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 51501216رمز المساق :               مدخل لدراسة القانون بالمغة االنكميزيةال:اسم المساق 
 2015/2016السنة الدراسية :                                                   ساعتان الوقت : 

بالمغة االنكميزية الى قسمين ، االول نظرية القانون وتشمل  تنقسم دراسة ىذا المساقوصف المساق /
التعريف بالقاعدة القانونية وخصائصيا ومصادرىا والثاني نظرية الحق وتشمل التعريف بالحق وانواعو 

 ومصادره واشخاصو.
 اىداف المساق

 . اعطاء الطالب الفرصة لتحسين لغتو االنكميزية  
 ونظرياتو بالمغة االنكميزية .  منح الطالب المعرفة بقواعد القانون االساسية 
  المعرفية لمطالب بالمصطمحات القانونية التي ستساعده الحقًا في االطالع عمى البحوث والكتب اثراء القاعدة

 القانونية بالمغة االنكميزية واالطالع عمى االتجاىات الحديثة في الفقو المقارن.
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1 Approaches to the study of law 
2 Definition of law  
3   The necessity of law 
4 The Islamic conception of law 
5    The historical school  
6 The social solidarity school 
7 The reality school 
8 Sociology of law 
9 Religion 

11 Custom 
11 Juristic opinion 
12 Legislation 
13 Interpretation of law 
14 The need for interpretation  
15 Kinds of interpretation 
16 Classification of law 
17 Public law and private law 



18 Branches of public law 
19 Branches of private law 
21 The theory of legal rights  
21 Analysis and classification  
22 Definition of legal rights 
23 Analysis of legal rights   
24 Kinds of legal rights  
25 =========== 
26 Elements of a right 
27 The person 
28 The thing 
29 Sources of a right  
31 Events and acts 
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 32551501بالمغة االنكميزية               رمز المساق : الدستوري واالداري لقانون: ااسم المساق 
 2015/2016الوقت : ساعتان                                                    السنة الدراسية :

وتشمل  الدستوري بالمغة االنكميزية الى قسمين ، االول القانون تنقسم دراسة ىذا المساقوصف المساق /
وانواع الدساتير واساليب نشأتيا  والثاني  القانون الدستوري  وصمتو بالقوانين االخرى ومصادرهتعريف 

 .والنشأة وعالقتو بالقوانين االخرى والتنظيم االداري في العراق سابقا وحالياً  شمل التعريفالقانون وي
 اىداف المساق

  االنكميزية .اعطاء الطالب الفرصة لتحسين لغتو  
 المعرفة بقواعد القانون الدستوري واالداري بالمغة االنكميزية. منح الطالب 
  اثراء القاعدة المعرفية لمطالب بالمصطمحات القانونية التي ستساعده الحقًا في االطالع عمى البحوث والكتب

 قارن.القانونية بالمغة االنكميزية واالطالع عمى االتجاىات الحديثة في الفقو الم
        

 الخطوط العامة لممسار 
 مفردات المنيج حسب التقويم الدراسي االسبوع

1 nature of constitutional  law 
2 Definition  
3 Legislation and constitutional supremacy 
4 Sources of constitutional  law  
5    Legislation 
6 Judicial Interpretation     
7 Conventions  
8 Making of constitution 
9 Emergence of a new state 

11 Chang of political regime 
11 Constitution in grand  
12 Contents of constitutions 
13  Classification of Constitutions  
14 ============== 
15 The doctrine of the role of law  
16 The doctrine of the separation of powers 
17 Constitutional development 
18 The rights of the citizens  



19 =========== 
21 Administrative law in general 
21 Relation between Administrative law and constitutional law 
22 ======== 
23 Characteristics of Administrative law  
24 ======  
25 ===== 
26 ===== 
27 Liability and legality of Administrative law 
28 Delegated legislation 
29 Ombudsman 
31 Administrative law in Iraq 
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