
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 المدخل لدراسة القانون اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Introduction to studying law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

الطلبة للدخول للدراسة القانونية للسنوات األربع من تهيئة تهدف هذه المادة إلى 

خالل معرفة تعريف القاعدة القانونية وأقسام القانون وفروعه، ومصادر القانون 

 باإلضافة إلى المعلومات التاريخية عن القوانين والتشريعات القديمة

 وصف المادة

خصائص القاعدة القانونية ،  تساعد هذه المادة على تعريف الطالب بالقانون ،

مصادر القانون ، أقسم القانون ، روع القانون ، سريان القانون من حيث الزمان 

والمكان ، الحق ، نظريات الحق ، الوقائع القانونية والوقائع المادية، مصادر الحق ، 

 العقد تعريفه وأركانه

 3 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 3 داتعدد الوح

 صالح محمد حسن عباس اسم التدريسي باللغة العربية

 Salah Muhammad Hassan Abbas اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 salah.alsafee@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07801007007 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 معنى القاعدة القانونية وضرورتها 1

 خصائص القاعدة القانونية 2

 التمييز بين القاعدة القانونية وبين غيرها من القواعد 3

 التشريع /تعريفه ، مزاياه وعيوبه ، نفاذه 4

 العرف / أركانه ، خصائصه وعيوبه ، أنواعه 5

 مبادئ الشريعة اإلسالمية 6

 قواعد العدالة 7

 المصادر التفسيرية )الفقه ، القضاء( 8

 وظيفة القانون 9

 المذهب الفردي 10

 موقف التشريع العراقي بين المذهبين الفردي واالشتراكي 11

 أقسام القانون 12

 فروع القانون 13

 تقسيمات قواعد القانون 14

 نظرية الحق التعريف بالحق 15

 طبيعة الحق 16

 عناصر الحق وأركانه 17

 مصادر الحق 18

 الوقائع القانونية )الوقائع الطبيعية ، الوقائع اإلنسانية( 19

 التصرفات القانونية )التصرف من جانب واحد ، العقد( 20

 أقسام الحق من حيث حماية القانون له 21

 أنواع الحقوق )الحقوق السياسية والحقوق العامة( 22

 الحقوق المالية ، الحقوق العينية والحقوق الشخصية 23

 حقوق األسرة 24

 الشخصية الطبيعية ومميزاتها 25

 ابتداء الشخصية الطبيعية وانتهاؤها ، 26

 مميزات الشخصية الطبيعية 27

 األداء وموانع األهليةأهلية الوجوب وأهلية  –األهلية  28

 الشخصية المعنوية/ بدءها وانقضاؤها 29

 مميزات الشخصية المعنوية وأنواعها 30

 :المصادر

 المدخل لدراسة القانون / د عزيز كاظم الخفاجي

 

 :المراجع الرئيسة

 ( المدخل لدراسة القانون / أ . زهير البشير + أ. عبد الباقي البكري 1)

 ( المدخل لدراسة العلوم القانونية / د.  علي حسن نجيدة 2)

 / د. عبد الرزاق السنهوري المدخل لدراسة القانون( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( المدخل للعلوم القانونية / د.  سمير كامل1)

 ( نظريات القانون والحق / د. عبد الحي حجازي2)

 / د. محمد منصور القانون إلىالمدخل ( 3)


