
 ٔصاسج انتؼهٍى انؼانً ٔ انثحج انؼهًً

 انجايؼح انًستُصشٌح

 كهٍح انمإٌَ

 انخطح انذساسٍح نهًساق

 

    15115515  رمز المساق :                                   المدخل لدراسة القانون             اسم المساق : 
 5152-5151السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ساعاتثالث الوقت: 

  وصف المساق :

تتناول هذه المادة دراسة نظريتي )القانون و الحق( , حيث تتضمن النظرية العامة للقانون خصائص القاعدة القانونية , 
القاعدة القانونية ونطاقها الزماني و وانواعها و تقسيماتها وبيان مصادرها الرسمية وغير الرسمية , كما و تتناول تفسير 

 المكاني . اما نظرية الحق فتتضمن التعريف بالحق وانواعه  واطرافه ومحل الحق و مصادره والحماية القانونية له .

 

 اهداف المساق

  تزويد الطالب بالمعرفة االساسية للنظام القانوني بشكل عام و العراقي خصوصا . 

  التطبيقية و تاهيلهم مبدئيا لدراسة القانون تطوير المهارات الذهنية و . 

  تمكين الطالب من ربط النصوص بالواقع 

 

 قالخطوط العامة للمسا

 يفشداخ انًُٓج حسة انتمٌٕى انذساسً االسثٕع

 ضشٔسج انمإٌَ( –تًٍٍض انًصطهح ػًا سٕاِ –يؼُى انماػذج انمإٍََح )اصم انمإٌَ  1

 ػايح يحذدج( –خصائص انماػذج انمإٍََح ) سهٕن اجتًاػً  2

 جضاء( -تكًهح انخصائص ) خطاب ٌٕجّ نهشخص    3

 ضشٔسج انجضاء ٔ انسهطح انتً تٕلؼّ 4

 تًٍٍض انماػذج انمإٍََح ػٍ انمٕاػذ االجتًاػٍح 5

 تكًهح تًٍٍض انماػذج انمإٍََح ػٍ انمٕاػذ االجتًاػٍح 6

 )يؼُى انًصذس ٔ انتؼشٌف تًصادس انمإٌَ انؼشالً(يصادس انمإٌَ  7

 ٔسُّ فً انؼشاق( )يستحذث( –إَاػّ  –انًصادس انشسًٍح ) انتششٌغ  8

 َفار انتششٌغ ٔانشلاتح ػهى صحتّ )يستحذث( 9

 انشلاتح ػهى انتششٌغ فً انؼشاق 11

 سشٌاٌ انتششٌغ يٍ حٍج انضياٌ ٔ انًكاٌ 11

 يذاسسّ( -إَاػّ  –تفسٍش انتششٌغ )حاالتّ  12

 لٕاػذ انتفسٍش )طشلّ انذاخهٍح ٔ انخاسجٍح( 13

 انؼشف ) اسكاَّ ٔ إَاػّ( , يثادئ انششٌؼح كًصذس نهمإٌَ 14

 لٕاػذ انؼذانح 15

 فشٔع انمإٌَ ٔتمسًٍاتّ  16

 َظشٌح انحك ) انتؼشٌف تانحك ٔػُاصشِ( 17



 اسكاٌ انحك ٔ تمسًٍاخ االشٍاء 18

 )انٕلائغ انمإٍََح( يصادس انحك 19

 تكًهح انٕلائغ انمإٍََح 21

 انؼمذ ( –انتصشفاخ انمإٍََح ) يٍ جاَة ٔاحذ  21

 الساو انحك يٍ حٍج انحًاٌح ٔ انًٕضٕع 22

 يانٍح( -إَاع انحمٕق انًذٍَح ) اسشٌح  23

 انحمٕق االدتٍح ٔخصائصٓا 24

 انشخصٍح انطثٍؼٍح  25

 انزيح( -انٕطٍ  –تكًهح يًٍضاخ انشخصٍح انطثٍؼٍح ) االسى  26

 االْهٍح انمإٍََح ) إَاع ٔ ػٕاسض( 27

 انشخص انًؼُٕي , يًٍضاتّ ٔإَاػّ 28

 يجًٕػاخ االيٕال –تكًهح انشخص انًؼُٕي/ انششكاخ  29

 يشاجؼح شايهح 31

 ايتحاَاخ انفصم 31

  الكتب المنهجية/
 المدخل لدراسة القانون . االستاذ عبد الباقي البكري و د. زهير البشير 

 الكتب المنهجية المساعدة /

 د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت  –اصول القانون  -5
 ( د. عبد الحي حجازي5ونظرية الحق ج 5المدخل لدراسة العلوم القانونية )نظرية القانون ج -5

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الدراسي االولالفصل 
 االمتحان االول

51 
 النشاط

1 
 االمتحان االول

51 
 النشاط

1 
21 

51 1 51 1 21 

 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 
   

 المساق امعلومات مدرس

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 

 توقيع رئيس القسم                                              توقيع المدرس                                      

وائل منذر حسون  و م.م. محمود عبد .م.م

 علي
 

 


