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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 ي وصف البرنامج األكاديم

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

 

  وفةالكجامعة   –كلية القانون  المؤسسة التعليمية .1

 لعامفرع القانون ا القسم الجامعي / المركز  .2

 بكالوريوس قانون اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس قانون اسم الشهادة النهائية  .4

 السنوي النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 1/9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ألكاديميأهداف البرنامج ا .9

  اعداد الطلبة اعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة االحكام القانونية .أ
 تمكين الطلبة من تحصيل المهارات االساسية في ممارسة مهنة المحاماة .ب
 ومة التشريعيةمن خالل تثقيف الطلبة بالمنظقيم العدل واحقاق الحق وانصاف المظلوم  مية وتكريستن .ت

 
 
 
 



 ت التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا  .10
 والفهم  المعرفة-أ

 ان يكون الطلبة قادرين على اعتماد اساليب التفكير العلمي في مواجهة المشكالت القانونية  -1أ
 اعتماد اساليب التفكير المنهجية متناغمة واالطر القانونية -2أ
 والتطبيق تبني اساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم -3أ
 التمكن من معرفة المفاهيم القانونية -4أ
 تزويد الطلبة بتغذية مستمرة لالحكام القانونية -5أ
 توظيف المهارات العلمية لحل نزاعات االفراد والمؤسسات -6أ
  -7أ
  الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مهارات تتعلق باالدارة القانونية – 1ب 
 يمهارات التمثيل القانون – 2ب 
  مهارات حسم النزاعات  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي -
 التعلم الواقعي والمفاهيمي الصول القانون  -
 ت والمناقشةاستعمال طرائق التدريس الشائعة كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكال -
 تفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم االلكتروني واعتماد الداتا شو -

 طرائق التقييم      
االختبارات التحصيلية بانواعها المختلفة التحريرية المقالية والموضوعية الفصلية منها اثناء البرنامج  -

 التعليمي او النهائية منها
 ة واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باستناد الى نتائج االختباراتالمالحظة االنشطة التعليمي -
 
 التفكير مهارات-ج

 التحليل -1ج         
 االستنتاج  -2ج
 التنظيم -3ج
 تفكير الناقدال -4ج   



 طرائق التعليم والتعلم     
ل المشكالت واساليب التعلم طرائق تدريس متنوعة كااللقاء والمناقشة واالستجواب الحي واالستقصاء وح

 الذاتي للطلبة
 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفوية
 

 
 المهارات العامة والمنقولة –د 

 مهارة البحث العلمي -1د
 مهارات التفكير بانواعها المختلفة -2د
 تقاضيمهارات ال -3د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 المحاضرات والبحوث 

 

 بنية البرنامج  .11

الشهادات  .12

 والساعات المعتمدة
 المستوى / السنة

رمز 

المقرر أو 

 المساق

 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

  

  الصف األول

 ( 9عدد الساعات ) 3 3 القانون الدستوري

 2 2 اجرام وعقاب  (9عدد الوحدات )

 2 2 حقوق االنسان

 1 1 لعربية اللغة ا

 1 1 الحاسوب

 

 الصف الثاني 

 

 

 (11عدد الساعات ) 3 3 عقوبات عام

 3 3 القانون االداري ( 11عدد الوحدات )

 2 2 مالية عامة وتشريع مالي

 1 1 نظم سياسية 

 1 1 اللغة اإلنكليزية القانون اإلداري ب

 1 1 الحاسوب

  الصف الثالث
 3 3 عقوبات خاص 

 

 



 (10عدد الساعات ) 3 3 قانون دولي عام 

 (10عدد الوحدات )

 

 

 2 2 القضاء االداري

 2 2 أصول محاكمات جزائية

 (3عدد الساعات ) 1 1 المنظمات الدولية   الصف الرابع 

 1 1 التحقيقي الجنائي والطب العدلي   (  3عدد الوحدات )

 1 1 اإلنسانيالقانون الدولي   

   

 

 

 

المجموع 

 الكلي

     

 وحده 33

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

  مجال التخصص العلمي:
 في التخصصات القانونية الدقيقة ابليات التدريسيين في الفرع العاماالسهام في تطوير ق

   -    أ
 عرض المحاضرات بالوسائل االلكترونيةالجانب التكنولوجي :  
 

 
 لبة : تطوير مهارات الط .

 حث الطلبة على التزود ابحدث املعلومات اخلاصة ابلتشريعات النافذة والتعليق على االحكام القضائية
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

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



 مصادر المعلومات عن البرنامج أهم .15

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

 



 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 رجات التعلم المطلوبة من البرنامجمخ 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * * * * * *  * * *  * * * أساسي القانون الدستوري  االول

  * * * * * * * * * * *  * * * أساسي اجرام وعقاب  
 * * * * * * * *  * * *  * * * أساسي حقوق االنسان 

  * * * * * * *   * *  * * * أساسي اللغة العربية  
  * * * * * * *   * *  * * * أساسي الحاسوب 

                  عقوبات عام  الثاني 

  * * * * * * * * * * *  * * * أساسي القانون االداري 

مالية عامة وتشريع  

 مالي

 * * * * * * * *  * * *  * * * أساسي

  * * * * * * *   * *  * * * أساسي نظم سياسية  



اللغة ب القانون اإلداري 

 اإلنكليزية

  * * * * * * * * * * *  * * * اساسي 

  * * * * * * *   * *  * * * أساسي الحاسوب 

  الثالث
 عقوبات خاص

 

 أساسي
* * *  * *   * * *  * * *  

 * * * * * * * *  * * *  * * * أساسي قانون دولي عام 

  * * * * * * * * * * *  * * * اساسي  القضاء االداري 

أصول محاكمات  

 جزائية

 * * * * * * * *  * * *  * * * أساسي

  * * * * * * *  * * *  * * * أساسي المنظمات الدولية  الرابع

التحقيقي الجنائي  

 والطب العدلي

  * * * * * * *   * *  * * * أساسي

القانون الدولي  

 اإلنساني

   * * * * * *   * *  * * * أساسي



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةجامعة  –كلية القانون  المؤسسة التعليمية .1

 عامفرع القانون ال القسم الجامعي / المركز .2

 القانون الدستوري اسم / رمز المقرر .3

 منح بكالوريوس في القانون البرامج التي يدخل فيها .4

 بةلالحضور الفعلي للط أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 الفصل / السنة .6

 أسبوعيا ساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2020/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 دستورمعنى المعرفة  -
 الدستوري  طبيعة القانون معرفة  -
 الدستوري  مصادر القانون معرفة  -
  النظام الدستوري معرفة  -
 دستورمعرفة كيفية صدور ال -

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

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ        
 القاء المحاضرات -2أ -1أ

 اثارة االسئلة -3أ
 كتابة البحوث -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة معرفة الدساتير   – 1ب

 الدساتير  أنواعتمييز مهارة   – 2ب

 النظام الدستوريمهارة الوقوف على ماهية  – 3ب

 والجهه المختصة باصدارها مهارة معرفة كيفية صدور الدساتير   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات + كتابة البحوث  -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية والشفوية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط  -2ج

 لالتحلي -3ج

 االستنتاج -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفوية

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

 استعراض التطبيقات -1د

 التحليل -2د

 الستنتاجا -3د

 



 



  البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرات نظرية الدولة  90 1
 االختبارات المحاضرات الدولةاصل   90 2
 االختبارات المحاضرات النظريات الثيوقراطية  90 3
 االختبارات المحاضرات نظرية العقد االجتماعي  90 4
 االختبارات المحاضرات نظرية القوة  90 5
 االختبارات المحاضرات نظرية االسرة   90 6
 االختبارات المحاضرات نظرية التطور التاريخي  90 7
 االختبارات المحاضرات الدولة واركانها  90 8
 تباراتاالخ المحاضرات تعريف الدولة  90 9

 االختبارات المحاضرات اركان الدولة   90 10
 االختبارات المحاضرات خصائص الدولة  90 11
 االختبارات المحاضرات الدول أنواع  90 12
 االختبارات المحاضرات الدولة الموحدة  90 13
 االختبارات المحاضرات الدولة المركبة  90 14
 ختباراتاال المحاضرات نظرية الدستور   90 15
 االختبارات المحاضرات مصادر القواعد الدستورية  90 16
 االختبارات المحاضرات القواعد الدستورية المكتوبة  90 17
 االختبارات المحاضرات العرف الدستوري  90 18
 االختبارات المحاضرات مفهوم الدستور  90 19
 تاالختبارا المحاضرات طبيعة القواعد الدستورية  90 20
 االختبارات المحاضرات الدساتير أنواع  90 21
 االختبارات المحاضرات مبدأ سمو الدستور  90 22
 االختبارات المحاضرات الرقابة على دستورية القوانين  90 23
 االختبارات المحاضرات تعطيل الدستور  90 24
 االختبارات المحاضرات الغاء الدستور  90 25
 االختبارات المحاضرات توري العراقيالتاريخ الدس  90 26

27 90  
الحياة الدستورية في العراق قبل 

 1925سنة 
 االختبارات المحاضرات

28 90  
النظام السياسي في العراق في ظل 

 1925دستور سنة 
 االختبارات المحاضرات

29 90  
دساتير العراق في ظل النظام 

الجمهوري من سنة 

 2003وحتى1958
 تباراتاالخ المحاضرات

 االختبارات المحاضرات 2005دستور العراق  90 30
 
 

     



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  نصوص الدساتري 
 )كتاب منهجي( القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق 

 مصادر خارجية

المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ةالكرتونيورش العمل + مواقع  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات + دراسات

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 90 أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةجامعة  –كلية القانون  المؤسسة التعليمية .14

 لعامفرع القانون ا القسم الجامعي / المركز .15

 حقوق االنسان  اسم / رمز المقرر .16

 منح بكالوريوس في القانون البرامج التي يدخل فيها .17

 بةلالحضور الفعلي للط الحضور المتاحةأشكال  .18

 2020-2019 الفصل / السنة .19

 أسبوعيا ساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .20

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 حقوق االنسان ومفهوم الحق واالنسانمعرفة  -
 فكرة حقوق االنسان بين الماضي والحاضرمقارنة  -
 قوق االنسان في العصور القديمة واالستفادة منها في صياغة الجديد منهالحكيفية الرجوع  -
 الوقوف على اهم االسهامات الفكرية والفلسفية لحقوق االنسان  -

 

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

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

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

 البرنامج.



 
-  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 المعرفة والفهم  -أ
 اء المحاضراتالق -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  األهممن حقوق النسان  أيمهارة استنباط   – 1ب

 مهارة الربط بين حقوق االنسان القديمة وحقوق االنسان المصاغة حديثا    – 2ب

 مهارة معرفة وقت صياغة وتحديد حقوق االنسان  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

-   

 

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية والشفوية
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط  -2ج

 التحليل -3ج

 االستنتاج  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات +  كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

 

 ة والشفويةاالختبارات التحريري

 



 

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

 رجوع الى مصادر حقوق االنسان الوطنية والدولية الستقاء وصياغة حقوق االنسان على غرارهاال -1د

 العصور لفكرة تطور حقوق االنسان عبر قانوني بالرجوع تكميل النقص ال -2د

 الخاصة بحقوق االنسان  استعراض التطبيقات -3د

 االستنتاج   -4د



 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات وحقوق االنسان مفهوم الحق واالنسان  60 1
 االختبارات المحاضرات الحقمفهوم   60 2
 االختبارات المحاضرات مفهوم االنسان  60 3
 االختبارات المحاضرات مفهوم حقوق االنسان  60 4
 االختبارات المحاضرات التطور التاريخي لفكرة حقوق االنسان  60 5
 االختبارات المحاضرات حقوق االنسان في العصور القديمة  60 6

7 60  
نسان في العصور فكرة حقوق اال

الوسطى وعصر النهضة والعصر 

 الحديث
 االختبارات المحاضرات

8 60  
فكرة حقوق االنسان في الشرائع 

 اإلسالمية
 االختبارات المحاضرات

9 60  
االسهام الفكري والفلسفي في تطور 

 فكرة حقوق االنسان
 االختبارات المحاضرات

10 60  
االسهام الفكري في تطور فكرة حقوق 

 االنسان في العصور القديمة والوسطى
 االختبارات المحاضرات

11 60  
االسهام الفكري في تطور فكرة حقوق 

االنسان في عصر النهضة والعصر 

 الحديث
 االختبارات المحاضرات

12 60  
الحقوق والحريات العامة وموقف  أنواع

 االتفاقيات الدولية والدساتير منها
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات الحقوق والحريات التقليدية  60 13

14 60  
الحريات االقتصادية والحقوق 

 االجتماعية
 االختبارات المحاضرات

15 60  
الحقوق  إعالناتحقوق االنسان في 

  اإلقليميةوالوثائق 
 االختبارات المحاضرات

 راتاالختبا المحاضرات الحقوق الوطنية والعالمية  إعالنات  60 16
 االختبارات المحاضرات اإلقليميةحقوق االنسان في االتفاقيات   60 17
 االختبارات المحاضرات حقوق االنسان في الدساتير العراقية   60 18
 االختبارات المحاضرات الحقوق والحريات التقليدية   60 19
 االختبارات المحاضرات الحريات االقتصادية   60 20
 االختبارات المحاضرات جتماعية الحقوق اال  60 21
 االختبارات المحاضرات وسائل حماية حقوق االنسان  60 22
 االختبارات المحاضرات الوسائل القانونية   60 23
 االختبارات المحاضرات التشريع العادي  60 24
 االختبارات المحاضرات الوسائل القضائية   60 25
 االختبارات راتالمحاض  الوسائل السياسية  60 26
 االختبارات المحاضرات   60 27
 االختبارات المحاضرات   60 28



  البنية التحتية  .25

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  والصكوك الدولية اعالانت حقوق االنسان 
 اخرى حقوق االنسان ومصادركتاب 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ميدانية ( المهني والدراسات ال
 حماضرات + دراسات

 

 القبول  .26

  المتطلبات السابقة

 90 أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبارات المحاضرات   60 29
 االختبارات المحاضرات   60 30
      
       
      



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الكوفة –كلية القانون  المؤسسة التعليمية .27

 فرع القانون العام القسم الجامعي / المركز .28

 علم االجرام والعقاب  لمقرراسم / رمز ا .29

 منح بكالوريوس في القانون البرامج التي يدخل فيها .30

 الحضور الفعلي للطلبة أشكال الحضور المتاحة .31

 2020-2019 الفصل / السنة .32

 أسبوعياساعة  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

 والعقابمعرفة علم االجرام  -
 مقارنة فكرة االجرام وأساليب العقاب  بين الماضي والحاضر -
 كيفية الرجوع إلى االتجاهات العلمية لتفسير السلوك االجرامي -
  الوقوف على اهم نظم المؤسسات العقابية -

 

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

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

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

 البرنامج.



 
-  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .36

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  األهممن حقوق النسان  أيمهارة استنباط   – 1ب

 مهارة الربط بين حقوق االنسان القديمة وحقوق االنسان المصاغة حديثا    – 2ب

 مهارة معرفة وقت صياغة وتحديد حقوق االنسان  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

-   

 

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية والشفوية
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط  -2ج

 التحليل -3ج

 االستنتاج  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات +  كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات التحريرية والشفوية

 



 

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

 البحث العلمي لتحديد السلوك االجرامي أساليبالرجوع الى  -1د

 عبر العصور  عقابيةال األساليبلفكرة تطور تكميل النقص القانوني بالرجوع  -2د

 عوامل السلوك االجرامي وايهما اهماستعراض  -3د

 االستنتاج   -4د



 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات التعريف بعلم االجرام  60 1
 االختبارات المحاضرات البحث العلمي للسلوك االجرامي أساليب  60 2
 االختبارات المحاضرات البحث االجتماعية أساليب  60 3
 االختبارات المحاضرات البحث الفردية أساليب  60 4

5 60  
االتجاهات العلمية في تفسير السلوك 

 االجرامي
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات تالمحاضرا التفسير البايولوجي  60 6
 االختبارات المحاضرات التفسير االجتماعي للسلوك االجرامي  60 7

8 60  
االتجاه التكاملي في تفسير السلوك 

 االجرامي
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات للسلوك االجرامي اإلسالميالتفسير   60 9
 االختبارات المحاضرات عوامل السلوك االجرامي  60 10
 االختبارات المحاضرات العوامل الفردية  60 11
 االختبارات المحاضرات العوامل البيئية  60 12
 االختبارات المحاضرات التعريف بعلم العقاب  60 13
 االختبارات المحاضرات المؤسسات العقابية   60 14
 االختبارات المحاضرات التطور التاريخي للمؤسسات العقابية  60 15
 االختبارات المحاضرات نظم المؤسسات العقابية   60 16
 االختبارات المحاضرات المؤسسات العقابية  أنواع  60 17

18 60  
دور المؤسسات العقابية في تنفيذ 

 الجزاء الجنائي
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات دور المؤسسات في تنفيذ العقوبة   60 19

20 60  
في تنفيذ التدابير  دور المؤسسات

 االحترازية
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات المعاملة العقابية   60 21
 االختبارات المحاضرات المعاملة داخل المؤسسات العقابية  60 22
 االختبارات المحاضرات المعاملة خارج المؤسسات العقابية   60 23
 االختبارات المحاضرات الرعاية الالحقة   60 24
 االختبارات المحاضرات المؤسسات العقابية   60 25
 االختبارات المحاضرات التطور التاريخي للمؤسسات العقابية  60 26
 االختبارات المحاضرات نظم المؤسسات العقابية  60 27
 االختبارات المحاضرات المؤسسات العقابية  أنواع  60 28

29 60  
ة في تنفيذ دور المؤسسات العقابي

 الجزاء الجنائي
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات دور المؤسسات في تنفيذ العقوبة   60 30
      
       
      



  البنية التحتية  .38

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ومصادر اخرى علم االجرام والعقابكتاب 

ة ) وتشمل على سبيل المثال متطلبات خاص

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات + دراسات

 

 القبول  .39

  المتطلبات السابقة

 90 قل عدد من الطلبة أ

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةكلية القانون / جامعة  المؤسسة التعليمية .40

 عامفرع القانون ال القسم الجامعي / المركز .41

  عقوبات عام  اسم / رمز المقرر .42

  البرامج التي يدخل فيها .43

 فعلي لمتاحةأشكال الحضور ا .44

 2020-2019 الفصل / السنة .45

 أسبوعياساعة  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 المبادئ المتعلقة بقانون العقوبات دراسة الطالب  -
 الخاصة بطاق تطبيق قانون العقوبات  دراسة الطالب االحكام القانونية -
 جرائم وانواعهار الخاصة بالدراسة االثا -

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

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .49



 

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة فهم االحكام الخاصة بالعقوبات – 1ب

 حكام الخاصة بالجرائممهارة فهم اال – 2ب

 مهارة معرفة حقوق المجني عليه والجاني  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط -2ج

 التحليل-3ج

 نتاجاالست  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفوية

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

 التفكير  -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د         

 استعراض التطبيقات   -4د



  البنية التحتية  .51

 بنية المقرر .50

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات محاضرات مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه  90 1

 االختبارات محاضرات مصدر قانون العقوبات   90 2

 االختبارات محاضرات ة الجرائم والعقوبات مبدأ قانوني  90 3

 االختبارات محاضرات نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات  90 4

 االختبارات محاضرات نطاق تطبيق قانون العقوبات   90 5

 االختبارات محاضرات من حيث المكانتطبيق القانون الجنائي   90 6

 االختبارات محاضرات شخا األتطبيق القانون الجنائي من حيث   90 7

 االختبارات محاضرات تسليم المجرمين   90 8

 االختبارات محاضرات الجريمة   90 9

 االختبارات محاضرات مفهوم الجريمة  90 10

 االختبارات محاضرات اركان الجريمة   90 11

 االختبارات محاضرات الركن المادي للجريمة   90 12

 االختبارات محاضرات للجريمة الركن المعنوي   90 13

 االختبارات محاضرات الركن الشرعي للجريمة  90 14

 االختبارات محاضرات صور ارتكاب الجريمة   90 15

 االختبارات محاضرات الشروع في الجريمة   90 16

 االختبارات محاضرات المساهمة في الجريمة   90 17

 ختباراتاال محاضرات اباحة الجريمة  أسباب  90 18

 االختبارات محاضرات القواعد العامة في اسباب االباحة  90 19

 االختبارات محاضرات الواجب أداء  90 20

 االختبارات محاضرات استعمال الحق  90 21

 االختبارات محاضرات الدفاع الشرعي  90 22

 االختبارات محاضرات الجرائم  أنواع  90 23

 االختبارات محاضرات بيعةمن حيث الط أنواعها  90 24

 االختبارات محاضرات من حيث ركنها المادي أنواعها  90 25

 االختبارات محاضرات من حيث ركنها الشرعي  أنواعها  90 26

 االختبارات محاضرات المجرم والمسؤولية الجنائية   90 27

 االختبارات محاضرات مفهوم المجرم   90 28

 االختبارات محاضرات جنائية المسؤولية ال أساس  90 29

 االختبارات محاضرات موانع المسؤولية الجنائية   90 30

      

       
      



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  منت قانون العقوابت العراقي النافذ املعدل 
 مادة قانون العقوابت كتاب 

 

ات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال متطلب

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .52

  قةالمتطلبات الساب

 90 أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةجامعة  –كلية القانون  المؤسسة التعليمية .53

 العام  فرع القانون القسم الجامعي / المركز .54

 اإلداريالقانون  اسم / رمز المقرر .55

 بكالوريوس في القانونمنح  البرامج التي يدخل فيها .56

 بةلالحضور الفعلي للط أشكال الحضور المتاحة .57

 2019/2020 الفصل / السنة .58

 أسبوعياساعة 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .59

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .60

 أهداف المقرر .61

 اإلداريمعرفة القانون 
 معرفة عالقة القانون اإلداري بالعلوم االخرى

 نظيم اإلداري في العراقمعرفة الت
 الضبط اإلدارياحكام 

 
-  

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

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .62

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات  -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ

  -4أ
  -5أ

-  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الضبط االداري أنواعالتمييز بين   – 1ب

 وكيفية تحليلهااالحكام القضائية المتعلقة بالوظيفة العامة   – 2ب

 العامة والخاصة  األموالكيفية حماية  – 3ب

  اإلدارةنطاق اعمال   -4ب
 
     

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 المحاضرات + كتابة البحوث

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط  -2ج

 التحليل -3ج

 االستنتاج  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االختبارات التحريرية والشفوية -

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفهية

 



 

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

 التحليل -1د

 االستنتاج -2د

 استعراض التطبيقات-3د

    -4د



 بنية المقرر .63

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرات اإلداريماهية القانون   90 1
 االختبارات المحاضرات مفهوم القانون االداري  90 2
 االختبارات المحاضرات اإلداريالقانون  خصائص   90 3
 االختبارات المحاضرات اإلداريالقانون  مصادر   90 4
 االختبارات المحاضرات اإلداريالقانون  أساس  90 5

6 90 
 

بالعلوم  اإلداريعالقة القانون 

 االخرى
 االختبارات المحاضرات

7 90 
 

بالقانون  اإلداريون عالقة القان

 الدستوري
 االختبارات المحاضرات

8 90 
 

بالقانون  اإلداريعالقة القانون 

 الجنائي
 االختبارات المحاضرات

9 90 
 

بالمالية  اإلداريعالقة القانون 

 العامة 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات التنظيم االداري   90 10
 االختبارات المحاضرات الشخصية المعنوية   90 11
 االختبارات المحاضرات اساليب التنظيم االداري   90 12
 االختبارات المحاضرات التنظيم االداري في العراق  90 13
 االختبارات المحاضرات النشاط االداري  90 14
 االختبارات المحاضرات الضبط االداري  90 15
 الختباراتا المحاضرات الضبط االداري العام   90 16
 االختبارات المحاضرات الضبط االداري الخاص  90 17
 االختبارات المحاضرات المرافق العامة  90 18
 االختبارات المحاضرات وسائل االدارة العامة   90 19
 االختبارات المحاضرات الوظيفة العامة  90 20
 االختبارات المحاضرات معنى الموظف العام   90 21
 االختبارات المحاضرات كام الوظيفة العامة اح  90 22
 االختبارات المحاضرات االموال العامة   90 23
 االختبارات المحاضرات معنى المال العام   90 24
 االختبارات المحاضرات الحماية العامة لالموال العامة  90 25
 االختبارات المحاضرات الحماية الخاصة لالموال العامة  90 26
 االختبارات المحاضرات اعمال االدارة العامة   90 27
 االختبارات المحاضرات اإلداريالقرار   90 28
 االختبارات المحاضرات  اإلداريةالعقود   90 29
 االختبارات المحاضرات المراجعة  90 30
31      
31      
      



 ت للتدريسيين انترني شبكة -( مكتبة قسم   5د )قاعات دراسية عد البنية التحتية  .64

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 متون القوانين التي تخص الوظيفة العامة

 القانون االداري 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات + دراسات

 

 القبول  .65

  المتطلبات السابقة

 90 أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / جامعة الكوفة ليميةالمؤسسة التع .66

 فرع القانون العام القسم الجامعي / المركز .67

   االنظمة السياسية اسم / رمز المقرر .68

  البرامج التي يدخل فيها .69

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .70

 2020-2019 الفصل / السنة .71

 أسبوعياساعة  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

  1/9/2020 ف تاريخ إعداد هذا الوص .73

 أهداف المقرر .74

 علقة بالنظم السياسيةدراسة الطالب المبادئ المت -
  الخاصة بمفهوم الفصل بين السلطات دراسة الطالب االحكام القانونية -
 ضمانات الدولة القانونيةدراسة االثار الخاصة ب -

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

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75



 

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ارة فهم االحكام الخاصة بأنواع الحكوماتمه – 1ب

 هارة فهم االحكام الخاصة بأنواع النظم الحزبيةم – 2ب

 الناخبين وواجباتهممهارة معرفة حقوق  – 3ب

     -4ب

 ئق التعليم والتعلم طرا     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط -2ج

 التحليل-3ج

 االستنتاج  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 ختبارات التحريرية والشفويةاال

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

 التفكير  -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د         

 استعراض التطبيقات   -4د



  البنية التحتية  .77

 بنية المقرر .76

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم ة / المساق أو الموضوعاسم الوحد

1 30  
وسيلة اسناد  إلىالحكومات استناداً  أنواع

 السلطة
 االختبارات محاضرات

 االختبارات محاضرات نظم الحكم الفردية  30 2

 االختبارات محاضرات نظم الحكم الديمقراطية  30 3

مبدأ  إلىالنظم السياسية استناداً  أنواع  30 4

 الفصل بين السلطات
 االختبارات محاضرات

 االختبارات محاضرات  وتطوره فهوم مبدأ الفصل بين السلطاتم  30 5

 االختبارات محاضرات الحكومات أنواع  30 6

 االختبارات محاضرات الدولة القانونية   30 7

 االختبارات محاضرات مفهوم الدولة القانونية   30 8

 االختبارات محاضرات دولة القانونية ضمانات ال  30 9

 االختبارات محاضرات السياسية  األحزاب  30 10

 االختبارات محاضرات السياسية األحزابمفهوم   30 11

 االختبارات محاضرات التعريف والنشأة  30 12

 االختبارات محاضرات عناصر الحزب  30 13

 راتاالختبا محاضرات النظم الجزبية  أنواع  30 14

 االختبارات محاضرات   30 15

 االختبارات محاضرات   30 16

 االختبارات محاضرات   30 17

 االختبارات محاضرات   30 18

 االختبارات محاضرات   30 19

 االختبارات محاضرات   30 20

 االختبارات محاضرات   30 21

 االختبارات محاضرات   30 22

 االختبارات محاضرات   30 23

 االختبارات محاضرات   30 24

 االختبارات محاضرات   30 25

 االختبارات محاضرات   30 26

 االختبارات محاضرات   30 27

 االختبارات محاضرات   30 28

 االختبارات محاضرات   30 29

 االختبارات محاضرات   30 30

      

       
      



 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب مادة االنظمة السياسية 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ب المثال محاضرات الضيوف والتدري

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .78

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .79

 نون العامفرع القا القسم الجامعي / المركز .80

 مالية عامة وتشريع مالي  اسم / رمز المقرر .81

  البرامج التي يدخل فيها .82

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .83

 2020-2019 الفصل / السنة .84

 أسبوعياساعة 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .85

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .86

 أهداف المقرر .87

  فقات العامةالمبادئ المتعلقة بالندراسة الطالب  -
  الخاصة بااليرادات العامةدراسة الطالب االحكام القانونية  -
 موازنة العامة دراسة االثار الخاصة بال -

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

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .88



 

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ارة فهم االحكام الخاصة بالضرائبمه – 1ب

 هارة فهم االحكام الخاصة بالرسم م – 2ب

  رة معرفة بنود الموازنة العامةمها – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 الشفويةاالختبارات التحريرية و

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب -1ج

 الربط -2ج

 التحليل-3ج

 االستنتاج  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفوية

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

 التفكير  -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د         

 استعراض التطبيقات   -4د



  البنية التحتية  .90

 بنية المقرر .89

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات محاضرات النفقات العامة  60 1

 االختبارات محاضرات طبيعة النفقة العامة  60 2

 االختبارات محاضرات مقومات النفقات العامة وحجمها   60 3

 االختبارات محاضرات االقتصادية للنفقات العامة  اآلثار  60 4

 االختبارات محاضرات العامة اإليرادات  60 5

 االختبارات محاضرات فائض االقتصاد العام   60 6

 االختبارات محاضرات الدولة من الرسوم إيرادات  60 7

 االختبارات محاضرات القروض العامة  60 8

 االختبارات محاضرات الموازنة العامة  60 9

 االختبارات محاضرات دور الموازنة العامة  60 10

 االختبارات محاضرات الضرائب والتشريع الضريبي  60 11

 االختبارات اتمحاضر الضرائب إيرادات  60 12

 االختبارات محاضرات النظرية العامة للضرائب  60 13

 االختبارات محاضرات التنظيم الفني للضرائب  60 14

 االختبارات محاضرات االقتصادية للضرائب اآلثار  60 15

 االختبارات محاضرات الضرائب المباشرة في العراق  60 16

 االختبارات تمحاضرا ضريبة الدخل في العراق  60 17

 االختبارات محاضرات ضريبة العقار  60 18

 االختبارات محاضرات الضريبة على العرصات   60 19

 االختبارات محاضرات   60 20

 االختبارات محاضرات   60 21

 االختبارات محاضرات   60 22

 االختبارات محاضرات   60 23

 االختبارات محاضرات   60 24

 االختبارات تمحاضرا   60 25

 االختبارات محاضرات   60 26

 االختبارات محاضرات   60 27

 االختبارات محاضرات   60 28

 االختبارات محاضرات   60 29

 االختبارات محاضرات   60 30

      

       
      



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 اب مادة املالية العامة كت 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 اساتحماضرات +در -

 

 القبول  .91

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةكلية القانون / جامعة  المؤسسة التعليمية .92

 عامفرع القانون ال القسم الجامعي / المركز .93

 قانون دولي عام  اسم / رمز المقرر .94

  البرامج التي يدخل فيها .95

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .96

 2019/2020 الفصل / السنة .97

 أسبوعياساعة  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .99

 أهداف المقرر .100

 معرفة مفهوم القانون الدولي العام .1
 معرفة اشخاص القانون الدولي العام  .2
 الدولي العام فهم مصادر القانون  .3
 معرفة كيفية عقد المعاهدات الدولية  .4

 
 

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

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .101

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات-1أ

 اثارة االسئلة -2أ 

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ
  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تمييز القانون الدولي عن غيره – 1ب

 الراجح لتحديد طبيعة القانون الدولي العام  األساسيز تمي – 2ب

 مهارة معرفة واجبات وحقوق  اشخاص القانون الدولي العام  – 3ب

 المسؤولية الدولية   إلقامةمهارة معرفة الشروط الخاصة  -4ب

 اشخاص القانون الدولي من غير الدول  مهارة تمييز -5ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب-1ج

 الربط -2ج

 التحليل-3ج

 االستنساخ  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

 

 فويةاالختبارات التحريرية والش

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

 االستنتاج -1د

 التحليل -2د

 استعراض التطبيقات-3د 

   -4د



 

 بنية المقرر .102

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 ة التقييمطريق

 تاالختبارا محاضرات  مبادئ واالصولال  90 1

 تاالختبارا محاضرات تعريف القانون الدولي العام   90 2

 تاالختبارا محاضرات دولي العامالخالف حول مفهوم القانون ال  90 3

 تاالختبارا محاضرات تمييز القانون الدولي العام من غيره   90 4

 تاالختبارا محاضرات دولي العام تسمية القانون ال  90 5

 تاالختبارا محاضرات طبيعة القانون الدولي العام  90 6

 تاالختبارا محاضرات القانون الدولي العام  أساس  90 7

 تاالختبارا محاضرات المذهب االرادي  90 8

 تاالختبارا محاضرات المذهب الموضوعي  90 9

 تالختباراا محاضرات المدرسة السوفيتية   90 10

 تاالختبارا محاضرات العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي  90 11

 تاالختبارا محاضرات نظرية ازدواج القانونين   90 12

 تاالختبارا محاضرات نظرية وحدة القانون   90 13

 تاالختبارا محاضرات المفاضلة بين النظريتين   90 14

 تاالختبارا محاضرات ي العام نطاق القانون الدول  90 15

 تاالختبارا محاضرات القواعد الدولية العالمية   90 16

 تاالختبارا محاضرات  اإلقليميةالقواعد القارية والقواعد   90 17

 تاالختبارا محاضرات مصادر القانون الدولي العام  90 18

 تاالختبارا محاضرات المعاهدات  90 19

 تاالختبارا محاضرات العرف الدولي  90 20

 تاالختبارا محاضرات مبادئ القانون العامة   90 21

 تاالختبارا محاضرات المصادر المساعدة   90 22

 تاالختبارا محاضرات تدوين قواعد القانون الدولي العام  90 23

الجهود غير الرسمية  لتدوين القانون   90 24

 الدولي العام  
 تاالختبارا محاضرات

الجهود الرسمية  لتدوين القانون الدولي   90 25

 العام  
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات اشخا  القانون الدولي العام   90 26

 تاالختبارا محاضرات الدولة  90 27

 تاالختبارا محاضرات اشخا  القانون الدولي العام من غير الدول  90 28

 تالختباراا محاضرات دولة الفاتيكان   90 29

 تاالختبارا محاضرات المراجعة   90 30

31      

32      



  البنية التحتية  .103

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ميثاق االمم المتحدة 
  كتاب القانون الدولي العام 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

جيات ورش العمل والدوريات والبرم

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .104

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةكلية القانون / جامعة  المؤسسة التعليمية .105

 عام فرع القانون ال القسم الجامعي / المركز .106

 عقوبات خاص اسم / رمز المقرر .107

  البرامج التي يدخل فيها .108

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .109

 2019/2020 الفصل / السنة .110

 ساعة اسبوعيا 3 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .111

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .112

 أهداف المقرر .113

 قانون العقوبات الخاصمعرفة  -أ
 معرفة الجرائم المخلة بالثقة العامة  -ب
 معرفة الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية   -ت
 معرفة الجرائم المخلة باالداب العامة -ث

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

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

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

 البرنامج.



 

 علم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والت .114

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء محاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 كيفية تحديد الجرائم وتمييزها عن غيرها – 1ب

 معرفة المواد القانونية التي تحكم الجرائم  – 2ب

 – 3ب

     -4ب

 م والتعلم طرائق التعلي     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 مهارات التفكير -ج

 بالقراءة واالستيعا -1ج

 الربط التحليل -2ج

 االستنتاج-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 التحريرية والشفويةاالختبارات 

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

 استعراض التطبيقات -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د

 



  البنية التحتية  .116

 بنية المقرر .115

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم ليمطريقة التع اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات مفهوم قانون العقوبات الخا   90 1

 االختبارات المحاضرات قانون العقوبات الخا  تعريف   90 2

 االختبارات المحاضرات تطور قانون  العقوبات الخا   90 3

 االختبارات المحاضرات الجرائم بالقسم الخا  أنواع  90 4

 االختبارات المحاضرات  مخلة بالثقة العامةالجرائم ال  90 5

 االختبارات المحاضرات جريمة تزييف العملة   90 6

 االختبارات المحاضرات جريمة تزييف االوراق النقدية   90 7

 االختبارات المحاضرات جريمة تزوير المحررات   90 8

 االختبارات المحاضرات جريمة استعمال المحررات المزورة   90 9

 االختبارات المحاضرات الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة   90 10

 االختبارات المحاضرات جريمة الرشوة وعرضها   90 11

 االختبارات المحاضرات جرائم االنتفاع من نفوذ الوظيفة   90 12

 االختبارات المحاضرات الجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة  90 13

 االختبارات المحاضرات غتصابجريمة اال  90 14

 االختبارات المحاضرات جريمة اللواط   90 15

 االختبارات المحاضرات جريمة مواقعة باالغواء بوعد بالزواج   90 16

 االختبارات المحاضرات جريمة هتك العرض    90 17

 االختبارات المحاضرات جريمة العفل الفاضح المخل بالحياء  90 18

 االختبارات المحاضرات رائم الواقعة على االشخا الج  90 19

 االختبارات المحاضرات الجرائم الماسة بحياة االنسان   90 20

 االختبارات المحاضرات الجرائم الماسة بسالمة جسم االنسان   90 21

 االختبارات المحاضرات الجرائم الماسة بحرية االنسان   90 22

 االختبارات المحاضرات المالالجرائم الواقعة على   90 23

 االختبارات المحاضرات جريمة السرقة   90 24

 االختبارات المحاضرات  األمانةجريمة خيانة   90 25

 االختبارات المحاضرات جريمة االحتيال   90 26

 االختبارات المحاضرات الجرائم المتعلقة باالحتيال  90 27

 اتاالختبار المحاضرات 1مراجعة   90 28

 االختبارات المحاضرات 2مراجعة   90 29

 االختبارات المحاضرات   90 30

31      

      
      



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نصوص قانون العقوبات 
 قانون العقوبات الخاصكتاب 

 

ل متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثا

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .117

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  عدد من الطلبة  أكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .118

 فرع القانون العام  القسم الجامعي / المركز .119

 اإلداريالقضاء  اسم / رمز المقرر .120

  البرامج التي يدخل فيها .121

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .122

 2019/2020 السنةالفصل /  .123

 ساعة اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .124

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

 أهداف المقرر .126

 معرفة مبدأ المشروعية  -ج
 معرفة نطاق مبدأ المشروعية  -ح
 معرفة اعمال السيادة  -خ
 نظام القضاء الموحد والمزدوج معرفة  -د

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

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

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

 البرنامج.



 

 والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم  .127

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء محاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 السلطة التقديرية لالدارةكيفية تحديد  – 1ب

  معرفة مصادر المشروعية  – 2ب

 معرفة النظام القضائي في العراق – 3ب

     -4ب

 ق التعليم والتعلم طرائ     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 مهارات التفكير -ج

 بالقراءة واالستيعا -1ج

 الربط التحليل -2ج

 االستنتاج-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 ختبارات التحريرية والشفويةاال

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

 استعراض التطبيقات -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د

 



 بنية المقرر .128

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم يقة التعليمطر اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات مبدأ المشروعية  60 1

 االختبارات المحاضرات مصادر المشروعية   60 2

 االختبارات المحاضرات المصادر المدونة  60 3

 االختبارات المحاضرات المصادر غير المدونة   60 4

 االختبارات اضراتالمح تدرج القواعد القانونية وجزاء خمالفتها  60 5

 االختبارات المحاضرات نطاق مبدأ المشروعية   60 6

 االختبارات المحاضرات  لإلدارةالسلطة التقديرية   60 7

 االختبارات المحاضرات الظروف االستثنائية  أوحالة الضرورة   60 8

 االختبارات المحاضرات اعمال السيادة  60 9

دأ ضمانات تحقيق وحماية مب  60 10

 المشروعية 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات الرقابة السياسية   60 11

 االختبارات المحاضرات  اإلداريةالرقابة   60 12

تنظيم اعمال الرقابة القضائية على   60 13

  اإلدارةاعمال 
 االختبارات المحاضرات

نظام القضاء الموحد ، النظام   60 14

 االنجلوسكسوني
 االختبارات المحاضرات

في  اإلدارةالرقابة القضائية على اعمال   60 15

 والواليات المتحدة االمريكية   إنكلترا
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات تقدير نظام القضاء الموحد  60 16

 االختبارات المحاضرات نظام القضاء المزدوج  60 17

 االختبارات اضراتالمح النظام الفرنسي  60 18

 االختبارات المحاضرات النظام القضائي في مصر  60 19

 االختبارات المحاضرات النظام القضائي في العراق  60 20

قبل انشاء  النظام القضائي في العراق  60 21

 مجلس الدولة 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات في العراق اإلداريالقضاء   60 22

 االختبارات المحاضرات القانوني لالختصا  القضائي األساس  60 23

 االختبارات المحاضرات اإلداريمعيار اختصا  القضاء   60 24

 االختبارات المحاضرات تنازع االختصا   60 25

 االختبارات المحاضرات اإلداريوالية القضاء   60 26

 االختبارات المحاضرات اإللغاءقضاء   60 27

 االختبارات المحاضرات  اإللغاءشروط قبول دعوى   60 28

 االختبارات المحاضرات الطعن بااللغاء أوجه  60 29

 االختبارات المحاضرات والفصل فيها اإللغاءدعوى  إجراءات  60 30

31      

      
      



  البنية التحتية  .129

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
  أخرى     

 مادة القضاء االداريكتاب 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ات +دراساتحماضر -

 

 القبول  .130

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .131

 فرع القانون العام  القسم الجامعي / المركز .132

 اكمات الجزائية المح أصول اسم / رمز المقرر .133

  البرامج التي يدخل فيها .134

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .135

 2019/2020 الفصل / السنة .136

 أسبوعياساعة  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .137

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .138

 أهداف المقرر .139

 مفهوم قانون أصول المحاكمات الجزائيةمعرفة  -ذ
 الدعاوى الجزائية معرفة  -ر
   عرفة هيكلية االدعاء العام م -ز
 أعضاء الضبط القضائي معرفة -س

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

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

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

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .140

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء محاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 ية المحاكم الجزائ أنواعكيفية  – 1ب

  األدلةالتحقيق والتحري وجمع  إجراءاتواد القانونية التي تحكم معرفة الم – 2ب

 – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 مهارات التفكير -ج

 بالقراءة واالستيعا -1ج

 حليلالربط الت -2ج

 االستنتاج-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية والشفوية

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

 استعراض التطبيقات -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د

 



  بنية التحتية ال .142

 بنية المقرر .141

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات الدعوى امام المحاكم الجزائية   60 1

 االختبارات المحاضرات الدعوى الجزائية  60 2

 االختبارات حاضراتالم الدعوى المدنية   60 3

 االختبارات المحاضرات انقضاء الدعوى الجزائية والمدنية   60 4

 االختبارات المحاضرات  االدعاء العام  60 5

 االختبارات المحاضرات نشأة االدعاء العام   60 6

 االختبارات المحاضرات االدعاء العام أعضاء  60 7

 االختبارات المحاضرات خصائص االدعاء العام   60 8

 االختبارات المحاضرات دور االدعاء العام في مراحل الدعوى   60 9

 االختبارات المحاضرات  األدلةالتحري وجمع   60 10

 االختبارات المحاضرات الضبط القضائي أعضاء  60 11

 االختبارات المحاضرات االخبار عن الجرائم  60 12

 االختبارات المحاضرات التحقيق االبتدائي  60 13

 االختبارات المحاضرات في التحقيق األساسيةالقواعد   60 14

 االختبارات المحاضرات من يتولى التحقيق  60 15

 االختبارات المحاضرات االختصا  ونقل الدعوى  60 16

فحص ادلة  إلىالتحقيق الرامية  إجراءات  60 17

 الجريمة 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات المتهم على الحضور طرق اجبار  60 18

 االختبارات المحاضرات التصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقيق  60 19

 االختبارات المحاضرات المحاكم أنواع  60 20

 االختبارات المحاضرات المحاكم الجزائية االستثنائية والعادية  60 21

 ختباراتاال المحاضرات االختصا  ونقل الدعوى  60 22

 االختبارات المحاضرات حياد القاضي وعدم انحيازه  60 23

 االختبارات المحاضرات تولي المحاكم نظر الدعوى  60 24

 االختبارات المحاضرات حضور المتهم واطراف الدعوى الجزائية   60 25

 االختبارات المحاضرات تبليغ المتهم الهارب وتحديد موعد محاكمته  60 26

 االختبارات المحاضرات وجوب حضور المحامي في جرائم الجنايات  60 27

 االختبارات المحاضرات وجوب حضور المتهم في الدعوى الوجاهية  60 28

 االختبارات المحاضرات محاكمة المتهم الهارب إجراءات  60 29

 االختبارات المحاضرات المحاكمة  إجراءات  60 30

31      

      
      



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  اصول المحاكمات الجزائية النافذ المعدل نصوص قانون
 مادة اصول المحاكمات الجزائية كتاب 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 العمل +مواقع االلكرتونيةورش  -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .143

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية القانون / جامعة الكوفة المؤسسة التعليمية .144

 فرع القانون العام  القسم الجامعي / المركز .145

 اإلنسانيالقانون الدولي  اسم / رمز المقرر .146

  البرامج التي يدخل فيها .147

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .148

 2019/2020 الفصل / السنة .149

 أسبوعياة ساع 1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .150

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .151

 أهداف المقرر .152

 مفهوم القانون الدولي اإلنساني معرفة -ش
 مبادئ القانون الدولي اإلنسانيمعرفة  -ص
  معرفة مصادر القانون الدولي االنساني -ض
 نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني معرفة  -ط

 ؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء م

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

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

 البرنامج.



 

 ييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتق .153

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء محاضرات -1أ

 اثارة االسئلة -2أ

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ 
    -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  اإلنسانيتحديد اهم اليات تطبيق القانون الدولي  كيفية – 1ب

  النزاعات الدولية معرفة المواد القانونية التي تحكم  – 2ب

 – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 مهارات التفكير -ج

 بالقراءة واالستيعا -1ج

 الربط التحليل -2ج

 االستنتاج-3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث

 يم طرائق التقي   

 االختبارات التحريرية والشفوية

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

 استعراض التطبيقات -1د

 التحليل -2د

 االستنتاج -3د

 



 بنية المقرر .154

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم موضوعاسم الوحدة / المساق أو ال

1 30  
والتطور التاريخي للقانون الدولي مفهوم ال

 اإلنساني
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات اإلنسانيمفهوم القانون الدولي   30 2

 االختبارات المحاضرات اإلنسانيالتطور التاريخي للقانون الدولي   30 3

بغيره من  اإلنسانين الدولي عالقة القانو  30 4

 فروع القانون الدولي
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات مبادئ القانون الدولي االنساني  30 5

 االختبارات المحاضرات اإلنسانيللقانون الدولي  األساسيةالمبادئ   30 6

 ختباراتاال المحاضرات اإلنسانيالمبادئ العامة في القانون الدولي   30 7

 االختبارات المحاضرات المبادئ الخاصة بضحايا الحرب  30 8

 االختبارات المحاضرات المبادئ الخاصة بقانون الحرب  30 9

 االختبارات المحاضرات اإلنسانيمصادر القانون الدولي   30 10

القانون  في اطار تطبيق المصادر الرئيسية  30 11

 اإلنسانيالدولي 
 ختباراتاال المحاضرات

تطبيق المصادر االحتياطية في اطار القانون   30 12

 اإلنسانيالدولي 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات اشخا  القانون الدولي االنساني  30 13

 االختبارات المحاضرات الدول والمنظمات الدولية   30 14

 المخاطبة باحكام األخرىالكيانات القانونية   30 15

 القانون الدولي االنساني
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات اإلنسانينطاق تطبيق القانون الدولي   30 16

 االختبارات المحاضرات  اإلنسانيالنطاق المادي للقانون الدولي   30 17

 االختبارات المحاضرات  اإلنسانيللقانون الدولي  طاق الشخصيالن  30 18

 االختبارات المحاضرات  اإلنسانيللقانون الدولي  طاق المكانينال  30 19

 االختبارات المحاضرات  اإلنسانيللقانون الدولي  طاق الزمنيالن  30 20

 اإلنسانياليات تطبيق القانون الدولي   30 21

    اإلنسانيوضمانات احترام القانون الدولي 
 االختبارات المحاضرات

 االختبارات المحاضرات اإلنسانيقانون الدولي اليات تطبيق ال  30 22

 االختبارات المحاضرات    اإلنسانيضمانات احترام القانون الدولي   30 23

 االختبارات المحاضرات   30 24

 االختبارات المحاضرات   30 25

 االختبارات المحاضرات   30 26

 االختبارات المحاضرات   30 27

 تباراتاالخ المحاضرات   30 28

 االختبارات المحاضرات   30 29

 االختبارات المحاضرات   30 30

31      

      
      



  البنية التحتية  .155

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب مادة القانون الدولي االنساني 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

وريات والبرمجيات ورش العمل والد

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .156

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  الكوفةكلية القانون / جامعة  المؤسسة التعليمية .157

 عام فرع القانون ال القسم الجامعي / المركز .158

 المنظمات الدولية اسم / رمز المقرر .159

  البرامج التي يدخل فيها .160

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .161

 2019/2020 الفصل / السنة .162

 ساعة اسبوعيا1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .163

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .164

 أهداف المقرر .165

 . تعريف الطالب بمفهوم المنظمات الدولية  -أ
 .اطراف المنظمات الدولية تمكين الطالب من معرفة االلتزامات وحقوق  -ب
 . تدريس الطالب أجهزة األمم المتحدة -ج

   
-  

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

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.



 لتعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات ا .166

 المعرفة والفهم  -أ

 القاء المحاضرات -1أ

 أثارة االسئلة  -2أ 
 كتابة البحوث -3أ

 -4أ
  -5أ

  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 منظمات الدوليةمهارة معرفة االحكام الخاصة بال – 1ب
 المنظمات الدولية  أنواعالتميز بين – 2ب 

  المنظمات الدولية  هيكليةمعرفة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية -
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب --1ج         
 الربط -2ج
 التحليل -3ج

 االستنتاج -4ج       

 التعليم والتعلم  طرائق    

 المحاضرات + كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

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

 لقواعد االساسية التي تحكم عمل المنظمات الدولية فهم ا -1د

 الطالب المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية  تدريس -2د

 التحليل  -3د

 االستنتاج  -4د
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 بنية المقرر .167

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 االختبارات المحاضرات النظرية العامة للمنظمات الدولية   30 1

 االختبارات المحاضرات تعريف المنظمات الدولية   30 2

 االختبارات المحاضرات المنظمات الدولية  أنواع  30 3

 االختبارات المحاضرات المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية  30 4

 االختبارات المحاضرات الشخصية القانونية للمنظمات الدولية  30 5

 االختبارات المحاضرات الدوليةالعضوية في  المنظمات   30 6

 االختبارات المحاضرات المنظمات الدولية  أجهزة  30 7

 االختبارات المحاضرات سلطات  المنظمات الدولية  30 8

 االختبارات المحاضرات الموظف الدولي   30 9

 االختبارات المحاضرات تعريف الموظف الدولي   30 10

 االختبارات المحاضرات ا يشتبه بهتمييز الموظف الدولي عم  30 11

 االختبارات المحاضرات حصانات وامتيازات  المنظمات الدولية  30 12

 االختبارات المحاضرات المنظمات الدوليةحصانات   30 13

 االختبارات المحاضرات امتيازات  المنظمات الدولية  30 14

 تاالختبارا المحاضرات تمويل  المنظمات الدولية  30 15

 االختبارات المحاضرات المنظمات العالمية   30 16

 االختبارات المحاضرات  األممعصبة   30 17

 االختبارات المحاضرات المتحدة  األمم  30 18

 االختبارات المحاضرات المتحدة  األممنشأة   30 19

20 30  
 االختبارات المحاضرات المتحدة  األمماهداف ومبادئ 

 االختبارات المحاضرات المتحدة  األممفي  العضوية  30 21

 االختبارات المحاضرات المتحدة األمم أجهزة  30 22

 االختبارات المحاضرات  اإلقليميةالمنظمات   30 23

 االختبارات المحاضرات جامعة الدول العربية   30 24

 االختبارات المحاضرات االتحاد االفريقي   30 25

 االختبارات المحاضرات ربية المنظمات االو  30 26

 االختبارات المحاضرات األطلسيحلف الشمال   30 27

 االختبارات المحاضرات منظمة الدول االمريكية   30 28

 االختبارات المحاضرات 1مراجعة  30 29

 االختبارات المحاضرات 2مراجعة   30 30

      



 القراءات المطلوبة :

  األساسية النصوص 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املتحدة  األممنصوص ميثاق 
 نظمات الدولية كتاب امل

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ورش العمل +مواقع االلكرتونية -

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

يوف والتدريب المثال محاضرات الض

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات +دراسات-

 

 القبول  .169

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الكوفةكلية القانون / جامعة  المؤسسة التعليمية .170

 عامفرع القانون ال زالقسم الجامعي / المرك .171

 والطب العدليالتحقيق الجنائي  أصول اسم / رمز المقرر .172

  البرامج التي يدخل فيها .173

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .174

 2019/2020 الفصل / السنة .175

 أسبوعياساعة  1 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .176

  1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .177

 أهداف المقرر .178

 لتحقيق الجنائيمعرفة مفهوم ا .5
 معرفة واجبات المحقق .6
 فهم العمليات األدلة الجنائية  .7
 معرفة إجراءات التحقيق الجنائي واغراضه المتعددة  .8

 
 

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

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

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

 البرنامج.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .179

 المعرفة والفهم  -أ
 القاء المحاضرات-1أ

 اثارة االسئلة -2أ 

 كتابة البحوث -3أ
 -4أ

  -5أ
  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تمييز العمل الجنائي عن غيره من االعمال – 1ب

   األهميةالجنائيو من حيث  األدلة أنواع تمييز – 2ب

 مهارة معرفة واجبات المحقق – 3ب

 مهارة معرفة حقوق المجنى عليه -4ب

 من االعمال عن غيره مهارة تمييز عمل التحري -5ب 

 تعلم طرائق التعليم وال     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية والشفوية

 
 مهارات التفكير -ج

 القراءة واالستيعاب-1ج

 الربط -2ج

 التحليل-3ج

 االستنساخ  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات +كتابة البحوث -

 طرائق التقييم    

 

 ية والشفويةاالختبارات التحرير

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

 االستنتاج -1د

 التحليل -2د

 استعراض التطبيقات-3د 

   -4د



 



 بنية المقرر .180

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم يمطريقة التعل اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 تاالختبارا محاضرات  لعلوم االخرىمفهوم التحقيق وعالقته با  30 1

 تاالختبارا محاضرات  األساسيةالتحقيق وقواعده  أغراض  30 2

 تاالختبارا محاضرات المحقق الجنائي وصفاته   30 3

الجنائية / معنى الدليل/صلة  األدلة أنواع  30 4

 الدليل بالجريمة 
 تاالختبارا راتمحاض

/ أساسها/ أهميتهاالمادية/  اآلثار  30 5

 مصادرها
 تاالختبارا محاضرات

 /حدوده  أهميتهمسرح الجريمة /   30 6

 
 تاالختبارا محاضرات

 إجراءاتمسرح الجريمة / الطرق /   30 7

 المحقق
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات المحقق إجراءاتالمعاينة/معنى المعاينة/  30 8

 تاالختبارا محاضرات الخبير إجراءاتالخبرة / قواعد الخبرة /  30 9

 تاالختبارا محاضرات فتح القبر والكشف على الجثة   30 10

 األشخا التفتيش /   30 11

 األخرى/السيارات/األماكن/
 تاالختبارا محاضرات

/كيفية أنواعها/ ماهيتها/األصابعبصمات   30 12

  إخراجها
 تاالختبارا اضراتمح

البصمة الوراثية / كيفية اخذها /دورها   30 13

 في االثبات الجنائي
 تاالختبارا محاضرات

/ دورها في  أهميتهابصمة قزحة العين /  30 14

 االثبات 
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات االقدام / االظافر  أثار  30 15

 تاالختبارا محاضرات الت االسنان / الشعر / اال أثار  30 16

استخدام الوسائل العلمية في التحقيق   30 17

 الجنائي
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات جهاز كشف الكذب / التنويم المغناطيسي  30 18

 تاالختبارا محاضرات االستعراض ووسائله ووحجيته   30 19

 تاالختبارا محاضرات استخدام العقاقير المخدرة في التحقيق  30 20

 تاالختبارا محاضرات والمركبات  واألدواتاالالت والعدد  أثار  30 21

)االالت العدد المركبات (في  اآلثار أهمية  30 22

 التحقيق
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات النارية وتحديد ذاتيتها واحميتها  األسلحة  30 23

من المحقق  التي يتطلب اإلجراءات  30 24

  األسلحةاتخاذها لتمييز 
 تاالختبارا محاضرات

 تاالختبارا محاضرات  األسلحةرفع وتحريز  إجراءات  30 25

 تاالختبارا محاضرات التحقيق في الجرائم المستحدثة  إجراءات  30 26

 تاالختبارا محاضرات التحقيق في جرائم الحاسوب ومعطياته   30 27

 تاالختبارا محاضرات لجرائم العابرة للدولةالتحقيق في ا  30 28

تطبيقات عملية في التحقيقي الجنائي من   30 29

 القضاء 
 تاالختبارا محاضرات



 

 ت للتدريسيين شبكة انترني -( مكتبة قسم   5د )قاعات دراسية عد البنية التحتية  .181

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  والطب العدلي الجنائي اصول التحقيقكتاب  -

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 ةورش العمل + مواقع الكرتوني 

 الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 حماضرات + دراسات

 

 القبول  .182

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

تطبيقات عملية في التحقيقي الجنائي من   30 30

 القضاء الجنائي الدولي
 تاالختبارا محاضرات
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