
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 اسعد فاضل منديل الجياشي  االسم

 assadf@ymail.com البريد االلكتروني

 المدخل لدراسة القانون  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 صائصها والتعريف بالحق واقسامه وفروعه التعريف بالقاعدة القانونية وخ 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

خصائصةةها تمييا ةةا عةةا  ير ةةا  –تعريةةف القاعةةدة القانونيةةة  –نظريةةة القةةانون 

 ونظرية الحق اقسامه وفروعه 

 
 الكتب المنهجية

 
 ز ير البشير –عبد الباقي البكري  –المدخل لدراسة القانون 

 
 المصادر الخارجية

 

 4691، القا رة  2الوسيط في شرح القانون المدني ج–بد الرزاق السنهوري ع.د

 4692القةا رة  2محاضرات في النظرية العامة للحةق الزةا  –اسماعيل  انم . د

 . 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

04% / 04% / 04% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 

 جمهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 االولى  :المرحلة 

اسعد فاضل  :سم المحاضر الثالثي ا
   منديل 

 استاذ مساعد  :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 ة القانونكلي:مكان العمل  
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 التوقيع  النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %3 مقدمة عامة في علم أصول القانون 22/41/2141 1

  %6 نظرية القانون  41/2141/ 21 2

  %9 القانونيةالقاعدة بتعريف ال 9/44/2141 3

  %12 القاعدة القانونيةبيان خصائص  42/44/2141 4

  %15 العموميه والتجريد   21/44/2141 5

  %11 انواع الجزاء القانوني  22/44/2141 6

التمييا بيا القاعدة القانونية وبيا   1/42/2141 7

  ير ا

21%  

  %24 مصادر القاعدة القانونية 44/42/2141 1

  %27 المصادر الرسمية للقاعدة  49/42/2141 9

  %31 المصادر الغير رسمية 25/42/2141 11

  %33 القاعده العرفية 4/4/2145 11

  %36 مبدأ تدرج القاعدة القانونية   9/4/2145 12

  %39 اقسام القانون 45/4/2145 13

  %43 اقسام القانون العام   22/4/2145 14

  %47 اقسام القانون الخاص   26/4/2145 15

  %51 االمتحان الشهري  5/2/2115 16

 العطلة الربيعية

  %53 مشروع القانون 45/2/2145 17

  %56 التقسيم الثنائي التقليدي 22/2/2145 11

  %59 التقسيم الثالثي  4/2/2145 19

  %63  تقسيمات قواعد القانون 9/2/2145 21

  %66 عرض وجيا للتقسيمات  45/2/2145 21

  %69 عد الى آمرة ومفسرةتقسيم القوا 22/2/2145 22

معيار التمييا بينهما وما المقصود  26/2/2145 23

 بالنظام العام واالداب العامة
73%  

  %76 نظرية الحق 5/1/2145 24

  %79 طبيعة الحق   42/1/2145 25

  %12  التعريف بالحق 46/1/2145 26

  %15 مصادر الحق وعناصره واركانه 29/1/2145 27

  %11 اقسام الحق 2/5/2145 21

  %91 انواع الحق 41/5/2145 29

  %94 الحقوق العينية االصلية والتبعية 42/5/2145 31

  %97 و الحقوق الذ نية الحقوق المالية  24/5/2115 31

  %111 الشخصية الطبيعية والمعنوية 4/6/2115 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 االولى :المرحلة 

اسعد فاضل  :سم المحاضر الثالثي ا
   منديل 

 استاذ مساعد  :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 


