
 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 صالح كريم جواد الخفاجي  االسم
 SalahAlkadfaji@yahoo.com  البريد االلكتروني

 وشريعة حمورابي تاريخ القانون  اسم المادة

 

  سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 .اريخ القانون من اجل تعريف الطلبة بطبيعة نشأة القانون وتطوره يهدف تدريس ت

 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 .تاريخ القانون وقسم ثاني شرائع حمورابي / تنقسم مادة تاريخ القانون الى قسمين االول 

 
 الكتب المنهجية

 

 شرائع حمورابي  -تاريخ القانون

 

 
 المصادر الخارجية

 

 .خ القانون الوجيز في تاري -1

 .مبادئ القانون الروماني  -2

 . نظرية االلتزام في القانون الروماني  -3

 .مدونة جستنيان   -4

 .القانون الروماني  -5

  .الشريعة االسالمية  -6

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معلومات اضافية
 

  اليوجد

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 االولى :المرحلة 

  صالح كريم جواد .د :سم المحاضر الثالثي ا

 استاذ مساعد  :ي للقب العلما
  دكتوراه في القانون  :المؤهل العلمي 

 جامعة القادسية  -كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
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 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

العصور التاريخية وعصور ما / المقدمة  23/11/2114 1

 قبل التاريخ
3%  

  %6 نشوء القانون وتطوره  11/2114/ 31 2

  %9 تطور القانون الروماني 6/11/2114 3

  %12 النظام السياسي للدولة الرومانية 13/11/2114 4

  %15 وسائل تطور القانون    21/11/2114 5

  %11 مصادر القانون الروماني  27/11/2114 6

  %21 المركز القانوني للفرد في القانون الروماني  4/12/2114 7

شروط صحة الزواج وانواعها في القانون  11/12/2114 1

 الروماني
24%  

  %27 السلطة االبوية  18/12/2114 9

  %31 الموت المدني 25/12/2114 11

  %33 الوصاية والقومة 1/1/2115 11

العصور التاريخية وعصور ما / المقدمة   8/1/2115 12

 قبل التاريخ
36%  

  %39 نشوء القانون وتطوره 15/1/2115 13

  %43 تطور القانون الروماني  22/1/2115 14

  %47 النظام السياسي للدولة الرومانية  29/1/2115 15

  %51 امتحان الشهر االول 5/2/2115 16

 العطلة الربيعية

قواعد تنظيم العالقات المالية في القانون  15/2/2115 17

 الروماني
53%  

  %56 االشياء واالموال 22/2/2115 11

  %59 انواع الملكية وعناصرها في القانون الروماني  1/3/2115 19

  %63 امتحان الشهر الثاني 8/3/2115 21

  %66 طرق اكتساب الملكية  15/3/2115 21

  %69 طرق حماية الملكية 22/3/2115 22

  %73 الحقوق المقررة على ملك غير 29/3/2115 23

  %76 نظرية االلتزام 5/4/2115 24

  %79 عصر القانون االسالمي  12/4/2115 25

  %12 ادر القانون االسالميمص 19/4/2115 26

  %15 نظم القانون االسالمي 26/4/2115 27

  %11 عصر القانون الحديث 3/5/2115 21

  %91 امتحان الشهر الثالث 11/5/2115 29

  %94 يحمو رابشرائع  17/5/2115 31

  %97 1961-1961مرحلة النظام الجمهوري  24/5/2115 31

  %111 2113مرحلة مابعد  4/6/2115 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص  :القســم 
 االولى :المرحلة 

  صالح كريم جواد  :سم المحاضر الثالثي ا

 استاذ مساعد  :للقب العلمي ا
 كتوراه في القانون  د :المؤهل العلمي 

 جامعة القادسية -كلية القانون:مكان العمل  


