
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 م.م صالح شريف االسم
 اليوجد البريد االلكتروني

 Introduction of law اسم المادة

 Introduction of law مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 

This curriculm aims to achieve the following:                             

                                     

1_the definition of the students the legal idioms in English 

language .  

2_taught them how to write them . 

3_help them to pronounce these idioms correctly. 

4_Practice them to write complete sentence containing legal 

words. 

5_Practice them to understand an d realize the legal English 

text. 

6_Encourage the student to make sentences to dialogue 

between them. 

7_Attaining and getting the skill of treatment with foreigners. 

8_This curriculum contribute to polish student personality. 

9_This curriculum will enable the student  to use the web and 

to 10_communicate commercially. 

11_This will increase the student ability to contact with others 

especially the foreigners . 

12_Help the students to complete their studying  out board 

after the graduation This studying will extending the student's 

opportunities in work shop. 

13_This will do to satisfy the gap in knowledge in English 

language between the Iraqi students and others.  

14_Studying the introduction to the law whether in Arabic or 

English language it is a beginning in the studying of the law . 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 جامعة المثنىالجامعة :
 كلية القانونالكلية :

 القانونالقســم :
 االولىالمرحلة :

 م.م صالح شريفلثالثي :اسم المحاضر ا
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :

 كلية القانونمكان العمل  :



 التفاصيل االساسية للمادة
 

1- introduction 

2- definition of the law 

3- relation between law,religion ,morals 

4- natural Law . 

5- the social solidarity school. 

6- the sociology of law _ 

7- religion. 

8- Legislation, interpretation of law 

9- private law. 

11- the tings . 
 

 الكتب المنهجية
 

 :english terms and subjects in law andاسم الكتاب 

international law 

 : Dr,Ali AL-Obaidyاسم المؤلف

 
 المصادر الخارجية

 

 
 Introduction to the study of law By dr. riyad al qaysi, 

ministry of higher education, Baghdad university 

 
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية نصف السنة

30% 11% 61% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   .introduction األسبوع األول 1

 the nature of the ع الثانياألسبو 2

jurisprudence. 

  

   . definition of the law األسبوع الثالث 3

 relation between األسبوع الرابع 4

law,religion ,morals 

  

   .necessity of law األسبوع الخامس 5

   . law and society األسبوع السادس 6

 the nature of the law _ First األسبوع السابع 7

Quiz 

  

   . natural Law األسبوع الثامن 8

   .the imperative school األسبوع التاسع 9

   . the historical school األسبوع العاشر 11

   .the social solidarity school األسبوع الحادي عشر 11

 the pur science of law األسبوع الثاني عشر 12

school. 

  

 the sociological األسبوع الثالث عشر 13

jurisprudence. 

  

   . the realist school األسبوع الرابع عشر 14

 _ the sociology of law األسبوع الخامس عشر 15

Second Quiz 

  

 عطلة نصف السنة                                                           

   .religion األسبوع السادس عشر 16

   . custom , equity األسبوع السابع عشر 17

   . judicial decisions األسبوع الثامن عشر 18

   . juristic opinions األسبوع التاسع عشر 19

 Legislation, interpretation of األسبوع العشرون 21

law 

  

   .definition of interpretation األسبوع الحادي والعشرون 21

   .classification of law األسبوع الثاني والعشرون 22

 branches of the law_ First األسبوع الثالث والعشرون 23

Quiz 

  

   .private law األسبوع الرابع والعشرون 24

   . theory of the legal right األسبوع الخامس والعشرون 25

 definition , analyze, elements سادس والعشروناألسبوع ال 26

of the right . 

  

   .the person األسبوع السابع والعشرون 27

   . the tings األسبوع الثامن والعشرون 28

   . legal facts األسبوع التاسع والعشرون 29

   legal acts _ Second Quiz األسبوع الثالثون 31

 توقيع العميد                                                                   :توقيع االستاذ    

 العراق جمهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 جامعة المثنىالجامعة :
 كلية القانونالكلية :

 القانونالقســم :
 االولىالمرحلة :

 م.م صالح شريفاسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :

 كلية القانونمكان العمل  :



 


