
 

 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خاصال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 األولى المرحلة: 
  جاسم وسن فتحي اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه لغة انكليزية وترجمة  المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 وسن فتحي الصَكر االسم

 wasan.jasim@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 اللغة االنكليزية  اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

فهمها و بسيطةص نصو راءةاكساب الطالب معرفة باساسيات تراكيب اللغة االنكليوية بما يؤهله من القدرة على ق
الم )اللغة اللغة ا ها الىالقدرة على تحويلالكتساب  هتخص القانون بشكل عام كمقدمة الى هذه المادة وكذلك تساعد

من سياق اصه ضتزويد الطالب بمفردات قانونية ذات صله باختص العربية( كما يركز المساق التدريسي على
مل جامها في ستخدقانوني يساعد على استيعاب المفردات من حيث معانيها واستعماالتها. ويتيح فرصة ايضا ال

 من تكوين الطلبة.  همشابه

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 نظرية الحقوق القانونية القانون نظرية قسمين. تنقسم المادة العلمية المطلوبة الى 

 
 الكتب المنهجية

 

  مدخل الى القانون 
  رياض القيسي الدكتور 

 
 المصادر الخارجية

 

 للغة االنكليزية مثل: الكتب المنهجية 
- Basic English Grammar 
- Grammar in Use  

 المعلومات الموثقة والرصينة لمواقع الشبكة المعلوماتية

 المجموع االمتحان النهائي السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول 



 

 

 تقديرات الفصل
 

20 20 40 60 100 

 
 إضافيةمعلومات 
 

     

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل اسم الجامعة:

 القانون اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 خاصال اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى  المرحلة: 
 وسن فتحي الصَكر اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 المعقل جامعة  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  مقدمة  االسبوع االول 1

- 

 

  - ية زاساسيات اللغة وتركيب الجملة االنكلي االسبوع الثاني 2
  -  القالختعريف القانون/ اهمية القانون/ القانون والدين وا االسبوع الثالث 3
  - طبيعة القانون/ االسالم ومفهوم القانون االسبوع الرابع 4
  - تمارين وتطبيقات  االسبوع الخامس 5
  - مصادر القانون : الدين واالعراف  االسبوع السادس 6
  - القارات القضائية / التشريع االسبوع السابع 7
  - تمارين وتطبيقات االسبوع الثامن 8
  - : التعريف/ الحاجة الى التفسير تفسير القانون  االسبوع التاسع 9



 

 

  - انواع التفسيرات  االسبوع العاشر 10
االسبوع الحادي  11

 عشر
  - وتطبيقاتتمارين 

  - : القانون العام والقانون الخاصتصنيف القانون  االسبوع الثاني عشر 12
االسبوع الثالث  13

 عشر
 فروع القانون العام -
 فروع القانون الخاص  -

-  

االسبوع الرابع  14
 عشر

  - الكفالة 

االسبوع الخامس  15
 عشر

  - تمارين وتطبيقات

االسبوع السادس  16
 عشر

  - مراجعة عامة  

 عطلة نصف السنة
  - مقدمة الفصل الثاني  االسبوع االول 17

  - مداخل القانون  االسبوع الثاني 18

  - الفقه االسبوع الثالث 19

 الفصل الثاني: نظرية الحقوق القانونية  االسبوع الرابع 20
  تعريف الحقوق القانونية 

-  

  تحليل الحقوق - االسبوع الخامس 21
 انواع الحقوق

-  

  - تمارين تكوين جمل  االسبوع السادس 22

 (1عناصر الحق ) االسبوع السابع 23

 االشخاص -
 االشياء -

-  

  - (2عناصر الحق ) االسبوع الثامن 24

  - تمارين وتطبيقات  االسبوع التاسع 25

  - (1مصادر الحق ) االسبوع العاشر 26



 

 

االسبوع الحادي  27
 عشر

  - (2الحق )مصادر 

االسبوع الثاني  28
 عشر

  - تطبيقات قراءة 

االسبوع الثالث  29
 عشر

  - مفردات قانونية

االسبوع الرابع  30
 عشر

  - نصوص قانونية  

االسبوع الخامس  31
 عشر

  - تمارين قراءة 

االسبوع السادس  32
 عشر

  - مراجعة عامة 

 


