
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 القانون  التخصص

 تاريخ القانون اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 History of the Law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

 التاريخية العصور في القانون نشوء بالية تعريف الطالبتهدف هذه المادة إلى 

 القانون نشوء كيفية على خاص بشكل يتعرف  ، وأن التاريخ ما قبل وعصور

 تطور وسائل أهم حمورابي، وأن يطلع على وشريعة الروماني القانون في وتطوره

 والبابلية الرومانية للدولة السياسية النظم بين يقارن القانون، وأن

 وصف المادة

 السياسي الروماني، النظام القانون وسائل وتطوره القانون أن يلم الطالب بنشوء

 في األسرة عليه تقوم الذي الروماني ، األساس القانون مصادر الرومانية للدولة

 في األبوية والسلطة الزواج ، أنواع  الزواج صحة وشروط الروماني القانون

 طرق . الروماني القانون في وتقسيماتها واألموال الروماني ، األشياء القانون

 حماية  واكتسابها إنشائها وطرق االرتفاق حقوق الملكية ، أنواع وحماية اكتساب

 االلتزامات ، النظام تقسيم أركانه وبيان االلتزام وانقضائها ، تعريف االرتفاق حقوق

 والقضائي العقابي

 2 عدد الساعات النظرية

 - العمليةعدد الساعات 

 2 عدد الوحدات

 ريام عباس علي كسار اسم التدريسي باللغة العربية

 Riyam Abbas Ali Kassar اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 riyam.alshabany@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07807440875 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 المجتمع المدني 1

 النظام القانوني البدائي 2

 آثار النظم البدائية في نظم األمم القديمة 3

 نشوء القانون وتطوره 4

 الحكم اإللهي 5

 تطور القانون ووسائله 6

 الحيلة القانونية 7

 النظام السياسي للدولة الرومانية 8

 العصر الملكي 9

 العصر الجمهوري 10

 العصر اإلمبراطوري 11

 العصر اإلمبراطوري 12

 مصادر القانون الروماني 13

 األساس الذي تقوم عليه األسرة في القانون الروماني 14

 وأنواعه في القانون الرومانيشروط صحة الزواج  15

 السلطة األبوية 16

 الموت المدني 17

 قواعد تنظيم العالقات المالية في القانون الروماني 18

 الملكية 19

 الحقوق المقررة على ملك الغير وحقوق االرتفاق 20

 تعريف االلتزام وبيان أركانه 21

 عصر القانون اإلسالمي 22

 اإلسالميمصادر القانون  23

 نظم القانون اإلسالمي 24

 ازدهار المذاهب الفقهية 25

 التنظيمات العثمانية 26

 مرحلة االحتالل البريطاني 27

 الحكم الملكي –مرحلة الحكم الوطني المقيد  28

 1986 - 1958مرحلة التحرر الوطني  29

 مرحلة التحول االشتراكي 30

 :المصادر

 الحافظ ود. هاشم النداوي وهيب القانون / د. آدم تاريخ

 

 :المراجع الرئيسة

 العال عبد محمد عكاشة / الروماني ( القانون1)

 رشيد فوزي / القديمة العراقية ( الشرائع2)

 الحفناوي محمد المجيد عبد الروماني/ القانون في الغلط ( نظرية3)

 

 :المراجع المساعدة

 العبودي عباس / القانون ( تاريخ1)

 طالب ابو حسن صوفي / الروماني القانون في ( الوجيز2)

 د. صاحب عبيد الفتالوي  / القانون ( تاريخ3)


