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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 المدخل لدراسة القانون 

 . التدريسي المسؤول2 د. شيرزاد عزيز سليمانأ. 

 . القسم/ الكلية3 الشريعة، كلية العلوم اإلسالمية

   sherzad.sulaiman@su.edu.krdيميل:الا

   07504488532رقم الهاتف:

 . معلومات االتصال: 4

 

 3النظري 

  

)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

 خالل االسبوع

 

 

  

 . عدد ساعات العمل6 ساعات 4( مدى توفر التدريسي للطلبة خالل االسبوع)

 

 (course code) . رمز المادة7  

ە لاستاذ المادة يحمل شهادة الدكتوراه  في القانون الخاص، واالختصاص الدقيق 

 نياستاذ القانون المديقع ضمن القانون المدني بالدرجة األساس، وهو يحمل لقب 

، لە  مجموعة من البحوث األكاديمية المنشورة في المجالت 2021منذ سنة 

بية د القانون باللغة العرالمحكمة في إقليم كوردستان، وقد دّرس العديد من موا

ن منها المدخل لدراسة القانون، وتاريخ القانون، ونظرية اإللتزامات، والقانو

ذلك وكالتجاري، والمرافعات المدنية، والحقوق العينية ، والقانون الدولي الخاص، 

سم قية في درس باللغة اإلنكليزية في كلية القانون وحاليا يدرس اللغة اإلنكليز

ير كان تدريسه على مستويات مختلفة من البكلوريوس الى الماجستالشريعة، 

ثم  يد ومنوالدكتوراه، وترقى في المراتب اإلدارية من مقرر قسم الى معاون العم

ه ة سيرتأربيل، ويمكن متابع -استلم عمادة كلية القانون في جامعة صالح الدين

 :Linkedinالعلمية في المواقع اآلتية: 

https://www.linkedin.com/pub/dr-sherzad-azeez-sulaiman/44/405/29b 

Researchgate: 

https://www.researchgate.net/profile/Sherzad_Sulaiman 

Google site: 

-azeez-sherzad-https://sites.google.com/a/su.edu.krd/dr
sulaiman/home 

االكاديمي  . البروفايل8

 للتدريسي
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 . المفردات الرئيسية للمادة٩ 

Keywords 

 . نبذة عامة عن المادة10

 اهمية دراسة المادة: 

ي في بالمفاهيم التي تؤهلهم للمض لثانيةأهمية هذا المنهج  يتمثل في رفد طلبة المرحلة ا

نفس  تتناول الشرعية، والمقارنة بينها وبين المفاهيم القانونية التي  العلومدراسة 

ى عالم المدخل للدخول ال أنە بمثابة وع كما يتبين من العنوان الرئيسيالموضوع، فهذا الموض

ا فإن ، لذبالقانونة  قالقانون، فبدون هذا المنهج يستعصي على الطلبة فهم المواضيع المتعل

ر غي أهميتە هي بمثابة أهمية الباب الى الدار، فبدونە قد يضطر الشخص الى التشبث بمنافذ

 سهلة للدخول.

 استيعاب المفاهيم االساسية للمادة: 

لمضي هذا المنهج يساعد الطالب على استيعاب المفاهيم األساسية للمادة، وهو يحفزهم على ا

 في اإلستزادة في السنوات المقبلة.

 مبادئ ونظريات المادة: 

 مصادر القانون الرسمية وغير الرسمية. مبادئ ونظريات هذه المادة تنبثق

 معرفة سليمة لالجزاء الرئيسية للمادة: 

لقانونية هذا المنهج يؤدي الى تيسير استحصال هذا العلم و اإللمام بالخطوط العريضة للعلوم ا

 في سبيل الحصول على أجزاء هذا العلم بشكل سليم.

 تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف 

 لب للدخولالمعرفة القانونية، وفي النهاية يؤهل الطا يأمل من هذه المادة  أن  تؤدي الى بناء

 فراغ الذي ينشأ في مجال تخصص الشريعة اإلسالمية.لفي سوق العمل وسد ا

 :أهداف المادة .11
فاهيم ارات حول المالى طالب الشريعة اإلسالمية وبناء مه المفتاحيةتهدف هذه المادة الى ايصال المعلومات      

 الرئيسية التي تستخدم في مجال العلوم الشرعية،والمفردات 
 
ج عنه ي الذي ينتوإمكانية مقارنتها في بعض الجوانب مع القانون في سبيل المساعدة على توفير المناخ اإليجاب 

 التفاعل بين المفاهيم الشرعية والقانونية، والوصول الى ما يخدم المجتمع.

 الطالب:. التزامات ١2
 

ن خالل مذه المادة يلتزم الطالب في سياق تكملة متطلبات هذه المادة التفاعل مع األستاذ خالل الحصص المخصصة له
 وكذلكسبوع. ومتابعة المحاضرات األلكترونية ساعة في االالحضور الى الحصص الدراسية ساعتين في األسبوع، 
لمفاهيم ات حول تلك المعلوما شكل عناصر جوهرية في بناءانجاز التقارير التي يطلبها األستاذ حول المفاهيم التي ت

 التي يتضمنها المنهج.

 . طرق التدريس13

ا العلم، يستعين استاذ المادة في  إيصال هذه المعلومات الى الطالب من خالل مطالبتهم بمراجعة مصادر إستقاء هذ

يكتب بە،  منها اللوحة البيضاء، والقلم الذي وكذلك استخدام الوسائل التعليمية التي تسهل ايصال تلك المعلومات،

ة في وكذلك يستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل الكومبيوتر و داتاشو، في سبيل عرض المعلومات األساسية المدرج

 الباوربوينت...وأية وسيلة أخرى تساعد على تسهيل استقبال هذه المعلومات.

 

 

 

 . نظام التقييم14

و ،  (quizzes )ي هذا السبيل يخضعون الى طرق تقييم متعددة منها اجراء امتحانات يوميةمن المعلوم أن الطالب  ف
  %40أخرى فصلية، ويطلب منهم كتابة التقارير أو المقاالت التي تبني قدراتهم في هذا المجال مجموعها تكون على 
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 .من الدرجات %60درجة واإلمتحان النهائي يكون على 
 

 

 
 :الطالبنتائج تعلم . 15

سة بالمفاهيم التي تؤهلهم للمضي في درا الثانيةالمنهج رفد طلبة المرحلة  ينتج عن هذا

ضوع، فهذا التي تتناول  نفس المو الشرعية، والمقارنة بينها وبين المفاهيم القانونيةالعلوم  

هذا  أنە بمثابة المدخل الى عالم القانون، فبدون وع كما يتبين من العنوان الرئيسيالموض

ابة بالشريعة، لذا فإن أهميتە هي بمث قةالمنهج يستعصي على الطلبة فهم المواضيع المتعل

 وهو أهمية الباب الى الدار، فبدونە قد يضطر الشخص الى التشبث بمنافذ غير سهلة للدخول.

يساعد الطالب على استيعاب المفاهيم األساسية للمادة، وهو يحفزهم على المضي في 

لمام هذا المنهج يؤدي الى تيسير استحصال هذا العلم و اإل السنوات المقبلة. اإلستزادة في

كما  بالخطوط العريضة للعلوم القانونية في سبيل الحصول على أجزاء هذا العلم بشكل سليم.

هل تؤدي الى بناء المعرفة الشرعية والقانونية، وفي النهاية يؤ يأمل من هذه المادة أن

  .فراغ الذي ينشأ في مجال تخصص الشريعة اإلسالميةلالعمل وسد ا الطالب للدخول في سوق
 . قائمة المراجع والكتب16

 المراجع الرئيسية 

 .2011عبدالباقي البكري، و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون. المكتبة القانونية  -1

 المراجع المفيدة 

 قانون.لدراسة المدخل الاي كتاب آخر حول 

  ومصادر االنترنيتالمجالت العلمية: 

 ر.المكتبة الشاملة، والجامع الكبير، ومكتبة المصطفى، والمكتبة الوقفية، وأي موقع آخ

 
 اسم المحاضر

 أ.م. د. شيرزاد عزيز سليمان
 . المواضيع17

نونية تكون المواضيع في مجال الخطوط العريضة التي تتناولها العلوم الشرعية والقا

 على سبيل المدخل اليها.

 اسم المحاضر:

 د. شيرزاد عزيز سليمان أ. 
 بمجموع 

 األسبوع تبدأ من( )ساعتين

  االولاالول من الكورس 
 

 وتنتهي في
 15/1/3220  

 

 التعريف بالمادة
 تعريف القانون وخصائصه

 عالقة القانون بالدين
 التمييز بين القواعد القانونية والقواعد اإلجتماعية األخرى

 المفاهيم األخرى اإلسالمية وتمييزه عنتعريف الشريعة 
 مصادر القانون
 أقسام القانون

 الفصل األولالسعي/ امتحان 
 تقسيمات قواعد القانون

 العالقات التي تخضع للقانون العام
 العالقات الدولية

 الدستور
 نظرية الحق

 الحقوق الشخصية
 الحقوق العينية
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 اإلمتحان النهائي

 التطبيقية )إن وجدت(. المواضيع 18 التوجد

دالتوج  

 

 

 التوجد

 

 

 

 

 

  االختبارات. 1٩

اذا ...؟ في هذا النوع من االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كـ: وضح كيف، ماهي اسباب ...؟ لم: . انشائي1

 كيف...؟ مع ذكر االجوبة النموذجية لالسئلة. يجب ذكر امثلة.

يتم ذكر جمل قصيرة بخصوص موضوع ما ويحدد الطالب في هذا النوع من االختبارات : . صح أو خطأ2

 صحة أو خطأ هذه الجمل. يجب ذكر امثلة.

ل جانب او اسفبفي هذا النوع من االختبارات يتم ذكر عدد من العبارات او المفردات : . الخيارات المتعدده3

 جملة معينه ويقوم الطالب باختيار العبارة الصحيحه. يجب ذكر امثلة.

 

 
 

 مالحظات اضافية:. 20

ا كان يود هنا يذكر التدريسي اية مالحظات لم يتم التطرق اليها في هذا النموذج الخاص بكراسة المادة وخصوصا اذ 

 اغناء الكراسة بمالحظات قيمة تفيد في المستقبل.

 
 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء21
وى يجب مراجعة كراسة المادة وتوقيعها من قبل نظير للتدريسي صاحب الكراسة. على النظير ان يوافق على محت

 الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة. 

ساعد او م)النظير هو شخص لديه معلومات كافيه عن الموضوع الذي تدرسه ويجب ان يكون بمرتبة االستاذ او االستاذ 

 خبير في المجال التخصصي للمادة(.  مدرس او

 
  

 
 

  

 


