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 سنوي    مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

القاعدة القانونية وتمييز القواعد القانونية عن  عن خصائصوالكشف  الوقوف على معنى القانون
هم وتحليل فبالمصطلحات القانونية التي تساعده في وتعريف الدارس غيرها من القواعد األخرى 

، وأن يقف على معنى الحق النصوص القانونية فضالً عن مصادر القاعدة القانونية وطرق تفسيرها
 وطبيعته ويحدد أنواع الحقوق وتقسيماتها.

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

ينقسم المدخل لدراسة القانون الى قسمين االول: نظرية القانون وتهدف الى تعريف الطالب 
 بالعناصر المشتركة بين القواعد القانونية 

 والثاني: نظرية الحق وتهدف الى تعريف الطالب بتعريف الحق واقسامه ومحله ومصادره.

 
 الكتب المنهجية

 

 
 لدراسة القانون تأليف االستاذ المتمرس عبد الباقي البكري / االستاذ زهير البشيرالمدخل 

 
 المصادر الخارجية

 

 
 .المقرر المنهجي الكتاب

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان  السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول
 النهائي

 المجموع

20 20 40 60 100 



 
 ضافيةإمعلومات 
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 دكتوراه في القانون المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  - معنى القاعدة القانونية األسبوع االول 1

  - خصائص القاعدة القانونية الثاني 2

  - التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد االخرى الثالث 3

  - مصادر القاعدة القانونية الرابع 4

  - التشريع الخامس 5

  - العرف السادس 6

  - الشريعة االسالمية السابع 7

  - قواعد العدالة الثامن 8

  - وظيفة القانون التاسع 9

  - اقسام القانون العاشر 10

  - فروع القانون الحادي عشر 11

للقانونالتقسيم الثنائي  الثاني عشر 12  -  

  - التقسيم الثالثي وحدة القانون الثالث عشر 13



  -- تقسيمات قواعد القانون الرابع عشر 14

  - القواعد االمرة والمكملة الخامس عشر 15

16   -  

 عطلة نصف السنة
  - تعريف الحق االسبوع األول 17

  - طبيعة الحق الثاني 18

  - عناصر الحق الثالث 19

  - اركان الحق الرابع 20

  - الوقائع القانونية الخامس 21

  - التعريفات القانونية السادس 22

  - اقسام الحق السابع 23

  - انواع الحقوق من حيث عناصرها الثامن 24

  - انواع الحقوق المدنية التاسع 25

  - الشخصية القانونية العاشر 26

  - الشخصية الطبيعية الحادي عشر 27

  - مميزات الشخصية الثاني عشر 28

  - الشخصية المعنوية الثالث عشر 29

  - انواع االشخاص المعنوية الرابع عشر 30

  - مجموعة االشخاص الخامس عشر 31

32   -  

 
 


