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 هين عودة التويويأ.م.د. خليفت إبرا                                                                                                                                         
 عويد كليت القانوى والعلوم السياسيت                                                                                                                                     

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ﴾ وَانَّزِيٍَ أُوذُىا انْؼِهْىَ دَسَجَاخٍيَشْفَغِ انهَّهُ انَّزِيٍَ آَيَنُىا يِنْكُىْ   ﴿
 انهَّهُ انْؼَظِيىُ صَذَقَ                                                                 

 ٌأل نكر انؼهًي، واإلتذاع انرطىس ذثؼس احلشكح ٌوأ ، انؼهًيح املسريج سكة ػٍ انرخهف يىسز انؼهًي اجلًىد تاٌُ ينا امياَاً

 انرؼهيىو انرطىيش شؼثح دوس ذفؼيم ػهى وذفاٌ حشص وتكم كهيرنا دأتد سثك مما اَطاللاً مبمذياهتا، يشهىَح شياءاأل جىاهش

 وَيم املؼاسف تهىؽ ىلإ وصىالً املهاساخ وذنًيح انماتهياخ ذطىيش يٍ انؼايل انرؼهيى سهى يف مهيحأ يٍ هلا ملا ورنك املسرًش

 انكادس ضًٍ يف انذونح يىظفي ذؼشيف تغيح انرخصصيح انذوساخ يٍ تانؼذيذ كهيرنا لايد نكر جمأ ويٍ واملشاو املطانة

 ملا فخش فكهنا نزا ،ذؼذيالً وأ نغاءإ سىاء انمىاَني يٍ يسرجذ هى ػًا فضالً وواجثاخ حمىق يٍ ػهيهى ويا ياهلى اجلايؼي

. جذيذج أفاق حنى األيم تنا يشذمي َفسه انىلد يف انؼهًي انصؼيذ ػهى جناصاخإ يٍ املسرًش انرؼهيى و انرطىيش شؼثح لذيره

 يٍ وانيت انفشديح انزاخ نرطىيش نكور احلياج، اسرًشاسيح فهسفح ػهى يمىو املسرًش انرؼهيى ٌأ ننا يرثني ساتماً ركشَا  ومما

 حشيره نهفشد يريح املسرًش انرؼهيى فأٌ وػهيه االخرصاص جمال يف جذيذ هى يا كم مبراتؼح اجملرًغ ذطىيش ىلإ َرىصم خالهلا

 .احلياج ترىلف اال يرىلف وال تاسرًشاس ويؼاسفه خرباذه وجتذيذ يسرطيغ يا لصىأ ىلإ انىصىل يف ويىاهثه لذساذه وذطهك

 وتشكاذه اهلل وسمحح ػهيكى وانسالو
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  السياسيت والعلوم القاوون كليت تأسيس عه وبذة

بوصفو قسمًا ملحقًا بكلية الًتبية  (9333)سنة مت استحداث قسم القانون 
وشهد تأسيسها  (2002)نسانية بعد ذلك مت تطوير القسم وذلك يف سنة اإلللعلوم 

د   هتخطوة تقدمية يف رلال تقدم إنشاء كليات متخصصة يف جامعة دياىل حيث 
اجملتمع  ءىل ادلسامهة يف تنظيم وبناإسياسية منذ تأسيسها الكلية القانون والعلوم 

 ،وذكوراً  العراقي عن طريق نشر الثقافة القانونية بني أبناء اجملتمع من الشباب إناثاً 
هبد  بناء دولة يسودىا القانون ويضمن جلميع أبناء اجملتمع حقوقهم ووجباهتم 
وكذلك تضمن للجميع العدالة واألمن وادلساواة مسًتشدين بذلك هبدى ديننا 

رج  الدفعة زبوقد  .ول كتاب قانون مكتوبأاحب اإلسالمي وحبضارة العراق ص
مث بعد ذلك مت استحداث (.2002 – 2002)سنة  من طلبتها وىل يف الكليةاأل

 (.2003)قسم العلوم السياسية سنة 

من الشعب ادلهمة  واليت تعترب (،2002)نشاء شعبة التعليم ادلستمر سنة إمت  
موظفي الدولة داخل اجلامعة تطوير للدور الفعال واالجيايب يف  يف الكلية وذلك نظراً 

ن فائدة ملشعبة اها تويف دوائر احملافظة وتعريفهم بكافة جوانيب القانون وأيضًا دلا حقق
شريعية يف كافة تاررين يف كليتنا من شلارستها ومواكبة التطورات اللألساتذة واحمل

   .اجملاالت
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 قسن القاوونوبذة عه 

ن تأسيس كلية القانون إمنا جاء للحاجة ادلاسة ذلذا القسم احليوي والفعال يف متابعة رخ إ
ون لعموم كاديمية والثقافية والقانونية ومراعاة التطور احلاصل يف كليات القانادلعلومات وتنمية الثقافة األ
ث والتطوير من ادلؤسبرات ن القسم لو الدور يف ادلشاركة الفعالة يف البحأحد أالقطر كما ال خيفي على 

العلمية والندوات والدورات التدريبية اليت تقيمها الكلية مع حاالت التواصل العلمي مع الكليات 
 .لعلميةاذبارهبم وخرباهتم  األخرى ادلناظرة ذلا لالستفادة من

 
 أهداف القسن

 .لقانونيةم امن ادلعرفة يف رلال اختصاصاهت إعداد الطالب وتأىيلهم وتزويدىم دبستوى عال -9
 .عداد البحوث اليت تسهم رفع ادلستوى القانوينالعلمي وحثهم على ادلشاركة يف إالنهوض بالواقع  -2
 .تشجيع النشاطات الثقافية والعلمية والقانونية وغريىا  -2
 .إعداد كادر قانوين متخصص خيدم مجيع دوائر احملافظة  -2
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 اخلطة السنوية لدروات قسن القانون

 4102 – 4102للعام الدراسي 
 

 أخالقيات الوظيفة العامة سم الدروةأ
 6/9/2092 – 2 موعد الدورة
 ثالثة أيام مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 م.م. شهالء سليمان زلمد أسم احملارر

 ىد  الدورة

 دبوظفيها دارةاإل ثقة تعكس اليت النجاح أساسيات من العامة الوظيفة أخالقيات تعد
 تطوير إىل سيقود العامة الوظيفة بأخالقيات فااللتزام هبا، اجملتمع ثقة وكذلك وأجهزهتا
  ضلو ادلهنة أخالقيات بعناصر لاللتزام ادلوظف يوليو الذي االىتمام ويعكس ادلوظفني
 وانطالقاً  وذلذا. اإلدارة مسعة على مباشر بشكل سلباً  سيؤثر وبعكسو والنزاىة، الشفافية

 واجلهاز ادلوظف على االجيايب وتأثريىا العامة الوظيفة بأخالقيات االلتزام أمهية من
 :إىل تسعي الدورة فهذه اإلداري

 وفق ادلوظف وواجبات الوظيفي السلوك وقواعد العامة الوظيفة بأخالقيات التعريف-9
 .ادلعتمدة واألنظمة القوانني
 الفساد وزلاربة األداء ربسن على العامة الوظيفة بأخالقيات  االلتزام ثرأ مدى بيان-2

  .اإلداري

 منهاج الدورة

 .ومصادرىا وعناصرىا العامة الوظيفة أخالقيات مفهوم ربديد:  األول اليوم-
 لقانون وفقاً  ادلوظف وواجبات وقيمتها الوظيفة السلوك قواعد ربديد:  الثاين اليوم-

 .سلالفتها جزاء عن فضالً  ،م9339 لسنة 92 رقم الدولة موظفي انضباط
 األداء ربسني على العامة الوظيفة بأخالقيات االلتزام ثرأ بيان ربديد:  الثالث اليوم-

 .اإلداري الفساد حاالت وتقليل
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 2002 العراق دستور يف والتنفيذية التشريعية السلطة اختصاصات أسم الدروة
 90/2/2092-2 موعد الدورة

 ثالثة أيام الدورةمدة 
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 أ.م.د. أمحد فارل حسني أسم احملارر

 ىد  الدورة
 العراق دستور نصوص خالل من  والتنفيذية التشريعية السلطتني باختصاصات التعريف
2002 

 منهاج الدورة
 .2002 دستور عن مقدمة:  األول اليوم-
 .التشريعية السلطة اختصاصات:  الثاين اليوم-
 .التنفيذية السلطة اختصاصات:  الثالث اليوم-

 

 االلكًتونية اجلرائم مواجهة يف العراقي القانون فعالية مدى أسم الدروة
 2092/ 2/ 91 -92 موعد الدورة
 ثالثة أيام مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 جاسم م. محدي تايو أسم احملارر
 فيو والقوة الضعف مواطن بيان حيث من العراقي اجلنائي القانون تطوير ىد  الدورة

 منهاج الدورة
 .اليومية احلياة يف امهيتو ومدى االنًتني  تطور عن سلتصرة نبذة:  األول اليوم-
 .وأنواعها االلكًتونية اجلرائم ماىية:  الثاين اليوم-
 .االلكًتونية اجلرائم مواجهة يف اجلنائي القانون صالحية مدى:  الثالث اليوم-
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 العراقية اجلنسية اكتساب يف النية حسن مبدأ عن تطبيقية دراسة أسم الدروة
 2092/ 2/ 2 -2 موعد الدورة
 أربعة أيام مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 م.م. رغد عبد األمري مظلوم أسم احملارر

 ىد  الدورة

 يرغب شلن معنية شروط توفر ومدى اجلنسية بأمهية ادلشًتك لتعريف
 ىليتوأ ومدى وسريتو نيتو حسن وثبوت العراقية اجلنسية باكتساب
 وواجبات حبقوق للتمتع مؤىالً  يكون حبيث اجلنسية ىذه الكتساب
 .للجنسية ةادلاضل الدولة تلك

 منهاج الدورة

 يف توفره ومدى النية حسن وماىية اجلنسية ماىية :األول اليوم-
 . العراقية  اجلنسية مكتسب

 العراقية اجلنسية اكتساب يف النية حسن توفر حاالت : الثاين اليوم-
 اجلنسية وقانون 9362 لسنة 22 رقم العراقية اجلنسية قوانني وفق

 .النافذ 2006 لسنة 26 رقم العراقية
 .اجلنسية اكتساب يف النية حسن نفاءإ حاالت :  الثالث اليوم-
 اكتساب يف النية حسن احلاالت التطبيقي اجملال اليوم الرابع : -

 العراقية. اجلنسية
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 االنسان حلقوق الدولية الشرعية أسم الدروة
 2092/  2/  92 – 92 موعد الدورة
 يومان مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 عباس الرحيم عبد الباسط عبد م.م. أسم احملارر

 ىد  الدورة

 يف مرتكز اىم تعد واليت االنسان الدولية بالشرعية ادلشًتك تعريف
 االنسان احلقوق العادلي االعالن تتضمن واليت االنسان حقوق مسرية
 واالقتصادية والسياسية ادلدنية للحقوق الدوليتني بني والعهد 9322

 بني الربط من ادلشًتك سبكني  ذلك عند فضالً  والثقافية واالجتماعية
 بناء على الًتكيز وكذلك .االنسان حقوق مواثيق يف الوارد النص

 احلقوق بتلك ادلؤمنة االنسانية الشخصية

 منهاج الدورة
 االنسان. حلقوق العادلي لإلعالن ادلعنوية السلطة:  األول اليوم-
 مسرية يف التحول ..9366 لعام الدوليني العهدين:  الثاين اليوم-

 االنسان. حقوق
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 االنضباطية العقوبة فرض بعد ادلوظف رمانات أسم الدروة
 2092/ 2/ 2 – 2 موعد الدورة
 أيام ثالثة مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 زلمد سليمان شهالء. م.م أسم احملارر

 ىد  الدورة

 على باالعًتاض وادلتمثلة رماناتو ىمأ من بضمانة ادلوظف تعريف
 مكفول حق التقاري يف ادلوظف فحق االنضباطية، العقوبة فرض قرار
 اليت لألوراع وفقاً  الإ ذلك جيري ال ولكن والقانون، الدستور كلفو
 دلراده يصل حىت معنية خطوات يتبع نأ ادلوظف وعلى القانون رمسها
 ما وىذا حقو، نيل يف فرصتو ادلوظف على تضيع قد ذلك وخبال 
 .الدورة ىذه بيانو اىل تسعى

 منهاج الدورة

 فررها وكيفية االنضباطية بالعقوبات ادلشًتك تعريف :األول اليوم-
 لسنة 92 رقم العام والقطاع الدولة موظفي انضباط لقانون وفقاً 

 .م9332
 . وشروط االداري التظلم مفهوم : الثاين اليوم-
 وامام ادلوظفني قضاء زلكمة امام للطعن التطرق :الثالث اليوم-

 . العليا االدارية احملكمة
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 قسن العلوم السياسيتوبذة عه 

 كلية عليها يطلق أصبح اليت القانون كلية رحاب يف 2003 سنة السياسية العلوم قسم تأسس
 يف البكالوريوس درجة الطالب نحدب تنتهي سنوات ربعأ للقسم الدراسة مدة .. السياسية والعلوم القانون

 .السياسية للعلوم العام االختصاص
 

 أهداف القسن
 

 .والدولية واإلقليمية احمللية اإلحداث ربليل على قدرهتم لرفع العلمية بادلعرفة الطلبة تزويد -9
 اجملتمع ومنظمات والصحفية اإلعالمية ادلؤسساتو  الدبلوماسي بالسلك للعمل اخلرجيني عدادإ -2

 .ادلدين
 .االخر والرأي بالرأي واأليمان والتسامح احلوار لغة تعميق  -2
 .وشعبو وطنو قضية بعدالة مؤمن مثقف جيل إعداد خالل من ادلدنية والدولة ادلواطنة روح تعميق  -2
 الدولة للمؤسسات اإلنسان وحقوق الديمقراطية وررورات السياسي الوعي تعزيز يف اإلسهام  -2

 .اعاله اجملاالت يف التثقيفية دوراتال فتح خالل من احملافظة يف العامل
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 اخلطة السنوية لدروات قسن العلوم السياسية

 4102 – 4102للعام الدراسي 

 

 القرار صنع دورة أسم الدروة
   2092/ 2/ 22 – 93 موعد الدورة
 يامأ  ةربعأ مدة الدورة
 ألف دينار( مخسون 20.000) بدل االشًتاك
 جاسم مؤيد عماد .د.م.أ أسم احملارر
 زماتاأل دلواجهة القرارات ازباذ مهارات على وادلوظفني اإلدارية القيادات تدريب ىد  الدورة

 منهاج الدورة

 .القرار صنع ماىية :   األول اليوم-
 .القرار صنع عمل يف ادلؤثرة العوامل :    الثاين اليوم-
 .السياسي القرار صنع عمل يف ادلسامهة ادلؤسسات :  الثالث اليوم-
 .تطبيقية مناذج :   اليوم الرابع-

 التفاوض فن أسم الدروة
 2092/ 2/ 92 – 90 موعد الدورة
 يامأ مخسة مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 خليل ذياب إمساعيل .م.م   –  جاسم مؤيد عماد .د.م.أ أسم احملارر
 .عمل يأ إلصلاح الالزمة التفاوض مهارات ادلشًتكني امتالك ىد  الدورة

 منهاج الدورة

 .التفاوض دبفهوم التعريف:  األول اليوم-
 .ادلفاورات انواع:  الثاين اليوم-
 .التفاوض مهارات:  الثالث اليوم-
 .الناجح ادلفاوض شروطاليوم الرابع : -
 .الدورة يف للمشًتكني تطبيقية مناذجاليوم اخلامس : -
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 احلزبية بالنظم وعالقتها االنتخابية النظم أسم الدروة
 2092/ 2/ 93 – 91 موعد الدورة
 أيام  ثالثة مدة الدورة
 ( مخسون ألف دينار20.000) بدل االشًتاك
 فارل الكرمي عبد شاكر  أ.م.د. أسم احملارر

 احتساب على مهارات االنتخابات ميدان يف ادلشتغلني تدريب ىد  الدورة
 االنتخابية االصوات

 منهاج الدورة

 االنتخابية. النظم ماىية :  األول اليوم-
 - النسيب التمثيل نظام  - االنتخابية االنظمة انواع :  الثاين اليوم-

 النظم يف االنتخابية النظم أثر -االنتخابية  والدوائر االنتخابية القوائم
 احلزبية.
 . تطبيقية مناذج :  الثالث اليوم-
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 عمادة كلية القانون والعلوم السياسية
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 لاػح االجرًاػاخ

 

 

 

 

 

 

 لاػح اننذواخ
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