
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 القانون /كلية 

 العامفي فرع القانون  الدكتوراهبرنامج 

 نبذة عن البرنامج -1

في  ةمتخصص كوادربناء  الى العامبتخصص القانون  الدكتوراه كلية القانون بجامعة الكوفة تطمح من خالل برنامجان 

لديه ثقافة عالية في تقاضي الحقوق وانصاف االفراد والدفاع عن حقوق االنسان لترسيخ دولة القانون  القانون الخاص

نجاز في ا تلك الكوادر لدعمالعمل على تشجيع البحث العلمي وتقديم التسهيالت وتهيئه األجواء المالئمة ، وكذلك 

 الممكن تطبيقها في ارض الواقع. والتي من العامتخصصة في القانون الجامعية الم االطاريح

 الهدف من البرنامج -2

ان هذا التخصص يلبي حاجة الوزارات والهيئات اعاله على مستوى جمهورية العراق ككل ومحافظات الفرات االوسط 

 راسة )بابل/كربالء(.بالتعاون والتنسيق العلمي والعملي مع الجامعات القريبة التي يتوفر فيها تلك الد

يُضاف الى ذلك انها تزيد من الخبرات العلمية واالستشارية المتخصصة والدراسات والبحوث وصياغة التشريعات 

 وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات القانونية المؤشرة.

 أالهمية االقتصادية  -3

فة للعام الدراسي له اهمية قصوى في تعزيز في كلية القانون/جامعة الكو العامبتخصص القانون  الدكتوراه برنامجان 

وترصين وتقويم المنظومة التشريعية العراقية عامة وكافة الوظائف الحكومية ذات الطابع القانوني في مختلف ممثليات 

 وزارات الدولة ومؤسساتها السياسية واالدارية واالمنية والخدمية المتواجدة في محافظة النجف االشرف.

 رنامجمعلومات عن الب -4

 القانون الكلية 

 العامالقانون  القسم

 العامفي القانون  دكتوراه اسم البرنامج

 الدكتوراه الدرجة العلمية

 العاماعداد كوادر قانونية متخصصة في فروع القانون  أهداف البرنامج

 60 المعتمدة في البرنامج الوحداتعدد 

 

 :شروط القبول -5

 اضغط هنا او زيارة الموقع االلكتروني التالي شروط القبول في البرنامجلالطالع على 

http://mohesr.gov.iq/ar 

 

  المتطلبات االكاديمية : -6

 العام او مايعادلها في القانون الماجستيرشهادة 

 

 

 

 

شروط%20القبول%20في%20البرنامج
شروط%20القبول%20في%20البرنامج
http://mohesr.gov.iq/ar


 :الخطة الدراسية  -7

 ات المستوى االول مقرر

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 3 التوجد اجباري / القانون الدستوري

 3 التوجد اجباري / االداريالقانون 

 3 التوجد اجباري / الجنائيالقانون 

 3 التوجد اجباري / القانون الدولي العام

 1 التوجد اجباري / اللغة االنكليزية

 3 التوجد اجباري / فلسفة القانون

 مستوف التوجد اجباري / السيمنار

 وحدة دراسية 16 المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 3 التوجد اجباري / القانون الدستوري

 3 التوجد اجباري / القانون االداري

 3 التوجد اجباري / القانون الجنائي

 3 التوجد اجباري / االنسانيالقانون الدولي 

 1 التوجد اجباري / اللغة االنكليزية

 1 التوجد اجباري / السيمنار

 مستوف التوجد اجباري / قواعد كتابة الرسالة

 وحدة دراسية 14 المجموع

 

 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر المقرر اسم 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

النجااااااااااا  فااااااااااي  اجباري اليوجد الرسالة

المسااااتويين االول 

 والثاني

30 

 دراسية وحدة 30 المجموع

 

 :المقررات االختيارية 

 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

 / اليوجد / /

    

 



Table core courses 

Credit hoarse Pre-requitic 
course 

Course title Course code 

3 / Constitutional Law / 

3 / Administrative Law / 

3 / Criminal Law / 

3 / Public International Law / 

3 / Philosophy of Law / 

1 / English / 

Passed / Seminar / 

Table elective courses 

Credit horse Pre- 

Requisite 

course 

Course title Course code 

3 / Constitutional Law / 

3 / Administrative Law / 

3 / Criminal Law / 

3 / International humanitarian law / 

1 / English / 

1 / Seminar / 

Passed / Methods of writing 
(research, thesis) and how to use 

plagiarism detection programs 

/ 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 4 / Research 30 30 

Total 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1 / / / / 

Level2 / / / / 



Total/ 

 


