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 كلمة السيد العميد احملرتم  

 ب سم هللا الرحمن الرحي م

ا َما يَْنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث  بَُد فَيَْذَهُب ُجفَاًء َوأَمَّ ا الزَّ  في األرض فَأَمَّ

ي م 
 
 صدق هللا العلي العظ

واحلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على رسوله األمني حممد ) صلى هللا عليه وعلى آله الطاهرين ( وبعد : لقد دأبت  
، إىل أن ُتسهم يف بناء اجملتمع، وتطوره، كوهنا مصدر إشعاع فكري وعلمي، 2010الكلية ومن اليوم األول لتأسيسها يف العام  

كانيات اجملتمع ويسنده بكل مصادر العلم واملعرفة، ويقدم إليه إمكانيات اإلبداع والتطور كافة... ومتثل صرحاً حضارايً يعزز إم 
( قسما علميا واكادمييا الطبية منها واهلندسية واالنسانية وايضا الرتبوية وستعمل الكلية على رفد اجملتمع   20حيث تضم الكلية )  

تغذية اجملتمع ليدوم عطاؤه ويستمر تطوره وتقدمه يف شىت جماالت احلياة وتسخري ابلكوادر العلمية واإلدارية والفنية لتساهم ب
خطت كليتنا طريقاً واضحاً هلا يف أن تكون صرحاً علمياً   د العزيز لقالطاقات وتوفري اإلمكانيات مبا يسهم يف خدمة أبناء بلدان  

ب أعينها تشجيع الطلبة على التفوق ورعايتهم علمياً وتربوايً متميزاً، ويف صدارة اجلامعات والكليات املصنفة عاملياً ، واضعة نص
، ورفع مستوى اجلودة يف التعليم والتعلم ، ليتسىن للطلبة احلصول على املعارف والتقنيات العلمية اجلديدة اليت حيتاجها سوق 

جلامعي واملنظومة اإلدارية . وخلق بيئة العمل ، واستثمار تكنولوجيا املعلومات وتقنية االتصاالت لرفع كفاءة منظومة التعليم ا 
أكادميية حمفزة لإلبداع واالبتكار. واالرتقاء مبستوى جودة البحوث العلمية. ملواكبة اجلامعات العاملية املتقدمة، لكي يبقى األستاذ 

ة وإن شاء هللا حنقق ذات والطالب واملنتسب يف كليتنا نوراً ينري طريق القريب والبعيد، ولنكون من ضمن أفضل اجلامعات العربي 
التقدم عاملياً واليت تعد خطوة مهمة للوصول إىل االعتمادية الدولية اليت تضمن قبول خرجيي كليتنا يف اجلامعات العاملية إلكمال 

خبطوات فضاًل عن السمعة العلمية وأخالقيات احلرم اجلامعي الرصينة. ان كليتنا تسعى    والدكتوراه،دراستهم العليا / املاجستري  
حثيثة من اجل حتويلها اىل جامعة، واالرتقاء ابلواقع العلمي والبحثي من خالل خطة سيتم تطبيقها بفتح مراكز حبثية متنوعة 

وتوفري مجيع مستلزمات البحث العلمي. كما هتتم الكلية خبدمة اجملتمع عرب تفعيل مبدأ اجلامعة يف خدمة اجملتمع والذي من خالله 
 يع امكانياهتا العلمية والبحثية يف خدمة حمافظة اببل واحملافظات القريبة ويف مجيع اجملاالت. سوف تضع الكلية مج 

 

 ومن هللا التوفيق 
 

 ا.د. حســــن شــــاكر مـــــجدي 
 1عميد كلية المستقبل الجامعة 
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 قسم القانون احملرتم  رئيسكلمة السيد 

كان هلا دور تقليدي متثل    التعليمية،منذ ان أسست اجلامعات واملؤسسات  
كما كان هلا دور    واالكادميية،يف تزويد الدارسني واملتعلمني ابملعارف العلمية  

 اجملتمع. غري تقليدي متثل يف ايصال الرسالة االنسانية والرتبوية اىل  

ويعتمد قسم القانون املناهج الدراسية املناظرة للمناهج املتبعة يف اجلامعات الرمسية حيث تكون عدد الدراسة ووحداهتا 
يف املناهج الدراسية مناظرا ملا هو معمول به يف التخصصات املشاهبة واملناظرة او املقارنة للتخصصات يف اجلامعات 

 يعة الكلية واقسامها العلمية العراقية مع املرونة اليت قد تقتضيها طب 

حيث  والدويل،وتعتمد هذه الشهادة على الصعيد احمللي  القانون،متنح شهادة البكالوريوس خلرجييها وفق اختصاص 
احلكومية   اجلامعات  متنحها  اليت  العلمية  للشهادات  معادلة  الكلية  اليت متنحها  الشهادات  تؤهل    العراقية،ان  كما 

 العراقيني. حاملها االنتساب اىل نقابة احملامني 

التمسك ابخللق االسالمية    –الشفافية والنزاهة    –واملساواة    )العدالةان القيم االسرتاتيجية اليت يتمسك هبا القسم هي  
 واالبداع(.د التجد –املسؤولية التضامنية  – العمل بروح الفريق الواحد  –واالنسانية يف التعامل مع اجملتمع 

يتوىل التدريس يف القسم خنبة طيبة من التدريسيني من محلة الشهادات العلمية واملشهود هلم ابلكفاءة واملهنية العالية 
القانون واالختصاصات   القانونية   الساندة،يف جمال  كل ذلك من اجل ختريج جيل حقوقي كفوء لرفد املؤسسات 

 3والقضائية …. خدمة لبلدان العزيز  
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 قدمة م

مت اعداد هذا الدليل التعريفي لقسم القانون يف كلية املستقبل اجلامعة من قبل جلنة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي  

يف قسم القانون لغرض تسليط بقعة ضوء ارشادية على قسم القانون للتعرف على أهم احملاور اليت متيز هذا القسم  

االقسام يف كلية املستقبل اجلامعة املتميزة بكافة تفاصيلها وللولوج اىل هذا  على الصعيد الوطين ليكمل نسيج بقية  

القسم مت اعداد توجه اسرتاتيجي واضح يعتمد على اسس علمية دقيقة اعدت من قبل خلية حنل متثلت مبجلس  

العلمية    القسم والكادر املميز من تدريسيني واداريني وذلك من خالل تشكيل جمموعة من اللجان ذات الكفاءة

واالدارية ، دون اغفال التطور الواضح جلميع مرافق القسم من دعم لوجسيت وابنية ابدع بتشكيلها القسم اهلندسي  

يف كلية املستقبل اجلامعة لتوفري االجواء االكادميية املناسبة للطلبة االعزاء وبنفس الوقت للكادر التدريسي واالداري  

ل لدن العمادة املوقرة عن طريق شعبة ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي ،  ، وبتوجيه مستمر واضح ودؤوب من قب

دون اغفال اجلهود املميزة  للسيد رئيس قسم القانون الذي متكن من عقد جمموعة من االتفاقيات على الصعيد  

ارجية ووضع  الوطين مع كليات مناظرة وكليات اخرى على الصعيد االقليمي لالرتقاء ابلقسم وتعشيق العالقات اخل

 4اسس واضحة جلية حنو خطوات حتقيق اهداف القسم . 
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 التوجه االسرتاتيجي للقسم
 نبذة عن القسم 

ومت االعرتاف به من قبل وزارة التعليم العايل والبحث    2012يف كلية املستقبل اجلامعة عام   أتسس قسم القانون    
( بعد  3، ابلتسلسل )  6/7/2012يف   3422ملرقم ج هـ/ا  جهاز االشراف والتقومي العلمي العلمي مبوجب كتاب

قسمي هندسة احلاسبات والتكييف والتربيد ، وقد فتح القسم ابوابه الستقبال الطلبة منذ بداية أتسيسه يف العام 
، وقد حرصت عمادة الكلية على توفري متطلبات الدراسة يف قسم القانون، من حيث    2012  -2011الدراسي  

ة املتميزة إذ استقطب القسم جمموعة متميزة من محلة شهادات املاجستري والدكتوراه  وأبلقاب علمية  الكوادر العلمي
خمتلفة، إضافة اىل توفري كادر إداري متميز كما حرص القسم مع العمادة على توفري الكتب املنهجية احلديثة واملصادر  

ئمة لتنمية االنشطة الطالبية يف فروعها املتنوعة ، الرايضية البحثية ، وتوفري أماكن اسرتاحة للطلبة وهتيئة البيئة املال 
والفنية والعلمية ، كما حرص القسم على تنسيق العمل مع الكليات احلكومية املناظرة ، وترصني العملية التدريسية  

كما عمل    من خالل االستعانة خبربة الكوادر التدريسية يف هذه الكليات وخوض جتربة امتحاانت الرصانة بنجاح ،
القسم ومنذ بواكري أتسيسه على مد أواصر التعاون مع خمتلف منظمات اجملتمع املدين مبا يبث احلياة يف قسم القانون  

 وجيعله قسما فاعال ليس على مستوى الكلية فقط وامنا على مستوى البلد أيضا .

القسم عددا من اجلوائز وكتب الشكر والتقدير وامليداليات يف اجملاالت املتنوعة وتكلل عمل القسم    أحرز وقد     
 5ابلنجاح وذلك بتخريج دورتني دراسيتني سامهتا بشكل كبري يف رفد احملافظة ابلكفاءات القانونية املختصة.
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 رؤية القسم 

من خالل إعداد جيل قانوين واعي متسلح بكافة   اجملتمع،ة  على كسب ثق  متميزة، عامال يسعى القسم إىل تبوء مكانة  

قادر على حتمل عبء املسؤولية والنهوض ابجملتمع والوقوف حبزم بوجه كل حماوالت انتهاك    القانونية،وسائل املعرفة 

 وخرقه. القانون 

 رسالة القسم 

 - أييت: تتجسد رسالة القسم فيما 

جيل متمكن من التشريعات القانونية املختلفة واإلسهام يف خدمة اجملتمع من خالل إكساب الطلبة املعارف    دإعدا .1

 واملهارات القانونية املتخصصة واملقدرة البحثية املنافسة يف جمال االختصاص.

 ادرة على خدمة الدولة.  رفع الوعي القانوين وهتيئة الكوادر يف خمتلف فروع القانون مبا حيقق اعداد كوادر قانونية ق .2

هتيئة برامج متميزة ملن يلتحق ابلكلية ونشر ثقافة إقامة العدالة ومحاية احلقوق وإرساء دعائم احلفاظ على احلرايت   .3

 العامة وإعالء قيمه اإلنسان واالهتمام ابلبحوث القانونية القائمة على االبتكار واإلبداع. 

 واجملتمع وتعزيز قدراهتم على االستجابة للمستجدات يف احمليط الذي يعيشون فيه. تفعيل التواصل بني الطلبة  .4

إشاعة التفكري والتحليل النقدي من خالل احملاضرات مبا يعزز قدرات الطالب على التعامل مع مفردات احلياة   .5

 6امليدان. القانونية يف 
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سياسية / قسم القانون وبني احملاكم بشقيها القضاء مد جسور التواصل بني اجلامعة ممثلة بكلية القانون والعلوم ال .6

 الواقف ممثالً ابحملامني والقضاء اجلالس ممثالً ابلقضاء اجلالس. 

 أهداف القسم 

يهدف القسم اىل حتقيق الكثري من اخلطوات املسامهة يف تطوير القسم ومن مث رفع مسعة الكلية من انحية الثقافة  

   - يلي: ما القانونية، وكما يهدف القسم اىل 

تقدمي رسالة تعليمية يف حقل العلوم القانونية أكثر متيزا مما عليه يف اجلامعات احلكومية واألهلية تتوافق مع معايري  .1

 اجلودة العاملية يف جمال التعليم اجلامعي.

 والنوعية. يصبو القسم إىل رفع كفاءة براجمه التعليمية وخططه الدراسية وتفرد أحباثه القانونية  .2

 إعداد اخلرجيني من ذوي االختصاصات القانونية مزودين ابملهارات البحثية واملهنية. .3

 تنمية الوعي ابلقوانني واألنظمة القانونية وتوجيهها من اجل تلبية احتياجات اجملتمع.  .4

 االستفادة من التقنيات احلديثة يف العمل وجعل الطالب قادر على استخدامها واالستفادة منها.  .5

إتباع الوسائل التعليمية احلديثة إليصال املعلومة للطالب ومنها وسيلة احملكمة االفرتاضية بشقيها الدويل والوطين   .6

 7وكذلك منوذج األمم املتحدة ورسم آلية منهجية إلجناح تلك الوسائل. 
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وذلك من خالل تفعيل   القانونية، حتفيز املهارات الكامنة لدى الطلبة من أجل هتيئة جيل متسلح بكافة املهارات   .7

من  يتحقق  قانونية  ثقافة  وأسابيع  بتنظيم كرنفاالت  واملبادرة  مستلزماهتا  وهتيئة كافة  للطلبة  الالصفية  األنشطة 

 خالهلا األهداف السالف ذكرها.

زرع روح املواطنة يف نفوس كادر القسم وطلبته وتربيتهم على حب الوطن والتفاين له واحرتام القانون وتطبيقه  .8

 املفاهيم.يئتهم إلشاعة تلك وهت

 8متكني املتخرج من تطوير قدراته وإمكانياته يف جمال ختصصه. .9
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 ادارة القسم

 جملس القسم  

هو أعلى سلطة ادارية يف القسم ومسؤول عن حتديد  األستاذ الدكتور عمار عباس احلسيين احملرتم  القسم    رئيس 

 املوقرة.وتنفيذ اسرتاتيجيات القسم ومتابعة العمليتني التعليمية واالدارية أبشراف وتوجيه من لدن العمادة  

وجملس القسم يتكون من السيد رئيس القسم ومقرري الدراسة الصباحية واملسائية والسيد ممثل اجلودة يف القسم 

الشكل مبني يف اهليكل التنظيمي املوضح يف    واملسائية كماىل ممثل التدريسيني وللدراستني الصباحية  ابإلضافة ا

 (. 1)  رقم

تتخذ القرارات يف القسم حسب الصالحيات فبعضها عن طريق جملس القسم بعد مصادقة العمادة املوقرة على  

 9الكلية.ومنها ما يتطلب رفعه اىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من قبل العمادة وجملس  القسم،حمضر 
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 اهليئة االكادميية لقسم القانون  
تتكون اهليئة االكادميية يف قسم القانون من كادر مميز حلملة شهادة الدكتوراة واملاجستري يتم تكليفهم بتدريس املقررات  
الكلية واملشاركة كذلك  العلمية داخل وخارج  املؤمترات  الرصينة واملشاركة يف  العلمية يف اجملالت  البحوث  ونشر 

اثناء التدريب الصيفي واالشراف على حبوث التخرج والتفاعل واملشاركة ومتابعة الطالب    العلمية، ابلورش والندوات  
 10للمجتمع.يف النشاطات اليت تقدم خدمة 
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نوع   التخصص  اللقب العلم  
 العقد 

 ت  االسم  الشهادة 

   دكتوراه  دائم  قانون  أستاذ دكتور 
 1 أ.د.عمار عباس كاظم الحسين 

 2 محمود سلمان مراد الجناب   م.د .  دكتوراه  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 3 أ.م. د. عبد الرحمن عبد هللا الرصاف  دكتوراه  دائم  قانون  استاذ مساعد 

 4 أ.د. ساهرة قحطان عبد الجبار  دكتوراه  دائم  علم نفس  أستاذ دكتور 

 5 م.د .فاطمة عبد الرحيم المسلماوي  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 6 م.د .ثامر رمضان امي   الدليم   دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 7 أ.م.د. قاسم جب  سودان  دكتوراة  دائم  دراسات تاريخية  أستاذ مساعد 

 8 م.د. أسعد غال  حمزة  دكتوراه  دائم  علوم سياسية  مدرس دكتور 
 9 م.د فاطمة عبد مهدي دهش  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 10 نصيف جاسم الكرعاوي   م.د  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 11 م.د سعد غازي طالب حسي    دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 12 م.د. عبد الرحمن عباس دعي    دكتوراة  دائم  تاري    خ قانون  مدرس دكتور 

 13 م.د . بان سيف الدين محمود  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 14 رحيم جاسم حمزة المعموري   م.د  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 15 م.د. زيد حمزة موس  دكتوراة  دائم  قانون  مدرس دكتور 

 16 م.م. مصطف  جمال صاحب  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 17 م.م. زينب كاظم مطلك  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 18 م.م. رفد محسن رحمان حنظل  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 19 م.م. زينب حامد عباس  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 20 م.م. جعفر صادق فيحان  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 21 م.م. ميثم نبيل مقداد عجام  ماجستب   دائم  حاسبات  مدرس مساعد 
 22 م.م. سجاد ثامر كاظم عبد الخفاج    ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 23 م.م. ايناس وليد جاسم  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 24 م.م. طه كاظم حسن  ماجستب   دائم  قانون  مدرس مساعد 

 25 م.م. فؤاد سعدون شياع  ماجستب   دائم  علوم سياسية  مدرس مساعد 

 26 م.م. مصطف  حبيب العماري  ماجستب   محاض   إدارة اعمال  مدرس مساعد 
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 الكادر الفين واالداري 
مالك قسم القانون يتكون من سبعة موظفني يعملون يف مجيع مفاصل القسم املختلفة بضمنهم مهندسي املعلومات 

(Information Technology وكان هلم دور ابرز اثناء جائحة كوروان )19 . 

 

 توصيف العمل الشهادة  االسم ت
 مدير ادارة  بكالوريوس علوم عسكرية علي شاكر نصر   1
 IT بكالوريوس علوم برجميات  ايسني عبد احلسني   2
 IT بكالوريوس علوم برجميات  علي مسربت حنان محيد 3
 اداري  بكالوريوس قانون   امحد ايسني شهاب 5
 اداري  بكالوريوس قانون   علي لطيف عبيد   6
 ادارية   اعدادية   نغم هادي عبيس   7
 اداري  ماجستري قانون علي حسني عبد هللا حسني 8

12 
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 ولغة الدراسة   النظام الدراسي
 األربع. يعتمد قسم القانون يف كلية املستقبل اجلامعة على النظامني السنوي للمراحل  

 مدة الدراسة 
سنوات على ان يتم تدريب الطلبة بشكل عملي يف دوائر    4مدة الدراسة يف قسم القانون كلية املستقبل اجلامعة  

الدولة املختصة خالل الفصل الصيفي عند انتقال الطلبة من املرحلة الثالثة اىل املرحلة الرابعة ويعترب التدريب وحبث  
 والتخرج.شهادة القسم التخرج من املتطلبات االساسية حلصول الطالب على 

 لغة الدراسة 
يتم اعتماد اللغة العربية يف قسم القانون ألغلب املواد الدراسية دون اغفال امهية اللغة االجنليزية حيث يقوم القسم  

 االجنليزية.بتدريس الطلبة ويف كل سنة دراسية مادة قانونية متخصصة يف اللغة 

 مفردات املناهج الدراسية واعتماديتها  
م كل تدريسي بوضع خطة علمية تصف املنهاج الدراسي ابالعتماد على املنهج املقرر من وزارة التعليم العايل  يقو 

والبحث العلمي دون اغفال املصادر االخرى املناظرة والساندة للمنهج مع االخذ بتعليمات الوزارة املوقرة حبذف  
التطورات واالحباث العلمية اجلديدة    ي للمواد وأحدثملواكبة التطور العلمي واألكادمي% من املنهج  20اضافة    او

 13اختصاصه.كل يف جمال 
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   الصف األول 
 الصف الثاب 

 الوحدات  المادة  ت  الوحدات  المادة  ت 

امات  1 3 القانون الدستوري  1  4 الب  

 3 احوال شخصية  2 3 مدخل القانون  2

 3 قانون عقوبات عام  3 2 تاري    خ القانون  3

 3 القانون االداري  4 2 وعقاب اجرام   4
يعة إسالمية  5 مبادئ القانون   5 2 شر

 التجاري 
2 

 2 علم المالية  6 2 حقوق انسان  6

 1 النظم السياسية  E 1 7مدخل قانون ومصطلحات   7

 E 1القانون االداري   8 1 اللغة العربية  8

 1 الحاسوب  9 1 الحاسبات  9

 الصف الرابع  الصف الثالث 

 الوحدات  المادة  ت  الوحدات  المادة  ت 

 3 دول  خاص  1 3 عقوبات خاص  1

 3 حقوق عينية  2 3 مرافعات واثبات ومحاماة  2

 3 اوراق تجارية  3 3 عقود مدنية  3

 2 عمل وضمان  4 3 الدول  العام  4
 2 اصول فقه  5 2 القضاء اإلداري  5

6   
   6 1 اصول البحث القانوب 

 1 دول  انساب 

 1 منظمات دولية  7 2 محاكمات اصول   7

كات تجارية  8   وطب   8 1 شر
تحقيق جناب 
 عدل  

1 

 1 تنفيذ  E 1 9الدول  العام  9

 1 بحث تخرج وتدريب  10   

ية  11     1 اللغة االنكلب  

 

العايل والبحث من خالل جلنة عمداء كليات القانون واملشكلة من قبل وزارة التعليم  يف اجلدول اعاله  مت اعتماد املواد  
 14املوقرة.  العلمي
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 مهام القسم العلمي وصالحياته

 اللجان العلمية 
يوجد يف قسم القانون عدد من اللجان العلمية واالدارية والفنية ويتم اصدار امر اداري من العمادة املوقرة كل عام  

وم القسم  حلاجة  وفقا  واعضائها  اللجان  هذه  وتتغري  واالعضاء  اللجان  حيدد  اللجنة  دراسي  اللجان  هذه  اهم  ن 
   15. هذه اللجان  أبرزاالمتحانية ويف ادانه 
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اللجنة 
االمتحانية 

لجنة 
التدقيق

لجنة 
االرشاد 
التربوي 

لجنة 
استقبال 
الطلبة 

لجنةاستقبال 
الطلبة 

لجنة الموقع 
االلكتروني

لجنة 
االنشطة 
الطالبية 

لجنة 
التدريب 
الصيفي

لجنة متابعة 
التعليم 
المدمج 

لجنة 
متابعة 

الدفوعات 
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 الطلبة
طالباً وطالبة ،ان عملية قبول    4391بلغ عدد الطلبة املسجلني يف برانمج البكالوريوس منذ أتسيس قسم القانون  

الطلبة تتم بصورة مركزية حيث يلتحق الطلبة ابلكلية بناء على أدائهم يف االمتحاانت النهائية يف الدراسة االعدادية 
للدراسة   االمتحان  نظام  ان  بل  الطالب  جبودة  يتحكم  ال  القسم  فان  وابلتايل   ، قبول حمددة  معايري  اىل  واستناداً 

لفيصل بذلك وحيدد معدالت الطالب وابلتايل نوعية الطالب يف القسم ويقتصر دور القسم على  االعدادية هو ا
عدد الطالب عن طريق الطاقة االستيعابية ، ويستقطب قسم القانون الطلبة من مجيع حمافظات العراق ، وقد كرس  

يف عدد الطالب بشكل تدرجيي وفقاً القسم جهوده لبناء القدرات والطاقات الوطنية يف جمال القانون لذا جند زايدة  
 للطاقة االستيعابية . 

 الية قبول الطلبة 
يتم قبول الطلبة يف القسم وللدراستني الصباحية واملسائية عن طريق النافذة االلكرتونية واملعدة من قبل الوزارة املوقرة  

 16للقسم.وفقا للطاقة االستيعابية 
 االجور الدراسية واملساعدات املالية  
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 اجور الدراسة املسائية  اجور الدراسة الصباحية  لسنة الدراسية ا ت 
1 2014  –  2015 1250000 1250000 
2 2015  –  2016 1250000 1250000 
3 2016  –  2017 1400000 1400000 
4 2017  –  2018 1600000 1600000 
5 2018  –  2019 1600000 1600000 
6 2019  –  2020 1600000 1600000 
7 2020  –  2021 1600000 1600000 
8 2021  -2022 1600000 1600000 
9 2022  -2023 1600000 1600000 
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طلبة  لل%  10بنسبة    من قبل جلنة خمتصة يتم تشكيلها يف العمادة املوقرة اجراء ختفيض    يتم  -  مالحظة: 
 الكرام.االت االجتماعية اخلاصة من طلبة متعففني وذوي الشهداء اصحاب احل

 توصيف عمل اخلريج 

   - اجياز توصيف عمل خريج طالب قسم القانون ابلنقاط التالية: ميكن 

 .كمحاميأبرزها العمل  هتيئة املتخرج ملمارسة العمل القانوين مبختلف اجملاالت  
 يف جمال القضاء.هتيئة املتخرج ملمارسة العمل   
 عام.يف جمال االدعاء الهتيئة املتخرج ملمارسة العمل   
 كموظف حقوقي.  يف اي وزارة او دائرة حكومية  هتيئة املتخرج ملمارسة العمل  

 الية اجراءات االمتحاانت والتقييم

لجنة االمتحانية ( واليت تشرف على ادق التفاصيل  يتم اجراء االمتحاانت يف القسم من قبل اللجنة املختصة ) ال
اخلاصة ابالمتحاانت حيث تقوم اللجنة ابستالم الدرجات واالسئلة من السادة التدريسيني بكل سرية وتوثيقها يف 
السجالت الرمسية املاسرت شيت ويتم تدقيق النتائج من جلنة خمتصة ابلتدقيق ليتم بعد ذلك اعالن النتائج للطلبة  

القاعات واست على  الطلبة  بتوزيع  اللجنة  تقوم  ، كما  ابلنتائج  واعالمهم  القانونية  املدة  خالل  االعرتاضات  قبال 
االمتحانية ووضع جدول خاص ابملراقبات وينطبق االمر على التعليم االلكرتوين حيث يتم حفظ امللفات والنتائج 

 17. بشكل الكرتوين وورقي بنفس الوقت 

 

 

 
 

 (WI—522.D4-4.1-01-01)رمز الدليل:  قسم القانون 



 
- 18 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب الصيفي للطلبة الية 

من ضمن متطلبات الدراسة هي اجتياز الطلبة فرتة التدريب الصيفي يف احدى الدوائر احلكومية اليت تساعد يف  
صقل وتطوير مهارة الطلبة ليكون مبحك مباشر مع احلياة العملية ، ويعترب التدريب الصيفي متطلب اساسي النتقال 

لرابع ، ويتم حتديد مشرف علمي من القسم ملتابعة حضور واداء الطالب يف  الطلبة من الصف الثالث اىل الصف ا 
مكان التدريب ابإلضافة اىل وجود مشرف علمي حتدده اجلهة اليت يتدرب فيها ، ويعترب مشروع التخرج احدى 

اح به من الدور املتطلبات الالزم تلبيتها خالل السنة االخرية من الدراسة ويتوجب على الطلبة اكمال ومناقشته والنج 
االول او الثاين واال فانه سيضطر اىل اعادة الدراسة سنة اتلية لتغطية مشروع التخرج واستكماله ابلشكل االمثل ، 
يقوم اعضاء اهليئة التدريسية يف الربانمج بطرح عدد من املشاريع ذات الطابع القانوين لتعرض على الطلبة بداية السنة  

عة مشاريع التخرج يف القسم ، ويتم تقييم حبوث التخرج من خالل جلنة علمية خمتصة بعد الدراسية من قبل جلنة متاب 
 18مناقشة الطالب بتفاصيل البحث كافة . 
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 اعداد الطلبة املقبولني واخلرجيني من الذكور واالانث يف قسم القانون  
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 2012 - 2011العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
101 27 128       

 2013 - 2012العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
140 44 184       

 2014 – 2013العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  االانث عدد  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
290 63 353       

 2015 – 2014العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
489 67 556 91 23 114 

 2016 – 2015العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  االانث عدد  عدد الذكور
228 57 285 127 37 164 

 2017 – 2016العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
227 42 269 204 54 258 

 2018 – 2017العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  املقبولني الطلبة  

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
321 78 399 424 95 519 

 2019 – 2018العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
353 65 418 230 49 279 

 2020 – 2019العام الدراسي 
 الطلبة اخلرجيني  الطلبة املقبولني 

 اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور اجملموع  عدد االانث  عدد الذكور
36319 84 447 193 40 233 
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 20اعداد الطلبة املقبولني واخلرجيني يف قسم القانون
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الطلبة  
 الخريجي   

الطلبة  
 المقبولي   

 العام الدراس  

 
128 2011 - 2012  
184 2012 - 2013  
353 2013 - 2014 

114 556 2014 - 2015 
164 285 2015 - 2016 
258 269 2016 - 2017 

519 399 2017 - 2018 
249 420 2018 - 2019 
220 447 2019 - 2020 
327 829 2020  -2021 

334 521 2021  -2022 
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 البىن التحتية 
 خمطط بناية القسم واملرافق االساسية 

يتوفر فيها كافة احتياجات القسم لألعمال اإلدارية    2023-  2022اىل بناية جديدة يف العام  قسم القانون    انتقل
يتوفر   للسيد  واخلدمية حيث  القسم  مكتب خاص  لألقسام رئيس  االمتحانية وغرف  للجنة  وغرفة خاصة حمكمة 

مع مطبخ صغري   2ي عدد ( وغرف خاصة للكادر التدريس  الصباحي واملسائي املقرر –االدارية  – )اجلودةاالدارية 
  للضيافة ، كما وفر القسم كافة املستلزمات من اجهزة حاسوب واستنساخ وكامريات للمراقبة واجهزة التدفئة والتربيد 

ويوجد يف بناية القسم اجلديدة قاعات دراسية حديثة للطالب توفر هلم األجواء الدراسية املناسبة ومت تزويدها أبحدث 
 . ها الكادر التدريسي والطلبة للمضي قدماً يف العملية التعليميةاملستلزمات اليت حيتاج

 العالقات اخلارجية واالتفاقيات
عقد السيد رئيس قسم القانون جمموعة من االتفاقيات على الصعيد احمللي واخلارجي لالرتقاء بعمل القسم ومت مؤخرا  

   - 21: ابآليتهذه االتفاقيات  أبرزتشكيل جلنة خاصة يف القسم لعقد املزيد من هذه االتفاقيات وميكن امجال 
 رصانة العلمية لطلبة املرحلة الرابعة اتفاقية مع جامعة الكوفة للتنسيق معهم حول امتحان ال  
 اتفاقية مع اجلامعة االسالمية يف بريوت مع االستاذة الدكتورة دينا املوىل رئيسة اجلامعة  
 اتفاقية مع مركز البحوث القانونية والقضائية التابع جلامعة الدول العربية    
 ون البستاين عميد الكلية اتفاقية مع جامعة احلكمة اللبنانية، كلية احلقوق مع االستاذ مار  
 اتفاقية توءمة مع جامعة القادسية كلية القانون   
 اتفاقية مع جامعة اببل كلية القانون   

 وتعمل اللجنة حاليا على توقيع اتفاقيات جديدة مت من خالهلا االتفاق على النقاط االساسية مع 
 رائسة جامعة ساوه 
 كلية القانون جامعة جامعة ساوه   
 املكتبة املركزية يف جامعة القادسية  

 

   (WI—522.D4-4.1-01-01)رمز الدليل:  لقانون قسم ا

 للتواصل مع القسم باإلمكان مراجعة الموقع الخاص بالقسم
 https://uomus.edu.iq/DefaultDep.aspx?depid=1 


