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  القانونكلية  خــطـــة
 

  واألهدافالرؤية والرسالة  أوال:
  :الرؤية

بالشكل الذي وب القانون ة لطالتسعى كلية القانون جامعة المعقل االهلية الى ان تكون الكلية المتميزة في خلق بيئة تعليمية مناسب
 ها القانونية.ن من رسالتستفيديفي الصدارة. وتسعى الى كسب ثقة المجتمع من خالل العناية واالهتمام بكوادرها وطلبتها والم يجعلها

 :الرسالة

االت القانونية مع في المجت المجتتسعى كلية القانون جامعة المعقل االهلية الى اعداد كوادر قانونية متخصصة ومتميزة تساهم في تلبية متطلبا
ء النظام سهم في بنانونية تكافة، وتساهم في نشر الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع، وتهيئة كوادر علمية متخصصة في العلوم القا

تي تتطلبها الروابط الوالواصر االقانوني للدولة وترميمه وتطويره، وتشارك طبقات المجتمع كافة في الفعاليات والنشاطات القانونية لتعزيز 
 الحياة القانونية للمجتمع.

 

  :  االستراتيجية األهداف

 
 الصعد القانونية:تتطلع كلية القانون جامعة المعقل االهلية الى تحقيق اهداف متميزة على      

اعداد كوادر قانونية متخصصة ومتميزة من خالل تحقيق بيئة تعليمية متميزة ومتطورة ومن خالل منح خريجيها الشهادات الرسمية التي .1
 .تؤهلهم لسوق العمل

 
. عالمياوميا محليا واقلي والتكنلوجيتطوير وسائل التعليم القانوني بالشكل الذي يواكب التطورات على الصعيد العلمي  .2 

 
  3.تشجيع الطلبة على االبداع في مجال التعليم والدراسة.

 
 4.تشجيع هيئة التدريس على بذل الجهود في كتابة البحوث العلمية واقامة الندوات والمؤتمرات .

 
. واالعتماد على النفس في تحقيق االهداف االهتمام بطالب القانون علميا ومعنويا من خالل ارشاده وتوجيهه وتبصيره بأهمية بناء الذات .5

 . المرتبطة بتخصصه القانوني
 
 لعام.امة للصالح والعام خد الدورات التدريبية ذات العالقة بالشأن القانوني لتطوير قدرات موظفي القطاع العام بإقامة.االهتمام 6    

 

 2021/2022 للعام الدراسي الكادر التدريسي ثانيا :

 االختصاص الدقيق
تاريخ 

الحصول 
 عليه

 اللقب العلمي

تاريخ 
التعين 
في 

 الجامعة

الدولة 
 المانحة

تاريخ 
الحصول 

 عليها
 ت االسم الكامل الشهادة

 دكتوراة 2014 لبنان  استاذ 2018 قانون تجاري
 عالء عمر محمد

 
1 

 دكتوراه 1993 العراق  استاذ 2009 الشريعة
عبد الباسط عبد الصمد عبد 

 الباسط
2 

 دكتوراة 2014 لبنان  استاذ مساعد 2016 االداري القانون
 سليم نعيم خضير

 
3 

 دكتوراة 2015 مصر  مدرس 2015 القانون المدني
 وائل عزت عبدالهادي

 
4 

 دكتوراة 2017 مصر  مدرس 2017 القانون الجنائي
 محمد محمد عبدالظاهر

 
5 

 دكتوراه 2020 العراق  مدرس  2020 جنائي دوليقانون 
 عدنان عليمحمد 

 
6 

  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 7 ذر حميد راضي  ماجستير  2019 العراق  

  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 8 باسم محمد عبد االمام ماجستير 2015 العراق 

  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 9 نشأت نائل احمد ماجستير 2017 لبنان 

  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 10 عبدالواحد زيارةعال  ماجستير 2019 العراق 

  قانون خاص
مدرس 
 مساعد

 11 بان عالء عمر ماجستير 2019 العراق 
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  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 12 زيد كريم تاية ماجستير 2020 ايران 

  قانون عام
مدرس 
 مساعد

 13 سيف شاكر هاشم ماجستير 2020 ايران 

 
 
 

 الشهادات واأللقاب العلمي حسب  الكادر التدريسيأعداد 
 

 المجموع
 األلقاب العلمية

 المجموع
 الشهادات

 الماجستير الدكتوراه مدرس مساعد مدرس مساعد أستاذ أستاذ

 ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ

2 11  2  1  3 2 5 2 11  6 2 5 

 
 

  2021/2022 الوظيفيالكادر  ثالثا :

 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
تاريخ 
 التعيين

 يقوم بهالعمل الذي 

 مديرة مكتب العميد 2021 موظفة ادارية بكالوريوس هند فيصل عواد 1

 
  2021/2022 شؤون الطلبة رابعا :

 الدراسات األولية -أ
 
 
 
 
 
 

 الدراسات العليا –ب
 مرحلة الكتابة

 اسم او أسماء المشرفون
تاريخ متوقع 

 لالنتهاء
تاريخ بدء 
 االشراف

الشهادة التي يرغب 
 الحصول عليها

الشهادة الحاصل 
 عليها

 ت اسم الطالب الكامل

      1 

      2 

 
 مرحلة الكورسات

        
 
 
 

  2022-  2021  الدراسيةالمواد  خامسا :
 الدراسات األولية -أ

  (لسنوي) نظام ا األولىالمرحلة       

 المتطلب السابق
عدد  توزيعها

 الساعات
  ت ( ساعة26متطلبات كلية اجبارية : )

 نظري عملي

ا 1      ل م ت ط ل ب ا ت ا  ال ج ب ا ر ي ة
 

 المرحلة الدراسة الصباحية الدراسة المسائية المجموع

 األولى 250 110 360

 الثانية 265 253 518

 الثالثة   

 الرابع   

 المجموع 415 363 878

 تاريخ التسجيل في القسم
 الشهادة التي يرغب

 الحصول عليها
 ت اسم الطالب الكامل الشهادة الحاصل عليها

    1 

    2 
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     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

 المتطلب السابق
 توزيعها

عدد 
 الساعات

 ( ساعة معتمدة ...متطلبات جامعة : )
 نظري عملي  ( ساعة معتمدة....متطلبات جامعة اجبارية )

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

 المتطلب السابق
عدد  توزيعها

 الساعات
  دة( ساعة معتم...متطلبات جامعة اختيارية  : )

 
 نظري عملي

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

   
 
 
 االولىالمرحلة   

 الكورس األول الكورس الثاني

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

التدريسي  اسم
 واللقب العلمي

 المادة الدراسية
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدريسي واللقب 

 العلمي
 ت المادة الدراسية

2 6 
أ.د. عبد الباسط عبد 

 الصمد عبد الباسط
 6 2 مدخل لدراسة الشريعة

أ.د. عبد الباسط عبد 
 الصمد عبد الباسط

 1 مدخل لدراسة الشريعة

3 9 
محمد م.د. محمد 
 عبدالظاهر

 9 3 مدخل لدراسة القانون
محمد م.د. محمد 
 عبدالظاهر

 2 مدخل لدراسة القانون

 3 الدستوري م.م. ذر حميد راضي 9 3 الدستوري م.م. ذر حميد راضي 9 3

2 6 
عال عبدالواحد م.م. 
 زيارة

 6 2 تاريخ القانون
عال عبدالواحد م.م. 
 زيارة

 4 تاريخ القانون

2 6 
عبد م.م. باسم محمد 

 االمام
 6 2 علم االجرام والعقاب

م.م. باسم محمد عبد 
 االمام

 5 علم االجرام والعقاب 

 6 حقوق انسان نشأت نائل احمدم.م.  6 2 حقوق انسان نشات نائل احمدم.م.  6 2

 7 لغة عربيةال م.د. حسين فالح نجم 3 1 اللغة عربية م.د. حسين فالح نجم 3 1

 8 اللغة االنكليزية  وسن فتحيم.م.  3 1 االنكليزيةاللغة  وسن فتحيم.م.  3 1

 9 الحاسوب  نشأت نائل احمدم.م.  3 1 الحاسوب  نشأت نائل احمدم.م.  3 1

 المجموع   المجموع  
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 المرحلة الثانية
 الكورس األول الكورس الثاني

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 الدراسيةالمادة 
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 ت المادة الدراسية

 أ.د. عالء عمر محمد 3 3
االحوال الشخصية 

 والميراث
 أ.د. عالء عمر محمد 3 3

االحوال الشخصية 
 والميراث

1 

3 3 
أ.م.د سليم نعيم 

 خضير
 3 3 القانون االداري

أ.م.د. سليم نعيم 
 خضير

 2 االداريالقانون 

3 3 
م.د. محمد عدنان 

 علي
قانون العقوبات / القسم 

 العام
3 3 

م.د. محمد عدنان 
 علي

قانون العقوبات / القسم 
 العام

3 

4 4 
م.د. وائل عزت 

 عبدالهادي
النظرية العامة في 

 االلتزام
4 4 

م.د. وائل عزت 
 عبدالهادي

النظرية العامة في 
 االلتزام

4 

2 2 
م.د. محمد محمد 

 عبدالظاهر
علم المالية والتشريع 

 المالي
2 2 

م.د. محمد محمد 
 عبدالظاهر

علم المالية والتشريع 
 المالي

5 

 6 القانون التجاري م.م. بان عالء عمر 2 2 القانون التجاري م.م. بان عالء عمر 2 2

 7 باللغة االنكليزية المدخل م.م. وسن فتحي 2 2 المدخل باللغة االنكليزية م.م. وسن فتحي 1 1

  االنظمة السياسية م.م. نشأت نائل احمد 1 1 االنظمة السياسية م.م. نشأت نائل احمد 1 1

 المجموع   المجموع  

 
 الثالثةالمرحلة 

 الكورس األول الكورس الثاني

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 المادة الدراسية
عدد 

 الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 ت المادة الدراسية

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

 المجموع   المجموع  

  
  المرحلة الرابعة   

 الكورس األول الكورس الثاني

 عدد الوحدات
عدد 

 الساعات
اسم التدريسي 

 العلمي واللقب
 المادة الدراسية

عدد 
 الوحدات

عدد 
 الساعات

اسم التدريسي 
 واللقب العلمي

 ت المادة الدراسية

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

 المجموع   المجموع  
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 الدراسات العليا -ب
 الدكتوراه        

االولمواد الفصل   التدريسي 
 عدد

 الساعات
 التدريسي مواد الفصل الثاني

عدد 
 الساعات

      

      

      

      

      

      

       
   

 الماجستير -    

 التدريسي مواد الفصل االول
 عدد

 الساعات
 التدريسي مواد الفصل الثاني

عدد 
 الساعات

      

      

      

      

      

      

      

      
     الدبلوم العالي -      

 التدريسي مواد الفصل االول
 عدد

 الساعات
 التدريسي مواد الفصل الثاني

عدد 
 الساعات

      

      

      

      

      

      

   
  2022-  2021  المخطط انجازها بحوث التدريسيين سادسا :

 ت اسم التدريسي عنوان البحث

 الجسيم القانوني للغش والخطأالمفهوم  .1

 عقد القرض االستهالكي .2
 المفهوم القانوني الندماج المصارف .3
 مبدأ الكفاية الذاتية للقرار التحكيمي .4
 مدى حرية التاجر للبيع بثمن اقل .5
 تصفية الشركة البسيطة في القانون العراقي .6

 1 أ.م.د عالء عمر محمد

 عند الفقهاء.الدور الحكمي من موانع الميراث المختلف فيه 
أ.د.عبد الباسط عبد الصمد 

 عبد الباسط
2 

 االحكام القانونية لتسبيب القرار االداري ) دراسة مقارنة ( .1

 طرق اختيار القيادات االدارية ) دراسة مقارنة ( .2
 تشكيل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق .3
 بالشخصيةدور القضاء االداري في حماية الحريات اللصيقة  .4
 القيود التي ترد على الحريات اللصيقة بالشخصية .5

 3 أ.م.د سليم نعيم خضير

 ثة.يات الحديالتقنو. حدود موصدة ومواجهات مفتوحة على مصراعيها : تحديات العدالة الجنائية في ظل االوبئة 1
 . قضية مذبحة األرمن :إرث قانوني مهم لم تحظ بحسن المحاكمة.2
 جرائم بقصد ابادة جماعية. . تفجيرات داعش3

 4 م.د. محمد عدنان علي

 الوسائل القانونية المستحدثة لحماية برامج النظم المعلوماتية .1

 الطبيعة القانونية لعقد احتراف العب كرة القدم .2
 5 م.د وائل عزت عبدالهادي
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 رنة () دراسة مقا المواجهة الجنائية ألفعال االعتداء الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي .1

 جريمة االتجار باألعضاء البشرية ) دراسة مقارنة (، بين تشريعات مصر وفرنسا والعراق .2
 جريمة المساهمة بالرحم في عمليات التلقيح الصناعي .3

 6 م.د محمد محمد عبدالظاهر

 . صالحية االدارة في معاقبة الموظف المعار.1
 في الدولة االتحادية.. الرقابة القضائية على دساتير االقاليم 2

 7 م.م. ذر حميد راضي

 8 م.م. باسم محمد عبد االمام المحرض االلكتروني .

 9 م.م. نشأت نائل احمد مسؤولية المنظمات الدولية عن االعمال غير المشروعة.

 
 

 2021/2022 التأليف والترجمة المخطط انجازها  سابعا :

 
 

 المخطط انعقادها  الحلقات الدراسية : ثامنا
 

   الحلقات الدراسية
 ت اسم الطالب عنوان الحلقة الدراسية اسم المشرف الدراسة

    1 

    2 

  
 

   لحلقات النقاشية ا 
 ت االسم  التدريسي واللقب العلمي عنوان الحلقة النقاشية تاريخ االنعقاد المالحظات

  

 اشكالية تعدد الزوجات في القانون العراقي .1

 كوسيلة اثبات النسب DNAفحص  .2
 التفريق القضائي للتعدد .3
 فلسفة المسؤولية للشركات .4

 1 أ.د عالء عمر محمد

  
 في العراق الجديدالمدنية مشروع قانون الخدمة  .1

 في العراق مجالس المحافظات انتخابات .2
 2 أ.م.د سليم نعيم خضير

 3 عدنان علي م.د. محمد يالعراق والعدالة الجنائية الدولية : افتراق بعد تالق  

  
سنة لمبدأ التمييز االيجابي وفقاً لدستور جمهورية العراق 

2005 
 4 م.م. ذر حميد راضي

 
 

 2022-  2021 المشاركة داخل وخارج العراقانعقادها و المخطط المؤتمرات العلمية : تاسعا

 اسم المؤتمر عنوان المشاركة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد
 اسم التدريسي واللقب

 العلمي
 ت

     1 

     2 

 
 2022-  2021 داخل وخارج العراقوالمشاركة بها  المخطط انعقادها  الندوات العلمية : عاشرا

 ت اسم الندوة اسم التدريسي واللقب العلمي مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

     

 
 
 
 
 

 ت المؤلفاسم  عنوان الكتاب تاريخ البدء األهمية

يسلللط الضللوء علللى دور القضللاء االداري فللي 
تسوية احدى اهم المنازعات االدارية وموقلف 

 القضاء االداري في العراق منها.
2020 

 بيةدور القضاء االداري في تسوية المنازعات الضري
 ) دراسة مقارنة (

 1 أ.م.د سليم نعيم خضير
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 2022-  2021 العراق داخل وخارجة المخطط المشاركة بها  الدورات التدريبي : الحادي عشر
 ت اسم الدورة التدريبية اسم التدريسي واللقب العلمي مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد

    1 

    2 

 
 
 2022 -2021 اإلشراف التربوي : عشر لثانيا

 المرحلة الشعبة / الفرع اسم التدريسي

 أ.م .د سليم نعيم خضير
ب للدراستين  –أ 

 الصباحية والمسائية

 م .د محمد عدنان علي األولى
 د للدراستين -ج

 الصباحية والمسائية

 م.م نشأت نائل
 و للدراستين -هـ 

 الصباحية والمسائية

ن ب  للدراستي -أ  أ.د. عالء عمر محمد
 الصباحية والمسائية

 الثانية
 د للدراستين -ج م.م باسم محمد عبد االمام

 الصباحية والمسائية

و للدراستين  -هـ  م.م ذر حميد راضي
 الصباحية والمسائية

  

 الثالثة

  

  

  

  

  

 الرابعة

  

  

  

  

 
 

 براءات االختراععشر :  الثالث
 اسم التدريسي عناوين براءات االختراع المقدمة تاريخ تقديم الطلب

   

 
 

 خدمة المجتمع المتوقعة الرابع عشر :
 اسم التدريسي نوع الخدمة التاريخ ةالمستفيدالجهة  مالحظات

 

 أ.م .د سليم نعيم خضير .1 السرطانية لألورامزيارة مستشفى االطفال  2020اذار  اطفال السرطان
 م .د محمد عدنان علي .2
 م.د وائل عزت عبدالهادي .3
 م.م ذر حميد راضي .4
 م.م نشأت نائل .5
 عال عبدالواحد زيارة .6

 

 .د سليم نعيم خضيرأ.م    .1 المسنينزيارة دار  2020نيسان  كبار السن
 م .د محمد عدنان علي   .2
 م.د وائل عزت عبدالهادي..  3
 م.م ذر حميد راضي   .4
 م.م نشأت نائل   .5
 . عال عبدالواحد زيارة6
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 :: نشاطات علمية أخرى الخامس عشر
 

 مسابقة ادبية للمواهب الشعرية في كلية القانون .1

 مسابقة علمية لطلبة المرحلة االولى والثانية للمعلومات العامة  .2

 
 

 :اللجان : السادس عشر

 لجنة الدراسات العليا 

 ال يوجد 
 

 اللجنة العلمية 

 .عالء عمر محمدأ.د 

 أ.م.د سليم نعيم خضير 

  م.د. محمد عدنان علي 
 

 

 اللجنة االمتحانية 

 أ.م.د سليم نعيم خضير 

 م.د محمد عدنان علي 

 وائل عزت عبدالهادي مبارك م.د 

 م.د محمد محمد عبد الظاهر 

 م.م ذر حميد راضي 

 م.م نشأت نائل احمد 

 م.م عال عبد الواحد زيارة 

 م.م باسم محمد عبد االمام 
 

  األكاديميلجنة االعتماد 

  .وائل عزت عبدالهاديم.د  

 م.م. باسم محمد عبد االمام 
 

 

 لجنة تطوير المناهج الدراسية 

 عالء عمر محمد أ.د 

 أ.د. عبد الباسط عبد الصمد عبد الباسط 

 أ.م.د سليم نعيم خضير 
 

  التربوي اإلرشادلجنة 
 

 أ.م.د سليم نعيم خضير 

  م.د. محمد عدنان علي 

 .د محمد محمد عبدالظاهرم 
 

                                                                   ئيس القسمر                                                                                                                
 أ.م.د سليم نعيم خضير                     


