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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 لمحاضرةا
 طريقة التقييم

بيان ماهية القاعدة  3 االول 

 القانونية
معنى القاعدة القانونية 

- 

التمييز بين مصطلح 

القانون ومصطلحات 

 أخرى

االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

 القاعدةبيان خصائص  3 الثاني

 القانونية
القاعدة القانونية قاعدة: 

سلوك    -عامة مجردة 

خطاب   -اجتماعي 

يوجه لألشخاص 

 –لتنظيم روابطهم 

قاعدة ملزمة تقترن 

بجزاء مادي تفرضه 

 السلطة العامة

االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

التمييز بين القاعدة  3 الثالث

القانونية وغيرها من 

 االجتماعيةالقواعد 

التمييز بين القاعدة 

القانونية والقاعدة 

والقاعدة  –الدينية 

وقواعد  –االخالقية 

 العدالة

االلقاء مع 

 االستجواب
اختبار نظري + 

تقديم بحوث حول 

 الموضوع

معرية مصادر القانون  3 الرابع

 الرسمية
 اختبار نظري  حلقة نقاشية التشريع

معرية مصادر القانون  3 الخامس

 الرسمية
االلقاء مع  سن التشريع

 االستجواب
 اختبار نظري

ر القانون دمعرية مصا 3 السادس

 الرسمية
االلقاء مع  سريان التشريع

 االستجواب
 اختبار نظري

ر القانون دمعرية مصا 3 السابع

 الرسمية
االلقاء مع  تفسير التشريع والغاءه

 االستجواب
 اختبار نظري 

القانون ر دمعرية مصا 3 الثامن

 الرسمية
 اختبار نظري المحاضرة العرف

ر القانون دمعرية مصا 3 التاسع

 الرسمية
 –الشريعة االسالمية 

 قواعد العدالة
االلقاء مع 

 االستجواب
اختبار نظري + 

تقديم بحوث حول 

 الموضوع
معرية مصادر القانون  3 العاشر

 غير الرسمية
 اختبار نظري عصف ذهني الفقه + القضاء

الحادي 

 عشر
اغراض القانون +  معرية غاية القانون 3

 وسيلته لتحقيق غايته
االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري



 اختبار نظري حلقة نقاشية يروع القانون  معرية اقسام القانون 3 الثاني عشر

 

 
االلقاء مع  القانون العام معرية اقسام القانون 3 الثالث عشر

 االستجواب
 اختبار نظري

االلقاء مع  القانون الخاص  معرية اقسام القانون 3 الرابع عشر

 االستجواب
 اختبار نظري

الخامس 

 عشر
النظريات التي قيلت  التعريف بالحق 3

 بصدد تعريف الحق
 تقديم بحوث حلقة نقاشية

السادس 

 عشر
توضيح عناصر الحق  3

 واركانه
عناصر الحق + 

 اركان الحق
االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

االشياء القابلة  بيان تقسيمات االشياء 3 السابع عشر

لالستهالك واالشياء 

غير القابلة لالستهالك 

+ االشياء المثلية 

والقيمية + العقارات 

 والمنقوالت

االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

الوقائع القانونية +  بيان مصادر الحق 3 الثامن عشر

 التصريات القانونية 
االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

 اختبار نظري المحاضرة العقد + عيوب االرادة العقد كمصدر للحق 3 التاسع عشر

اثار العقد + انحالل  العقد كمصدر للحق 3 العشرون

 العقد
االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

الواحد 

 والعشرون
من حيث مدى حماية  بيان اقسام الحق 3

القانون لها + من حيث 

 مناطها 

االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

الثاني 

 والعشرون
بيان انواع الحقوق  3

 المدنية
حقوق االسرة + 

الحقوق المالية + 

 الحقوق العينية

 اختبار نظري عصف ذهني

الثالث 

 والعشرون
بيان انواع الحقوق  3

 المدنية
الحقوق الشخصية + 

 حقوق الملكية الفكرية
االلقاء مع 

 االستجواب
 اختبار نظري

الرابع 

 والعشرون
االلقاء مع  الشخصية + مميزاتها  بيان ماهية الشخصية  3

 االستجواب
 اختبار نظري

الخامس 

 والعشرون
 اساسيات الشخصية 3

 الطبيعية
األهلية + اهلية 

الوجود + اهلية االداء 

 + عوارض األهلية

 اختبار نظري 

السادس 

 والعشرون
اساسيات الشخصية  3

 المعنوية 
نشأت الشخصية 

 المعنوية وانتهائها 
 تقديم بحوث حلقة نقاشية



 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
المنشورة في موقع المجالت االكاديمية العلمية العراقية ومواقع البحوث 

 االنترنت االخرى
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من المهم اعتماد التطورات الحاصلة يي الواقع السيما ما يتعلق بالثورة التكنلوجية واثارها على المجتمع         

 وظهور انماط جديدة من التعامالت واالنتهاكات التي تصيب حقوق االيراد كالقرصنة االلكترونية وما شابه ذلك.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

السابع 

 والعشرون
مميزات الشخصية  3

 المعنوية

الجنسية+االسرة+المو

 طن+ الذمة المالية

 اختبار نظري حلقة نقاشية

الثامن 

 والعشرون
الشخصية المعنوية  3

 وطرق كسبها

الالعتراف العام 

 واالعتراف الخاص

االلقاء مع 

 االستجواب

 اختبار نظري

التاسع 

 والعشرون
انواع الشخصية  3

 المعنوية
االلقاء مع  مجموعات االشخاص

 االستجواب
 اختبار نظري



 

 


