
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  ناصر م. رحیم راهي  االسم
  voheen vahi13@yahoo.com  البرید االلكتروني

  المدخل لدراسة القانون  اسم المادة
  المدخل لدراسة القانون  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  

  ـ تمكين الطالب من معرفة مفهوم القاعدة القانونية 1
  على التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد الدين  ـ يكون الطالب قادرا2
  ـ لشرح التمييز بين القواعد وقواعد األخالق 3
  ـ ليتمكن الطالب من  بيان خصائص القاعدة القانونية 4
  والتجريد.  ةـ ليتعرف الطالب على  تحديد مبدأ العمومي5
 ـ ليتمكن الطالب من تحديد عناصر اإللزام واإلجبار6
  الطالب على تحديد مصادر القاعدة القانونية  ـ  ليتعرف7
  ـ لمعرفة نفاذ التشريع وتطبيقه 8
  ـلتوضيح تحديد أقسام القاعدة القانونية من حيث الموضوع . 9

  ـ تقسيم القاعدة القانونية من حيث قوتها الملزمة 10
  ـ التعريف بالقاعدة اآلمرة والقاعدة المفسرة .11
  تفسير القانون ـ للتعرف على  تحديد مدار 12
  ـ للتمكن من تحديد مفهوم الحق 13
  ـ لتحديد التعريف بالنظرية الحديثة للحق 14
  ـ ليتعرف على  أركان الحق 15
  ـ لشرح تحديد مفهوم الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 16
  ـ لتعريف  تحديد محل الحق17
  ـ التعريف بتقسيم األشياء من مفهوم القانون .18
  الحقوق المالية والحقوق غير المالية  ـ التمييز بين19
  ـ لتوضيح  مصادر الحق20

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

تحديد مفهوم القاعة القانونية تحديد ونظرة تاريخية عن لفظة القانون وتحديد تعريف القانون -1
  خصائص القاعدة القانونية

تحديد وظيفة  ومن التنظيم واإلجبارتحديد وظيفة القانون واإللزام واإلجبار في القاعدة القانونية  -2
 القانون من قيم المجتمع_

تحديد مصادر  وكيفية صياغة القاعدة القانونية والتعرف على كيفية إعداد القاعدة القانونية -3
 القاعدة القانونية  

بيان أنواع التشريع تحديد شروط التشريع تحديد متى يتم نفاذ التشريع الرقابة على صحة التشريع  -4
 التشريع والتقنين إلغاء

التمييز بين القواعد القانون العام والقانون  و تحديد أقسام القاعدة القانونية من حيث الموضوع -5
 تفسير القاعة القانونية و تقسيم قواعد القانون من حيث القوة الملزمة الخاصو

 لحقمفهوم الحق وتعريفه . النظرية الحديثة في تعريف الحق . أركان الحق تحديد محل ا -6
 بدء وانقضاء الشخصية القانونيةو الشخصية الطبيعية  -7
  تقسيم األشياء-8

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى الجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  م. رحيم راهياسم المحاضر الثالثي :
  مدرساللقب العلمي :

  ماجستير قانون تجاريالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :



  
  الكتب المنهجیة

  

  اسم المادة: المدخل لدراسة القانون
 اسم المؤلف: االستاذ عبد الباقي البكري

  
  

  المصادر الخارجیة
  

  ـ المدخل لدراسة القانون / تأليف الدكتور عباس الطرف 1
   –/ تأليف األستاذ المساعد زهير البشير المدخل لدراسة القانون  - 2
   –ـ المدخل لدراسة القانون / تأليف الدكتور تأليف عبد القادر الفار 3
  ـ المدخل لدراسة القانون / تأليف الدكتور عزيز جواد هادي 4

  
  تقدیرات الفصل

  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%  10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
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  المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

1  
 األسبوع األول

نظرة تاريخية عن لفظة القانون 
وتحديد تعريف القانون

    

     تحديد مفهوم القاعة القانونية األسبوع الثاني  2
     تحديد خصائص القاعدة القانونية األسبوع الثالث  3
     اإللزام واإلجبار في القاعدة القانونية األسبوع الرابع  4
5  

 األسبوع الخامس
تحديد وظيفة القانون من التنظيم 

 واإلجبار
    

6  
 األسبوع السادس

تحديد وظيفة القانون من قيم 
 المجتمع_امتحان الشهر األول

    

7  
 األسبوع السابع

التعرف على كيفية إعداد القاعدة 
 القانونية

    

     كيفية صياغة القاعدة القانونية األسبوع الثامن  8
      تحديد مصادر القاعدة القانونية   األسبوع التاسع  9
     بيان أنواع التشريع األسبوع العاشر  10
     تحديد شروط التشريع األسبوع الحادي عشر  11
     يد متى يتم نفاذ التشريع .تحد األسبوع الثاني عشر  12
     الرقابة على صحة التشريع . األسبوع الثالث عشر  13
     إلغاء التشريع والتقنين . األسبوع الرابع عشر  14
  األسبوع الخامس عشر  15

 
تحديد مفهوم القاعدة العرفية_ امتحان 

 الشهر الثاني
    

  عطلة نصف السنة                                                                 
17  

 األسبوع السابع عشر
تحديد أقسام القاعدة القانونية من حيث

 الموضوع
    

18  
 األسبوع الثامن عشر

التمييز بين القواعد القانون العام والقانون
 الخاص

    

19  
 األسبوع التاسع عشر

تقسيم قواعد القانون من حيث القوة 
 الملزمة

    

     تفسير القاعة القانونية وناألسبوع العشر  20
     مفهوم الحق وتعريفه . األسبوع الحادي والعشرون  21
      األسبوع الثاني والعشرون  22
     أركان الحق األسبوع الثالث والعشرون  23
24  

 األسبوع الرابع والعشرون
الشخصية الطبيعية_امتحان الشهر 

 األول
    

    الشخصية القانونيةبدء وانقضاءاألسبوع الخامس والعشرون 25
     تحديد محل الحق األسبوع السادس والعشرون  26
     تحديد محل الحق العيني األسبوع السابع والعشرون  27
     تقسيم األشياء األسبوع الثامن والعشرون  28
     : تحديد أنواع الحق المالي األسبوع التاسع والعشرون  29
30  

 األسبوع الثالثون
من عقد وتصرف تحديد مصادر الحق 

 انفرادي_امتحان الشهر الثاني
    

  دتوقيع العمي                                                   توقيع االستاذ :  

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى الجامعة :
  لية القانونكالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  م. رحيم راهياسم المحاضر الثالثي :
  مدرساللقب العلمي :

  ماجستير قانون تجاريالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :

 


