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 ًَىذج وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 

 خبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انمبٌَٕ ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انمبٌَٕ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .4

 337PC/   ششذ لبٌَٕ اطٕل انًسبكًبد اندضائٛخ     اعى / سيض انًمشس .3

 ٕٚيٙ أشكبل انسضٕس انًزبزخ .2

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ  66 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 41/16/4619 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 
 أْذاف انًمشس .8
 

 
يٍ يؼشفخ انًفبْٛى االعبعٛخ فٙ انًمشس ٔانمذسح ػهٗ انشثظ ثُٛٓب ٔرطجٛمٓب ػًهٛبً، ٓذف ْزا انًمشس ٚ -1

 .ثبنذػٕٖ اندضائٛخ ٔيشازهٓب  رؼشٚف انطبنتفٙ خالل يؼبندخ يٕضٕػبرّ 
 انذفبع ػٍ انخظٕو ٔزمٕلٓىأعبنٛت  فٙ إنٗ انزؼًك اندبد انطبنت دفغ -4
ػهٗ انزفكٛش انًٕضٕػٙ ٔانجسش انؼهًٙ فٙ يخزهف يٕضٕػبد ْزا انًمشس ٔسفغ  ح انطبنتلذسرطٕٚش  -3

 .، ٔانمذسح ػهٗ رسهٛم انُظٕص انمبََٕٛخيغزٕٖ يهكخ رفكٛشِ انمبََٕٙ 
 فٙ انؼشاق ٔ ثؼض انذٔل انًمبسَخ. اندضائٙ انزؼّشف ػهٗ طجٛؼخ انزُظٛى انمضبئٙ -2
 انًٍٓ انمبََٕٛخ .اكغبة انطبنت يٓبساد رغبػذِ فٙ يًبسعخ  -5
 

 

 

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.
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 انزمٛٛى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔ ًمشسيخشخبد ان .9

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رضٔٚذ انطبنت ثفٓى ػبو ػٍ انذػٕٖ اندضائٛخ ٔيشازهٓب  -1أ

رؼشٚف انطبنت ثغٛش انذػٕٖ فٙ يشزهخ انزسمٛك ٔانًسبكًخ ٔاالخشاءاد انٕاخت ارخبرْب يٍ لجم  -4أ

 انغهطبد انمبئًخ ػهّٛ . 

 رؼشٚف انطبنت ثذٔس االدػبء انؼبو فٙ يشازم انذػٕٖ -3أ
 رؼشٚف انطبنت ثمٕاػذ االخزظبص اندضائٙ نهًسبكى انؼشالٛخ -2أ
 ثبنذػٕٖ اندضائٛخرذػٛى فٓى انطبنت ثطشق انطؼٍ  -5أ

 جشَبيح انخبطخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ   -ة 

 رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ َمذ ٔرسهٛم ٔرمٛٛى انمٕاػذ االخشائٛخ انخبطخ ثبنذػبٖٔ اندضائٛخ – 1ة 

 رأْٛم انطبنت َظشٚب ٔيُٓدٛب ٔػًهٛب اللبيخ انذػبٖٔ ٔيزبثؼخ اخشاءارٓب  – 4ة 

 انزشافغ  ٔانذفبع ػٍ انخظٕو فٙ انذػٕٖرؼضٚض لذسح انطبنت ػهٗ   - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًسبضشح .1
 انششذ ٔانزٕضٛر .4
 االعئهخ ٔاالخٕثخ .3
 انسهمبد انُمبشٛخ .2
 انزمبسٚش ٔانجسٕس .5

 طشائك انزمٛٛى      

 

 اخشاء اخزجبساد شفٕٚخ ٔرسشٚشٚخ. -1
 يشبسكخ انطبنت ٔرفبػهّ فٙ لبػخ انذسط. -4
 انًكهف ثٓب.اداء االَشطخ ٔانٕاخجبد  -3

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .

 رذػٛى  شؼٕس انطبنت ثضشٔسح اٌ ركفم االخشاءاد اندضائٛخ رسمٛك انمضبء انؼبدل انؼبخم -1ج         

 رًُٛخ انشؼٕس نذٖ انطبنت ثضشٔسح يُبطشح انسك ٔرمذٚظ زك انذفبع  -4ج

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًسبضشح .1
 انششذ ٔانزٕضٛر .4
 االعئهخ ٔاالخٕثخ .3
 انسهمبد انُمبشٛخ .2
 انزمبسٚش ٔانجسٕس .5
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 طشائك انزمٛٛى    

 

 اخشاء اخزجبساد شفٕٚخ ٔرسشٚشٚخ. -1

 يشبسكخ انطبنت ٔرفبػهّ فٙ لبػخ انذسط. -4

 اداء االَشطخ ٔانٕاخجبد انًكهف ثٓب. -3

 

 
   

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبسح انزمٛى ٔانُمذ -1د

 رٕظٛف انًظطهسبد -4د

 رٕطٛف انًُٓح -3د

 سثظ انًبدح ثبنٕالغ انؼًهٙ -2د
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 ثُٛخ انًمشس .16

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

تعرَف قاَىٌ اصىل  1أ 4 1

انًحاكًاث  انجزائُت 

 واهًُته

1-3-2 1-4-3 

تعرَف اندعىي انجزائُت  1أ 4 4

 وتحرَكها
1-3-2 = 

 = 2-3-1 جهاث تحرَك اندعىي 1أ 4 3
 = 2-3-1 انجرًَت انًشهىدة 1أ 4 2
اَقعاء انحق فٍ تحرَك  1أ 4 5

 اندعىي
1-3-2 = 

 = 2-3-1 اندعىي انًدَُت 4أ 4 6
 = 2-3-1 يباشرة اندعىي انًدَُت 4أ 4 7
 = 2-3-1 اَقعاء اندعىي انًدَُت 4أ 4 8
دور االدعاء انعاو فٍ  4أ 4 9

 اندعىي انجزائُت
1-3-2 = 

اععاء انعبػ انقعائٍ  4أ 4 16

 وواجباتهى
1-3-2 = 

انقىاعد االساسُت فٍ  4أ 4 11

 انتحقُق االبتدائٍ
1-3-2 = 

 = 2-3-1 انشهادة واحكايها 4أ 4 14
 = 2-3-1 انتفتُش واجراءاته 4أ 4 13
 = 2-3-1 انقبط وانتىقُف 2أ -4أ 4 12
قراراث انقاظٍ بعد اَتهاء  4أ 4 15

 انتحقُق
1-3-2 = 

  -3أ 4 16

 2ة -3ة -4ة -1ة

 = 2-3-4-1 انًحاكى انجزائُت واَىاعها

  -3أ 4 17

 2ة -3ة -4ة -1ة

 = 2-3-4-1 االختصاص وَقم اندعىي

 -3أ 4 18

 2ة -3ة -4ة -1ة

 = 2-3-4-1 اجراءاث انُظر فٍ اندعىي

  -3أ 4 19

 2ة -3ة -4ة -1ة

 = 2-3-4-1 انقىاعد انعايت فٍ انًحاكًت

 -3ة -4ة -1ة  -3أ 4 46

 2ة

انشهاداث وترتُبها 

 واجراءاتها
1-4-3-2 = 

 -3ة -4ة -1ة -3أ 4 41

  2ة

واستجىابه افادة انًتهى  1-4-3-2 = 

 -4ة -1ة  - 3أ  44

 2ة -3ة

انقراراث واالحكاو انصادرة 

 فٍ اندعىي انجزائُت
1-4-3-2 = 

 -3ة -4ة -1ة  -3أ 4 43

 2ة

 = 2-3-4-1 انحجز االحتُاغٍ

اندعاوي انًىجزة وانفصم   -3أ 4 42

 فُها
1-4-3-2 = 
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 انجُٛخ انزسزٛخ .11

عهٛى زشثخ ٔد.ػجذ االيٛش انؼكٛهٙ ،ششذ لبٌَٕ اطٕل د. ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 انًسبكًبد اندضائٛخ

عؼٛذ زغت هللا ػجذهللا ، ششذ لبٌَٕ اطٕل  .1 ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  4

 انًسبكًبد اندضائٛخ.

د.ثشاء يُزس كًبل ػجذانهطٛف ، لبٌَٕ اطٕل  .4

 انًسبكًبد اندضائٛخ.

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
يدالد انؼهٕو انمبََٕٛخ انظبدسح يٍ كهٛبد انمبٌَٕ فٙ  -

 اندبيؼبد انؼشالٛخ.

 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
http://www.moj.gov.iq    يٕلغ ٔصاسح انؼذل انؼشالٛخ 

http://iraqld.iq/       لبػذح انزُظًٛبد ٔانزششٚؼبد انؼشالٛخ 

http://www.iasj.net         انًدالد انؼهًٛخ االكبدًٚٛخ

 انؼشالٛخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 = 2-3-1 انحكى انجزائٍ 2ة -3ة - 1ة -2أ 4 45
االعتراض عهً انحكى  2أ 4 46

 انغُابٍ
1-3-2 = 

 = 3-4-1 انتًُُز واحكايه 2أ 4 47
 = 3-4-1 تصحُح انقرار انتًُُزٌ 2أ 4 48
 -3ة -4ة -1ة  -2أ 4 49

 2ة

 = 2-3-4-1 اعادة انًحاكًت

 -3ة -4ة -1ة  -2أ 4 36

 2ة

 = 2-3-4-1 اثار انطعٍ باعادة انًحاكًت

 انًمشس انذساعٙ  خطخ رطٕٚش .14

رسذٚش يغزٕٖ انًمشس ثشكم دٔس٘ ززٗ ٚؼكظ خذٚذ انمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ فٙ ظم انُشبط انًزضاٚذ فٙ  -1

 يدبل انؼًم انزششٚؼٙ.
 االعزفبدح يٍ ركُهٕخٛب  انًؼهٕيبد ٔاالَزشَذ . -4
 اػطبء انُشبط انجسثٙ اًْٛخ اكثش . -3
رخظٛض عبػبد ػًهٛخ نشثظ انًجبدئ انُظشٚخ ثبندبَت انؼًهٙ ، ٔاالعزؼبَخ ثبنًخزظٍٛ يٍ انمضبح  -2

 . انًسبكى اندضائٛخٔانًغزشبسٍٚ فٙ 

 

http://www.moj.gov.iq/
http://www.moj.gov.iq/
http://iraqld.iq/
http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/

