
النظام /سنوي
المفرداتعدد الوحداتعدد الساعاتالمادة

عملي/نظري
مقدمة في الحقوق العینیة وأقسامھا. 3نظريالحقوق العینیة

األشیاء واألموال. 
الحقوق العینیة األصلیة . 

حق الملكیة، التعریف بھا وإشكالھا. 
مفھوم حق الملكیة، تعریفھا، خصائصھا، مضمونھا، نطاقھا . 

قیود حق الملكیة. 
القیود التي ترد على حریة التملك. 
تقیید حریة التملك بالنسبة لألجانب.

تقیید حریة تملك األراضي الزراعیة. 
-       تقیید حریة الشخص المعنویة في التملك.
-        القیود التي ترد على حق الملكیة ذاته.

-       القیود القانونیة.
-       القیود القانونیة المقررة لمصلحة عامة.

-       نزع الملكیة للمنفعة العامة.
-       االستیالء المؤقت.

-       التأمیم.
-       قیود أخرى.

-       القیود القانونیة المقررة لمصلحة خاصة.

       التزامات الجوار بصورة عامة.
-       قیود ترجع إلى حاالت خاصة في الجوار.

-       حق المسیلÁ حق المشربÁ حق المجرىÁ حق المرور.

-       القیود اإلرادیة / شرط المنع من التصرف

جدول المناھج الدراسیة  ( المرحلة الرابعة )



-       الملكیة الشائعة/ تعریفهاê مصادرهاê تكییف حق الشریك فیها.
-       أحكام الملكیة الشائعة.

-       سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة.

-       سلطات المالك المشتاعین على الشى الشائع .

-       االنتفاع والتصرف بالشى الشائع.
-       انقضاء الشیوع بالقسمة .

-  أنواع القسمة/ القسمة الرضائیة/ القسمة القضائیة/ قسمة الجمع ê قسمة التفریقê القسمة العینیةê قسمة التصفیة.
-       اثأر القسمة/ طبیعة القسمة  ضمان االستحقاق  اثر الغبن الفاحش على القسمة.

-       صور خاصة من الملكیة الشائعة.

-       الشیوع اإلجباري وتطبیقاته / الحائط المشترك / الطریق الخاص المشترك / ملكیة العلو والسفل.
-       حقوق والتزامات المالك في الملكیة المفر زه

-       التزامات صاحب السفل والتزامات صاحب العلو.
-       حقوق والتزامات المالك في االجزاء المعدة لالستعمال المشترك.

      ملكیة الطوابق والشقق. 
-       الملكیة الشائعة في االجزاء المشتركة.

-       أسباب كسب الملكیة / االستیالء. االلتصاق. الشفعة.
-  الحیازة . وضع الید . التعریف بها عناصرها عیوبها انتقالها زوالها . دعاوي الحیازة. أثار الحیازة( التقادم).

-       حیازة المنقول/ التعریف بالقاعدة  نطاقها   شروطها  أثارها.

الحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیة  
-       حق التصرف / تعریفه/ نطاقه / وسائل حمایته/ مدى حق التصرف/ قیوده أسباب كسبه وانقضائه.

-       حق االستعمال والسكنى / التعریف به ونطاقه وأحكامه.

-       حق المساطحة/ تعریفه وأسباب كسبه وأحكامه وانقضاءه.



-       حقوق االرتفاق/ تعریفه / خصائصه وأنواعه/ أسباب كسبه وٕاحكامه وانقضاءه.

الحقوق العینیة التبعیة 
-       التأمیناتh تعریفها h أنواعهاh تطورها.

-       الرهن التأمینيh تعریفهh خصائصهh نشأتهh تقدیره.
-       أنشاء الرهن/ الرضاh المحلh السببh الشروط الشكلیة.

-       أثار الرهن التأمیني/ آثاره بالنسبة للمتعاقدین/ آثاره بالنسبة للغیر
-       اثر الرهن بالنسبة للراهن/ اثر الرهن بالنسبة للمرتهن.

-       أثار الرهن التأمیني بالنسبة للغیر.
-       انقضاء الرهن /بصفة تبعیة± وانقضاء الرهن بصفة أصلیة.

-       الرهن الحیازي/ تعریفه خصائصه± تقدیره.
-       إنشاء الرهن الحیازي/الرضا / المحل/ السبب / الحیازة

-       أثار الرهن الحیازي/أثاره بالنسبة للمتعاقدین.الراهن/ المرتهن.
-       انقضاء الرهن الحیازي/بصفه تبعیة` وبصفة أصلیة.

-       رهن الدین.

-       حقوق االمتیاز` التعریف بها` أحكامها` خصائصها` أقسامها ` أثارها.

-       حقوق االمتیاز الممكنة.

-       حقوق االمتیاز العامة وحقوق االمتیاز الخاصة على المنقول

-       امتیاز المصروفات القضائیة
-       امتیاز المبالغ المستحقة للخزینة

-       امتیاز حفظ المنقول وٕاصالحه
-       االمتیازات العامة

-       امتیاز المبالغ المستحقة لإلجراء -والعامل



      امتیاز المبالغ المستحقة عن تورید المأكل والملبس والدواء
-       امتیاز النفقة

-       امتیاز مصروفات الزراعة واآلالت الزراعیة
-       امتیاز مؤجر العقار

-       امتیاز صاحب الفندق
-       امتیاز بائع المنقول

-       امتیاز المتقاسم في المنقول
-       االمتیازات الخاصة العقاریة

-       امتیاز بائع العقار
-       امتیاز المقاول والمهندس المعماري

-       امتیاز المتقاسم في العقار

الفصل األول     3نظريالقانون الدولي الخاص
أهمیة القانون الدولي الخاص والمدخل التمهیدي لهذا القانون ویشمل التعریف بالقانون وطبیعته ومصادره وخصائصه

":- الجنسیة -      أوال
١-    أهمیة الجنسیة واصلها التاریخي

٢-    التعریف بالجنسیة وأركانها
٣-    األساس القانوني للجنسیة

٤-    سلطة الدولة في تنظیم الجنسیة

٥-    األسس العامة لفرض واكتساب الجنسیة
٦-    أسس جنسیة األشخاص المعنویة



٧-    االتجاهات الجدیدة في قانون الجنسیة الجدید رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦
٨-    فقد الجنسیة واستردادها.

-: ٩-    مشكالت الجنسیة

١-    مشكلة انعدام الجنسیة

٢-    مشكلة تعدد الجنسیة

٣-    مشكلة إثبات الجنسیة

٤-    مشكلة تحدید االختصاص القضائي

":- المـــواطن   ثانیا
١-    أهمیة المواطن وتعریفه وأركانه

٢-    تصویر المواطن في تشریعات الدول المقارنة وموقف المشرع العراقي
٣-    أنواع المواطن والطبیعة القانونیة للمواطن في القانون الدولي الخاص

٤-    القواعد التي تحكم المواطن في القانون االنجلیزي
٥-    دور المواطن في مجال القانون الدولي الخاص وموقف التشریع العراقي

- مشكالت المواطن في القانون الدولي الخاص: ٦ 
١-    مشكلة انعدام الموطن وتعدده

٢-    مشكلة إثبات الموطن

٣-    مشكلة تنازع القوانین في تحدید القانون الذي یحكم الوطن

:- المركز القانوني لألجانب  ثالثا
١-    تطور النظام القانوني لمركز األجانب

٢-   مدى سلطة الدولة في تحدید مركز األجانب

٣-   الوسائل والعوامل التي ساعدت على رفع مستوى المركز القانوني لألجانب
٤-   مدى حق األجنبي في ممارسة الحقوق العامة والخاصة في العراق



٥-   حق األجنبي في الدخول إلقلیم الدولة واإلقامة والخروج منه

  -: الفصــل الثاني
":- تنازع القوانین  أوال

١-    شروط تنازع القوانین وخصائص قواعد اإلسناد

٢-    تطور النظام القانوني لمتنازع القوانین
٣-    التكییف واختالف الفقه في تحدید القانون الذي یحكمه

٤-    اإلحالة
٥-    تنازع القوانین في مسائل األهلیة واألحوال الشخصیة والوصایا والمواریث واألموال

٦-    تنازع القوانین في تحدید القانون الواجب التطبیق الذي یحكم العقد
٧-    تنازع القوانین في تحدید القانون الواجب التطبیق الذي یحكم المسؤولیة التقطیریة

٨-    موانع تطبیق القانون األجنبي وٕاثباته

":- االختصاص القضائي الدولي للمحكم   ثانیا
١-    االختصاص القضائي الدولي في القانون المقارن

٢-     االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقیة

":- تنفیذ األحكام األجنبیة   ثالثا
١-    ماهیة تنفیذ األحكام األجنبیة

٢-    شروط تنفیذ األحكام األجنبیة

٣-    إجراءات تنفیذ األحكام األجنبیة

مفردات قانون اإلثبات 3نظريالمرافعات واالثبات
-       تمهید

-       المبادئ العامة في اإلثبات – اإلثبات وأهمیته



-       محل اإلثبات

-       شروط الواقعة محل اإلثبات

-       أهداف وأسس قانون اإلثبات – الدور االیجابي
-       احترام سوح القضاء
-       أسس قانون اإلثبات

        نطاق سریان قانون اإلثبات    
-       إجراءات اإلثبات

-       أدلة اإلثبات
-       األدلة الكتابیة

- شروط صحتها -       السندات الرسمیة
-       حجیة السند الرسمي في اإلثبات

-       السندات العادیة – شروط إنشائها – حجیتها
-       الدفاتر واألوراق غیر الموقع علیها – التأشیر على السندات

-       إثبات صحة السندات
-  أثار الطعن -       إجراءات تحقیق صحة السندات

-       تقدیم الدفاتر والسندات
الفصل الدراسي الثاني/قانون االثبات

١-  اإلقرار –شروط صحة اإلقرار
٢-   حجیة اإلقرار – مدى جواز تجزئة اإلقرار

٣-   االستجواب
- أحوال التجوز فیها الشهادة ٤-   الشهادة – األحوال التي تجوز فیها الشهادة استثناء

٥-   إجراءات الشهادة



٦-   حجیة الشهادة في اإلثبات

٧-   القرائن القانونیة
٨-   القرائن القضائیة
٩-   حجیة اإلحكام

١٠-  الیمین – الیمین الحاسمة

١١-   إجراءات الیمین الحاسمة –النتائج المترتبة على توجهها

١٢-  الیمین المتممة – المعاینة

١٣-  حجیة المعاینة – الخبرة سلطة القاضي في تقدیر الحاجة إلى الخبراء

- حجیة الخبرة ١٤- موضوع الخبرة وٕاجراءاتها

١-    مقدمة

٢-    تعریف قانون المرافعات
٣-    أسس وأهداف قانون المرافعات

٤-    مرتكزات القضاء – استقالل القضاء – والیة المحاكم – اختیار القضاة

- عدم صالحیة القاضي ٥-    ضمانات صحة التقاضي

- نقل الدعوى – المعونة القضائیة –التقسیمات القضائیة – محاكم الدرجة األولى ٦-    عالنیة المرافعة

- الدولي - اختصاص المحاكم ٧-    محاكم االستئناف – التمییز

- محاكم الدرجة األولى - النوعي ٨-    الوالئي
٩-    النوعي لالستئناف – التمییز – المكاني

- ماهیة الدعوى – طبیعتها ١٠-  الدعوى القضائیة

١١-   شروط قبول الدعوى

- طبیعة اإلجراء - إجراءات إقامة الدعوى ١٢-  تقسیم الدعاوي



١٣-  مستلزمات صحة األجراء القضائي

١٤-  كیفیة إقامة الدعوى

- التبلیغات القضائیة ١٥- أثار إقامة الدعوى

مفردات مادة المرافعات الفصل الثاني 
- حضور الخصوم وغیابهم ١-   المرافعة

٢-   سماع الدعوى ونظام الجلسة

٣-   الدفوع
- تعریف – أنواع ٤-   الدعوى الحادثة

- األحوال الطارئة على الدعوى - الحكم فیها ٥-   شروط قبول الدعوى الحادثة

٦-   العرض واإلیداع – التحكیم – تعریفه
٧-   نطاق التحكیم – إجراءات وأثار التحكیم

٨-   الحجز االحتیاطي
- القضاء ألوالئي ٩-   القضاء المستعجل

- المداولة - ختام المرافعة - تقسیمات ١٠-                     اإلحكام – تعریف

١١-                     تسبیب األحكام – أثارها – النفاذ المعجل – التصحیح والتفسیر

- االعتراض على الحكم الغیابي ١٢-                     الطعن في األحكام – األحكام العامة

١٣-                     االستئناف

١٤-                     أعادة المحاكمة – التمییز

المفردات2نظريالقانون التجاري
أوال" – مفردات الفصل الدراسي األول( ١٥ خمسة عشر أسبوعا")        



١-   فكرة عن قانون الصرف وخصائصه
٢-   التعریف باألوراق التجاریة وتمییزها من األوراق المالیة واألوراق النقدیة .

٣- إنشاء األوراق التجاریة من حیث الموضوع (التراضي" المحل" السبب) وحكم إنشاء ورقة تجاریة من ناقص األهلیة .
٤-   النیابة الكاذبة والنیابة المتجاوزة

٥-   إنشاء الورقة التجاریة من حیث الشكل البیانات اإللزامیة
٦-   بیان التسمیة وبیان األمر غیر المعلق على شرط
٧-   البیان(٣) اسم المسحوب علیه الرابع االستحقاق

٨-   البیان (٥) مكان األداءê البیان السادس المستفید- البیان السابع تاریخ ومكان اإلنشاء
٩-   البیان الثامن اسم وتوقیع الساحب ودراسة اآلثار المترتبة على إهمال البیانات اإللزامیة

١٠-  االستعاضات التشریعیة ( تاریخ االستحقاقê مكان اإلنشاء ê مكان األداء)

١١-  الورقة الناقصة والورقة على بیاض

١٢-  البیانات االختیاریة( بیان وصول القیمة  بیان الفائدة   بیان التوطین)

١٣-  بیان المنع من التظهیر وبیان المنع من عمل االحتجاج وبیان قید القیمة في الحساب في الصك

١٤- التظهیر وانتقال الحقوق به وأنواعه

١٥- قاعدة التطهیر من الدفوع

ثانیا"  :- المفردات الدراسیة للفصل الدراسي الثاني
١-   اثأر التظهیر ألتملیكي

٢- التظهیر ألتوكیلي والتظهیر التأمیني
٣- مقابل وفاء الورقة التجاریة وأثاره

٤- القبول في األوراق التجاریة وأثاره.
٥-   الضمان االحتیاطي في األوراق التجاریة.



٦-   الوفاء في األوراق التجاریة
٧-   الرجوع في األوراق التجاریة
٨-   التقادم في األوراق التجاریة

٩-   مقارنة بین األوراق التجاریة ( صك - كمبیالة- حوالة)

١٠-                     التحكیم التجاري الدولي (المفهوم من حیث التعریف واألنواع)

١١-                     اتفاق التحكیم وكتابة شرط التحكیم ú شرط ومشارطه التحكیم

١٢-                     أنواع التحكیم

١٣-                     استقالل شرط التحكیم

١٤-                     القانون واجب التطبیق في إجراءات وموضوع التحكیم

١٥-                     تنفیذ القرار ألتحكیمي واالعتراض علیه.

المفردات3نظريالمحاكمات الجزائیة
القانون الجنائي

ممیزات قانون االصول الجزائیة
سریان قانون اصول المحاكمات الجزائیة

-       قواعد االختصاص
-       قواعد الطعن في االحكام

-       قواعد التقادم

التطور التاریخي لقانون اصول المحتكمات الجزائیة
- الدعوى أمام المحاكم الجزائیة الباب االول

الدعاوى التي تنشأ عن الجریمة
انفصال الدعوى الجزائیة عن الدعوى المدنیة



العالقة بین الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة
- الدعوى الجزائیة الفصل االول

- تحریك الدعوى الجزائیة المبحث االول
- الجهة التي تقدم الیها الشكوى المبحث الثاني

- تقدیم الشكوى في حالة الجرم المشهود المبحث الثالث
- الجرائم التي التحرك الدعوى الجزائیة فیها اال بشكوى المجني علیه او بناء على طلب من الجهة مختصة او خاص المبحث الرابع

- الشكوى في حالة تعدد المجني علیهم وتعدد المتهمین الفرع االول
- حاالت عدم قبول الشكوى الفرع الثاني
- التنازل عن الشكوى المبحث الخامس

- الدعوى المدنیة الفصل الثاني
- الغایة من االدعاء بالحق المدني المبحث االول

- الضرر الناشىء عن الجریمة المبحث الثاني
- خیار المدعي بالحق المدني في اقامة دعواه المبحث الثالث

- الدعوى المدنیة امام المحكمة الجزائیة الفرع االول
- الدعوى المدنیة امام المحاكم المدنیة الفرع الثاني
- انقضاء الدعوى الجزائیة والمدنیة الفصل الثالث

- طرق انقضاء الدعوى الجزائیة المبحث االول
- الطرق العامة النقضاء الدعوى الجزائیة الفرع االول

- الطرق الخاصة النقضاء الدعوى الجزائیة الفرع الثاني
- انقضاء الدعوى المدنیة المبحث الثاني

- االدعاء العام الباب الثاني
- نشأة وتطور جهاز االدعاء العام الفصل االول



- اعضاء االدعاء العام الفصل الثاني
- الخضوع التدریجي لالدعاء العام المبحث االول

- استقالل االدعاء العام المبحث الثاني
- عدم التجزئة المبحث الثالث

- عدم المسؤولیة المبحث الرابع
- دور االدعاء العام في مراحل الدعوى الفصل الرابع

- دورة في مرحلة التحري المبحث االول
- االدعاء العام في مرحلة المحاكمة المبحث الثاني

- التحري وجمع االدلة المبحث الثالث
- اعضاء الضبط القضائي الفصل االول

- واجبات عضو الضبط  القضائي المبحث االول
- واجبات عضة الضبط القضائي في الجریمة المشهودة المبحث الثاني

- االشراف والرقابة على اعضاء الضبط القضائي المبحث الثالث
- االخبار عن الجرائم الفصل الثاني

- التحقیق الذي تقوم به الشرطة الفصل الثالث
- االجراءات التي یتخذها اي مسؤول في مركز الشرطة عند تلقیه اخبار عن الجریمة المبحث االول

- الحاالت التي یكون للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق المبحث الثاني
- التحقیق االبتدائي الباب الرابع

- القواعد االساسیة في التحقیق الفصل االول
- من یتولى التحقیق االبتدائي الفصل الثاني

- االختصاص ونقل الدعوى الفصل الثالث
- اجراءات التحقیق الرامیة الى فحص ادلة الجریمة الفصل الرابع



- سماع الشهود المبحث االول
- التسلسل في تدوین اقوال الشهود الفرع االول

- االجراءات المتبعة في سماع الشهود الفرع الثاني
- اداة الشهادة الفرع الثالث

- موانع سماع الشهادة الفرع الرابع
- ندب الخبراء المبحث الثاني

- ماهیة الخبرة الفرع االول
- كیفیة انتداب الخبیر الفرع الثاني

- فحص المتهم او المجني علیه الفرع الثالث
- رد الخبیر الفرع الرابع

- التفتیش المبحث الثالث
- اغراض التفتیش الفرع االول

- تفتیش االشیاء المنقولة المطلب االول
- تفتیش االشیاء العقاریة المطلب الثاني

- ضبط والمكالمات الهاتفیة المطلب الثالث
- التصرف باالشیاء المضبوطة الفرع الثاني

- طرق اجبار المتهم على الحضور الفصل الخامس
- التكلیف بالحضور (استقدام المتهم) المبحث االول

- اجراءات تبلیغ المكلف بالحضور الفرع االول
-تبلیغ االشخاص الموجودین خارج العراق او خارج دائرة القاضي او المحقق الذي اصدر امر التكلیف بالحضور الفرع الثاني

- القبض المبحث الثاني
- ماهیة القبض الفرع االول



- القبض على اي متهم من قبل االفراد ولو بغیر امر صادر من السلطات المختصة الفرع الثاني
- القبض على االشخاص من قبل افراد الشرطة او اعضاء الضبط القضائي الفرع الثالث

- توقیف المتهم واخالء  المبحث الثالث
- امر التوقیف وما یشمل علیه الفرع االول

- اخالء سبیل المتهم بكفالة او بدونها الفرع الثاني
- حجز اموال المتهم الهارب المبحث الرابع

- استجواب المتهم المبحث الخامس
- تعریف االستجواب الفرع االول

- مضمون االستجواب الفرع الثاني
- عرض العفو عن المتهم الفرع الثالث

- التصرف في الدعوى بعد انتهاء التحقیق الفصل السادس
- غلق الدعوى بصورة مؤقتة او نهائیا المبحث االول
- احالة المتهم على المحكمة المختصة المبحث الثاني

- االجراءات المتخذة ضد المتهم في الجرائم المتعددة المبحث الثالث
- انواع المحاكم الفصل االول

- المحاكم الجنائیة الخاصة المبحث االول
- المحكمة الجنائیة العلیا اوال

- المحكمة الجنائیة المركزیة ثانیا
- المحاكم العسكریة ثالثا

المبحث الثاني:
-انواع المحاكم الجزائیة المادیة أ

١-  محكمة الجنح



٢-  محكمة الجنایات

٣-  محكمة التمییز

-محكمة االحداث: ب
- االختصاص ونقل الدعوى الفصل الثاني

-االختصاص من حیث االشخاص اوال
- االختصاص ثانیا

- االختصاص من حیث المكان ثالثا
- تنازع االختصاص رابعا

- نقل الدعوى المبحث الثاني
- عدم حیاد القاضي وانحیازه الفصل الثالث

- منع القضاة وردهم ومخاصمتهم في العراق المبحث االول
- منع القضاة وردهم في بعض التشریعات العربیة المبحث الثاني

- تولي المحاكم نظر الدعوى الباب السادس
- حضور المتهم واطراف الدعوى الجزائیة الفصل االول

- تبلیغ المتهم الهارب وتحدید موعد محاكمته الفصل الثاني
- وجوب حضور المحامي في جرائم الجنایات الفصل الثالث

- وجوب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهیة الفصل الرابع
- اجراءات محاكمة المتهم الغائب والهارب الفصل الخامس

- اجراءات المحاكمة الباب السابع
- قواعد عامة في المحاكمة الفصل االول
- قواعد عامة في المحاكمة الفصل االول

- اجراءات المحاكمة في الدعوى غیر الموجزة الفصل الثاني



- حضور المتهمین واطراف الدعوى الجزائیة المبحث االول
- الشهادات امام المحاكم المبحث الثاني
- افادة المتهم واستجوابه المبحث الثالث

- االجراءات والقرارات التي یجب على المحاكم اصدارها بعد ذلك المبحث الرابع
- القرارات واالحكام التي تصدر في الدعوى غیر الموجزة المبحث الخامس

- حجز اموال المتهم الفصل الثالث
- التهمة الفصل الرابع

- الصلح الفصل الخامس
الفصل السادس وقف االجراءات القانونیة

- المحاكة في الدعوى الموجزة واالمر الجزائي الفصل السابع
- الحكم واسبابه الفصل الثامن

- حجیة االحكام والقرارات الفصل التاسع
- محاكمة ناقصي االهلیة الباب الثامن

- محاكمة المعتوهین الفصل االول
- محكمة االحداث الفصل الثاني

- طرق الطعن في االحكام الباب التاسع
مقدمة:

-الطریق العادي ١
-الطریق االستثنائي ٢

- االعتراض على الحكم الغیابي الفص االول
- تبلیغ االحكام الغیابیة، مدى االعتراض ، وسیلة ومحل قبول االعتراض ، نتائج االعتراض المبحث االول

- اجراءات المحكمة عند النظر في االعتراض على الحكم الغیابي المبحث الثاني



- اثر االعتراض على الحكم المبحث الثالث
- اجراءات االحكام الغیابیة في الجنایات المبحث الرابع

- نتائج اعتبار الحكم الغیابي بمنزلة الحكم الوجاهي المبحث الخامس
- التمییز الفصل الثاني

مقدمة:
- التمییز الوجوبي المبحث االول

- التمییز االختیاري المبحث الثاني
- أسباب الطعن تمییزا المبحث الثالث

- وسیلة الطعن والجهات التي تقدم الیها المبحث الرابع
- رقابة محكمة التمییز على االحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائیة المبحث الخامس

- تصحیح القرار التمییزي الفصل الثالث
مقدمة:

- من له حق الطعن او اسباب الطعن ، ومدته المبحث االول
- جهة قبول الطلب والقرارات القابله للطعن المبحث الثاني

- جهة النظر في الطعن بالقرار التمییزي المبحث الثالث
آثار الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي

- اعادة المحاكمة الفصل الرابع
- الحاالت التي یجوز بموجبها اعادة المحاكمة المبحث االول

- اجراءات طلب اعادة المحاكمة المبحث الثاني
- اجراءات اعادة المحاكمة المبحث الثالث

- آثار اعادة المحاكمة المبحث الرابع
- التنفیذ الباب العاشر



- االحكام العامة للتنفیذ الفصل االول
- تنفیذ عقوبة االعدام الفصل الثاني

- تنفیذ العقوبات والتدابیر السالبة للحریة والغرامات الفصل الثالث
- متفرقات الباب الحادي عشر
- االفراج الشرطي الفصل االول

- جهة اصدار قرارات االفراج الشرطي المبحث االول
- المحكوم علیهم الذین استثناهم القانون المبحث الثاني

- اجراءات االفراج الشرطي المبحث الثالث
- تبلیغ قرار االفراج الشرطي واالنذار به المبحث الرابع

- حاالت وشروط الغاء قرار االفراج الشرطي المبحث الخامس
- سقوط العقوبات االصلیة والفرعیة المبحث السادس

-الطعن في القرار المبحث السابع
- الفصل الثاني

- تسلیم المجرمین واالنابة القضائیة الفصل الثالث

مفردات مادة أصول الفقه 2نظرياصول الفقھ
-       التعریف بعلم أصول الفقه.

-       الحكم الشرعي وأقسامه.
-       الحكم الشرعي ألتكلیفي-
-       الحكم الشرعي الوضعي.

-       أدلة األحكام الشرعیة.
-       القران الكریم .



-       السنة النبویة.
-       القیاس.
-       اإلجماع.
-       العرف.

-       قول الصحابي.
-       المصالح المرسلة.

-       سد الذرائع.

-       االستصحاب.
-       االستحسان.

-       دالالت النصوص وطرق استنباط األحكام الشرعیة.
-       الخاص.

-       العام.
-       المشترك.

-       دالالت النصوص.
-       الحقیقة.
-       المجاز.

-       الصریح والكنایة.
-       الظاهر.
-       النص.

-       المفسر.
-       المحكم.
-       المشكل.



-       المجمل.
-       المتشابه.

-       عبارة النص.

-       إشارة النص.

-       داللة النص.
-       مفهوم الموافقة.

-       مفهوم المخالفة.

مفردات مادة المنظمات الدولیة2نظريالمنظمات الدولیة
الفصل األول :

-       نشأة التنظیم الدولي .
-       تعریف المنظمات الدولیة .

-       التكییف القانوني للمنظمات الدولیة والنتائج المترتبة علیه .
- مبدأ االستمراریة) . - اإلرادة الذاتیة - الصفة الرضائیة -       عناصر أو شروط قیام المنظمات الدولیة (الصفة الدولیة

-       مزایا وحصانات المنظمات الدولیة .

- تعدیله) . - تفسیره -       میثاق المنظمة الدولیة (طبیعته القانونیة

-       سلطات المنظمة الدولیة والقیود التي ترد علیها.

-من حیث نطاق العضویة فیها ((عالمیة وٕاقلیمیة)) ) . -       أنواع المنظمات الدولیة (من حیث أهدافها((عامة ومتخصصة))
- المیزانیة) - العاملون -       ركائز عمل المنظمة الدولیة (األجهزة

-       خصائص المنظمات الدولیة .

- القضاء على االستعمار) . - إرساء التعاون الدولي -       أغراض المنظمات الدولیة (تحقیق السلم واألمن الدولیین
- أجهزتها)) - العضویة فیها - مبادئها - مقاصدها -       نموذج لمنظمة عالمیة (منظمة األمم المتحدة ) ((نشأتها



- عالقتها باألمم المتحدة)) - أجهزتها - العضویة فیها -مبادئها - أهدافها وأغراضها       نموذج لمنظمة إقلیمیة (جامعة الدول العربیة)  ((نشأتها

مفردات كتاب (الوجیز في الطب العدلي)1نظريالطب العدلي
- تعریف الطب العدلي – والمجموعات الطبیة العدلیة الفصل األول

- الموت وعالماته الفصل الثاني
- الجروح وأقسامها الفصل الثالث

- الحروق درجاتها ومظاهرها الفصل الرابع
- االختناق أنواعه والوسائل المؤدیة له الفصل الخامس

- الجرائم الجنسیة الفصل السادس
- اإلجهاض الفصل السابع
- قتل الولید الفصل الثامن

- كیفیة حصول التسمم - السموم الفصل التاسع
- السموم اآلكلة الفصل العاشر

- التسمم الطعامي الفصل الحادي عشر
- تعریف الهویة الفصل الثاني عشر

- الفحوص المختبریة الفصل الثالث عشر

-       السلطة المختصة بالتنفیذ - دائرة التنفیذ ومدیریات التنفیذ1نظريقانون التنفیذ
-       مخابرات وتبلیغات مدیریات التنفیذ

-       طرق الطعن بقرارات المنفذ العدل

-       السلطة المختصة بالتنفیذ وفقا لقانون تحصیل الدیون الحكومیة
-       الدیون الحكومیة والجهات المخولة بتحصیلها



-       األحكام والمحررات التنفیذیة (السندات التنفیذیة)
-       األحكام والقرارات القضائیة / الوطنیة واألجنبیة/ تنفیذها وشروطها واإلنشاء علیها

-       المحررات التنفیذیة
-       شروط الحق محل التنفیذ

- والجبري) التعریف به -       المحررات التنفیذیة- إجراءات تنفیذها(التنفیذ ألرضائي
- إطراف المعاملة التنفیذیة) -       المعاملة التنفیذیة(طلب التنفیذ وأثاره

- القوة الجبریة- منع المدني من السفر (اإلكراه البدني(الحبس) الحجز التنفیذي. -  كیفیة التنفیذ(الوسائل التنفیذیة)
-       كیفیة استخدام الوسائل التنفیذیة وحاالت عرقلة سیر التنفیذ

-       وقف التنفیذ وتأخیره  التعریف به وحاالته  وأثاره

- التعریف به شروطه – تمیزه عن الحجز االحتیاطي -       الحجز التنفیذي
- شروطه – مصیره -       الحجز االحتیاطي / التعریف به

-       أنواع الحجز التنفیذ/ حجز األموال المنقولة والعقاریة
-       حجز األموال المنقولة وبیعها

-       حجز ما للمدین لدى الغیر

-       حجز الرواتب والمخصصات

-       حجز العقار وبیعه

-       بیع األموال المرهونة
-       توزیع حصیلة التنفیذ/ قواعد التوزیع بشأن االمتیاز – كیفیة توزیع الحصیلة

المفردات1نظريبحث تخرج
جمیع االختصاصات لالقسام العلمیة في كلیتنا

ویتحدد موضوع البحث حسب اختصاص االستاذ المشرف


