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 1الصفحخ 

 
  

 وصف الجرًبهج األكبدَوٍ  

 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كهُخ انحكًخ انزبيؼخ انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 االعاليُخانذساعبد  / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انجشَبيذ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 شاثؼخانًذَُخ/ انًشحهخ ان اعتًبسح وطف يمشس يبدح انًشافؼبد

 دسرخ انذساعبد انزبيؼُخ األونُخ / انجكبنىسَىط اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 :انُظبو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 عُىٌ

 انؼبنٍ وانجحج انؼهًٍوصاسح انتؼهُى  انًؼتًذ   ثشَبيذ االػتًبد .6

 ......................... انًؤحشاد انخبسرُخ األخشي  .7

 21/6/2221 تبسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجشَبيذ األكبدًٍَ .9

 اٌ ًَُُض انطبنت ثٍُ انًفبهُى انًختهفخ نهًُهذ انذساعٍ  -1

 انتششَؼبد انمبَىَُخاٌ َتؼشف انطبنت ػهً اعظ ثُبء انًُهذ انذساعٍ انحذَج ويىاكجخ تطىس  -2

 اٌ َؼشف انطبنت يكىَبد  انًبدح انذساعُخ -3

 ثشكم خبص  انًذٍَ ثشكم ػبو وانًشافؼبد اٌ َذسن انطبنت انتأطُم نًفشداد يبدح انمبَىٌ -4

 

 

 

 
 
 
 



  
 2الصفحخ 

 
  

 
 

 انًطهىثخ وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى جشَبيذيخشربد ان  .12

 االهذاف انًؼشفُخ  - أ
 اٌ َطجك اعظ انًمشس  -1أ

 اٌ َطهغ ػهً والغ ثُبء انًمشس -2أ

 اٌ َمبسٌ  ثٍُ ثُبء انًمشساد -3أ

 اٌ َطجك ثُبء انًمشس وفك يكىَبد انًُهذ -4أ

 اٌ َمبسٌ ثٍُ يكىَبد انًُهذ -5أ

 اٌ َطجك ثُبء انًمشس انتتبثؼٍ وانتكبيهٍ  -6أ

 
 جشَبيذ نخبطخ ثبنا ُخبنًهبساتاألهذاف–ة 

 انطشائك االعتكشبفُخ يٍ خالل يىلف لشاساد يحكًخ انتًُُض انؼشالُخ  -1ة

 انًُبلشبد انزًبػُخ يٍ خالل انىسػ وانُذواد انمبَىَُخ -2ة

 انطشائك انحىاسَخ ثىاعطخ انؼظف انزهٍُ  -3ة

 
 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 انًحبضشح ، انًُبلشخ  انفشدَخ وانزًبػُخ ، انطشَمخ انحىاسَخ

 
 طشائك انتمُُى      

 

 االيتحبَبد انمظُشح 

 األثحبث وانتمبسَش 

 انىارجبد انًُضنُخ 

 

 
 انىرذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -د

 اٌ َتحًم انطبنت انًغؤونُخ فٍ انجحج وانتحشٌ ػٍ انًؼهىيخ -1د

 اٌ َشبسن انًتؼهى فٍ انُشبطبد انطالثُخ ووسػ انؼًم  -2د

اٌ َكىٌ انطبنت يغتًشا فٍ  االطالع انًغتًش ػهً انًىالغ انمبَىَُخ فًُب َخض انتششَؼبد  -3د

 انؼشثُخ ثشكم ػبو وانتششَغ انؼشالٍ ثشكم خبص 

 
 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 تكىٍَ يزًىػبد طالثُخ ال كًبل انًتطهجبد االعبعُخ انضشوسَخ 

  انًشبسكخ فٍ انًُبلشبد انؼهًُخ داخم انظف وخبسره 

 

 
 تمذَى االثحبث وانتمبسَش ، االيتحبَبد انشفىَخ ، انتغزَخ انشارؼخ... انخ -: طشائك انتمُُى     



  
 3الصفحخ 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انتأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 

 اعتخذاو يهبساد انتىاطم اإلنكتشوٍَ انشعًٍ فٍ انتىاطم يغ اعتبر انًمشس وانضيالء -1د

 اعتخذاو  يهبساد انجشايذ انحبعىثُخ انًُبعجخ فٍ انجحج ػٍ انًؼهىيخ  -2د

 يشارؼخ انطبنت اعتبر انًبدح  خالل انغبػبد انًكتجُخ  -3د

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 يٍ خالل انظفىف االفتشاضُخ  اإلنكتشوٍَانتؼهُى 

 انًحبضشح فٍ لبػخ انكهُخ

 َشبطبد دساعُخ يتُىػخ 

 

 

 

 

 طشائك انتمُُى     

 

 االعتًبساد انتمًُُُخ  ػٍ انًبدح انًمشسح. -1

 دسربد انطبنت فٍ االيتحبَبد انفظهُخ. -2

 انتغزَخ انشارؼخ يٍ خالل انؼظف انزهٍُ. -3

 

 

 

 

 

 

 ثُُخ انجشَبيذ  .11

 انًشحهخ انذساعُخ 

 انشاثؼخ
 انغبػبد انًؼتًذح اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق

 ػًهٍ     َظشٌ      

  2 انًشافؼبد انًذَُخ  

     

 



  
 4الصفحخ 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

االطالع ػهً يظبدس اكخش ألحشاء انًبدح ثبنًظبدس انًتزذدح يغ يىاكجخ  :انتخطُظ نهتطىس انشخظٍ .12

 انمشاساد انمضبئُخ
 انًؼهذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

  الضوابط والتعليمات املنصوص عليها يف قبوالت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

 )أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة اإلعدادية بفرعيها) العلمي واألديب. 

 .املقابالت الفردية واجلماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كهُخ انتىأيخ  -: انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيذأهى يظبدس  .14

 



 هخطظ ههبراد الوٌهج

 َرجً وضع اشبرح فٍ الورثعبد الوقبثلخ لوخرجبد التعلن الفردَخ هي الجرًبهج الخبضعخ للتقُُن

 هخرجبد التعلن الوطلىثخ هي الجرًبهج 

 أسبسٍ اسن الوقرر رهس الوقرر السٌخ / الوستىي

 أم اختُبرٌ
 ُخالوهبراتاألهذاف  خ ُالوعرفاألهذاف 

 جرًبهج الخبصخ ثبل

األهذاف الىجذاًُخ 

 والقُوُخ 
والتأهُلُخ براد العبهخ الوه

الوهبراد األخري  )الوٌقىلخ

الوتعلقخ ثقبثلُخ التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 1الصفحخ 

 
  

 ًوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انحكًخ انزبيؼخ انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 انذساعبد االعاليُخلغى  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 انًذَُخ ًشافؼبدان اعى / سيض انًمشس .3

 انظفىف اإلنكتشوَُخ أشكبل انحضىس انًتبحخ .4

  2221-2222َظبو عُىٌ نهؼبو انذساعٍ  انفظم / انغُخ .5

 عبػبد فٍ االعجىع 2 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 21/6/2221 تبسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انمىاػذ انؼبيخ انىاسدح فٍ انمبَىٌ انًذٍَ و انًشافؼبد انًذَُخيبدح ػهًُخ لبَىَُخ تتُبول تطجُك ػًهٍ نًبدح ا

ػهً تمغًُبد انًحبكى انؼشالُخ وطشق تمذَى انذػىي وطشق انطؼٍ اضبفخ انً يؼشفخ كُفُُخ وانتؼشف انؼشالٍ 

 .ثذء رهغبد انًشافؼبد انًذَُخ واَتهبئهب

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى ًمشسبد انيخشر .12

 :هذاف انًؼشفُخاأل -أ

  قانون المرافعات المدنيةأن يعرف الطالب أحكام. 

  بالمرافعات المدنيةأن يستطيع الطالب تحليل النصوص القانونية المتعلقة . 

  المرافعات مع القوانين االخرىأن يستطيع الطالب ربط مادة. 

  عريضة الدعوىأن يعرف الطالب كيفية تحرير و كتابة 

 



  
 2الصفحخ 

 
  

 ثُئخ انًمشس

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة  أو املوضوع األسبوع

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  الورافعبد الوذًُختعرَف  1

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الوٌسلُخ ، التقبرَر ، الىاججبد 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

اسس واهذاف قبًىى  2

 (الورافعبد الوذًُخ العراقٍ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 خ.... ال

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  استقالللُخ القضبء 3

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

شروط القبضٍ فٍ الفقه  4

 االسالهٍ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التعلُن التىضُحُخ الوسبًذح فٍ 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

شروط القبضٍ فٍ القبًىى  5

  العراقٍ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  واججبد القبضٍ 6

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج   بد صحخ التقبضٍضوبً 7

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

حبالد التٌحٍ الىجىثٍ  8

 للقبضٍ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

تقبرَر ، الىاججبد الوٌسلُخ ، ال

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

 ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساتاألهذاف   -ة 

 واالعتُجبطٍ.تشزُغ وثُبء انتفكُش انتحهُهٍ  – 1ة

 انجحج ػٍ انكهًبد انتٍ َطشحهب األعتبر فٍ يبدح انذساعخ– 2ة

 تطىَش يهبساد انطبنت يٍ خالل انتؼهُك ػهً انمشاساد انمضبئُخ– 3ة

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 َشبطبد طفُخ وانكتشوَُخ ، اثحبث وتمبسَش ، ايتحبَبد َىيُخ..... انخ

 

 

 
 طشائك انتمُُى      

 .انتغزَخ انشارؼخ 

 . وعبئم يتؼذدح تغبهى فٍ تمُُى انطبنت 

 .انخ 
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حبالد التٌحٍ الجىازٌ  9

 للقبضٍ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  (واهذافهبالتعرَف ثبلوحبكن  11

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  هحبكن االستئٌبف 11

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 اهيالوتساهي وغُر الوتس

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  االختصبص الٌىعٍ للوحبكن 12

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  االختصبص الوكبًٍ للوحبكن 13

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

اهن الوىاد القبًىًُخ  14

 للورافعبد

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

فٍ التعلُن التىضُحُخ الوسبًذح 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

دور االعالم فٍ قبًىى  15

 الورافعبد

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج 

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  التعرَف ثبلذعىي واهوُتهب 16

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

الجُبًبد االلساهُخ فٍ  17

 الذعىي

بء والوٌبقشخ والجراهج األلق

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الىاججبد الوٌسلُخ ، التقبرَر ، 

االهتحبًبد الشفىَخ والتحرَرَخ 

 .... الخ

األلقبء والوٌبقشخ والجراهج  شروط اقبهخ الذعىي 18

التىضُحُخ الوسبًذح فٍ التعلُن 

 الوتساهي وغُر الوتساهي

الوٌسلُخ ، التقبرَر ، الىاججبد 
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