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 أهداف المقرر .2
 

 ان يلم الطالب بالية نشوء القانون وكيفية تطوره -1

 ان يتعرف الطالب على اهم وسائل تطور القانون -2

 ان يتعرف الطالب على اهم مصادر القوانين القديمة -3

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.



الجريمة والعقاب ونظام الملكية ونظام الزواج ان يتعرف الطالب على اهم نظم القانون الروماني القديم كنظام  -4
 والعقود..الخ.

 ان يتعرف الطالب على اهم نظم القانون العام والقانون الخاص في شريعة حمورابي. -5

 ان يقارن الطالب بين نظم القوانين القديمة والقواعد القانونية الحديثة. -6

 
 
 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16

  هداف المعريية األ -أ
 يهم القوانين الحالية على الوجه الصحيح -1أ

 تكوين الثقاية القانونية-2أ

 المقارنة بين القوانين القديمة والقوانين الحديثة -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرية الصلة بين النظم والقواعد القانونية المطبقة حاليا والنظم والقواعد القانونية القديمة. – 1ب

 معرية اكثر الشرائع والقوانين القديمة تاثيرا على القانون العراقي – 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

طريقة شرح المادة من قبل التدريسي مع  تم اعتماد على اكثر من طريقة يي تدريس هذا المادة منها

مشاركة الطلبة , وكذلك طريقة اوراق العمل اذ يكلف الطلبة باعداد ورقة عمل بموضوع المحاضرة  مع 

 يتح باب النقاش حول الموضوع المطروح .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 يتم التقييم عن طريق امتحانات تحريرية وشفوية

 

 



 البنية التحتية  .12

 تاريخ القانون د. آدم وهيب و د. هشام الحافظ .  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تكوين الثقاية القانونية -1ج

 يهم القوانين الحديثة -2ج

 معرية تاثير القوانين العراقية القديمة على القوانين الحديثة. -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

قبل التدريسي مع مشاركة تم اعتماد على اكثر من طريقة يي تدريس هذا المادة منها طريقة شرح المادة من 

الطلبة , وكذلك طريقة اوراق العمل اذ يكلف الطلبة باعداد ورقة عمل بموضوع المحاضرة  مع يتح باب 

 النقاش حول الموضوع المطروح .

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 يتم التقييم عن طريق امتحانات تحريرية وشفوية والنقاش داخل الدرس

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تاهيل الطالب ييما يتعلق بالبحث العلمي -1د

 تمكينة من يهم المصطلحات القانونية االساسية -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

شرح  تاريخ القانون نشوء القوانين 2 1-3

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

شرح  تاريخ القانون تطور القوانين 2 3-6

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

مصادر القانون  2 6-9

 الروماني
شرح  تاريخ القانون

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

شرح  تاريخ القانون نظام االسرة 2 9-12

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

شرح  تاريخ القانون المعامالت المالية 2 12-15

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

قانون حمورابي القسم  2 15-26

 العام
شرح  تاريخ القانون

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

قانون حمورابي القسم  2 26-15

 الخاص
شرح  تاريخ القانون

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

شرح  تاريخ القانون النظام القضائي 2 26-36

المحاضرة مع 

مناقشة اوراق 

 عمل

االمتحانات 

التحريرية 

 والشفوية

 



 قانون حمورابي م. شعيب احمد

 تاريخ القانون د. عباس العبودي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 شريعة حمورابي د. عباس العبودي

 تاريخ القانون د. صاحب عبيد الفتالوي
 تاريخ القانون د.منذر الفضل

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 الموسوعة الحرة , المجالت االكاديمية العلمية العراقية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

احداث تغييرات على المفردات المقررة يي المادة من خالل ادخال مفردات جديدة للمادة خاصة ييما 

يتعلق بفلسفة القوانين  وذلك بتسليط الضوء على اهم المدارس الفلسفية  والتي ساهمت بشكل يعال يي 

 تطوير القوانين الوضعية . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


