
  

  

ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\�� ���اد ��م ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
� ا���م ا��
� ا��
  ا����� ا��

  / ط�ق ا�#"! ا�������  470GrG ا�� / رم� ا����ر .3

4. �&�' ()�* � ط�ق ا�#"! ا�������  ا�#�ام+ ا��

5. �,
 ( ا2ول ) 2017-2016 ا�.-) / ا�

 ���5 ا�#�1��5 (ا��6�)�5د ا�
��5ت ا��را���  .6

 29/1/2017 =�ر*> إ�5اد ھ9ا ا��78  .7

 أھ�اف ا����ر .8

دف املادة اىل املام الطالب بكيفية البحث باالضافة اىل كيفية عمل ورقة خطة حبث للتخرج لغرض تدريبه وتعليمه  -

 باالساليب العملية وكيفية التعامل مع املصادر العلمية اليت ختدم حبثه .

 يراد القيام بالبحث فيها من خالل دراسته للموضوع .التعرف على املشكلة القانونية اليت  -

 الوقوف على اجلوانب املوضوعية والشكلية لصياغة البحث .  -

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



 

9. � م���Bت ا����� وط�اA@ ا������ وا����� وا�����

  ا2ھ�اف ا����'��  -أ

   =��*7 ا��C) (�5 ��.�6� D��C �"!  -1أ

  ار�Gد ا�D��C ا�F ��.�� ا�#"! E5 م-�در ا�����م�ت  -2أ

� ا�E5 D��C ��.�� ادارج ا�&�امL و=�=�#&� '� ا�#"! ا�9ي *��م ��5Jاده . -3أ���= 

 -4أ

  -5أ

 

   ا2ھ�اف ا��&�ر=�� ا��8�B ������ر  -ب 

� م��Pع ا�����ن   – 1ب' !"� (�5 ��.�� D��Cا� Q���=  

  ��.�� ا�5اد (�C �"!  – 2ب

 ��.�� ا����م) مS م-�در ا�����م�ت ا��� =�Bم �"QR . – 3ب

  

      � ط�اA@ ا������ وا����

  

  ا���Bام ا��Cق ا������*� 

  ا���Bام ا��Cق ا��6,������ 

 

      � ط�اA@ ا�����

  

  

1 -  (�5 �Tا��7��6 ���) ور 

� وا��"�*�ي - 2&.Uا2(�#�رات ا� 

  ا2ھ�اف ا����ا��� وا������  -ج

إ�P'� م&�رات ا�F ا�D��C (Y ل م���X ا�#"! ،و�Q&���= V�9 ا�F ��.�� ا����م) مS ا�����Tت  -1ج
. �&-�-B= ��.ا�#"! و�� Qا��= �  ا��

� ا�D��C ا�8ل ا�#"! ا������� و��.�� ����� ا�#"! ��C*�� ����� -2ج���=  

  =��ف F�5 ��.�� ا(���ر ا����Pع وا�&�ف مE ا�#"! '�� -3ج

F�5 ��.�� ا(���ر ا��-�در ا�������� و��.�� ا�T2#�س م,&� ��� *�.@ مS م��Pع ا(���ر ا����ف   -4ج
D��Cا� Sا�#"! م  

  

     � ط�اA@ ا������ وا����

  ا���Bام ا��Cق ا������*� 

  ا���Bام ا��Cق ا��6,������ 

  

 

    � ط�اA@ ا�����

  

3 -  (�5 �Tا��7��6 ���) ور 



  

  ا�#,�� ا��"���  .10

  

1 -  ����Cا����رة ا�� D�6يد       ا�طرق البحث القانوين / عصمت عبد ا  


�� ( ا��-�در)  - 2�Aا�� Sمجيع املصادر املتعلقة مبوضوع حبث الطالب .            ا���ا�  

 ا�D�6 وا���ا�S ا��� *�F8 �&�   -أ

 ( ا���Yت ا������، ا����ر*� ،..) 
 اليوجد

 STا��6�2و��� ، م�ا Sب_ ا���ا�
 ا�����2[ 

 اليوجد           

  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

11.  . � (�C= �C*� ا����ر ا��را�

- E��-' F�5 ن *�6ن =�ر*^ ا���دةJ� ��8ا��� . �Xو��^ '-) وا E���درا 

 ا�.-) ا2ول : *�6ن ا����D ا�,_�ي  -

- : ���Rذ ا���دة . -ا�.-) ا����اف ا�GJ� �  ا����D ا����

  
  

  

� وا��"�*�ي&.Uا2(�#�رات ا�  

  

  

  

 

� وا��Jھ����ا��&�رات  ا���م�  - د -BUر ا��Cى ا������� ������� ا���ظ�7 وا���)dا��,���� ( ا��&�رات ا
.(  

� م���X ا�#��6ر*�س F�5 ��.�� �5) �"! و'� F�5 Q��#T ���X  -1د' Qم��T لY) Eم D��Cا� �*�C=
  ا����
��� او ا�����را *��) (�C �"! و=�=�D ا��اب و'-�ل ا�#"! .

 �,�ء �T �*�T ��-BGدرة F�5 ا2��,��ج وا��"��) وا�"6�  -2د

  ���ن اھ��� ا��T[ و��.�� ا����Rرة'� ا�5اد و����� ا�#"�ث -3د

 -4د

 



  

  ول الفصل اال

  بحوث تخرج 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

اعداد بحث  1  االول

  تخرج 

اختيار المشكلة 

  القانونية 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الثاني

 تخرج 

سبل اختيار المشكلة 

 القانونية 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الثالث 

 تخرج 

االعتبارات التي تحكم 

 بالمشكلة 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الرابع 

 تخرج 

  تقليدي   جمع مادة البحث 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الخامس

 تخرج 

اساليب جمع مادة 

  البحث 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  السادس

 تخرج 

تدوين المعلومات 

  والمراجع 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  السابع 

 تخرج 

  تقليدي  اعداد خطة البحث 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الثامن 

 تخرج 

  تقليدي  كتابة البحث القانوني 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري



اعداد بحث  1  التاسع 

 تخرج 

اسلوب كتابة البحث 

 القانوني 

  تقليدي 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  العاشر

 تخرج 

  تقليدي   االشارة الى الهوامش 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الحادي عشر 

 تخرج 

  تقليدي   اعداد قائمة المراجع 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الثاني عشر 

 تخرج 

  تقليدي   نظم البحث القانوني 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

عمل اعداد ورقة 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الثالث عشر 

 تخرج 

  تقليدي   النواحي الشكلية 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الرابع عشر 

 تخرج 

  تقليدي  النواحي الموضوعية 

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري

اعداد بحث  1  الخامس عشر 

 تخرج 

  تقليدي  باقي المواضيع  

  تكنلوجي 

امتحانات أ 

اعداد ورقة عمل 

  /شفهي تحريري
 

 

 



  

ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\�� ���اد ��م ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
� ا���م ا��
� ا��
  ا����� ا��

  ادارة !�م� 111GA ا�� / رم� ا����ر .3

4. �#�$ %&�' � ا�(�ام) ا��
ا����دة \وظ�-, ا*دارة ا���م� \م+#�م ا*دارة ا���م� \ادارة !�م� 
 وا���ارات

5. �1
 ( ا*ول ) 2017-2016 ا�+2% / ا�

 ��!� ا�(�!�� 1 (ا��6�)!�د ا�
�!�ت ا��را���  .6

 29/1/2017 >�ر'; إ!�اد ھ8ا ا��7,  .7

 أھ�اف ا����ر .8

 بيان اسباب ومفهوم االدارة العامة للطلبة  - 1

 بيان وظائف القيادة االدارية وكيفية صنع القرارات يف التخطيط والتنظيم واشكالة واالتصاالت االدارية ودورها يف االدارة العامة  - 2

  بيان موضوع الرقابة االدارية وانواعها للطلبة - 3

 تدريس الطالب مدخل دراسة االدارة العامة  - 4

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



9. � م���Aت ا����� وط�ا-? ا������ وا����� وا�����

  ا*ھ�اف ا����$��  -أ

� وظ�-, ا����دة ا*دار'� -1أ#$ B�! �6ن �� ا���رة��  

� م��ل ا���% ا*داريD17 B�! ������E ا���ارات ا��C�C2 -2أ$ G�C2ا� H�IAوا��  

ا*���Lل ا�G�C2 ا*دار'� ��
��� ا���% ا*داري واھ��� ا�����E ا*دار'� *���ز ا���% ���6J%  -3أ
���
 ا�

م��$� و$#� ا�O��I دور �% م���M مN م�ا��M ا������ ا*دار'� $� !���� D17 ا���ار ا*داري -4أ
� م�IIAت ا*دارة $ ���
 ا���م� .ا�

 م��$� و$#� ا��N�� �EL ا*دارة ا���م� و��Rھ� مN ا����م ا*&�ى .  -5أ

   -6أ

   ا*ھ�اف ا��#�ر>�� ا��7�A ������ر  -ب 

� E(% ا*�Eام !�B اي م�Jوع '��م �� او '�1ي ا����م ��– 1ب��
  ��ف '6
O ا�O��I م#�رة ا��H�IA ا�

� ا>�Aذ ا���ارات ا�
���� وا!�اد ا��را��ت ا�Lزم� ��  – 2ب$ �!�
< �وا*��+�دة مN ��$� ا����-% ا��
  وا���ح ھ8ا ا���Jوع

� ا��
�-% ا��ا���E ا��+���W .  – 3ب$ �'�X1ا����$� ا� ?�)I< B�! اظ#�ر ا����رة  

   ا���رة !���C< B% ا���اE, وا����J% و$#� ا*�Mاث ا���ر'� و��+�� ا����1ج ا���Cل �#� .   -4ب

      � ط�ا-? ا������ وا����

  

�'�+Jات ا��W�Cا��  

 �'�X1ات ا��W�Cا��  

� ا����-% ا*$]% وا����-% ا�(�'�� !N م��ر�� ا���ل ا*دارة ا���م� .$ �)�Iا� �JE�1م  

  

 

      � ط�ا-? ا�����

  

  

 ا*م����Cت ا�J+�'� وا���C'�'� ا���م��  - 1

2 -  �'�'�Cت ا�����Cا*م� N20م  � در�� $� م2�1, ا�+2% ا��را�

3 -  Nي م�'�Cن ا���C70ا*م�  � در�� $� �#�'� ا�+2% ا��را�

4 -  �  در��ت  3�D) در��ت و 70م�Jر�� ا�O��I و>+�!�� $� ا���!� ا��را�

 

  ا*ھ�اف ا����ا��� وا������  -ج

 H�IAم#�رة ا��+��6 وا�� O��Iا� O
� E(% ا*�Eام !�B ا>�Aذ اي ان درا�� م�دة ا*دارة ا���م� ��ف >6��
ا�
  *داري!�% &�7�2 ا*!��ل ا��ظ�+�� وا

  ا���رة !�B ا���N�� H ا��را�� ا��X1'� وا��اDE ا�����  -2ج

� ا��أي وا���Jرة $� م��ل ا*دارة ا���م� مL& Nل -3ج'��< ��+��  

  >��C% ا��اDE ا����� و>B�! �#��)I ا����J% ا������   -4ج

  

     � ط�ا-? ا������ وا����

  

  م�IIAت !N ا�
(�رة



  

10.  ���Cا�(��1 ا��  

  

1 -  ����Iا����رة ا�� O�6اصول االدارة العامة /د. ابراهيم عبد العزيز       ا� 

  اليوجد            ا���ا�D ا��-�
�� ( ا���2در)  - 2

 ا�O�6 وا���ا�D ا��� '�B7 �#�   -أ

 ( ا���Lت ا������، ا����ر'� ،..) 
 اليوجد

 DEا*���6و��� ، م�ا Dب_ ا���ا�
 ا*�����^ 

 اليوجد           

  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

 . �#��M �$ O��Iو�� ا`�اك ا��C�� ت��W�+وط�ح ا� �JE�1ب ا�����ا  

 

    � ط�ا-? ا�����

  

1 - �'�+Jت ا����Cا*م�  

  ا*م����Cت ا�+���2- 2

3 -  Nي م�'�Cان ا���Cم2�1, ا�+2% ا*ول 20ا*م� �  در�� $

5 -  Nي م�'�Cن ا���C70ا*م�  � در�� $� �#�'� ا�+2% ا��را�

6 -  Nره م�[Mو �� ا�+2% ا��را�$ b�!�+<و O��Iر�� ا��Jدر��ت  10م  

  

  

  

 

2� وا��cھ����ا��#�رات  ا���م�  - د AJر ا��Iى ا������� ������� ا���ظ�, وا���&dا������1 ( ا��#�رات ا
.(  

6
O ا�O��I م#�رة ���ة $� ادارة اي م�Jوع او م��Wع -1د��  

� م��ل ا���% ��اء ��ن &�رج ��Iق -2د$ g&*ة و����Cت ا�*�����Jف !��� $� اي م��ل مN م
  ا��ظ�+� او دا&�#�

  ا���رة !�B ا���Aام ا�(�ا-% ا�����M وا���1�(� $� >�h ا������ت ا*دار'�  -3د

   >��'� �Eرة ا�B�! O��I م(�`�ة >I(�? و��-% ا*دارة ا���م�  -4د



11.  . � &�I< �I'� ا����ر ا��را�

� م��Wع ا*دارة ا���م� �6J% م��6م% . $ O��Iا� b���C'م� �I�' ر�����$ h�8� ���M ���'*  

  

  
  

  ول الفصل اال

   ( مادة اختيارية )ادارة عامة 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

المحاضرات   التعريف باالدارة العامة   معرفة وفهم  1  االول

  النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

  في قاعة الدرس 

عالقة االدارة العامة  معرفة وفهم  1  الثاني

 بالعلوم االخرى 

المحاضرات 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

مدخل دراسة االدارة  معرفة وفهم  1  الثالث 

 العامة 

المحاضرات 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات   ماهية التخطيط  معرفة وفهم  1  الرابع 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات   انواع التخطيط  معرفة وفهم  1  الخامس

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

االمتحان المحاضرات   ماهية التنظيم وعناصره معرفة وفهم  1  السادس



الشفوي ومشاركة  النظرية 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات  مبادئ النظم االدارية  معرفة وفهم  1  السابع 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

معرفة وفهم  1  الثامن 

والقدرة على 

الربط بين الدراسة 

  النظرية والعملي

المحاضرات  ماهية الثقافة االدارية 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات  عملية صنع القرارات  معرفة وفهم  1  التاسع 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات   مفهوم التنسيق  معرفة وفهم  1  العاشر

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات   انواع التنسيق  معرفة وفهم  1  الحادي عشر 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

ماهية االتصاالت  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

  واهميتها 

المحاضرات 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

المحاضرات   الرقابة ومأهميتها  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 



 في قاعة الدرس 

المحاضرات  اساليب الرقابة    1  الرابع عشر 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

متطلبات  -  معرفة وفهم  1  الخامس عشر 

 الرقابة 

المحاضرات 

 النظرية 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعلة 

 في قاعة الدرس 

 

 

 



ذج و	� ا����ر ��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا���م  ا��
 ا��

� ������ 226PS ا�� / ر�� ا����ر .3!�  

4. �"�# $%�& ��-��رس اول  \��*�� (����  ا�)�ا�' ا����) 

 *.�ر ا����3 ا��را��� أ�01ل ا�/.�ر ا����*� .5

6. �4
 2017-2016 ا�56$ / ا�

 ���3 ا�)���3 1 (ا��0�)�3د ا�
��3ت ا��را���  .7

 29/1/2017 @�ر&? إ�3اد ھ>ا ا��;:  .8

 أھ�اف ا����ر .9

يهدف هذا املقرر اىل التعرف اىل النظام مبفهوم النظام السياسي وانواعة وفقا لوسيلة استاذ السلطة وكذلك وفقا لوسيلة ملبدا الفصل 

 الساسي وعناصرة وانواعة والنظم احلزبيةبني السلطات وكذلك توضيح مفهوم الدولة القانونية واعطاء مفهوم احلزب 

والوقوف على االنظمة السياسية املقارنة وتطبيق املبادئ العامة على النظام السياسي العراقي يف ضوء النصوص الدستورية وفق 

 مع استعراض املؤشرات اليت تؤثر على االنظمة السياسية واملؤسسات الفاعلة . 2005دستور مجهورية العراق لعام 

 

 

 

 

 

ر و��ر��ت ا�� "م ا���و! � �ن ا�ط��ب ������ ر إ��زاً �����ً �ھم �
��ص ا���و�ر و
ف ا���رر ھذا 
ا������. و(.د �ن ا�ر.ط .-�� و.ن و
ف ا�� "م �.رھ-�ً ,�� إذا +�ن !د ��ق ا()�'�دة ا��
وى �ن �رص 

 ا�.ر-��0.

10. ��ت ا����� وط�اBC ا������ وا����� وا������E� 



  .ھ�اف ا����#�� اF -أ

�-1أ���
  ا�4!�م ا�

  ا�4!�م ا��&���اط�\ا�4!�م ا��6دي  -2أ

  �)�ا ا�J�� $56 ا�
��Iت وا���رج -3أ

� �!�م ا����K -4أ��Cا�4!�م ا�� � ا�4!�م ا��L��E ا�4!�م ا�)�����

 ا��و�� ا��������  -5أ

  اF*�اب ا�
����� -6أ

   اFھ�اف ا��"�را@�� ا��E;� ������ر.   -ب 

  ا�4!�&� ا����� #� ا�4!�م ا��6دي وا��&���اط� و���ذج �J ا�4!�– 1ب

  ا�4!�&� ا����� �J ا�4!� ا������4 و���ذج @I)����  – 2ب

  ا�4!�&� ا����� #�  اF*�اب و���ذج @I)����     – 3ب

    ا���Qف P�3 ار��ن و�43;� �$ �!�م  -4ب

      � ط�اBC ا������ وا����

 ا%�)�رات �61&� و@/�&�&� - 1

  �/��Rات اF���ذ  - 2

  

 

      � ط�اBC ا�����

  

  ا%�)�رات �61&� و@/�&�&�

  واF���V ا����5ة ، ا�/.�ر وا���Sر�� 

  

 

  اFھ�اف ا���ا��� وا������  -ج

  �X ا��ا#X ا�����ري �X ا��اXQ ا���$��ى @�ا#B ا�4!�&� ا����� -1ج

� وا�����0 ا�4"�ض �] وا;\*] �J ا��SاZC ا��� �/�Y  -2جQا���ا ����
@���B اF&��ن ���4!�م ا�
 [�  

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اBC ا������ وا����

  �/��Rات �IIE� �&�61ت 

- ����(I@ ذج���  

  

 

    � ط�اBC ا�����

 ا%�)�رات �61&� و@/�&�&� -

� �Rء ��5ص   -# �Qا���ا ����
ا����اض ا���ا�Z ا���46 ا�����Q ا��� @�(� P�3 ��� ا�4!�م ا�
  ا�����ر . 

  

  

 



  

 ا�)��4 ا��/���  .11

  

1 -  ����Iا����رة ا�� Z�0االنظمة السياسية د. محيد حنون       ا�    


�� ( ا���5در)  - 2�Cا�� X  اليوجد  ا���ا

 ا�Z�0 وا���اX ا��� &�;P �"�   -أ

 ( ا���\ت ا������، ا����ر&� ،..) 
 اليوجد                          

 XQ��0و��� ، ��ا�Fا Xب_ ا���ا
 Y�����Fا 

 اليوجد

  

 

  

  %�I@ �I&� ا����ر : .12

 

� وا#� ا���0ب ا���/ . b&�/@ اي Pج ا���/&Fو  

  

  

 

  ول الفصل اال

  االنظمة السياسية 
 

مخرجات   الساعات   االسبوع 
  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 
  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

التعريف  1  االول
  بالموضوع 

  امتحان شفوي  تقليدية   تمهيد او تقديم 

التعريف  1  الثاني
 بالموضوع 

انواع الحكومات 
استناداً الى وسيلة اسناد 

 السلطة 

 تحريري امتحان  تقليدية 

5� وا��cھ����  ا��"�رات  ا����� - د ESر ا��Iى ا������� ������� ا���ظ�: وا���%eا������4 ( ا��"�رات ا
.(  

  ��4ء ا���5ES ا�������� و;��"�  -1د

  ����6 ا�/�5ل P�3 ا�������ت ذات ا��\�Q  -2د

  -3د

    -4د



عرض المبادئ  1  الثالث 
 العامة 

حضور الطلبة  تقليدية  نظم الحكم الفردي
 للمحاضرة 

عرض المبادئ  1  الرابع 
 العامة

 امتحان تحريري  تقليدية   النظم الملكية 
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية   النظم الدكتاتورية  فرض الضرائب  1  الخامس
 وحضور 

خصائص النظام  فرض الضرائب  1  السادس
  الدكتاتوري وتقييمه 

 امتحان تحريري  تقليدية 
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية  نظم الحكم الديمقراطية  فرض الضرائب  1  السابع 
 وحضور 

 امتحان تحريري  تقليدية  مفهوم الديمقراطية  فرض الضرائب  1  الثامن 
 وحضور 

التطور التاريخي  فرض الضرائب  1  التاسع 
 للديمقراطية 

  امتحان شفوي تقليدية 
 وحضور 

 امتحان تحريري  تقليدية   صور الديموقراطية  فرض الضرائب  1  العاشر
 وحضور 

عرض المبادئ  1  الحادي عشر 
 العامة

  امتحان شفوي تقليدية   الديمقراطية المباشرة 
 وحضور 

عرض المبادئ  1  الثاني عشر 
 العامة

 امتحان تحريري  تقليدية   الديمقراطية النيابية 
 وحضور 

عرض المبادئ  1  الثالث عشر 
 العامة

الديمقراطية شبه 
 المباشرة 

  امتحان شفوي تقليدية 
 وحضور 

اعطاء صورة عن  1  الرابع عشر 
االنتخابات 
وتطبيعة في 

 العراق

  تكوين هيئة الناخبين 
 ( نظرية االنتخاب )

 امتحان تحريري  تقليدية 
 وحضور 

مدى اخذ  1  الخامس عشر
الدستور العراقي 

 بهذا المبدأ

مفهوم الفصل بين 
 السلطات وتطوره 

  امتحان شفوي تقليدية 
 وحضور 

 

  

  

  

  



  الثاني  الفصل 
  االنظمة السياسية 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 
  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 
  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

اعطاء صورة  1  االول
متكاملة 
  للطالب 

  امتحان شفوي  تقليدية   انواع االنظمة السياسية 

عن االنظمة  1  الثاني
 السياسية القائمة 

 تحريري امتحان  تقليدية النظام البرلماني 

النظام البرلماني  على اساس  1  الثالث 
 االنكليزي

حضور الطلبة  تقليدية
 للمحاضرة 

مبدأ الفصل بين  1  الرابع 
 السلطات 

 امتحان تحريري  تقليدية  النظام الرئاسي
 وحضور 

ومدى اخر  1  الخامس
الدستور العراقي 

 بذلك 

النظام الرئاسي في 
  امريكا  

  امتحان شفوي تقليدية
 وحضور 

عرض المبادئ  1  السادس
 العامة

 امتحان تحريري  تقليدية  النظام المجلسي 
 وحضور 

النظام المحلي في  وضمان التطبيق 1  السابع 
 سويسرا 

  امتحان شفوي تقليدية
 وحضور 

الوقوف على  1  الثامن 
 التفاصيل المتعلقة

 امتحان تحريري  تقليدية النظام المختلط 
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية الدولة القانونية  باالحزاب ومدى 1  التاسع 
 وحضور 

اساس خضوع الدولة  االخذ لها في 1  العاشر
  للقانون 

 امتحان تحريري  تقليدية
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية  ضمانات الدولة القانونية  التشريع العراقي 1  الحادي عشر 
 وحضور 

الوقوف على  1  الثاني عشر 
 التفاصيل المتعلقة

 امتحان تحريري  تقليدية  االحزاب السياسية 
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية تعريف الحزب ونشأته  باالحزاب ومدى 1  الثالث عشر 



عناصر االحزاب 
 وحضور 

 امتحان تحريري  تقليدية عناصر االحزاب  االخذ لها في 1  الرابع عشر 
 وحضور 

  امتحان شفوي تقليدية انواع النظم الحزبية  التشريع العراقي 1  الخامس عشر
 وحضور 

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\��اد ��م��  ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
� ا���م  ا��
 ا��

  ا�"��!� 108CO ا�� / رم� ا����ر .3

4. �#�$ %&�' � ا�!�ام) ا��
*��'. ا�"���ب *��'. ا��اءات ا�"���ب ا�!�م��� *�ر'( 

 networkا0����1 و

 �32ر م"��9ات $� ا����8ت ا��را��� أ�56ل ا�"�3ر ا�����2 .5

 2017-2016 ا�
>�ا�;:% /  .6

 ���8 ا�!���8 1 (ا��5�)�8د ا�
��8ت ا��را���  .7

 29/1/2017 *�ر'C إ�8اد ھ@ا ا��?.  .8

 أھ�اف ا����ر .9

تعليم مبادئ احلاسوب واهم مميزاتة واستخداماتة وطريقة استخدامة وطرق االتصال والربط بني شبكات احلاسوب وتعليم 

windowsxp  وتطبيقpowerpoint word  Microsoft   

 واهلواتف النقالة واالجهزة  االلكرتونية .  datashowحبوثهم وعرضها على ملساعدم يف طباعة 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � م���Hت ا����� وط�اEF ا������ وا����� وا�����



  ا1ھ�اف ا����$�� .  -أ

  م��$� و$#� ا��!�دئ ا���م� ��"���ب-1أ

  ا����ف ��!�ام) ا1����� ��"���ب-2أ

� ا�����  -3أ$ � م�ا�!� ا���Kر ا��5>���

 *��';P م��ات وم
�وئ �% ��Oم وذ�L� M�����1ت ا���م�� �#� . -4أ

  -5أ

   -6أ

�����ر.  -ب  �?�Hا1ھ�اف ا��#�ر*�� ا�   

  Q;2- 1ب

��8� – 2ب E�!K*  

  ر'���9ت - 3ب

  �6ح ��Oي و��8�    -4ب

  ا�K8ء ام��W مV ا��اTU ا�����  -5ب

      � ط�اEF ا������ وا����

 X�8 �;��Hر'���9 م ��Wام E�!K* لL& Vوم ��Y�1ذ وط�ح ا���ح ا���دي ا1�Zل ا�L& Vم �� ا������'
� �6ح ا��K!���ت وا�6اك  data showا�
!�رة وم�Zر�� ا�LKب $� �2#� و�@�M مL& Vل ال �'

  وا1م�"�ن ا�Z;�ي وا��"�'�ي. ا�LKب $�#� 

  

  

 

      � ط�اEF ا�����

��8� '�K^ مV ا�LKب ���ض اي  E�!K*ت ا���م�� وام�"�ن  *"�'�ي و�ZU�<ل ا��L& Vم �'�5ن ا�����
 microsoft power pointوا���ز ���م)   data showم��9ع مL& Vل 

  

  

 

  ا1ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  ا��
�ب م#�رات *"��% ا�����م�ت X�8 ا�"���ب-1ج

  ا��
�ب م#�رات واد&�ل وا&�اج ا�!����ت-2ج

  ا����ف X�8 ا�2ث ا���>��ت  -3ج

� ا�����   -4ج$ �  م�ا�!�P ا���Kر ا��5>���

  

     � ط�اEF ا������ وا����

  *X�8 E�!K ا�"���ب 

  وا����� *�O� E�!Kي

 power pointم"��9ات 

  

 

    � ط�اEF ا�����

  

  ام�"���ت *"�'�'�

  ام�"���ت 6;�'�

 �ZU�<ا��  
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1 -  ���Kكتاب منهجي         ا��5^ ا����رة ا�� 


�� ( ا��:�در)  - 2�Fا�� Tا���ا�  
 ic3كتاب 

  كتاب احدث انظمة التشغيل واملقارنة بينها    

#�   -أ X?�' � ا��5^ وا���ا�T ا��

 ( ا���Lت ا������، ا����ر'� ،..) 
 اليوجد

 TUا��5�1و��� ، م�ا Tب_ ا���ا�
 ا0�����1 

 اليوجد           

 

  

12.  � &�K* �K'� ا����ر ا��را�

 T�Uا1د�� ا��5�1و��� وا��� %Wا������ ( ا�����ن ) م ��را��# �?�Hا��5�1و��� ا�9$� ا�2ث ا���>��ت ا�
� ا�����م�*�� .Fا��  وا�

 
  

  ول الفصل اال

  الحاسوب 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

معرفة  1  االول

بأساسيات 

  الحاسوب 

  امتحان شفوي نظري  مقدمة عامة 

معرفة بأطور حياة  1  الثاني

 الحاسوب

اطوار دورة حياة 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري

 امتحان شفوي نظري تطور اجيال الحاسوب معرفة كيفية تطوير  1  الثالث 

  

 

� ا��eھ���� وا��#�رات  ا���م�  - د :HZر ا��Kا���ظ�. وا�� �����ا��>���� ( ا��#�رات اh&�ى ا������� 
.(  

�-1د#*L'�� ا�HZ:�� وم�#*���"� �� مL& Vل ا���Hام#:H6 ر�K*  

�i �% اي م
��� ر'���9-2د Tب مLKر�� ا��Zل مL& Vم#�رات ا��'���9ت م  

� ا�1#�ة ا���>�� .  -3د$ %��Zا�� Vم ��W5ت وا�#��� وا���ا�;��و ^<�*  

 *�K'� م��$�#� ا��5>�����    -4د



 اجيال الحاسوب

معرفة معنى  1  الرابع 

 الكمبيوتر 

 امتحان شفوي نظري والكتروني   الحاسوب االلكتروني 

معرفة الفرق بين  1  الخامس

البيانات 

 والمعلومات 

 امتحان شفوي  نظري   البيانات والمعلومات 

معرفة اهم  1  السادس

مميزات 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري  مميزات الحاسوب 

معرفة اهم  1  السابع 

مجاالت استخدام 

 الحاسوب 

مجاالت استخدام 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري والكتروني

ومعرفة اهم  1  الثامن 

مكونات 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري وعملي  مكونات الحاسوب 

معرفة اهم انواع  1  التاسع 

 الحوايب 

 امتحان شفوي  نظري والكتروني  انواع الحواسيب 

معرفة كيفية  1  العاشر

تصنيف 

الحواسيب 

 حسب الغرض 

تصنيف الحواسيب 

  حسب الغرض 

 امتحان شفوي نظري والكتروني 

معرفة كيفية  1  الحادي عشر 

تصنيف 

الحواسيب 

 حسب االدااء 

تصنيف الحواسيب 

  حسب االداء 

 امتحان شفوي نظري

معرفة كيفية  1  الثاني عشر 

تصنيف 

الحواسيب 

 حسب النظام 

تصنيف الحواسيب 

  حسب البيانات 

 امتحان شفوي نظري

معرفة اهم وبعض  1  الثالث عشر 

مصطلحات 

 الحاسوب 

تصنيف الحواسيب 

  حسب نظم التشغيل 

 امتحان شفوي نظري

معرفة كيفية  1  الرابع عشر 

تصنيف 

بعض مصطلحات 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري



الحواسيب 

  حسب البيانات 

معرفة نتيجة  1  الخامس عشر 

  درجة كل طالب 

امتحان في مادة 

 الحاسوب الفصل االول 

تحريري ورقة  تحريري 

 امتحان 

 

 

 

  

  لثانيالفصل ا

  الحاسوب 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

معرفة مكونات  1  االول

  الحاسوب 

  امتحان شفوي نظري  مكونات الحاسوب 

معرفة بأجزاء  1  الثاني

 الحاسوب المادية 

االجزاء المادية 

 للحاسوب 

 امتحان شفوي نظري

معرفة استخدام  1  الثالث 

 اجهزة االدخال 

 امتحان شفوي نظري اجهزة االدخال 

معرفة كيفية عمل  1  الرابع 

 اجهزة االخراج 

 امتحان شفوي نظري والكتروني   اجهزة االخراج 

معرفة مكونات  1  الخامس

 وحدة النظام 

 امتحان شفوي  نظري   وحدة النظام  

معرفة اهمية  1  السادس

 الكيان البرمجي 

 امتحان شفوي نظري  الكيان البرمجي 

معرفة الية عمل   1  السابع 

 كيانات البرمجة 

 امتحان شفوي نظري والكتروني الكيانات البرمجية 

معرفة انواع انظمة  1  الثامن 

 االعداد 

انظمة االعداد في 

 الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري وعملي 

معرفة الحاسوب  1  التاسع 

 الشخصي 

 امتحان شفوي  نظري والكتروني  حاسوبك الشخصي 

معرفة الية عمل  1  العاشر

 منصة الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري والكتروني   منصة الحاسوب 

 امتحان شفوي نظريالعوامل يجب مراعتها معرفة بأهمية  1  الحادي عشر 



  عند شراء الحاسوب  العوامل 

معرفة اهم  1  الثاني عشر 

مميزات 

 الحاسوب 

المميزات الرئيسية 

  للحاسوب 

 امتحان شفوي نظري

معرفة اهم   1  الثالث عشر 

مصطلحات 

 الحاسوب 

بعض مصطلحات 

  الحاسوب 

 امتحان شفوي نظري

معرفة كيفية  1  الرابع عشر 

االجابة عن 

  االسئلة  

 امتحان شفوي نظري اسئلة الفصل الثاني 

معرفة درجة كل  1  الخامس عشر 

  طالب 

امتحان في مادة 

 الحاسوب الفصل الثاني 

تحريري ورقة  تحريري 

 امتحان 

 

 

 

  

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���اد ��م��  ا����
� ا�������� .1

�ن  ا��
� ا���م�� / ا����� .2��رس ����\���� ا���� 

 342EG ا�� / رم� ا����ر .3

�رس اول\م�*�� ���(�  ا�)�ام' ا��� &�%$ #�"� .4�  

�ر ا����2 ا��را���  أ0/�ل ا�.-�ر ا����*� .5-* 

6. �3
  2017-2016 ا�45$ / ا�

 ���2 ا�)���2 2 (ا�/��)�2د ا�
��2ت ا��را���  .7

8.  9:� 29/1/2017 ?�ر&< إ�2اد ھ;ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

االلكرتونية نشاا تعريفها متيزها عن االدارة او مايسمى باحلكومة التقليدية باالضافة اىل مربراا وامهيتها  ة كوماحلالنهوض بواقع 

   للنهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي

الوقوف على املفردات املتعلقة بعمل احلكومة االلكرتونية والتشريعات املنظمة هلا وامكانية تطبيقها على الواقع العملي يف ضوء  -

 املعطيات والبىن التحتية املتوافرة والالزم توافرها مع الرتكيز على جتربة احلكومة االلكرتونية العراقية . 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



10. ABت ا����� وط�ا���Dا������ وا����� وا������ م 

 اFھ�اف ا����#�� .-أ

  ا��I/��و��� وم)�را?"� ��Hة ا�./�م� -1أ

  اھ�ا#"� واھ���"� -2أ

�م� ا�F/��و���  -3أ/.��� J�
 ا�����Kت ا��� ?�ا�� ا��ول ���.�ل ا�J م� &

 ا�� ا��.�ل ا�J ا�./�م� ا�F/��و��� J�2 ا��ظ��5 وا���ظ9-4أ

��� ا������� �"� .ا����ف J�2  -5أ�� ا���H&��ت ا���

�ف J�2 ا���5دات ا�����3 ا������� ���./�م� ا�F/��و��� .   -6أK� ا�

   اFھ�اف ا��"�ر?�� ا��D:� ������ر.   -ب 


��2 – 1ب?���  J�2 #"� و?.��$ ا�./�م�ت ا�F/��و

  ا���رة J�2 ا���P�� Q ا��را�� ا��O3&� وا��اNK ا����� - 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اAB ا������ وا�����      

  

 ط�&�� ا��Hح  - 1

2 -  ��.�S� ا���TTDت ا��

  وا���HK�3ت ا������2  - 3

  

 

 ط�اAB ا������      

  

1 -  ��U�Fط�ح ا 

   اFم�.�ن - 2

  

 

  اFھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج


�J�2 �2 ا��5/�� وا��.��$ #� ����5 ا��Hء ا�./�م� ا�F/��و���-1ج?  

�� &�� اھ��� ا�./�م� ا�F/��و��� #� ا���اق . -2ج���K $�� �U�"?  

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اAB ا������ وا�����     

  

1 - ����Fوا ��U�Fط�&�� ا 

2 - �HK�3ط�&�� ا�� 

�ف J�2 ا��I/Hت ا������ وا���ا�K$ ا��� ?�ا�Y ا�./�م� ا�F/��و��� دا%$ ا���اق .   - 3K�  ا�

  

  

 



  

 ا�)��3 ا��.���  .11

  

1 -  ����Tا����رة ا�� Z�/ال يوجد      ا� 


�� ( ا���4در)  - 2�Bا�� Nا يف التشريع العراقي    ا���ا�2015حماضرات يف احلكومات االلكرتونية وتطبيقا  

 ا�/�Z وا���ا�N ا��� &�:J �"�   -أ

 ( ا���Iت ا������، ا����ر&� ،..) 
 التوجد

 \�����Fا NKا� التوجد  ب_ ا���ا�N ا�F/��و��� ، م

  

 

  

�&� ا����ر ا��را��.  .12T? �T% 

- Nم �BI�&F ًا�� ��(� �(�T�2د ا�
 ا��اNK ا������� . 

 

  

  

  

 

  

  
  

 

 ط�اAB ا������    

  

1 - �"5Hم�.�ن ا�Fا 

 ا���Hر�� ا���م�� - 2

  اFم�.�ن ا��.�&�ي - 3

�ء ا�����Tت ا����ا#�ة  - 4S �# ت ا�.�ة�HK�3ا��  

  

 

�ر ا��4DH ). - د Tظ�9 وا���  ا��"�رات  ا���م� وا���3��� ( ا��"�رات اa%�ى ا������� ������� ا��

  ا�2اد ا�).�ث-1د

  ا����ر&� ا���م��-2د

  -3د

    -4د



مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

  طريقة التقييم   طريقة التعلم   اسم الوحدة او الموضوع /

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   مفهوم الحكومة االلكترونية   معرفة وفهم  2  االول

المعلوماتي التنظيم  معرفة وفهم  2  الثاني

 للحكومة االلكترونية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

اثر الحكومة االالكترونية  معرفة وفهم  2  الثالث 

في الوظيفة العامة والمبادئ 

 الحاكمة 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

اثر الحكومة االلكترونية في  معرفة وفهم  2  الرابع 

  القرار االداري 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

المسؤولية القانونية المترتبة  معرفة وفهم  2  الخامس

على مخالفة النظام الوظيفي 

  االلكتروني 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

المسؤولية التأديبية عن  معرفة وفهم  2  السادس

مخالفة النظام الوظيفي 

  االلكتروني 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية 

المسؤولية المدنية  عن  معرفة وفهم  2  السابع 

مخالفة النظام الوظيفي 

 االلكتروني

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

المسؤولية الجزائية  عن  معرفة وفهم  2  الثامن 

 مخالفة النظام الوظيفي

 االلكتروني

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

الحماية االدارية  معرفة وفهم  2  التاسع 

 والمعلوماتية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

اثر الحكومة االلكترونية  معرفة وفهم  2  العاشر

  على العقد االداري 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

تعريف العقد االداري  معرفة وفهم  2  الحادي عشر 

  ومتطلباته 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

التنظيم القانوني للعقد  معرفة وفهم  2  الثاني عشر 

  االداري االلكتروني

 امتحان تحريري محاضرة نظرية 

الحكومة االلكترونية  معرفة وفهم  2  الثالث عشر 

 العراقية 

 المناقشة  محاضرة نظرية 

تجربة الحكومة االلكترونية  معرفة وفهم  2  الرابع عشر 

 العراقية 

 المناقشة  محاضرة نظرية 



قانون التوقيع االلكتروني  معرفة وفهم  2  الخامس عشر

والمعامالت االلكترونية رقم 

 2012لسنة 78

 المناقشة  محاضرة نظرية 

  
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��� ���اد / ���� ا����ن� ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2���� ا�
  ا��ما����ن   ا��

 ا�� / ر�� ا����ر .3
(ا�����ري وا#داري ����� 226col/231ADEا#�"���ي 
 )ا#�"���&� 

4. '�( )*�& � ا�,�ا�+ ا��
12
�� ا����ن \�0در ا����ن \ط,��� ا����ن \�.�&ت ا����ن 

 �.�&� ا���6ق ا������� \3�402 ا����ن \

5. �7 �87ر )� ا��>� ادرا���  أ:"ل ا��86ر ا���

6. �4
  2017-2016 ا�01( / ا�

ت ا��را���  .7<
>�  1 (ا�"��)>�د ا�� 

29/1/2017 2ر&B إ>�اد ھ?ا ا��<3  .8 

 ا����رأھ�اف  .9

 

 تزويد الطالب باملعلومات واملصطلحات القانونية يف ماديت الدستور واالداري 

 

  

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. �ت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا�������F� 



  ا#ھ�اف ا����)�� . -أ

دئ ا����ن ا�����ري  -1أ,� I�Jا� ����2 

���� ا#�"���&�  -2ا� �����6ت ا���J0ا�� I�Jا� ����2  

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

����ر.   -ب � �>Fر��2 ا�   ا#ھ�اف ا��'

  ا���6ث ����� ا#�"���&�  – 1ب

���� ا#�"���&�  – 2ب� ��  ا�"�

6ت و�1ھ�� ا����ن ا�����ري وا#داري ����� ا#�"���&� .  – 3ب�J0ا�� M�N�2  

     -4ب

      � ط�اDE ا������ وا����

 ط�&�� ا#���O وا#����   )1

    2 �PQ  )ط�&�� ا��4

  

 

      � ط�اDE ا�����

�  ا - 1'1Pن ا�6��# 

ر�� ا������  - 2Pا�� 

  ا6��#ن ا���6&�ي - 3

  

 

  ا#ھ�اف ا����ا��� .  -ج

6ت ا������� -1ج�J0ا�� �'( �   اھ��� ا���� ا#�"���&� )

دئ ا���ا�� ا�����ر&� وا#دار&�  -2ج,� B���2  

  -3ج 

    -4ج

  

     � ط�اDE ا������ وا����

  

  ط�&�� ا#���O وا#���� - 1

2 -�PQ  ط�&�� ا��4

 

    � ط�اDE ا�����

1 - �'1Pن ا� ا6��#

ر�� ا������  - 2Pا�� 

  ا6��#ن ا���6&�ي - 3
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1 -  ����Jا����رة ا�� I�"ا� Constitutional and administrative law  


�� (ا��0در) - 2�Eا�� Tا���ا� 
 اليوجد -

 

ا�"�I وا���ا�T ا��� &�<U -أ
(ا���Wت ا������ ، ا���ر&� ..)'�   

  

ا#�"��و��� ��اTQ ا���ا�T  -ب
... X�����#ا 

 

 (اليوجد)

  

12. �                                        *�J2 �J&� ا����ر ا��را�

-   �&�� �� ا�6�� ا�U ا>��د ��ب �4'

ت .  -�  ا�6�� ا�U ا���Fام ا#*�,رات ا���2�0 )� ا6��#

  

  

  

 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

طريقة   الوحدة او الموضوع /اسم 

  التعلم 

  طريقة التقييم 

طبيعة القانون الدستوري   معرفة وفهم  1  االول

  باللغة االنكليزية )

محاضرة 

  نظرية 

  امتحان شفوي

طبيعة القانون الدستوري  معرفة وفهم  1  الثاني

 باللغة االنكليزية )

محاضرة 

 نظرية 

 امتحان شفوي

طبيعة القانون الدستوري  معرفة وفهم  1  الثالث 

 باللغة االنكليزية )

محاضرة 

 نظرية 

 امتحان شفوي

   - د 

  ا>�اد ا�,�6ث-1د

  ا���ر&� ا������-2د

���� ا#�"���&� -3د� �����6ت ا���J0ا�� �(���  

  -4د



محاضرة   تصنيف الدستور معرفة وفهم  1  الرابع 

 نظرية 

 امتحان شفوي

محاضرة   المذهب لفصل السلطات  معرفة وفهم  1  الخامس

 نظرية 

 امتحان شفوي

محاضرة   تطور الدستور بالعراق معرفة وفهم  1  السادس

 نظرية 

 امتحان شفوي

محاضرة  تطور الدستور بالعراق معرفة وفهم  1  السابع 

 نظرية 

 امتحان شفوي

محاضرة  تطور الدستور بالعراق معرفة وفهم  1  الثامن 

 نظرية 

 امتحان شفوي

محاضرة  تطور الدستور بالعراق معرفة وفهم  1  التاسع 

 نظرية 

  امتحان تحريري

محاضرة   حقوق المواطنه  معرفة وفهم  1  العاشر

 نظرية 

 امتحان تحريري

محاضرة   حقوق المواطنه معرفة وفهم  1  الحادي عشر 

 نظرية 

 امتحان تحريري

محاضرة   محتويات الدستور  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

 نظرية 

 امتحان تحريري

محاضرة  محتويات الدستور  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 نظرية 

 امتحان تحريري

محاضرة  محتويات الدستور  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

 نظرية 

  مناقشة 

محاضرة  محتويات الدستور  معرفة وفهم  1  الخامس عشر

 نظرية 

  مناقشة 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  –����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا���م  ا��
  ���� ا�����ن ا��

 ( ا�%��$� ا��#�"��� )  468LF ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �'�( )*�" � ��رس .���\��-�� را���  ا�,�ا�+ ا��

 -�0ر )� ا����7ت أ�34ل ا��01ر ا����-� .5

6. �8
 ا�9%( ا�:���  2017-2016 ا�9%( / ا�

 ���7 ��8"� 450- ���7 ا�,���7  2 (ا��3�)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

 �A 29/1/2017ر"@ إ�7اد ھ=ا ا��>;  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 .املتطلبات املوضوعية والشكلي هلا –املعوقات –انواعها –تعريفها –النهوض بواقع الصياغة التشريعية واحواهلا  -

الالزمة يف اعداد وتشريع القوانني مع االهتمام بضبطها من الناحية القانونية اعداد خرجيني مؤهلني ومزودين باملهارات  -

 والشكلية .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � ����Gت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا�����



  اIھ�اف ا����)�� .  -أ

  ا>�ل ا�%��$� ا��#�"��� -1أ

  ���J,�ت ا�%��$� ا��#�"��� -2أ

 اھ�اف ا�%��$� ا��#�"���  -3أ

 ا�����Kت ا��� �Aا�� ا�%��$� ا��#�"���-4أ

��ل ا�7اد ا��#�"��ت  -5أ� � ��A"� ا�:��)� وا����)� ا�������� )

 ����Oم �N� M�L ا��#�"��ت   -6أ

  اIھ�اف ا��'�را��A ا��G>� ������ ر  -ب 

  ا�7اد *�"��L و��ود"L ����1 اIد�Q ����'�رات ا��'��8 وا�,�:��  – 1ب

  ��'�م اI��#�رات ا�������� .ا����م  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اDE ا������ وا����

  

 ا���S�1ة  -

-  �#K�8ا��  

 

      � ط�اDE ا�����

  

  

-  ��T�Iط�ح ا 

  ( ا�#�9ي وا���1"�ي) ا�1��Iن -

 

  اIھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج


��7 ا�Q�7 Y��J ���)� ا�J*Iء )� ا�%��$� ا��#�"���-1جA  

  ا���Iام ���J"� ا���رات ا��� ا��
,'� ا�Y��J ا.�8ء ا��را�� . -2ج

���Z -3ج� �  ا��Iاع وا����� ���3ن ا��G"+ ��آة ����3 )

  ا��8اھ� وا��1ص Q�7 ا-��ق ا�D1 �87 ���ر�� ا���( ا������� .   -4ج

  

     � ط�اDE ا������ وا����

  

  و�S�1�  �"�"�1Aات �94"�

 

    � ط�اDE ا�����

-  �"�"�1A ا�����1ت 

  ا�����1ت �94"� -
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1 -  ����Jا����رة ا�� Y�3اليوجد كتاب منهجيب   ا�  


�� ( ا��%�در) - 2�Eا�� Zا���ا�  

  د. عبد القادر الشيخلي / اصول الصياغة التشريعية 

  د. اكرم الوتري/ فن اعداد وصياغة القوانني 

  د. توفيق حسن فرج / املدخل للعلوم القانونية 

 ا�Y�3 وا���ا�Z ا��� "�>Q �'�   -أ

 ( ا���Oت ا������، ا����ر"� ،..) 
 اليوجد

 ا�Y�3 وا���ا�Z ا��� "�>Q �'�   -ب

 ( ا���Oت ا������، ا����ر"� ،..) 
 اليوجد
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وا����م اL� ��A ��7����I اI�����ت ����7�9 اداء و��د ��3,� $��8 �����ا�Z ا�������� �L ا��9`  - 1
. Z"�#ا�� Q�7 ت ا�������'� ا�

 د7� ا��'�ت ا��#�"��� �����"� �L ا�,�1ث وا��را��ت واI���9دة �L ا�#,�3 ا��و��� .  - 2

3 - . L"�7�
  �A)��  ا�G,�ات وا���ھOت ا������ )� ا��
�#�ر"L ا��

  

  

  

  
  

  الثاني الفصل 

  الصياغة التشريعية 
 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   صياغة تشريعية   مقدمة  2  االول

ماهية الصياغة  2  الثاني

 التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية انواع الصياغة  2  الثالث 

� ). - د %G#ر ا��Jى ا������� ������� ا���ظ�; وا���*dا��'�رات  ا����� وا������8 ( ا��'�رات ا  

 �'�رات ا��7�9( وا���ا>( �Z ز�Oءة وا���A=A -1د 

  �'�رات ا�7اد و����� ا�,�1ث ا������ -2د

  ا��را�� ( ا��f8"� ، ا��J,���� ا����ر�� ، ا�������1 )   -3د

    -4د



 التشريعية 

خطة الصياغة  2  الرابع 

  التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

متطلبات الصياغة  2  الخامس

  التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

الجهة المختصة في  2  السادس

  اعداد التشريعات 

 تحريريامتحان  محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

عيوب الصياغة  2  السابع 

 التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

اصول الصياغة  2  الثامن 

 التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

الجوانب الشكلية  2  التاسع 

 للصياغة التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

الجوانب الموضوعية  2  العاشر

  للصياغة التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

القواعد الفنية  2  الحادي عشر 

  للصياغة التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

ارشادات عامة في  2  الثاني عشر 

  الصياغة التشريعية 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

تطوير مهارات الطلبة  2  الثالث عشر 

في صياغة 

 التشريعات 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

تطبيقات عامة  2  الرابع عشر 

 للصياغة التشريعية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

وسائل النهوض  2  الخامس عشر

بالصياغة التشريعية 

 في العراق 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صياغة تشريعية 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

  ���� ا�����ن \���اد  ��م�� ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
�   ا��
 !���ن  �م ا��

  ا�����ن ا$داري222dl ا�� / رم� ا����ر .3

4. �%�& '(�) � ا��+�دئ وا$-,�م ا�+�ام* ا��

� ا��7+� ا�6 5�3 أ3,�ل ا��01ر ا����-� .5�
�8 

6. �9
 2017-�2016=�م ��ر��ت  ا�;:' / ا�

  �� �ت أ�+� ��ً  3 (ا�,��) �د ا�
� �ت ا��را���  .7

8.  ABا ا��Cإ �اد ھ F)29/1/2017 �8ر 

 أھ�اف ا����ر .9

التعريف بالقانون االداري ومصادره وعالقته بالقوانني االخرى وطرق التنظيم االداري املركزي والالمركزي وتطبيقها يف العراق ، 
احكام الوظيفة العامة وحقوق وواجبات املوظف العام والوضع التشريعي للموظف يف العراق استناداً اىل القوانني النافذة 

م الضبط االداري واملرفق العام وجتديد مفهوم القرار االداري وعناصره والعقود االدارية ومفهومها النشاط االداري وتوضيح مفهو 
 العامة وتطبيقاا يف التشريعات العراقية .  وفقاً للنظرية 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



10. � م���Kت ا����� وط�اHI ا������ وا����� وا�����

  ا$ھ�اف ا����&�� . -أ

  م+�دئ  ا�����ن ا$داري -1أ

  ا-,�م ا�����ن ا$داري-2أ

 78+���ت ا�����ن ا$داري ا���ا!� -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ا$ھ�اف ا��%�ر��8 ا��B�K ������ر.  -ب 


�ب ا�K+�ة وا��%�رة &� �18(� ط+��� ا�9=�م ا$داري �����اق .ا– 1ب��   

                    ووا�+�Q8 . ا��
�ب ا�K+�ة وا��%�رة &� �18(� -��ق ا���ظA – 2ب

  ا��
�ب ا�K+�ة &� �18(� ا���ار ا$داري و �B�9ه وQ�1B . – 3ب

    ا��
�ب ا�K+�ة &� م��&� ا�9:�ص ا�������� ا��B�K ������د ا$دار(� .   -4ب

      � ط�اHI ا������ وا����

  

 ا���T�1ة  - 1

2 - �  ا������ ا$�,��و�

  

 

      � ط�اHI ا�����

  

 �:A ��9(� –ام����1ت �18(�(� �%3(�  - 1

  ام����1ت 3;%�� (�م��  - 2

  

 

  وا������ ��ا��� ا$ھ�اف ا�� -ج

  ا��
�ب م%�رات ا������ وا�����1� وا$���9ج .-1ج

  ا��
�ب م%�رات ا��را�� ا����ر�� . -2ج

  ��18' ا��ا!W ا����� مW ا�9:�ص ا���V(��� . -3ج

  م%�رات ا��;,�� ا���ي .   -4ج

  

     � ط�اHI ا������ وا����

ا��AB ا�Cھ9� وط�ح ا$راء وا$و�Tع ا����ر�� ، م�Vر�� ا�X7ب &� ا �اد م�77Kت وا-�0ر 
 �:�ص !������ م��ر�� او  �ا!�� -�ل ا���اW�T ا���7و-� . 

    � ط�اHI ا�����

  

 م����� ا���7ر ا�Cھ9� وا��;,�� ��ى ا��7+� . -

 ا��را��� وم�9ھ* ا��7ح ا������� .8;� ' ا��7+� مW ا���اد  -

  -�0ر ا��T�1��� �+�7ة ا��را��� ، وا$��;
�ر وا�������  � ا$���ذ .  -
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 ا�,�5 ا����رة ا������7  - 1
  واحكام القانون االداري مبادئ 

  د. حممد علي بريد ود. عصام الربزجني  ود.مهدي الالمي 

2 -  ) ��
�Iا�� Wا��:�در)ا���ا�  
  القانون االداري د. ماهر اجلبوري

  القانون االداري د. شاب توما منصور 

 ا�,�5 وا���ا�W ا��� (�6B �%�   -أ

 ( ا���Xت ا������، ا����ر(� ،..) 
 كتب القانون االداري العراقية واملقارنة . 

 ا�,�5 وا���ا�W ا��� (�6B �%�   -ب

 ( ا���Xت ا������، ا����ر(� ،..) 
 املواقع االدارية املتخصصة . 
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 م����� ا����(Xت ا�������� وم�Vر(W ا���ا��_ ذات ا�:�� . -

  م����� ا$-,�م ا����I�0 ا��1(`� وم�Q9�0�8 م_ م+�دئ !������ .   -

  

  ول الفصل اال

  القانون االداري 
  
 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 
  المطلوبة 

الوحدة او اسم 
  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

النشأة القضائية  3  االول
  للقانون االداري 

االمتحانات   عرض المحاضرة   نشأة القانون االداري 
  التحريرية 

 تعريفة  - 3  الثاني

 تميزة  -

 خصائصة  -

االمتحانات  شفويا واالسئلة  مفهوم القانون االداري 
 الشفوية 

 االمتحانات اليومية   شاراتواالست التنظيم االداري  انواع التنظيم واهميته  3  الثالث 

 

� ). - د :KVوا���7ر ا� A)�ى ا������� ������� ا���ظ�aا��%�رات  ا���م� وا������9 ( ا��%�رات ا  

  ا��م* ��_ ا�9=�(� وا������  -1د

  ا������ا���Kام ا��,������9 &� -2د

  م%�رات ا���ء ا���T�1ات وادار8%� . -3د

   م%�رات ا��;� ' وا���اB' مW ا��7+� وا$��C8ة ا$)�(_ .  -4د



تعليقات الطلبة  المناقشات   المركزية االدارية  انواعها واهميتها  3  الرابع 
على المواد 

 القانونية 

حول وبيان رأيهم   عرض المحاضرة   الالمركزية االدارية  خصائصها وعناصرها  3  الخامس
 المبادئ العامة 

تقييم الالمركزية  عيوب ومزايا - 3  السادس
  والمركزية 

االمتحانات  شفويا واالسئلة 
  التحريرية 

التعريف بالقانون وبعض  3  السابع 
 احكامه 

قانون المحافظات 
21/2008 

االمتحانات   شارات واالست
 الشفوية 

خصائص الالمركزية  3  الثامن 
 ومميزاتها في العراق 

احكام الالمركزية في 
 العراق 

 االمتحانات اليومية  المناقشات 

عيوب ومحاسن التنظيم  3  التاسع 
 الالمركزية 

تقييم الالمركزية في 
 العراق 

تعليقات الطلبة   عرض المحاضرة 
على المواد 

 القانونية 

مفهوم الوظيفة العامة  3  العاشر
 في العراق 

وبيان رأيهم حول  شفويا واالسئلة   الوظيفة العامة 
 المبادئ العامة 

الحادي 
  عشر 

الطبيعة القانونية لعالقة  3
 الموظف بالدولة 

االحكام القانونية 
  للوظيفةالعامة 

االمتحانات  شاراتواالست
  التحريرية 

االمتحانات  المناقشات   حقوق الموظف  الراتب واالجازات  3  الثاني عشر 
 الشفوية 

النظام االنضباطي في  3  الثالث عشر 
 العراق 

 االمتحانات اليومية   عرض المحاضرة   واجبات الموظف 

تعريفها وتميزها عن   3  الرابع عشر 
  االموال الخاصة.

تعليقات الطلبة  شفويا واالسئلة  مفهوم االموال العامة 
على المواد 

 القانونية 

الخامس 
  عشر 

خصائص وانواع   3
  االموال العامة .

االحكام الخاصة 
 باالموال 

وبيان رأيهم حول   شاراتواالست
 المبادئ العامة 

  
  
  
  
  
  
  



  ثاني الفصل ال
 القانون االداري 

اسم الوحدة او   مخرجات التعلم المطلوبة   الساعات   االسبوع 
  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

القاء المحاضرة   النشاط االداري   مفهوم الضبط االداري  3  االول
  شفوياً 

االمتحانات 
  التحريرية 

  المرفق العام  3  الثاني
  تعريفه-
  مفهومه  -
 مميزاته  -

 الشفوية  - االستعانة بالقرارات  الضبط االداري 

 اليومية  -

الضبط االداري في  السلطات واالختصاصات  3  الثالث 
 العراق 

تكليف الطالب  والقوانين 
 بأختصار 

 تعريفه - 3  الرابع 

 انواعه  -

 المبادي  -

 

طرق ادارة الموافق 
  العامة 

 النصوص القانونية  واالراء المقارنة 

 االدارة المباشرة  - 3  الخامس

 االلتزام  -

 واالحكام القضائية   مناقشة الطلبة   مناقشة الطلبة 

 المؤسسة العامة  3  السادس

 انشاء 

 الغاء  -

 ادارة  -

المرفق العام في 
  العراق 

االستفسارات حول 
 المواضيع 

حول المواضيع 
 المطروحة 

مفهوم القرار  تعريفه وخصائصه  3  السابع 
  االداري 

الغير واضحة او 
 المربكة 

 ومناقشتهم فيه .

اركان القرار  التعريف باالركان  3  الثامن 
 االداري 

القاء المحاضرة 
  شفوياً 

االمتحانات 
  التحريرية 

التعريف بركني االختصاص  3  التاسع 
 والشكل 

ركن االختصاص 
 ركن الشكل 

 الشفوية  - االستعانة بالقرارات 

 اليومية  -

التعريف بركني المحل  3  العاشر
 والسبب والغاية 

المحل السبب 
  الغاية 

 الشفوية  - والقوانين 

 اليومية          

تكليف الطالب  واالراء المقارنة انواع القرار تقسيمات انواع القرارات  3الحادي 



 بأختصار   االداري  االدارية   عشر 

الثاني 
  عشر 

 النصوص القانونية   مناقشة الطلبة   نهاية القرار االداري  طرق انهيار القرارات االدارية  3

الثالث 
  عشر 

 تعريفها  - 3

 خصائصها  -

 تمييزها  -

االستفسارات حول   العقود االدارية 
 المواضيع 

 واالحكام القضائية 

الرابع 
  عشر 

تعليمات العقود الحكومية رقم   3
2/2014   

االحكام القانونية 
 للعقود 

الغير واضحة او 
 المربكة 

حول المواضيع 
 المطروحة 

الخامس 
  عشر 

  سلطات االدارة -  3
  نهية العقد االداري 

حقوق والتزامات 
المتقاعدين في 
 العقود االدارية 

القاء المحاضرة 
  شفوياً 

 ومناقشتهم فيه .

          

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد\���� ا�����ن ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا�����ن ا���م   ا��
  

  ا�����ن ا�����ري 101cl ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �#�$ %&�' ��-��رس اول –��,�� او�*  ا�(�ا�) ا����/ 

 ,�0ر ا����5 ا��را���  أ�23ل ا��01ر ا����,� .5

6. �6
 2017-2016 ا�78% / ا�

 ���5 ا�(�3��5 (ا��2�)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

 �B 29/1/2017ر'A إ�5اد ھ<ا ا��=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 دراسة وحبث وحتليل املبادئ والنظريات العامة للقانون الدستوري  - 1

 دراسة وحبث وحتليل الواقع الدستوري السياسي وتطورة يف العراق قي ظل دساتري متعاقبة  - 2

 مث دراسة النظام الدستوري العراقي .بيان مفهوم نظرية الدولة ونظرية الدستور - 3

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � ����Gت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا�����



  اIھ�اف ا����$�� .  -أ

  � و$#� ا��(�دئ ا����� وا��J6'� ا����� ������ن ا�����ري ���$-1أ

  ���$� و$#� ا��J6م ا�����ري $� ا���اق و�NBرة $� ظ% د����Bة ا����� (� -2أ

 ��1B% و���ر�� ا��76ص ا�����ر'� $� ظ% ھ<ة ا������B  -3أ

� و�NBرة $� ا���اق -4أ���
 ���$�  و��1B% ا��J6م  ا�

� ����ا T ا�����ري �S& Rل درا�� ط(��� ا��R�� � S ھ��Qت ا�21� و$��  -5أ���
���ر�� ا��ا T ا�
����
 ���76ص ا�����ر'� وا��ا T ا�

� ظ% ا��/��� ا�����ر'�.   -6أ$ � ھ��Qت ا�21

   اIھ�اف ا��#�ر��B ا��G=� ������ر  .  -ب 

  ا��
�ب ا���رة ��1B *�5% وا��76ص ا�����ر'� ا���V'��� – 1ب

  ا��
�ب ا���رة �5* ���ر�� ا��76ص ا�����ر'�  – 2ب

�  ا���رةا��
�ب  – 3ب���
  ��1B *�5% ا��ا T ا�

 ا���5د اھ��� ا����ر�� ��R ا��76ص ا�����ر'�ا��
�ب ا���رة �5*     -4ب

      � ط�اDE ا������ وا����

  

1 -  T� ��#83 ة�W�1ا������ ا���ء ا�� �$ ��8
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  ول الفصل اال
  

 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

( التعريف بالدولة  3  االول

والدستور والنظام 

  الدستوري العراقي )

التعريف بالمادة 

  واهميتها ومفرداتها 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

نظرية الدولة اصل  3  الثاني

 نشأة الدولة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري  الدولة وركائزها 3  الثالث 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري   خصائص الدولة  3  الرابع 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

وسائل اسناد السلطة  3  الخامس

االختبار  –( الوراثة 

  القوة )–

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

وسائل اسناد السلطة  3  السادس

  ) ( االنتخابات

  

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

انواع الدولة الموحدة  3  السابع 

 / المركبة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

االتحاد التعاهدي /  3  الثامن 

 االتحاد الفيدرالي 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 



نظرية الدستور /  3  التاسع 

مصادر القاعدة 

 الدستورية / المكتوبة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  لتحريريوا

  والمناقشة 

دراسة نظرية   القانون الدستوري   العرف الدستوري  3  العاشر

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

طبيعة القواعد  3  الحادي عشر 

  الدستورية 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

انواع الدساتير من  3  الثاني عشر 

  حيث االتعريف  

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

انواع الدساتير من  3  الثالث عشر 

 حيث التعديل 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

الشوفي االمتحان 

  والتحريري

  والمناقشة 

الرقابة على دستورية  3  الرابع عشر 

 القوانين 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

تعطيل وانهاء  3  الخامس عشر

 القاعدة الدستورية 

دراسة نظرية   القانون الدستوري 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

  

  

  

  

  

  ثاني الفصل ال
 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

االمتحان الشوفي دراسة نظرية   ( القانون الدستوري)التعريف بالدولة  3  االول



والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

التاريخ الدستوري 

العراقي ( االوضاع 

  )1925قبل دستور 

  والتحريريوتطبيقية وتحليلية  

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الثاني

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

اقامة  1925دستور 

 متحوى 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الثالث 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

 1925دستور 

 هيئات مستقلة 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الرابع 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

دراسة نظرية    1958دستور 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الخامس

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

) نيسان 4دستور (

1943  

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  السادس

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

) نيسان 29دستور (

1964  

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  السابع 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

دراسة نظرية  1968دستور 

وتطبيقية وتحليلية  

الشوفي االمتحان 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الثامن 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

 1970دستور 

محتوى / طريقة 

 اقامة خصائص 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  التاسع 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

 1970دستور 

 هيئات الحكم 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  العاشر

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

النظام الدستوري بعد 

االحتالل الحاكم 

الدولي مجلس 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 



  الحكم الوزارة 

التعريف بالدولة  3  الحادي عشر 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

قانون ادارة الدولة 

/ محتوى /  2004

طريقة اقامة / 

  خصائص 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الثاني عشر 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

قانون ادارة الدولة 

/هيئات  2004

  الحكم 

  

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الثالث عشر 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

/  2005دستور 

محتوى / طريقة 

 اقامة / خصائص 

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الرابع عشر 

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

 2005دستور 

  السلطات االتحادية

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

التعريف بالدولة  3  الخامس عشر

والدستور والنظام 

 الدستوري العراقي 

 2005دستور 

اختصاصات 

 السلطات االقاليم .

دراسة نظرية 

وتطبيقية وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

  

  

  
 

  
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

  ���� ا�����ن \���اد  ��م�� ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
�   ا��
 !���ن  �م ا��

  اداري  ا����ء ا�� / رم� ا����ر .3

 ا�&%�ر -� !� � ا�,+  أ()�ل ا�&%�ر ا����$� .4

5. �.
 ا�0,/ ا��را�� ا2ول 2017-2016 ا�0,/ / ا�

  �� � ا��7 ��ً  9 (ا�)��) �د ا�
� �ت ا��را���  .6

 29/1/2017 <�ر=> إ �اد ھ9ا ا��8+  .7

 أھ�اف ا����ر .8

اعداد خرجيني مؤهلني ومزويدين باملهارات الالزمة يف اقامة الدعاوي االدارية واجراءات التقاضي والقضاء املختص بنظر هذه 

   االخرى .الدعاوي من الناحية القانونية والشكلية . والنهوض بواقع القضاء االداري يف العراق مقارنة بالدول 

 

 

 

 

 

 

 ���	�
	و$ر و�ف ا���رر ھذا إ	��زاً ����	�ً �ھم ����ص ا���رر و��ر��ت ا����م ا���و��� �ن ا�ط��ب �
ا����
�. و*/د �ن ا�ر/ط /	.�� و/	ن و�ف ا����م �/رھ.�ً -�� إذا ,�ن �د 
�ق ا*(�)�دة ا���وى �ن $رص 

 ا�/ر.��1.

9. � م���Cت ا����� وط�اA@ ا������ وا����� وا�����



  

 ا2ھ�اف ا����-�� . -أ

  <��=� ا���F-� وا����-� ا�������� -� م��ل ا �اد ا�� �وي وا��اءات  -1أ

� . -2أGا����  

 ا�.�Mض ��ا!K ا��%�ء ا2داري -� ا���اق �8�I ��� ا�����ات ا���H=���  -3أ 

 ا��اھ.�  -4أ

  -5أ

   -6أ

  ا2ھ�اف ا���Mر<�� ا��8�C ������ر.  -ب 

���P م�ھ��P وم�ود=P ���&� ا2د��M���� Oرت ا��M.�� . – 1ب=�I ا �اد  

�8 -��� =���@ ����ل ا��%�ء ا2داري .  – 2ب�I م ا�� �وى�M�� م����� ��F&7وا�  

 – 3ب

      �       ط�اA@ ا������ وا����

  

  ا��&��Gة -

- �H!�.ا��  

 

      � ط�اA@ ا�����

  

      - �M0Hا2م�&�ن ا�  

  ا2م�&�ن ا��&�=�ي  -     

 

  ا2ھ�اف ا���7.�� وا������  -ج

  ا���2ام ���V=� ا���رات ا��� ا��
�M7 ا�U��V اT.�ء ا��را�� .-1ج

  ا��2اع وا����� ��)�ن ا�X=�C م�آة �)��� -� ا�����K .-2ج

  �O ا$��ق ا�&@  .� م��ر�� ا���/ ا������� .ا�.�اھ� وا�&�ص   -3ج

     � ط�اA@ ا������ وا����

   ا��&��Gة 

    � ط�اA@ ا�����

  

- . �M0Hا2م�&�ن ا� 

   ا2م�&�ن ا��&�=�ي.  -

 

� ا��]ھ���� ا���Mرات  ا���م� و - د ,CHر ا��Vى ا������� ������� ا���ظ�+ وا���I]رات ا�Mا��.���� ( ا��
.(  

   م�Mرات ا�����@  �O ا2$)�م ا��%���A . -1د

  م�Mرات ا��.�7ط ا2$)�م ا�������� مP ا���ارات ا��%���A .-2د

  . م�Mرات ا �اد ا2$)�م وا���ارات ا��%���A  -3د

 



 ا�7.�� ا��&���  .10

1 -  ����Vا����رة ا�� U�(القضاء االداري كتاب منهجي / - ا� 


�� ( ا��,�در) - 2�Aا�� Kا���ا�  /  

 ا�)�U وا���ا�K ا��� =��M� O8   -أ

 ( ا���_ت ا������، ا����ر=� ،..) 
/ 

 ا�)�U وا���ا�K ا��� =��M� O8   -ب

 ( ا���_ت ا������، ا����ر=� ،..) 
/ 

 

 

  

 �V> �VI=� ا����ر . .11

<��=� م�0دات ا��.XM ا��را�� �������ات ا���H=��� ا�&��8�I ��8 ��� ا����=/ ا��Cم` ����` (�رى 
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   قضاء اداري الول: الفصل اال
  

 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري   مصادر مبدأ المشروعية  6  االول

الشفوي 

  والتحريري 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري  نطاق مبدأ المشروعية  6  الثاني

الشفوي 

  والتحريري 

ضمانات تحقيق مبدأ  6  الثالث 

 المشروعية 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

تنظيم الرقابة القضائية  6  الرابع 

 على اعمال االدارة 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 



االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري  نظام القضاء الموحد 6  الخامس

الشفوي 

  والتحريري 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري  نظام القضاء المزدوج  6  السادس

الشفوي 

  والتحريري 

النظام القضائي في  6  السابع 

 العراق 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

االساس القانوني  6  الثامن 

 لالختصاص القضائي 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري  قضاء االلغاء  6  التاسع 

الشفوي 

  والتحريري 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري  دعوى االلغاء  6  العاشر

الشفوي 

  والتحريري 

الحادي 

  عشر 

اوجه الطعن بااللغاء  6

 عيب االختصاص 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

عيب الشكل غيب  6  الثاني عشر 

 مخالفة القانون

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

  عيب السبب  6  الثالث عشر 

 عيب االعتراف بالسطة 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري   اجراءات دعوى االلغاء  6  الرابع عشر 

الشفوي 

  والتحريري 



الخامس 

  عشر 

حجية الحكم الصادر  6

في دعوى االلغاء 

  وتنفيذه 

االمتحان   المحاضرة   القضاء االداري 

الشفوي 

  والتحريري 
 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا  ا��
 ا���ما��

� د���ري 113JA ا�� / ر�� ا����ر .3��"  

4. �#�$ %&�' � ,�ارات ,+�*��\"��� د���ري  ا�(�ا�) ا��

 .+�ر ا���"� أ�12ل ا�/+�ر ا����.� .5

6. �4
 2017-2016 ا�56% / ا�

 ��"� ا�(�"�� 1 (ا��1�)"�د ا�
�"�ت ا��را���  .7

 29/1/2017 ?�ر'< إ"�اد ھ;ا ا��:9  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 بيان مفهوم الرقابة على دستورية القوانني  - 1

 تثقيف الطالب اىل وسائل حتريك الرقابة امام الطالب عن مسالةاكم االحتادية العليا  - 2

 البيان للطالب عن مسالة حجية احلكم الصادر من احملاكم االحتادية العليا - 3

 كيفية التعليق على قرارات القضائية الصادرة من احملاكم االحتادية العلياتدريب الطالب عن   - 4

الوقوف على كيفية ممارسة احملكمة االحتادية العليا يف العراق ملهام واختصاصات القضاء الدستوري يف ضوء التقنيات القانونية  - 5

 والفنية الالزمة ملمارسة مهمة القضاء الدستوري . 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�



 

�ت  .10�A�� ا����� وط�ا*C ا������ وا����� وا�����

  اFھ�اف ا����$�� . -أ

����1ن ��I��J ���$� "���� .�ل دور ا��/��1 اF?/�د'� ا����� $� ا��/�$G�" �H د���ر'� -1أ
� ا��و�� ا���ا,�� ودور ا�I��J ��"�(�رة ا.� ا$�اد ا�����C��/? L ھ;ة ا�����ر'� $ ��)Jا�� Mا���ا��

 �$ Mل ا��������  ا���(������ا���:N� ��$ان '�$�#� و ��. M� �  ط�'C ا��"�ى ا��(��2ة ا��

  ا��,�ف "�G ��6دات ا��+�ء ا�����ري �Q�. M ?��'�6 وار���P -2أ

 وا&��5:�ت ا��/��� ا�����ر'� $� ا��,��� "�G د���ر'� ا���ا��M  -3أ

 و?6
�� ��5ص ا�����ر-4أ

  -5أ

   -6أ

   ا��A:� ������ر. اFھ�اف ا��#�ر?��  -ب 

1
I ا�I��J ا�A(�ة ا���$�1 $� ط�'�� ا,��� ا��"�ى ا��م ا��/��1 اF?/�د'� ا����� $� .�ل – 1ب��
���" C)J� ري���د ,���ن د�  و

  . �����J ا��54ص ا�����ر'� �L اF.�1م وا���ارات ا��� ?�5رھ� ا��/��1 اF?/�د'� ا����� – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�ا*C ا������ وا����

1 - �'�6Uات ا��V�/ا�� 

 � ا�����ا�����G�" C ا���ارات ا��+�*�� ا��5درة "M ا��/��1 اF?/�د' - 2

  ا���Uر��ت ا����NJ وا�����G�" C ا���ارات ا��+�*�� ا��1زات - 3

 

      � ط�ا*C ا�����

  

  

  ا��F/���ت ا������ ا��6U'� وا��/�'�'�

  ا��F/���ت ا����56

��� "�G اF���X وا���رة "�G ا��/��% Fوا�/+�ر وا  

  

 

  اFھ�اف ا���ا��� وا������  -ج

���1ن ���H.N� I��J او,�ة ��H.N ����ا��M وا��H�F وا�������ت ا��4$;ة و���ر��#� �����اد -1ج
  وا��/�M� C د���ر'�#� 2005ا�����ر'� $� د���ر 


�ن و?�$�� ا�+����ت ا�
�4'� �/��'�#� . -2ج�Fق و.�'�ت ا��/� M��� ري���د %�  ا"�اد 

  -3ج

    -4ج

  

  

  

  

  



  

 ا�(��4 ا��/���  .11

  

1 -  ����Jا����رة ا�� I�1القضاء الدستوري د. مصدق عادل          ا� 

  اليوجد               ا���اL ا��*�
�� ( ا���5در)  - 2

 ا�I�1 وا���اL ا��� '�:G �#�   -أ

 ( ا���Nت ا������، ا����ر'� ،..) 
 اليوجد

 L,��1و��� ، ��ا�Fا Lب_ ا���ا
 ]�����Fا 

 اليوجد           

  

  

 
  

 &�J? �J'� ا����ر  .12

- �� &�ص ������Vع . ا"�اد ���ب �#4

 
  

  

  

  

  

    � ط�ا*C ا������ وا����

 ا��F/���ت ا������ ا��6U'� وا��/�'�'� ا��� ?�+��U,�4� Mت .�ل ,�ارات ا��/�1 اF?/�د'� ا����� - 1

  و'�I ا�����C "��#�ا��F/���ت ا����56 ا��� ?�+�M ,�ارات  - 2

ا������ "�G ,�ارات ا��/��1 اF?/�د'� و?/���#� وا��Nص ا��(�دئ ا�Nز�� �/��'� ا�/��ق وا�/�'�ت  - 3
  وا�����ر . 

 

    � ط�ا*C ا�����

  ا��/���ت ?/�'�'�

  ا&�(�رات �62'�

  

  

 

5� ا������4 ( ا��#�رات اa&�ى ا������� ������� ا��`ھ����ا��#�رات  ا����� و - د AUر ا��Jا���ظ�9 وا��
.(  

�� ل ,�اءة و?/��% ا���ارات ا��+�*�� ا��5درة �M اي �/��1 -1د� �1
I ا�I��J ا�A(�ة ا����ة $��
� ا��و��$ Mر'� وا���ا�����و$�� ����اد ا�� �#��" Cوا�����1 ا�����  

  -2د

  -3د

    -4د



 

 

  ول الفصل اال
  القضاء الدستوري عملي 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

عرض المبادئ  1  االول

   العامة 

مفهوم القضاء 

  الدستوري واهدافه 

  امتحان تحريري  تقليدية 

وامتحان شفوي 

  وحضور ومشاركة 

عرض المبادئ  1  الثاني

 العامة  

الرقابة على دستورية 

 القوانين 

  امتحان تحريري تقليدية

عرض المبادئ  1  الثالث 

 العامة  

تشكيل المحكمة 

 االتحادية العليا 

وامتحان شفوي  تقليدية

 وحضور ومشاركة 

عرض المبادئ  1  الرابع 

 العامة  

اختصاصات المحكمة 

  االتحادية 

  امتحان تحريري تقليدية

عرض المبادئ  1  الخامس

 العامة  

الدفع او الدعوى 

  الدستورية 

وامتحان شفوي  تقليدية

 وحضور ومشاركة 

عرض المبادئ  1  السادس

 العامة  

اجراءات المحكمة 

  االتحادية 

  امتحان تحريري تقليدية

عرض المبادئ  1  السابع 

 العامة  

الحكم في الدعوى 

 الدستورسية 

وامتحان شفوي  تقليدية

 وحضور ومشاركة 

قياس قدرة  1  الثامن 

 الطالب 

  امتحان تحريري تقليدية تطبيقات قضائية 

على تحليل  1  التاسع 

 المبادئ 

وامتحان شفوي  تقليدية تطبيقات قضائية 

 وحضور ومشاركة 

واستخالص  1  العاشر

 المبادئ 

  امتحان تحريري تقليدية تطبيقات قضائية 

التي تسترعيها  1  الحادي عشر 

 المحكمة 

وامتحان شفوي  تقليدية تطبيقات قضائية 

 وحضور ومشاركة 

  امتحان تحريري تقليدية تطبيقات قضائية  االتحادية  1  الثاني عشر 



وامتحان شفوي  تقليدية تطبيقات قضائية  في العراق  1  الثالث عشر 

 وحضور ومشاركة 

  امتحان تحريري تقليدية تطبيقات قضائية    1  الرابع عشر 

وامتحان شفوي  تقليدية تطبيقات قضائية    1  الخامس عشر 

 وحضور ومشاركة 

 

 

 

 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن  –���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا���م  ا��
 ا��

  ا���� ا������  109AL ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �!�" #$�% � ��*�� او�)  ا�'�ا�& ا��

 *+�ر "� ا����1  أ/.�ل ا�,+�ر ا����*� .5

6. �2
 / ا�34# ا5ول 2017-2016 ا�34# / ا�

 أ�'���1ً ���1  1 (ا�.��)�1د ا�
��1ت ا��را���  .7

 29/1/2017 @�ر%? إ�1اد ھ>ا ا��;:  .8

 أھ�اف ا����ر .9

تعريف الطلبة باالحكام املهمة اخلاصة باللغة العربية والقواعد الضرورية ذا اخلصوص وذلك لصقل لغتهم العربية بالشكل السليم 

 ومبا يتناسب مع ضرورات عملهم يف املهن احلقوقية . 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  ��ت ا�����B�� وط�اCD ا������ وا����� وا�����



  ا5ھ�اف ا����"�� .   -أ

  �Gا�1 ا���� ا������    -1أ  

  ا�2,� ا��3ف ����# -2أ

  -3أ 

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا5ھ�اف ا��!�ر@�� ا��B;� ������ر .  -ب 

�   – 1ب��
  ��2ء ا���# ���J.# ا����ي ا�

  @,�%� ا���� ا�������� ا�
����  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اCD ا������ وا����

1 -  ��� �M�,� )ات /�4%� (ط�%�� ا5���L وا5

2 -  �JG�2ط�%�� ا�� ( ا������ �'�Nر�� ا��J�)  

  

 

      � ط�اCD ا�����

1 - �!4Jا��5,�ن ا� 

 ا���Jر�� ا������  - 2

 ا��5,�ن ا��,�%�ي - 3

  ا5���L وا5��4
�رات و@1�4# ا�O� �'�N ا��,��Mات  - 4

  

  

 

  ا5ھ�اف ا���ا��� وا������ .  -ج

   ا����%: ����
��ى ا���م ���� ا������ ���N'� -1ج

  @,�%� ا���� ا�������� ���N'� -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اCD ا������ وا����

1 - ���  ط�%�� ا5���L وا5

2 -�JG�2ط�%�� ا��  

 

    � ط�اCD ا�����

  

1 - �!4Jا��5,�ن ا� 

 ا���Jر�� ا������  - 2

  ا��5,�ن ا��,�%�ي - 3

  

 



  

 ا�'��2 ا��,���  .11

 

1 -  ����Nا����رة ا�� S�.ا�      ��%5  


�� ( ا���3در)  - 2�Dا�� O    �,��Mات   ا���ا

 ا�.�S وا���اO ا��� %�;) �!�   -أ

 ( ا���Uت ا������، ا����ر%� ،..) 
  

 OGا�5.��و��� ، ��ا Oب_ ا���ا
 W�����5ا 

  

  

12.  . � $�N@ �N%� ا����ر ا��را�

  

� �O ا�,�� ا�����4 وھ� واOG ���1 وا*�ة DU�@5 �!��.� �33 �����رB�1ت ا���
�Mورة ز%�دة �1د ا�
  ا�'���1. 

  
  

  الفصل االول 

  اللغة العربية 

مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

القران الكريم سورة  معرفة وفهم  1 االول

 يوسف 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  النصوص االدبية  معرفة وفهم  1 الثاني

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  عمرو بن كلثوم  معرفة وفهم  1 الثالث 

 وتحريري

عينة لقيط بن يعمر  معرفة وفهم  1 الرابع 

 االيادي 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  مرثية مالك بن الريب  معرفة وفهم  1 الخامس

3� ا��Yھ���� ا��!�رات  ا����� و - د BJر ا��Nا������2 ( ا��!�رات ا]$�ى ا������� ������� ا���ظ�: وا��
.(  

   ���"� �Gا�1 ا���� ا������ ا�3,�,� وا���# �!� .@�.\ ا��B%& �\ -1د

��3 �
���� و�G%� . -2دB/ �2ء وا�1اد�  

  -3د

    -4د



 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  نونية المتنبي  معرفة وفهم  1 السادس

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  ببدر شاكر السياب  معرفة وفهم  1 السابع 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  نازك المالئكة  معرفة وفهم  1 الثامن 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  محمد مهدي الجواهري  معرفة وفهم  1 التاسع 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  النحو والصرف  معرفة وفهم  1 العاشر

 وتحريري

المبتدأ والخبر ،  معرفة وفهم  1 الحادي عشر 

االفعال الناقصة ، 

االحرف المشبهة 

بالفعل ، العالمات 

 االصلية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  االمالء معرفة وفهم  1 الثاني عشر 

 وتحريري

الحروف الشمسية  معرفة وفهم  1 الثالث عشر 

والقمرية ، كتابة الهمزة 

 التاء .، كتابة 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 وتحريري

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  عالمات الترقيم  معرفة وفهم  1 الرابع عشر 

 وتحريري

العربية العامة لالقسام  معرفة وفهم  1 الخامس عشر

 غير االختصاص 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 وتحريري

  

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\ ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
�   ا��
 ا���م ا��

� 225FL ا�� / ر�� ا����ر .3��� !"�#$  

4. �%�& '(�" ��- ��رس اول –��,�� +����  ا�*�ا�( ا����+ 

 ,�0ر ا�6��7 &� ا����5 ا��را��� أ�23ل ا��01ر ا����,� .5

6. �8
 2017-2016 ا�:9' / ا�

 ���5 ا�*���5 2 (ا��2�)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

 29/1/2017 $�ر"C إ�5اد ھ@ا ا��?<  .8

 أھ�اف ا����ر .9

 دراسة البحث وحتليل النظرية العامة للمالية العامة واملبادئ العامة واالجراءات العامة واملوازنة العامة وبيان القوانني والتشريعات

يف ضريبية واملتعلقة وكيفية بيان االسس التشريعية للتشريعات الضريبية واملالية بشكل اعفاء صورة الدخل من سري العمليات املالية 

 اعطاء صورة عامة من جهة على سري العمليات املالية يف الدولة واملام الطالب بعمل اهليئات واملؤسسات املالية والضريبية . و  الدولة

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�اFG ا������ وا����� وا������ ���ر����Eت ا� .10



  اJھ�اف ا����&�� . -أ

  ���&� ا��*�دئ ا����� ���K8"� ا����� ������� ا�����-1أ

  ا����ف M�5 ا��#�"��ت ا������ وا��0"*��-2أ

 ���&� ا��F�*7 ا�:��� �O ا��*�دئ ا������ ا����� ����*�دئ ا����� &� ا���اق -3أ


:� ا��#�وع واJ���ا$����ت ا�����  -4أ�& M�5 ا����ف 

  -5أ

   -6أ

   اJھ�اف ا��%�ر$�� ا��E?� ������ر.   -ب 

   ا���رة M�5 ا���O�� S ا��را�� ا��K8"� ��*�دئ ا������ ا����� و��O ا��اR! ا����� . – 1ب

  ��:�� ا���Eاج وا��8*�ط ا���1ل �O ا���ا�5 ا�������� ا��8&@ة . – 2ب

  ا���Eاج ا�8
6 ا��0"*�� و$��1' ا��98ص ا�������� وا�������ت ا������� ���8#�ط ا����� ���و��  – 3ب

     -4ب

      � ط�اFG ا������ وا����

 ������Jب ا��7*� ا�����ى ا�� �&���� ��X�Jط�ح ا �+ �"�K� ح ا���دة�#� �" ����$ O� �:��E� 6����ا
����5ت واJ)�*�رات ا�9:��  ��%�ز ا��ا$� �3 ,�] ان اJ&�2ر $�2ن ا��Z ا�������� �وا���' &

  وا��R�8#�ت .

  

  

 

      � ط�اFG ا�����

  

  ا���1��Jت ا�#:�"� -

  (ا�:���9 ) و( ا�#%�"� )  ا���1��Jت ا���1"�"� -

  ا�3اك ا�6��7 &� ط�ح ا�������ت ا�����ة  -


�رات  -:��Jوا ��X�Jا ^���$  

 

  اJھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

  $8*�^ ا�M�5 6��7 _�ورة اJھ���م ����#��' ا������ وا��0"*�� ا��� K$ �R%� .-1ج

  ا�M�5 �*�7 ر�S ا���ا�5 ا�������� ����F�*7 ا����� .$��"< -2ج

� ا���' . -3ج& ًa*��
  �#< ا��#�"��ت ا������ ا��7*�� وا���Rً وا���O2 اJ��:�دة ��%8 �

  

     � ط�اFG ا������ وا����

  

- . �%G�7(ع وط�6 ���ن ?�1%� وا�_����� F���$ �9تEط�ح 5*�رات و�� 

����5ت . -� � ا���' &

 ط�ح ا���X وط�6 ا�1' ��اء &� ا����5 ا��را��� �*��3ة او ��� ا���1_�ة .  -

  

 

    � ط�اFG ا�����

 �  $���^ ا���X $�دي ا�M ا��9< ا�@ھ8

  اJ)�*�رات ا�#:�"� 

  ا���1��Jت ا���1"�"� 

  ��اR*� ���ك ا��7*�
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 الكتاب املنهجي املالية العامة د. طاهر اجلنايب        ا�6�2 ا����رة ا������7  - 1


�� ( ا���9در)  - 2�Gالكتاب املنهجي املقرر   ا���ا�! ا��  

 ا�6�2 وا���ا�! ا��� "�?M �%�   -أ

 ( ا���aت ا������، ا����ر"� ،..) 

 التشريعات القانونية املالية والضريبة  -

 الدستور العراقي  -

 متون قوانني الضرائب النافذة .  -

 e�����Jا !R��2و��� ، ��ا�Jقرارات احملاكم املعروضة يف املواقع االلكرتونية الرمسية .  ب_ ا���ا�! ا 

  

 

  

12. . � )�7 $�7"� ا����ر ا��را�

 

 ������ ا���7رات ا��#�"��� ا�������� وا�������ت و��ى ��5�3%� و�����7%� ������ر  -

� $��"�^ وا���ء ��$� ا���ءه . -$�� '"��$ 

������ ا���9در ا������ وا8�J*�� ا����ر�� ، وا����ف M�5 ا���7رات ا������ ا�������� ، ا������ ا��������  -
 . �Z"�1�2ر وا�������ت ا�&J�� Sا��� !� ،  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9� ا������8 ( ا��%�رات اi)�ى ا��hھ���� ا��%�رات  ا����� و - د E#ا������� ������� ا���ظ�< وا���7ر ا�
.(  

   $��"< ا�6��7 ����#�"��ت ا�������� �8%� وا�������ت .-1د

  ا����"< ������
�ت ا������ وا�%��Xت ا��0"*�� .-2د

  ا����"< ��%�ت ا������R وا������ . -3د

    -4د



 االول المالية العامة والتشريع المالي  الفصل 

  طريقة التقييم   طريقة التعلم   او الموضوع /اسم الوحدة   مخرجات التعلم المطلوبة   الساعات   االسبوع 

توجيه الطلبة الى معرفة  2  االول

الحاجات                                                    

العامة و الخاصة لكي يمكن 

  له التمييز

بينهما وبيان اهميتها في  

  دراستنا

  

الحاجات العامة و الحاجات 

بينها الخاصة ومعايير التمييز 

،عالقة المالية العامة بالعلوم 

السياسية و بعلم االقتصاد و 

  بالقانون

عرض 

  المحاضرة 

  امتحان تحريري

ادراك الطلبة معنى النفقة - 2  الثاني

  العامة وهل لديها 

عناصر متميزة عن االنفاق 

  الخاص

  

النفقة العامة معناها ، 

عناصرها صور النفقات 

  العامة

شفويا 

 واالسئلة 

 امتحان شفوي

يتعرف الطالب على ضوابط  2  الثالث 

  االنفاق

العام الهميتها عند عمليات 

  الصرف

  

التقسيم االقتصادي للنفقات 

العامة مقومات النفقات 

العامة حدود وحجم النفقات 

  العامة

حضور الطلبة  واالستنتاجات 

 للمحاضرة 

يدرك الطالب في هذه  2  الرابع 

  المحاضرة

وجود اسباب متعددة للزيادة 

  في االنفاق 

  العام

  

ظاهرة زيادة النفقات العامة 

األسباب الحقيقة واألسباب 

  الظاهرية

 اسئلة الطلبة  المناقشات 

يبرز للطلبة ما لالنفاق - 2  الخامس

  العام من اثار متعددة 

  تتعدى االثار الظاهرية

  

اآلثار االقتصادية للنفقات 

  العامة

عرض 

  المحاضرة 

االهتمام 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

  امتحان تحريريشفويا   اإليرادات العامةيتعرف الطلبة انطالقا من  - 2  السادس



  هذه المحاضرات 

  الى انواع من ايرادات الدول

  

 واالسئلة 

  تظهر للطلبة مالمح الرسوم 2  السابع 

  واثمان ما تبيعه الدولة  

  

  

 امتحان شفوي واالستنتاجات   الثمن العام و الرسوم

تتضح الصورة للطلبة الى  2  الثامن 

  احدى ايرادات الدولة

والتي تعد انفاقا من جهة 

  اخرى وهي القروض العامة

  

حضور الطلبة  المناقشات   القروض العامة

 للمحاضرة 

يعلم الطالب هنا الى ان  2  التاسع 

  هناك 

  انواع متعددة للقروض العامة

منها الخارجية والداخلية  

  ومنها 

  االختيارية واالجبارية

  ومنها المؤبدة ومنها المؤقتة 

عرض   انواع القروض العامة

  المحاضرة 

 اسئلة الطلبة 

تظهر للطلبة مضمون القرض  2  العاشر

  العام 

من الناحية االقتصادية و 

  القانونيةو اراء الفقهاء 

  في هذا المجال

  

 الطبيعة االقتصادية و

  القانونية للقروض العامة

شفويا 

 واالسئلة 

االهتمام 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

الحادي 

  عشر 

يتعرف الطلبة على اجراءات  2

  التعاقد

واشكال القروض والشروط 

  التي تحيط باصداره

  

  امتحان تحريري واالستنتاجات   التنظيم الفني للقروض العامة



الثاني 

  عشر 

يظهر للطلبة ما الصدار  2

  القروض العامة 

من اثار مختلفة الجوانب 

  لحياة الفرد 

  والدولة

  

 امتحان شفوي المناقشات   آثار القروض العامة

الثالث 

  عشر 

  يتعرف الطلبة على المقصود  2

  بالموازنة العامة ما هو دورها 

  كاداة بيد الحكومة

  

الموازنة العامة ، اهميتها 

  ،دورها

عرض 

  المحاضرة 

حضور الطلبة 

 للمحاضرة 

الرابع 

  عشر 

يتضح للطلبة وجود عدة  2

  قواعد

تحكم الموازنات منها 

  السنوية

والعمومية و الشمول و 

  التوازن

  

شفويا   قواعد الموازنة العامة

 واالسئلة 

 اسئلة الطلبة 

الخامس 

  عشر 

يطلع الطلبة على كيفية تنفيذ  2

  الموازنة العامة 

 و الجهات المنفذة 

  

تنفيذ الموازنة العامة ،الرقابة 

  على تنفيذ الموازنة

االهتمام  واالستنتاجات 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

السادس 

  عشر 

  يطلع  الطلبة على الجهات  

و الوسائل الرقايبة على هذا  

  التنفيذ

  

الحاجات العامة و الحاجات 

الخاصة ومعايير التمييز بينها 

،عالقة المالية العامة بالعلوم 

السياسية و بعلم االقتصاد و 

  بالقانون

االهتمام  واالستنتاجات 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

   الضريبة -:الثاني الفصل 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

تظهر للطلبة  2  االول

الصورة حول 

القواعد و 

االتجاهات 

  النظرية

للضرائب 

  بشكل عام 

  

  امتحان تحريري  عرض المحاضرة   النظرية العامة للضريبة

يطلع الطلبة  2  الثاني

على القواعد 

التطبيقية 

  للضرائب

و انواعها 

وفيصل التمييز 

  بين انواعها

  

 امتحان شفوي شفويا واالسئلة   التنظيم الفني للضرائب

تتضح للطلبة  2  الثالث 

ان للضرائب 

بمختلف 

  انواعها

اثار متعددة 

الجوانب في 

حياة الفرد 

حضور الطلبة  واالستنتاجات   االثار االقتصادية للضرائب

 للمحاضرة 



  والدولة

  

يبدأ الطلبة  2  الرابع 

التعرف الى 

  احد اهم

انواع الضرائب  

وهي ضريبة 

  الدخل

  

الضرائب المباشرة في 

  العراق ضريبة الدخل

 اسئلة الطلبة  المناقشات 

يتعرف الطلبة  2  الخامس

على اتجاه 

  الضريبة 

وعلى ماذا 

  سوف تفرض.

  

االهتمام بالنقاشات   عرض المحاضرة   اوعية ضريبة الدخل

حول المواضيع 

 المطروحة 

يتعرف الطلبة  2  السادس

على المصادر 

  التي 

تفرض عليها 

  الضريبة

  

  امتحان تحريري شفويا واالسئلة   تتمة االوعية الضريبية

يظهر للطلبة  2  السابع 

حدود فرض 

  الضريبة 

من الناحية 

  الزمنية.

  

نطاق سريان ضريبة الدخل 

  ،سنوية الضريبة

 امتحان شفوي واالستنتاجات 

يتبين للطلبة  2  الثامن 

وجود اعفاءات 

متعددة من 

حضور الطلبة  المناقشات   االعفاءات ، السماحات

 للمحاضرة 



  ضريبة الدخل 

  

يطلع الطلبة  2  التاسع 

على امكانية 

  االعفاء

الضريبي  

الجزئي في 

حالة خسارة 

  المكلف 

  في سنة معينة .

  

 اسئلة الطلبة   عرض المحاضرة   التنزيالت

يتعرف الطلبة  2  العاشر

على النسب 

  المئوية 

لسعر الضريبة 

  و كيفية تقديرها 

من قبل االدارة 

  الضريبية 

  

نقل مصدر الدخل و 

  الخسائرالواجبة الخصم

االهتمام بالنقاشات  شفويا واالسئلة 

حول المواضيع 

 المطروحة 

يطلع الطلبة في  2  الحادي عشر 

  هذه المحاضرة

على امكانية 

الطعن في 

القرار المحدد 

  للضريبة

و الجهات 

  المتخصصة 

  بنظر الطعون.

  

سعر الضريبة ، تقدير 

  الضريبة

  امتحان تحريري واالستنتاجات 

 امتحان شفوي المناقشات طرق الطعن في قرار تقدير يتعرف الطلبة  2  الثاني عشر 



على وجود 

  ضريبة اخرى

في التشريع 

العراقي وهي 

  ضريبة تفرض 

على ايراد 

  العقار المستغل

  

  ضريبةالدخل

يطلع - 2  الثالث عشر 

الطلبةعلى 

شروط 

  احتساب 

هذه الضريبة 

وانواع 

  االعفاءات منها 

  

حضور الطلبة   عرض المحاضرة   ضريبة العقار

 للمحاضرة 

يتعرف الطلبة  2  الرابع عشر 

على اسس 

  التقدير من جهة 

وكيفية الطعن 

  على التقدير

  

احتساب الضريبة 

،االعفاءات ، أسس 

  التكليف

 اسئلة الطلبة  شفويا واالسئلة 

يتعرف الطلبة  2  الخامس عشر 

  على

ضريبة ثالثة في 

  التشريع العراقي

وهي الضريبة  

  التي تفرض

على االراضي 

الغير مستغلة 

االهتمام بالنقاشات  واالستنتاجات   

حول المواضيع 

 المطروحة 



  اقتصاديا.

  

يتضح للمكلف   2  السادس عشر 

  اجراءات فرض

هذه الضريبة  

واجراءات 

الطعن على 

  القرار

الصادر من 

االدارة 

  الضريبية.

  

االهتمام بالنقاشات  واالستنتاجات   

حول المواضيع 

 المطروحة 

 

 



ذج و	� ا����ر                                                                             ��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا�����  ��� ا�����ن ا��
� ا���ما��
�  ا��
� ا������ / ا����� .2

 118SO ا�� / ر�� ا����ر .3

  ھ��0ت �
����  ا� �رس ا�-���–ا���,�� ا+و�(  ا�)�ا�' ا��� &�%$ #�"� .4

2�ر ا����7 ا��را���  ا����,� أ5 �ل ا�23�ر .5, 

6. �8
 2017-2016 ا�:9$ / ا�

 ���7 ا�)���7 2 (ا� ��)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

8.  =>� �B 29/1/2017ر&A إ�7اد ھ?ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

وسائل واخلاصة و دف هذة املادة اىل تعريف الطالب بالنظام القانوين للهيئات املستقلة ومبادئ تسريها وادارا واهدافها العامة 

 التحقيق وتطبيقاا

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�اEF ا������ وا����� وا������ ���ر����Dت ا� .10



  ا+ھ�اف ا����#�� . -أ

  ��B&= ا�J% K� L��Mل ھ?ة ا���دة �7( اھ�اف ا�
���� ا����F�8 -1أ

  ا����&= �:�وع ا�
����� ا����F�8-2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا��"�ر��B ا��D<� ������ر.ا+ھ�اف   -ب 


��7 ا�L��M �7( ا����&= �7( �����  1بB �Fا���ا  


��7 ا�L��M �7( ا����ف �7( ����� ا����ب – 2بB  

   - 3ب

     -4ب

 ط�اEF ا������ وا�����      

1 -  �&� ��P�3ات 5:

2 -  ����7 QF�Rو  

  

  

 

 ط�اEF ا������      

  

1 -  �&�&�3B ا%�)�رات 

2 - �&�  ا%�)�رات 5:

  

 

  ا+ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج


��7 ا�L��M �7( ا����ف �7( ا�: � ا�:�
:�-1جB  

  ا����ف �7( ����K� �7 ا��T8&�ت �-$ ا���� ا+�����7 -2ج

  -3ج

    -4ج

  

 ط�اEF ا������ وا�����     

1 -  �&� ��P�3ات 5:

2 -  ����7 QF�Rو  

  

 

 ط�اEF ا������    

  

1 -  �&� ا%�)�رات 5:

2 - �&�&�3B ا%�)�رات  
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1 -  ����Mا����رة ا�� L� ا� 
 

 

 اليوجد كتاب منهجي  


�� ( ا���9در) - 2�Fا�� Qا���ا�   /  

 ا� �L وا���ا�Q ا��� &�<( �"�   -أ

 ( ا���Jت ا������، ا����ر&� ،..) 

 

 

 ا� �L وا���ا�Q ا��� &�<( �"�   -ب

 ( ا���Jت ا������، ا����ر&� ،..) 

 

 حماضرات 

 التوجد 

  

 

  

  

�&� ا����ر ا��را�� .  .12MB �M% 

 

  .تسريها وادارا واهدافها العامة واخلاصة ووسائل التحقيق وتطبيقااتعليم  الطالب بالنظام القانوين للهيئات املستقلة ومبادئ 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�ر ا��9DW  وا��Vھ����  ا��"�رات  ا����� - د Mظ�= وا���ا���8��� ( ا��"�رات اZ%�ى ا������� ������� ا��
.(  

  ا�7اد ا�)3�ث -1د

  ا����ر&� ا������ -2د

  -3د

    -4د



 

  الثاني  الفصل 

  هيئات مستقلة ( مادة اختيارية  )

 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

تعريف الهيئات  2  االول

   وغيرها 

مفهوم الهيئات 

  المستقلة 

العرض الشفوي 

  للمحاضرة 

  امتحان تحريري

التطور التاريخي  2  الثاني

 للهيئات المستقلة 

اسباب ظهور الهيئات 

 المستقلة 

واالجابة على 

 اسئلة الطلبة 

 امتحان شفوي

 االستقاللية  -  2  الثالث 

 الحياد  - 

 

الخصائص العامة 

 للهيئات المستقلة 

مناقشة الطلبة 

بالمواضيع 

 المطروحة 

حضور الطلبة 

 للمحاضرة 

قربها من  -  2  الرابع 

 المواطنين 

العرض الشفوي   الخصائص 

  للمحاضرة 

 اسئلة الطلبة 

التطور التاريخي  2  الخامس

للهيئات المستقلة في 

 العراق 

نشأة الهيئات 

  المستقلة في العراق 

واالجابة على 

 اسئلة الطلبة 

االهتمام 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

ديوان الرقابة  -  2  السادس

 المالية 

االوقاف  - 

 الدينية 

 

الهيئات المستقلة قبل 

2003  

مناقشة الطلبة 

بالمواضيع 

 المطروحة 

  امتحان تحريري

 انواعها  -  2  السابع 

 خصائصها  - 

 وظائفها  - 

الهيئات المستقلة 

 بموجب

العرض الشفوي 

  للمحاضرة 

 امتحان شفوي

قانون ادارة الدولة  وظائفها واهميتها  2  الثامن 

 للمرحلة االنتقالية 

واالجابة على 

 اسئلة الطلبة 

حضور الطلبة 

 للمحاضرة 

 انواعها  -  2  التاسع 

 خصائصها  - 

 وظائفها  - 

الهيئات المستقلة في 

 2005دستور 

مناقشة الطلبة 

بالمواضيع 

 المطروحة 

 اسئلة الطلبة 



انواعها خصائصها  وظائفها واهميتها  2  العاشر

  وظائفها 

العرض الشفوي 

  للمحاضرة 

االهتمام 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

الحادي 

  عشر 

المفوضية العليا  وظائفها واهميتها  2

  المستقلة لالنتخابات 

واالجابة على 

 اسئلة الطلبة 

  امتحان تحريري

اهميتها  -  2  الثاني عشر 

ودورها في 

 االنتخابات 

 

االهداف العامة 

  للهيئات 

مناقشة الطلبة 

بالمواضيع 

 المطروحة 

 امتحان شفوي

 الرقابة  -  2  الثالث عشر 

حقوق  - 

 االنسان 

العرض الشفوي   االهداف الخاصة 

  للمحاضرة 

حضور الطلبة 

 للمحاضرة 

الحفاظ على المالية  2  الرابع عشر 

  العامة 

  الرقابة 

راي القضاء الدستوري 

لطبيعة الهيئات 

 المستقلة 

واالجابة على 

 اسئلة الطلبة 

 اسئلة الطلبة 

الخامس 

  عشر 

تحديد الطبيعة القانونية  2

  المستقلة للهيئات 

تحديد الطبيعة 

القانونية للهيئات 

 المستقلة 

مناقشة الطلبة 

بالمواضيع 

 المطروحة 

االهتمام 

بالنقاشات حول 

المواضيع 

 المطروحة 

 

 

 

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن ا�  ا��
� ا������ / ا����� .2�  ا��
� ا���م\���� ا���

 235LIC ا�� / ر�� ا����ر .3

���  ا�)�ا�' ا��� &�%$ #�"� .4�) ��*��– ��  ( �12&��ت ���#/� ا�.
�د )ا%���ري\��رس (�

4�ر ا����8 أ6��ل ا�/4�ر ا����*� .5* 

6. �9
 2017-2016 ا�.:$ / ا�

 ���8 ا�)���8 2 (ا����)�8د ا�
��8ت ا��را���  .7

8.  ;<� 29/1/2017 �2ر&@ إ�8اد ھ=ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 تعليم الطالب الية انتشار الفساد 

 احاطة الطلبة باسباب انتشار الفساد 

 تطوير قدرات الطلبة مبعرفة طرق مكافحة الفساد املايل واالداري 

 النتائج املرتتبة على الفسادفهم الطلبة لالتفاقيات لالتفاقيات الدولية اليت تكرس 

 وتزويد الطالب باملعلومات القانونية االزمة حول تشريعات املنظمة ملكافحة الفساد يف العراق والعالقة بني تلك التشريعات 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�اDE ا������ وا����� وا������ا����ر����Bت  .10



  اHھ�اف ا����#�� . -أ

  #"� ظ�ھ�ة ا�.
�د اHداري وا�����-1أ

  #"� ا�)�ب ا���1ر ا�.
�د ا����� واHداري-2أ

 #"� ط�ق ���#/� ا�.
�د ا����� واHداري -3أ

 ا��P�� �OQ ا���ا��P ا���ا��O ا��� 2/�ص M�8 ���#/� ا�.
�د #� ا���اق . -4أ

  -5أ

   -6أ

   اHھ�اف ا��"�ر��2 ا��B>� ������ر.   -ب 

�&� �"�رات ا�H�* ;1� �# �(�Rت ا�.
�د– 1بR2  

�ر ا�.
�د ا����� 2ب< M�8 ;&ا���� �# �(�Rرات ا��O �&ا�R2  

��  – 3ب��  ����2 ا�T��R 2/��$ ا�S9 ا���

��� ا������� ����#/� ا�.
�د   -4ب��
�� ا�9:�ص ا���.2 

 ط�اDE ا������ وا�����      

  

1 - �&�.6�U�/� 

2 - �(�Rا� $(O P� رات�
  ا���V وا��.

3 -  ��� ا����E$ ا�H���و

�رة  - 4(
  ا������ M�8 ا�

 

 ط�اDE ا������      

 ا%�)�رات 2/�&�&� - 1

2 - �&�  ا%�)�رات 6.

 

  اHھ�اف ا����ا��� وا������  -ج

  ��2&� �"�رات ا��R)� ا�.��&� #� درا�� ظ�ھ�ة ا�.
�د ا�����-1ج

  �O ��8�2رات ا�T��R #� ا��.��� ������� ا�.
�د ا����� واHداري-2ج

  زرع ا���� ا��OQ%H ��ى ا�T��R  -3ج

  ��12] ا��9اھ� وا�1.�#�� و���#/� ا�.
�د   -4ج

  

 ط�اDE ا������ وا�����     

  

1 -  �&� �/��Uات 6.

 ا���V وا��.
�رات - 2

  ا��8\ واHر�6د - 3

 

 ط�اDE ا������    

  

 ا%�)�رات 2/�&�&�  - 1

2 -  �&� ا%�)�رات 6.

  ا��Q*[� وا�������  - 3

  

 



  

 ا�)��9 ا��/���  .11

1 -  ����Rا����رة ا�� T��ا� 
 

 

 اليوجد كتاب منهجي  

2 -  ) ��
�Eا��:�در)ا���ا�] ا��  
د. مها  2005التنظيم الدستوري والقانوين ملكافحة الفساد وفقا لدستور 

  جت يونس 

 ا���T وا���ا�] ا��� &�>M �"�   -أ

 ( ا���Qت ا������، ا����ر&� ،..) 

 

 

 ا���T وا���ا�] ا��� &�>M �"�   -ب

 ( ا���Qت ا������، ا����ر&� ،..) 

 

 التوجد

 التوجد 

 
 

  

�&� ا����ر ا��را�� .  .12R2 �R% 

 

�>"� ���P8 ;1 ا��bO�9 وا����ض �/�` 2��ن �2_ :� P�� ����ا��� �12&��ت ���#/� ا�.
�د وا����ر
�ن . ��ا#�� ������ر وT9�2 ا�P�R #�"� ا��م ا��"�ت وا��/��� ا���B:� و��2&�"� و#��ً ����� P��  ا���ا

  

  

  
  

 لثاني( مادة اختيارية ) تشريعات مكافحة الفساد الفصل ا

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

تحليل النصوص   مفهوم الفساد   التعريف بالفساد  2  االول

  القانونية 

االمتحانات 

  التحريرية 

 والشفوية  التي تناولت  انواع الفساد  التعريف بالفساد  2  الثاني

تنظيم مكافحة  اسباب الفساد  التعريف بالفساد  2  الثالث 

 الفساد

حضور الطالب 

 المحاضرة 

�ر ا�B1:� ). ا��"�رات  ا����� - د Rظ�; وا���  وا���9��� ( ا��"�رات اd%�ى ا������� ������� ا��

  ����ف �[�ھ�ة ا�.
�د وط�ق ������"��
��8ة ا�M�8 �(�R ا-1د

  *T ا��طP  -2د

�)= ا�E�R.��  -3د  

    -4د



االثار المترتبة على  التعريف بالفساد  2  الرابع 

  الفساد 

ومنعه في المناقش

 ات العراق 

 اسئلة الطلبة 

شرح قانون هيئة النزاهة  2  الخامس

 2011لسنة 30رقم 

تشكيل الهيئة 

  واختصاصها النوعي 

كقانون هيئة 

  النزاهة 

المناقشات بين أستاذ 

 المادة والطلبة 

شرح قانون هيئة النزاهة  2  السادس

 2011لسنة 30رقم 

تشكيل هيئة النزاهة 

  وشروطها 

االمتحانات  ) لسنة 30رقم (

  التحريرية 

شرح قانون هيئة النزاهة  2  السابع 

 2011لسنة 30رقم 

االجراءات التحقيقية 

 للهيئة 

 والشفوية  2011

جريمة الكسب غير  2  الثامن 

 المشروعة 

بيان مفهوم الجريمة 

واجراءات التحقيق 

 والمحاكمة والعقوبة 

حضور الطالب  وقانون ديوان 

 المحاضرة 

جريمة الكسب غير  2  التاسع 

 المشروعة

تشكيل مكتب المفتش 

 العام 

 اسئلة الطلبة   الرقابة المالية 

) لسنة 57شرح االمر ( 2  العاشر

2004  

تعيين واقالة مهام مكتب 

المفتش العام 

والسلطات التي يتمتع 

  بها 

المناقشات بين أستاذ  ) لسنة  31رقم (

 المادة والطلبة 

الخاص بتشكيل مكتب  2  الحادي عشر 

 المفتش العام 

تناول النصوصالمتعلقة 

  بمكافحة الفساد 

االمتحانات   2011

  التحريرية 

الخاص بتشكيل مكتب  2  الثاني عشر 

 المفتش العام

عالقة القوانين العالقة 

  المذكورة فيما بينها 

 والشفوية  ) 57واالمر (

شرح قانون ديوان  2  الثالث عشر 

 الرقابة 

المالية االتحادية رقم 

)31 (  

حضور الطالب   الخص بتشكيل 

 المحاضرة 

المالية االتحادية رقم  2  الرابع عشر 

)31 (  

شرح قانون هيئة النزاهة 

 2011لسنة  30رقم 

 اسئلة الطلبة  مكتب المفتش 

بخصوص  2011لسنة  2  الخامس عشر 

  مكافحة الفساد 

شرح قانون ديوان 

 الرقابة 

العام لسنة 

2004 

المناقشات بين أستاذ 

 المادة والطلبة 

 

 

 

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن \���� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
� ا���م ا��
 ا��

 ( $��ق ا"�
�ن ) 117HR ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �&�' ()�* � ��رس /���–ا���$�� ا"و�-  ا�,�ا�+ ا��

 $�1ر ا����7 ا��را���  أ�45ل ا��12ر ا����$� .5

6. �8
 2017-2016 ا�:9) / ا�

 ���7 ا�,���7  2 (ا��4�)�7د ا�
��7ت ا��را���  .7

 �B 29/1/2017ر*A إ�7اد ھ<ا ا��=>  .8

 أھ�اف ا����ر .9

تدريس الطالب موضوع حقوق االنسان من حيث مفهومه وانواع احلقوق واحلريات وموقف االتفاقات الدولية منها وكذلك موقف 

وسائل محاية حقوق االنسان على  دساتري دول العامل املقارن والعراق منها وموقف التشريعات يف العراق منها فضال عن بيان

 مستوى القانون والقضاء والسياسة .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. ��ت ا����� وط�اDE ا������ وا����� وا������G� 



  ا"ھ�اف ا����'��  -أ

  �Bر*N ا�K�� L��M> ا"�K�:Bت ا��و��� وا����J� ��B $��ق ا"�
�ن و$�*�IB . -1أ

  �Bر*N ا�L��M و����2O �*��$ (Eق ا"�
�ن و$�*�IB ا�������� وا����E�1 وا����E) ا�
����� .  -2أ        

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا"ھ�اف ا��&�ر��B ا��G=� ������ر  -ب 

  ا�
�ب ا�L��M ا����'� وا��&�رة ا��G=� ����'�ع IK��$ J7  – 1ب

  و$�*�IB و'�� ����ء '� ا���ا/�D ا��و��� وا���S*��ت ا�����ر*� وا��������  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اDE ا������ وا����

  

 �*�U8ة ا��V�2ا��   

 

      � ط�اDE ا�����

  

  

 J� ��
  در�  70و�&�*� ا��4رس �J  20ا"���2ن ا���2*�ي ��

  ا"���2ن ا�S:�ي �N�) J در�ت 

 J� ا���دة X� I�7�:Bو Iر���Sو� L��Mت  5$�1ر ا��  در

 

  ا"ھ�اف ا���ا��� وا������  -ج

   �Bر*L ا�L��M و�����B ��:�� ا��'�ع IK��$ J7 و$�*�IB ا��� -1ج

  �I����K �&��7 Z ا��ا(�� ( د���ري و�SB*��ت ) او ا��و��� . -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اDE ا������ وا����

-  . �&�$ �' L��Mت و��2و�� ا�5اك ا���V�:وط�ح ا� �SK�8ب ا�����ا J�1�Bو �*�U8ة ا��V�2ا��  

 

    � ط�اDE ا�����

  

 J� ��
  در�  70و�&�*� ا��4رس �J  20ا"���2ن ا���2*�ي ��

  ا"���2ن ا�S:�ي �N�) J در�ت 

 J� ا���دة X� I�7�:Bو Iر���Sو� L��Mت  5$�1ر ا��  در

 

9� ا��[ھ���� ا��&�رات  ا����� و - د GSر ا��Mا������8 ( ا��&�رات ا`(�ى ا������� ������� ا���ظ�> وا��
.(  

� ��"��ر ا��� D���B ���2ق ا"�
�ن -1دVا���رة �7- ا����  

  ا���7د ا���������� وا���و�� '� ا�����) .  -2د



  

 ا�,��8 ا�����2  .11

  

1 -  ����Mا����رة ا�� L�4كتاب منهجي حقوق االنسان د. محيد حنون  ا�   


�� ( ا���9در) - 2�Eا�� X  ا���ا

  2005دستور العراق لعام  -

 حبث بعنوان مواصفات وواجبات احلكم االسالمي  -

قراة يف عهد االمام علي عليه السالم لوليته على مصر ا.م.د.امل 

  هندي كاطع 

  

 ا�L�4 وا���اX ا��� *�=- �&�   -أ

 ( ا���bت ا������، ا����ر*� ،..) 
 تاب احلريات العامة / د. حسان شفيق العاين ك

 ا�L�4 وا���اX ا��� *�=- �&�   -ب

 ( ا���bت ا������، ا����ر*� ،..) 
 .  اليوجد

  

  

  

 

  

 (�MB �M*� ا����ر .12

1 -  J� :�دة���8د وا"��ن و��:�� ا"�
اد(�ل ���Vع ا�اءات ر'X ا���7وى ا������� ���2ق ا"�
  ا��98ص ا��و��� وا��ا(��� ا������� ���2ق ا"�
�ن '� $��*� $��ق و$�*�ت ا"'�اد . 

 

 

  الثاني الفصل 

  حقوق االنسان 
 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

االمتحان   محاضرة نظرية   مفهوم الحق واالنسان   معرفة وفهم  2  االول

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 ا���رة �7- ا����4> وا���ا=) �X ا"(�*J .  -3د



  وحضوره 

االمتحان  محاضرة نظرية  مفهوم حقوق االنسان  معرفة وفهم  2  الثاني

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

حقوق االنسان في  معرفة وفهم  2  الثالث 

العصور الوسطى 

 والحديثة 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

االمتحان  محاضرة نظرية   من الشرائع السماوية  معرفة وفهم  2  الرابع 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

االسهام الفكري في  معرفة وفهم  2  الخامس

تطوير الفكرة في 

العصور القديمة 

  والوسطى 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

في عصر النهضة  معرفة وفهم  2  السادس

  والعصر الحديث 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

الحقوق والحريات  معرفة وفهم  2  السابع 

 التقليدية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

الحقوق والحريات  معرفة وفهم  2  الثامن 

االقتصادية والحقوق 

 االجتماعية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

االمتحان  محاضرة نظرية حقوق االنسان في  معرفة وفهم  2  التاسع 



اعالنات الحقوق 

 والوظائف العالمية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

حقوق االنسان في  معرفة وفهم  2  العاشر

  االتفاقيات االقليمية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

حقوق االنسان التقليدية  معرفة وفهم  2  الحادي عشر 

  في الدساتير العراقية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

حقوق االنسان  معرفة وفهم  2  الثاني عشر 

االقتصادية واالجتماعية 

  في الدساتير العراقية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

وسائل حقوق االنسان  معرفة وفهم  2  الثالث عشر 

 القانونية 

مناقشة الطالب 

في اجراءات 

التقاضي لحماية 

  حقوقه وحرياته 

االمتحان 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

وسائل حماية حقوق  معرفة وفهم  2  الرابع عشر 

 االنسان 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

وسائل حماية حقوق  معرفة وفهم  2  الخامس عشر

 االنسان السياسية 

االمتحان  محاضرة نظرية 

الشفوي ومشاركة 

الطالب وتفاعله 

 وحضوره 

 

 



  �	�ذج و� ا
	��ر����� 

  

  و� ا
	��ر

  

 ���اد  ��م��  ا���
	�	�ا������  .1

�ن   ا���� ا���م�� / ا����� .2� ا���� ا���م–�
	� ا���

 234DOG ا�� / رم� ا����ر .3

�	�  ا�'�ام& ا��� %�$# "	!� .4�( �
 ا$�	�ري\��رس )��� –م�(

�ر "� ا����2  أ0/�ل ا�-,�ر ا����(� .5,) 

 2017-2016 ا�45# / ا���3 .6

 ا�'�2	����2  2 (ا�/
�)�2د ا����2ت ا��را�	�  .7

8.  9:� 29/1/2017 ?�ر%< إ�2اد ھ;ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

 2008لسنة  21والتظام االداري املعتمد يف العراقحسب قانون  تعريف الطالب مبفاهيم تتعلق باشكال احلكومات واالدارات احمللية

ة وهم واالقاليم وكيفية انتشار االقاليم اجلديدة والوحدة االدارية واختصاصاا واساليب الرقابة احلكومية والتعرف برؤساء الوحدات االداري

 2005وخصوصية النظام االداري العراقي حسب دستور  احملافظ والقائمقام ومدير الناحية

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  �	
 وا���
� وا���		�م���Eت ا���
� وط�اAB ا���



  اGھ�اف ا����"	� .  -أ

�ن م���I ا��-�"�H ا�-� "�  -1أ���� J��K%9 ا����3��2008  21?  

  2005ا��H3م اGداري "� ا���اق �
5��ة م�L'# د���ر  -2أ

 2005ا��H3م اGداري "� ا���اق م���� د���ر  -3أ

 م��"� ?/�%O ا��LG	� اGدار%� -4أ


-�ت  -5أK45!� ھ;ة ا��� �'
Kرات ا��L P	��? 

   -6أ

   اGھ�اف ا��!�را?	� ا��E:� ������ر.   -ب 

  ا����ف ��:�5	Rت ادار%� – 1ب

  ?��%� م!�رات ا��S� J��K	� ادارة ا��
�K ا��53	;%� "� ا���اق  – 2ب


'� ����H3م اGداري ا����ر "� ا���اق  – 3بKم!�رات ا� �%��?  

     -4ب

      �
 ط�اAB ا���
	� وا���

�
TمGوط�ح ا �
4�ص ا���ا�	O ا��H3��� �:�Eم اGداري "� ا���اق مT#  ا��Vح ا��45	�وا���Eام 
 �Lن ر��  .2005ود���ر  �3��2008  21ا���

  

  

 

 ط�اAB ا���		�      

 �%�5Vت ا���  اGم�-�

  ا��-�%�%� 

  

  

 

  اGھ�اف ا����ا�	� وا��	�	�  -ج


'� �Yھ� ا��K'	��ت "� م��ل ادارة ا��و�� ا���اL	� -1جK9 ا�%��? .  

�ر ��ور ا������ت ا��-
	� "� ��3ء ا��و�� .  -2ج�Vا� �	�3?  

  ?��	< م�5ھ	�  ا���ا�� ، ا�-��ق ، ا���Vر�� ، ا��,�مO "� اGدارة . -3ج

    -4ج

  

     �
 ط�اAB ا���
	� وا���


� ا��'��0ة \�Gوط�ح ا ��ا��'��0ةا����� �	و[  �	�

'� ���G��3د ا�^ ا���4در ا��K
وا�2اد م-�_�ات �
  ا��:	�3 "� م��ل اG$��4ص. 

  

 

 ط�اAB ا���		�    

5�%� وا��-�%�%�Vت ا���
'� $Rل ا��-�_�ات  اGم�-�K
� `��
� ا��� ?\�Gا�^ ا �"�_G��  

  

  

 



  

 ا�'3	� ا��-�	�  .11

  

1 -  ���
Kا����رة ا�� J�/القانون االداري والنظم السياسية        ا� 

  ا���ا�P ا��B	�	� ( ا���4در)  - 2
القانون االداري وشرح قانون ادارة احملافظات غري املنظمة يف اقليم الدستور 

  2005العراقي لسنة 

 ا�/�J وا���ا�P ا��� %�:^ �!�   -أ

 ( ا���Rت ا��
�	�، ا����ر%� ،..) 

بشرح قانون احملافظات غري املنتظمة باقليم االطالع على املصادر املتعلقة 

 2005الدستور لسنة 

 a	����Gا PLا� التوجد  ب_ ا���ا�P ا�G/��و�	� ، م

  

 

  

�%� ا����ر ا��را�� . .12K? �K$ 

  

 �Lر �Lا��ن ا���
` (�J ا���	/V? �	5	و� �	��LG�� A
ود���ر  �3��2008  21ا_�"� م�5دات ا_�"	� ?��
2005.  

  

  

  ثاني الفصل ا

  حكومات وادارات محلية 
 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   اساليب التنظيم االداري   معرفة وفهم  2  االول

 شفوي امتحان محاضرة نظرية  المركزية االدارية  معرفة وفهم  2  الثاني

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  صور المركزية االدارية  معرفة وفهم  2  الثالث 

�ر ا��4EV ا���3��� ( ا��!�رات وا��Yھ	
	� ا��!�رات  ا���م�  - د K�9 وا�	ظ�
	� ا������ ��
اe$�ى ا����
.(  

  م��"� اG$��4:�ت وا�R4(	�ت اGدار%�-1د


���ف 2
^ آ�	� ادارة ا�-/�م�  -2د� J��K# ا�	ھ�?  

  مR$ Oل آ�	� ا���Eب وا$�	�ر ا2,�ء م���I ا��-�"�Hت وا��-�"H	O  -3د

    -4د



 امتحان شفوي محاضرة نظرية   النظم االدارية قدير ت معرفة وفهم  2  الرابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   صور الالمركزية االدارية  معرفة وفهم  2  الخامس

 تحريريامتحان  محاضرة نظرية   تقدير الالمركزية االدارية  معرفة وفهم  2  السادس

التنظيم االداري في  معرفة وفهم  2  السابع 

 العراق 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

التنظيم قبل دستور  معرفة وفهم  2  الثامن 

2005 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

التنظيم بعد دستور  معرفة وفهم  2  التاسع 

2005  

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

اختصاصات مجالس  معرفة وفهم  2  العاشر

  المحافظات 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

اختصاصات الرقابة  معرفة وفهم  2  الحادي عشر 

  االدارية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

حل مجلس  معرفة وفهم  2  الثاني عشر 

  المحافظات 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية 

رؤوساء الوحدات  معرفة وفهم  2  الثالث عشر 

 االدارية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  المحافظ  معرفة وفهم  2  الرابع عشر 

الموارد المالية  معرفة وفهم  2  الخامس عشر

 للمحافظة 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

  

  

  

  

  
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ��� ���اد� ا����
� ا�������� .1

�ن ا  ا��
� ا����� / ا����� .2�
� –���� ا���  م 

 105pe ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �رس اول–ا���-�� ا,و�*  ا�(�ا�) ا��� '�&% $�#� 

5. �-0�ر ا�� � أ23ل ا�01�ر ا���- 

6. �5
 2017-2016 ا�67% / ا�

ت ا��را���  .7 
 1 (ا���2) �د ا�� � � ا�(� 

8.  ;<�ر'@ إ �اد ھ=ا ا�A 29/1/2017 

 أھ�اف ا����ر .9

ية واهم مبادئ االقتصاددراسة االقتصاد وسوق العرض والطلب واملشاكل االقتصادية والدخل القومي –علم االقتصاد هدف 

 والدخل القومي واهم مبادئ االقتصاد اجلزئي 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

ت ا����� وط�اCD ا������ وا����� وا������ .10��F� 



  ا,ھ�اف ا����$��  -أ

6د -1أ��G� ����I  �* $#� ا��(دئ ا,�Jا� � 
'  

�ق وا���ض وا�I�J -2أ
�I $�2ة  �* �7ھ�� ا�Jا� �J�'  

�م ا,&�ى  -3أ���  G��  �� ا,��6د �

 -4أ

  -5أ

   -6أ

����ر.  -ب � �<Fا� ��Aر   ا,ھ�اف ا��#

  ا����1% – 1ب

  ا,��5(ط  – 2ب

1ت ا,��6د'�  – 3ب�J6��� �$���  

     -4ب

 ط�اCD ا������ وا�����      

  

- �'�1�Qات 73�  

 power pointا���Fام  -

 

 ط�اCD ا������      

-  �'�'�1A رات ا&�(

73�'� ا&�(رات  -  

ت -�  ا,��1

  

 

  ا,ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

�I  �* ا����1% ا���� وا,��6دي -1جJا� � 
'  

�ق وا���F0 ا����-2ج
  درا�� -�� ا�

�ن  -3ج�  اھ��� ا,��6د ��ا$� ���

�ن   -4ج���1ت و G�� ا,��6د ��J6� T�Q�A  

  

 ط�اCD ا������ وا�����     

-  �'�1�Qات 73� 

 ا���U وا��7
رات -

  power pointا���Fام  -

  

 

 ط�اCD ا������    

  

-  �'� ا&�(رات 73

- �'�'�1A رات ا&�(

ت -�  ا,��1

  

 



  

 ا�(��5 ا�����1  .11

1 -  ����Jا����رة ا�� I�2مبادئ علم االقتصاد / د. عبد الكرمي احلسناوي       ا� 


�� ( ا��6در)  - 2�Dا�� Vمبادئ علم االقتصاد د. عبد املنعم السيد علي   ا���ا�  

   -أ#� *<� ا�I�2 وا���ا�V ا��� '

 ( ا���Gت ا������، ا���ر'� ،..) 
 التوجد

 X������ا�V ا,� ، ��� التوجد  ب_ ا���ا�V ا,���2و

  

  

  

�'� ا����ر ا��را��  .12JA �J& 

  

. �6F6Fال وا��
�% ا,�Zو ����ت �]% ا�� �Q�$� ��\ ا��Qا  

   
  

  ول الفصل اال
  علم االقتصاد  

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   مقدمة علم االقتصاد   معرفة وفهم  1  االول

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  النظرية االقتصادية  معرفة وفهم  1  الثاني

عالقة علم االقتصاد  معرفة وفهم  1  الثالث 

 بالعلوم االخرى 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   المشكلة االقتصادية  معرفة وفهم  1  الرابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   الحاجات البشرية  معرفة وفهم  1  الخامس

�ر ا�[�6F ). - د Jظ�; وا���  ا��#رات  ا���� وا���5��� ( ا��#رات ا_&�ى ا������� ������ ا��

1ت -1د�J6ق . –���$� ا���
  ا,��6د'� ودرا�� -�� ا�

�ق . -2د
ت ا��J�� `�Q X��  ����7 ا,��7دة �` ا�

�ق ا���7�ح وا,��6د ا��1 $� �5ء ا��و�� .   ا ��د -3د
دئ ا�)�  

    -4د



 تحريريامتحان  محاضرة نظرية   الفعالية االقتصادية  معرفة وفهم  1  السادس

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  الطلب  معرفة وفهم  1  السابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  جدول الطلب  معرفة وفهم  1  الثامن 

العوامل المحددة  معرفة وفهم  1  التاسع 

 للطلب 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   معرفة الطلب  معرفة وفهم  1  العاشر

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   نظرية سلوك المستهلك  معرفة وفهم  1  الحادي عشر 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية   العرض  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  االنتاج  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  االسواق  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  سوق االحتكار  معرفة وفهم  1  الخامس عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني  

 علم االقتصاد  

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

  امتحان شفوي  محاضرة نظرية   الدخل القومي   معرفة وفهم  1  االول

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  الدخل القومي معرفة وفهم  1  الثاني

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  العوامل المؤثرة للالنتاج  معرفة وفهم  1  الثالث 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   توزيع الدخل القومي  معرفة وفهم  1  الرابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   الفائدة  معرفة وفهم  1  الخامس

 تحريريامتحان  محاضرة نظرية   الربح معرفة وفهم  1  السادس

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  النقود معرفة وفهم  1  السابع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية  انواع النقود  معرفة وفهم  1  الثامن 



 امتحان شفوي محاضرة نظرية  النظم النقدية  معرفة وفهم  1  التاسع 

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   المصارف المركزية  معرفة وفهم  1  العاشر

 امتحان شفوي محاضرة نظرية   المصارف التجارية  معرفة وفهم  1  الحادي عشر 

 امتحان تحريري محاضرة نظرية   التجارة الخارجية  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

 مناقشة  محاضرة نظرية  اهمية التجارة  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 مناقشة  محاضرة نظرية  ميزان المدفوعات  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

 مناقشة  محاضرة نظرية  سعر الصرف  معرفة وفهم  1  الخامس عشر

 
 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

  ���� ا�����ن \���اد  ��م�� ا����
� ا�������� .1

� ا���م�� / ا����� .2
�   ا��
 !���ن  �م ا��

  !%�ء اداري  ���  341AJ ا�� / رم� ا����ر .3

� ا�/�.� ا�- *�, أ*(�ل ا�'%�ر ا����&� .4�
�0 

5. �1
 ا�234 ا��را�� ا6ول 2017-2016 ا�234 / ا�

  �� � ا�.� ��ً  1 (ا�(��) �د ا�
� �ت ا��را���  .6

 29/1/2017 �0رA@ إ �اد ھ=ا ا��>;  .7

 أھ�اف ا����ر .8

تعريف الطلبة مبفهوم القضاء املزدوج ومصادر املشروعية وانواع الدعوى االدارية كدعوى االلقاء ودعوى التعويض ودعوى 

القضاء الكامل وبيان اختصاص القضاء االداري يف العراق واعطاء قرارات قضائية صادرة بشأن اختصاص حماكم قضاء 

 ذه القرارات وحتليل هذه القرارات والتعليق عليها والتوصل اىل املبادئ املوظفني وحماكم القضاء االداري واوجه الطعن

  القانونية اليت تتضمنها هذه القرارات . 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

9. � م���Fت ا����� وط�اCD ا������ وا����� وا�����



 ا6ھ�اف ا������H . -أ

� ا���اق  -1أH م ا��%�ء ا6داري�J4م �A�'0   

� ا���اق -2أH �3ص ا��%�ء ا6داري�Lا  

 ا��اع ا�� �وى ا6دار�A  -3أ

 او�P ا�/�O �����6ء  -4أ

  �ض ا6&(�م ا��%���D ا��3درة مO م'��� ا��%�ء ا6داري  -5أ

   -6أ

  ا6ھ�اف ا���Jر��0 ا��F>� ������ر.  -ب 

� – 1بH ا��3در �� وم�ى ا�/.�!P  �- ا�'(D�%ا�� �   م���H م�ا&2 ا>�ار ا�'(

                    ا�� �وى ا6دار�A  – 2ب

 0'��2 ا���ارات ا6دار�A وا������J��  C  – 3ب

 

      �       ط�اCD ا������ وا����

  

  ا �اد و0'%�� م��� � مO ا���ارات ا��%���D ذات ا��T��� ��3ع ا��'��Tة 

 �J1�%�0 �  ا����اض ھ=ه ا���ارات مW ا�/�.� و���ن م�J4م�J واھ� ا��.�دئ ا�������� ا��

 

      � ط�اCD ا�����

  

 ��A�/� ع�Tض ا����  �H بY/ر�� ا��Zمpower point    

 ��D�%ا���رارت ا�� O  �J0������� �.�/ا �اد ا�  

  ا���Lر ا�\� ا�������ت مO &�] ا����Tع وا���4ھ�� ا�������� 

 

  ا6ھ�اف ا���.��1 وا������  -ج

  ا�����C وا��'��O  2 ا���ارات ا��%���D .ا��
�ب م�Jرات -1ج

  ا��
�ب م�Jرات ا �اد ا���اD_ وا���اD^ ا�������� .-2ج

 م�Jرات ا��4(�� ا����C وا��'���� . ا��
�ب  -3ج

     � ط�اCD ا������ وا����

 �4��Fم.�دئ م O�%�0 � �ض ا6&(�م ا��%���D ذات ا��.�دئ ا���P��Z وم��ر���J مW ��^ ا6&(�م ا��
  وم��ر���J مW م'��� ا��ول ا�L6ى . 

    � ط�اCD ا�����

  

-  -�  �J0�����0 وا �اد �J0�Z!�1ا���ارات .&%�ر ا�/�.� وم 

-  . �J���%م O  �J�Z!�1ذات ا���3 وم ��D�%ا���ارات ا�� Oم � ���  ا&%�ر ا�/�.� ��

 

3� ا��`ھ���� ا���Jرات  ا���م� و - د FZى ا������� ������� ا���ظ�; وا��/�ر ا��Lbرات ا�Jا������1 ( ا��
.(  

   م�Jرات ا�����C  �- ا6&(�م ا��%���D . -1د

  ا6&(�م ا�������� مO ا���ارات ا��%���D .م�Jرات ا��1.�ط -2د

  . م�Jرات ا �اد ا6&(�م وا���ارات ا��%���D  -3د
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 ا�(�, ا����رة ا��/����  - 1
 القضاء االداري  –د. وسام العاين  -

 حماضرات يف القضاء االداري د. تغريد حممد -


�� ( ا���3در) - 2�Dا�� Wا���ا�  

 القضاء االداري  –د. وسام العاين   -

 القضاء االداري  –د. غازي فيصل  -

  

 ا�(�, وا���ا�W ا��� �J� -<�A   -أ

 (..، �Aت ا������، ا����رY� ( ا��
  القضاء االداري  -د. حممد علي جواد

 ا�(�, وا���ا�W ا��� �J� -<�A   -ب

 (..، �Aت ا������، ا����رY� ( ا��
  موقع جملس شورى الدولة 

 

 

  

11.  �A�/0 �/L. ا����ر 

 ��Hري و���ا�� WTا�� Wم �Jوم��ر�� P0�<�3�Lا���اق وا �H ت ا��%�ء ا6داريY�)Z0 O  تYAا���� ��درا
  . ��2005���ر ا���اق 

  

  

   عملي قضاء اداري ول: الفصل اال
  

 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

تمييز القضاء االداري  1  االول

  عن القضاء العادي 

انواع االنظمة 

  القضائية 

شرح المحاضرة 

  شفويه 

االمتحانات 

  التحريريية 

نشأة وتطور القضاء  1  الثاني

 المزدوج في العراق 

القضاء االداري في 

 العراق 

اعداد قرارات 

 قضائية حديثة

االمتحانات 

 اليومية 

اختصاصات  - 1  الثالث 

محكمة القضاء 

 االداري 

انواع المحاكم 

 االدارية 

الطلب من 

 الطلبة اختصار 

تعليقات الطلبة 

على القرارات 

 وتقيمها 

اختصاص محكمة قضاء  1  الرابع 

 الموظفين 

تطور القضاء 

  االداري في العراق 

التحضير في  قرارات حديثة 

المحاضرة من 

 قبل الطالب 



التعديل  - 1  الخامس

الخامس ق. م. 

 .ش.د

الطعن باالحكام 

  القضائية 

االمتحانات   تعليق الطلبة 

  التحريريية 

 دعوى االلغاء  - 1  السادس

ودعوى  -

 التعويض

انواع الدعاوي 

  االدارية 

االمتحانات  على القرارات 

 اليومية 

  الشروط الشكلية  1  السابع 

 الشروط الموضوعة 

تعليقات الطلبة  تحديد المبادئ   اوجه الطعن 

على القرارات 

 وتقيمها 

التمييز بين الشروط  1  الثامن 

 الشكلية والموضوعة 

القانونية التي  قرار قضائي 

 تتضمنها 

التحضير في 

المحاضرة من 

 قبل الطالب 

القارات  قرار قضائي شروط قبول الطعن  1  التاسع 

  القضائية 

االمتحانات 

  التحريريية 

تحديد عيوب القرار  1  العاشر

 االداري 

االمتحانات  عرض برنامج  اوجه الطعن بااللغاء

 اليومية 

الحادي 

  عشر 

 Power قرار قضائي  عيب االختصاص  1

point 

تعليقات الطلبة 

على القرارات 

 وتقيمها 

التحضير في  تحديد المبادئ  قرار قضائي  عيب االنحراف  1  الثاني عشر 

المحاضرة من 

 قبل الطالب 

تحديد التناسب  1  الثالث عشر 

 والمالئمة 

القانونية التي  قرار قضائي 

 تتضمنها 

االمتحانات 

  التحريريية 

القارات  قرار قضائي   عيب الشكل  1  الرابع عشر 

  القضائية 

االمتحانات 

 اليومية 

الخامس 

  عشر 

 Power قرار قضائي   عيب مخالفة القانون  1

point 

تعليقات الطلبة 

على القرارات 

 وتقيمها 

 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ���اد ا����
� ا�������� .1

�ن  ا��
� ا������ / ا����� .2�
� ا���م–���� ا���  

�ن ا��#���ة RLA 462 ا�� / ر�� ا����ر .3��   

 ا�0�رس ا.ول\��+�� را���  ا�*�ا�( ا��� )�'& %�$� .4

1�ر ا����4  أ�02ل ا�1#�ر ا����+� .5+ 

6. �5
 2017-2016 ا�67& / ا�

 ���4 ا�*���4  2 (ا���0)�4د ا�
��4ت ا��را���  .7

8.  ;<� �A 29/1/2017ر)@ إ�4اد ھ=ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

وماهي التزامات احملاماة مع نفسة  موكلة وكيفية اقامة  1965لسنة  173بقانون احملاماة رقم دف هذة املادة اىل التعريف 
للمهنة من خالل دور نقابة وحقوق وواجبات وحصانة احملامني فضالً عن بيان التنظيم القانوين الدعوى وشرحها وكيفية اقاممتها 

 احملامني وبيان طبيعتها القانونية وطبيعة القرارات الصادرة منها يف مسائل القبول باالنتماء واالنضباط واالشرتاكات .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

�ت ا����� وط�اCD ا������ وا����� وا������ .10�F� 



  ا.ھ�اف ا����%��  -أ

7
� وز��DG 1أ� I� ���#و%$� ا���ا��ت ا�� �%���  

  ���%� و%$� ����7 ا����& �����4وى وا��Aب ا��#���ة -2أ

 ��A ��7#�)� ا.�=ار وو>��� ا�L ا����4 ���4 -3أ

�� ��$�5 ا��#���ة -4أ�� درا�� وA#��& ا����M5 ا���

�ق ووا*�ت و+�6��ت ا��#���   -5أ�+ �%��� 

�ن ا���ا � . درا�� ��Oق +C ا.  -6أ��� ��#��� %� ا������� 

   ا.ھ�اف ا��$�ر��A ا��F>� ������ر.   -ب 

  وى ا��
�ب  ا���رة L�4 ا���ا%�� �����4– 1ب

���A  – 2ب*Q5*�ط ا.د�� ا���ا L�4 ب ا���رة�
  ا��

  ا��
�ب ا���رة L�4 ����7 ا���ز ا�����Gت �����رات – 3ب

  دور ����� ا��#�����M5A �% R �$��5 ا��#���ة .    -4ب

 ط�اCD ا������ وا�����      

  

1 - . �$�S �5ة و��T�#ب %� ا��GOر�� ا��Sري و��
 ا���ء ا��#��Tة 72�)�ً �I اA*�ع ا.���ب ا.��7

2 -  ����4 ID� و 

3 -  . ��#�T�A ت�OOF� &�4رة و�*
  ��2�A ا���5ط ا��$�� L�4 ا�

  

 

 ط�اCD ا������      

 ��Sر�� ا�GOب %� ا��#��Tة  -

-  �(�7Sت ا��� ا.��#�

  ا.��#���ت ا��#�)�)�  -

  

  

 

�ا��� وا������ .  -ج�  ا.ھ�اف ا�

���A-1ج*Q5*�ط ا.د�� ا���ب �$�رات ا����07 وا�
  وا����C وا��#��&  ا��

  ا��
�ب �$�رات ا���ا%I وا��0��� ا.%��ء �$�-2ج

  ا��
�ب ا���ب ا���S �5 وا��Oح ا�����  -3ج

  ا��
�ب �$�رات ا���5 ا�*�5ء ا�$�دف   -4ج

 ا��
�ب �$�رة ا����07 وا�*#] ا����رن  -5ج

 ط�اCD ا������ وا�����     

  

  ا��>; ا�=ھ�5 وط�ح ا.راء وا.%�0ر ا����ر�� و���ر��$� �I ا��ا I ا����� %� ا���اق -

 

 ط�اCD ا������    

  

1�ر ا�GOب ���#��Tة و��Sر��$� وا��*�ھ� L�4 ا���دة ا������  -+ 

-  . \��O�� �5ر ا����� وا�=ھ�Oا�� ������  
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1 -  ����Oحماضرات خاصة ملهنة احملاماة        ا��0\ ا����رة ا�� 


�� ( ا���6در)  - 2�Dا�� I  ا���ا
  التنظيم القانوين ملهنة احملامات يف العراق د. تغريد حممد -
  احملاماة ، احملامني ، احملاماة يف الشريعة االسالمية   -

 ا��0\ وا���اI ا��� )�>L �$�   -أ

 ( ا���Gت ا������، ا����ر)� ،..) 
 جملة نقابة احملامني  -

 I ا�� ، ���ب_ ا���اI ا.���0و
 _����� ا.

 موقع نقابة احملامني  -

 املواقع القانونية املتخصصة هليئة احملاماة .  -
 

  

 ا��*�ل  .12

 

�ن ا��#���ة ا���ا � ا���)� . -�  C� �A و��ا�� ا���ا��R ا����ر�� ا�#�)�Q و��Sوع  �

  

  

  

  ول الفصل اال
  قانون المحاماة 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 
  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 
  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

التعريف بمهنة  2  االول
المحاماة 

  وخصائصها 

عرض االراء   مفهوم المحاماة 
  القانونية 

  امتحان تحريري

�ر ا��6FS ). - د Oظ�; وا���  ا��$�رات  ا����� وا���5��� ( ا��$�رات اa'�ى ا������� ������� ا��

  R�0�A ا�R� )(�F ���ر�� �$�5 ا��#���ة -1د

  R�0�A ا�R� )(�F ا����ف L�4 اھ� ا��*�دئ �$=ة ا��$�5 -2د

  R�0�A ا�R� )(�F ا�����& �I ا���1ة وز��DG ا��#���R-3د

  �$�رات ا�4اد ا��#��Tة وا���D$� وادارA$�  -4د

  �$�رات ا��I� &4�7 ا�GOب وا���Gء  -5د         

 �patshow$�رات ا���Fام ا�#���ب وا���ض  – 6د         



اصول المهنة  2  الثاني
 التأريخية 

التطور التاريخي لمهنة 
 المحاماة 

والفقهية 
 والتاريخية 

 امتحان شفوي

المحاماة في  2  الثالث 
الشريعة 

 االسالمية 

المحاماة في الشرائع 
 القديمة 

الخاصة بمهنة 
 المحاماة 

حضور الطلبة 
 للمحاضرة 

التعريف بغايات  2  الرابع 
 المهن 

وااليتعانة   تنظيم مهنة المحاماة 
 بنصوص قانون 

 اسئلة الطلبة 

خصائص  2  الخامس
وميزات التنظيم 

 النقابي 

االهتمام   المحاماة النافذ   اهمية التنظيم النقابي 
بالنقاشات حول 

المواضيع 
 المطروحة 

تنظيم المهنة  2  السادس
من قبل نقابة 

 المحامين 

تنظيم مهنة المحاماة في 
  العراق .

  امتحان تحريري رقم 

نشوء نقابة  2  السابع 
المحامين 
االسباب 

 والخصائص 

نقابة المحامين في 
 العراق 

 امتحان شفوي  1965/ 173

مقارنة تنظيم  2  الثامن 
المهنة مع 

 الدول االخرى 

مميزات نقابة المحامين 
 في العراق 

حضور الطلبة  عرض المحاضرة 
 للمحاضرة 

شروط ممارسة  2  التاسع 
 المهنة 

 اسئلة الطلبة   شفوياً  اكتساب صفة المحامين 

دور النقابة في  2  العاشر
انتماء 

 المحامين 

االهتمام  ومناقشة الطلبة   اجراءات االنتماء 
بالنقاشات حول 

المواضيع 
 المطروحة 

دور المحامين  2  الحادي عشر 
في الحياة 
 القضائية 

نطاق حق االستعانة 
  بمحام 

  تحريريامتحان  واالجابة 



 امتحان شفوي عن استفساراتهم   حقوق المحامي  اتعاب المحامي  2  الثاني عشر 

المشورة  2  الثالث عشر 
 والتوكل 

حضور الطلبة   بخصوص   واجبات المحامي 
 للمحاضرة 

  في الجلسة  2  الرابع عشر 
  خارج الجلسة 

 اسئلة الطلبة  مواضيع  حصانة المحامي 

التقاعد حقوق  2  الخامس عشر 
وانضبط 
  المحامي

تقاعد  -
 المحامين 

 انضباط  -

االهتمام  مهمة 
بالنقاشات حول 

المواضيع 
 المطروحة 

 

 

 

  
  



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ���� ا�����ن\����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

� / ا����� .2����� ا�
�   ا��
  ا���ما��

 344LM ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �!�" #$�% � ( �5ا��4 ا��23 وا01/م ) ا$���ري\��رس اول \ا���(�� ا�)��)�  ا�'�ا�& ا��

 (�7ر ا����0 ا��را��� أ:�9ل ا��78ر ا����(� .5

6. �3
 2017-2016( ا�=># ا1ول )  /        ا�=># / ا�

 ���0 ا�'���0 2 (ا��9�)�0د ا�
��0ت ا��را���  .7

 �E 29/1/2017ر%D إ�0اد ھAا ا��@?  .8

 أھ�اف ا����ر .9

وحيدد للطلبة وسائل هذا يهدف اىل التدريسي تعريف الطلبة اىل االحكام  العامة هلذا القانون وصلة حبرية التعبري والصحافة والنشر 

 القانون يف حتديد مسؤولية االعالم والناشر واالصحفي املهين ملا حيدد حقوقهم والتزامهم وما يرتتب عليهم على ذلك من اثار قانونية

وتزويد الطالب باملعلومات القانونية الالزمة حول القوانني املنظمة للنشر واالعالم يف العراق والعالقة بني تلك القوانني وغريها من 

 القوانني االخرى .

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10. � ����Jت ا����� وط�اGH ا������ وا����� وا�����



  -ا1ھ�اف ا����"�� : -أ

� (�ود (�%� ا01/م وا��23 -1أ��E  

� ا���ا��ت ا01/��-2أ!"  

� (��ق ا01/�� -3أ��Eو �!" 

� ا�����5 ا��M�0 ��H�7 ا01/م وا��23-4أ��E 

 ا����%? �����ا��4 ا����N3 �/0/م وا��23  -5أ

 �5/0 �5ا��4 ا��23 وا01/م �����ا��4 ا1$�ى   -6أ

   ا1ھ�اف ا��!�ر��E ا��J@� ������ر.  -ب 

  ا��S'���ت ا����H�7 ا��J@� �����3ز�0ت ا01/م– 1ب

  ���ن ����5ت �0# ا01/�� وط�ق E/"�!� – 2ب

� ا���8E U��S# ا�T3 ا�������  – 3ب���E  

     -4ب

      � ط�اGH ا������ وا����


�S�� �3'���ت ����0 و��H�75 وا��اء  -E �%�N� ة�X�8� �25�3ت (�ل ا01/م� 

 ا���25�3 -

 ا����H# ا��9�1و���  -

  ا�M�0 ����9 ا�
'�رة  -

 

      � ط�اGH ا�����

����0ت �>��ة ��4 ا��S'� ا���X�8%4 ����@# ا�M (��ل ا�����8ت %���� ط�ح "�9ة ���25�3 ��4  -�
#��2���  

  وا�8��1ن ا�2=�ي ، ا�8��1ن ا���8%�ي -

  

  

 

  ا1ھ�اف ا����ا��� وا������  -ج

  زرع ا���� ا1$/��5 ��ى ا�U��S  -1ج

  ^�س [��"� ا������ وا�����  -2ج

  ���3E ا���2ر ��ھ��� ا01/م "� ��2ا��0� وا�)��"� -3ج

    -4ج

  

     � ط�اGH ا������ وا����

  ��X�8ات :=�%� 

  ا��0_ وا1ر:�د 

 

    � ط�اGH ا�����

  

- �N)/ا�� 

  ا�������  -

  

 



  

 ا�'��3 ا�����8 .11

  

1 -  ����Sا����رة ا�� U�9اليوجد كتاب منهجي         ا� 


�� ( ا��>�در)  - 2�Hهناك العديد من التشريعات والقرارات والبحوث     ا���ا�` ا��  

 ا�U�9 وا���ا�` ا��� %�@M �!�   -أ

 ( ا���/ت ا������، ا����ر%� ،..) 
 اليوجد

ب_ ا���ا�` ا��9�1و��� ، ��ا5` 
 b�����1ا 

 اليوجد           

  

 

  

12.  � $�SE �S%� ا����ر ا��را�

 

  

��ا��� ا���ا��4 ا������� ����23 وا01/م وا����ر�� ��4 �>�@!� ��29? 40 ا��d5�3 وا����رض ��3!� . 
 �!�%��Eو �<�Jا�� ��U ا�4�S "�!� ا��م ا��!�ت وا����8% e�8ر و����ا���ا��4 ��ا"�� ��� f�E �9نE e�8�

  و"��ً ������ن . 

  
 

  ول الفصل اال
  اختيارية )قوانين النشر واالعالم ( مادة 

 

مخرجات   الساعات   االسبوع 

  التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

التعريف بمفهوم  2  االول

  االعالم 

  امتحان شفوي  تحليل النصوص   مفهوم االعالم والنشر 

االصول التاريخية  2  الثاني

لقوانين النشر 

 واالعالم 

التطور التاريخي حسب  

 كل نظام عالمي 

 تحريري امتحان  تناول القانونية التي ت

� ا��hھ���� ا��!�رات  ا����� و - د <J2ر ا��Sى ا������� ������� ا���ظ�? وا���$jا������3 ( ا��!�رات ا
.(  

  ار:�د ا��S'� ا�M ا1ط/ع M�0 ا���ا�U ا���S�8 ���=�9 -1د

  (U ا��ط4  -2د

  �'A ا�H�S=��  -3د

    -4د



عالقة قوانين  2  الثالث 

 النشر واالعالم 

العالقة بفروع القانون 

 العام 

حضور الطلبة  تنظيم النشر 

 للمحاضرة 

العالقة بفروع القانون  بالقوانين االخرى  2  الرابع 

  الخاص 

 اسئلة الطلبة  واالعالم 

عالقة قوانين  2  الخامس

النشر واالعالم 

 بالقوانين االخرى

العالقة بفروع القانون 

  الدولي 

كقانون النشر 

 والمطبوعات 

المناقشات بين 

اساتذة المادة 

 والطلبة 

عالقة قوانين  2  السادس

النشر وال 

بالقوانين االخرى 

 اعالم

 ) لسنة206رقم (  العالقة بقانون العقوبات 

1968 

  امتحان شفوي

   2  السابع 

النقد وحرية 

 االعالم 

شروط الحدود الفاصلة 

 بينهما 

وقانون حماية 

 الصحفيين 

 تحريري امتحان 

التنظيم الدستوري  2  الثامن 

 للنشر واالعالم 

تناول النصوص المتعلقة 

 بالنشر 

حضور الطلبة  لسنة  219رقو (

 للمحاضرة 

التنظيم الدستوري  2  التاسع 

 للنشر واالعالم 

واالعالم الواردة في 

 205دستور 

 اسئلة الطلبة  2011

التعريف بمحكمة  2  العاشر

 النشر واالعالم 

التطور التاريخي تشكيل 

  المحكمة 

المناقشات بين  وقانون شبكة 

اساتذة المادة 

 والطلبة 

التعريف بمحكمة  2  الحادي عشر 

 النشر واالعالم 

االختصاص الجزائي 

  والحد من المحاكمة 

  امتحان شفوي االعالم العراقي 

التعريف بمحكمة  2  الثاني عشر 

 النشر واالعالم 

 تحريري امتحان  )26رقم (  الطعن بأحكام المحكمة 

التعريف بمحكمة  2  الثالث عشر 

 النشر واالعالم 

حضور الطلبة   2016لسنة  دور المحكمة 

 للمحاضرة 

التعريف بمحكمة  2  الرابع عشر 

 النشر واالعالم 

وقانون نقابة  في توسيع مبادئ 

 الصحفيين

 اسئلة الطلبة 

التعريف بمحكمة  2  الخامس عشر

 النشر واالعالم 

) لسنة 76رقم ( حرية االعالم في العراق 

1970 

المناقشات بين 

اساتذة المادة 

 والطلبة 

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد  ا����
� ا�������� .1

�ن /   ا��
� ا������ / ا����� .2� ���� ا���

�ن   107ILLl ا�� / ر�� ا����ر .3�  / ��!  ��را�� ا���

�رس اول + +���  او�( ��)�'  ا�&�ا�% ا��� $�!  #�"� .4� / 

�ر ا���4' ا��را���  أ�12ل ا�0/�ر ا����)� .5/( 

6. �5
 2017-2016 ا�67  / ا�

 )1( (ا���1)�4د ا�
��4ت ا��را���  .7

8.  ;<� �A 29 /1/2017ر$@ إ�4اد ھ=ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

�اع ��ن ، ا�7
�� ا���A ، ن���ن ، ا��E�� �FG ا��$E وا�����ن و��A$7' ، ا����ف �4( ��6در ا����#"� �&�دئ ا���
�ن . � ا���

 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Mت ا����� وط�اJK ا������ وا����� وا������ .10



  

 ا����#� وا�7"�  -أ

����1$� -1أNن ������ ا��  E�1�A ا��0�O6� �#��� E� P��Oت ا���

���   -2أ���F Qط��� ����A  

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

�ع   -ب S����� �<�Mا��"�رات ا�  

  ا������  – 1ب

5
�خ  – 2ب��Nا  

  ا����ف �4( ا���0�O6ت  – 3ب

     -4ب

 ط�اJK ا������ وا�����      

 ����A+ �&�Oر��ت ا��U� + �$�V�  ��S�0ات 

  

 

 ط�اJK ا������      

 ا���0ن ��6#  -

-  ���  ا���0ن $

 

  �"�رات ا����17 -ج

  ا���رة �4( ا���5ش -1ج

  ا���رة �4( ا������  2ج

  ا���رة �4( اN����5ج  -3ج

    -4ج

  

 ط�اJK ا������ وا�����     

 ��S�0ات  -

  ��UF�5ت  -

 

 ط�اJK ا������    

-  �UF�5ا��  

  

 

�ر ا��6MU ). - د Oظ�; وا���  ا��"�رات  ا����� وا���5��� ( ا��"�رات ا\!�ى ا������� ������� ا��

  ا������ -1د

  ا�&0[ -2د

  اN����5ج -3د

    -4د
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: ����Oا���اءات ا��  

 ا�65�ص ا\�����  �

 ��P ا����ر �

 أ!�ى      �

 كتب املقرر 

و�UA  �4( �&�  ا���aل ���O&�ت !�>� ( 
ورش ا���  وا��ور$�ت وا�&�����ت 

( ��� وا���اQF ا��1�Nو

 

  �&� )�4  �UA��4 ( و����Nت ا���Mا�
 P$ف وا���ر�ا���aل ��S�0ات ا�/�

 ( ��� ا��"�5 وا��را��ت ا����ا

 

  

�$� ا����ر  .12OA �O! 

�دة  -���$� ا���7ادات ا��OA�0$[ وA 

�اQF ا����0 ا�( ز$�دة �4د  -� ��
 ���4 ا�&�2��4ا�
��4ت ا���ر$

  الفصل االول 

 مدخل لدراسة القانون 

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

دراسة نظرية   تعريف القانون  معرفة وفهم  1  االول

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

العالقة بين القانون  معرفة وفهم  1  الثاني

 والدين واالخالق 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

االختالف بين  معرفة وفهم  1  الثالث 

 القانون واالخالق 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

فعيهؤهشم 

  يثؤهسهخ?سوالمناقشة 

دراسة نظرية  طبيعة القانون  معرفة وفهم  1  الرابع 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

االمتحان الشوفي دراسة نظرية المفهوم االسالمي  معرفة وفهم  1  الخامس



وتطبيقية   للقانون 

  وتحليلية  

  والتحريري

  والمناقشة 

مميزات القانون في  معرفة وفهم  1  السادس

  االسالم 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  القانون الطبيعي  معرفة وفهم  1  السابع 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

نظرية ارسطو  معرفة وفهم  1  الثامن 

 وبالتوس

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  المدرسة االلزامية  معرفة وفهم  1  التاسع 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   المدرسة التاريخية  معرفة وفهم  1  العاشر

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

الحادي 

  عشر 

مدرسة التضامن  معرفة وفهم  1

  االجتماعي 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   القانون والمجتمع  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  امتحان  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  مصادر القانون  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

الشوفي االمتحان 

  والتحريري

  والمناقشة 

االمتحان الشوفي دراسة نظرية  الدين  معرفة وفهم  1الخامس 



وتطبيقية   عشر

  وتحليلية  

  والتحريري

  والمناقشة 

  

  الفصل الثاني 

  

مخرجات التعلم   الساعات   االسبوع 

  المطلوبة 

اسم الوحدة او 

  الموضوع /

  طريقة التقييم   طريقة التعلم 

دراسة نظرية   شروط العرف  معرفة وفهم  1  االول

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

مميزات وعيوب  معرفة وفهم  1  الثاني

 االعراف 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  العدالة  معرفة وفهم  1  الثالث 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

فعيهؤهشم 

  يثؤهسهخ?سوالمناقشة 

دراسة نظرية  القرارات القضائية معرفة وفهم  1  الرابع 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

  التشريعات  معرفة وفهم  1  الخامس

  ميزات التشريعات 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   انواع التشريعات  معرفة وفهم  1  السادس

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية  التقنين  معرفة وفهم  1  السابع 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

 االمتحان الشوفي

  والتحريري

  والمناقشة 

االمتحان الشوفي دراسة نظرية  تفسير القانون  معرفة وفهم  1  الثامن 



وتطبيقية 

  وتحليلية  

  والتحريري

  والمناقشة 

الحاجة الى تفسير  معرفة وفهم  1  التاسع 

 القانون 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

دراسة نظرية   انواع التفسير  معرفة وفهم  1  العاشر

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

الحادي 

  عشر 

تصنيف القانون  معرفة وفهم  1

  الدولي 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

القانون الدولي  معرفة وفهم  1  الثاني عشر 

الخاص / القانون 

  الدولي العام 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

القانون الدستوري /  معرفة وفهم  1  الثالث عشر 

 القانون االداري 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

القانون المالي /  معرفة وفهم  1  الرابع عشر 

 القانون الجنائي 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 

الخامس 

  عشر

القانون المدني /  معرفة وفهم  1

 القانون التجاري 

دراسة نظرية 

وتطبيقية 

  وتحليلية  

االمتحان الشوفي 

  والتحريري

  والمناقشة 
 


