
 جمهورية العراق

 

 المعقل  :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الخاص :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى :المرحلة 
 عال عبد الواحد زيارة اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس مساعد اللقب العلمي 
 ماجستير في القانون :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 عال عبد الواحد زيارة االسم

 Ola.zyarah@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 تاريخ القانون  اسم المادة

 سنوي    مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 ما بين النهرينتاريخ القانون عموما وتاريخ القانون في بالد التعرف 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 تاريخ القانون للكاتب ادم وهيب النداوي 
 قانون حمو رابي شعيب احمد الحمداني

 
 المصادر الخارجية

 

 
 .المقرر المنهجي الكتاب

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان  السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

 النهائي
 المجموع

20 20 40 60 100 
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 معلومات إضافية
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الخاص :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية :المرحلة 
اسم المحاضر  

 الثالثي
 وائل عزت عبد الهادي

 مدرس اللقب العلمي 
 دكتوراه في القانون :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  - العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ األسبوع االول 1

  -  المجتمع البدائي  الثاني 2

  - النظام القانوني البدائي الثالث 3

  - اثار النظم البدائية في نظم االمم القديمة  الرابع 4

  - نشوء القانون وتطورة الخامس 5

                                          الحكم االلهي السادس 6

                                                       

-  

  - العرف السابع 7

  - التقنين الثامن 8

  - تطور القانون ووسائلة التاسع 9

  - الحيلة القانونية العاشر 10

  -  الحادي عشر 11

افتراض خياليالحيلة القانونية  الثاني عشر 12  -  



الحيلة القانونية تصرف صوري   الثالث عشر 13  -  

            الحيلة القانونية اداة قضائية              الرابع عشر 14

       

--  

  - الحيلة القانونية وسيلة لتبرير بعض النظم السياسية الخامس عشر 15

  - الحيلة القانونية في النظام االسالمي  16

 عطلة نصف السنة
  - قانون حمورابي االسبوع األول 17

  - نظام الحكم  الثاني 18

  - دويالت المدن الثالث 19

  - الدولة الموحدة البسيطة الرابع 20

  - النظام االداري الخامس 21

  - النظام االداري في دويالت المدن السادس 22

الموحدةنظام ادارة المقاطعات في الدولة  السابع 23  -  

  - الخدمة االجبارية الثامن 24

  - االداريون التاسع 25

  - النظام المالي العاشر 26

  - النفقات وااليرادات الحادي عشر 27

  - النظام العقابي الثاني عشر 28

  - الجرائم العامة والجرائم الخاصة الثالث عشر 29

  - النظام القضائي الرابع عشر 30

عشر الخامس 31   - تطور النظام القضائي 

  - الهيئات القضائية  32

 
 
 


