
النظام /فصلي

المفرداتعدد الوحداتعدد الساعاتالمادة
عملي /نظري

تمھید                     4نظريالقانون الدستوري
١-    نشأة القاعدة القانونیة

٢-     فروع القانون
٣-     تعریف القانون الدستوري

٤-    نشأتھ وتطوره
الباب األول 

نظریة الدولة
الفصل األول 
أصل الدولة 

المبحث األول :
النظریات التیوقراطیة 

المبحث الثاني 
نظریة العقد االجتماعي 

المبحث الثالث 
نظریة القوة 

المبحث الرابع 
نظریة األسرة 

المبحث الخامس
نظریة التطور التاریخي

الفصل الثاني
الدولة وأركانھا

المبحث األول : تعریف الدولة 
المبحث الثاني : أركان الدولة 

المبحث الثالث : خصائص الدولة 
الفصل الثالث 

أنواع الدول
المبحث األول : الدولة الموحدة البسیطة 

المبحث الثاني : الدولة االتحادیة (المركبة)

جدول المناھج الدراسیة  ( المرحلة االولى )
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المطلب األول : االتحاد الشخصي 
المطلب الثاني : االتحاد الحقیقي 
المطلب الثالث : االتحاد ألتعاھدي
المطلب الرابع : االتحاد المركزي 

المطلب الخامس : دراسة لبعض الدساتیر التي أخذت باالتحاد المركزي 
الباب الثاني 

نظریة الدستور
الفصل األول : 

مصادر القواعد الدستوریة 
المبحث األول : 

القواعد الدستوریة المكتوبة 
المبحث الثاني :

العرف الدستوري

الفصل الثاني :
مفھوم الدستور
المبحث األول :

طبیعة القواعد الدستوریة
المبحث الثاني :
أنواع الدساتیر

المبحث الثالث :
مبدأ سمو الدستور

المبحث الرابع :
الرقابة على دستوریة القوانین

الفصل الثالث : 
تعطیل وإلغاء القاعدة الدستوریة

المبحث األول : 
تعطیل الدستور

المبحث الثاني :
إلغاء الدستور
الباب الثالث 

التاریخ الدستوري العراقي
الفصل األول :
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الحیاة الدستوریة في العراق قبل سنة ١٩٢٥ 
المبحث األول : 

العراق في ظل الحكم العثماني
المبحث الثاني :

العراق في ظل االحتالل البریطاني وحتى إعالن دستور سنة ١٩٢٥ 

الفصل الثاني : 
النظام السیاسي في العراق في ظل دستور سنة ١٩٢٥

المبحث األول :
إقامة دستور سنة ١٩٢٥

المبحث الثاني :
خصائص القانون األساسي وطریقة إقامتھ

المبحث الثالث: 
تفسیر الدستور والرقابة على دستوریة القوانین

المبحث الرابع :
ھیئات السلطة

الفصل الثالث :
دساتیر العراق في ظل النظام الجمھوري من سنة ١٩٥٨وحتى سنة ٢٠٠٣

المبحث األول : 
دستور سنة ١٩٥٨

المبحث الثاني :
دستور ٤ نیسان لسنة ١٩٦٣

المبحث الثالث :
دستور ٢٢ نیسان لسنة ١٩٦٤

المبحث الرابع :
دستور ٢٩ نیسان لسنة١٩٦٤

المبحث الخامس : 
دستور سنة ١٩٦٨
المبحث السادس :

دستور سنة ١٩٧٠

الفصل الرابع :
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النظام السیاسي في العراق بعد ٩/٤/٢٠٠٣
المبحث األول : 

فترة الحكم اإلداري ومجلس الحكم 
المبحث الثاني : 

قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة  
المبحث الثالث : دستور العراق لسنة ٢٠٠٥

المفردات3نظريتاریخ القانون

مفردات مادة تاریخ القانون- المرحلة األولىوالقانون الروماني
الكورس األول 

أ -    التاریخ العام للقانون:-
١-    العصور التاریخیة وعصور ما قبل التاریخê المجتمع البدائي ê النظام القانوني المیداني= أثار النظم القانونیة البدائیة.

٢-    نشوء القانون وتطوره :- الحكم اإللهيê العرف التقنین
٣-    تطور القانون ووسائله :- الحیله القانونیةê مبادئ العدالة التشریع.

ب- القانون الروماني:- 
١- النظام السیاسي والقانوني للدولة الرومانیة:- النظام السیاسي في العصر الملكي والجمهوري واإلمبراطوري- مصادر القانون الروماني في العصر الملكي والجمهوري واإلمبراطوري.

٢- المركز القانوني للفرد في القانون الروماني :- األساس الذي تقوم علیه االسره في القانون الروماني. الزواج شروطه أنواعه في القانون الروماني. السلطة األبویة- الموت المدني- 

الوصایة القوامة.
٣- قواعد تنظیم المعامالت المالیة:- األشیاء واألموال وتقسیماتها في القانون الروماني- الملكیة أنواعها طرق اكتسابها حمایتها - الحقوق المقرره على ملك الغیر - نظریة االلتزام - تعریف 

االلتزام أركانه- مصادره- تقسیمه.
ج- تاریخ القانون العراقي بعد الفتح اإلسالمي:- 

١- عصر القانون اإلسالمي :- انتشار القانون اإلسالمي وأثاره ê مصادر القانون اإلسالميê نظم القانون اإلسالميê ازدهار المذاهب الفقهیة. 
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٢- عصر القانون الحدیث:- التنظیمات العثمانیة. االحتالل البریطاني. مرحلة الحكم الوطني . الحكم الملكي. 

الكورس الثاني
قانون حمورابي
أ -    مقدمة 

١-    نبذه عن قانون حمورابي.
١-    مصادر قانون حمورابي ومضمونه.

٢-    خصائص قانون حمورابي.

٣-    االنتقادات الموجهة لقانون حمورابي.

ب-نظم القانون العام
١- نظام الحكم. 

٢- النظام اإلداري. 
٣- النظام المالي. 

٤- النظام العقابي. 
٥- النظام القضائي. 

ج-نظم القانون الخاص
١- طبقات المجتمع . 

٢- الزواج- الخطبة- اآلثار المالیة- انحالل الزواج.
٣- الرق. مصادره والمركز القانوني للرقیق. 

٤- الملكیة. 
٥- االلتزامات. 
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٦- التشریعات االقتصادیة والتجاریة.   

المفردات2نظريمدخل الشریعة
مفردات الكورس األول    االسالمیة

-       الحكم الشرعي
-       التعریف بالحكم الشرعي وبیان أنواعه .

-       عناصر الحكم الشرعي.

-       خصائص الحكم الشرعي.

-       مصادر الحكم الشرعي.

-       المصادر األصلیة: القرآن الكریم والسنة النبویة.
-       المصادر التبعیة.
-       الفقه اإلسالمي.

-       التعریف بالفقه اإلسالمي.
-       نشوء الفقه اإلسالمي ومراحل تطوره وممیزاتها.

مفردات الكورس الثاني 
-       أهم المذاهب الفقهیة اإلسالمیة الحیة وأصولها.

-       أبواب الفقه اإلسالمي.
-       مقاصد الشریعة.

-       المقصد العام للشریعة اإلسالمیة.
-       أسس التشریع اإلسالمي.
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-       طبیعة الحق والقیود الواردة علیه.

-       طرق الموازنة بین الحقوق وموقف الشریعة اإلسالمیة في النزعتین الفردیة واالجتماعیة.

-       شرح بعض القواعد الكلیة في الفقه اإلسالمي.

المفردات /نظریة القانون3نظريمدخل لدراسة 
-        التعریف بالقاعدة القانونیةê معناهاê خصائصهاê تمییزها عما سواها .القانون/القسم االول

-        مصادر القاعدة القانونیة .

-        المصادر الرسمیة� المصادر غیر الرسمیة.
-        وظیفة القانون� المذهب الفردي� المذهب االشتراكي � موقف الدستور والقانون العراقي منها.

-        أقسام القانون – فروع القانون – التقسیم الثنائي- التقسیم الثالثي- وحدة القانون .
-        تقسیمات قواعد القانون – القواعد اإلمرة - القواعد المفسرة

-        القسم الثاني – نظریة الحقالقسم الثاني
-        التعریف بالحق – طبیعة الحق- عناصر الحق- أركان الحق – مصادر الحق ( الوقائع القانونیة- التصرفات القانونیة ).

-        أقسام الحق: من حیث مدى حمایة القانون له
-        أنواع الحقوق من حیث عناصرها

-        أنواع الحقوق المدنیة
-        الشخصیة

-        الشخصیة الطبیعیة وممیزتها
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-        الشخصیة المعنویة وطرق كسبها

المفردات2نظرياالقتصاد
الفصل األول :-

الفصل التمهيدي: طبيعة علم االقتصاد
مقدمة : نشأة علم االقتصاد
أوال: تعريف علم االقتصاد

ثانيا: النظرية االقتصادية
ثالثا: االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي 

رابعا: طرق البحث االقتصادي 
١-  المنهج االستنباطي
٢-  المنهج االستقرائي

٣-  طرق التحليل االقتصادي

خامسا: عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى 
سادسا: القوانين االقتصادية 

سابعا: الحكم التقديري والحكم التقريري 
ثامنا: النظام االقتصادي 

تاسعا: المشكلة االقتصادية 
١-  طبيعة المشكلة االقتصادية

٢-  الحاجة االقتصادية
٣-  السلع

 عاشرا: الفعاليات االقتصادية
اإلنتاج،التبادل ،التوزيع،االستهالك 
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الباب األول
الطلب والعرض

الفصل األول: الطلب
أوال: معنى الطلب 
١-  قانون الطلب

٢-  جدول الطلب

٣-   منحى الطلب
ثانيا: العوامل المحددة للطلب 

ثالثا: أنواع الطلب 
رابعا: مرونة الطلب 

١-  مرونة الطلب السعرية
٢-  مرونة الطلب الدخلية

٣-  مرونة الطلب السعرية المتقاطعة
٤-  مرونة الطلب والتغيرات في اإليراد الكلي

٥-  العوامل المؤثرة في مرونة الطلب
٦-  أهمية مرونة الطلب واستخدماتها

الفصل الثاني: نظرية سلوك المستهلك 
أوال: النظرية الكالسيكية سلوك المستهلك (نظرية المنفعة)

١-  فروض النظرية
٢-  المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

٣-  العالقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية
٤-  لغز القيمة
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٥-  توازن المستهلك
٦-  فائض المستهلك

ثانيا : النظرية الحديثة لسلوك المستهلك 
١-  معنى منحى السواء

٢-  خارطة السواء

٣-  خواص منحنيات السواء

٤-  المعدل الحدي لإلحالل
٥-  خط السواء

٦-  توازن المستهلك في النظرية الحديثة
الفصل الثالث: العرض 

أوال: تعريف العرض
١-  قانون العرض

٢-  جدول العرض

٣-  منحى العرض

ثانيا: العوامل المؤثرة في العرض 
ثالثا: مرونة العرض

١-  مرونة العرض والزمن
٢-  انتقال منحى العرض

 رابعا: سعر التوازن 
الباب الثاني 

اإلنتاج والتكاليف واإليرادات 
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الفصل الرابع : نظرية اإلنتاج 
أوال: دالة اإلنتاج  

١-  األجل القصير واألجل الطويل
٢-  النسب الثابتة والنسب المتغيرة

  
ثانيا: قانون الغلة المتناقصة 

١-  الناتج الكلي والمتوسط والحدي
٢-  تقييم قانون الغلة المتناقصة
الفصل الخامس: عوامل اإلنتاج 

           أوال: العمل
١-  عرض العمل

٢-  نظرية السكان
ثانيا: األرض 

ثالثا: رأس المال 
          أنواع رأس المال 

رابعا: التنظيم 

الفصل السادس : التكاليف 
أوال: تعريف التكلفة 
ثانيا: أنواع التكاليف 

١-  التكاليف في األجل القصير
٢-  التكاليف في األجل الطويل
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الباب الثالث
األسواق وتحديد األسعار 

تمهيد: مفهوم السوق ووظائفه وأنواعه 
الفصل الثامن: سوق المنافسة الكاملة 

       أوال: منحى الكلب في المنافسة الكاملة 
       ثانيا: التوازن في سوق المنافسة الكاملة 

      ثالثا: الصناعة والمشروع 
١-  توازن الصناعة

٢-  توازن المشروع
الفصل التاسع: سوق االحتكار 

           أوال: مصادر االحتكار 
           ثانيا: السعر واإليراد الحدي 

          ثالثا : توازن المحتكر 
الفصل العاشر: سوق المنافسة االحتكارية 

        أوال: طبيعة المنافسة االحتكارية 
        ثانيا: التوازن في سوق المنافسة االحتكارية 

الفصل الحادي عشر: سوق احتكار القلة 
الفصل الثاني 

الباب الرابع 
الدخل القومي والتوزيع 

الفصل الثاني عشر : الدخل القومي 
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أوال: تعريف الدخل القومي
ثانيا: أهمية دراسة الدخل القومي

ثالثا: الناتج المحلي اإلجمالي
رابعا: طرق احتساب الدخل القومي

خامسا: الدخل القومي النقدي والحقيقي 
سادسا: العوامل المؤثرة في مستوى الدخل واالستخدام

سابعا: النظرية الحديثة في الدخل واالستخدام 
١-  العالقة بين الدخل واالستخدام

٢-  االستخدام الكامل
٣-  محددات الدخل القومي

٤-  تحديد مستوى توازن الدخل

المضاعف
مبدأ التعجيل 

الفصل الثالث عشر: توزيع الدخل القومي
تمهيد 

أوال: األجور
١-  األجور النقدية واألجور الحقيقية

٢-  نظريات األجور
ثانيا: الفائدة 

١-  عرض الفائدة

٢-  نظريات عرض الفائدة
٣-  الفائدة وتكوين رأس المال
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ثالثا: الربح
١-  الربح االقتصادي والربح المحاسبي

٢-  نظريات الربح
٣-  لماذا تختلف اإلرباح

رابعا: الريع
١-  مفهوم الريع

٢-  شبه الريع

٣-  نظرية ريكاردو في الريع
                  

الفصل الرابع عشر : التوزيع في االقتصاد االشتراكي
        أوال: خصائص االقتصاد االشتراكي 
        ثانيا: اإلنتاج في االقتصاد االشتراكي
        ثالثا: التوزيع في االقتصاد االشتراكي

        رابعا: األسعار في االقتصاد االشتراكي 
الباب الخامس 

النقود والمصارف والتجارة الخارجية 
الفصل الخامس عشر: النقود 

      أوال: المقايضة 
      ثانيا: تعريف النقود 
      ثالثا: وظائف النقود
      رابعا: أنواع النقود 

      خامسا: النظم النقدية 
الفصل السادس عشر: المصارف 
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      أوال: المصارف التجارية 
      ثانيا: البنوك المركزية 

الفصل السابع عشر: التجارة الخارجية 
      أوال: التجارة الخارجية والتجارة المحلية  

      ثانيا: أهمية التجارة الخارجية 
      ثالثا: أسباب التجارة الخارجية 
      رابعا: نظرية التجارة الخارجية 

      خامسا: ميزان المدفوعات وسعر الصرف 
١-  ميزان المدفوعات

٢-  سعر الصرف

    سادسا: السياسة التجارية 
١-  مفهوم السياسة التجارية
٢-  أنواع السياسة التجارية

٣-  أدوات السياسة التجارية

مبحث تمهیدي3نظريعلم االجرام
التعریف بعلم اإلجراموالعقاب

أوال : تطور الفقه الجنائي وظهور علم اإلجرام
ثانیا : تعریف علم اإلجرام
ثالثا : موضوع علم اإلجرام

رابعا : مفهوم الجریمة
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خامسا : األشخاص محل بحث علم اإلجرام
سادسا : وظائف علم اإلجرام

سابعا : فروع علم اإلجرام
ثامنا : أثر دراسات علم اإلجرام في القانون الجنائي

ـ الفصل األول ـ
أسالیب البحث العلمي للسلوك اإلجرامي

المبحث األول : أسالیب البحث االجتماعیة
المبحث الثاني : أسالیب البحث الفردیة

ـ الفصل الثاني ـ
االتجاهات العلمیة في تفسیر السلوك اإلجرامي

المبحث األول : التفسیر البایولوجي
     المطلب األول : المدارس التكوینیة

-         الفرع األول : المدارس التكوینیة التقلیدیة
-         الفرع الثاني : المدارس التكوینیة الحدیثة

     المطلب الثاني : المدارس النفسیة
-         الفرع األول : المدارس النفسیة التقلیدیة
-         الفرع الثاني : المدارس النفسیة الواقعیة

المبحث الثاني : التفسیر االجتماعي للسلوك اإلجرامي
     المطلب األول : المدارس الجغرافیة
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     المطلب الثاني : المدارس االشتراكیة 
     المطلب الثالث : المدارس االجتماعیة الفرنسیة
     المطلب الرابع : المدارس االجتماعیة األمریكیة 

المبحث الثالث : االتجاه التكاملي في تفسیر السلوك اإلجرامي التفسیر اإلسالمي للسلوك اإلجرامي ٠
ـ الفصل الثالث ـ

عوامل السلوك اإلجرامي
المبحث األول : العوامل الفردیة
      المطلب األول : الوراثة 
      المطلب الثاني : الجنس
      المطلب الثالث : السن

المبحث الثاني : العوامل البیئیة
      المطلب األول : عالقة الوسط المفروض بالظاهرة الجرمیة

-         الفرع األول : األسرة
-         الفرع الثاني : المسكن

      المطلب الثاني : عالقة الوسط العرضي بالظاهرة الجرمیة
-         الفرع األول : المدرسة
-         الفرع الثاني : المهنة

-         الفرع الثالث : الخدمة العسكریة

      المطلب الثالث : عالقة الوسط المختار بالظاهرة الجرمیة
-         الفرع األول : العمل
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-         الفرع الثاني : األصدقاء
-         الفرع الثالث : األسرة الخاصة بالفرد

(( مبادئ علم العقاب ))
مبحث تمهیدي

التعریف بعلم العقاب
-         المطلب األول : مفهوم علم العقاب

-         المطلب الثاني : صلة علم العقاب بالعلوم الجنائیة
-         المطلب الثالث : مصادر علم العقاب

-         المطلب الرابع : نشأة وتطور علم العقاب
-         المطلب الخامس : القوانین الخاصة بالتنفیذ العقابي

ـ الفصل األول ـ 
(( المؤسسات العقابیة ))

المبحث األول : التطور التاریخي للمؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : السجون في القرون الوسطى
-         المطلب الثاني : السجون في العصر الحدیث

-         المطلب الثالث : السجون في العصر اإلسالمي
-         المطلب الرابع : تطور المؤسسات العقابیة في العراق

المبحث الثاني : نظم المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : النظام الجمعي

-         المطلب الثاني : النظام االنفرادي
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-         المطلب الثالث : النظام المختلط

المبحث الثالث : أنواع المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : المؤسسات العقابیة المغلقة

-         المطلب الثاني : المؤسسات العقابیة المفتوحة
-         المطلب الثالث : المؤسسات العقابیة شبه المفتوحة

-         المطلب الرابع : أنواع المؤسسات العقابیة في القوانین العربیة

ـ الفصل الثاني ـ
(( دور المؤسسات العقابیة في تنفیذ الجزاء الجنائي ))

المبحث األول : دور المؤسسات في تنفیذ العقوبة
-         المطلب األول : مفهوم العقوبة
-         المطلب الثاني : أنواع العقوبة

-         العقوبات البدنیة
-         العقوبات السالبة للحریة

-         العقوبات المالیة

المبحث الثاني : دور المؤسسات في تنفیذ التدابیر االحترازیة
-         المطلب األول : مفهوم التدابیر
-         المطلب الثاني : أنواع التدابیر

-         المطلب الثالث : شروط التدابیر

ـ الفصل الثالث ـ
(( المعاملة العقابیــة ))
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المبحث األول : المعاملة داخل المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : التصنیف

-         المطلب الثاني : الرعایة الصحیة والعالج الطبي
-         المطلب الثالث : التعلیم والتهذیب

-         المطلب الرابع : العمل
-         المطلب الخامس : الرعایة االجتماعیة واتصاالت النزیل

-         المطلب السادس : انضباط النزالء

المبحث الثاني : المعاملة خارج المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : اإلفراج الشرطي

-         المطلب الثاني : إیقاف تنفیذ العقوبة
-         المطلب الثالث : االختبار القضائي

المبحث الثالث : الرعایة الالحقة
المبحث األول : التطور التاریخي للمؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : السجون في القرون الوسطى
-         المطلب الثاني : السجون في العصر الحدیث

-         المطلب الثالث : السجون في العصر اإلسالمي
-         المطلب الرابع : تطور المؤسسات العقابیة في العراق

المبحث الثاني : نظم المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : النظام الجمعي

-         المطلب الثاني : النظام االنفرادي
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-         المطلب الثالث : النظام المختلط

المبحث الثالث : أنواع المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : المؤسسات العقابیة المغلقة

-         المطلب الثاني : المؤسسات العقابیة المفتوحة
-         المطلب الثالث : المؤسسات العقابیة شبه المفتوحة

-         المطلب الرابع : أنواع المؤسسات العقابیة في القوانین العربیة

ـ الفصل الثاني ـ
(( دور المؤسسات العقابیة في تنفیذ الجزاء الجنائي ))

المبحث األول : دور المؤسسات في تنفیذ العقوبة
-         المطلب األول : مفهوم العقوبة
-         المطلب الثاني : أنواع العقوبة

-         العقوبات البدنیة
-         العقوبات السالبة للحریة

-         العقوبات المالیة

المبحث الثاني : دور المؤسسات في تنفیذ التدابیر االحترازیة
-         المطلب األول : مفهوم التدابیر
-         المطلب الثاني : أنواع التدابیر

-         المطلب الثالث : شروط التدابیر

ـ الفصل الثالث ـ
(( المعاملة العقابیــة ))
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المبحث األول : المعاملة داخل المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : التصنیف

-         المطلب الثاني : الرعایة الصحیة والعالج الطبي
-         المطلب الثالث : التعلیم والتهذیب

-         المطلب الرابع : العمل
-         المطلب الخامس : الرعایة االجتماعیة واتصاالت النزیل

-         المطلب السادس : انضباط النزالء

المبحث الثاني : المعاملة خارج المؤسسات العقابیة
-         المطلب األول : اإلفراج الشرطي

-         المطلب الثاني : إیقاف تنفیذ العقوبة
-         المطلب الثالث : االختبار القضائي

المبحث الثالث : الرعایة الالحقة

المفردات1نظرياصول البحث 
أوال- اختيار المشكلة القانونية القانوني

١- سبل اختيار المشكلة القانونية 
٢- االعتبارات التي تتحكم في اختيار المشكلة القانونية 

  أ- مدى استحواذ المشكلة على اهتمام الباحث 
 ب- هل باستطاعة الباحث مواصلة البحث 

 ج- ما الجديد الذي يضيفه البحث إلى المعرفة القانونية 
 د- هل تصلح المشكلة موضوعا ألطروحة علمية 
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ثانيا- جمع مادة البحث القانوني وتوزيعها 
١- أساليب جمع مادة البحث القانوني 

أ- قراءة المصادر المحصورة 
ب- إعداد االستبيانات 
ج- جمع اإلحصائيات 

د- المقابالت
٢- تدوين المعلومات والمراجع 

 أ- تدوين المعلومات 
ب- تدوين قائمة المصادر والمراجع 

٣- إعداد خطة البحث 
أ- وضع خطة البحث 

ب- بيان مضمون الخطة 
ج- التوازن والتناسق في خطة البحث  

ثالثا- كتابة البحث القانوني 
١- أسلوب كتابة البحث القانوني 

٢- اإلشارة إلى الهوامش 
  أ- ترقيم الهوامش 

  ب- حاالت كتابة الهوامش 
٣- إعداد قائمة المراجع والمصادر بشكلها النهائي 

٤- طبع ونشر البحث القانوني 
 

رابعا- تقييم البحث القانوني 
١- النواحي الموضوعية 
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 أ- عنوان البحث 
ب- اختيار مشكلة البحث القانوني 

ج- الجديد في البحث القانوني 
د- الهدف من البحث القانوني 

ه- األمانة العلمية 
٢- النواحي الشكلية 

أ- خطة البحث 
ب- أسلوب الباحث 

ج- لغة الباحث 
د- كتابة الهوامش  

ه- قائمة المصادر والمراجع 

المفردات2نظريحقوق االنسان
المقدمة الفصل الثاني

ماهية حقوق اإلنسان 
ما هو اإلنسان

ما هي حقوق اإلنسان  
أوال:- تاريخية حقوق اإلنسان

١- حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة 
أ- حقوق اإلنسان في الحضارات العراقية 

ب- حقوق اإلنسان في الحضارات اليونانية 
ج- حقوق اإلنسان في الحضارات الرومانية 

د- حقوق اإلنسان في الحضارة الفارسية 
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٢- حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية
 أ- حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية 

ب- حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية   
ج- حقوق اإلنسان في اإلسالم

٣- حقوق اإلنسان في العصور الوسطى 
 أ- حقوق اإلنسان في ظل سيطرة الكنسية واإلقطاع 

ب- اإلقطاع ومسألة حقوق اإلنسان  
ج- حقوق اإلنسان في المؤسسة الملكية (الملك) وحقوق اإلنسان

٤- حقوق اإلنسان في المذاهب والمدارس والنظريات السياسية 
أ- المذاهب البروتستانتي ونظرية الحقوق الطبيعية 

ب- حقوق اإلنسان من منظور نظريات العقد االجتماعي 
٥- حقوق اإلنسان في شرعات الحقوق وإعالناتها والثورات ودساتيرها 

أ- ثورات الغرب وحقوق اإلنسان 
ب- إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي

ج- ثورات الشرق وحقوق اإلنسان

ثانيا :- حقوق اإلنسان  التحديد والتعريف واألصناف
١- حقوق اإلنسان وأصنافها والترابط بينها   

أ- حقوق اإلنسان الفردية وحقوق اإلنسان الجماعية 
ب- حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق اإلنسان المدنية والسياسية 

ج- حقوق اإلنسان الحديثة(الحق في التنمية ، الحق في بيئة نظيفة ، الحق في التضامن ، الحق في اإلسالم )
د- الترابط بين حقوق اإلنسان ككل اليتجزأ

٢-  العالقة بين حقوق اإلنسان والحريات العامة في المواثيق الدولية والدساتير العربية 
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 أ –حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية 
ب- حقوق اإلنسان في الدساتير العربية

ثالثا:- االعتراف الدولي واإلقليمي والوطني بحقوق اإلنسان في التاريخ الحديث والمعاصر
 ١- االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان منذ الحرب العالمية األولى 

   أ- عصبة األمم المتحدة ومسالة حقوق اإلنسان 
  ب- األمم المتحدة وتطور مضمومة حقوق اإلنسان 

  ٢-  االعتراف اإلقليمي بحقوق اإلنسان 
  أ- االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ١٩٥٠ 

 ب- االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٩٦٩ 
 ج- الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان ١٩٨١ 

 د- الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ١٩٩٧ 
٣- المنظمات غير الحكومية وحقوق اإلنسان

أ- اللجنة الدولية للصليب األحمر وحقوق اإلنسان 
ب- منظمة العفو الدولية وحقوق اإلنسان 

ج- منظمة مراقب حقوق اإلنسان 
د- منظمة صحفيون بال حدود 

ه- منظمة أطباء بال حدود 
و- المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

٤- حقوق اإلنسان في الدساتير العراقية بين النظرية والتطبيق 
ا- حقوق اإلنسان في العهد الملكي في ظل الدستور ( القانون األساسي) 

ب- حقوق اإلنسان في الدستور الجمهوري األول  لعام ١٩٥٨ 
ج- حقوق اإلنسان في ظل دستور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ 
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د- حقوق اإلنسان في الجمهورية الرابعة ( ١٩٦٨ – ٢٠٠٣ )
ه- حقوق اإلنسان في ظل الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ 

رابعا:- ضمانات واحترام وحماية حقوق اإلنسان
 ١- الضمانات الدستوري والقانونية لمنظومة حقوق اإلنسان

  أ- الضمانات الدستوري لحقوق اإلنسان
  ب- ضمانات حقوق اإلنسان في مبدأ سيادة القانون  

  ج- ضمانات حقوق اإلنسان في الرقابة الدستورية 
  د- الضمانات في حرية الصحافة والرأي العام 

٢- ضمانات واحترام وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي   
أ- دور المنظمات غير الحكومية في احترام وحماية حقوق اإلنسان 
ب- ضمانات واحترام وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي

٣- دور المنظمات اإلقليمية في ضمان واحترام حقوق اإلنسان
أ- االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان عام ١٩٥٠ 

ب- منظمة الدول األوربية 
ج- دور المنظمة الوحدة اإلفريقية في ضمان واحترام حقوق اإلنسان 

د- دور جامعة الدول العربية في ضمان واحترام حقوق اإلنسان العربي 
ه- دور المنظمات الوطنية غير الحكومية في احترام وضمان حماية حقوق اإلنسان المصادر الرئيسية للموضوع

كتاب حقوق اإلنسان،تأليف الدكتور (حافظ علوان حمادي الدليمي)،جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، بغداد ،٢٠٠٩ )

المفردات2نظريحاسبة
* مقدمة الى علم الحاسوب:

_تعريف الحاسوب
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_مزايا الحاسوب
_انواع الحاسوب

_الية عمل الحاسوب
_مكونات الحاسوب

(Operating systems )انظمة التشغيل *
_تعريف انظمة التشغيل ووظائفها

_تعريف واجهة المستخدم وفوائدها
_امثلة ألشهر انظمة التشغيل

_تعريف الويندوز وخصائصه وشرح مكوناته 
     *تفاصيل واجهة الويندوز وايعازاتها

( Microsoft word )تعريف برنامج الطباعة *
* كيفية فتح ملف word  وخزنه والتعامل معه

Wordالطباعة في الـ *
_اعداد الصفحة
_كيفية الكتابة

_التعامل مع النص
Wordالجدول في نظام الـ*

_تكوين الجدول
_دمج وحذف الخاليا

_تقسيم الخاليا وترتيبها
(Microsoft Office Powr Point)برنامج العروض التقديمية*

(Powre Point) تعريف برنامج العروض التقديمية_
      واالشرطة الرئيسية في البرنامج
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     _كيفية فتح ملف(Power Point) وخزنه والتعامل معه
   *استخدام القوالب الجاهزة وطريقة تكوين قالب جديد

   *ترتيب وتنسيق النصوص في العروض التقديمية
   _ادراج الصور والكائنات والفيديو في العروض التقديمية

   _عرض الشرائح على الشاشة
   _اعداد التأثيرات الفنية على العرض

(Internet & Email)االنترنيت والبريد االلكتروني*
  _ التعامل مع االنترنيت

  _ تصفح وحفظ صفحة على الويب
  _طباعة وحفظ نص في الويب

*البريد االلكتروني
_انشاء بريد الكتروني
_كتابة رسالة وارسالها

_خزن عنوان المتصلين
_الرد على الرسائل

_اعادة ارسالها الى متصلين اخرين

المفردات2نظرياللغة العربیة
١.القرآن الكريم: سورة يوسف (حفظ ١٠ آية)

٢.النصوص األدبية: عمرو بن كلثوم (حفظ ٧ أبيات)
*الشعر الجاهلي: عينة لقيط بن يعمر األيادي (حفظ ٧ أبيات)

*الشعر االسالمي: مريثة مالك بن الريب (حفظ ٧ ابيات)
*الشعر العباسي: نونية المتنبي في شعب بوان (حفظ ٧ ابيات)
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*الشعر الحديث: االسلحة واالطفال _بدر شاكر السياب_ مر القطار _نازك المالئكة (حفظ ٧ ابيات)
 محمد مهدي الجواهري_يادجلة الخير( حفظ ٧ ابيات)

٣.النحو والصرف:
*المبتدأ والخبر

*االفعال الناقصة (كان واخواتها)
*االحرف المشبهه بالفعل (ان واخواتها)

*العالمات االصلية والفرعية
*المفاعيل _الحال _التمييز_االستثناء

*التوابع
*العدد

*المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول)
*المجرد والمزيد

٤.االمالء:
*الحروف الشمسية والقمرية 

*كتابة الهمزة
*كتابة التاء

*عالمات الترقيم
المفردات1عمليالتطبیقات القضائیة
القانون الدستوري

المفردات
مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأهدافها

إشكال الرقابة على دستورية القوانين وامتيازات الرقابة القضائية
الرقابة على دستورية القوانين في العراق  

تشكيل المحكمة االتحادية العليا
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اختصاصات المحكمة االتحادية العليا وفقا لقانون المحكمة االتحادية العليا رقم (٣٠ )لسنة ٢٠٠٥ ودستور العراق لسنة ٢٠٠٥ 
اختصاص المحكمة االتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين  

أساليب تحريك الرقابة إمام المحكمة االتحادية العليا
اإلحالة من محكمة الموضوع

المواد االختیاریة

المفردات2نظريأ- علم االجتماع
القانوني

الفصل االول :-   القانون  والمجتمع  . 
تمهيد

اوال :-  فكرة القانون .
ثانيا :- القانون والضبط االجتماعي .

ثالثا :- المصادر االجتماعية للقانون . 
رابعا :- تطور القانون وعوامل التغير االجتماعي 

 .

الفصل الثاني :-  المذاهب المفسرة للقانون وعالقته بالعلوم االجتماعية االخرى  
تمهيد 

أوال :-  المذاهب المفسرة للقانون 
١: المذاهب القانونية الشكلية .

٢: المذاهب القانونية االجتماعية .
ثانيا :- عالقة القانون بالعلوم االجتماعية االخرى . 

ثالثا :- نشأة علم االجتماع القانوني  .



جدول المناھج الدراسیة  ( المرحلة االولى )

١: فقة القانون وعلم االجتماع .
٢: نشأة علم االجتماع القانوني . 

الفصل الثالث :-  نظريات علم االجتماع القانوني .
اوال :- النظرية البنائية الوظيفية . 

ثانيا:- النظرية البنائية الوظيفية الحديثة .
ثالثا :-  النظرية الماركسية .

الفصل الرابع :- المداخل النظرية الحديثة في علم االجتماع القانوني .
اوال :- المدخل النقدي .

ثانيا :- مدخل الصراع البنائي .
ثالثا :  المدخل السلوكي . 

رابعا :- المدخل االثنوميثودولجي . 
خامسا :- المدخل التنظيمي . 

الفصل الخامس :- سوسيولوجيا المهن القانونية .
اوال :- التحليل السوسيولوجي لتاريخ المهن القانونية  .

ثانيا  :- المدخل  المقارن ودراسة المهن القانونية  .
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ثالثا :- الثقافة والتنشئة القانونية  .
رابعا  :- البناء الجتماعي وااليدولوجيا القانونية . 

خامسا :- االخالق والمسؤولية المهنية القانونية  . 

الفصل السادس :- المحاكم كتنظيمات  .
اوال :- المداخل والنماذج العامة في دراسة المحاكم .   

ثانيا :- ادارة العدالة ودراسة نظريات التنظيم للمحاكم .  
ثالثا :- العمليات التنظيمية واالجرائية الداخلية .

رابعا :- السيطرة والصراع التنظيمي والمهني للمحاكم . 
خامسا :- تقييم الكفاءة والفاعلية للمحاكم . 

الفصل السابع :-  االصالح القضائي والتنمية  التشريعية والقانونية .
اوال :- التحليل السوسيولوجي لعملية والتنمية القانونية وصنع القانون .

ثانيا :- االصالح القضائي وحركة الدفاع االجتماعي .
ثالثا :- االصالح القضائي والشريعة االسالمية  .

رابعا :- االصالح القضائي والصراع بين السلطة السياسية والقضائية .
خامسا :-  تقديم المساعدات القانونية وعالقتها باالصالح القضائي . 

سادسا :- افاق التنمية القانونية واالصالح القضائي .

المواد االختیاریة
المفردات2نظريب-ادارة عامة
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مقدمة في اإلدارة العامة :- 
١- اإلدارة العامة 

٢- طبيعة اإلدارة العامة 
٣- عالقة اإلدارة العامة بالعلوم األخرى

٤- تطور دراسة اإلدارة العامة 
٥- مداخل دراسة اإلدارة العامة 

المبحث األول:- اإلطار الفكري لإلدارة العامة : 
١- المدرسة الكالسيكية (التقليدية )

٢- المدرسة التقليدية الحديثة (حركة العالقات اإلنسانية)
٣- النظريات التنظيمية الحديثة 

٤- نظرية z  في اإلدارة :( أو النظرية اليابانية في اإلدارة الحديثة) 
٥- الفكر اإلداري في اإلسالم

المبحث الثاني:التخطيط:
١- مفهوم التخطيط
٢- أهمية التخطيط
٣ – مزايا التخطيط 

٤- مقومات وأنواع التخطيط
٥- إعداد الخطة 

٦- معوقات التخطيط
٧- التخطيط في اإلسالم 

المبحث الثالث:التنظيم اإلداري:
١- مفهوم التنظيم 
٢- مبادئ التنظيم 

٣- التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي
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٤- التنظيم وإعادة التنظيم 
٥- مبادئ التنظيم اإلداري في اإلسالم

المبحث الرابع: اإلدارة المالية : 
١- النفقات العامة 
٢- اإليرادات العامة
٣- الموازنة العامة 

٤- قواعد الموازنة العامة 
٥- النظام المالي في الدولة اإلسالمية 

المبحث الخامس:إدارة الموارد البشرية :
 ١- مفهوم إدارة الموارد البشرية 
 ٢- أهمية إدارة الموارد البشرية 
٣- وظائف إدارة الموارد البشرية 

٤- الحصول على الموارد البشرية 
٥- تنمية الموارد البشرية 

٦- الوظيفة العامة في اإلسالم 
المبحث السادس :الرقابة اإلدارية :

١- مفهوم الرقابة والتقييم 
٢- أهمية الرقابة والتقييم 

٣- أهداف الرقابة اإلدارية 
٤- مبادئ الرقابة الفعالة 

٥- خطوات الرقابة 
٦- صور الرقابة 

٧- الرقابة من حيث مداها
٨- أدوات الرقابة 
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٩- أنواع الرقابة 
١٠- الرقابة في العهد النبوي والعهد الراشدي 

المبحث السابع:القيادة اإلدارية:
١- تعريف القيادة
٢- أهمية القيادة

٣- طرق اختيار القائد اإلداري
٤- نظريات القيادة

٥- أنواع القيادة 
٦- فعالية القيادة اإلدارية 

٧- القيادة اإلدارية في اإلسالم
المبحث الثامن:اتخاذ القرارات اإلدارية:

١- أهمية اتخاذ القرارات اإلدارية 
٢- مفهوم عملية اتخاذ القرارات 

٣- خصائص عملية اتخاذ القرارات 
٤- أنواع القرارات والمشكالت 

٥- حاالت اتخاذ القرارات 
٦- العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات 

٧- اتخاذ القرارات في الفكر اإلداري واإلسالمي
المبحث التاسع:االتصاالت اإلدارية:

١- مفهوم االتصاالت اإلدارية 
٢- أهمية االتصاالت اإلدارية
٣- عناصر االتصال اإلدارية

٤- أهداف االتصاالت اإلدارية 
٥- مقومات االتصاالت اإلدارية 
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٦- قنوات تدفق االتصاالت اإلدارية 
٧- طرق االتصاالت اإلدارية 

٨- معوقات االتصاالت اإلدارية 
٩- إسهامات الدين اإلسالمي في رفع فعالية نظام االتصاالت 

المبحث العاشر :األخالق واإلدارة العامة:
المبحث الحادي عشر:الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة اإلعمال

المبحث الثاني عشر : اإلدارة االليكترونية:
المواد االختیاریة

المفردات2نظريعالقات دولیة
الفصل األول : نشأة ومفھوم العالقات الدولیة

المبحث األول : نشأة العالقات الدولیة
المبحث الثاني : مفھوم العالقات الدولیة

المبحث الثالث : السیاسة الخارجیة والسیاسیة الدولیة والعالقات الدولیة
المبحث الرابع : القانون الدولي والعالقات الدولیة

المبحث الخامس : العالقات الدولیة بوصفھا حقال مستقال
الفصل الثاني : النظام الدولي – أطرافھ وخصائصھ

المبحث األول : في مفھوم النظام الدولي 
المبحث الثاني : خصائص النظام الدولي 

المبحث الثالث : وحدات النظام الدولي 
الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في العالقات الدولیة

المبحث األول : العامل الجغرافي 
المبحث الثاني : الموارد األولیة 

المبحث الثالث : السكان 
المبحث الخامس : العامل العلمي والتكنولوجي

المبحث السادس : العامل العسكري 
المبحث السابع : تأثیر صناع القرار في العالقات الدولیة 

الفصل الرابع : نظریات العالقات الدولیة
المبحث األول : النظریة في العالقات الدولیة

المبحث الثاني : المنھج التاریخي 
المبحث الثالث : المنھج األخالقي – المثالي 
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المبحث الرابع : المنھج القانوني 
المبحث الخامس : المدرسة الواقعیة 
المبحث السادس : المنھج السلوكي 

المبحث السابع : منھج النظام 
المبحث الثامن : نظریة التوازن


