
  

   
 

 

 جامعة ابن رشـد في هولندا
 

 آليــــة القانون والسياسة
 

 قسم القانون
 

  

لدراسية الختصاص القانون العام والقانون المتطلبات ا
  )...البكلوريوس(مرحلة الليسانس ) قسم القانون(الخاص

  
 
   القسم والمراجعة في القسم المختص الستكماله واعتماده نهائيا مع جداول الدراسات العليا في الجدول تحت المدارسة 

  
  السنة الدراسية األولى مشترك

 
   :الدراسي األول الفصل

ت المادةرقم اسم المادة عدد الساعات
 3  133100 مدخل للقانون

 3  تاريخ القانون الروماني   233101
 3 دراسات قانونية باللغة االنجليزية  333102
 3     منظمات ومواثيق دولية  433103
 قانون دستوري 3  533104
   
  

  :الدراسي الثاني الفصل
رقم المادة اسم المادة  لساعاتعدد ات

 3 نظرية الحق  133105
 3 تاريخ القانون العراقي  233106
 3 منظمات ومواثيق دولية  333107
 3   المدخل للشريعة االسالمية  433108
 مصادر االلتزام 3  533109
    



  
  
  
  

  السنة الدراسية الثانية مشترك
  
  
 

  :الدراسي الثالث الفصل
 
 ساعاتعدد ال اسم المادةرقم المادةت
 3 علم االقتصاد 133200
 3       قانون األحوال الشخصية 233201
 3          قانون اإلداري 333202
 3 علم المالية 433203
 3 مدخل للقانون الدولي 533204
   
  
  
  
   :الرابع الفصل الدراسي  
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 ياقوانين المواريث والوصا 133205
 3       التشريع الضريبي 233206
 4 القانون الدولي 333207
 3 قانون الضمان االجتماعي 433208
 3 قانون عمل 533209
   
   

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  السنة الدراسية الثالثة الفصل األول تخصص
  
  
  
  
  ):قانون عام (1الدراسي الخامس السنة الثالثة  الفصل 
 
 د الساعاتعد اسم المادةرقم المادةت
 3 )قسم عام( قانون عقوبات 133300
 3    أحكام االلتزام 233301
 3 قانون المرافعات المدنية 333302
 3 )تنازع القوانين(قانون دولي خاص 433303
 3 قانون الوظيفة العامة 533304
          
  
 
  ):قانون خاص (1الدراسي الخامس السنة الثالثة  الفصل  
  
 عدد الساعات اسم المادةادةرقم المت
 3 )قسم عام( قانون عقوبات  133300
 3 أحكام االلتزام 233301
 3 قانون المرافعات المدنية 333302
 3 )تنازع القوانين( قانون دولي خاص 433303
 3 مبادئ القانون التجاري 533311
     

        
  
  
  
  
  



 
 

  صصالسنة الدراسية الثالثة الفصل الثاني تخ
  
  
 
  ):قانون عام (2الدراسي السادس السنة الثالثة  الفصل 
  
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2 قضاء إداري 133305
 3   عالقات دولية 233306
 3 تحقيق جنائي 333307
 3 )جنسية( قانون دولي خاص 433308
 2 قانون مؤسسات المجتمع المدني 533309
 2 يةعقود ادار 633310
   

          
  ):قانون خاص (2الدراسي السادس السنة الثالثة  الفصل 
  
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 عقود تجارية 133315
 3 عقود مدنية 233312
 3 تحقيق جنائي 333307
 3 )جنسية(قانون دولي خاص 433308
 3 قوانين الشرآات التجارية 533314

                       
  
  
  
 
 
 
  
  



  السنة الدراسية الرابعة الفصل األول تخصص
  
 
  
 

  ):قانون عام (1الدراسي السابع السنة الرابعة  الفصل      
  
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2)أموال-القسم الخاص( قانون عقوبات  133400
 3 قانون أصول المحاآمات الجزائية 233401
 3    تنفيذ  333402
 3 قضاء دولي 433403
 3 القانون الدولي اإلنساني 533404
 2 تنفيذ على أموال الدولة 633405
    
  
  
 
  ):قانون خاص (1الدراسي السابع السنة الرابعة  الفصل 
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2أموال-القسم الخاص (قانون عقوبات  133400
 3 لمحاآمات الجزائيةقانون اصول ا 233401
 3 تنفيذ 333402
 3 االوراق التجارية 433406
 2 قانون تجاري بحري 533407
    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  السنة الدراسية الرابعة الفصل الثاني تخصص

  
  
  
  
 
  ):قانون عام (2الدراسي الثامن السنة الرابعة  الفصل 
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت

-القسم الخاص(قوبات قانون ع 133408
 3 )أشخاص

 3 قانون دولي بحري 233409
 3 علم االجرام 333410
 3 )البيئي(القانون الدولي  433411
 3 المسؤولية الدولية 533412
  
  
  

  ):قانون خاص (2الدراسي الثامن السنة الرابعة  الفصل    
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 )أشخاص-القسم الخاص(اتقانون عقوب 133408
 3 )أصلية وتبعية(حقوق عينية 233414
 3 علم اإلجرام 333410
 3 اإلفالس 433415

قوانين الملكية الصناعية وحقوق 533416
 3             المؤلف

      
  
  
  
  
  
  



  
***********************************************  

 :)قانون(الدراسي األول  دبلوم  الفصل
 

 ):قانون عام(الدراسي األول  دبلوم  الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 قانون دولي عام  134521
 3  قانون جنائي 234522
 3 قانون دستوري  334523
 3 باألنجليزية) قانون عام( نصوص قانونية  434524
  

 ):قانون عام(الدراسي الثاني دبلوم   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةادةرقم المت
 3  قانون إداري 134525
 4  مالية عامة 234526
 2 قانون   334527
 3  منهج بحث وسمنار  434528

  
   

  
**************************************************************   

 ):قانون خاص(الدراسي األول  دبلوم  الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 قانون مدني  134529
 3  قانون تجاري 234530
 3 فلسفة القانون  334531
 3 باألنجليزية) قانون عام( نصوص قانونية  434532
  

 ):قانون خاص(الدراسي الثاني دبلوم   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3  قانون إداري 134533
 4 ي خاص قانون دول 234534
 2  مرافعات  334535
 3  منهج بحث وسمنار  434536

  
   



***********************************************  
***********************************************  

 ):قانون( ماجستير ةالدراسي لوالفص
  

 
 ):قانون عام(الدراسي األول  ماجستير  الفصل
 عدد الساعات ادةاسم المرقم المادةت
 3  عامقانون دولي  134512
 3  نائي قانون ج 234514
 3 قانون دستوري  334515
 3 قانون إداري      434516
  
  

 ):قانون عام(الدراسي الثاني ماجستير   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 4 العالقات الدولية والنظم السياسية  134517
 3 قانون العمل  234528
 2 أصول المحاآمات الجزائية قانون  334519
 3 فلسفة القانون  434520
  
  

 
  ... ساعة معتمدة12رسالة الماجستير سنة دراسية معادلة لفصلين * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
***********************************************  
***********************************************  

 ):قانون(الدراسية ماجستير  الفصول
 
 

 ):قانون خاص(الدراسي األول  ماجستير  الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 )المسؤولية المدنية(قانون مدني   134537
 3  )تعدد الجرائم( قانون جنائي  234538
 3 )األوراق التجارية(قانون تجاري   334539
 3 القانون     فلسفة  434540
  

 ):قانون خاص(الدراسي الثاني ماجستير   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 )المسؤولية العقدية(القانون المدني  134541
 3 )الشرآة الفعلية( القانون التجاري  234542

المحكمة( قانون دولي خاص  334543
 )المختصة في العقود الخاصة الدولية

3 

 3 )الدعوى( أصول المرافعات المدنية  434544
 

  ... ساعة معتمدة12رسالة الماجستير سنة دراسية معادلة لفصلين * 
  

 بواقع حصة واحدة في ين رئيستينالدروس التطبيقية في مادتب يهتم القسم العلمي المختص
 التدريسية محاضر المادةالاألستاذ ويختار على انفراد لكل منهما لمدة ساعة األسبوع 
   .المعمقة

عدد أعضاء لجنة عدد من النسخ يساوي بانتهاء آتابة الرسالة يوصي المشرف بطباعتها ب
المناقشة التي يحددها مجلس القسم ويحيلها رئيس القسم للعمادة والشؤون العلمية لتحديد 

ون من اللجنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ويمكن ألحد أعضائها أن يك.. موعد 
  ...خارج الكلية أو من جامعة أخرى بحسب المقتضيات العلمية

المناقشة

يجوز قبول طلبة لكتابة الدآتوراه ممن آانوا حاصلين على شهادة الماجستير وذلك بقرار من 
ويجوز قبول طلبة الماجستير المتخرجين في . رئيس لجنة الدراسات العليا وبمصادقة العميد

 في القسم العام، آما يجوز قبول المتخرجين في الماجستير قسم القانون الخاص في الدآتوراه
في القسم العام في القسم الخاص للدآتوراه وفي جميع األحوال يمنح المتخرج شهادة 

  ...الدآتوراه في االختصاص األخير
  



  
********************************************  
******************************************** 

  القانونفصول الدراسية لمرحلة الدآتوراه  ال
  
  

  ):قانون(الدراسي األول دآتوراه   الفصل      
  
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2   قانون دولي عام 134500
 3  قانون تجاري  234501
 3   قانون جزائي 334502
 3   منهج بحث  434503
  
 
 
  ):قانون(الدراسي الثاني  دآتوراه  الفصل 
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3  قانون دولي خاص   134504
 3   قانون إداري 234505
 3  قانون بيئة  334506
 3   قانون دستوري 434507
  
  

  ):قانون(الدراسي الثالث دآتوراه  الفصل
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 مالية عامة  134508
 3 انون مدنيق  24509
 3 مرافعات  334510
 3 بحث وسيمنار 434511
  

 .. ساعة معتمدة بما يعادل سنة ونصف السنة دراسيا36أطروحة الدآتوراه * 


