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 نبذة عن قسم القانون : 

وهسسو مسسن  1993تأسسسق قسسسم القسسانون ةسسط كليسسة شسسط العسسرب الجامعسسة سسسنة 

اقسسدأ أقسسساأ القسسسانون ةسسط الجامعسسسا  اتهليسسة علسسي مسسسستو  العسسرا   يتسسسرأ  

القسسسم لاليسسا تاذسسستاا الاسسساعد السسدكتو  علسسط لسسسين من سس   وي ا سسر ةيسس  

نخبسسسة مسسسن اذسسسساتذة اتكعسسسالط يةسسس  عسسسدد الللبسسسة ةسسسط القسسسسم ةسسسط السسسسنة 

طالسسسط وطالبسسسة يتلقسسسون الا ا سسسرا   800ليسسسة مسسسا يقسسسرب مسسسن الد اسسسسية ال ا

ة تسسستقباا الللبسسة والاسس ودة  يسسأةسسط عسسدد مسسن القاعسسا  المبيسسرة الاالعلايسسة 

بألسسسدل الوسسسساع  التعليايسسسةط ياسسساهط قسسسسم القسسسانون العديسسسد مسسسن اذقسسسساأ 

ال موميسسسة علسسسي مسسسستو  العسسسرا   ويوسسس د لسسسذلا الاواقسسس  الم يسسسرة التسسسط 

 القسم من قااة وأساتذة وادا يين وغيرهمطيوغل ا خريجو 

 

  ؤية قسم القانون

القانون         قسم  الجامعة  يسعي  العرب  شط  كلية  ان    ةط  وممانة   يوغ  الي  مرموقاً    مرك اً 

كليا    بين  الجامعا     القانونوأقساأ  متاي ة  تقديم  والا     العراقيةةط  خالا  سب    أ قيمن 

العلاط  والب ث  القانونط  التعليم  الاجاا  ب     ةط  الجامعة  مسترشداً  العرب  شط  كلية  رؤية 

بين الجامعا  والمليا  ال مومية واذهلية علي الةعيدين    الي أخذ ممان  اعدوسعي ا الدؤوب  

 الا لط  والدولط ط 

  سالة قسم القانون

علي إعداد كواد  قانونية متاي ة من خالا  قسم القانون ةط كلية شط العرب الجامعة  عا   ي     

وخاصة ةط مجاا القاال     برنامج د اسط عالط الجودة لم  من يلت ق بقسم القانون   ت يئة

إعالل     سالتنا هط و  ط والا اماة والدواعر القانونية ةط الوزا ا  وال يئا  اتت ادية والا لية 

اإلنسان   علي    تبةيره بقياة  وما  لقو   من  ل   واجبا    باا  طريق    من  برامج  عن  طرح 

بالعلوأ متخةةة  الاتنوعة  أكادياية  عوهذا    ط القانونية  القانونية    نةاال  بالب ول  اتهتااأ 

اا يتاللأ م   سالة  ب  الا و    التط تس م ةط ل  قاايا الاجتا والقاعاة علي اتبتما  واإلبداع  



 
 

تمون  شتي الاجات     ةطالتط ت دف إلي إعداد كواد  من الخريجين    الجامعة كلية شط العرب  

 ط  ا  الاسؤولية ةط الاجتا  العراقطعلي ل قاد ة

 

  أهداف قسم القانون

 : اتتيةيسعي قسم القانون الي ت قيق اذهداف  ❖

 

ةط   ط1 العلاط  الب ث  يوا   ة القانوني  اجات  التوجي   والعالط  بوم   النظري    الجانبين 

 ط من خالل ا ين وخدمة الاجتا وان القتلوير   سعيا الي

القانون ط2 النةوص  الاعاصرد اسة  اتجتااعط  الواق   اطا   ةط  التعديال     ية  واقتراح 

 ط بوأن االاالعاة 

ةط   ط3 التخةةية  اتس اأ  الا ا را   خالا  من  الاجتا   ةط  القانونية  ال قاةة  تلوير 

 ط دواعر الدولة للقانونيين ةط جاي  لعامة والاؤتارا  والتعليم الاستار اوالندوا  

ال ط4 م   توثيق  والعلاية  ال قاةية  الملية  روابط  ال مومية  كذلا  واذخر   اقساأ  الجامعا  

 ط وخاصة اذقساأ الاناظرة لقسم القانونئا  العلاية العربية والعالاية يواتهلية وال 

    التد يط الةيعطخالا    من ال ال ة    ةلللبة الارلل  عالية لااواهدا   التلبيقا  وال  ت قيق  ط5

لغرض بيان الجانط العالط لجاي  ةروع    تواص  م  الا اكم الادنية والج اعية ال  وكذلا

 ط القانون ولاختلف الارال  الد اسية

 ط الاجتا بين وت قيق التواص  بين طلبة القسم و خريجي    ط6

 بناية قسم القانون 

ملية وت توي بناية القسم   من اللابق اذوا لبناية ال القانون ج لأً يوغ  قسم  

 :التالية الانوأ 

 ممتط  عاسة القسم والسمرتا ية -1

 ممتط مقر  القسم -2

 2غرف التد يسيين عدد -3

 غرةة اللجنة اتمت انية للقسم -4



 
 

 25 الا ماة اتةترا ية -5

 الا ا را  اتلمترونية لقال خاص با استوديو ولدة التعليم اتلمترونط  -6

 مختبر لل اسوب -7

 م ودة طالط    550قاعا  د اسية بلاقة استيعابية كلية تقد  ب ت ست -8

 تعلياية لدي ة وكاا مبين ةط الجدوا: بوساع   

 

 مدخال  قسم القانون: 

مدخال    العلاط   والب ث  العالط  التعليم  وزا ة  تةد ها  التط  الارك ي  القبوا  ت دد  وابط 

القبوا ومعدت  ال دود الدنيا للتقديم لد اسة القانون ةط كليا  وأقساأ القانون , والتط يجط  

الاتقدأ لد اسة القانون لاص  علي ش ادة اذعدادية العرع العلاط أواذدبط  أن يمون اللالط  

 لةراًط

 ال ةيلة التعلياية لقسم القانون 

سنوا    ا ب   البالغة  الد اسة  ةترة  خالا  القانون  قسم  لخريج  التعلياية  ال ةيلة  تتا   

الا ن   لااا سة  الالزمة  التعلياية  الاخرجا   من  الاخرجا   باجاوعة  وهذه  القانونية  

 ا طالط برنامج  التعلياية تعمق الاعا ف  والا ا ا   والقيم اذساسية التط يجط ان يمتسب

يع م    البمالو يو   أن  اللالط  ويستلي   القانونية  بالقواعد  ملاا  يمون  ليث  تخرج    عند 

ل الانلقط  والعرض  الاقر ة  القواعد  ةي   يراعط  سليم  ة اا  القانونية  ل جج  النةوص 

م    يتاللأ  وباا  القانونية  والتةرةا   الوقاع   وتمييف  والاراج   للاةاد   العلاط  والتوثيق 

طبيعة الاجتا  ويستخدأ تقنية الاعلوما  ةط عال  للوصوا الي كعاية ةط الع م والتةو    

 المراحل الدراسية الطاقة االستيعابية  رقم القاعة  ت

 األولى  80 9 1

 األولى  80 10 2

 الثالثة 80 11 3

 الثالثة 80 12 4

 الرابعة 80 13 5

 الثانية 150 31 6



 
 

  ويلت أ بالقيم و القواعد اذخالقية اذساسية لااا سة الا ن القانونية ويعا  بروح العريق م  

 زمالع  و ؤساع ط 

علي   ال اص   القسم  خريج  القانونأن  اختةاص  ةط  جامعية  اكادياية  تبمالو يو     ش ادة 

واكط التلو ا  التط  وييتات  بالوعط الماةط لخدمة الاسيرة القانونية ةط بلدنا الع ي     قانون 

الخريج  , أن مخرجا  قسم القانون تامن  ت ة  ةط الاجاا القانونط بجانبي  النظري والعالط

معاون   او  قا ط  وظيعة  يوغ   ان  يامن  ليث  والاسؤوليا    الوظاعف  من  العديد  يوغ   ان 

التسجي    العدا ووظاعف  العدا والانعذ  الماتط  او م قق  وكذلا وظيعة  او مدع عاأ  قااعط 

الدولة  وهذا ةاال   القانونط لدواعر  الاا    العقا يط ومن جانط آخر يامن ان يوغ  وظيعة 

  نة الا اماةط عن ماا سة م 

القانون الد اسط ت   25دو ة    خرج قسم  العاأ  تأسيس  ولغاية  تأ يخ    وكاا  2021/ 2020من 

 مبين ةط الجدوا أدناه

 عدد الخريجين العاأ الد اسط الدو ة  عدد الخريجين العاأ الد اسط الدو ة

1 1996-1997 113 14 2009-2010 71 +103 

2 1997-1998 124 15 2010-2011 82 +95 

3 1998-1999 127 16 2011-2012 71 +107 

4 1999-2000 94 +20 17 2012-2013 63 +88 

5 2000-2001 50 +49 18 2013-2014 210+120 

6 2001-2002 57 +61 19 2014-2015 86 +81 

7 2002-2003 62 +56 20 2015-2016 95 +71 

8 2003-2004 58 +65 21 2016-2017 84 +87 

9 2004-2005 29 +39 22 2017-2018 123+69 

10 2005-2006 1 23 2018-2019 91 +83 

11 2006-2007 36 +35 24 2019-2020 99 +56 

12 2007-2008 32 +59 25 2020-2021 144+132 

13 2008-2009 35 +82   

للد اسة الةبالية و     طالباً    387  ت  2020/2021قانون للعاأ الد اسط  يبلغ عدد طالب قسم ال

الاساعية  345ت للد اسة  طالباً  الةبالية     للد استين  د اسية  مرال   أ بعة  علي  موزعين 

 : والاساعية كاا مبين ةط الجدوا أدناه

 الد اسة الاساعية   الد اسة الةبالية 

 عدد الللبة  الارللة  عدد الللبة  الارللة 

 51 اذولي 39 اذولي

 166 ال انية  102 ال انية 

 48 ال ال ة  119 ال ال ة 

 80 الرابعة 127 الرابعة

 



 
 

 موزعة لسط الارال  الد اسيةالاناهج الد اسية لقسم القانون 

 الارللة ال سسسانية   الارللة اذولي

1 
القانون المدني   1  3 المدخل لدراسة القانون 

 )االلتزامات( 
4 

 3 االداريالقانون  2  3 القانون الدستوري  2

 3 قانون العقوبات العام 3  2 تاريخ القانون  3

 3 االحوال الشخصية  4  2 الشريعة االسالمية  4

 2 المالية العامة 5  2 علم االجرام والعقاب 5

 2 القانون التجاري  6  2 حقوق االنسان 6

لغة انكليزية )مدخل   7

 ومصطلحات( 
القانون االداري باللغة   7  1

 االنكليزية 
1 

 1 نظم السياسية ال  8  1 الحاسوب 8

  1  الحاسوب 9  1 اللغة العربية  9

 20 مجاوع الولدا    17 مجاوع الولدا  

 الارللة الرابسسسسعة   الارللة ال سسال ة 
 3 الحقوق العينية  1  3 العقود المدنية  1

 3 القانون الدولي الخاص  2  3 المرافعات واالثبات 2

 2 قانون العمل  3  3 ص قانون العقوبات الخا 3

 2 االوراق التجارية  4  3 قانون الدولي العامال 4

 2 صول الفقها 5  2 القضاء االداري  5

 1 المنظمات الدولية  6  1 الشركات التجارية  6

 1 القانون الدولي االنساني  7  1 طرق البحث  7

 1 التحقيق الجنائي  8  2 الجزائية  8

 

 مجاوع الولدا  
 
18 

 1 قانون التنفيذ  9 

 1 مشروع بحث التخرج  10 

 17 مجاوع الولدا   

 

 ولدة  72 =  الاجاوع الملط لعدد الولدا 

 



 
 

 هيملية قسم القانون 

 مجلق القسم   -1

 الةعة اتسم ال الثط اللقط العلاط  

 رئيسا  علي حسين منهل  د. مساعد  أستاذ  1

 مقرر المجلس عبدالحسين حسين محمد   مدرس 2

 عضوا  د. جاسم خريبط خلف استاذ   3    

 عضوا  حسين  د. ماجد سلمان مدرس 4

 عضوا  عبدالحسين برغش  د. مدرس 5

 عضوا  د. حمد منشد عناد  مدرس 6

 عضوا  سجاد صادق الهيد د. مدرس 7

 عضوا  زهير خريبط خلف  د. مدرس 8

 عضوا  صفاء عادل سامي  د. مدرس 9

 عضوا  رفعت حمود ثجيل د. مدرس 10

 عضوا  علي طالب شرهان  د. مدرس 11

 عضوا  د. مروة شاكر كاظم  مدرس 12

 عضوا  اكرم تحسين محمد  مدرس مساعد  13

 عضوا  ي يوسف يوسف سام  مدرس مساعد  14

 عضوا  علي باسم عبدللا  مدرس مساعد  15

 

 ط الاالك التد يس -2

ت من  يتألف  للقسم  التد يق  ةط   تد يسط   17الاالك  مبين  مةنعين  الجدوا    وكاا 

 العلايةط    ةد جالو ختةاصذوا الو ادةلسط 

 الشهادة االختصاص   اللقب العلمي                         التدريسي ت 

 دكتوراه  قانون خاص  أستاذ مساعد  علي حسين منهل  1

 دكتوراه  قانون عام  استاذ  جاسم خريبط خلف  2

 دكتوراه  قانون خاص  استاذ  يوسف عودة غانم  3

 ماجستير  لغة انكليزية  مدرس عبدالحسين   حسين محمد  4

 دكتوراه  قانون عام  مدرس ماجد سلمان حسين  5

 دكتوراه  قانون عام  مدرس صفاء عادل سامي  6



 
 

 دكتوراه  قانون عام  مدرس حمد منشد عناد  7

 دكتوراه  لغة عربية  مدرس عبدالحسين برغش  8

 دكتوراه  علوم اقتصادية  مدرس الهيد سجاد صادق  9

 دكتوراه  قانون عام  مدرس زهير خريبط خلف  10

 دكتوراه  قانون خاص  مدرس رفعت حمود ثجيل  11

 دكتوراه  قانون  عام  مدرس مروة شاكر كاظم  12

 دكتوراه  عام قانون  مدرس علي طالب شرهان  13

 ماجستير  قانون خاص  مدرس مساعد  اكرم تحسين محمد  14

 ماجستير  قانون خاص  مدرس مساعد  يوسف سامي يوسف  15

 ماجستير  قانون عام  مدرس مساعد  علي باسم عبدللا  16

 ماجستير  حاسوب  مدرس مساعد  خالد حميد زبون  17

 

 الاواد الد اسية موزعة علي أعاال ال يئة التد يسية م  عدد ولدات ا

 الارللة اذولي 

 الد اسية الاادة  التد يسط   
عدد 

 ولدا ال

 3 الادخ  لد اسة القانون     يوسف  يوسف سامط طأ أ 1

 3 القانون الدستو ي أطد ماجد سلاان لسين      2

 2 تا يخ القانون  أطد صعال عادا سامط  3

 2 الوريعة اتسالمية  اطد يوسف عودة غانم  4

 2 علم اتجراأ والعقاب  د زهير خريبط طأ 5

 2 لقو  اتنسان  باسم عبدللا أطأ علط   6

 1 لغة انملي ية تمدخ  ومةلل ا    لسين م اد عبدال سين أط 7

 1 ال اسوب  أطأ خالد لايد زبون  8



 
 

 1 اللغة العربية  عبدال سين برغش  أطد 9

 

 الارللة ال انية 

 ولدا عدد ال الاادة الد اسية  التد يسط   

 4 تاتلت اما   القانون الادنط   اطأطد علط لسين من    1

 3 القانون اتدا ي لاد منود عناد  أطد 2

 3 قانون العقوبا  العاأ  جاسم خريبط خلف  أطد 3

 3 اتلواا الوخةية  أطد  ةعت لاود ثجي   4

 2 الاالية العامة  سجاد صاد  ال يد  أطد 5

 2 القانون التجا ي  أطأ اكرأ ت سين م اد  6

 1 القانون اتدا ي باللغة اتنملي ية  لسين م اد عبدال سين أط 7

 1 نظم السياسية ال  د مروة شاكر كاظم أط 8

  1   ال اسوب      أطأ خالد لايد زبون 9

 

 

 ال ال ة  ةالارلل

 ولدا عدد ال الاادة الد اسية  التد يسط   

 3 العقود الادنية  أطأ طيوسف سامط يوسف  1

 3 واتثبا  الاراةعا   أطد  ةعت لاود ثجي   2

 3 ص قانون العقوبا  الخا  أطدط زهير خريبط خلف  3

 3 قانون الدولط العاأ ال د صعال عادا سامط أط 4



 
 

 2 القاال اتدا ي طد لاد منود عناد أ 5

 1 الوركا  التجا ية  أطأ اكرأ ت سين م اد  6

 1 طر  الب ث  أطأ علط باسم عبدللا  7

 2 الج اعية أطد علط طالط شرهان  8

 

 

 الارللة الرابعة 

 عدد الساعا   الاادة الد اسية  التد يسط   

 3 ال قو  العينية   ةعت لاود ثجي   أطد 1

 3 القانون الدولط الخاص  علط لسين من    اطأطد 2

 2 قانون العا   اطد يوسف عودة غانم  3

 2 اتو ا  التجا ية  أطأ اكرأ ت سين م اد   4

 2 صوا العق  ا   ماجد سلاان لسين أطد 5

 1 الانظاا  الدولية  أطدطصعال عادا سامط   6

 1 القانون الدولط اتنسانط  مروة شاكر كاظم أطد  7

 1 الت قيق الجناعط  أطدط زهير خريبط خلف  8

9 

 

 

 1 قانون التنعيذ أطد علط طالط شرهان 

 1 موروع ب ث التخرج  موزع علي جاي  التد يسيين  10

 

 

 

 

 



 
 

 والعنط والخدمط الاالك اذدا ي  -3

جميع   انجاز  بهدف  القانون  قسم  في  االداري  للكادر  واالدارية  الوظيفية  المهام  توزع 

 االعمال المناطة بهم لضمان سير العمل االداري ويضم الكادر االداري في القسم كل من : 

 

 الا اأ الوظيعية  الاساي الوظيعط  الو ادة  أسم الاوظف  

 

 

1 

 

 

 رونق مالك عبد الرزاق

.تنظيم الوثائق العادية  ) بدون  1  

درجات ( وكتابة معلومات الخريجين  

 عليها  . 

.حفظ البريد بعد توقيعه من قبل 2

 رئيس القسم  .

.حفظ االسئلة االمتحانية والجداول 3

االمتحانية لالمتحانات الفصلية  

والنهائية وتنظيم اجازات الطلبة خالل 

 .السنة الدراسية 

 .تنظيم هويات الطلبه. 4

 

2 

 

 فاطمة شاكر محمود 

 .جميع أعمال الطباعة داخل القسم .1  

.متابعة قوائم الطلبة وتحديثها 2

 وتأشير المتغيرات التي تحصل عليها . 

 

3 

 

عبدالجبار   زينب 

 عبدالوهاب 

تنزيل الغيابات في السجالت -1  
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    موسى حسن خماط

 استالم البريد. -1  

مسك سجل االقساط الدراسية  -2

 ومتابعة االقساط . 

مسؤول عن قاعدة البيانات  -2

باالشتراك مع مقرر القسم والتنسيق 

 مع شؤون الطلبة بذلك 

متابعة تأييدات الطلبه المستمرين    -3

 بالدوام الرتباطها باالقساط الدراسية .

متابعة احتياجات القاعات يومياً  -4

 ولوحة االعالنات .
 

 اللجان الاوملة ةط القسم

   اتمت انية اللجنة  ط1



 
 

   اللجنة العلاية  ط2

 لجنة اإل شاد التربوي  ط3

 لتعليم الاستار والتد يط الةيعط  لجنة ا ط4

 لجنة متابعة موا ي  التخرج  ط5

 لجنة الرصانة العلاية  ط6

 

 إنجازا  القسم:

 الجانط اإلدا ي  •

القسم  ط1 لمنتسبي  المباشر  الرئيس  والترفيع في حقل  السنوية  العالوة  استمارة  التوقيع على 

 كافة والتوصية بمنحهم العالوات والترفيع .  

   منح التدريسيين االجازات االعتيادية التي يستحقونها بحسب القوانين والضوابط النافذة  ط2

قونها بحسب القوانين والضوابط  منح الموظفين والعمال االجازات االعتيادية التي يستح  ط3

 النافذة . 

في  التوصية   ط4 خارجه  من  هم  لمن  وكذلك  القسم  لمنتسبي  والتقدير  الشكر  كتب  توجيه 

 حاالت االداء المتميز .  

 التوصية بمنح الزماالت واالجازات الدراسية لمنتسبي القسم .  ط5

ما ط6 القسم على وفق  منتسبي  الواجبات على  واصدار   توزيع  العلمية  القسم  تميله مصلحة 

 االوامر االدارية بذلك .  

 دعوة مجلس القسم لالنعقاد في جلسات استثنائية عند الضرورة .   ط7

من   ط8 بها  المسموح  النسبة  يتجاوز  لمن  الغياب  بسبب  الفصل  قرارات  باصدار  التوصية 

 طلبة القسم وفق التعليمات النافذة . 

لالنظمة   ط9 ومخالفتهم  تقصيرهم  عند  أو  بالغيابات  الطلبة  ورسوب  التنبيه  اوامر  اصدار 

 والتعليمات . 

المن ط10 المحاضرات من قبل  بالقاء  المحاضرين  اصدار االوامر االدارية الخاصة  او  تسبين 

بها مع   الخاصة  او االستمارات  السجالت  وفتح  الكلية (  بالتنسيق مع عمادة  الخارجيين ) 

تدقيقها على وفق االوامر االدارية الصادرة بشأنها ومتابعة صرف اجورها من قبل امانة  

 القسم بالتنسيق مع القسم المالي في الكلية . 

 

 الجانط العلاط  •

طلبة  المحاضرات في موضوعات محددة على  اللخارجيين اللقاء  استضافة المحاضرين ا .1

 واقتراح المكافات المناسبة وعلى وفق الضوابط المالية .  



 
 

 تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.   .2

وشؤون   .3 والفنية  والمالية  والثقافية  والتربوية  واالدارية  العلمية  النواحي  من  القسم  ادارة 

 ة.  الطلب 

 االشراف على سير التدريس  واساليبه و قيام اعضاء الهيئة التدريسية بواجباتهم .   .4

 اعداد التقارير العلمية والفصلية والسنوية بشأن نشاطات القسم ورفعها الى عميد الكلية .   .5

 اعداد برامج تدريب الطلبة .   .6

 الجامعية وفق حاجات البلد التنموية .  بحوثتوجية ال .7

 .   التوصية بتعيين مقرر القسم ووكيله عند غيابه  .8

 تشكيل اللجنة االمتحانية في القسم . .9

 عرض البحوث على اللجان العلمية الغراض التعضيد والترقية .   .10

منتسبي   .11 بين  من  عليهم  االشراف  وتوزيع  التدريبية  المواقع  على  الطلبة  توزيع 

 ر االوامر االدارية الالزمة لذلك .  القسم واصدا

والمحاضرات  .12 الجامعي  بالتفرغ  الخاصة  االدارية  االوامر  اصدار  اقتراح 

موافقة   بعد  النافذة  الجامعية  الضوابط  مع  باالنسجام  الفعلية  الحاجة  وفق  على  االضافية 

 مجلس الكلية .  

 االشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف مراحل الدراسة .  .13

 اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي القسم .   .14

تكليف اي من التدريسيين للقيام بمهام التدريس بحسب الحاجة بغض النظر عن   .15

 السقف المحدد من  الجهات االعلى .  

البرامج   .16 في  المحاضرات  بالقاء  التدريسية  الهيئة  اعضاء  قيام  على  الموافقة 

 رى .  الدراسية     لالقسام االخ

الفنية   .17 اللجان  في  للمشاركة  التدريسية  الهيئة  اعضاء  ترشيح  على  الموافقة 

 واالدارية والعلمية .  

عن   .18 تاخرهم  او  تغيبهم  حالة  في  التدريسية  الهيئة  العضاء  االستفسارات  توجية 

 دخول المحاضرات ومساءلتهم .  

 رئاسة اللجنة العلمية في القسم .  .19

الج  .20 في  العلمية  االقسام  الجامعات  مفاتحة  في  المناظرة  العلمية  واالقسام  امعة 

او   والتدريسية  العلمية  بالشؤون  يتعلق  فيما  الفنية  المعاهد  وهيئة  االخرى  العراقية 

تعلم   ان  على  خدماتهم  من  االستفادة  على  الالزمة  الموافقة  واستحصال  المحاضرين 

 عمادة الكلية بذلك .  

االخرى   .21 الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  في مفاتحة  الواردة  نفسها  لالغراض 

 الفقرة اعاله على ان تعلم عمادة الكلية بذلك . 



 
 

اصدار االوامر االدارية الالزمة فيما يتعلق بشؤون القسم العلمية بعد استحصال   .22

 موافقة العمادة عليها على وفق صالحيتها العلمية . 

تبديل .23 الدراسية واقتراح  والكتب  الدراسية ومفرداتها  المناهج  أو مناقشة  تعديلها    ها 

 وبحسب العمر الزمني للكتاب المنهجي .  

 تحديد احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واالداريين .   .24

الطاقة   .25 وحسب  العلمي  القسم  في  للقبول  الخاصة  والشروط  االعداد  اقتراح 

 االستيعابية . 

ما   .26 كل  في  الطلبة  ومتابعة  القسم  لطلبة  النهائية  النتائج  باقرار  يتعلق  التوصية 

 بسيرتهم الدراسية .  

 توزيع الدروس على اعضاء الهيئة التدريسية في القسم العلمي .  .27

 

 : الب ول العلاية

 عنوان البحث  اسم التدريسي  ت

حماية النصوص الدستورية الملغاة.  -1 د.ميثم  حنظل شريف  1  

.2005أثر الدين في نصوص دستور جمهورية العراق لعام  -2  

اختصاص االقاليم في ابرام المعاهدات الدولية. -3  

تقييد االختصاص التشريعي لمجلس النواب.-4  
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 التخرج لطلبة المرحلة الرابعة: بحوث 

 أوالً: الدراسة الصباحية 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 نظرية الظروف الطارئة على العقود االدارية  محمد  ناصر حامد اثير  ط1

 الرقابة على القرارات االدارية  مطلك حمود  خالد احمد  ط2

 الوالدة اتقاء العار قتل االم لطفلها حديث  مجيد  سلمان داود احمد  ط3

 التحقيقي اإلداري ودوره في االثبات بالدعوى الجزائية  حنون  جاسم شهاب  احمد  ط4

 المواد المخدرة وتأثيرها على االثبات واالدمان حسين احمد  الدين ضياء  احمد  ط5

 جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير  الحسين عبد  حاتم  عباس احمد  ط6

 العقوبات البديلة  داخل مجيد الزهرة  عبد  احمد  ط7

 اإلرهاب االلكتروني في عصر المعلومات جاسم مجيد  علي عبد  احمد  ط8

 الجرائم الماسة بحرية الصحفي  جاسم احمد  كفاح  احمد  ط9

 أيقاف التنفيذ  نعمه  صاحب فالح  ازهار  ط10

 أنواع الدساتير وكيفية تعديلها حسين  كاظم  ميثاق اسحاق  ط11

 مجلس العقد مهودر  رحيمه  سامي اعراف  ط12

 االشتراط بمحصلة الغدير    كطامي  كصاب  احمد اغادير  ط13

 ابطال التسجيل العقاري واالثار القانونية  فرعون  عريبي  االمير عبد القاسم  ط14

 السالم عبد  الرحمن عبد اماني   ط15
 الرزاق  عبد

 بطالن الحكم في قانون المرافعات المدنية العراقي 

 جريمة الخطف في القانون العراقي  صكر  حسين عبد ايات  ط16

 جريمة السرقة  بدراوي  فرج  محمد  ايالف  ط17

 عبد  الجليل عبد  محمد  ايمن  ط18
 الرحمن

 الشروع في الجريمة 

 الجرائم الناشئة عن االنترنت وموقف اإلسالم منها  عبيد  محمد  كريم أحسان  ط19

 القوانين الرقابة القضائية على دستورية  حسين محسن نبيل بنين  ط20

 التثكيف القانوني لفعل االرهاب محمد  الجبار عبد  محمد  تبارك  ط21

 اإلقرار وحجيته في القانون الجزائي  محمد  جاسم عثمان جاسم  ط22

 العنف االسرس  محمد  جاسم عودة جاسم  ط23

 اعدام المرأة الحامل في إطار القانون الجنائب  يوار  نوار علي  جعفر  ط24

  الحسين عبد  علي الدين حسام  ط25
 ابريسم 

 القتل بدافع الشرف 

 الرحمن عبد المطلب  عبد حسن  ط26
 للا  عبد

 الجرائم االقتصادية وتجارة المخدرات



 
 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 القانون اإلداري ومبدأ سيادة القانون قاسم  حميد  ماجد حسن  ط27

 دور الدولة في جماعة حقوق الطفل  محمود  مجيد  حازم حسين  ط28

 الحد من الجرائم المالية دور الرقابة في  عباس عزيز  رعد  حسين  ط29

 السلوم االجرامي عند النساء  عدوان دهراب  سعدون  حسين  ط30

 مسؤولية الشاحن البحري  سعيد  محمد  اسماعيل  طيب  حسين  ط31

 جريمة الزنا في القانون العراقي والشريعة اإلسالمية  يوسف  مجيد القادر عبد  حسين  ط32

 الجمهورية في االعتراض التوقيعي صالحية رئيس  سلمان  للا خير  علي  حسين  ط33

 جريمة االجهاض كاظم  عبودي علي  حسين  ط34

 الحصانة الجزائية للبعثات القنصلية  علي  عبد  نعيم  امين محمد حسين  ط35

 جرائم االبتزاز االلكتروني واثارها كسار  صالح مهدي حسين  ط36

 جرائم المرأة في المجتمع  جبر  سالم مؤيد  حسين  ط37

 القتل الخطأ بين قانون العقوبات وقانون المرور الجديد عباس الزهرة  عبد نجم  حسين  ط38

 حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات العراقي  عباس  حمزة  محسن حنان  ط39

 المخدرات واثرها على المجتمع  حسب  عريبي  حبيب حنين  ط40

 جريمة غسيل األموال وفق قانون مكافحة غسيل االموال جبر  صبيح  خالد حنين  ط41

 الظرف المشدد في جريمة السرقة  ياسين محمد الحميد  عبد  حنين  ط42

 إجراءات التحقيق االبتدائي  جاسم  للا عبد  مكي حوراء  ط43

 شروط وعناصر توقيف المتهم في القانون العراقي  حسين مزعل الرزاق عبد حيدر  ط44

 الرقابة على دستورية القوانين  عبدالسيد حسين محمد  عالء  حيدر  ط45

 التزامات البائع والمشتري جياد  مطني  سعود خالد  ط46

التنظيم القانوني للتفريق للضرر في قانون األحوال الشخصية   محمد  هاشم وليد دانيه   ط47
 العراقي 

 القتل العمد في القانون العراقي والشريعة االسالمية  عطوان  مجيد حميد  دعاء  ط48

 االعمال اإلدارية المنفردة  الوس  صدام اياد دنيا  ط49

 حق االنتخاب جابر  كاظم تميم  زهراء   ط50

 جريمة االختالس  حسين محمد  حسين العابدين زين  ط51

 احكام الطالق التعسفي  علي خضير صغير  العابدين زين  ط52

 العاهة في العقل واثرها في المسؤولية الجنائية  للا  عبد  شكري  جبار  زينب   ط53

 الحسن عبد  الرضا عبد  زينب   ط54
 مصيلخ

 جريمة التسول 

 الشخصية القانونية للمنضمات الدولية  حنش  حسن فالح  زينه  ط55

 االيجار من الباطن صالح كاظم للا  عبد  سارة  ط56



 
 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 ابو  الجبار عبد االمير  عبد  ساره  ط57
 الهيل

 اثبات التعاقد عبر االنترنت 

 موانع المسؤولية الجزائية في القانون العراقي  للا  عبد  سالم للا  عبد سالم  ط58

 الضرب المفضي الى الموت  حسين  شاطي  علي سجاد  ط59

 جريمة تزوير المحررات في القانون العراقي  محمد  عادل رياض سجى  ط60

 جريمة تزييف العملة  مجيول  غشوان لفته  سعد  ط61

 القضاء الدستوري في العراق  سعود  مزهر  مجبل سعد  ط62

 افادة المجني علية تحت خشية الموت  محمد  جاسم ستار  سالم  ط63

 استجواب المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي  الرضا عبد سلمان  علي سالم  ط64

 ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية  عناد منشد حمد  شهاب  ط65

 الحق في الجنسية  شبيب صدام محمدعلي  صادق  ط66

 الوكالة بالعمولة وانعقادها  جبر  شمخي  هاشم صفاء  ط67

 المساهمة االصلية في الجريمة  عباس  حمد حازم عباس  ط68

 التحقيق اإلداري في الوضيفة العامة  عبود  الرسول عبد  حسين عباس  ط69

 انتهاء خدمة الموظف العمومي  علي  جاسم صباح  عباس  ط70

 العقوبات البدنية  غضبان حسن  ميثم عباس  ط71

 انتقال حصص الشركاء في شركات التضامن  ويس  عبد محمد  باسم الرحمن  عبد  ط72

 لتقاعد الموظف النظام القانوني  راضي  جبار صباح الستار عبد  ط73

 التعويض االتفاقي في القانون المدني العراقي  صبر  غالي طالل  للا  عبد  ط74

 الجريمة المنظمه وسبل مكافحتها  ياسين خلف عادل للا  عبد  ط75

جريمة الحرابة ما بين التشريع اإلسالمي وقانون العقوبات   جبار خضير  الحميد  عبد  للا  عبد  ط76
 العراقي 

 عبد حاجي  الرسول  عبد  للا  عبد  ط77
 الرضا

 اإلفالس والتسوية القضائية 

 المسؤولية الجزائية للطبيب  معله  حسن خضر  عذراء  ط78

 مبدأ شرعية الصلطة   جواد فيصل  مهند  عصام  ط79

 مشاركة المواطنين في حماية البيئة  حمود  كاظم جواد عقيل  ط80

 حق الحضانة  هادي  علي  محمد  فرقد عال  ط81

 احكام ميراث الفروع بين القانون والشريعة  مجيد  ثاني ناصر  عالء  ط82

 اثبات النسب  مطر  الكاظم عبد  اسعد علي  ط83

 عقد المقاولة من الباطن ماضي  عبيد  حادي علي  ط84

 جنوح االحداث والتفكك االسري حسين  مجيد  حسين  علي  ط85



 
 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 النظام القانوني لتجديد الديون الرحيم عبد سلمان حيدر علي  ط86

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة العامة جاسم  ابراهيم خليل  علي  ط87

 أسباب اإلباحة في القانون العراقي  لوط  حبش للا خير علي  ط88

 اثر االكراه في االعتراف  فرج  رزاق سامي علي  ط89

 جرائم التحريض وصورها حبيب  قاسم  صفر  علي  ط90

 جريمة اصدار شيك بدون رصيد عيال احمد الحسين عبد  علي  ط91

 العالقة السببيه  خلف  شهيد كاظم علي  ط92

 حق المساطحة      حمد  سالم باسم غدير  ط93

 بيع ملك الغير  غضبان عباس االمير  عبد  فاتن  ط94

 حق الشفعة في القانون المدني العراقي  هادي  حسن ماجد  فاطمة   ط95

 الحجز العقاري واالنذار  عفيت  عباس محمد فاطمة   ط96

 القانوني لالعتماد المستنديالنظام  عبيس  نعيمه  موسى  فاطمه   ط97

 التعويض االتفاقي في القانون المدني العراقي  جذران هالل العالي عبد فراس  ط98

 القيود المقررة لحماية المستهلك من اإلعالنات التجارية  عالوي  محيسن حسين كرار  ط99

 مسؤولية البائع في التجارة الدولية  مشهد  طاهر  حقي  كرار  ط100

 التحكيم في عقود التجارة الدولية  علي  حسين عدنان كرار  ط101

 مسؤولية المصرف في االعتماد المستندي  منشد  هاشم علي  مجتبى   ط102

 االلتزام بالتسليم في عقد البيع  دهش  زبون احمد محمد   ط103

 صباح حسنين  المصطفى  محمد   ط104
 الرسول  عبد

 التنضيم القانوني لتفريق الضرر في القانون العراقي 

 مسؤولية الشاحن البحري  البزون عياي كاظم جواد محمد   ط105

 دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في القضاء اإلداري  مسلم  جاسب  حردان محمد   ط106

 المحكمة االتحادية العليا واثار الحكم الصادر عنها  للا  عبد لطيف فرحان حسن محمد   ط107

 الخصومة في الدعوى المدنية  خضير  كاظم خضير  محمد   ط108

مبادئ حقوق االنسان والمرأة العراقية في ضل الدستور   صنكور  مهدي سلمان داود محمد   ط109
 العراقي 

 في الدعوى الجنائية   يالتقادم الجزائ محسن  جاسم رحيم  محمد   ط110

 الزواج المبكر واثره في زيادة نسبة الطالق  مطلق عبدالحسين رياض محمد   ط111

 الجنائية االكراه كمانع من موانع المسؤولية  حسين  عبد  سلمان محمد   ط112

 مبدأ سرية التحقيق االبتدائي وحمايته الجزائية  عبيد  مبارك طاهر  محمد   ط113

 المسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية  للا  عبد  جبار  الستار  عبد محمد   ط114



 
 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 العرف واثره في قانون األحوال الشخصية  فليح  حمود  جاسم محمود   ط115

 تشديد العقوبة القتل بالسم ودوره في  علك شهيد  تركي مرتضى  ط116

 تسوية المنازعات بالطرق السلمية  نعمة  طه  الستار  عبد مرتضى  ط117

 جريمة العنف ضد األطفال  مهدي  خالد سعد  مريم   ط118

 استقالل مهنة المحاماة طاهر الرسول عبد احمد مصطفى   ط119

 الحماية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي  عباس حمزه  عباس مصطفى   ط120

 ظاهرة أطفال الشوارع وخطورتها  عداي قاسم السيد  عبد مصطفى   ط121

 مبدأ الشرعية الجزائية  مشحوت راضي صباح  مقتدى  ط122

 تملك األجنبي للعقار في العراق  فيصل  عبد  قاسم منتظر  ط123

 اجرة نقل البضائع في عقد النقل البحري  حسن  علي  ضياء منير  ط124

 واجبات وصالحيات الموظف العام حبش  شنشول  أمجد مهدي  ط125

 الدفاع الشرعي كسبب من أسباب االباحة  الواحد عبد  غازي هيثم  مهدي  ط126

 فسخ العقد في القانون المدني العراقي  كريم  عبود  جليل  مهند   ط127

 القتل واثره في منع الميراث الكريم  عبد اليذ  سعد نبأ  ط128

 طرق الطعن في االحكام الجزائية     مجيد شاكر  محمد نبراس   ط129

 القاضي الجنائي في النزاعات الكمركية دور  سالم شخير  احمد نماز   ط130

 طبعات األصابع واثرها في االثبات الجزائي   حمودي  مهدي  محمد نواف   ط131

أنواع القرارات اإلدارية ومدى خضوعها لإللغاء من قبل         فارس خلف  زيد نور   ط132
 القضاء 

القانون العراقي  ظاهرة التحرش الجنسي باألطفال وموقف        فرحان سعيد علي  نور   ط133
 منها 

 الخطأ الطبي واثره في المسؤولية الجنائية والمدنية     الحسن عبد  مهدي  ماجد  نور   ط134

 جريمة القتل الخطأ بين الشريعه والقانون  محمد الحليم عبد سعيد  هدى  ط135

 جريمة الضرب المفضي الى الموت  داخل  هاشم حميد  هشام  ط136

 المواجهة الجنائية للجرائم االلكترونية  معتوق  محمد االله  عبد  هند  ط137

 التهريب الكمركي  محمد  حاتم  فارس هند  ط138

 النظام القانوني للثمن في عقد البيع  خليفة  عدالن كريم  وجدان  ط139

 عبيد  درويش  الكريم عبد وسام  ط140
 االطار القانوني لالرهاب 

 العالميه جريمة تمويل اإلرهاب الدولي واثارها  ابراهيم  صالح  مهدي ياسر  ط141

 جريمة التعذيب  محمد  صالح محمد  يوسف   ط142

 الحقوق القانونية للعمال سالم  الرضا عبد محمد  يوسف   ط143

 البصمة الوراثية في اثبات النسب حسين محمد  يونس  وسام يونس   ط144



 
 

 عنوان البحث  اسم الطالـــــــب  ت

 التنظيم القانوني لعقود االستثمار النفطي  **فالح حسين رسمي ياسر  ط145

 اختيار الرئيس في النظام البرلماني إشكالية  *شفيق كامل  محمد علي  ط146

 

 ثانياً: الدراسة المسائية 

 مـــــواد التحميل والرسوب اسم الطالـــــــب  ت

 جريمة االعتياد على قتل المرأة الحامل  ابراهيم سواد ناصر عايد   ط147

 جريمة النشر عبر االنترنت  ابو الحسن كامل عبيد موسى  ط148

 العرض مع فعل الفاضح العلنيجريمة هتك  احمد اسامة جبار عبد   ط149

 االفراج الشرطي في العراق  احمد جاسم محمد شندي   ط150

 انتقال حص الشركاء في شركات التضامن   احمد جميل لطيف جميل   ط151

 التزوير االلكتروني  احمد جواد كاظم محمد   ط152

احمد عبد الحسين محمد عبد    ط153
 للا 

 جريمة انتهاء مراسالت البريد االلكتروني 

 حجية القرينة في االدعاء القانوني  علي جابر ضامن احمد   ط154

 ة الحصانة الجزائية للبعثات الدبلوماسي احمد علي فاضل هواش   ط155

 المسؤولية الجنائية في افشاء االسرار  احمد نصير عبد ناصر   ط156

 المسؤولية الجنائية عن أفعال الغير  االء عبد الحسين لطيف محمد   ط157

 اثبات العقد االلكتروني  السجاد حيدر كاطع هندال   ط158

 المركز القانوني لالدعاء العام انتصار جاسم محمد منشد   ط159

 دور المحكمة االتحادية في العراق اياد حامد رشم عاصي   ط160

 الركن المعنوي واهميته في جريمة تحرير صك بدون رصيد ايمان علي سهر عباس   ط161

 المجتمع الدولي دور اإلرهاب الفكري في  ايناس محسن نجي عبد الرحيم  ط162

 دور البحر اإلقليمي في اتفاقية قانون البحار  أحمد وسام عبد الحليم حيال   ط163

 جريمة الرشوى االنتخابية  أخالص عبود خليف حمدان  ط164

 العرف الدستوري أمجد رياض مهدي صالح  ط165

 التوقيع االلكتروني ودوره في الشؤون االجتماعية  أيات عادل سالم عبد الرضا  ط166

 حق المتهم في الصمت عند االستجواب  جاسم محمد خشن باقر   ط167

 الركن المعنوي واثباته في الجرائم الشكلية  توفيق ابراهيم مردان علوان   ط168

 االمر الجزائي  ثريا قدري وذاح محمد   ط169

 الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ حسن جعفر محمد عطيوي   ط170

 القضائية في االثبات الجنائي دور الخبرة  حسن صالح حسن شبيب   ط171



 
 

 مـــــواد التحميل والرسوب اسم الطالـــــــب  ت

 مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة  حسن محمد جعفر جلوب   ط172

 مسؤولية الشخص التجاري   حسن محمد زبون دهش   ط173

 الدور القضائي لمحكمة العدل الدولية  حسنين ضياء ناصر عباس   ط174

 التشريع الجنائي في الفقه االسالمي  حسين سرحان ارحيم بريدي  ط175

 جريمة هتك العرض في القانون الجنائي  ثامر عبيد حسين عادل    ط176

 المساهمة الجنائية في القانون العراقي والمقارن  حسين محمد زكي محمد   ط177

 المسؤولية الجنائية لألحداث حسين منير صدام راضي   ط178

 حدود مشروعية العمل الطبي  حسين هاشم عاكول عودة   ط179

 جريمة غسل العارأسباب التخفيف في  حيدر باجي عبود صالح  ط180

حيدر عبد النبي عبد الكريم    ط181
 ياسين

 إشكالية المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام

 سرقة األموال العامة وحمايتها وكيفية استرجاعها حيدر محمد سالم علي   ط182

 دور القضاء اإلداري في حل المنازعات  حيدر محمد كاظم جمعة   ط183

 االخالل بواجبات الوظيفة العامة من صور الفساد االداري خالد جاسم فاضل عباس   ط184

 المسؤولية الجنائية للمجنون    خزعل عبدالحسين فرحان هذال  ط185

 التهرب الضريبي في العراق  دنيا عبد الحميد حسين مهدي  ط186

الزهرة   الحسن عبد رائد عبد   ط187
 زاجي 

 التفريق القضائي 

 الضريبي ودورة في المعامالت المالية التشريع  رجاء سمير محمد عبد السيد  ط188

زين العابدين سالم عبد للا    ط189
 شاوي

 الجرائم اإلرهابية في القانون الجنائي العراقي 

زين العابدين علي جبار    ط190
 سوادي

 السلطة التقديرية للمشرع ونطاقها

 الحماية الدستورية لحقوق االنسان زينب عبد االمير عدنان ناصر   ط191

 دور مراقبة الشرطة حول الشخص المحكوم  الرزاق جبار غضيب زينب عبد   ط192

 التبليغات القضائية واثرها في سرعة حسم الدعوى  زينب نظام شنيور وافي   ط193

 جريمة اتالف األموال المسروقة  سعد صبيح صالح شنيخر   ط194

 صغر السن واثره على المسؤولية الجنائية  سهام جودة حمود سويد   ط195

 جريمة غسيل األموال على الصعيد الداخلي صادق سهيل محمد علي محمد   ط196

 جريمة خيانة االمانة  سيف حيدر عبد الحميد محمود   ط197

 جريمة اختالط النسب  شعيب صباح قاسم طعين   ط198

 الخدمات المصرفية االلكترونية وطبيعتها  شهاب احمود رحمه طاهر   ط199

 دور الكفيل في عرض الدعوى   االمام     صباح رشيد محمد عبد  ط200



 
 

 مـــــواد التحميل والرسوب اسم الطالـــــــب  ت

 مسؤولية الكفيل في الدعوى المدنية  صفاء جاسم محمد عبود    ط201

 حقوق االرتفاق ودورها في المعامالت القانونية  صفاء غني عبد الزهره حسن      ط202

 الشفعه في المال الشائع بين الشركاء صالح صالح هادي مهدي   ط203

ضياء الدين عبد الصمد جابر    ط204
 حسن

 المرأة على المستوى الدولي اجرام 

 جريمة االيذاء العمد في التشريع العراقي  ضياء جبار عذافة صالح  ط205

 الحضانة في الشريعة والقانون ضياء صلطان جبر ايدام   ط206

 المسؤولية الجنائية في افشاء أسرار الوضيفة  طارق عادل ريسان جناح   ط207

 المخدراتالجرائم االقتصادية وتجارة   طه غازي ضاحي علي   ط208

 الحماية اإلدارية للحق في الصحة   طيف صادق كاظم مرتضى     ط209

 الرقابة القضائية على اعمال سلطة االداره  عادل خلف جاسم عبيد   ط210

 االجراءات القانونية في الصيرفة بالعراق  عبد الخالق داخل الزم مطلك  ط211

عبد الرحمن حمود عبد للا    ط212
 جاسم

 الحجز على أموال المتهم 

 الخطأ الطبي على المستوى القضائي  الرحمن وليد هاني حسنعبد   ط213

 االسم التجاري عبد للا سالم داخل عبد الكاظم  ط214

 المسؤولية الجنائية للطبيب في الجرائم العمدية  عبد للا ناظم كاظم حسين   ط215

 دور المصارف االهلية في المعامالت المالية  عبدللا سامي محمد عالوي   ط216

 حقوق االنسان في االتفاقيات الدولية  شنين موسى عالء جمعه   ط217

 احكام الصلح في الدعوى الجزائية  علي احمد جاسم محمد   ط218

 النفقة  علي حازم حمد احمد   ط219

 مفهوم المصلحة القانونية كشرط القبول في الدعوى علي حسين صالح علي  ط220

 علي ريسان جبير عبد للا   ط221
 

 المسؤولية الجنائية للقصر 

 الركن الشرعي للجريمة  الهادي حميد داغر علي عبد   ط222

علي منصور عبد المحسن    ط223
 رسن

 الركن المعنوي للجريمة 

 عماد عبد الساده درويش عبود   ط224
التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يخص عمل  

 ضباط التحقيق 

 جريمة شهادة الزور  عمار علي عبد الحسين جودة  ط225

 جريمة التهديد  كاظمفاطمه صالح مهدي   ط226

 جرائم السب والقذف  فراس غازي مناتي زبون    ط227

 التعويض االتفاقي في القانون المدني  فؤاد حمزة قاسم محمد   ط228



 
 

 مـــــواد التحميل والرسوب اسم الطالـــــــب  ت

 عقد مقاولة المباني والمنشأة الثابتة  قصي قاسم علي جبر   ط229

 القانون الواجب التطبيق في أهلية النقابات كامل رشيج حسن شنجار   ط230

 الوصية الواجبة والتكييف القانوني والشرعي لها  محمد كرار جبار حنون    ط231

 2003النظام الدستوري السياسي في العراق بعد  كرار صالح لفته غنتاب   ط232

 العالنية في المرافعات القضائية  كرار عبد الباسط صادق    ط233

لطف الرحمن عبد العال لعيبي    ط234
 حجيل 

 بصمة العين وحجيتها في االثبات الجنائي 

 جنوح االحداث اسبابه واثارة وطرق معالجته  عبدالرضا لطيف حسينلطيف   ط235

 االعتراض على الحكم الغيابي  ليث طارق عبد للا مشاري   ط236

 الرشوى واثرها السلبي على الفرد والمجتمع  ماجد عبدللا حميد ياسر   ط237

 جريمة الياقات البيضاء  مازن فالح جخيور خريبط   ط238

 السرقة على المستوى الداخلي والدولي جريمة  ماهر ناصح جعاز موسى   ط239

 دور الشركة الخاصة في الشريعة االسالمية  محمد جري عبد الرضا مهودر   ط240

 العقد الباطن واثرة على المعامالت   محمد جمعه خلف محمد   ط241

 دمج الشركات في القانون العراقي  محمد خليل جعفر حسين   ط242

 وموانعها القانونية ترقية الموظفين  محمد شايع زغير حمود   ط243

 تصفية الشركات التجارية  محمد ضياء مجبل هادي  ط244

محمد عبد النبي عريبي عبد    ط245
 المطلب

 حقوق االرتفاق 

 محمد علي ابراهيم عبود   ط246
 

 الحجز العقاري والتعويض واالنذار 

 الخدمات المصرفية االلكترونية وطبيعتها  محمد غازي مانع مريهج   ط247

 االتجار باألعضاء البشرية  بهيدل محمد قاسم محمد   ط248

 جريمة انتهاك حرمة البريد االلكتروني  محمد نوري حبيب حسين   ط249

 جريمة االحتيال   محمود ميثم احمد عبد الحسين  ط250

 جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وتميزه عن غيره من الجرائم  مرتضى مالك منديل بنيه   ط251

 2005اإلدارية في العراق لدستور  ة الفيدرالية الالمركزي  مروان طه نعمة جبر   ط252

 المسؤولية الجنائية عن األخطاء الطبية  مشتاق طالب عباس هادي  ط253

 جريمة خطف األشخاص وموقف القضاء العراقي منها مصطفى جواد كاظم زاير   ط254

 تجاوز حدود الدفاء الشرعي واثاره  منتصر محسن شنشول غانم  ط255

 ضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة  سالم احمد منتظر علوان   ط256

 اعتراف المتهم واثره في االثبات  منى معد عبد الكريم حسين   ط257

 عقوبة اإلعدام بين اإللغاء واالبقاء  مها سالم راضي مزبان  ط258



 
 

 مـــــواد التحميل والرسوب اسم الطالـــــــب  ت

 القانون الواجب التطبيق في النقابات القانونية  مهدي صالح جبر عبد   ط259

 اثار القيد في السجل التجاري ميثم حمزه عباس عليخ   ط260

 نجالء ياسر طه ياسين  ط261
 

 سلطات الضبط في الظروف االستثنائية 

 الشروط المقرنة بالعقد  نزار خلف جبر جابر   ط262

 إجراءات الدعوى الجنائية   نصر الدين وليد عودة جمعة   ط263

 مرور الزمن في الدعوى الجزائية   نوح جاسم محمد حبيب   ط264

 جريمة انتهاك حرمة المسكن نور سعد عبادي احمد     ط265
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 الرباعط وةق معاير اذعتااد الاؤسسط    SWOTت لي  

ب دف اذ تقال بالتةنيف الوطنط   لا او  التةنيف الوطنطتم أعتااد ت لي  سوا  الرباعط 

 لقسم القانون ةط كلية شط العرب من خالا أستبيان تم أعداده ل ذا الغرض ط 

  يجط  والذي والاعف القوة نقاط ومي ي توي  من الداخلط الو    يقودنا هذا الت لي  لاعرةة

  التوقعا  عن الت لي   يبتعد وأن و عف قوة نقاط من ةعالً  موجودهو  ما علي  يقتةر أن

 ط واتلتاات 

  الععلط  الو    اتعتبا  بعين يأخذ والذي والت ديدا   العرص الخا جية البينة ت لي وكذلا ل

  الا تالة التغيير ي ل  كاا , نالية من  الاستغلة غير والعرص الاوجودة الت ديدا   ليث من 

 طأخر  نالية من من اا ك  ةط

 وخلل   ؤية و سالة القسم الا و  اتوا: 

 نقاط الاعف  نقاط القوة 
 قانون المؤسسة وأنظمتها وتعليماتها  

 خطة المؤسسة المرحلية والمستقبلية  

مصادق عليها  رؤية و رسالة واهداف  للقسم  -1

مبنية على أساس  الكلية من مجلس القسم 

 رؤية الكلية ويتم مراجعتها وتطويرها  

لس  مقرة من مج  مرحلية متكاملة  خطةللقسم  -2

خطة    القسم والكلية تتظمن الجوانب التالية )

البحث العلمي  والتعليم المستمر خطة خدمة 

 المجتمع  

النشاطات الطالبية وخدمة  للمباني واألنشاءات وخطة 

   للتدريب والتطوير (المجتمع وخطة 

للكلية أنظمتها وتعليماتها الداخلية التي   -3

تسيري على جميع األقسام العلمية والشعب 

والوحدات األدارية وال تتعارض مع قوانيين  

 وأنظمة وزارة التعليم العالي والبيحث العلمي 

خطة القسم المستقبلية نفذت وفق ما مقرر في   -4

 أغلب محاورها.

ن أعداد الطلبة ال يوجد فارق كبير بي  -5

المقبولين للدراسة في المرحلة األولى وخطة  

 القبول المقترحة وفق الطاقة األستيعابية. 

 

يعتمد القسم مجلس القسم في صياغة الرؤية   -1

والرسالة وتحديد األهداف ومراجعتها وال  

يشرك الجهات المستفيدة وذات الصلة  

 بأختصاص القسم 

وليس هناك  للقسم خطة مرحلية لسنة واحدة  -2

 خطة أستراتيجية طويلة األمد. 

 ال توجد خطة للترقيات العلمية للقسم  -3

من المالحظ عدم وجود جدول زمني  -4

 لفعاليات الخطة. 

 ال يتم مراجعة الخطة وتقيميها دوريا   -5

عدم أشراك الطلبة وضع خطة القسم    -6

 وباألخص في المجاالت ذات الصلة بالطلبة 

 الت ديدا   العرص 

الكلية الدعم الكافي للقسم ألستيعاب  وفرة  -1

أعداد الطلبة المخطط قبولهم وفق خطة  

. تاثير جائحة كرونا على تنفيذ برامج القسم وفق ما  1

 مخطط له.



 
 

القبول وحسب الطاقة األستيعابية للقسم  

 المحددة من قبل الوزارة
يتمتع قسم القانون بعالقات طيبة وسمعة   -2

جيدة  في الوسط القانوني والقضائي على  

مستوى المحلي والوطني يتيح له أشراك 

مستفيدين في الكثير أصحاب المصلحة وال

 من فعالياته األكاديمية والعلمية 

. تاثير الفاقد التعليمي للطلبة الملتحقين بالدراسة  2

للمرحلة االولى على المستوى العلمي، اضاف عبئ 

 كبير 

 

 القيادة والتنظيم اذدا ي والاوا د الاادية والبورية :  سسانط الا و  ال

 نقاط الاعف  نقاط القوة 
 العمل المتبعة علمي وفق معاييرهيكل يوجد  .1

للعمل يحدد  توصيف وظيفي يوجد  .2
  الواجبات والمسؤوليات بوضوح

 للكوادر األدارية في القسم

للطاقة  القسم مالئمة مساحة المباني في  .3

 األستيعابية لعدد الطلبة المقبولين 

توفر القاعات الدراسية المناسبة للدراسة من  .4

 حيث التهوية واإلضاءة والمساحة 

ودورات  ) قسملمرافق العامة والخاصة في الا -6

 المياه، والكهرباء، والمياه وغيرها ( كافية 

المكاتب واألماكن الالئقة   قسمتوفر ال -7

 لكوادر االداريةوا بأعضاء هيئة التدريس

وتحديد نقاط القوة  كوادر القسمتقييم اداء يتم  -8

 .والضعف

تشجيع العاملين  آلياتيضع القسم  -9
 األداءلتقديم المبادرات وتحسين 

عدم وجود فروع في أختصاصات دراسة  -1

 القانون مثل )القانون العام والخاص ....الخ(
ال توجد خطة تطوير مبنيوة على أحتياجات   -2

مبنية على   كوادر القسم التدريسية واألدارية

وانما   تحديد نقاط القوة والضعف في األداء

 .هناك خطة عامة للكلية

للجوانب عدم وجود توثيق ألكتروني دقيق  -3

 األدارية في القسم وكذلك لنشاطات القسم. 

4-  

 الت ديدا   العرص 
بقسم  صاً تولي عمادة الكلية اهتماماً خا .1

الساند لبقية اقسام  القسم القانون كونهى من 

لما يمتلكه من سمعة علمية على   الكلية 

   .المستوى المحلي

المستلزمات المادية  لقسمل العمادة توفر .2

 والبشرية لتحقيق اهدافه.

يتميع كوادر القسم بعالقات جيدة مع الجهات  .3

القضائية على المستوى المحلي والوطني  

األمر الذي يوفر بيئة مالئمة لتحقيق رؤية 

 القسم وأهدافهة. 

. تاثير جائحة كرونا على تنفيذ برامج القسم وفق ما  1

 مخطط له.

وجود منافسة بسبب أستحداث أقسام وكليات قانون  . 2

انخفاض اعداد في جامعات أهلية أخرى تسبب في 

 بالمقارنة مع خطة القبول المقترحة .  قبول الطلبة

لمحتويات المكتب   الكتروني وجود فهرس   . عدم3

يسهل استخدام المكتبة ) عبر   مركزية للكلية معل ال

 . في ظل الجائحة  الموقع االلكتروني(

 

 



 
 

 

 ط الماد  التد يسط والبرنامج اتكادياط وطراعق التد يق3:   الا و  ال الث

 نقاط الاعف  نقاط القوة 
توجد تعليمات مركزية ألختيار القيادات وهيكل  

وكافة اقسامها وشعبها  أداري وتنظيمي معتمد للكلية 

ووحداتها االدارية، يحدد الصالحيات والواجبات  

 بموجب الوصف الوظيفي لكل منتسب.

. يوفر القسم مستلزمات مادية من قاعات دراسية 2

ومكاتب أدارية ومساحات خضراء تتناسب مع الطاقة 

 األستيعابية للقسم.

.هناك سياسة مركزية ألختيار العاملين وتقييم أدائهم 3

وتحديد وفق حاجة القسم وبما يتماشى مع رؤية  

 ورسالة وأهداف القسم.

 بفعالية وكفاءة عالية.  استخدام التعليم االلكتروني. 4

هيئة   أعضاء أداءمعايير موضوعية لتقويم .توجد 5

اخطار اعضاء هيئة التدريس بنتائج و يتم  التدريس

 . تقييم االداء ومناقشته

التقويم المستمر للطلبة باألضافة   القسم على اعتماد . 6

 . الى التقويم النهائي

إدخال مادة األعمال المصرفية كجزء من دراسة   .7

 النظرية العامة للقانون التجاري.

. تحديث منهج القانون الدستوري من خالل  8

 (.2005نصوص  الدستور العراقي لسنة )

  برنامج التدريب مشاركة كوادر القسم بفعالية في  .9

 . عليم المستمر ألعضاء والت

. عملية توثيق نشاطات بعض اعضاء الهيئة  1

وخدمة  االرشاد التربوينشاطات  التدريسية العلمية و

 ، قليلة قياساً بمستوئ االنجاز. المجتمع

حاالت من ضعف وتباين في مستوى تاشير . 2

المعلومة لبرامج الجودة واالعتماد االكاديمي لدى  

 . وأغلب الكوادر األدارية في القسم  التدريسيينبعض 

لمفردات المناهج   دوري . ال يوجد تقييم موثق3

 وطرائق التدريس الغلب المقررات.

. عدم وجود دورات تطويرية للكادر التدريسي بناء 4

 على تقييم العملية التعليمية.

 . عدم تطبيق برنامج االستاذ الزائر . 5

الخارجي للمراحل غير   . عدم تطبيق نظام الممتحن 6

 المنتهية.

 . عدم وجود حقيبة متكاملة لكل مقرر دراسي. 7

 . مقياس جودة الكتاب الجامعي. عدم وجود 8

 الت ديدا   العرص 
.ان المالكات التدريسية في القسم كافية وعلى درجة  1

عالية من الكفاءة والتخصص، مما يدعم مخرجات  

 العملية التعليمية للقسم. 

. تولي عمادة الكلية اهتماماً خاصاً بالقسم بكونه  2

القسم الساند لبقية اقسام الكلية و خصوصاً بعد التوجه  

نحو التعليم االلكتروني وتوفر له المستلزمات المادية 

 والبشرية لتحقيق اهدافه. 

. تتوفر كتب علمية ومنهجية في مكتبة الكلية 3

 بالصيغتين االلكترونية والورقية.

في تحديث توجهات القضاء العراقي  عتماد أ  .4

البرنامج التعليمي وأدخال مفردات ومقررات جديدة  

 في مختلف فروع القانون. 

. تاثير جائحة كرونا على تنفيذ برامج القسم وفق ما  1

 مخطط له.

. عدم استقرار الكادر التدريسي في القسم ، نتيجة  2

 لوجود منافسة وفرص عمل اخرى متاحة.

 عدم وجود قياس لمخرجات البرنامح التعليمي. . 3

ودوائر ومؤسسات   ال تغذي الجهات القانونية  .4

  معلومات عن الدولة التي يعمل فيها خريجوا القسم 

مدى مالئمة البرامج الدراسية لمتطلبات احتياجات  

 المجتمع وسوق العمل  

 

 



 
 

 

 لب ث العلاط راب  : االا و  ال

 الاعف نقاط  نقاط القوة 
.وضعت الكلية خطة لتدعيم البحث العلمي والنشر  1

في المجالت العلمية الرصينة، وعلى هذا االساس تم  

نشر العديد من البحوث في المجالت العلمية 

 الرصينة. 

تم ترقية عدد من التدريسيين في القسم الى مرتبة  . 2

 أستاذ واستاذ مساعد 

العليا )الماجستير(  .  االشراف على طلبة الدراسات 3

 من خارج الكلية. 

. المشاركة في لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا 4

 )الماجستير( من خارج الكلية.

تم   . تاليف كتاب منهجي من قبل تدريسيين في القسم5

أعتمادها كمراجع أساسية لدراسة القانون من قبل 

 وزارة التعليم العالي  

. الخطة العلمية للقسم ال تتضمن خطة للترقيات 1

 العلمية.

. التغطي الكلية نفقات المشاركات الخارجية  2

العضاء الهيئة التدريسية في الموتمرات العلمية 

 المحلية والعالمية. 

 لبحوث تخرج الطلبة. . عدم وجود قاعدة بيانات 3

 . عدم وجود بحوث تقويمية لطرائق التدريس. 4

.على الرغم من أن أغلب البحوث العلمية   5

المنشورة للتدريسيين هي بحوث قابلة للتطبيق العملي  

على الواقع القانوني اال أن القسم يحتاج لوضع آليات 

تعاون موثقة مع الجهات القانونية ذات العالقة 

 بحوث بحوث تطبيقية. ألعتماد هذه ال

 

 الت ديدا   العرص 
.اقرت الكلية تعليمات خاصة بمنح مكافأة  1

للتدريسيين الذين ينشرون في المجالت العلمية 

 الرصينة. 

. توفر الكلية برنامج االستالل العلمي للبحوث، 2

 لغرض مساعدة التدريسيين من انجاز بحوث رصينة. 

برامج القسم وفق ما  . تاثير جائحة كرونا على تنفيذ 1

 مخطط له.

. انشغال التدريسيين في التعليم االلكتروني اعاق 2

 تنفيذ خطة البحث العلمي بصورة كاملة. 

. عدم وجود حطة منسقة لتعاون بحثي مع الجهات  3

 ذات العالقة.

 . عدم وجود برنامج لتنمية المهارات البحثية للطلبة. 3

 

 والخدما  اللالبية شؤون الللبة خامق : الا و  ال

ما ينلبق علي طلبة القسم ينلبق علي طلبة الملية بةو ة عامة كون هذا الا و  مرك ي م   

 وجود بعض الخةوصية لألقساأ 

 نقاط الاعف  نقاط القوة 
.يوجد قسم متخصص لشوون الطلبة ينظم عملية  1

 القبول والتسجيل ومنح الوثائق والشهادات.

 منظمة ومتكاملة للطلبة. . توجد قاعدة بيانات 2

 . يوجد برنامج الستقبال الطلبة الجدد.3

. تهتم الكلية وتدعم النشاطات الالصفية للطلبة  4

 ويشارك الطلبة بشكل فاعل في هذه النشاطات.

.عدم وجود دراسات تقويمية للتعرف على  1

 احتياجات الطلبة. 

التعليمية في  . عدم اشراك الطلبة في تقييم العملية 2

 القسم. 

. عدم انجاز نماذج استبانات استطالع اراء الطلبة 4

في جودة التعليم واداء اعضاء هيئة التدريس  

 والخدمات.

. عدم وجود احصائية ألنواع الشكاوى الطالبية  5

 وعددها ونوع المعالجة ونسبها.

. عدم وجود توصيف واضح لمهام وواجبات وحدة  6

 ي. االرشاد النفسي والتربو



 
 

 الت ديدا   العرص 
 .يوجد تمثيل للطلبة لكافة المراحل الدراسية.1

 . وجود  لجان ارشاد تربوي ونفسي. 2

. هنالك نسبة عالية من الطلبة في القسم لديهم شغف 3

بالتعلم واندفاع ذاتي في  والتواصل وأكتساب 

 . مجال دراسة القانون الخبرات في 

 القرار.. عدم اشراك الطلبة في صناعة 1

.اليوجد توثيق لبرامج ارشاد الطلبة يتم الرجوع  2

 اليها لحل مشاكل الطلبة.

. عدم وجود مقياس لرضى الطالب بصورة شاملة  3

 عن الكلية. 

 . ال يوجد برنامج لمتابعة وتقييم الخريجين. 4

 

 خامق : خدمة الاجتا  الا و  ال

 نقاط الاعف  نقاط القوة 
 مقرة في مجلس القسم.  المجتمعخطة خدمة وجود .1

بحوث . يساهم تدريسيو القسم في أجراء العديد من  2

والدراسات المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المدني  

 .لحل مشكالت المجتمعوالجهات ذات العالقة 

قانونية لطلبة الكلية  برامج توعية .ينفذ القسم 3

في مجاالت  بصورة خاصة وللمجتمع بصورة عامة

 ة مختلفة. قانوني

ستشارية  خدمات االال يقدم أساتذة القسم العديد من .4

انون للعديد من الجهات القضائية  في مجال الق

 والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ولألشخاص. 

 

وحدة علمية الدارة وتعزيز العالقة مع  ال توجد .1

 .مؤسسات المجتمع المحلي واالقليمي وسوق العمل

لدراسات المتعلقة بخدمة  ل اذج نم. ال يتم نشر 2

 . على الموقع األكتروني  المجتمع

في مجال  التي يقدمها  القسم االستشارية الخدمات  .3

غير موثقة بشكل  القانون للعديد من الجهات القضائية

 صحيح.

موثقة لتطوير الفاعلية التعليمية   إجراءات ال توجد   .4

للعملية التعليمية وفق  في ضوء نتائج التقييم الشامل

 أستبيانات معدة لهذا الغرض.

استضافة دورية للمتخرجين  ال يجر ي القسم . 5

لالستماع الى مشاكلهم ومدى مالئمة البرنامج 

 التعليمي وطرائق التدريس لمتطلبات سوق العمل .

 الت ديدا   العرص 
يتمتع القسم وكوادره بخبرة علمية وعملية عالية  .1

ممكن  ومقبولية لدى العديد من الجهات القضائية 

أستثمارها لتطويرالعملية التعليمية وتحقيق أفظل  

المخرجات لخدمة المجتمع وتلبية أحتياجات سوق 

 العمل.  

ضعف الوعي القانوني في المجتمع و تفشي الفساد . 1

واألداري الذي يعيق نفاذ القانون ويحد من  المالي 

 أهتمام المجتمع بالثقافة القانونية. 

. بعض التعليمات المركزية التي تحد من التعامل 2

مع المجتمع المدني  تعيق القسم من تحقيق رسالته  

 واألنفتاح على المجتمع بشكل أكبر.
 

 

 


