
 المرحلة الثالثة

المفرداتعدد الوحداتعدد الساعاتالمادة
عملي/نظري

الباب االول في المبادئ واالصول3نظريالقانون الدولي العام
الفصل األول : في التعریف بالقانون الدولي العام .

المبحث األول: الخالف حول تعریف القانون الدولي العام .
المبحث الثاني: تمییز القانون الدولي العام من غیره .

المبحث الثالث : تسمیة القانون الدولي العام .
الفصل الثاني : طبیعة القانون الدولي العام .

أوال- الجزاءات الخالیة من االكراه .
ثانیا : الجزاءات التي تتضمن االكراه .

الفصل الثالث: أساس القانون الدولي العام
المبحث األول: المذهب اإلرادي     
المبحث الثاني: المذهب الموضوعي
المبحث الثالث : المدرسة السوفیتیة

الفصل الرابع : العالقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي
المبحث األول : نظریة ازدواج القانونین

المبحث الثاني: نظریة وحدة القانون
المبحث الثالث: المفاضلة بین النظریتین- علو القانون الدولي على القانون الداخلي 

الفصل الخامس : نطاق القانون الدولي العام
المبحث األول : القواعد الدولیة العالمیة

المبحث الثاني: القواعد القاریة

جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثالثة )
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المبحث الثالث : القواعد االقلیمیة
الفصل السادس : مصادر القانون الدولي العام

المبحث األول : المعاهدات
تعریف المعاهدة

المبحث الثاني : العرف الدولي
المبحث الثالث: مبادىء القانون العامة

المبحث الرابع: المصادر المساعدة
الفصل السابع : تدوین قواعد القانون الدولي العام

المبحث األول- الجهود غیر الرسمیة لتدوین القانون الدولي
المبحث الثاني- الجهود الرسمیة لتدوین القانون الدولي

الفصل الثامن: التطور التاریخي للقانون الدولي العام
المبحث االول- العصور القدیمة

المبحث الثاني- العصور الوسطى حتى معاهدة وستفالیا سنة ١٦٤٨
المبحث الثالث- العصور الحدیثة من معاهدة وستفالیا حتى الحرب العالمیة األولى

المبحث الرابع- العهد الحاضر من انتهاء الحرب العالمیة األولى حتى الوقت الحاضر
الباب الثاني

اشخاص القانون الدولي العام
القسم األول

الدولــة
الفصل األول: عناصر الدولة ومعیارها القانوني

التعریف بالدولة
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عناصر الدولة
المبحث األول- الشعب
المبحث الثاني- االقلیم

المبحث الثالث: التنظیم السیاسي والمعیار القانوني للدولة
الفرع االول- التنظیم السیاسي

الفرع الثاني- المعیار القانوني للدولة
الفصل الثاني: أنواع الدول

المبحث األول- الدول البسیطة والدول المركبة
المبحث الثاني- الدول تامة السیادة والدول ناقصة السیادة

الفصل الثالث: حیاة الدول
المبحث االول- نشأة الدول

المبحث الثاني- االعتراف بالدولة
المبحث الثالث- التغیرات التي تطرأ على الدولة

الفصل الرابع: المسؤولیة الدولیة
تعریف المسؤولیة الدولیة

المبحث األول- طبیعة المسؤولیة الدولیة وأنواعها واساسها
المبحث الثاني- شروط المسؤولیة الدولیة

المبحث الثالث- الحمایة الدبلوماسیة وشروطها
القسم الثاني

اشخاص القانون الدولي غیر الدول
الفصل االول: الكرسي البابوي ودولة الفاتیكان
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المبحث االول- التطور التاریخي
المبحث الثاني- دولة مدینة الفاتیكان

الفصل الثاني: المنظمات الدولیة
االعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة

شروط تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة الدولیة
الفصل الثالث: الفرد

المبحث األول- االتجاهات الفقهیة
المبحث الثاني- التعامل الدولي

الباب الثالث
الطرق السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة

الفصل األول: الطرق الدبلوماسیة
المبحث االول- المفاوضات

المبحث الثاني- المساعي الحمیدة
المبحث الثالث- الوساطة
المبحث الرابع- التحقیق

المبحث الخامس- التوفیق
الفصل الثاني: التسویة السیاسیة

المبحث االول- تسویة المنازعات الدولیة في عهد عصبة االمم ومیثاق االمم المتحدة
المبحث الثاني- تسویة المنازعات الدولیة عن طریق المنظمات االقلیمیة

الفصل الثالث: التحكیم
المبحث األول – التطور التاریخي للتحكیم
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المبحث الثاني- اجراءات وقرار التحكیم
الفصل الرابع: التسویة القضائیة

محكمة العدل الدولیة
المبحث االول- تكوین المحكمة

المبحث الثاني- اختصاصات المحكمة
الفرع االول- االختصاص القضائي
الفرع الثاني- االختصاص االفتائي

المبحث الثالث- االجراءات والقواعد التي تطبقها المحكمة
3نظريقانون العقوبات

المرحلة الثالثة- الجزء األولالقسم الخاص
المقدمة

مبحث تمهیدي
أوال: أقسام قانون العقوبات

ثانیا: العالقة بین القسم العام والقسم الخاص
ثالثا: نشأة وتطور القسم الخاص من قانون العقوبات

رابعا : أهمیة القسم الخاص
خامسا : تبویب القسم الخاص
سادسا: موقف المشرع العراقي

الفصل األول:
 الجرائم المخلة بالثقة العامة

المبحث األول:



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثالثة ) المرحلة الثالثة

 جریمة تزییف العملة واالوراق النقدیة
المطلب األول : المتطلبات الموضوعیة

الفرع األول : نشاط الجاني
الفرع الثاني : موضوع نشاط الجاني
المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة

الفرع األول: القصد العام
الفرع الثاني: القصد الخاص

المطلب الثالث : عقوبة الجریمة
الفرع األول : العقوبات األصلیة

الفرع الثاني: حاالت تشدید العقوبة
الفرع الثالث: االعفاء من العقاب

المبحث الثاني :
جریمة تزویر المحررات

المطلب األول : المتطلبات الموضوعیة
الفرع الثاني : الضرر

المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة
الفرع األول : القصد العام

الفرع الثاني : القصد الخاص
المطلب الثالث : عقوبة الجریمة

الفرع األول : عقوبة تزویر المحررات الرسمیة
الفرع الثاني : عقوبة تزویر المحررات العادیة
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الفرع الثالث : االعفاء من العقوبة
المبحث الثالث :

جریمة إستعمال المحررات المزورة
المطلب األول : المتطلبات المادیة

المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة
عقوبة الجریمة
الفصل الثاني :

الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة 
المبحث األول :

جریمة الرشوة وعرضها
المطلب األول : جریمة الرشوة

الفرع األول: ماهیة الرشوة
الفرع الثاني: المتطلبات الموضوعیة

الفرع الثالث : المتطلبات المعنویة
الفرع الرابع : عقوبة الجریمة

المطلب الثاني : جریمة عرض الرشوة 
الفرع األول: المتطلبات المادیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
المبحث الثاني:

جرائم االنتفاع من نفوذ الوظیفة 
المطلب األول: جریمة االختالس



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثالثة ) المرحلة الثالثة

الفرع األول : المتطلبات الموضوعیة
الفرع الثاني : المتطلبات المعنویة

المطلب الثالث : جریمة االضرار بمصلحة عامة للحصول على منفعة
الفرع األول : المتطلبات الموضوعیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
عقوبة الجریمة

المطلب الرابع : جریمة االنتفاع من االشغال او المقاوالت او التعهدات 
الفرع االول: المتطلبات الموضوعیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
عقوبة الجریمة

المطلب الخامس: جریمة االنتفاع من استخدام العمال
الفرع األول: المتطلبات الموضوعیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
عقوبة الجریمة
 الفصل الثالث:

الجرائم المخلة باالخالق واالداب العامة
المبحث األول:

جریمة االغتصاب
المطلب األول: المتطلبات الموضوعیة
الفرع األول : المواقعة غیر المشروعة

الفرع الثاني : انعدام رضاء المجني علیها
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المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة
الفرع األول: عقوبة المواقعة بعدم الرضاء

الفرع الثاني: عقوبة المواقعة بالرضاء
المبحث الثاني :

جریمة اللواط
المطلب االول: المتطلبات الموضوعیة

الفرع األول: فعل اللواط
الفرع الثاني: انعدام الرضاء

المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة 
المطلب الثالث: عقوبة الجریمة

المبحث الثالث:
جریمة المواقعة باالغواء بوعد الزواج

المطلب االول : المتطلبات الموضوعیة
الفرع االول: نشاط الجاني

الفرع الثاني: محل نشاط الجاني
المطلب الثاني : المتطلبات المعنویة

المبحث الرابع:
جریمة هتك العرض

المطلب األول: المتطلبات الموضوعیة
الفرع االول: نشاط الجاني

الفرع الثاني: انعدام الرضاء
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المطلب الثاني: المتطلبات المعنویة
الفرع االول: العلم

الفرع الثاني: االرادة
المطلب الثالث: عقوبة الجریمة

المطلب الرابع: أثر عقد الزواج في جرائم االغتصاب واللواط وهتك العرض
المبحث الخامس:

جریمة الفعل الفاضح المخل بالحیاء
المطلب االول: معنى الفعل الفاضح
الفرع الثاني: معیار االخالل بالحیاء

المطلب الثاني: جریمة الفعل الفاضح العلني
الفرع االول: المتطلبات الموضوعیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
المطلب الثالث: جریمة الفعل الفاضح غیر العلني

الفرع االول: المتطلبات الموضوعیة
الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة

عقوبة الجریمة

المفردات 3نظريقانون العقوبات
 الجزء الثانيالقسم الخاص

الفصل األول
الجرائم الواقعة على األشخاص
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-       أهمیتها
-       صورها

المبحث األول
الجرائم الماسة بحیاة اإلنسان

المطلب األول: جریمة القتل العمد
الفرع األول: المتطلبات الموضوعیة

أوال: محل الجریمة
ثانیا: نشاط الجاني (فعل االعتداء)

-       القتل لالمتناع
-       موقف المشرع العراقي من االمتناع

ثالثا: النتیجة الجرمیة (الوفاة)
-       الشروع في القتل

-       المساهمة الجنائیة

رابعا: عالقة السببیة بین فعل االعتداء والوفاة
١-  نظریة تعادل األسباب

٢-  نظریة السببیة المالئمة
٣-  نظریة السببیة المباشرة
٤-  موقف المشرع العراقي

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
أوال: العلم

-       القصد المباشر
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-       القصد االحتمالي
-       القصد الخاص

-       الخطأ في الشخصیة
-       وقت توافر القصد

-       اثبات القصد الجرمي

الفرع الثالث: عقوبة الجریمة
أوال: الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد

١-  سبق االصرار والترصد

٢-  استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة
أ -     استعمال مادة سامة

ب -   استعمال المواد المفرقعة أو متفجرة
٣-  القتل لدافع دنيء
٤-  القتل مقابل األجر

٥-  القتل باستعمال طرق وحشیة
٦-  قتل األصول

٧-  قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة
٨-  قتل شخصین فأكثر بفعل واحد

٩-  اقتران القتل العمد بجریمة أو أكثر من جرائم القتل العمد أو الشروع فیها
١٠-    ارتكاب القتل العمد تمهیدا الرتكاب جنایة أو جنحة

١١-    العود الى ارتكاب جریمة القتل العمد أو الشروع بها

ثانیا: االعذار المخففة لعقوبة القتل العمد
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١-  قتل األم لطفلها حدیث عهد الوالدة
٢-  القتل في حالة التلبس بالزنا

المطلب الثاني: جریمة التحریض أو المساعدة على االنتحار
الفرع األول: المتطلبات المادیة

أوال: نشاط الجاني
ثانیا: النتیجة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
الفرع الثالث: عقوبة الجریمة

-الظروف المشددة لعقوبة الجریمة
المطلب الثالث: جریمة االعتداء المفضي الى الموت

الفرع األول : المتطلبات المادیة
أوال: فعل االعتداء

١-  الجرح
٢-  الضرب

٣-  اعطاء مواد ضارة
٤-  العنف

٥-  ارتكاب فعل مخالف للقانون

ثانیا: النتیجة الجرمیة
ثالثا: عالقة سببیة

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
أوال: العلم
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ثانیا: اإلرادة
-       عقوبة الجریمة

المطلب الرابع: جریمة القتل الخطأ
الفرع الول: المتطلبات المادیة

أوال: االهمال وعدم االنتباه
ثانیا: الرعونه

ثالثا: عدم االنتباه
رابعا: عدم مراعاة القوانین واالنظمة واألوامر

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
أوال: العلم

ثانیا: اإلرادة
-       عقوبة الجریمة

المبحث الثاني:
الجرائم الماسة بسالمة جسم اإلنسان

المطلب األول: محل االعتداء
الفرع االول: مفهوم الجسم

الفرع الثاني: ماهیة الحق في سالمة الجسم
المطلب الثاني: صور جرائم االیذاء العمد

الفرع األول: جنایات االیذاء العمد
أوال: جریمة االعتداء بقصد احداث عاهة مستدیمة

١-  المتطلبات المادیة
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-       فعل االعتداء
-       العاهة المستدیمة

-       عالقة السببیة بفعل االعتداء والعاهة المستدیمة

٢-  المتطلبات المعنویة

ثانیا: جریمة االعتداء المفضي الى عاهة مستدیمة
١-  المتطلبات المادیة

٢-  المتطلبات المعنویة
٣-  عقوبة الجریمة

الفرع الثاني: جنح االیذاء العمد
أوال: جریمة االعتداء باحداث اذي أو مرض

١-  المتطلبات المادیة
٢-  المتطلبات المعنویة

٣-  عقوبة الجریمة

الفرع الثاني : جریمة االعتداء باحداث اذى او مرض
١-  المتطلبات المادیة

أ -     فعل االعتداء
ب -  النتیجة الجرمیة االذى او المرض

ج- عالقة السببیة بین فعل االعتداء واالذى او المرض
١-  المتطلبات المعنویة

-عقوبة الجریمة
ثانیا: جریمة االیذاء الشدید
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١-  جریمة االعتداء المفضي الى كسر عظم

أ -     المتطلبات المادیة

فعل االعتداء
النتیجة الجرمیة (كسر عظم)

-       عالقة السببیة بین فعل االعتداء وكسر عظم

ب -            المتطلبات المعنویة

عقوبة الجریمة
٢-  جریمة االعتداء المفضي الى عجز المجني علیه من القیام باشغاله المعتادة

أ -     المتطلبات المادیة
-       فعل االعتداء

-       النتیجة الجرمیة
-       عالقة السببیة

ب -            المتطلبات المعنویة
-       عقوبة الجریمة

٣-  جریمة االیذاء باستعمال سالح او آله او مادة ضارة

أ -     المتطلبات المادیة
-       فعل االعتداء

-       النتیجة الجرمیة
-       عالقة السببیة

المتطلبات المعنویة
-         عقوبة الجریمة
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الفرع الثالث: جریمة االیذاء الخفیف
أوال: المتطلبات المادیة

ثانیا: المتطلبات المعنویة
-       عقوبة الجریمة

الفرع الرابع: الظروف المشددة لعقوبة االیذاء العمد
أوال: سبق االصرار
ثانیا: تعدد الجناة

ثالثا: كون المجني علیه من اصول الجاني
رابعا: االعتداء على الموظف او المكلف بخدمة عامة

خامسا: ارتكاب االعتداء تمهیدا الرتكاب جنایة او جنحة
المطلب الثالث: جریمة االیذاء الخطأ

الفرع االول: المتطلبات المادیة
اوال: نشاط الجاني

ثانیا: النتیجة الجرمیة 
ثالثا: عالقة السببیة بین النشاط واالذى

الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
الفرع الثالث: عقوبة الجریمة

أوال: الظروف المتعلقة بجسامة الخطأ
ثانیا: الظروف المتعلقة بجسامة الضرر

المبحث الثالث
المبحث الثالث
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الجرائم الماسة بحریة اإلنسان
المطلب األول: جریمة القبض او حجز االشخاص

الفرع االول: المتطلبات الموضوعیة
اوال: القبض او الحجز

ثانیا: عدم مشروعیة القبض والحجز
الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة

الفرع الثالث: عقوبة الجریمة
-االعفاء من العقاب

المطلب الثاني: جرائم الخطف
الفرع االول: جریمة خطف االحداث

اوال: المتطلبات الموضوعیة
١-  فعل الخطف

٢-  محل الجریمة

ثانیا: المتطلبات المعنویة
رابعا: عقوبة الجریمة

الفرع الثاني: جریمة خطف االنثى التي اتمت الثامنة عشر
اوال: المتطلبات الموضوعیة

١-  فعل الخطف
٢-  وسیلة الخطف

٣-  محل الجریمة

ثانیا: المتطلبات المعنویة
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ثالثا: عقوبة الجریمة
الفرع الثالث: جریمة اعارة محل للحبس او الحجز غیر الجائزین قانونا

اوال: المتطلبات المادیة
ثانیا: المتطلبات المعنویة

ثالثا: عقوبة الجریمة
١-  تخفیف العقوبة

٢-  االعفاء من العقوبة

الفصل الثاني:
الجرائم الواقعة على المال

-       تعریفها
-       سیاسة التجریم

-       االحكام المشتركة بین جرائم االموال
-       تقسیم جرائم االموال

المبحث االول:
جریمة السرقة

المطلب االول: المتطلبات الموضوعیة
الفرع االول: محل االختالس

اوال: ان یكون ماال
ثانیا: ان یكون منقوال

ثالثا: ان یكون مملوكا للغیر
١-  االموال المباحة
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٢-  االموال المتروكة
٣-  االموال المفقودة

٤-  المال التائه
٥-  الكنز

الفرع الثاني: فعل االختالس
اوال: العنصر المادي

-شروط التسلیم النافي لالختالس
ثانیا: العنصر المعنوي

-المساهمة الجنائیة
-الشروع في السرقة

١-  موقف الفقه
٢-موقف القانون

٣-الشروع من الناحیة الواقعیة
المطلب الثاني: المتطلبات المعنویة

الفرع االول: القصد العام
اوال: العلم

ثانیا: االرادة
الفرع الثاني: القصد الخاص

المطلب الثالث: عقوبة الجریمة
-تشدید عقوبة السرقة

اوال: حالة اجتماع عدة ظروف
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ثانیا: الظروف المكانیة
ثالثا: الظروف الزمانیة

رابعا: الظروف المتعلقة بتعدد الجناة
خامسا: الظروف المتعلقة بالوسیلة

سادسا: ظروف حمل السالح
سابعا: الظروف المتعلقة بصفة الجاني

ثامنا: الظروف المتعلقة بصفة المجني علیه
تاسعا: الظروف المتعلقة بصفة المال

المبحث الثاني:
جریمة خیانة االمانة

-المصلحة المعتبرة في التجریم
المطلب االول: المتطلبات الموضوعیة

الفرع االول: محل الجریمة
الفرع الثاني: التسلیم

-تطبیقات عقود االمانة
الفرع الثالث: نشاط الجاني

اوال: االستعمال
ثانیا: التصرف

المطلب الثاني: المتطلبات المعنویة
الفرع االول: القصد العام

اوال: العلم
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ثانیا: االرادة
الفرع الثاني: القصد الخاص

المطلب الثالث: عقوبة الجریمة
-حاالت تشدید العقوبة

المبحث الرابع: جریمة االحتیال والجرائم المتعلقة بها
المطلب االول: جریمة االحتیال

-خصائص جریمة االحتیال
-علة التجریم

الفرع االول: المتطلبات الموضوعیة
اوال: مادیات الجریمة

١-فعل التدلیس
أ-استعمال طرق احتیالیة

ب-اتخاذ اسم كاذب عن واقعة معینة
ج-تقریر امر كاذب عن واقعة معینة

٢-النتیجة الجرمیة
٣-عالقة السببیة

-الشروع
ثانیا: محل الجریمة

١-  صفة محل االحتیال

٢-  طبیعة محل االحتیال

٣-  عائدیة محل االحتیال
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الفرع الثاني: المتطلبات المعنویة
اوال: القصد العام

ثانیا: القصد الخاص
-عقوبة الجریمة

المطلب الثاني: الجرائم الملحقة بجریمة االحتیال
الفرع االول: جریمة التصرف في مال منقول او عقار

اوال: المتطلبات الموضوعیة
١-  فعل التصرف

٢-  موضوع التصرف

٣-  آثار التصرف

ثانیا: المتطلبات المعنویة
-عقوبة الجریمة

الفرع الثاني: جریمة استغالل حاجة القاصر
اوال: المتطلبات الموضوعیة

١-  محل الجریمة

٢-  مادیات الجریمة

أ-نشاط الجاني
ب-النتیجة الجرمیة

٣-  الضرر

ثانیا: المتطلبات الموضوعیة
ثالثا: عقوبة الجریمة
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الفرع الثالث: جریمة االخالل بالصك
اوال: المتطلبات الموضوعیة

١-محل االعتداء
أ-طبیعة الصك

ب-شروط صحة الصك
-الشروط الموضوعیة

٢-نشاط الجاني
أ-اعطاء صك لیس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فیه

ب-استرداد مقابل الوفاء كله او بعضه
ج-اصدار امر الى المسحوب علیه بعدم الدفع

د-تحریر الصك او توقیعه بصورة تمنع من صرفه
هـ-تظهیر الصك
و-تسلیم الصك

س-تزویر الصك
ح-استخدام صك مسروق
ثانیا: عقوبة جرائم الصك

١-عقوبة الساحب والمظهر
٢-عقوبة المستفید

المفردات3نظريالقانون التجاري
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أوال:- مفردات مبادئ القانون التجاري 
١-    التطور التاریخي للقانون التجاري ومصادره

٢-    نطاق تطبیق القانون التجاري
٣-    اإلعمال التجاریة في القانون العراقي

٤-    النظام القانوني للعمل التجاري
٥-    مفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر

٦- واجبات التاجر- التسجیل في السجل التجاري - اتخاذ اسم تجاري - مسك دفاتر تجاریة- االمتناع عن المنافسة غیر المشروعة

٧- العقود التجاریة-عقد النقل(اطرافه-انواعه-،احكامه) عقد الوكالة بالعمولة (أطرافه – أثاره)
   عقد التأمین((تعریفه- وظائفه- أركانه- أثاره- البیوع البحریة(تطورها- أنواعها- أحكامها)

العملیات المصرفیة(الحساب الجاري- تعریفه- أثاره) االعتماد ألمستندي ( تعریفه- أنواعه- أثاره )
٩-    القطاع االشتراكي التجاري – مفهومه- نظامه القانوني – إدارته – واقعه في العراق.

ثانیا":- الشركات التجاریة   
١-    قوانین الشركات في العراق

٢-     التعریف بالشركة یشكل عام – سماتها- أركانها العامة والخاصة
٣-     التقسیم الفقهي للشركات

٤-     التقسیم التشریعي للشركات
٥-     تأسیس الشركة

٦-  أحكام شركات األشخاص ( الشركة التضامنیة – شركة المشروع الفردي) من حیث خصائصها – وكیفیة إدارتها- الشركة البسیطة ( سماتها وطبیعتها القانونیة . وٕادارتها)
٧-     رأسمالها – بیان مفهوم السند وسماته – كیفیة توزیع اإلرباح والخسائر فیها – هیئات اإلدارة (الهیئة العامة- مجلس اإلدارة – المدیر المفوض)-

 كیفیة اتخاذ القرارات وصالحیة كل ھیئة من الھیئات المذكورة – كیفیة الرقابة علیھا. ( الشركة المحدودة – مفھومھا- سماتھا – كیفیة إدارتھا
٨-     انقضاء الشركات وتصفیتها( أسباب االنقضاء- كیفیة التصفیة- واجبات المصفي
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٩-     الشركات العامة ( تأسیسها – رأسمالها- كیفیة توزیع الربح والخسارة- إدارتها.
المفردات3نظريالعقود المدنیة

الفصل االول/عقد البیع:-
-        أصله – خصائصه- تمییزه عن غیره من العقود

-        أركانه: التراضي( وجود الرضا- سالمة الرضا من العیوب- صور الرضا وأوصافه)- المحل( المبیع  الثمن) .
-        أحكام عقد البیع : التزامات البائع( التزامه بنقل الملكیة = التزامه بتسلیم المبیع: التزامه بضمان التعرض واالستحقاق والعیوب الخفیة).

-        التزامات المشتري( التزامه بدفع الثمن: التزامه بدفع مصاریف العقد: التزامه بتسلم المبیع).
-        بعض أنواع البیوع الخاصة:- بیع األولیاء والوكالء وشراؤهم ألنفسهم.

-        بیع الحقوق المتنازع فیها- المقایضة- بیع ملك الغیر.
 الفصل الثاني/     عقد اإلیجار

- أهمیته- تعریفه- خصائصه- تمییزه عن غیره من العقود
 - أركانه:- التراضي( األهلیة في عقد اإلیجار. من له الحق في اإلیجار. القیود الواردة على التراضي في عقد اإلیجار) المحل في عقد اإلیجار(الشى المأجور . األجرة. المدة. 

أثار عقد اإلیجار 
-        التزامات المؤجر ( تسلیم المأجور � صیانة المأجور� ضمان التعرف واالستحقاق- ضمان عیوب المأجور- إخبار دائرة العقار)- التزامات  المستأجر( الوفاء باألجرة. المحافظة على 
المأجور� رد المأجور)

-        طبیعة حق المستاجروالتعریف فیه

-        انتهاء عقد االیجاربانقضاء مدتهÙ بسبب وضع احد المتعاقدین� بسبب انتقال ملكیة المأجور� أسباب التخلیة بموجب قانون تعدیل قانون أیجار العقار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٠
-        عقد المقاولة:

-        تعریفه� أهمیته� تكییفه� تمییزه عن غیره من العقود
-        أركانه: التراضي� شروط االنعقاد� شروط الصحة� األهلیة � عیوب اإلرادة� المحل ( العمل � األجر).
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-    اثأر المقاولة: التزامات المقاول. االلتزام بانجاز العمل المتفق علیه . االلتزام بتسلیم العمل. االلتزام بضمان العمل بعد تسلیمه. التزامات رب العمل ( تمكین المقاول من انجاز العمل� تسلم 

العمل وقبوله بعد انجازه دفع المقابل المتفق علیة ( األجر).
-        المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة

-        انتهاء المقاولة واألسباب العامة النتهاء المقاولة : األسباب الخاصة النتهاء المقاولة.

المفردات3نظريالقضاء االداري
الباب األول/// مبدأ المشروعیة

 - الفصل األول /// 
                        مصادر المشروعیة 

 المصادر المدونة:
- الدستور 

- المعاھدات واالتفاقات الدولیة 
- التشریعات العادیة 

- األنظمة (اللوائح)- القرارات التنظیمیة 
- اإلحكام القضائیة

المصادر غیر المدونة :
  - العرف 

  - المبادئ القانونیة العامة 
  - تدرج القواعد القانونیة- المبدأ والنتائج- نتائج المبدأ:

  - عدم دستوریة القوانین 
  - البطالن:
  - االنعدام 

  - البطالن المطلق
            - البطالن النسبي

   الفصل الثاني///
   نطاق مبدأ المشروعیة – النظریات الموازنة لمبدأ المشروعیة 

  - السلطة التقدیریة لإلدارة 
  - أساس السلطة التقدیریة 

  - رقابة القضاء اإلداري على السلطة التقدیریة لإلدارة 
  - حالة الضرورة والظروف االستثنائیة  

  - شروط تطبیق إحكام الضرورة أو الظروف االستثنائیة 
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  - رقابة القضاء اإلداري على إعمال اإلدارة في الظروف االستثنائیة  
  - إعمال السیادة 

  - أساس نظریة إعمال السیادة 
  - معیار تمییز إعمال السیادة 

  - معیار الباعث السیاسي 
  - معیار طبیعة العمل الذاتیة أو الموضوعیة 

  - معیار القائمة القضائیة 
  - إعمال السیادة في التشریع العراقي 

الفصل الثالث///
    الرقابة على إعمال اإلدارة 

- الرقابة السیاسیة 
- الرقابة الشعبیة – األحزاب السیاسیة والرأي العام 

- الرقابة البرلمانیة 
- الرقابة اإلداریة 

- الرقابة اإلداریة الذاتیة 
- الرقابة اإلداریة بناء على تظلم

- رقابة الھیئات المستقلة 
          - نظام االمبودسمان – تطبیقاتھ 

- رقابة الھیئات المستقلة في العراق 
- ھیئة النزاھة 

- دیوان الرقابة المالیة 
- نظام المفتش العام 

- الرقابة القضائیة 
- قضاء اإللغاء 

- قضاء التعویض
- قضاء فحص المشروعیة 

الفصل الرابع/// تنظیم الرقابة على إعمال اإلدارة 
- نظام القضاء الموحد 

- الرقابة القضائیة على إعمال اإلدارة في انكلترا 
- مدى اختصاص المحاكم العادیة االنكلیزیة 

- سلطة القاضي االنكلیزي تجاه اإلدارة 
- الرقابة القضائیة على إعمال اإلدارة في الوالیات المتحدة األمریكیة 
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- تقدیر نظام القضاء الموحد 
- مزایا نظام القضاء الموحد 
- عیوب نظام القضاء الموحد

- نظام القضاء المزدوج 
- النظام الفرنسي 

- نشأة النظام الفرنسي وتطوره 
- تنظیم القضاء اإلداري في فرنسا 

- النظام القضائي في مصر 
- نشأة القضاء اإلداري في مصر وتطور نظامھ 

- تنظیم القضاء اإلداري في مصر 
- النظام القضائي في العراق 

- النظام القضائي في العراق قبل صدور قانون التعدیل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة 
- نشأة القضاء اإلداري في العراق 

- تنظیم القضاء اإلداري في العراق 
     ١- تشكیالت مجلس شورى الدولة 

     ٢- اختصاصات مجلس شورى الدولة 
- االختصاص االستشاري – التقنین والمشورة القانونیة 

- االختصاص القضائي 
الفصل الخامس/// األساس القانوني لالختصاص القضائي 

- معیار اختصاص القضاء اإلداري 
- معیار طبیعة العمل اإلداري- السلطة العامة 

- معیار المرفق العام 
- المعاییر الفقھیة لتوزیع االختصاص القضائي 

- معیار السلطة العامة 
- معیار المنفعة العامة 

- معیار امتیازات السلطة العامة 
- معیار وسائل القانون العام 

- معیار المرفق العام 
- تنازع االختصاص 

- تنازع االختصاص في القانون الفرنسي 
- محكمة التنازع الفرنسیة 
- صور تنازع االختصاص :
        ١- التنازع االیجابي 
        ٢- التنازع السلبي 
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        ٣- تعارض اإلحكام 

- تنازع االختصاص في القانون المصري 
- تنازع االختصاص في العراق

الباب الثاني///- أنواع االختصاص القضائي 

    الفصل األول /// 
   - قضاء اإللغاء – دعوى اإللغاء 

             - شروط قبول دعوى اإللغاء
             - الشروط المتعلقة بطبیعة العمل اإلداري موضع الطعن 

  - إن یكون العمل قرارا إداریا موجودا
  - إن یكون القرار نھائیا ومؤثرا 

            - إن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة وطنیة   
  

  - الشروط المتعلقة برفع الدعوى 
  - إن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة 

  - إن تكون المصلحة محققة 
  - توافر المصلحة وقت رفع الدعوى 

  - میعاد رفع الدعوى اإللغاء 
            - سریان میعاد رفع الدعوى 

            - وقف وانقطاع میعاد رفع الدعوى 
          - اثأر انقضاء میعاد رفع دعوى اإللغاء 

        - التظلم إلى جھة اإلدارة 
        - أنواع التظلم اإلداري 

        - شروط التظلم – االختیاري والوجوبي 
       - اثأر تقدیم التظلم اإلداري 

       - انتقاء طریق الطعن الموازي أو المقابل  
       - أساس نظریة الطعن الموازي وتطوره 

       - شروط تطبیق نظریة الطعن الموازي
      - أوجھ الطعن باإللغاء 

      - عیب االختصاص 
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      - عدم االختصاص العادي أو البسیط 
      - عدم االختصاص الجسیم 

      - عیب الشكل واإلجراء 
      - الشكل واإلجراء الجوھري والشكل واإلجراء الغیر جوھري 

      - حاالت عیب الشكل واإلجراء 
١- حاالت عیب الشكل 

٢- حاالت عیب اإلجراء 

    - عیب السبب 
    - شروط السبب 

    - الرقابة على عیب السبب 
    - عیب مخالفة القانون 

    - شروط محل القرار اإلداري 
    - صور مخالفة القانون 

    - عیب االنحراف بالسلطة 
    - إثبات عیب االنحراف بالسلطة 

    - صور االنحراف بالسلطة 
    - الفصل  في دعوى اإللغاء 

    - رفع دعوى اإللغاء والحكم فیھا 
    - اثر دعوى اإللغاء في تنفیذ القرار المطعون فیھ 

    - اإلثبات 
    - الحكم في دعوى اإللغاء 

    - حجیة الحكم الصادر في دعوى اإللغاء وتنفیذه 
    - حجیة الحكم الصادر في دعوى اإللغاء

    - تنفیذ حكم اإللغاء 
    - إخالل اإلدارة بتنفیذ حكم اإللغاء
    الفصل الثاني/// قضاء التعویض

    - مسؤولیة الدولة عن إعمالھا التشریعیة والقضائیة 
    - مسؤولیة الدولة عن إعمالھا التشریعیة
    - مسؤولیة الدولة عن إعمالھا القضائیة 

- مسؤولیة الدولة التقصیریة عن إعمالھا اإلداریة 
- المسؤولیة على أساس الخطأ 
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- المسؤولیة بغیر الخطأ 
- جزاء المسؤولیة – التعویض 

الفصل الثالث/// قضاء التأدیب 
- الجریمة التأدیبیة – أركانھا وواجبات الموظفین 

- أركان الجریمة التأدیبیة 
- واجبات الموظفین 

- الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة 
- الفصل كعقوبة تبعیة 

- الفصل كعقوبة تكمیلیة 
- الجھة المختصة بنظر الجریمة التأدیبیة والعقوبات المقرة لھا : 

- الجھة المختصة بنظر الجریمة التأدیبیة 
         - في فرنسا 
        -  في مصر 
        - في العراق 

- العقوبات المقررة للجرائم التأدیبیة – أنواعھا في التشریع العراقي 

المفردات 2نظريقانون العمل والضمان
االجتماعي

أوال": الفصل األول
- نطاق تطبیق قانون العمل

- التعریف بقانون العمل
- تطور مفھوم  قانون العمل

- تسمیة قانون العمل
- أھمیة قانون العمل

-  أسباب الظھور
-  مكانة قانون العمل

- الخصائص الممیزة لقانون العمل
- مصادر قانون العمل
-  سریان قانون العمل

- تدخل الدولة في التنظیم االجتماعي للعمل(التشغیل)
- التفتیش

- التدریب المھني
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- القیود على حریة العمل
- (أوقات العمل)

- تنظیم عمل النساء
- تنظیم عمل اإلحداث

- تشغیل األجانب
- التشغیل في المقالع 

- نظریة المشروع أ – السلطة اإلداریة    ب- السلطة االنضباطیة
- اإلضراب واإلغالق

- حل النزاعات الجماعیة
- عقد العمل الفرد ي وعناصره

- تمییزه عن غیره من العقود
-  انعقاد عقد العمل

- طرفا العقد (التراضي)
- عقد العمل قید االختیار

-عقد العمل الباطل
- التزامات العامل

ثانیا" : الفصل الثاني
- تكملة التزامات العامل 

- التزامات صاحب العمل 
- تكملة التزامات صاحب العمل

- وقف عقد العمل 
- إنھاء عقد العمل

- المدخل لدراسة قانون العمل
- مصادر قانون الضمان االجتماعي 

- نظام تمویل الضمان االجتماعي 
- االشتراكات 

- المخاطر التي یغطیھا قانون الضمان (المرض والوالدة)
- العجز عن العمل

- إصابة العمل وإصابة الطریق
- المرض المھني 

- مكافأة نھایة الخدمة 
الخدمات االجتماعیة 
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المفردات2نظرياحوال شخصیة
الوصیة والمیراث

( الوصایا والمواریث) 
-        التركة وما یتعلق بها من حقوق

-        طبیعة الملك بالخالفة االختیاریة

-        وقت ثبوت الملكیة بالخالفة االختیاریة

-        تعریف الوصیة
-        أصول تشریع الوصیة

   -      أركان الوصیة
-        الشروط القانونیة للوصیة

-        شروط الصیغة

-        شروط الموصي – شروط الموصى له

-        شروط الموصى به

-        الوصیة مع اختالف الدین
-        الوصیة للوارث شرعا وقانونا

-        مبطالت الوصیة

-        تزاحم الوصایا
-        االیصاء

-        تكوین االیصاء
-        اختالف الوصیة عن الوصایه

-        ترتیب األوصیاء
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-        شروط الوصي

-        تعدد األوصیاء
-        انتهاء الوصایة

-        عزل الوصي

-        انعزال الوصي
-        أحكام المیراث

-        تعریف المیراث
-        طبیعة خالفة الوارث

-        وقت خالفة الوارث

-        أركان اإلرث
-        شروط اإلرث

-        موانع اإلرث

-        المستحقون للتركة
-        الوارثون

-        مراتب الورثة

-        اإلرث بالفرض
-        اإلرث بالعصبة

-        اإلرث بالقرابة
-        اإلرث بالرحم

-        مستحقو التركة من غیر الورثة

-        اإلرث بالتقدیر
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-        العوامل المؤثرة في األنصبة
-        الرد

-        العول
-        الحجب
-        التخارج

-        المناسخه
-        اإلجراءات القانونیة في التركة والمواریث

المفردات2نظريالقانون الدولي العام

باللغة االنكلیزیة

Part 1
Chapter one:  Introduction
Chapter Two: Basis of obligations
Chapter Three: Relation of international Law to Municipal

Part 2
 … Ghapter One :……. Sources of international Law
The main sources
1-     What is international Treaty
2-     What is international Custom
3-     What is general principles of law
Chapter Two :
1-     Judicial decisions , academic writings
2-     Other possible sources
PART 3
Subjtcts of international law
Chapter one : The state as a subject of international law
1-     What is a sovereign
2-     Recognition of states and governments
3-     The state international responsibility
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Chapter Tow :  The international law .
1-     international organizations
2-     The value and importance of international organizations
3-     The Definition
4-     Classification of organizations
Chapter Three:-
1-     The United Nations
2-     The conferenses
3-     The international legal personality of the Unieted Nations
4-     Purposes and principles
a-     Purposes of the United Nations
b-     Principlcs of the United Nations
5-     Membership of the United Nations
6-     Organs of the United Nations
(1)-The General Assembly
a-  Functions and powers
b- Voting
c-Codification of international law
(2)-The security Council
a- Membership
b-Functions and Powers
c-Voting
d- Pacific settlement of international disputes
e-  Action with respect to the threats breaches aggressoon
f- The staff committee  
g- Regional arrangements
(3)-  The economic and powers functions and powers
(4)-   The Trusteeship council
(5)-   The international court of justice
(6)-   The Secretariat
Chapter Four:-  The league of Arab states
Chapter five: -   individual- Natural persons
Chapter six: -  The Holy see
PART 4; Rules of Human Rights
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Chapter One :-
The united Nations and the protection of human rights 
Chapter Two :-
The position of individuals under European covetion onhuman rights
Chapter Three :-
Self- determination
Chapter Four:-
Protection of human rights in iraq law

تطبیقات قضائیة
المفردات1عمليالقضاء االداري

١-مبدأ المشروعیة
المفھوم-النطاق-المصادر المدونة وغیر المدونة

عناصر الدولة القانونیة ومبدأ تدرج القواعد 
القانونیة والنتائج المترتبة على مخالفتھ

النظریات الموازنة لمبدأ المشروعیة
السلطة التقدیریة،الظروف االستثنائیة،إعمال السیادة

٢- الرقابة على إعمال اإلدارة :
الرقابة غیر القضائیة

السیاسیة،اإلداریة،الھیئات الخاصة
الرقابة القضائیة :

القضاء الموحد :- انكلترا – الوالیات المتحدة
القضاء المزدوج :- فرنسا – مصر - العراق  

    قضاء االلغاء -دعوى االلغاء
شروط قبول دعوى اإللغاء

أوجھ الطعن باإللغاء
االختصاص ،الشكل واإلجراء،مخالفة القانون السبب،االنحراف في استعمال السلطة   

إجراءات نظر دعوى الطعن باإللغاء والفصل فیھا
 مسؤولیة الدولة التقصیریة – قضاء التعویض

المسؤولیة على أساس الخطأ
المسؤولیة بدون خطا

قضاء التأدیب
المخالفات التأدیبیة وتمییزھا عن الجرائم الجنائیة 

اإلخالل بواجبات الوظیفة
الموظف العام – واجبات الموظف العام  
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العقوبات التأدیبیة وقضایا الخدمة المدنیة /الطعن باإلحكام الصادرة فیھا :مرجع الطعن –إجراءات الطعن  

مواد اختیاریة
المفردات2نظريأ-حكومات الكترونیة

مقدمة
- نشأة الحكومة االلكترونیة وتطورھا التاریخي

- تحدید مدلول الحكومة االلكترونیة وتمیزھا عن الحكومة التقلیدیة ونقد مفھومھا القانوني والتحول من فكرة الحكومة إلى فكرة اإلدارة االلكترونیة
- تحلیل بنیة الحكومة االلكترونیة وبیان إستراتیجیتھا

- ركائز الحكومة االلكترونیة وأسباب ومراحل التحول إلیھا
-األساس القانوني للحكومة االلكترونیة 

- األساس الوطني
- األساس الدولي

- اثأر التحول إلى الحكومة االلكترونیة 
 في المرفق العام

 في الضبط اإلداري
- من الموظف التقلیدي إلى الموظف االلكتروني

- الحكومة االلكترونیة والحقوق والحریات العامة
- الحكومة االلكترونیة والرقابة على إعمال اإلدارة

- خاتمة في عوامل نجاح الحكومة االلكترونیة والصعوبات التي تواجھ الدول في التحول الیھا٠ 

 مواد اختیاریة
المفردات2نظريب-القانون البحري والجوي

القانون البحري والجوي 
القسم األول:- عقد النقل البحري للبضائع ( اتفاقیة هامبورك) 

تعریف عقد النقل البحري 
خصائص عقد النقل البحري وطبیعته 
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سند الشحن 
أوال:_ تعریف سند الشحن 

ثانیا:- البیانات التي یتضمنها سند الشحن 
ثالثا:_ وظائف سند الشحن 

رابعا:- قوة أو حجیة سند الشحن في اإلثبات 
خامسا:- أشكال سند الشحن 

سادسا:- سندات الشحن من حیث وجود وانتفاء التحفظات  
التزامات طرفي العقد 

أوال:- التزامات الشاحن 
١-       التزامه بتسلیم البضاعة إلى الناقل

٢-       أجرة النقل

ثانیا:- التزامات الناقل البحري 
١-       إعداد السفینة
٢-       رص البضاعة

٣-       االلتزام بتنفیذ عملیة النقل
٤-       التفریغ

٥-       تسلیم البضاعة
٦-       االلتزام بشحن البضاعة

مواد اختیاریة

2نظريج-قوانین االعالم 
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-        تمهید وتعریف بمصطلحات ذات صلةوالنشر
·        مفهوم التشریع ومدیاته وعالقته باإلعالم

·        مفهوم اإلعالم ونطاقه الموضوعي

·        عالقة اإلعالم بالحق في اإلتصال وحریة الرأي والتعبیر

-        االسس الفلسفیة والتطورات التاریخیة لفكرة الحق والحریة وتطبیقاتها في مجال الحقوق اإلعالمیة
·        الدیمقراطیات اللیبرالیة (الوثائق االنجلیزیة، اعالن االستقالل االمریكي، االعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن)

·        الدیمقراطیات الماركسیة
·        الحریات المتعلقة باإلعالم واإلتصال في المقررات والمواثیق الدولیة

* قرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة
* اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ٢١٧ ألف (د-٣) المؤرخ في ١٠ كانون األول/دیسمبر ١٩٤٨)

  * العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١) المؤرخ في ١٦ 
كانون/دیسمبر١٩٦٦ تاریخ بدء النفاذ: ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦، وفقا ألحكام المادة ٤٩)

-        التشریعات اإلعالمیة في العراق
·        تشریعات حسب محل التنظیم

* تشریعات تنظم او تتعلق بالنشاط اإلعالمي او اإلتصالي
* تشریعات تنظم أو تتعلق بالمؤسسات اإلعالمیة او اإلتصالیة

·        تشریعات حسب المصدر

* النصوص الدستوریة ذات العالقة بالنشر او اإلعالم او الحقوق الدستوریة المرتبطة بهما
* النصوص القانونیة او التي لها قوة القانون والخاصة بالنشاط او بالمؤسسات اإلعالمیة او اإلتصالیة

* نصوص في التشریعات الفرعیة تنظم النشاط او المؤسسات اإلعالمیة او اإلتصالیة
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·        اهم التشریعات اإلعالمیة في العراق

* قانون المطبوعات رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٦٨
* قانون نقابة الصحفیین العراقیین رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩

* قانون وزارة اإلعالم رقم ١٦ لسنة ٢٠٠١
* امر سلطة االئتالف رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ المتعلق بالمفوضیة العراقیة لالتصاالت واإلعالم

* امر سلطة االئتالف رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٤ المتعلق بالهیئة العراقیة العامة لخدمات البث واإلرسال 
* النصوص التي تضمنتها قوانین متفرقة:

(النصوص المتعلقة بالنشر واإلعالم في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وفي قانون االتصاالت الالسلكیة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ وقانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم ٧٨ لسنة 
١٩٧٧ وقانون دار الجماھیر للنشر المرقم ٩٨ لسنة ١٩٧١)

·        اهم مشروعات القوانین الخاصة باإلعالم والنشر في العراق

* مشروع قانون اإلعالم واإلتصاالت
* مشروع قانون المعلوماتیة

* مشروع قانون شبكة اإلعالم العراقي
* مشروع قانون جرائم المعلوماتیة

- حق الوصول الى المعلومات في العراق والعالم
·        التعریف والمبررات
·        االساس القانوني
·        المعاییر الدولیة



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثالثة ) المرحلة الثالثة

·        العراق والحق

 


