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 القانون  كليةنبذة مختصرة عن 

  سنة   تأسست  إذ  تأسيسها   منذ  الكفيل  جامعة  في   الكليات  أولى  من  القانون   كلية  تعد  
 هي و   والمسائية،  الصباحية  وللدراستين  للجنسين  سنوات  أربع  فيها   الدراسة  أمد  وأن  2004

 والشرائع   والمقارنة  العراقية   القوانين )  المتعددة  بمجاالتها   القانونية  العلوم   بدراسة  متخصصة
وأخرى   (وغيرهما   إلسالمية ا  والنظم  اإلسالمية  كالشريعة)  تكميلية  مواد  دراسة  عن  فضال  ،(القانونية 

االفتراضية كالمحكمة    فيها  والدراسة  العراقية،  المحاكم  في   العملي   التطبيق  إلى  إضافة   ، تطبيقية 
  ، تين األولى والثانيةحلللمر   القانونية   المواد  إلحدى  اإلنكليزية  اللغة  مادة  تدرس  كما   العربية،   باللغة
 في  العمل  لممارسة  يؤهل  وبذلك  القانونية،  العلوم  في  البكالوريوس   شهادة  ا منه  المتخرج   يمنح

  وغيرها   الرسمية  وغير  الرسمية  الدوائر  في  كحقوقي  العمل  أو  المحاماة،  كمهنة  القانوني  المجال
 أكمل   وقد  ،(والدكتوراه   الماجستير)   العليا   الدراسات   إلكمال  وتؤهله   القانوني،  العمل  مجاالت   من

من    ومعاهد  ميةالحكو   العراقية  الجامعات   في  والدكتوراه   الماجستير  دراسة  كلية ال  طلبةالعديد 
من    ا منه  وتخرج  األهلية،   العليا   الدراسات  الدراسي   العام  لغاية  البا  ط (  1400)أكثر 

2021/2022. 

 

 : القانون  لكلية المستقبلية رؤيةال

 بنشر  والبحثي،   األكاديمي  المجالين  في  العزيز  بلدنا  في  القانونية  والثقافة  الوعي   ترسيخ 
 عليهم   البيت  أهل  فكر  من  استلهامها  خالل  من  اإلسالمي،  الدين  مع  تتعارض  ال  قانونية   ثقافة

  حاجة  مع  يتماشى  وبما   القانون،  مجال   في   متخصصة  علمية  كوادر  بإعداد  وذلك   السالم،
 .األصيلة  والعربية  اإلسالمية لثقافتنا  وفقا المجتمع،

  في   الحثيثة  الجهود  بذل   خالل  من  المتقدمة   الكليات  مصافي  في   تكون   أن  كلية ال  تطمحو  
 العام   القطاع  ذلك   في  بما   المجتمع   شرائح  لكافة  القانونية  المعرفة  من   ممكن  قدر  أكبر  تقديم

  واألبحاث  لدوليةوا  المحلية  المؤتمرات   في  المساهمة  خالل  من  نساناإل  حقوق   مبادئ  وتجسيد
  العربية   الجامعات  في  القانون   كليات  مع  وعلمية  ثقافية  عالقات  بناءو   صصة،المتخ   العلمية

 عن   فضال    العلمية  واألبحاث  الخبرات   من  لالستفادة  الرفيع  العلمي  المستوى   ذات   والعالمية 
  مجال  في  العلمي  البحث  مسيرة  لدعم  واألهلية  الحكومية  المحلية  والكليات  الجامعات  مع  العالقات
 .المستقبلية الكلية رؤية القانونية الدراسات

 



 

 : القانون  كلية رسالة

 القوانين   تطبيق   لضمان  المجتمع؛  أرجاء  في  القانونية  الثقافة  بنشر  تتمثل  كليةال  رسالة  إن 
  للدولة،   اإلداري   الجهاز  في  العامة  الوظيفة  لرفد  القانونيين  الخريجين  وإعداد  ،والتعليمات  والنظم
 للمواد  العلمية  الرصانة  على  بالتركيز   ،المجتمع  داخل  في  العدالة  تحقيق   يتولون   محامين  وتهيئة

 الخريج   ليكون   القانونية؛  الرسالة  هذه  حمل  في  كامال    تأهيال    الخريج  وتأهيل  ،كلية ال  في  تدرس  التي
 .الخاص أو العام القطاع  في  قانوني عمل أي لممارسة القانونية؛ بالمعرفة مزودا  

 
 : القانون  كلية أهداف

  للقيام   العامة؛  الوظيفة  مجاالت  مختلف  في  القانونية  المهن  ممارسة  في  مختصين  إعداد  -
 .األفراد حقوق  يصون  بما النافذة، القوانين أحكام تطبيق  تتضمن التي  باألعمال

 يلبي   وبما   القانون،  فروع  في  والمختصين  بالحقوقيين  الدولة  أجهزة  في  القانونية   المؤسسات  رفد  -
 .العمل  سوق  حاجة

 أداء   في  والتفاني  واإلخالص   المواطنة   روح  غرس   خالل  من  للطالب،  والفكري   الذهني  اإلعداد  -
 .العطاء في واإلبداع العمل

  حالة   في  القانونية  الفتاوى   وإصدار  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  مشاريع  في  المشورة  تقديم  -
 .ذلك المعنية الجهات منها  طلبت إذا القوانين  تفسير  في النظر وجهات اختالف

 والسياسية   اإلدارية  الجهات  أو   األهلية  والهيئات  لألفراد  القانونية  األمور  في  االستشارات  تقديم  -
 .القانون  ثقافة إلشباع علميا   مركزا    كليةال وجعل

 إلى   وصوال    الدراسية،  والحلقات  العلمية  المؤتمرات  خالل  من   القانونية،  الثقافة   نشر  على  العمل   -
 .القانون  دولة إقامة

 الباحثين   لدفع  المالئمة  األجواء  وتهيئة  التسهيالت،  وتقديم  العلمي،  البحث  تشجيع  على  العمل   -
 .األبحاث إلنجاز

 البلد،   خارج   القانون   حقل  في  والمختصين  الباحثين  لجميع  العراق   في  القانوني  بالواقع  التعريف  -
 .الكتب  وتأليف  والمقاالت البحوث نشر خالل من

 
 
 
 
 



 
 :القانون  كلية نشاطات

 . فيها للمشاركة والوطنية األجنبية الكفاءات ودعوة التخصصية  القانونية المؤتمرات  إقامة -1

 الحوزة  أساتذة  وتكليف   الطلبة  ومشاكل  قضايا   تتناول  التي  والفكرية  األخالقية  الندوات  تنظيم  -2
 . إلدارتها   األشرف النجف في  العلمية

 بالسمعة  تتمتع  شخصيات   وتكليف  القانونية  المستجدات  تتناول  التي  الفكرية   الندوات  تنظيم  -3
 . إلدارتها  الرصينة  العلمية

  بتوصيات   والخروج  وتالقحها   األفكار  لتبادل  بحاجة  قانونية  مواضيع  في   العمل  ورش  إقامة  -4
 .مفيدة

 . القانونية  الثقافة أسبوع  إقامة -5

 . التخصصية  القانونية  والنشرات والمجالت الكتب إصدار -6

  تلك   وتطوير   تدعيم  سبيل  في  المواصلة  على  وحثهم  وإبداعاتهم  الطلبة   ابتكارات   تبني  -7

 . االبتكارات 


