
 ٔسارة انتؼهيى انؼاني ٔ انبحث انؼهًي

 انجايؼت انًستُصزيت

 كهيت انقإٌَ

 انخطت انذراسيت نهًساق

 

 55515248 رمز المساق :                            تاريخ القانون                              اسم المساق : 
 4152-4155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعاتثالث الوقت: 

  وصف المساق :

بٌان مدى اهمٌة تارٌخ القانون لطلبة الصف االول لكلٌة القانون وعالقة القوانٌن القدٌمة بالقوانٌن الالحقة , وبٌان القواعد 
لعصور واثرها باعتبارها مصدرا مهما للقواعد القانونٌة التً كانت تطبق فً الحضارات القدٌمة وكٌفٌة تطورها على مدى ا

 القانونٌة الحدٌثة , وتوضٌح قانون حمورابً واهم  القواعد الواردة فٌه .

 

 اهداف المساق

  ًالقدٌم   دراسة القوانٌن القدٌمة كقانون حمورابً و القانون الرومان. 

 ربٌة القدٌمة تعلٌم الطالب مدى التطور القانونً الذي كان سائدا فً الحضارات الع. 

 . تاثٌر الحضارات و القوانٌن القدٌمة على القواعد القانونٌة الحدٌثة 

 قالخطوط العامة للمسا

 يفزداث انًُٓح حسب انتقٕيى انذراسي االسبٕع

 انؼصٕر انتاريخيت ٔ ػصٕر يا قبم انتاريخ  1

 انًجتًغ انبذائي 2

 انُظاو انقإََي انبذائي 3

 اثار انُظى انبذائيت في انُظى انقذيًت  4

 َشٕء انقإٌَ ٔ تطٕرِ 5

 انحكى االنٓي 6

 انؼزف 7

 انتقُيٍ 8

 تطٕر انقإٌَ ٔٔسائهّ 9

 يبادئ انؼذانت 11

 انتشزيغ 11

 انقإٌَ انزٔياَي 12

 في انؼصز انًهكييصادر انقإٌَ انزٔياَي  13

 انقُصهييصادر انقإٌَ انزٔياَي في انؼصز  14

 يصادر انقإٌَ انزٔياَي في انؼصز االيبزاطٕري 15

 ايتحاَاث انفصم االٔل 16

 انًزكش انقإََي نهفزد في انقإٌَ انزٔياَي 17

 االساص انذي تقٕو ػهيّ االسزة في انقإٌَ انزٔياَي 18



 انقزابت انًذَيت 19

 انقزابت انطبيؼيت 21

 انقإٌَ انزٔياَيشزٔط صحت انشٔاج ٔإَاػّ في  21

 شزٔط صحت انشٔاج  ٔ إَاع انشٔاج 22

 انسهطت االبٕيت 23

 خصائص انسهطت االبٕيت 24

 يصادر انسهطت االبٕيت 25

 اَقضاء انسهطت االبٕيت 26

 انًٕث انًذَي 27

 االشياء ٔ االيٕال 28

 قإٌَ حًٕرابي تؼزيفّ ٔظٕٓرِ ٔيًيشاتّ 29

 قإٌَ حًٕرابياْى انقٕاػذ انٕاردة في  31

 ايتحاَاث انفصم انثاَي 31

  الكتب المنهجٌة/
 د. ادم وهٌب النداوي  د. هاشم -كتاب تارٌخ القانون   -

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 االستعانة بالكتب و الدوريات التي تهتم بموضوع تاريخ القانون -5
4-  

 الدرجات

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول
 االمتحان االول

51 
 النشاط

5 
 االمتحان االول

55 
 النشاط

5 
21 

51 5 55 5 21 

 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسًمالحظة / 

 

 توقيع المدرس                                                                                    توقيع رئيس القسم

  شوقً ناصر علواند. 

 


