد الفصل التأديبي  09 28

 االفزجبهاد يؾبػواد اثار انتهاء عقد العمل  09 29

 االفزجبهاد يؾبػواد الدعوى العمالية  09 30
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .142

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
  ٖأفو     

 قانون العمل والضمان االجتماعي 
 كتاب شرح قانون العمل والضمان االجتماعي

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انزلهٚت انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔ

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .143

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .144

 وع انمبٌَٕ انقبصف انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .145

 انؾمٕق انؼُٛٛخ اٍى / هيي انًموه .146

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .147

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .148

 2117/2118 انفظم / انَُخ .149

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .151

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .151

 أْلاف انًموه .152

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

يجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إ

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 صليةتدريس الطالب مفهوم الحقوق العينية اال -1
 تدريس الطالب مفهوم الحقوق العينية التبعية -2

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .153

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ  -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
  -4أ
  -6أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 ٍهطبديٓبهح يؼوفخ ؽلٔك انًهكٛخ ٔيب رقٕنّ يٍ  – 1ة

 يٓبهح انزًٛٛي ثٍٛ إَاع انؾمٕق – 2ة

 يٓبهح االؽبؽخ ثبنؼًبَبد انزٙ ؽلكْب انمبٌَٕ الَٕاع انؾمٕق – 3ة

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 ةانمواءح ٔاالٍزٛؼب -1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 نُظٕص انمبََٕٛخ يٓبهح رؾهٛم ا  -1ك

 يٓبهح االٍزُزبط انمبََٕٙ -2ك

 يٓبهح اٍزؼواع انزطجٛمبد انمبََٕٛخ -3ك
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .155

 ثُٛخ انًموه .154

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد مقدمة في ستيفاء واالموال  09 1

 االفزجبهاد انًؾبػواد حق الملكية في ذاتو  09 2

 االفزجبهاد انًؾبػواد القيود الخاصة على الملكية  09 3

 االفزجبهاد انًؾبػواد القيود الخاصة على الملكية  09 4

 االفزجبهاد انًؾبػواد صور خاصة على الشيوع  09 5

 االفزجبهاد انًؾبػواد اسباب كسب الملكية  09 6

 االفزجبهاد انًؾبػواد اقاالنتف  09 7

 االفزجبهاد انًؾبػواد الشفعة  09 8

 االفزجبهاد انًؾبػواد الحيازة  09 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد اثار الحيازة  09 10

 االفزجبهاد انًؾبػواد حق التصرف  09 11

 االفزجبهاد انًؾبػواد حق المنفعة  09 12

 داالفزجبها انًؾبػواد حق االستعمال  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد حقوق االرتقاق  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد احكام حقوق االرتقاق  09 15

 االفزجبهاد انًؾبػواد امتحان الفصل االول  09 16

 االفزجبهاد انًؾبػواد التأمينات وانواعها  09 17

 االفزجبهاد انًؾبػواد الرىن التأميني  09 18

 االفزجبهاد انًؾبػواد أمينيمحل الراىن الت  09 19

 االفزجبهاد انًؾبػواد سبب الرىن  09 20

 االفزجبهاد انًؾبػواد تخصيص الرىن  09 21

 االفزجبهاد انًؾبػواد التزامات الرىن   09 22

 االفزجبهاد انًؾبػواد حق التتبع  09 23

 االفزجبهاد انًؾبػواد الرىن الحيازي  09 24

 االفزجبهاد انًؾبػواد يازيسبب  الرىن الح  09 25

 االفزجبهاد انًؾبػواد اثار الرىن الحيازي  09 26

 االفزجبهاد انًؾبػواد اثار الرىن الحيازي والسنة للغير  09 27

 االفزجبهاد انًؾبػواد حقوق االمتياز  09 28

 االفزجبهاد انًؾبػواد االمتيازات العامة والخاصة  09 29

 االفزجبهاد انًؾبػواد قارامتياز مؤجر الع  09 30

 االفزجبهاد انًؾبػواد امتياز المتقاسم في المنقول  09 31

31       

      



 م.د. ثامر حممد رخيص    إعداد                                                                                                                                                                                                                                        

 مقرر الفرع اخلاص                                                                                                                                                                                                

 

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 القانون المدني

 كتاب الحقوق العينية االصمية 

 كتاب الحقوق العينية التبعية

فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل  يزطهجبد

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .156

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .157

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .158

 لبٌَٕ انزُفٛن اٍى / هيي انًموه .159

 فٙ انمبٌَٕ يُؼ ثكبنٕهًٕٚ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .161

 جخهانؾؼٕه انفؼهٙ نهط أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .161

 2118/  2117 انفظم / انَُخ .162

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 1 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .163

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .164

 أْلاف انًموه .165

 معرفة السلطة المختصة بالتنفيذ
 معرفة السندات التنفيذية

 يذيةكيفية استخدام الوسائل التنف
 

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عم

 البرنامج.
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-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .166

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد  -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ

  -4أ
  -5أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انزًٛٛي ثٍٛ ٍٔبئم انزُفٛن  – 1ة

  يٓبهح اَزمبك انزشوٚغ فٙ يٕاػغ انُمض ٔانغًٕع – 2ة

  – 3ة

 4ة
-   

 
     

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 خ ٔانشفٕٚخاالفزجبهاد انزؾوٚوٚ -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزؾهٛم -1ك

 االٍزُزبط -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -3ك

    -4ك
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 ثُٛخ انًموه .167

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد انسهطح انًختظح تانتُفُز  09 1

2 
09 

 
انذَىٌ انضكىيُح 

وانزهاخ انًخىنح 

 تتضظُهها
 االفزجبهاد انًؾبػواد

3 09  
االصكاو وانًضشساخ 

 انتُفُزَح
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد شساخ انتُفُزَحانًض  09 4
 االفزجبهاد انًؾبػواد ارشاءاخ انتُفُز  09 5
 االفزجبهاد انًؾبػواد انًعايهح انتُفُزَح  09 6

7 09  
كُفُح استخذاو انىسائم 

 انتُفُزَح
 االفزجبهاد انًؾبػواد

8 09  
كُفُح استخذاو انىسائم 

 انتُفُزَح
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد الخ عشلهح سُش انتُفُزصا  09 9
 االفزجبهاد انًؾبػواد ولف انتُفُز  09 10
 االفزجبهاد انًؾبػواد وفاء انًذٍَ  09 11
 االفزجبهاد انًؾبػواد تظضُش انمشاس انتًُُضٌ  09 12
 االفزجبهاد انًؾبػواد احاس انىلف وانتاخُش  09 13
 هاداالفزجب انًؾبػواد انضزض  09 14
 االفزجبهاد انًؾبػواد يا ال َزىص صزضِ يٍ  09 15
 االفزجبهاد انًؾبػواد ايىال انًذٍَ  09 16

17 09  
االالخ انًذٍَ نضًاَح 

 طُعتّ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

18 09  
انعاليح انفاسلح وانعُىاٌ 

 انتزاسٌ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انضزض االصتُاطٍ  09 19
 االفزجبهاد انًؾبػواد انضزىص انتُفُزَح  09 20

21 09  
صضىس انًذائٍ احُاء 

 انضزض
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد االعالٌ  09 22

23 09  
صزض يا تعذ انًذٍَ نذي 

 انغُش
 االفزجبهاد انًؾبػواد

24 09  
اصكاو صزض تعض ايىال 

 انًذٍَ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

25 09  
يسؤونُح انشخض عٍ 

 طشف انشواتة
 االفزجبهاد انًؾبػواد

26 09  
تثهُغ انًذٍَ تًزكشج 

 االخثاس
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد تُع انعماس انًضزىص  09 27
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 شجكخ اَزوَٛجذ نهزلهٍَٚٛٛ  -( يكزجخ لَى   5لبػبد كهاٍٛخ ػلك ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .168

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون التنفيذ

 نون التنفيذكتاب شرح قا

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

  انمجٕل .169

  انًزطهجبد انَبثمخ

 91 ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 09  
تًذَذ انًضاَذج تسثة 

 انتمض انفاصش
 االفزجبهاد انًؾبػواد

29 
09 

 
تسهُى انعماس انًثُع 

ُع االيىال نهًضال ت

 انًهذوسج
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد االصكاو انعايح نًضاَذج  09 30
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

  انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .171

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .171

 صجبدلبٌَٕ انًوافؼبد انًلَٛخ ٔاال اٍى / هيي انًموه .172

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .173

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .174

 2117/2118 انفظم / انَُخ .175

 ٍبػخ أٍجٕػٛب   3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .176

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .177

 أْلاف انًموه .178

 . تمكين الطالب من التعرف عمى اجراءات المحاكمة - ج

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

الب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وكيفيته . تمكين الطالب من معرفة طرق االثبات - ح
 رسم معالم العالقة فيما بين القاضي والمحامي . - خ
 كيفية صياغة الئحة الدعوى . - د

   
-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .179

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ

 القاء المحاضرات -1أ

 أثارة االسئمة  -2أ 
 كتابة البحوث -3أ

 -4أ
  -5أ

  -6أ
 ػٕع انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕ  -ة 

 مهارة معرفة كيفية الترافع  – 1ة
 مهارة معرفة طرق الطعن في االحكام القانونية – 2ب 

 – 3ة

     -4ة

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االختبارات التحريرية والشفوية -
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 تيعابالقراءة واالس --1ط         
 الربط -2ج
 التحميل -3ج

 االستنتاج -4ج       

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 المحاضرات + كتابة البحوث -
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 ؽوائك انزمٛٛى    

 االختبارات التحريرية والشفوية-
 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 هح كزبثخ الئؾخ انلػٕٖيٓب -1ك

 انوثؾ ثٍٛ يًٓخ انمبػٙ ٔيًٓخ انًؾبيٙ فٙ رؾمٛك انؼلل -2ك

  -3ك

   -4ك
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 ثُٛخ انًموه .181

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزمبػٙ ايبو انًؾبكى   09 1

 االفزجبهاد انًؾبػواد افزظبص انًؾبكى  09 2

 االفزجبهاد انًؾبػواد انلػٕٖ انمؼبئٛخ  09 3

 االفزجبهاد انًؾبػواد كٛفٛخ البيخ انلػٕٖ  09 4

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزجهٛغبد انمؼبئٛخ  09 5

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًوافؼخ  09 6

 االفزجبهاد انًؾبػواد َظبو انغهَخ  09 7

 االفزجبهاد انًؾبػواد انلفٕع  09 8

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزؾكٛى  09 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد انمواهاد انًؤلزخ  09 10

 االفزجبهاد انًؾبػواد انمؼبء انًَزؼغم  09 11

 االفزجبهاد انًؾبػواد انؾكى انمؼبئٙ  09 12

 االفزجبهاد انًؾبػواد انُفبم انًؼغم  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد انطؼٍ فٙ االؽكبو ؽوق  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد االٍزئُبف  09 15

 االفزجبهاد انًؾبػواد انزًٛي  09 16

االصجبد انمؼبئٙ ٔكٔه   09 17

 انمبػٙ فّٛ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

شؤؽ انٕالؼخ يؾم   09 18

 االصجبد
 االفزجبهاد انًؾبػواد

اْلاف اٌٍ لبٌَٕ   09 19

 صجبداال
 االفزجبهاد انًؾبػواد

َطبق ٍوٚبٌ لبٌَٕ   09 20

 االصجبد ٔاعواءاد االصجبد
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد االكنخ انكزبثٛخ  09 21

 االفزجبهاد انًؾبػواد اصجبد طؾخ انَُلاد  09 22

 االفزجبهاد انًؾبػواد رملٚى انلفبرو ٔانَُلاد  09 23

 االفزجبهاد انًؾبػواد ٔاالٍزغٕاة االلواه  09 24

 االفزجبهاد انًؾبػواد انشٓبكح ٔانموائٍ  09 25

 االفزجبهاد انًؾبػواد ؽغٛخ االلَبو ٔانًٍٛٛ  09 26

 االفزجبهاد انًؾبػواد انًؼبُٚخ ٔانقجوح  09 27

شؤؽ يًبهٍخ انًؾبيبح   09 28

 ٔعلٔل انًؾبيٍٛ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد ؾبيٍٛؽمٕق انً  09 29

 االفزجبهاد انًؾبػواد ٔاعجبد انًؾبيٍٛ   09 30

 االفزجبهاد انًؾبػواد ارؼبة انًؾبيبح  09 31

 االفزجبهاد انًؾبػوادَمبثخ انًؾبيٍٛ ٔانَهفخ   09 32
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .181

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون املرافعات
 قانون االثبات

 شرح قانون املرافعات املدنيةكتاب 
 كتاب شرح قانون االثبات

 

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

ػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت انًضبل يؾب

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .182

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزأكٚجٛخ
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخكهٛخ انمبٌَٕ / عبيؼخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .183

 فوع انمبٌَٕ انقبص / انًوكيانمَى انغبيؼٙ  .184

 اطٕل انفمّ اٍى / هيي انًموه .185

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .186

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .187

 2117/2118 انفظم / انَُخ .188

 ٍبػخ اٍجٕػٛب   2 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .189

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .191

 أْلاف انًموه .191

 استنباط االحكام الشرعية من ادلها التفصيمية معرفة الطالب القواعد الخاصة ب .9

 يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 معرفة مصادر الشرعية االسالمية التي تستنبط منها االحكام الشرعية وتراتبيها .11
 

-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .192

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد-1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ 

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

  -5أ
  -6أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼوفخ كهعخ انًمبهَخ ثٍٛ االؽكبو انمبََٕٛخ ٔانشوػٛخ – 1ة

انملهح ػهٗ يؼوفخ يٕاؽٍ انؼؼف ٔانمٕح فٙ انُظٕص انمبََٕٛخ ثبالٍزُبك انٗ يؼوفخ االؽكبو  – 2ة

 انشوػٛخ

 ااٍزٛؼبػ انُظٕص انمبََٕٛخ انغبيؼخ ثمٕاػل اطٕل انفمّ  – 3ة

     -4ة
-  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة-1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػواد +كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 االٍزُزبط -1ك

 انزؾهٛم -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -3ك

    -4ك
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 ثُٛخ انًموه .193

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 داالفزجبها يؾبػواد تعريف علم االصول  09 1

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع االصلية  09 2

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع االصلية  09 3

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع االصلية  09 4

 داالفزجبها ؾبػوادي مصادر التشريع االصلية  09 5

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع االصلية  09 6

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع التبعية  09 7

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع التبعية  09 8

 داالفزجبها يؾبػواد مصادر التشريع التبعية  09 9

 داالفزجبها يؾبػواد االصول العلمية  09 10

 داالفزجبها يؾبػواد طرق استنباط داللو النصوص  09 11

 داالفزجبها يؾبػواد االمر  09 12

 داالفزجبها يؾبػواد النهي  09 13

 داالفزجبها يؾبػواد المشترك  09 14

 داالفزجبها يؾبػواد الحقيقة والمجاز  09 15

 داالفزجبها يؾبػواد الصريح والكناية  09 16

 داالفزجبها يؾبػواد اللطف االلهي  09 17

 داالفزجبها يؾبػواد حجتيو-االجماع المنقول   09 18

 داالفزجبها يؾبػواد العموم والتخصيص  09 19

 داالفزجبها يؾبػواد التقيد-االطالق  09 20

 داالفزجبها يؾبػواد مراتب الوضوح والخفاء عند االولين  09 21

 داالفزجبها يؾبػواد منطوق النص  09 22

 داالفزجبها يؾبػواد مفهوم النص  09 23

 داالفزجبها يؾبػواد التعارض بين النصوص  09 24

 داالفزجبها يؾبػواد التعارض بين االدلة  09 25

26 09 
 

طرق معالجة تعارض النصوص 
 داالفزجبها يؾبػواد واالدلة

27 09 
 

تطبيقات القواعد الفقهية الخمسة 
 دفزجبهااال يؾبػواد على المواد القانونية

 داالفزجبها يؾبػواد الضرر  09 28

 داالفزجبها يؾبػواد القصود-التيسر  09 29

 داالفزجبها يؾبػواد العرف-الضمان  09 30

31 09 
 

سلطة المجتهد في مسائل االجتهاد 
 داالفزجبها يؾبػواد والفراغ التشريعي

 داالفزجبها ػواديؾبسلطة المجتهد في مسائل االجتهاد   09 32
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .194

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 القران الكريم
 كتاب اصول الفقه

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

عزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انقليبد اال

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .195

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفراغ التشريعي
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 

 انكٕفخانمبٌَٕ / عبيؼخ  كهٛخ انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .196

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .197

 انمبٌَٕ انلٔنٙ انقبص اٍى / هيي انًموه .198

  انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .199

 فؼهٙ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .211

 2117/2118 انفظم / انَُخ .211

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 3 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .212

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .213

 أْلاف انًموه .214

 يذ األكادًٍَ((يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَا

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 معرفة المركز القانوني االجنبي -1
 ة بعنصر اجنبيبحل تمكين الطالب من معرفة حلول النزاعات المشو -2

3-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .215

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء يؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ  -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
  -4أ
  -5أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رًكٍٛ انطبنت يٍ يؼوفخ ؽم انُياػبد انلٔنٛخ انقبطخ – 1ة

 يؼوفخ انٕؽُٙ ٔرًٛيِ ػٍ االعُجٙ ثًب ٚزؼًٍ يٍ ؽمٕق ٔٔاعجبد – 2ة

 رؼوٚف انطبنت ثئعواءاد هفغ انلػٕٖ انًشٕثخ ثؼُظو اعُجٙ – 3ة

 4ة
-   

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 جؾٕسانًؾبػواد +كزبثخ ان

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 ةانمواءح ٔاالٍزٛؼب -1ط

 انوثؾ -2ط

 انزؾهٛم-3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس -

 ؽوائك انزمٛٛى    
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 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ

 
 هاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓب -ك 

 ؽم يشكهخ رُبىع انمٕاٍَٛ ماد انطبثغ انلٔنٙ  -1ك

 فٓى انُطبق انًكبَٙ نهطجٛك انمٕاٍَٛ -2ك

 انزؾهٛم  -3ك

  االٍزُزبط  -4ك
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 ثُٛخ انًموه .216

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
انٕؽلح / انًَبق اٍى 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

1 09  
المدخل لدراسة القانون الدولي 

 االفزجبهاد انًؾبػواد الخاص

 االفزجبهاد انًؾبػواد النظرية العامة للجنسية  09 2

انواع الجنسية واالسس التي تقوم   09 3
 االفزجبهاد انًؾبػواد عليها

 االفزجبهاد انًؾبػواد تردادىا فقد الجنسية واس  09 4

 االفزجبهاد انًؾبػواد مشكالت الجنسية  09 5

االختصاص القضائي في منازعات   09 6
 االفزجبهاد انًؾبػواد الجنسية

 االفزجبهاد انًؾبػواد الموطن  09 7

 االفزجبهاد انًؾبػواد الطبيعة القانونية للموطن  09 8

ون دور الموطن في مجال القان  09 9
 االفزجبهاد انًؾبػواد الدولي الخاص

 االفزجبهاد انًؾبػواد اكتساب وفقد واسترداد الموطن  09 10

 االفزجبهاد انًؾبػواد مشكالت الموطن  09 11

 االفزجبهاد انًؾبػواد مركز االجانب  09 12

 االفزجبهاد انًؾبػواد القيود الواردة على سلطة الدولة  09 13

 االفزجبهاد انًؾبػواد ي في الدخول واالقامةحق االجنب  09 14

 االفزجبهاد انًؾبػواد حق االجنبي وممارسة الحقوق العامة  09 15

 االفزجبهاد انًؾبػواد تنازع القوانين  09 16

 االفزجبهاد انًؾبػواد خصائص قاعدة االسناد  09 17

 االفزجبهاد انًؾبػواد تطور قاعدة التنازع  09 18

انون الواجب التطبيق في الق  09 19
 االفزجبهاد انًؾبػواد منازعات االحوال الشخصية

 االفزجبهاد انًؾبػواد القانون الواجب التطبيق في العقود  09 20

القانون الواجب التطبيق في   09 21
 االفزجبهاد انًؾبػواد المسؤولية التقصيرية

 االفزجبهاد انًؾبػواد التنازع المتحرك  09 22

 االفزجبهاد انًؾبػواد موانع تطبيق القانون االجنبي  09 23

النظام العام والمصلحة الوطنية   09 24
 االفزجبهاد انًؾبػواد والغش

القانون الواجب التطبيق في   09 25
 االفزجبهاد انًؾبػواد االجراءات

 االفزجبهاد انًؾبػواد االختصاص القضائي الدولي  09 26

القضائي الدولي  ضوابط االختصاص  09 27
 االفزجبهاد انًؾبػواد العامة 

 االفزجبهاد انًؾبػوادضوابط االختصاص في القانون   09 28
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  ُٛخ انزؾزٛخ انج .217

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون الجنسية

 القانون المدني

 كتاب القانون الدولي الخاص

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

د االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انقليب

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 انمجٕل  .218

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

 العراقي
 االفزجبهاد انًؾبػواد تنفيذ االحكام االجنبية  09 29

30 09 
 

اجراءات واثار تنفيذ االحكام 
 االفزجبهاد انًؾبػواد االجنبية

31      
31      
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –مبٌَٕ كهٛخ ان انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .219

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .211

 االٔهاق انزغبهٚخ –انمبٌَٕ انزغبه٘  اٍى / هيي انًموه .211

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .212

 انؾؼٕه انفؼهٙ نهطجخ أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .213

 2117/2118 انفظم / انَُخ .214

 نكهٙ()اػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .215
 ٍبػخ اٍجٕػٛب 3

 

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .216

 أْلاف انًموه .217

سند  - سفتجة –كمبيالة  -معرفة االحكام القانونية المتعلقة بانشاء االوراق التجارية ) حوالة  .11
 صك(  -المر

 معرفة كيفية تداول هذه االوراق .12

 األكادًٍَ(( يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ ))يشارعح انثشَايذ

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .218

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ
 -4أ

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼوفخ انجٛبَبد انزٙ رؾزٕٚٓب االٔهاق انزغبهٚخ  – 1ة

 كٛفٛخ رظٓٛو انٕهلخ انزغبهٚخ  – 2ة

 يؼوفخ ػلو اكاء االنزيايبد انزغبهٚخ فٙ انٕهلخ انزغبهٚخ – 3ة

     -4ة
-  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس   -

 

 ؽوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٓٛخ

 
 يٓبهاد انزفكٛو -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػواد ٔانجؾٕس

 انزمٛٛى  ؽوائك   

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 رؾهٛم انٕهلخ انزغبهٚخ -1ك

 رؼهى ؽوٚمخ انزلأل انمبََٕٙ نهٕهلخ انزغبهٚخ -2ك

 انزؾهٛم  -3ك

 االٍزُزبط -4ك
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 ثُٛخ انًموه .219

 انَبػبد ٕعاألٍج
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبهاد انًؾبػواد انتعشَف تاألوساق انتزاسَح  09 1

2 09  
رؼوٚف انؾٕانخ 

 انزغبهٚخ
 االفزجبهاد انًؾبػواد

 االفزجبهاد انًؾبػواد انششوط انًىضىعُح  09 3
 االفزجبهاد انًؾبػواد اخ انشكهُحانثُاَ  09 4
 االفزجبهاد انًؾبػواد انثُاَاخ االنضايُح  09 5
 االفزجبهاد انًؾبػواد انثُاَاخ االنضايُح  09 6
 االفزجبهاد انًؾبػواد انثُاَاخ االختُاسَح  09 7
 االفزجبهاد انًؾبػواد االنضايُح االخالل تانثُاَاخ  09 8
 االفزجبهاد انًؾبػواد اَاخاطالس االخالل تانثُ  09 9

 االفزجبهاد انًؾبػواد انتطهُش واَىاعّ  09 10
 االفزجبهاد انًؾبػواد اَىاع انتطهُش  09 11
 االفزجبهاد انًؾبػواد انتطهُش انُالم نهًهكُح  09 12
 االفزجبهاد انًؾبػواد ششوط انتطهُش انُالم نهًهكُح  09 13

14 09  
رًعُح انضمىق انًتعهمح 

 االفزجبهاد انًؾبػواد تطهُشتان

 االفزجبهاد انًؾبػواد انتطهُش انتىكُهٍ  09 15
 االفزجبهاد انًؾبػواد اَشاءِ واحاسِ  09 16
 االفزجبهاد انًؾبػواد يماتم انًعشفّ فٍ انضىانح  09 17
 االفزجبهاد انًؾبػواد لثىل انضىانح  09 18
 اداالفزجبه انًؾبػواد انضًاٌ فٍ انضىانح  09 19
 االفزجبهاد انًؾبػواد يهاو انضىانح انتزاسَح  09 20
 االفزجبهاد انًؾبػواد انشرىع عهً انًذٍَ انعشفٍ  09 21
 االفزجبهاد انًؾبػواد انُسخ وانظىس  09 22
 االفزجبهاد انًؾبػواد تمادو انضىانح  09 23
 االفزجبهاد انًؾبػواد انسُذ االيش –انكًثُانح   09 24
 االفزجبهاد انًؾبػواد ششوط انًىضىعُح وانشكهُحان  09 25
 االفزجبهاد انًؾبػواد اصكاو انسُذ االيش  09 26
 االفزجبهاد انًؾبػواد انتضاو يضى انسُذ  09 27
 االفزجبهاد انًؾبػواد انظك  09 28
 االفزجبهاد انًؾبػواد سطُذ انظك  09 29
 االفزجبهاد انًؾبػواد وفاء لًُح انظك  90 30
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  انجُٛخ انزؾزٛخ  .221

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
      ٖأفو 

 قانون التجارة -

 كتاب شرح االوراق التجارية -

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ةيورش العمل + مواقع الكرتون 

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انًُٓٙ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( 
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .221

  انًزطهجبد انَبثمخ

 91 ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 
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 ًَىرد وطف انًمشس

 

 وطف انًمشس

 

 انكٕفخعبيؼخ  –كهٛخ انمبٌَٕ  انزؼهًٛٛخانًؤٍَخ  .222

 فوع انمبٌَٕ انقبص انمَى انغبيؼٙ / انًوكي .223

 Mercantile contracts اٍى / هيي انًموه .224

 يُؼ ثكبنٕهًٕٚ فٙ انمبٌَٕ انجوايظ انزٙ ٚلفم فٛٓب .225

 نهطهجخانؾؼٕه انفؼهٙ  أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .226

 2117/2118 انفظم / انَُخ .227

 ٍبػخ اٍجٕػٛب 1 )انكهٙ(خ ػلك انَبػبد انلهاٍٛ .228

 1/9/2117 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .229

 أْلاف انًموه .231

 تعليم الطالب مصطلحات القانون التجاري باللغة االنكليزية -

 ))يشارعح انثشَايذ األكادًٍَ((يشارعح أداء يؤسساخ انتعهُى انعانٍ 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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-  

 يقوعبد انزؼهى ٔؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .231

 انًؼوفخ ٔانفٓى  -أ
 انمبء انًؾبػواد  -1أ

 اصبهح االٍئهخ -2أ

 كزبثخ انجؾٕس -3أ

  -4أ
  -5أ

-  

 انًٓبهاد انقبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 ركهى انطبنت ثهغخ انمبٌَٕ انزغبه٘ االعُجٛخ  – 1ة

 االٍزفبكح يٍ انًظطهؾبد انؼبيخ فٙ انهغخ االَكهٛيٚخ  – 2ة

  – 3ة

 4ة
-   

 
     

 

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى  

 انًؾبػواد + كزبثخ انجؾٕس

 ؽوائك انزمٛٛى      

 

 

 
 كٛويٓبهاد انزف -ط

 انمواءح ٔاالٍزٛؼبة -1ط

 انوثؾ  -2ط

 انزؾهٛم -3ط

 االٍزُزبط  -4ط

  

 ؽوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ ٔانشفٕٚخ -

 ؽوائك انزمٛٛى    
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 انًٓبهاد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزؾهٛم -1ك

 االٍزُزبط -2ك

 اٍزؼواع انزطجٛمبد -3ك

    -4ك
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 ثُٛخ انًموه .232

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / انًَبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزؼهٛى

1 09  Contract االفزجبهاد انًؾبػواد 

2 30  
Classifration of 

contracts 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

3 30  
Formation of 

contract   
 االفزجبهاد انًؾبػواد

4 30  
The qbjection 

contracts 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

5 30  
The effeef of  

contract 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

6 30  

Remedies for 
breacg of  
contract 

 االفزجبهاد انًؾبػواد

7 30  
International 

saks 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

8 30  Ex- works االفزجبهاد انًؾبػواد 
9 30  For I fot االفزجبهاد انًؾبػواد 

10 30  Fob airport االفزجبهاد انًؾبػواد 
11 30  Fob ship االفزجبهاد انًؾبػواد 
12 30  Caf االفزجبهاد انًؾبػواد 
13 30  Cif االفزجبهاد انًؾبػواد 
14 30  Insurance داالفزجبها انًؾبػواد 

15 30  
Insurance is 

vberrimac fidei 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

16 30  Life insurance االفزجبهاد انًؾبػواد 

17 30  
Life insurane 

the contract 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

18 30  Fire inswrance االفزجبهاد انًؾبػواد 

19 30  
Mari 

neainsurance 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

20 30  
Bills of 

exchange 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

21 30  The conditions االفزجبهاد انًؾبػواد 

22 30  
Rights and 

dwhy 
 االفزجبهاد انًؾبػواد

23 30  accptance االفزجبهاد انًؾبػواد 
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 شجكخ اَزوَٛجذ نهزلهٍَٚٛٛ  -( يكزجخ لَى   5لبػبد كهاٍٛخ ػلك ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .233

 انمواءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األٍبٍٛخ 
 كزت انًموه 
   ٖأفو    

 كتاب العقود التجارية بالمغة االنجميزية -

 القانون التجاري -

يزطهجبد فبطخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم انًضبل 

ٔهُ انؼًم ٔانلٔهٚبد ٔانجويغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزؤَٛخ (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

انقليبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ ٍجٛم 

انًضبل يؾبػواد انؼٕٛف ٔانزلهٚت 

 انلهاٍبد انًٛلاَٛخ ( انًُٓٙ ٔ
 حماضرات + دراسات

 

 انمجٕل  .234

  انًزطهجبد انَبثمخ

  ألم ػلك يٍ انطهجخ 

  أكجو ػلك يٍ انطهجخ 

 

 

 

 

 

24 30  Payment االفزجبهاد انًؾبػواد 
25 30  Negotiation االفزجبهاد انًؾبػواد 
26 30  Liability االفزجبهاد انًؾبػواد 
27 30  dishonowr االفزجبهاد انًؾبػواد 
28      
29      
30      
31      
31      
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