
النظام/فصلي
المفرداتعدد الوحداتعدد الساعاتالمادة

عملي/نظري

مفردات مادة القانون المدني(مصادر االلتزام)و(أحكام االلتزام)  
-       التعریف بااللتزام Á أنواع االلتزام Á مصادر االلتزام Á العقد Á التعریف بالعقد Á أركانه Á التراضي Á المحل Á السبب.3نظريالقانون المدني

-       بطالن العقد.
-       أثار العقد.

-       اثر العقد من حیث األشخاص Ÿ اثر العقد من حیث المضمون.
-       المسؤولیة العقدیة.

-       انحالل العقد.
-       فسخ العقد.

-       اإلقالة.
-       اإلرادة المنفردة .

-       الحاالت التي تلزم اإلرادة المنفردة صاحبها. (الوعد بجعل).
-       المسؤولیة التقصیریة.

-       المسؤولیة عن اإلعمال الشخصیة( أركانها . الضرر. الخطأ . عالقة السببیة)
-       التعویض.

-       تعدیل أحكام المسؤولیة.
-       المسؤولیة عن عمل الغیر وعن األشیاء.

-       الكسب دون سبب( شروطه وحكمه واألساس الذي یقوم علیة)
-       تطبیقاته في القانون المدني العراقي(المدفوع دون حق � قضاء دین الغیر ).

جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثانیة )



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثانیة )

-       القانون.
-       أحكام االلتزام.

-       تنفیذ االلتزام( التنفیذ العیني الجبري � التنفیذ بمقابل )
-       حق الضمان العام ووسائل المحافظة علیه

-       ( الدعوى غیر المباشرة� دعوى عدم نفاذ التصرفات = الدعوى الصوریة = الحجر على المدین المفلسÙ وحق الحبس للضمان).
-       أوصاف االلتزام(الشرط� األجل.)

-       تعدد محل االلتزام.
-       تعدد طرفي االلتزام.

-       انتقال االلتزام( حوالة الدین �حوالة الحق.)
-       انقضاء االلتزام .

-       الوفاء.
-       انقضاء االلتزام بما یعادل الوفاء ( الوفاء بمقابل التجدید� اإلنابة� المقاصة اتحاد الذمة)

-       انقضاء االلتزام بغیر وفاء. ( اإلبراء� االستحالة� التقادم.)

المفردات3نظريالقانون االداري
مقدمة في تعریف القانون وتقسیماتھ ومعاییر التقسیم 

الفصل األول/// ماھیة القانون اإلداري
المبحث األول – مفھوم القانون اإلداري ونشأتھ

المطلب األول- مفھوم القانون اإلداري
المطلب الثاني- نشأتھ القانون اإلداري

المبحث الثاني- خصائص القانون اإلداري
أوال- قانون حدیث النشأة 

ثانیا- قانون قضائي النشأة
ثالثا- قانون متطور 

رابعا- قانون غیر مقنن 
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المبحث الثالث- مصادر القانون اإلداري
المطلب األول- التشریع
المطلب الثاني- العرف 
المطلب الثالث- القضاء

المطلب الرابع- الفقھ 

المبحث الربع- أساس القانون اإلداري
أوال- فكرة السلطة العامة 
ثانیا- فكرة المرفق العام 
ثالثا- فكرة النفع العامة 

رابعا- فكرة النشاط اإلداري المماثل لنشاط اإلفراد وغیر المماثل 
خامسا- فكرة الدستور والمبادئ الدستوریة العامة

سادسا- فكرتي المصلحة العامة والمرفق العام 
سابعا- الجمع بین فكرة المرفق العام واألفكار األخرى

  
المبحث الخامس- عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى

أوال- عالقة القانون اإلداري بقانون الدستوري 
ثانیا- عالقة القانون اإلداري بقانون المالي 

ثالثا- عالقة القانون اإلداري بالقانون الجنائي
رابعا- عالقة القانون اإلداري بالقانون المدني

خامسا- عالقة القانون اإلداري بعلم اإلدارة العامة 
 

الفصل الثاني/// التنظیم اإلداري
المبحث األول – الشخصیة المعنویة 

المطلب األول- مفھوم الشخصیة المعنویة 
المطلب الثاني- طبیعة الشخصیة المعنویة

المطلب الثالث- أركان الشخصیة المعنویة 
المطلب الرابع – تمییز الشخصیة المعنویة من غیرھا

المطلب الخامس- النتائج المترتبة على منح الشخصیة المعنویة 
المطلب السادس- أنواع الشخصیة المعنویة 

المبحث الثاني- أسالیب التنظیم اإلداري
المطلب األول- المركزیة اإلداریة 
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الفرع األول- أركان نظام المركزیة اإلداریة 
الفرع الثاني- صور المركزیة اإلداریة 

الفرع الثالث- تقویم نظام المركزیة اإلداریة

المطلب الثاني- الالمركزیة اإلداریة
الفرع األول- أركان الالمركزیة اإلداریة   

الفرع الثاني- صور الالمركزیة اإلداریة
الفرع الثالث- تقدیر نظام الالمركزیة اإلداریة

المبحث الثالث- التنظیم اإلداري في العراق
المطلب األول- النظام االتحادي

المطلب الثاني- اإلدارة الالمركزیة
الفرع األول- مجالس الوحدات اإلداریة  

أوال- تشكیلھا
ثانیا- شروط العضویة فیھا
ثالثا- انتھاء العضویة فیھا 

رابعا- اختصاصاتھا 
١-       اختصاصات مجلس المحافظة 

٢-       اختصاصات مجلس القضاء 
٣-       اختصاصات مجلس الناحیة    

خامسا- الرقابة علیھا

الفرع الثاني- رؤساء الوحدات اإلداریة
أوال- المحافظ

١-       اختیار المحافظ
٢-       انتھاء خدمة المحافظ 

ثانیا- القائمقام 
١-       اختیار القائمقام

٢-       اختصاصات القائمقام 
ثالثا- مدیر الناحیة 

١-       اختیار مدیر الناحیة
٢-       اختصاصات مدیر الناحیة

الفصل الثالث/// النشاط اإلداري
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المبحث األول- الضبط اإلداري
المطلب األول- مفھوم الضبط اإلداري
المطلب الثاني- أنواع الضبط اإلداري

المطلب الثالث- إغراض الضبط اإلداري
المطلب الرابع- وسائل الضبط اإلداري

المطلب الخامس- ھیأت الضبط اإلداري
المطلب السادس- حدود سلطة الضبط اإلداري

المبحث الثاني- المرافق العامة
المطلب األول- مفھوم المرفق العام

المطلب الثاني- أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث- المبادئ التي تحكم المرافق العامة 

الفرع األول- مبدأ السیر المنتظم للمرافق العامة 
الفرع الثاني- مبدأ تطور المرافق العامة 

الفرع الثالث- مبدأ المساواة في االنتفاع من المرافق العامة 

المطلب الرابع- النظام القانوني للمرافق العامة 
المطلب الخامس- طرائق إدارة المرافق العامة

الفرع األول- طریقة اإلدارة المباشرة
الفرع الثاني- طریقة الشركة العامة 

الفرع الثالث- طریقة عقد التزام المرفق العام 
الفرع الرابع- طریقة اإلدارة المشتركة

الفصل الرابع/// وسائل اإلدارة العامة
المبحث األول- الوظیفة العامة
المطلب األول- الموظف العام

الفرع األول- مفھوم الموظف العام
الفرع الثاني- عناصر وصف الموظف العام

الفرع الثالث- طبیعة العالقة التي تربط الموظف العام 
أوال- النظریة التعاقدیة 
ثانیا- العالقة التنظیمیة 

المطلب الثاني- تولي الوظیفة العامة والمبدأ الذي یحكمھ 
الفرع األول- شروط تولي الوظیفة العامة  

الفرع الثاني- طرائق اختیار الموظفین العمومیین
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أوال- طریقة االنتخاب
ثانیا- طریقة المسابقة 

ثالثا- طریقة اإلعداد الفني
رابعا- األسس السیاسیة  

المطلب الثالث- التعیین في الوظیفة العامة 
الفرع األول- مجلس الخدمة العامة االتحادي

الفرع الثاني- شروط صحة قرار التعین
أوال- صدوره من جھة مختصة 

ثانیا- توافر الشروط العامة في الترشیح
ثالثا- توافر الدرجة المالیة الشاغرة واالعتماد المالي لھا

رابعا- المباشرة 
الفرع الثالث- مدة التجربة 

المطلب الخامس- واجبات الموظف العام 
الفرع األول- الواجبات االیجابیة 
الفرع الثاني- الواجبات السلبیة

المطلب السادس- حقوق الموظف العام 
الفرع األول- الحقوق المالیة

أوال- الراتب الوظیفي
ثانیا- المخصصات الملحقة بالراتب

ثالثا- الزیادة السنویة والترفیع
رابعا- الترقیة الوظیفیة

خامسا- الراتب التقاعدي
سادسا- مزایا أخرى

الفرع الثاني- اإلجازات بأنواعھا
أوال- اإلجازة االعتیادیة
ثانیا- اإلجازة المرضیة 

ثالثا- اإلجازات الرسمیة 
رابعا- اإلجازة الطارئة 
خامسا- إجازة الوالدة

سادسا- إجازة األمومة
سابعا- اإلجازة الدراسیة 
ثامنا- إجازة المصاحبة 

تاسعا- إجازة العدة
المطلب السابع- انتھاء العالقة الوظیفیة 
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أوال- االستقالة
ثانیا- إقالة الموظف تحت التجربة

ثالثا- إقالة الموظف غیر الكف
رابعا- حذف الموظف

خامسا- اإلحالة إلى التقاعد
سادسا- العزل

المبحث الثاني- األموال العامة 
المطلب األول- مفھوم األموال العامة 
المطلب الثاني- معیار األموال العامة 

المطلب الثالث- الطبیعة القانونیة لحق األشخاص المعنویة العامة في األموال العامة
المطلب الرابع- الحمایة القانونیة لألموال العامة 

الفرع األول- الحمایة الدستوریة 
الفرع الثاني- الحمایة المدنیة 

الفرع الثالث- الحمایة الجنائیة 
المطلب الخامس- استعمال األموال العامة

الفرع األول- استعمال األموال المخصصة للمرفق العام 
الفرع الثاني- استعمال األموال المخصصة لالنتفاع العام المباشر

الفصل السادس/// إعمال اإلدارة العامة 
أوال- اإلعمال المادیة 

ثانیا- اإلعمال القانونیة 
المبحث األول- القرار اإلداري

المطلب األول- مفھوم القرار اإلداري
المطلب الثاني- أركان القرار اإلداري

أوال- االختصاص
ثانیا- الشكل واإلجراءات

ثالثا- السبب
رابعا- المحل 
خامسا- الغایة

المطلب الثالث- أنواع القرارات اإلداریة
أوال- القرارات اإلداریة في تكوینھا 
ثانیا- القرارات اإلداریة في شكلھا 

ثالثا- القرارات اإلداریة في خضوعھا للرقابة القضائیة 
رابعا- القرارات اإلداریة في نفاذھا
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خامسا- القرارات اإلداریة في ؤاثارھا
سادسا- القرارات اإلداریة في مداھا أو عمومیتھا 

المطلب الرابع- نفاذ القرار اإلداري وتنفیذه 
الفرع األول- نفاذ القرار اإلداري 
الفرع الثاني- تنفیذ القرار اإلداري

المطلب الخامس- نھایة القرار اإلداري 
الفرع األول- النھایة الطبیعیة 

الفرع الثاني- النھایة غیر الطبیعیة 
أوال- إلغاء القرار اإلداري

ثانیا- سحب القرار اإلداري 
ثالثا- اإللغاء القضائي

المبحث الثاني- العقود اإلداریة 
المطلب األول- مفھوم العقود اإلداریة 

المطلب الثاني- تمییز العقود اإلداریة من غیرھا
الفرع األول- إن تكون اإلدارة طرفا في العقد 

الفرع الثاني- إن یتصل العقد بمرفق عام
الفرع الثالث- إتباع وسائل القانون العام في العقد 

المطلب الثالث- أنواع العقود اإلداریة 
المطلب الرابع- طرائق إبرام العقود اإلداریة

أوال- المزایدات العامة 
ثانیا- الناقصات بأنواعھا

ثالثا- االتفاق المباشر 
المطلب الخامس- تنفیذ العقود اإلداریة 

الفرع األول- سلطات اإلدارة في مواجھة المتعاقد معھا
أوال- سلطة الرقابة والتوجیھ 

ثانیا- سلطة اإلدارة في فرض جزاءات على المتعاقد معھا 
ثالثا- سلطة اإلدارة في تعدیل العقد بإدارتھا المنفردة 
رابعا- سلطة اإلدارة في إنھاء العقد بإدارتھا المنفردة 

الفرع الثاني- حقوق المتعاقد مع اإلدارة 
أوال- المقابل المالي

ثانیا- إعادة التوازن المالي إلى العقد

١-       نظریة المخاطر اإلداریة 
٢-       نظریة الظروف الطارئة 
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٣-       نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة
المطلب السادس- نھایة العقود اإلداریة 

١-       الفسخ أالتفاقي ٢- الفسخ بقوة القانون 
٣-       الفسخ القضائي ٤- الفسخ االداري

المفردات3نظريقانون العقوبات

١-المقدمة التأریخیة عن قانون العقوبات القسم العامالقسم العام
٢-مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبیقه

أ .       مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات
ب .  نتائج المبدأ

ت .  تطبیق القانون من حیث الزمان
ث .  تطبیق القانون من حیث المكان
ج .    تطبیق القانون على االشخاص

ح .    تسلیم المجرمین
١-الجریمة

أ .       مفهوم الجریمة
ب .  أركان الجریمة
ت .  صور الجریمة

-       الشروع في الجریمة
-       المساهمة في الجریمة

٢-أسباب االباحة (اباحة الجریمة)
أ .       اداء الواجب
ب .  استعمال الحق
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ت .  الدفاع الشرعي
٣-أنواع الجرائم

أ .       من حیث جسامتها
ب .  من حیث طبیعتها

ت .  من حیث ركنها المادي
ث .  من ركنها الشرعي

ج .    من حیث ركنها المعنوي
٤-المجرم

أ .       المجرم والمسؤولیة الجنائیة
-       مفهوم المجرم

-       أساس المسؤولیة الجنائیة
-       سبب المسؤولیة الجنائیة

ب- موانع المسؤولیة الجنائیة
-       فقد االدراك أو االرادة بسبب الجنون أو عاهة في العقل

-       فقد االدراك أو االرادة بسبب السكر أو التخدیر لتناول مواد مسكرو أو مخدرة
-       االكراه

-       حالة الضرورة

-       صغر السن

-       مخففات المسؤولیة الجزائیة

٥-العقوبة
أ .       مفهوم العقوبة وهدفها
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ب .  انواع العقوبة
ت .  تفرید العقوبة

-       الظروف المشددة للعقوبة
-       الظروف المخففة للعقوبة

-       إیقاف تعداد الجرائم وأثره في العقاب والتنفیذ

المفردات2نظرياحوال شخصیة

احكام زواج وطالق

الفصل الدراسي األول:- 
-       التعریف باألحوال الشخصیة

-       مصادر قانون األحوال الشخصیة

-       سریان إحكام قانون األحوال الشخصیة على األشخاص

-       تنازع القوانین في مسائل األحوال الشخصیة
-       تعریف الزواج
-       أحكام الخطبة

-       أركان عقد الزواج
-        شروط عقد الزواج

-       األهلیة الالزمة إلبرام عقد الزواج
-       اإلكراه على الزواج
-       تسجیل عقد الزواج
-       إثبات عقد الزواج
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-       الوالیة في عقد الزواج
-       المحرمات وزواج الكتابیات

-       أسباب التحریم المؤقتة
-       أسباب التحریم المؤبدة

-       المهر وأنواعه
-       الحقوق المعنویة للزوجة
-       حقوق الزوج على زوجته

-       نفقة الزوجة
-       عناصر النفقة

-       النشوز وسقوط النفقة
-       انفراد الزوجة ببیت الزوجیة

-       نفقة زوجة الغائب
-       النفقة المؤقتة.

الفصل الدراسي الثاني:-
-       انحالل عقد الزواج

-       الطالق
-       أنواع الطالق

-       إجراءات الطالق
-       قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (٧٧) لسنة ١٩٨٣

-       التفریق القضائي
-       التفریق للضرر
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-       التفریق للشقاق
-       التفریق للعلل

-       التفریق لعدم اإلنفاق
-       التفریق االختیاري( الخلع)

-       الفرق التلقائیة
-       العدة

-       الوالدة ونتائجها
-       النسب
-       الرضاع

-       الحضانة
-       حضانة األم المطلقة

-       نفقة األصول والفروع واألقارب
-       األصول العامة في نفقة األهل

-       نفقة الفروع على األصول
-       نفقة األصول على الفروع

-       نفقة الحواشي

المفردات2نظريمالیة عامة

الفصل التمھیدي – الحاجات العامة 
أوال" :الحاجات الفردیة والحاجات الجماعیة 

ثانیا": الحاجات العامة والحاجات الخاصة 
ثالثا": عالقة المالیة العامة بالعلوم األخرى 

١-     المالیة العامة واالقتصاد
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٢-     المالیة العامة والعلوم السیاسیة
٣-     عالقة المالیة العامة بالقانون

الكتاب األول – النفقات واإلیرادات والموازنة العامة 
الباب األول – النفقات العامة 

الفصل األول – طبیعة النفقة العامة 
أوال" – معنى النفقة العامة وعناصرھا 

ثانیا" – صور النفقات العامة 
ثالثا"- التقسیم االقتصادي للنفقات العامة 

رابعا" – تقسیم النفقات العامة الذي یستند إلى معاییر غیر اقتصادیة 
الفصل الثاني – مقومات النفقات العامة وحجمھا 

أوال"- مقومات اإلنفاق العام 
ثانیا" – حدود النفقات العامة 

ثالثا" – ظاھرة زیادة النفقات العامة

        الفصل الثالث- اآلثار االقتصادیة للنفقات العامة
        أوال"-اآلثار المرتبطة باإلنتاج القومي

        ثانیا"- اآلثار المرتبطة باالستھالك القومي
        الباب الثاني- اإلیرادات العامة

       الفصل األول- فائض االقتصاد العام 
       أوال- إیرادات الدولة من الدومین

١-     الدومین العام والدومین الخاص
٢-     تطور إیرادات الدومین الخاص

   
      الفصل الثاني- إیرادات الدولة من الرسوم

١-     معنى الرسم
٢-     أساس فرض الرسم

٣-     أھمیة الرسوم في المالیة العامة ومستقبلھا
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٤-     الثمن العام والرسوم

     الفصل الثالث- القروض العامة
        أوال- القرض العام :أنواعھ ومعناه وطبیعتھ 

        ثانیا- التنظیم الفني للقروض العامة
        ثالثا- اآلثار االقتصادیة للقروض العامة

   الباب الثالث- الموازنة العامة
   الفصل األول- الموازنة العامة،طبیعتھا،أھمیتھا

         أوال- تعریف الموازنة العامة طبیعتھا المالیة والقانونیة 
         ثانیا- أھمیة الموازنة ودورھا في المالیة الحدیثة

         ثالثا- قواعد الموازنة العامة 

  الفصل الثاني- دور الموازنة العامة
       أوال- مرحلة التحضیر واإلعداد والتصدیق

       ثانیا- مرحلة اعتماد الموازنة
       ثالثا- تنفیذ النفقات واإلیرادات في الموازنة
      رابعا- الرقابة على تنفیذ الموازنة وأسالیبھا

      خامسا- الحساب الختامي

الكتاب الثاني- الضرائب والتشریع الضریبي
         الباب األول- إیرادات الضرائب

         الفصل األول- النظریة العامة للضریبة
         الفصل الثاني- التنظیم الفني للضرائب

         الفصل الثالث- اآلثار االقتصادیة للضرائب

الباب الثاني- الضرائب المباشرة في العراق
الفصل األول- ضریبة الدخل في العراق
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         أوال- الوعاء الضریبي
         ثانیا- نطاق سریان الضریبة

         ثالثا- سنویة الضریبة 
        رابعا- اإلعفاءات والسماجات

        خامسا- التنزیالت
        سادسا- نقل مصدر الدخل والخسائر واجبة الخصم

        سابعا- سعر الضریبة
        ثامنا- طرق تقدیر الدخل الخاضع للضریبة

        تاسعا- الفحص الضریبي
       عاشرا- االعتراض على التقدیر 

       الحادي عشر- جبایة الضریبة 

 الفصل الثاني- ضریبة العقار
         أوال- وعاء الضریبة
         ثانیا- سعر الضریبة

         ثالثا- اإلعفاءات 
        رابعا- تقدیر القیمة االیجاریة 

        خامسا- المكلف
        سادسا- لجان التقدیر ومراحل االعتراض   

        سابعا- الجبایة 
  الفصل الثالث- الضریبة على العرصات

       أوال- وعاء الضریبة
       ثانیا- سعر الضریبة 

       ثالثا- اإلعفاءات 
      رابعا- تقدیر الضریبة وجبایتھا        

المفردات3نظريالنظم السیاسیة 

الفصل األول: أنواع الحكومات استنادا" إلى وسیلة إسناد السلطة 
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-          نظم الحكم الفردیة ( النظم الملكیة – النظم الدكتاتوریة )
-          نظم الحكم الدیمقراطیة ٠

-          مفھوم الدیمقراطیة٠
-          التطور التاریخي للدیمقراطیة٠

-          صورا لدیمقراطیة ٠
-          االنتخاب ( التكیف القانوني لالنتخاب ، تكوین ھیئة الناخبین ،اإلجراءات التمھیدیة لالنتخاب ،نظم االنتخاب)٠

الفصل الثاني: أنواع النظم السیاسیة استنادا" إلى مبدأ الفصل بین السلطات 
-          مفھوم مبدأ الفصل بین السلطات وتطوره ٠

-          أنواع النظم السیاسیة ( النظام البرلماني ، النظام الرئاسي ، النظام ألمجلسي ،النظام المختلط)٠
الفصل الثالث: الدولة القانونیة 

( مفھوم الدولة القانونیة ، أساس خضوع الدولة للقانون ،ضمانات الدولة القانونیة )٠
الفصل الرابع : األحزاب السیاسیة 

  ( مفھوم األحزاب السیاسیة ،عناصر الحزب ، أنواع النظم الحزبیة )

المفرداتالقانون الدستوري
الكورس األول2نظريباللغة االنكلیزیة

-         طبیعة القانون الدستوري ویشمل :- (تعریفھ- مبدأ علویة الدستور)
-         مصادر القانون الدستوري ویشمل :- (التشریع- التفسیر القضائي- االعراف)

-         صیاغة الدساتیر ویشمل :- (صیاغة الدساتیر بصورة عامة- الدساتیر كحتمھ- نظریة العقد)
-         محتوى الدساتیر ویشمل:- (المبادىء التي یحتویھا الدستور- الدیباجة)

-         تصنیف الدساتیر ویشمل :- (التصنیف التقلیدي- التصنیف الحدیث)
-         مبدأ سیادة القانون ویشمل:- (شرح (دایسي) للمبدأ- المفھوم الحدیث للمبدأ)

-         مبدأ الفصل بین السلطات (نظرة عامة- أفكار (مونتسبكیو) للمبدأ- التفسیر الحدیث للمبدأ)
-         حقوق المواطن :( مفھوم حقوق االنسان- نظریة الحق الطبیعي- أنواع الحقوق)

المفردات 2نظريالقانون االداري
الكورس الثانيباللغة االنكلیزیة

الفصل األول:
تعریف القانون اإلداري

العالقة بین القانون الدستوري والقانون اإلداري
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تطور القانون اإلداري

الفصل الثاني :
خصائص القانون اإلداري

الفصل الثالث :
مسؤولیة اإلدارة

المسؤولیة عن الخطأ والضرر
المسؤولیة التعاقدیة

الفصل الرابع :
تفویض التشریع :-  (تعریفھا – أسبابھا – مخاطرھا)

الفصل الخامس :
المراقب :- (نظرة تاریخیة- واجباتھ- سلطاتھ- مزایاه- عیوبھ)

الفصل السادس:
مجلس الدولة الفرنسي:- (التطور- تشكیلھ- استقاللیتھ- وظائفھ)

الفصل السابع :
القانون اإلداري في العراق:- (نظرة تاریخیة- المجلس االستشاري- المحكمة اإلداریة)   

                                                                        

المفردات1عمليتطبیقات قضائیة
القانون الجنائي

الكورس األول – القسم الخاص 
-       التعلیق على األحكام القضائیة.

-       مقدمة حول التعلیق على األحكام القضائیة.

-       أهداف التعلیق على األحكام القضائیة.
-       مستلزمات التعلیق على األحكام القضائیة.
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-       منهجیة  التعلیق على األحكام القضائیة في القانون الخاص

المواد االختیاریة
المفردات2نظريأ- دبلوماسیة

الفصل األول: تعریف وتطور الوظیفة الدبلوماسیة ومصادر القانون الدبلوماسي
القسم األول: تعریف الدبلوماسیة

القسم الثاني : التطور التاریخي للوظیفة الدبلوماسیة
القسم الثالث : مصادر القانون الدبلوماسي

القسم الرابع : اتفاقیة فینا للعالقات الدبلوماسیة للعام ١٩٦١
       أوال: عوامل تقنین قواعد العالقات الدبلوماسیة

       ثانیا: اتفاقیة عام ١٩٦١ وخصائصھا
الفصل الثاني: أجھزة العالقات الدولیة والدبلوماسیة

القسم األول: رئیس الدولة
      أوال: الحصانة الشخصیة

      ثانیا: الحصانات
القسم الثاني: رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة

القسم الثالث: أعضاء السلك الدبلوماسي
      أوال: مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسیة

      ثانیا: تكوین البعثة الدبلوماسیة
      ثالثا: أنواع البعثات الدبلوماسیة الدائمة

      رابعا: مھام الممثلین الدبلوماسیین
      خامسا: واجبات الممثلین الدبلوماسیین

الفصل الثالث: الحصانات واالمتیازات الدبلوماسیة
القسم األول:حصانات وامتیازات البعثة الدبلوماسیة

      أوال: حصانات وامتیازات المقر والمستندات
      ثانیا: الحصانات واالمتیازات الخاصة بتسییر عمل البعثة

القسم الثاني: حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي
أوال: الحصانة الشخصیة
ثانیا: الحصانة القضائیة
ثالثا: اإلعفاءات المالیة

رابعا: مالحظات حول الحصانات الدبلوماسیة
الفصل الرابع: ابتداء المھمة الدبلوماسیة وانتھاؤھا

القسم األول : ابتداء المھمة الدبلوماسیة



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثانیة )

القسم الثاني: انتھاء المھمة الدبلوماسیة
الفصل الخامس: البعثات القنصلیة

القسم األول: التطور التاریخي للعالقات القنصلیة
القسم الثاني: إنشاء البعثات القنصلیة ونطاق صالحیاتھا

القسم الثالث: تعیین رؤساء البعثات القنصلیة ومباشرة مھامھم
القسم الرابع: أنواع الموظفین القنصلیین ودرجاتھم

   أوال: القناصل المسلكیون
   ثانیا: القناصل الفخریون

القسم الخامس: حصانات البعثة والموظفین القنصلیین
   أوال: حصانات البعثة وامتیازاتھا

   ثانیا: حصانات الموظفین القنصلیین وامتیازاتھم
القسم الثالث : الوظائف القنصلیة

المفردات2نظريب- سوق المال

المادة تتضمن أربعة فصول تدرس بواقع ٣٠ ساعة للفصل الدراسي األول (١٥ أسبوع). 
-      الفصل األول:- المقصود بأسواق المال

-       نبذة تاریخیة عن أسواق المال في العالم وفي العراق
-       تعریف سوق المال
-       عناصر سوق المال

-       خصائص أسواق المال

-       األوراق المالیة التي تتداول في سوق المال
١-    األسهم
٢-    السندات

٣-    وثائق االستثمار

٤-    العقود اآلجلة ( عقود الخیار والعقود المستقبلیة)
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 الفصل الثاني:- إدارة سوق المال 
١-    الوسطاء وموقف القانون العراقي منهم

٢-    الهیئة العامة في سوق المال
٣-    الهیئة العراقیة المؤقتة للسندات

٤-    مركز اإلیداع والمقاصة والتسویة

٥-    المدیر التنفیذي لسوق المال

الفصل الثالث:- الرقابة على سوق المال 
١-    رقابة الهیئة العامة

٢-    رقابة المدیر التنفیذي

٣-    رقابة مراقب الحسابات

الفصل الرابع :- التداول في سوق المال 
-       التعریف بالتداول وطبیعته القانونیة

-       طرق التداول في سوق المال

١-    الطریق الیدوي
٢-    الطریق االلكتروني

٣-    طریق الصفقات

-       أوامر التداول
١-    أمر الشراء
٢-    أمر البیع

٣-    طبیعة األوامر من الناحیة القانونیة

٤-    مؤشرات التداول



جدول المناھج الدراسیة ( المرحلة الثانیة )

أ -     مؤشر نیكاي

ب- مؤشر دوجنز
مشاكل التداول في العراق  

المفردات2نظريج- قانون رعایة
١-  رعایة األحداث عبر التاریخ (التأصیل التاریخي لرعایة األحداث) .   االحداث

٢-  رعایة األحداث في الشریعة اإلسالمیة .
٣-  رعایة األحداث في العصر الحدیث/ في القوانین الوطنیة وفي المواثیق الدولیة .

٤-  مفھوم األحداث .
٥-  اإلجراءات الجزائیة لرعایة األحداث وحمایة الحدث .

أ -      عندما یكون جاني ( وطنیا- دولیا )
ب -عندما یكون مجني علیھ ( وطنیا- دولیا )

٦-  التشرد .
٧-  التسول .

٨-  انحراف السلوك .
٩-  أطفال الشوارع .

(( مستندین في كل ذلك إلى قانون رعایة األحداث العراقي رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ وتعدیالتھ مع اتفاقیة حقوق الطفل ١٩٩٠ ))
الفصل الثاني

المواد االختیاریة
المفردات2نظريأ-قانون البیئة

الفصل األول/// مفھوم قانون البیئة
المبحث األول- التعریف بقانون البیئة
المبحث الثاني- مصادر قانون البیئة

المبحث الثالث- عالقة قانون البیئة بفروع القانون األخرى
المبحث الرابع- خصائص قانون البیئة

الفصل الثاني/// مضمون قانون البیئة
المبحث األول- مفھوم البیئة لغة واصطالحا
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المبحث عناصر البیئة ومكوناتھا
المبحث الثالث- البیئة والنظام البیئي

الفصل الثالث/// الحمایة القانونیة للبیئة
المبحث األول- الحمایة الدستوریة للبیئة

المبحث الثاني- الحمایة المدنیة للبیئة
المبحث الثالث- الحمایة الجنائیة للبیئة
المبحث الرابع- الحمایة اإلداریة للبیئة

الفصل الرابع/// قانون البیئة في العراق
المبحث األول- وضع البیئة في العراق

المبحث الثاني- مصادر قانون البیئة في العراق
المبحث الثالث- السلطة المختصة في حمایة البیئة في العراق

المبحث الرابع- في تدابیر حمایة البیئة في العراق

ب- حكومات و
المفردات2نظريادارت محلیة

المبحث األول/ مفھوم االتحاد المركزي وبیان خصائصھ 
المطلب األول/مفھوم االتحاد المركزي 

المطلب الثاني / خصائص االتحاد المركزي

المبحث الثاني/ مفھوم اإلقلیم وطرائق إنشائھ
المطلب األول / مفھوم اإلقلیم
المطلب الثاني/ إنشاء اإلقلیم

الفرع األول/ إنشاء إقلیم جدید  
أوال- ثلث أعضاء مجلس المحافظة

ثانیا- عشر الناخبین
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الفرع الثاني-انضمام محافظة إلى إقلیم 

 المبحث الثالث/ اإلجراءات السابقة على االستفتاء ونتائجھ 
المطلب األول/ تشكیل المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات واختصاصاتھا 

الفرع األول/ تشكیل المفوضیة العلیا لالنتخابات
الفرع الثاني/ اختصاصات المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات

 
المطلب الثاني/ اإلجراءات السابقة على االستفتاء 

المطلب الثالث/ نتیجة االستفتاء 
المبحث الرابع/ اإلقلیم بعد تشكیلھ 

المطلب األول/ تكوین المجلس التشریعي االنتقالي
المطلب الثاني/ سن الدستور الدائم    


