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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا َما يَْنفَُع النَّاَس فَيَْمكُُث في األرض بَدُ فَيَذْهَُب ُجفَاءً َوأَمَّ ا الزَّ  فَأَمَّ

 صدق هللا العلي العظيم

 كلمة السيد العميد المحترم 

لية ومن اليوم والحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على رسوله األمين محمد ) صلى هللا عليه وعلى آله الطاهرين ( وبعد : لقد دأبت الك

، إلى أن تُسهم في بناء المجتمع، وتطوره، كونها مصدر إشعاع فكري وعلمي، وتمثل صرحاً حضارياً يعزز 2010األول لتأسيسها في العام 

علميا  ( قسما 20إمكانيات المجتمع ويسنده بكل مصادر العلم والمعرفة، ويقدم إليه إمكانيات اإلبداع والتطور كافة... حيث تضم الكلية ) 

ساهم بتغذية واكاديميا الطبية منها والهندسية واالنسانية وايضا التربوية وستعمل الكلية على رفد المجتمع بالكوادر العلمية واإلدارية والفنية لت

بناء بلدنا المجتمع ليدوم عطاؤه ويستمر تطوره وتقدمه في شتى مجاالت الحياة وتسخير الطاقات وتوفير اإلمكانيات بما يسهم في خدمة أ

 العزيز

نها لقد خطت كليتنا طريقاً واضحاً لها في أن تكون صرحاً علمياً متميزاً، وفي صدارة الجامعات والكليات المصنفة عالمياً ، واضعة نصب أعي

ل على المعارف تشجيع الطلبة على التفوق ورعايتهم علمياً وتربوياً ، ورفع مستوى الجودة في التعليم والتعلم ، ليتسنى للطلبة الحصو

جامعي والتقنيات العلمية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل ، واستثمار تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت لرفع كفاءة منظومة التعليم ال

الجامعات العالمية  والمنظومة اإلدارية . وخلق بيئة أكاديمية محفزة لإلبداع واالبتكار. واالرتقاء بمستوى جودة البحوث العلمية . لمواكبة

إن المتقدمة ، لكي يبقى األستاذ والطالب والمنتسب في كليتنا نوراً ينير طريق القريب والبعيد ، ولنكون من ضمن أفضل الجامعات العربية و

ا في الجامعات العالمية شاء هللا نحقق ذات التقدم عالمياً والتي تعد خطوة مهمة للوصول إلى االعتمادية الدولية التي تضمن قبول خريجي كليتن

 إلكمال دراستهم العليا / الماجستير والدكتوراه ، فضالً عن السمعة العلمية وأخالقيات الحرم الجامعي الرصينة.

 حثيةان كليتنا تسعى بخطوات حثيثة من اجل تحويلها الى جامعة ، واالرتقاء بالواقع العلمي والبحثي من خالل خطة سيتم تطبيقها بفتح مراكز ب

ه متنوعة وتوفير جميع مستلزمات البحث العلمي . كما تهتم الكلية بخدمة المجتمع عبر تفعيل مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع والذي من خالل

 سوف تضع الكلية جميع امكانياتها العلمية والبحثية في خدمة محافظة بابل والمحافظات القريبة وفي جميع المجاالت.

 

 ومن هللا التوفيق

 

ــــجديا.م .د. حســــن شــــاكر مـ  

 عميد كلية المستقبل الجامعة



 

 

 

 
 البياانت الوصفية

 دليل قسم القانون

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :       قسم القانون نبذة عن 

ومت االعرتاف به من قبل وزارة  2012كلية املستقبل اجلامعة عام  يف  أتسس قسم القانون     

 3422املرقم ج هـ/  جهاز االشراف والتقومي العلمي التعليم العايل والبحث العلمي مبوجب كتاب

( بعد قسمي هندسة احلاسبات والتكييف والتربيد ، وقد فتح 3، ابلتسلسل ) 6/7/2012يف 

، وقد حرصت  2012 -2011م ابوابه الستقبال الطلبة منذ بداية أتسيسه يف العام الدراسي القس

عمادة الكلية على توفري متطلبات الدراسة يف قسم القانون، من حيث الكوادر العلمية املتميزة إذ 

 استقطب القسم جمموعة متميزة من محلة شهادات املاجستري والدكتوراه  وأبلقاب علمية خمتلفة،

إضافة اىل توفري كادر إداري متميز كما حرص القسم مع العمادة على توفري الكتب املنهجية احلديثة 

واملصادر البحثية ، وتوفري أماكن اسرتاحة للطلبة وهتيئة البيئة املالئمة لتنمية االنشطة الطالبية يف 

يق العمل مع الكليات فروعها املتنوعة ، الرايضية والفنية والعلمية ، كما حرص القسم على تنس

احلكومية املناظرة ، وترصني العملية التدريسية من خالل االستعانة خبربة الكوادر التدريسية يف هذه 

الكليات وخوض جتربة امتحاانت الرصانة بنجاح ، كما عمل القسم ومنذ بواكري أتسيسه على مد 

ة يف قسم القانون وجيعله قسما فاعال أواصر التعاون مع خمتلف منظمات اجملتمع املدين مبا يبث احليا

 ليس على مستوى الكلية فقط وامنا على مستوى البلد أيضا .



 

 

 

وقد احرز القسم عددا من اجلوائز وكتب الشكر والتقدير وامليداليات يف اجملاالت املتنوعة وتكلل    

افظة ابلكفاءات عمل القسم ابلنجاح وذلك بتخريج دورتني دراسيتني سامهتا بشكل كبري يف رفد احمل

 القانونية املختصة .

 رؤية القسم : 

ــــــزة  ــــــة اجملتمــــــع ،يســــــعى القســــــم إىل تبــــــوء مكانــــــة متمي مــــــن خــــــالل ، عــــــامال علــــــى كســــــب  ق

ــــــــى  ــــــــادر عل ــــــــة ، ق ــــــــة القانوني ــــــــة وســــــــائل املعرف ــــــــانوين واعــــــــي متســــــــلح بكاف ــــــــل ق إعــــــــداد جي

حتمـــــــــل عـــــــــبء املســـــــــؤولية والنهـــــــــوض ابجملتمـــــــــع والوقـــــــــوف  ـــــــــزم بوجـــــــــه كـــــــــل  ـــــــــاوالت 

 هاك القانون وخرقه .انت

  رسالة القسم : 

 -تتجسد رسالة القسم فيما أييت:

.إعــــــــداد جيـــــــــل مـــــــــتمكن مـــــــــن التشــــــــريعات القانونيـــــــــة املختلفـــــــــة وا ســـــــــهام يف 1
ـــــــــــارف واملهـــــــــــارات القانونيـــــــــــة  ـــــــــــن خـــــــــــالل إكســـــــــــاب الطلبـــــــــــة املع ـــــــــــة اجملتمـــــــــــع م خدم

 املتخصصة واملقدرة البحثية املنافسة يف جمال االختصاص.

ـــــــــرو  القـــــــــانون مبـــــــــا 2 ـــــــــانوين وهتيئـــــــــة الكـــــــــوادر يف خمتلـــــــــف ف ـــــــــع الـــــــــوعي الق .رف
 حيقق اعداد كوادر قانونية قادرة على خدمة الدولة. 



 

 

 

ــــــــة 3 ــــــــة إقامــــــــة العدال ــــــــة ونشــــــــر  قاف ــــــــزة ملــــــــن يلتحــــــــق ابلكلي ــــــــرامج متمي ــــــــة ب .هتيئ
ومحايـــــــــة احلقـــــــــوا وإرســـــــــاء دعـــــــــائم احلفـــــــــا  علـــــــــى احلـــــــــرايت العامـــــــــة وإعـــــــــالء قيمــــــــــه 

 م ابلبحوث القانونية القائمة على االبتكار وا بدا .ا نسان واالهتما

.تفعيــــــــل التواصــــــــل بــــــــني الطلبــــــــة واجملتمــــــــع وتعزيــــــــز قــــــــدراهتم علــــــــى االســــــــتجابة 4
 للمستجدات يف احمليط الذي يعيشون فيه.

ـــــــــزز 5 ـــــــــل النقـــــــــدي مـــــــــن خـــــــــالل احملاضـــــــــرات مبـــــــــا يع .إشـــــــــاعة التفكـــــــــري والتحلي
 القانونية يف امليدان .قدرات الطالب على التعامل مع مفردات احلياة 

ــــــــــة  ثلــــــــــة بكليــــــــــة القــــــــــانون والعلــــــــــوم 6 ــــــــــد جســــــــــور التواصــــــــــل بــــــــــني اجلامع .م
ــــــــثال  ابحملــــــــامني  ــــــــني احملــــــــاكم بشــــــــقيها القضــــــــاء الواقــــــــف   السياســــــــية / قســــــــم القــــــــانون وب

 والقضاء اجلالس  ثال  ابلقضاء اجلالس.

   أهداف القسم :

ـــــــــــري مـــــــــــن ا طـــــــــــوات املســـــــــــامهة ـــــــــــق الكث يف تطـــــــــــوير  يهـــــــــــدف القســـــــــــم اىل حتقي
ــــــــدف  ــــــــة ، وكمــــــــا يه ــــــــة القانوني ــــــــة الثقاف ــــــــة مــــــــن انحي ــــــــة الكلي ــــــــع فع ــــــــن   رف القســــــــم وم

  -القسم اىل ما يلي:

ــــــــه 1 ــــــــزا  ــــــــا علي ــــــــر  ي ــــــــة أكث ــــــــوم القانوني ــــــــل العل ــــــــة يف حق .تقــــــــدمي رســــــــالة تعليمي
ــــــــــة يف جمــــــــــال  ــــــــــايري اجلــــــــــودة العاملي ــــــــــة تتوافــــــــــق مــــــــــع مع ــــــــــة واريهلي يف اجلامعــــــــــات احلكومي

 التعليم اجلامعي.

بو القســـــــــــم إىل رفـــــــــــع كفـــــــــــاءة براجمـــــــــــه التعليميـــــــــــة وخططـــــــــــه الدراســـــــــــية .يصـــــــــــ2
 وتفرد أ ا ه القانونية والنوعية.

.إعــــــــــــــــداد ا ــــــــــــــــرجيني مــــــــــــــــن ذوي االختصاصــــــــــــــــات القانونيــــــــــــــــة مــــــــــــــــزودين 3
 ابملهارات البحثية واملهنية.



 

 

 

ــــــــن اجــــــــل تلبيــــــــة 4 ــــــــة وتوجيههــــــــا م ــــــــوانني وارينظمــــــــة القانوني ــــــــة الــــــــوعي ابلق .تنمي
 احتياجات اجملتمع.

ســــــــــتفادة مــــــــــن التقنيــــــــــات احلديثــــــــــة يف العمــــــــــل وجعــــــــــل الطالــــــــــب قــــــــــادر .اال5
 على استخدامها واالستفادة منها.

ــــــــــا 6 ــــــــــب ومنه ــــــــــة للطال ــــــــــة  يصــــــــــال املعلوم ــــــــــة احلديث ــــــــــا  الوســــــــــائل التعليمي .إتب
وســــــــــيلة احملكمـــــــــــة االفرتاضـــــــــــية بشـــــــــــقيها الـــــــــــدويل والـــــــــــو   وكـــــــــــذلك منـــــــــــوذج اريمـــــــــــم 

 املتحدة ورسم آلية منهجية  جناح تلك الوسائل.

ــــــــل متســــــــلح 7 ــــــــة جي ــــــــة مــــــــن أجــــــــل هتيئ ــــــــدى الطلب ــــــــة ل ــــــــز املهــــــــارات الكامن .حتفي
بكافـــــــة املهــــــــارات القانونيـــــــة ، وذلــــــــك مــــــــن خـــــــالل تفعيــــــــل ارينشـــــــطة الالصــــــــفية للطلبــــــــة 
ـــــــق  ـــــــة يتحق ـــــــادرة بتنظـــــــيم كرنفـــــــاالت وأســـــــابيع  قافـــــــة قانوني ـــــــة كافـــــــة مســـــــتلزماهتا واملب وهتيئ

 من خالهلا اريهداف السالف ذكرها.

ــــــــــــ8 ــــــــــــى .زر  روح املوا ن ــــــــــــربيتهم عل ــــــــــــه وت ــــــــــــو  كــــــــــــادر القســــــــــــم و لبت ة يف نف
ــــــــــك  حــــــــــب الــــــــــو ن والتفــــــــــاين لــــــــــه واحــــــــــرتام القــــــــــانون وتطبيقــــــــــه وهتيئــــــــــتهم  شــــــــــاعة تل

 املفاهيم .

 . كني املتخرج من تطوير قدراته وإمكانياته يف جمال ختصصه.9

ــــــــــــف اجملــــــــــــاالت أي  10 ــــــــــــة املتخــــــــــــرج ملمارســــــــــــة العمــــــــــــل القــــــــــــانوين مبختل .هتيئ
 عام أو العمل كموظف حقوقي يف دوائر الدولة. كمحامي أو قاضي أو مد   

.هتيئــــــــــة املتخــــــــــرج مــــــــــن القســــــــــم للتكيــــــــــف مــــــــــع اريحــــــــــداث واملســــــــــتجدات 11
 اليت تواجهه يف ميدان عمله التخصصي.

 .زر  روح القيادة لدى املتخرج وتطوير املهارات القيادية لديه.12



 

 

 

ـــــــــ13 ـــــــــة الفســـــــــاد ا داري وامل ـــــــــة و ارب ـــــــــة النزاه ـــــــــة املتخـــــــــرج علـــــــــى  قاف ايل .تربي
وجعــــــــل اريخــــــــرية عــــــــدوة للقــــــــانوين وجعــــــــل غايتــــــــه اريوىل واريخــــــــرية  اربــــــــة تلــــــــك أ فــــــــة 

 والسعي احلثيث للمحافظة على املال العام وصيانته من العبث.

ـــــــــة والصـــــــــدا 14 ـــــــــدى املتخـــــــــرج كاريمان ـــــــــة ل ـــــــــيم اريخالقي ـــــــــادد والق ـــــــــز املب .تعزي
ـــــــــوظيفي وســـــــــواها مـــــــــن امل ـــــــــى الســـــــــر املهـــــــــ  وال ـــــــــايري والوفـــــــــاء واحلـــــــــرص واحلفـــــــــا  عل ع

 اريخالقية.

لالســـــــــتمرار يف  .تطـــــــــوير املهـــــــــارات البحثيـــــــــة لـــــــــدى املتخـــــــــرج مـــــــــن القســـــــــم15
 . رفد اجملتمع ابلعلوم القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التنظيم واحلوكمة : 

ــــــــــزة  يتكــــــــــون اهليكــــــــــل التنظيمــــــــــي ا داري لقســــــــــم القــــــــــانون مــــــــــن جمموعــــــــــة متمي
ـــــــني يف اهليكـــــــل التنظيمـــــــي املوضـــــــح يف الشـــــــكل  ـــــــة وكمـــــــا مب ـــــــم  مـــــــن الوحـــــــدات االداري رق

حيـــــــث نالحـــــــا ان املشـــــــرف العــــــــام علـــــــى القســـــــم هــــــــو أعلـــــــى ســـــــلطة اداريــــــــة يف (  1) 
ــــــــــذ اســــــــــرتاتيجيات القســــــــــم  ــــــــــد وتنفي ــــــــــني ومتابعــــــــــة العمليالقســــــــــم ومســــــــــؤول عــــــــــن حتدي ت

 التعليمية واالدارية أبشراف وتوجيه من لدن العمادة املوقرة .

ـــــــيس القســـــــم رئيســـــــا  للقســـــــم ومقـــــــرري الدراســـــــة وجملـــــــس القســـــــم يتكـــــــون مـــــــن الســـــــيد  رئ
ـــــــــــــل  ـــــــــــــل اجلـــــــــــــودة يف القســـــــــــــم اب ضـــــــــــــافة اىل  ث الصـــــــــــــباحية واملســـــــــــــائية والســـــــــــــيد  ث

كمـــــــــــا مبــــــــــني يف اهليكـــــــــــل التنظيمـــــــــــي   التدريســــــــــيني وللدراســـــــــــتني الصــــــــــباحية واملســـــــــــائية 
 .(2املوضح يف الشكل  رقم ) 

ــــــــــس تتخــــــــــذ  ــــــــــق جمل ــــــــــرارات يف القســــــــــم حســــــــــب الصــــــــــالحيات فبعضــــــــــها عــــــــــن  ري الق
ــــــــى  ضــــــــر القســــــــم ، ومنهــــــــا مــــــــا يتطلــــــــب  القســــــــم بعــــــــد مصــــــــادقة العمــــــــادة املــــــــوقرة عل
رفعــــــــه اىل وزارة التعلــــــــيم العــــــــايل والبحــــــــث العلمــــــــي مــــــــن قبــــــــل العمــــــــادة وجملــــــــس الكليــــــــة 

. 

 (  1شكل رقم ) 
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 (  جملس قسم القانون  2شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة االكادميية لقسم القانون :

واملاجستري يتم تكليفهم ملة شهادة الدكتوراة حل كادر  يزمن  يف قسم القانون تتكون اهليئة االكادميية 

بتدريس املقررات ونشر البحوث العلمية يف اجملالت الرصينة واملشاركة يف املؤ رات العلمية داخل 

الطالب ا ناء التدريب الصيفي وخارج الكلية واملشاركة كذلك ابلورش والندوات العلمية ، ومتابعة 

 تمع .واالشراف على  وث التخرج والتفاعل واملشاركة يف النشا ات اليت تقدم خدمة للمج

السيد رئيس القسم 

محمود الجنابي. د.م

السيدة مقرر القسم 

فاطمة. د.للدراسة الصباحية م
المسلماويعبد الرحيم 

عضوا

السيد الخبير العلمي 

عمار الحسيني. د.ا

عضوا

السيد مقرر القسم  للدراسة 
المسائية 

ثامر رمضان . م.م



 

 

 

 ( يبني اعداد التدريسيني يف قسم القانون حسب الشهادة واللقب العلمي  3اجلدول رقم ) 

 

 

 

 

 ت االسم الشهادة التخصص اللقب العلمي
 1 أ.د.عمار عبا  كاظم احلسي  دكتوراه قانون أستاذ
 2 د.  مود سلمان مراد اجلنايب دكتوراه قانون مدر 

 3 أ.م. د. عبد الرمحن عبد هللا الصراف دكتوراه قانون استاذ مساعد
 4 املسلماويم.د .فا مة عبد الرحيم  دكتوراة قانون مدر  

 5 م.م اثمر رمضان امني الدليمي ماجستري قانون مدر  مساعد
 6 م.د. أسعد غايل محزة  دكتوراه علوم سياسية مدر 

 7 م.م فا مة عبد مهدي دهش   البة دكتوراة قانون  مدر  مساعد
 8 م.د نصيف جاسم الكرعاوي دكتوراة قانون مدر  
 9 سعد غازي  الب حسني م.د دكتوراة  قانون مدر 
 10 م.د نور  أمحد املوسوي دكتوراة  قانون مدر 
 11 م.د. عبد الرمحن عبا  دعني  دكتوراة  قانون  مدر 

 12 م.م . ابن سيف الدين  مود ماجستري قانون  مدر  مساعد 
 13 م.م رحيم جاسم محزه املعموري  الب دكتوراة قانون مدر  مساعد
 14 م.م. مصطفى مجال صاحب  ماجستري قانون مدر  مساعد
 15 م.م. مصطفى حبيب العماري  ماجستري  مالية  مدر  مساعد 



 

 

 

 احصائية لعدد الشهادات يف قسم القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واالداري:الكادر الف  

موظفني يعملون يف مجيع مفاصل القسم املختلفة بضمنهم  ةالقانون يتكون من سبع مالك قسم
 . 19( وكان هلم دور ابرز ا ناء جائحة كوروان  ITمهندسي املعلومات ) 
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 الطلبة : 

 البا  و البة  3041بلغ عدد الطلبة املسجلني يف برانمج البكالوريو  منذ أتسيس قسم القانون 
يلتحق الطلبة ابلكلية بناء على أدائهم يف االمتحاانت ،ان عملية قبول الطلبة تتم بصورة مركزية حيث 

ن القسم ال يتحكم جبودة النهائية يف الدراسة االعدادية واستنادا  اىل معايري قبول  ددة ، وابلتايل فا
الطالب بل ان نظام االمتحان للدراسة االعدادية هو الفيصل بذلك وحيدد معدالت الطالب وابلتايل 
، نوعية الطالب يف القسم ويقتصر دور القسم على عدد الطالب عن  ريق الطاقة االستيعابية 

لقسم جهوده لبناء القدرات ويستقطب قسم القانون الطلبة من مجيع  افظات العراا ، وقد كر  ا
والطاقات الو نية يف جمال القانون لذا جند زايدة يف عدد الطالب بشكل تدرجيي وفقا  للطاقة 

 االستيعابية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الدراسي  الطلبة املقبولني  الطلبة ا رجيني 
  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 

Sales

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
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 اعداد الطلبة املقبولني وا رجيني من الذكور واالانث يف قسم القانون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 - 2011العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

 اجملمو  عدد االانث عدد الذكور اجملمو  عدد االانث عدد الذكور
101 27 128       

 2013 - 2012العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

 اجملمو  عدد االانث عدد الذكور اجملمو  عدد االانث عدد الذكور
140 44 184       

 2014 – 2013العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

 اجملمو  عدد االانث عدد الذكور اجملمو  عدد االانث عدد الذكور
290 63 353       

 2015 – 2014العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

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

 2016 – 2015العام الدراسي 
 ا رجينيالطلبة  الطلبة املقبولني

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

 2017 – 2016العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

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

 2018 – 2017العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

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

 2019 – 2018العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

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

 2020 – 2019العام الدراسي 
 الطلبة ا رجيني الطلبة املقبولني

 اجملمو  عدد االانث عدد الذكور اجملمو  عدد االانث عدد الذكور
363 84 447 193 40 233 

Sales

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr



 

 

 

 القاعات الدراسية :

يوجد يف القسم مثان قاعات دراسية خمصصة للطلبة ومهيأة للدراسة وموزعة بشكل متناسق ومجيع 
اب ضافة ومزودة مبقاعد دراسية مرحية وبسبورات من نوعية جيدة ومهيأة للدراسة ، القاعات مكيفة 

التقنية وبشكل عملي وتوفري عدد لرفد الطالب ابملعرفة اسوب خمتص لدراسة مادة احلخمترب وجود اىل 
 كايف من االجهزة يف املخترب .

 

 جانب من زايرة السيد العميد احملرتم اىل القاعات االمتحانية يف قسم القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اّلية تقييم الطلبة ومتطلبات التخرج :

خالل سنوات الدراسة اليت يقضيها الطلبة يف الكلية يتطلب منه اجتياز العديد من االمتحاانت اليت 
تنقله من سنة دراسية اىل سنة دراسية أخرى واليت تنتهي بتخرجه وحصوله على شهادة البكالوريو  

ان النهائي ، ومن يف القانون ، حيث يتم تقييم الطلبة من خالل االمتحاانت الشهرية واليومية واالمتح
الطلبة فرتة التدريب الصيفي يف احدى الدوائر احلكومية اليت  اجتيازضمن متطلبات الدراسة هي 

، ويعترب التدريب الصيفي تساعد يف صقل وتطوير مهارة الطلبة ليكون مبحك مباشر مع احلياة العملية 
ويتم حتديد مشرف علمي من متطلب اساسي النتقال الطلبة من الصف الثالث اىل الصف الرابع ، 

اىل وجود مشرف علمي حتدده اجلهة  اب ضافةالقسم ملتابعة حضور واداء الطالب يف مكان التدريب 
ويعترب مشرو  التخرج احدى املتطلبات الالزم تلبيتها خالل السنة االخرية من اليت يتدرب فيها ، 

الدور االول او الثاين واال فانه سيضطر  الدراسة ويتوجب على الطلبة اكمال ومناقشته والنجاح به من
اىل اعادة الدراسة سنة اتلية لتغطية مشرو  التخرج واستكماله ابلشكل االمثل ، يقوم اعضاء اهليئة 

بداية السنة لتعرض على الطلبة التدريسية يف الربانمج بطرح عدد من املشاريع ذات الطابع القانوين 
ع التخرج يف القسم ، ويتم تقييم  وث التخرج من خالل جلنة الدراسية من قبل جلنة متابعة مشاري

 علمية خمتصة بعد مناقشة الطالب بتفاصيل البحث كافة .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 البحث العلمي :

يقوم قسم القانون وضمن التوجيهات العامة للوزارة املوقرة بتنمية وتشجيع نشر  قافة البحث العلمي 
وذلك بتقدمي السيد العميد احملرتم مكافئة نقدية جمزية لكل  ث منشور ضمن مستوعب سكوبس ، 

تبني ا طة  واجلداول يف ادانهويرتكز البحث العلمي يف الكلية على وضع خطة  ثية لكل عام دراسي 
  -البحثية للقسم كما أييت : 

 2019 وث ذات مستوعب سكوبس العام الدراسي )  10( اجناز ونشر  4دول رقم ) ج 
– 2020 . ) 
قسم القانون ل طة البحثية ا ث ضمن  11( وضع خطة  ثية حتتوي على  5جدول رقم )  ، 

 .  (  2021 – 2020) دراسي للعام ال
 (  .  2021 – 2020العلمية للقسم للعام الدراسي )  ( الورش 6دول رقم ) ج 
(  .  2021 – 2020( جدول ابلسمنارات العلمية للعام الدراسي )  7دول رقم ) ج 

السمنارات املواضيع العلمية احلديثة حيث يتداول اعضاء اهليئة التدريسية من خالل هذه 
 والطارئة كجائحة كوروان وما صاحبها من مشاكل قانونية ، 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2020 – 2019يف قسم للعام الدراسي  البحوث املنشورة(  4 جدول رقم )
 الحالة اسم المجلة وتاري    خ النشر والعدد  عنوان البحث اسم الباحث من الكلية ت

1   
 ا.د عمار عباس الحسين 

Legal problems For 

innovation in the field of 

computer programs 

International Journal of Innovation, 
Creativity and Change /19_April 

_2020 /ISSN: 2201-1315. It will be 
published in November 2020. I 

مقبول 
 للنشر

Legal Regulations to Protect 

the Privacy and Data of IOT 

Technologies Users 

International Research Journal of 
Engineering and Technology IRJET 

مقبول 
 للنشر

   د. ا.م  2
قاسم جبر السودان   

Babylon In the books of Arab 
countrymen 

International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, Vol. 23, Issue 06, 2019 

 منشور

3 

م.د فاطمة عبد الرحيم عل  
 +م.م بان سيف الدين

A Lawsuit of Judicial Division 
for Removing Communism 

International Journal of Innovation, 
Creativity and Change /19_April 

_2020 /ISSN: 2201-1315. It will be 
published in November 2020. I 

 منشور

 د.فاطمة عبدالرحيم عل  

Legal Measures to Curb 
Fraudulent Online 

Pharmacies in COVID-19 
Period 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 
OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY- 
IRJET  

 منشور

4 
 م.م مصطف  حبيب العماري
 + م.م ميثم نبيل عجام

US Department of Agriculture 
and Rural Development 

Dataset in MySQL Database 
Security: Using Sisense Tool 

International Research Journal of 
Engineering and Technology (IRJET) e-
ISSN: 2395-0056 Volume: 07 Issue: 08 

| Aug 2020 

 منشور

 
 
 
 

5 
+  مصطف  حبيب العماري
 م.م ثامر رمضان امي   

  عل  تاثب  
  العشوان 

ون  يد االلكبر البر
االقتصاد والتدابب  القانونية المضادة 

 Soc Net Vباستخدام اداه 

International Research Journal of 
Engineering and Technology (IRJET) e-
ISSN: 2395-0056 Volume: 07 Issue: 09 
| Sep 2020 

 منشور

6 
م.م فاطمة عبد مهدي 

مد+ د. نورس اح دهش  

Legal Measures to Curb 
Fraudulent E-commerce 

Websites During the COVID-
19 Period 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 
OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY- 
IRJET-Volume: 07 Issue: 09 | Sep 2020  

 منشور

7 
م.م بان سيف الدين 

 محمود

Legal Procedures to protect E-
signature for Net-users from  
Fraudulent E-contracts 
 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 
OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY- 
IRJET 

مقبول 
 للنشر 

 المجالت المحلية 

1   
 ا.د عمار عباس الحسين 

المصلحة المحمية من تجريم 
التحريض غب  المتبوع باثر )دراسة 

 مقارنة(

    138االسالمية / ع أ مج / مجلة العلوم 
 
ف

14/6/2020  
مقبول 
 للنشر 

االحكام القانونية للتوقيف )دراسة 
 مقارنة(

    139مجلة العلوم االسالمية / ع أ مج / 
 
ف

14/6/2020  
مقبول 
 للنشر 

لجريمة اخفاء  العقابية السياسة
 العمل اإلرهانر   _ دراسة مقارنة

االول كانون   / مجلة المحقق الحل  للعلوم 
2020 

مقبول 
 للنشر 

 



 

 

 

2 
ا.م.د عبد الرحمن عبدهللا 

 الرصاف

الحماية القانونية للمخطوطات 
العربية االسالمية )العراق 

 انموذجا(

بية االساسية/ العدد    47مجلة كلية البر
 
ف

11/6/2020حزيران   
 منشور

 د. فاطمة عبد الرحيم عل   3

عقد تجميد النطف والبويضات 
 المخصبة

العدد االول /   / مجلة المحقق الحل  للعلوم 
2020كانون االول   

 منشور

عقد االخصاب الصناع  _دراسة 
 مقارنة

مجلة المحقق الحل  للعلوم / العدد الثالث 
 لسنة 2020

 منشور

نطاق االخذ بالشفعة بي   التقييد 
  القانو  واإلطالق
 
  ن ف

ر
  العراف

 
المدن  

   412مجلة المحقق الحل  للعلوم 
 
ف

29/7/2020  

مقبول 
 للنشر 

 
 
 

 م.د نصيف جاسم محمد 4
  ضوء 

 
  لالجانب ف

المركز القانون 
2017احكام قانون االقامة لعام   

2020مجلة رسالة الحقوق   منشور 

 م.د سعد غازي طالب 5

الرقابة القضائية عل دستورية 
 القواني   االساسية 

مجلة المحقق الحل  للعلوم / العدد الثالث 
 لسنة 2020

 منشور

الرقابة السياسية عل القواني   
 االساسية 

مجلة المحقق الحل  للعلوم / العدد الثالث 
 لسنة 2020

 منشور

6 

 م.م نورس احمد كاظم
سياسة التجريم والعقاب لحماية 

 االمن الفكري 
   109مجلة رسالة الحقوق / العدد 

 
ف

25/12/2020  
مقبول 
 للنشر 

 د.نورس احمد كاظم
  فلسفة 

 
ع  والقانون

االساس الشر
 لحماية االمن الفكري

-المؤتمر العلم  السنوي االول لكلية القانون
 جامعة القادسية

مقبول 
 للنشر 

7 
م.م فاطمة عبد مهدي 

 دهش
  بي   الواقع 

 
ون   االلكبر

التقاض 
 والطموح

   80مجلة المعهد/العدد 
 
13/1/2020ف  

مقبول 
 للنشر 

 م.م ثامر رمضان امي    8

وة  جريمة االبادة الجماعية للبر
السمكية واالحياء المائية 

)االجراءات القانونية واالبعاد 
 السياسية 

 /  
 
مجلة االطروحة العلمية / العدد الثان

2020اذار   
مقبول 
 للنشر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2021 – 2020( ا طة البحثية يف قسم القانون للعام الدراسي  5جدول رقم ) 

 عنوان البحث  اسم التدريسي  ت
 االشكاليات القانونية لالبتكار يف جمال الكمبيوتر  - 1 ا.د. عمار عبا  احلسي  1

 مبدأ استبعاد االفكار اجملردة من نطاا احلماية القانونية - 2
 احلماية القانونية للمستهلك يف ظل جائحة كوروان  ا.م.د. عبد الرمحن الصراف 2
 ميالدية (  925 –هجرية  313الرازي الطبيب الفيلسوف )  أ.م.د. قاسم جرب السوداين 3
 أت ري العشائر العراقية على النظام السياسي العراقي  م.د. أسعد غايل محزة  4
  اولة لتطويع احكام نظرية الظروف الطارئة ، يف ظل جائحة كوروان  – 1 م.د. فا مة عبد الرحيم  5

مالحظات على مشرو  قانون تعديل قانون االحوال الشخصية رقم  – 2
  1959لسنة  188

 التبليغ القضائي االلكرتوين  م.د. نصيف جاسم  مد 6
 موضو  الدعوى الدستورية  م.د. سعد غازي  الب  7
 اسرتاتيجية االعالم االم  يف التصدي للجرمية  – 1 م.د. نور  امحد كاظم  8

 االجتار ابلقاصرات يف ضوء املنظور الدي  والقانوين  – 2
 فلسفة االسا  الشرعي والقانوين حلماية االمن واالمان  – 3

 جرمية تلويث املياه وعدم استخدام  طات التكرير  م.م. اثمر رمضان امني  9
 االختصاص التشريعي يف النظام املايل للزوجني  م.م. فا مة عبد مهدي دهش 10
 حجية املستند االلكرتوين يف اال بات  م.م. رحيم جاسم محزة  11

 

 

 

 



 

 

 

 

  2021 – 2020( الورش ا اصة ابلقسم للعام الدراسي  6جدول رقم ) 

 2021 – 2020( السمنارات ا اصة ابلقسم للعام الدراسي  7جدول رقم ) 

 ت اسم التدريسي عنوان الورشة اليوم التاريخ

 السبت 5/12/2020
الجرائم المعلوماتية في ظل التشريع 

 العراقي
 ا.د عمار عباس الحسيني

1 

الربعاءا 11/11/2020  
تسجيل المحاضرات االلكترونية بنظام 

 البور بوينت

 –م.د اسعد غالي حمزه 

 المبرمجة حنان حميد علي

2 

 السبت 14/11/2020
معلومات متقدمة عن المميزات التي 

 لغوغتتيحها خدمات 

  (Classroom , drive ,Forms ,sheets) 

 المبرمج ياسين عبد الحسين
3 

 ت اسم التدريسي عنوان السمنار اليوم التاريخ

 1 ا.د عمار عباس الحسيني الجوانب المعلوماتية في الملكية الفكرية  االربعاء 2/12/2020

 االربعاء 9/12/2020
الحماية القانونية للمستهلك في ظل جائحة 

 كورونا
 عبد الرحمن الصراف ا.م.د

2 

 3 ا.م.د قاسم جبر السوداني  محددات الشخصية الطبيعية  االربعاء 16/12/2020

23/12/2020  االربعاء 
دور المحكمة االتحادية العليا في االنتخابات 

 الرئاسية االمريكية
 م.د اسعد غالي حمزه 

4 

30/12/2020  االربعاء 
الطارئة، محاولة لتطويع أحكام نظرية الظروف 

 في ظل جائحة كورونا
 م.د فاطمة عبد الرحيم 

5 

6/1/2021  6 م.د نصيف جاسم محمد اهمية التكييف في القانون الدولي الخاص  االربعاء 

13/1/2021  7 م.د سعد غازي طالب  موضوع الدعوى الدستورية  االربعاء 

20/1/2021  8 عبد الرحمن عباس  م.د النظام السياسي للدولة الرومانية  االربعاء 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/1/2021  9 م.د نورس احمد كاظم  االعالم االمني ودوره في تعزيز االمن الوطني  االربعاء 

 االربعاء 30/1/2021
جريمة تلويث المياه وعدم استخدام محطات 

 التكرير 
 م.م ثامر رمضان امين 

10 

 11 بان سيف الدين محمود م.م التوقيع االلكتروني في عقود البيع  االربعاء 13/2/2021

للزوجيناالختصاص التشريعي في النظام المالي  السبت 3/2/2021  12 م.م فاطمة عبد مهدي  

 13 م.م رحيم جاسم حمزه حجية المستند االلكتروني في االثبات  السبت 17/2/2021

 االربعاء 24/2/2021
تمويل الوحدات الحكومية عبر قانون الموازنة 

 العامة في العراق 
 السيد مصطفى حبيب عبيد

14 



 

 

 

 املؤ رات العلمية :

مرتبطة ابلواقع القانوين ااي قانونية اختيار قض اقسم القانون  الث مؤ رات علمية مت من خالهلعقد 
اعضاء اهليئة التدريسية على املشاركة يف املؤ رات ومبختلف اجملاالت ويشجع القسم واالجتماعي 

 الداخلية وا ارجية وذلك بتقدمي كتب الشكر والتقدير للمشاركني هبذه النشا ات العلمية .

( نيسان 12-11ملؤ ر القانوين االول حتت شعار)حنو سياسية تشريعية حديثة( للفرتة من )ا 
امعات العراقية ، اليت رفدت املؤ ر ببحوث ، والذي شاركت فيه العديد من اجل 2017لسنة 

 قانونية منفردة ومشرتكة.
( نيسان لسنة 25-24ملؤ ر القانوين الثاين حتت شعار)حنو بناء تشريعي متكامل( للفرتة من )ا 

، والذي شاركت فيه العديد من البحوث القانونية املنفردة واملشرتكة، ريساتذة من 2018
 قبل اجلامعة والبعض من االساتذة يف اجلامعات العراقية .قسم القانون يف كلية املست

للفرتة  (يادة القانون اداة لبناء اجملتمع املتحضر سملؤ ر القانوين الدويل الثالث حتت شعار ) ا 
، والذي شاركت فيه العديد من اجلامعات العربية والعراقية  2019( اذار  27- 26من ) 

 ، اليت رفدت املؤ ر ببحوث قانونية منفردة ومشرتكة .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اللجان العلمية واالدارية للقسم :

 

 
 

 

 

اللجنة 
االمتحانية 

لجنة 
التدقيق

لجنة 
االرشاد 
التربوي 

لجنة 
استقبال 
الطلبة 

جنة استقبال 
الطلبة 

لجنة الموقع 
االلكتروني

لجنة 
االنشطة 
الطالبية 

لجنة 
التدريب 
الصيفي

لجنة متابعة 
التعليم 
المدمج 

لجنة 
متابعة 

الدفوعات 



 

 

 

 هيكل ختطيطي لقسم القانون 

يتوفر يف قسم القانون مكتب خاص للسيد املشرف العام وأخرى للسيد رئيس القسم وغرفة خاصة 
املقرر ( وغرف خاصة للكادر  –االدارية  – كمة للجنة االمتحانية وغرف لألقسام االدارية ) اجلودة 

وب مع مطبخ صغري للضيافة ، كما وفر القسم كافة املستلزمات من اجهزة حاس 2التدريسي عدد 
 واستنساخ وكامريات للمراقبة واجهزة التدفئة والتربيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرفة ادارية  

 غرفة المقرر

 اللجنة االمتحانية 

 مجلس القسم  غرفة السكرتارية

الدارية والجودة ا  

 غرفة التدريسيين 

 غرفة الضيافة  غرفة رئيس القسم  غرفة التدريسيات 

 صحيات



 

 

 

 االجور الدراسية لقسم القانون :

لعام ل %15بنسبة  19مت اجراء ختفيض جلميع الطلبة بسبب جائحة كوروان  -الحظة : م 
 2021 – 2020، كما مت اجراء ختفيض اخر للعام احلايل  2020 – 2019الدراسي 
جلميع الطلبة ، مع وجود ختفيضات اخرى من لدن السيد العميد احملرتم  %10بنسبة 

 للحاالت االجتماعية ا اصة من  لبة متعففني وذوي الشهداء الكرام .

 

 

 

 

 

 

 

 اجور الدراسة املسائية اجور الدراسة الصباحية السنة الدراسية 
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 
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Series 1 Series 2 Series 3



 

 

 

 املنهاج الدراسي لقسم القانون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصف االول 
 الوحدات  الساعات املادة  ت
 3 3 القانون الدستوري 1
 3 3 القانونمدخل  2
 2 2 اتريخ القانون 3
 2 2 اجرام وعقاب 4
 2 2 شريعة اسالمية  5
 2 2 حقوا انسان  6
 E 1 1مدخل قانون ومصطلحات  7
 1 1 اللغة العربية  8
 1 2 احلاسبات  9

 الصف الثاين 
 الوحدات  الساعات املادة  ت
 4 4 التزامات  1
 3 3 احوال شخصية  2
 3 3 قانون عقوابت عام  3
 3 3 القانون االداري 4
 2 2 مبادد القانون التجاري  5
 2 2 علم املالية العامة والتشريع املايل 6
 1 1 النظم السياسية  7
 E 1 1القانون االداري  8
 1 1 احلاسوب 9

 الصف الثالث
 الوحدات  الساعات املادة  ت
 3 3 عقوابت خاص  1
 3 3 وا بات و اماةمرافعات  2
 3 3 عقود مدنية  3
 3 3 الدويل العام  4
 2 2 القضاء االداري 5
 1 1 اصول البحث القانوين  6
 2 2 اصول  اكمات 7
 1 1 شركات جتارية 8
 E 1 1الدويل العام  9

 الصف الرابع
 الوحدات  الساعات املادة  ت
 3 3 دويل خاص  1
 3 3 حقوا عينية  2
 3 3 اوراا جتارية  3
 2 2 عمل وضمان  4
 2 2 اصول فقه  5
 1 1 دويل انساين  6
 1 1 منظمات دولية  7
 1 1 حتقيق جنائي و ب عديل  8
 1 1 تنفيذ 9
 1 1  ث خترج وتدريب  10
 1 1 اللغة االنكليزية  11



 

 

 

  2021 – 2020التعليم املدمج للعام الدراسي احلايل 

جلديدة ذي العدد اسوف يتم تغيري عدد الصفوف بناء على التعليمات الوزارية  -الحظة : م 
  الب  50جتاوز عدد الصفوف بعدم  2021 – 1 – 20يف  823 –د  – 3ت م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الصفوف الالكرتونية والفعلية للعام ادلرايس 

2020 - 2021  

صف للصبايح  28   

 

 

الصفوف 
9االلكترونية 

ة  المرحلة الثاني
مواد9

الصفوف 
8الفعلية 

الصفوف 
9االلكترونية 

ة  المرحلة الثالث
مواد9

الصفوف 
6الفعلية 

الصفوف 
10االلكترونية 

المرحلة الرابعة 
مواد10

الصفوف الفعلية 
6



 

 

 

 منوذج عن الصفوف االلكرتونية الدراسة الصباحية والدراسة املسائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1096بلغ عدد االمييالت لطالب املراحل كافة ابستثناء املرحلة االوىل 

 

 

 

 

 

 

 

الصفوف 

Students E- Mail 

1096 



 

 

 

 خدمة اجملتمع : 

واالقسام العلمية بشكل عام ، فان نظرا  لكون خدمة اجملتمع واحدة من املهام االساسية للكليات 
قسم القانون قدم عدد غري  دود من ا دمات القانونية واالستشارية ، كما شارك مبختلف 
 االحتفاالت الرفية وأخرها قيام فريق تطوعي من  لبة قسم القانون بزايرة ميدانية اىل التشكيالت

 كانون الثاين . 6ملاسي يف العسكرية يف  افظة اببل مبناسبة عيد اجليش واليوبيل ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


