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 وصف المقرر

 

 

 بغداد - يؼٓد االدازة انخمُٙ انًؤسست انخؼهًٛٛت .1

 اإلدازة انمإََٛتلسى  / انًسكص ؼهًٙ انمسى ان .2

 يصطهحاث لإََٛت نٓا أًْٛت فٙ دزاست انمإٌَ ٔاحكايّحطبٛماث  اسى / زيص انًمسز .3

 (3=  -+ انخطبٛم1ٙػًهٙ +2)َظس٘  انساػاث االسبٕػٛت أشكال انحضٕز انًخاحت .4

 انسُٕ٘ 2117/ 2116 انفصم / انسُت .5

 ساػاث 12 )انكهٙ(ت ػدد انساػاث اندزاسٛ .6

        2116 /23/11 حازٚخ إػداد ْرا انٕصف  .7

حًكٍٛ انطانب يٍ انخؼسف ػهٗ انُظاو انمضائٙ فٙ انؼساق فٙ انؼساق ٔإَاع انًحاكى ًادة :هنأْداف انًمسز .8

انًدَٛت ٔانجصائٛت ٔاخخصاصاحٓا ٔاندػأ٘ انخٙ حُظس بٓا ٔاكسابّ انًٓازة نهخؼبٛسػٍ ذنك بانهغت 

 . ٛصٚتاالَكه
 
 

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 االْداف انًؼسفٛت   - أ

 - ٚؼسف انطانب ياْٛت انًصطهحاث انمإََٛت بانهغت االَجهٛصٚت1
 - ٚفسس انطانب يٕا ٛغ ذاث صهت بخؼازٚف انمإٌَ ٔاَظًت انحكى انً خهفت2

 -ٚكًم انطانب يُال خّ يغ االسخاذ يخغٛساث حس ًت ي خهف انًصطهحاث انمإََٛت 3
 -ٚمازٌ انطانب بٍٛ انُظسٚت ٔانخطبٛك فٙ يجال االحكاو انمضائٛت4
 -ٚسب  انطانب بٍٛ انًؼهٕياث نخخكايم ندّٚ انًؼسفت حٕل انمإٌَ ٔحس ًخّ االَجهٛصٚت 5

   – ا ْداف انًٓازاحٛت ان اصت بانبسَاي  

  –ٚسخ دو انحاسبت فٙ دزاسخّ الخخصاصّ ب كم  ٛد1  

  –ٚه   يحا ساحّ اػخًادا ػهٗ يصادز اخسٖ  2  

 ب صٕ  انٕالغ انؼًهٙ بانهغت االَجهٛصٚتلإٌَ  –ٚجًغ انطانب حاالث ًَٔاذ  نحاالث فٙ يجال 3  

       سائك انخؼهٛى ٔانخؼهى 

 انًُال ت انمإََٛت , انحٕاز , ٔسائم اٚضا  انكخسَٔٛت ,اسخ داو انسبٕزة . 

 

 

 
       سائك انخمٛٛى 

 

 

 االخخبازاث ان فّٓٛ ٔانخحسٚسٚت 

 
  - ا ْداف انٕ داَٛت ٔانمًٛٛت .

 -اٌ ٚصغٙ انطانب انٗ شس  االسخاذ ب كم  ٛد نخسسٛخ انًؼهٕياث ذُْٛا1          

 فٙ فًٛا ٚخؼهك بٕ ٕ  االػخًاد لإٌَ انخُفٛر ٔانخسجٛم انؼماز٘-اٌ ٚؤٚد انطانب زا٘ االسخاذ فٙ 2 

 ػهٗ االحطبٛك انؼًهٙ بانخدزٚب فٙ انًحاكى ٔاال ٓصِ انؼدنٛت  كخسا  ان بسة ٔانًؼهٕياث.

 -اٌ ٚمدز انطانب اًْٛت حؼهى حس ًت ي خهف انًصطهحاث انمإََٛت ٔشٚادة  مافخّ انؼايت.3 

 نخهمٙ ٔاسخمبال انًؼهٕياث انمإََٛت بكفا ة  -اٌ ٚ ؼس انطانب باًْٛت انٓدٔ  فٙ انماػت اندزاسٛت4    

 ػانٛت.
      سائك انخؼهٛى ٔانخؼهى 

 انًُال اث انمإََٛت. ٔحضٕز انًسافؼاث فٙ انًحاكى  ٔانحضٕزفٙ اال ٓصِ انؼدنٛت .

 

 

 
     سائك انخمٛٛى 

 االخخبازاث ان فٓٛت ٔانخحسٚسٚت 
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 بُٛت انًمسز .11

 سٚمت  اسى انٕحدة / أٔ انًٕ ٕع ي س اث انخؼهى انًطهٕبت انساػاث ا سبٕع

 انخؼهٛى
 سٚمت 

 انخمٛٛى

 التحريري النظري Iraqi judicial system الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 1

 The types of court in د مىضىعالظالب يفهم بشكل جي 11 1
iraq  

 التحريري النظري

 The civil courts, courts الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 3
of first instance 

 التحريري النظري

 Al-biada court, personal الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 4
statuses court 

 التحريري النظري

 Labour court, court of جيد مىضىعالظالب يفهم بشكل  11 4
personal materials  

 التحريري النظري

 The second instance الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 5
court, appeal 

 التحريري النظري

 التحريري النظري  The court of cassation الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 6

 The terms of reference عالظالب يفهم بشكل جيد مىضى 11 7
to the civil courts 

 التحريري النظري

 التحريري النظري Judicial jurisdiction الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 8

 التحريري النظري Qualitative jurisdiction الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 9

 The territorial الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11
jurisdiction 

 التحريري النظري

 The principle of the الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11
judicial system  

 التحريري النظري

 The types of criminal الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11
courts  

 التحريري النظري

 ريريلتح النظري  Inquiry court الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 13

 Offense court, criminal الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 14
court 

 لتحريري النظري

 لتحريري النظري Types of the penalties الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 15

 لتحريري النظري The originals penalties الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 16

 التحريري النظري  Corporal punishment مىضىع الظالب يفهم بشكل جيد 11 17

 التحريري النظري Death penalty الظالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 18

 Penalties of deprivation الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 19
of freedom  

 التحريري النظري 

 The types of penalties of الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11
deprivation of freedom  

 التحريري النظري

 Imprisonment, strong الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11
and simple 
imprisonment 

 التحريري النظري

 التحريري النظري  The additional penalties الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 11

 The supplements الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 13
penalties  

 التحريري النظري

 التحريري النظري  Financial penalties الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 14

 التحريري النظري The types of crimes الطالب يفهم بشكل جيد مىضىع 11 15
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 انبُٛت انخحخٛت -11

 

 

 

 دال يوج ـ انكخب انًمسزة انًطهٕبت 1

 ال يوجد ـ انًسا غ انسئٛسٛت )انًصادز(  2

  ـ انًسا غ االنكخسَٔٛت, يٕالغ االَخسَٛج 

.... 
ال توجد مراجع االلكترونية بخصوص قانون التنفيذ والتسجيل 

 ماعدا متن قانون التنفيذ وكذلك قانون التسجيل العقاري العقاري

  خطت حطٕٚس انًمسز اندزاسٙ- 11

-2116اندزاسٙ  ان طت انًمسزة نهؼاو

2117 
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 د.المهارات العامة:
تمكين الطالب من تكوين عقلي قانونية تؤمن بأهمية القانون ووجوده لتنظيم الروابط االجتماعية 

 .زيةباللغة االنكلي


