
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 لغة إنكليزية التخصص

 باللغة اإلنكليزية )مدخل ومصطلحات(المدخل لدراسة القانون  اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Introduction of Law in English اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة
تهدف هذه المادة إلى شرح مفردات مادة المدخل لدراسة القانون ومصطلحات 

 قانونية باللغة اإلنكليزية

 وصف المادة

مادة المدخل لدراسة القانون ومصطلحات قانونية تتناول هذه المادة شرح مفردات 

باللغة اإلنكليزية وذلك من خالل معرفة بعض المصطلحات القانونية، وتعريف 

القانون، وأقسام القانون، والمحكمة وأنواعها، وتعريف السلطة وأنواعها، ومصادر 

 القانون.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 منار كامل سعيد عزيز اسم التدريسي باللغة العربية

 Manar Kamel Saeed Aziz اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 manar.kamil@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07822829948 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

1 Approaches to the study of law/1 

2 Approaches to the study of law/2 

3 Nature of jurisprudence/1 

4 Nature of jurisprudence/2 

5 Definition of Law 

6 Definition of Religion 

7 Definition of Morals 

8 The necessity of law 

9 Law and society/1 

10 Law and society/2 

11 The Islamic concept of law 

12 The nature of law (The Greeks) 

13 The Romans 

14 The middle ages 

15 The 17th century Grotius 

16 Hobbes and Lock/1 

17 Hobbes and Lock/2 

18 The imperative school 

19 Historical school/1 

20 Historical school/2 

21 Law as means to an end school 

22 Sources of law/Religion 

23 Sources of law/Custom 

24 Sources of law/Equity 

25 Judicial descions 

26 Juristic opinion 

27 Legislation 

28 Codification 

29 Interpretation 

30 Classification 

 :المصادر

Introduction to the study of Law د. رياض القيسي / 

 

 :المراجع الرئيسة

(1 )English terms and subjects in law and international law / د. علي العبيدي 

 الكثيري( قواعد اللغة اإلنكليزية / سالم 2)

 ( أساسيات اللغة اإلنكليزية / عمر الحوراني3)

 

 :المراجع المساعدة

(1 ) Constitution and Administrative Law / د. صالح جواد الكاظم 

 ( قواعد اللغة اإلنكليزية / مراد حسن سوالمة2)

 ( تعليم اللغة اإلنكليزية للجميع / محمد رجب باشا3)


