توصٌف برنامج لٌسانس
(عام )0200/0202
معلومات أساسٌة :

 1ـ اسم البرنامج  :ليسانس الحقوق
 2ـ طبيعة البرنامج :

( أحادى** )

( ثنائى )

( ثالثى )

األقسام المسئولة عن البرنامج  :جميع االقسام
تاريخ إقرار البرنامج 2212 / 1 / 11 :
معلومات متخصصة :
 0ـ األهداف العامة للبرنامج :

 1/ 1تكٕ ٍٚانًؼبسف انهبََٕٛخ ثبإلصبطخ ثأطٕل انهٕاَ ٔ ٍٛانُظشٚبد انؼبيخ انهبََٕٛخ ٔ
انكهٓٛخ.
 -2/1إكسبة انطالة انهذسح ػهٗ انتطجٛم انهبََٕ ٙيٍ خالل تكسٛش ٔ تضهٛم انُظٕص
انهبََٕٛخ.
 -3/1انهذسح ػهٗ اإلنًبو ثبنتطٕساد ٔ انتطجٛهبد انهبََٕٛخ ثًب ٚتٕاقم يغ يتطهجبد وٕل
انؼًم.
 0ـ المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج :
بنهاٌة هذا البرنامج ٌكون الطالب قادرا علً ان-:
أ ـ المعرفة والفهم :

أٚ -1-ؼشف انًجبدئ االوبؤ ّٛانُظشٚبد انهبََٕ ّٛانًختهكّ.
أٚ -2-زكش االوس انتٚ ٙهٕو ػهٓٛب انُظبو انذوتٕس٘ ٔانُظبو انهبََٕ.ٙ
أٚ -3-ششس دٔس انهبٌَٕ ٔيشاصم تطٕسِ ٔاًْٛتّ ق ٙثُبء انًزتًغ.
أٚ -4-تؼشف ػهٗ يجبدئ انُظبو انهبََٕ ٙانًظش٘ ٔ انُظى انهبََٕٛخ انًهبسَخ.
أٚ-5-ظف انتطٕساد االنتظبدٚخ ٔ االرتًبػٛخ ٔ انؼهًٛخ ٔ ػالنتٓب ثبنتطٕس انهبََٕ.ٙ
أٚ -6-تؼشف ػه ٙيجبدئ انششٚؼخ اإلواليٛخ ثبػتجبسْب انًظذس انشئٛس ٙنهتششٚغ.
أٚ -7-ؼشف يجبدئ انتزبسح ٔ االتكبنٛبد ٔ انًُظًبد انذٔنٛخ.
أٚ -8-ؼشف نٕاػذ انجضج ٔ انتضهٛم انهبََٕ ٔ ٙأوبنٛت انظٛبغخ انهبََٕٛخ.
أٚ -9-هى ثبنهٕاػذ انضبكًخ ٜداة ٔ أخالنٛبد انًُٓخ.
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ب ـ القدرات الذهنٌة :

ةٚ -1-كسشانُظٕص انهبََٕٛخ تكسٛشا وهًٛب ٔ ٚستُجظ يب ُٚطجم يُٓب ػهٗ انٕنبئغ يضم
انجضج.
ةٚ -2-ضهم انٕنبئغ قٗ انًسبئم انهبََٕٛخ انًختهكخ.
ةٚ -3-هشس انضهٕل انًُبوجخ نهًشبكم انهبََٕٛخ يٍ خالل انجضج ٔانتضهٛم.
ةٚ -4-ستخهض االتزبْبد انهضبئٛخ انضذٚخخ ق ٙانهضبٚب انًختهكخ.
ةُٚ -5-هذ ٔ ٚؤٚذ سأ ّٚثبنضزذ انهبََٕٛخ.
ةٚ -6-كشل ث ٍٛاالرشاءاد انزُبئ ّٛانًختهكّ.
ةٚ -7-هٛى انؼالنبد االنتظبد ّٚانذٔن.ّٛ
ج ـ المهارات :
ج أ .مهارات مهنٌة وعملٌة :

ج أٚ - 0.كتت انتهبسٚش ٔ يزكشاد انذقبع.
ج أٚ -2.تشاقغ ايبو ْٛئبد انهضبء ٔانتضكٛى.
ج أٚ -3 .زشٖ انًكبٔضبد ثضشقٛخ ػبنٛخ.
ج أٚ -4 .ظٛغ انذػبٖٔ ٔ انشكبٖٔ قٗ انهضبٚب انًختهكخ.
ج أٚ -5.طٕس طشل طٛبغّ انؼهٕد ٔتهذٚى االوتشبساد.
ج أٚ -6.ج ٍٛطشل انطؼٍ قٗ االصكبو ٔانتظهى يٍ انهشاساد انًختهكخ
ج أٚ -7.كتشف انهٕاػذ انجذٚهخ نهتٕقٛم ٔانتضكٛى.
ج أٚ -8 .خطظ ٔٚشبسو قٗ االَشطّ انجضخ ّٛق ٙيزبل انهبٌَٕ.
ج ب  .مهارات عامة :

ج ب ٚ -1.ؼًم ثشٔس انكشٚم ق ٙانًزبل انهبََٕ.ٙ
ج ب ٚ -2.تٕاطم ثكؼبنٛخ يغ األخش.ٍٚ
ج ب ٚ -3.ستخذاو انضبوت اٜنٗ ق ٙيزبل انؼًم انهبََٕ ٔ ٙانجضج ٔانتضهٛم .
ج ب ٚ -4.شبسو قٗ انًُبنشبد ٔٚضتشو ٔرٓبد َظش االخش.ٍٚ
ج ب ٚ -5.ستخذو االططالصبد انهبََٕٛخ انًُبوجخ.
ج ب ٚ – 6.تؼهى راتٛب ٔثظٕسح يستًشح.
ج ب ٚ – 7.تجبدل انًؼهٕيبد ٔانخجشاد يغ االخش.ٍٚ
ج ب ٚ – 8.ؼجش ػٍ سأ ّٚثٕضٕس قٗ انًسبئم انخالقٛخ .
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 3ـ المعاٌٌر األكادٌمٌة :

الوىاصفبد الؼبهخ لخشَح كلُخ السقىق
1/3انشثظ ث ٍٛقشٔع انهبٌَٕ انًختهكخ ٔتطجٛهبتٓب .
 2/3اكتسبة انًؼبسف انهبََٕٛخ راتٛب يٍ يظبدسْب انًتُٕػخ (انًؤنكبد  ،األصكبو ،
انذٔسٚبد  ،انٕوبئظ االنٛكتشَٔٛخ).
3/3تهٛٛى انزاد ٔانتٕاقم يغ اصتٛبربد وٕل انؼًم ٔيشاػبح أخالنٛبد ٔآداة انًُٓخ
4/3إرشاء األثضبث ٔكتبثخ انتهبسٚش ٔانًزكشاد
5/3انهذسح ػهٗ ػشع ٔرٓخ َظشِ ٔتأٛٚذْب ثبنضزذ انهبََٕٛخ إلنُبع اٜخش ٍٚثهغخ وهًٛخ
6/3اوتٛؼبة يٓبساد انتكبٔع ٔأوبنٛجّ ٔيٍ نّ انضم ق. ّٛ
 7/3انًشاقؼخ أيبو انًضبكى ْٔٛئبد انتضكٛى .
8/3طٛبغخ انٕحبئم انهبََٕٛخ ٔانهٕأَ ٍٛانهشاساد انزًٕٓسٚخ ٔانهٕائش ٔتهذٚى
االوتشبساد
9/3اوتٛؼبة انتطجٛهبد انهضبئٛخ ٔقًٓٓب.
11/3يتبثؼخ األثؼبد انهبََٕٛخ ٔانتطٕساد االنتظبدٚخ ٔانتزبسح انذٔنٛخ .
11/3انتٕاطم ثهغخ أرُجٛخ ٔاصذح ػهٗ األنم .
12/3اوتخذاو انٕوبئم انتكُٕنٕرٛخ انضذٚخخ ق ٙاالتظبل .
4ـ مقارنة ما ٌقدمه البرنامج من نتائج تعلٌمٌة مستهدفة مع المعاٌٌر المرجعٌة
أ ـ المعرفة والفهم :
المعاٌٌر األكادٌمٌة
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة

للبرنامج والتى تتوافق مع
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة
القٌاسٌة

المقررات التى تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة
القٌاسٌة

أ1-األوس انتٚ ٙهٕو ػهٓٛب انُظبو
انذوتٕس٘ ٔانُظبو انهبََٕ. ٙ

أ2

النظم السٌاسٌة والقانون الدستورى،
مدخل علوم قانونٌة

أ2-دٔس انهبٌَٕ ٔيشاصم تطٕسِ
ٔأًْٛتّ ق ٙثُبء انًزتًغ .

أ3

مدخل قانون ،تارٌخ قانون ،علم االجرام والعقاب،
أحوال شخصٌة لغٌر المسلمٌن

أ3-انًجبدئ األوبوٛخ ٔانُظشٚبد
ٔاالتزبْبد انهبََٕٛخ ( ق ٙيختهف
قشٔع انهبٌَٕ ) .

أ1

قانون العقوبات (القسم العام) ،إجراءات جنائٌة،
قانون إدارى ،مرافعات ،مدخل قانون ،قانون مدنى
(مصادر االلتزام) ،قانون دولى عام ،قانون تجارى،
قانون دولى خاص ،قضاء إدارى ،عقود أدارٌة،
قانون العمل والتؤمٌنات.
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أ4-انتطٕس انسٛبؤ ٙاالنتظبد٘
ٔانتكُٕنٕرٔ ٙأحشِ ػهٗ انككش
انهبََٕ.ٙ

أ5

مبادىء اقتصاد ،نظم سٌاسٌة ،اقتصاد سٌاسى،
تشرٌعات بٌئٌة ،مالٌة عامة وتشرٌع ضرٌبى،
قانون تجارى ،حاسب آلى.

أ5-يُبْذ انجضج ٔأدٔاد انتضهٛم
ٔانظٛبغخ انهبََٕٛخ .

أ8

هجبديء اقتصبد ،هشافؼبد ،هذًً ،قضبء أداسي،
تٌفُز خجشي ،ػقىد اداسَخ( ،خوُغ الوىاد القبًىًُخ).

أ6-انششٚؼخ اإلواليٛخ ٔدٔسْب
ثبػتجبسْب انًظذس انشئٛسٙ
نههبٌَٕ.

أ6

ششَؼخ اسالهُخ (هذخل ششَؼخ ،أصىل فقَ ،تشكبد
وهىاسَث ،صواج وفشقخ).

أ7-دٔس انًُظًبد ٔاالتكبنٛبد
انذٔنٛخ ٔأحشْب ػهٗ انهٕاٍَٛ
انٕطُٛخ.

أ7

هٌظوبد دولُخ  ،قبًىى دولً ػبم ،اقتصبد سُبسً،
هجبديء اقتصبد.

أ9

هشافؼبدً ،ظن سُبسُخ وقبوى دستىسي ،قبًىى
ثسشي وخىي ،قبًىى ػقىثبد (قسن خبص)،
ػقىثبد ػبم.

أ8-يؼشقخ ٔقٓى نٕاَ ٍٛانًزتًغ
انًذَٔ ٙصهٕل اإلَسبٌ
ٔانذًٚهشاطٛخ ٔانًجبدئ
انضبكًخ ألخالنٛبد يًبسوخ انًُٓخ
.
ب ـ القدرات الذهنٌة :
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة
المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج

ة 1 -تضهٛم انٕنبئغ ق ٙانًسبئم
يضم انجضج ٔانشثظ قًٛب ثُٓٛب
الوتخالص انُتبئذ .

والتى تتوافق مع المعاٌٌر

المقررات التى تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة

القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة

القٌاسٌة

ة2

قبًىى ػقىثبد (سن ػبم) ،ػقىثبد _خبص)،
إخشاءاد خٌبئُخ ،ششَؼخ اسالهُخ (هىاسَث
ووصُخ) ،قبًىى هًٌ ،ػقىد اداسَخ ،قضبء إداسي،
هشافؼبد.

ة1

قبًىى هذًً ،قبًىى إداسي ،قبًىى تدبسي ،هذخل
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ة 2-تكسٛش َظٕص انهبٌَٕ
تكسٛشا وهًٛب ٔاوتخالص
يبُٚطجم يُٓب ػهٗ انٕنبئغ .

قبًىى ،إخشاءاد خٌبئُخ ،ػقىثبد ػبم ،وخبص،
ػقىد إداسَخ ،تبسَخ قبًىى.

ة3 -انجضج ٔانتضهٛم ٔانتأطٛم
إلٚزبد صم انًشبكم
انهبََٕٛخ انًؼشٔضخ .

ة3

ة 4 -اوتخالص اتزبْبد
انهضبء ق ٙانًسبئم
انًؼشٔضخ ٔاوتخذايٓب
ق ٙتذػٛى سأّٚ

ة4

هجبديء اقتصبد ،قبًىى دولً ػبم ،هٌظوبد دولُخ،
دولً خبص ،إخشاءاد خٌبئُخقضبء إداسي،
هشافؼبد ،تٌفُز خجشي ،هذًً (التضام) ،قبًىى ثسشي
وخىي ،اخىال شخصُخ لغُش الوسلوُي ،ػقىد
هسوبٍ ،تبسَخ الٌظن القبًىًُخ ،ػلن االخشام
والؼقبة ،هبلُخ وتششَغ ضشَجً ،قبًىى ااسي،
اصىل الفقَ..
ًظن سُبسُخ وقبًىى دستىسي ،قبًىى إداسي ،قضبء
إداسي ،ػقىد إداسَخ ،ػقىثبد ػبم ،قىثبد خبص،
دولً خبص ،هشافؼبد ،تٌفُز خجشي ،تبسَخ الٌظن
القبًىًُخ.

ة5 -انهذسح ػهٗ انُهذ .

ة5

هجبديء اقتصبد ،إخشاءاد خٌبئُخ ،تٌفُز خجشي،
قضبء إداسي ،قبًىى هذًً ،ششَؼخ اسالهُخ (صواج
وطالق) ،قبًىى الؼول والتؤهٌُبد ،اقتصبد سُبسً،
تبسَخ قبًىى.

ج أ .مهارات مهنٌة وعملٌة :
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة

المعاٌٌر األكادٌمٌة
للبرنامج والتى تتوافق مع
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة
القٌاسٌة

د-أ 1-كتبثخ يزكشاد انذقبع .

د-أ 2-كتبثخ انتهبسٚش.
د-أ 3-انًشاقؼخ أيبو انهضبء ْٔٛئبد
انتضكٛى .

المقررات التى تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة
القٌاسٌة

ج-أ1

قانون المرافعات واالثبات ،تنفٌذ جبرى ،إجراءات
جنائٌة ،قضاء إدارى

ج-أ1

قانون المرافعات واالثبات ،تنفٌذ جبرى ،إجراءات
جنائٌة ،مالٌة وتشرٌع ضرٌبى ،تارٌخ النظم
القانونٌة.
قانون المرافعات واالثبات ،تنفٌذ جبرى ،قانون
دولى خاص ،قانون عمل وتآمٌنات ،مدنى ،عقود
إدارٌة ،إجرائءات جنائٌة ،قضاء إدارى ،موارٌث،
زواج وفرقة.

ج-أ2
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د-أ4-إرشاء انًكبٔضبد .

ج-أ3

د-أ 5-طٛبغخ انؼهٕد ٔتهذٚى
االوتشبساد .

ج-أ5

قانون دولى عام ،عقود إدارٌة ،عمل وتؤمٌنات،
مدنى (عقود) ،عقود ادارٌة ،قانون تجارى ،زواج
وفرقة ،منظمات دولٌة
قانون تجارى (شركات) ،قانون العمل والتآمٌنات،
قانون بحرى وجوى ،مدنى (نظرٌة التزام) ،مدنى
(عقود) ،مدنى (حقوق عٌنٌة).

د-أ6-انطؼٍ ق ٙاألصكبو ٔانتظهى يٍ
انهشاساد .

ج-أ6

قضاء إدارى ،إجراءات جنائٌة ،مرافعات ،تنفٌذ
جبرى ،مالٌة عام وتشرٌع ضرٌبى،

ج-أ7

عقود ادارٌة ،عمل وتآمٌنات اجتماعٌة ،قضاء
إدارى ،قانون تجارى (تحكٌم) ،القانون الدولى
الخاص

ج-أ8

تششَؼبد ثُئُخً ،ظن سُبسُخ وقبًىى دستىسي،
تبسَخ قبًىى ،خٌبئً ػقىثبد ،ػقىثبد خبص،
هذًً ،خٌبئً (ػقىثبد ػبم) ،اقتصبد سُبسً،
قبًىى اداسي ،هذخل قبًىى ،ازىال شخصُخ لغُش
الوسلوُي ،دولً ػبم ،تبسَخ الٌظن القبًىًُخ ،اصىل
الفقخ ،هجبديء اقتصبد ،هذخل ششَؼخ(،خوُغ
الوقشساد القبًىًُخ).
قضاء إدارى ،عقود ادارٌة ،مرافعات ،تنفٌذ جبرى،
إدجراءات جنائٌة ،قانون العمل والتآمٌنات
االجتماعٌة ،مدخل قانون ،شرٌعة اسالمٌة (زواج
وفرقة).

د-أ7-انهزٕء إنٗ انهٕاػذ انجذٚهخ
نتسٕٚخ انًُبصػبد (انتٕقٛم  /انتضكٛى
).
د-أ8-انًشبسكخ ق ٙاألَشطخ انجضخٛخ .

د-أ9-نتؼبيم يغ األرٓضح انضكٕيٛخ
(طٛبغخ شكبٖٔ  /سقغ دػبٖٔ).

ج-أ4

ج ب  .مهارات عامة :
المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة

د-ة 1-اوتخذاو انضبوت اٜن ٙقٙ
انًزبل انهبََٕ. ٙ
د-ة – 2اوتخذاو انٕوبئظ انًتؼذدح
ٔٔوبئم االتظبل انضذٚخخ

المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج
والتى تتوافق مع المعاٌٌر

المقررات التى تحقق المعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة

القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌة

القٌاسٌة

ج-ة3

مبادئ الحاسب االلى ،مبادىء اقتصاد ،قانون
تجارى ،دولى خاص.
مبادئ الحاسب االلى ،مبادىء اقتصاد ،مالٌة
وتشرٌع ضرٌبى ،قانون تجارى

ج-ة3

6

ق ٙانجضج ٔانتضهٛم .
د-ة –3االتظبل ثبنًٓتًٍٛ
ثبنًزبالد راد انظهخ

ج-ة2

هٌظوبد دولُخ ،دولً ػبم ،دولً خبص ،ازىال
شخصُخ لغُش الوسلوُي ،ػقىثبد ،إخشاءاد خٌبئُخ،
هشافؼبد ،قضبء إداسي ،قبًىى إداسي ،قبًىى الٌظن
السُبسُخ ،تٌفُز خجشي ،قبًىى ػول وتآهٌُبد
اختوبػُخ ،صواج وفشقخ ،زقىق ػٌُُخ ،ػلن االخشام
والؼقبة.
الٌظن السُبسُخ والقبًىى الذستىسي ،أزىال
شخصُخ لغُش الوسلوُي ،هشافؼبد ،إخشاءاد خٌبئُخ،
اقتصبد سُبسً ،فضبء إداسي ،قبًىى تدبسي،
تششَؼبد ثُئُخ ،ػقىد إداسَخ ،هذخل قبًىى ،هذًً
(التضام) ،هذخل قبًىى ،هذًً ػقىد ،الٌظن
السُبسُخ ،هبلُخ وتششَغ ضشَجً.
ازىال شخصُخ لغُش الوسلوُي ،ششَؼخ اسالهُخ
(ػقىد) ،دولً ػبم ،هشافؼبد ،قضبء إداسي ،هبلُخ
ػبهخ وتششَغ ضشَجً ،دولً خبص ،هذخلل ششَؼخ،
ششَؼخ اسالهُخ (اصىل الفقَ) ،قبًىى ثسشي
وخىي ،قبًىى ػول وتؤهٌُبد اختوبػُخ ،تبسَخ
قبًىى (ثبًُخ). ،
ششَؼخ وخٌبئً واداسي (اولً وثبًُخ وثبلثخ
وساثؼخ) ،دولً ػبم ،دولً خبص ،قبًىى اداسي،
اقتصبد (اولً وثبًُخ وثبلثخ).
ششَؼخ وخٌبئً واداسي (اولً وثبًُخ وثبلثخ
وساثؼخ) ،خٌبئً (اولً وثبًُخ وثبلثخ ) ،دولً ػبم،
هذًً (التضام) ،ػقىد هسوبح ،زقىق ػٌُُخ.

ج-ة5

مصطلحات بلغة اجنبٌة

ج-ة4

ششَؼخ اسالًُخ (ثبًُخ وثبلثخ) ،قضبء إداسي ،ػقىد
اداسَخ ،إخشائبد خٌبئُخ ،ػقىثبد ػبم ،ػقىثبد
خبص ،تٌفُز خجشي ،قبًىى ثسشي وخىي ،هذخل
قبًىى ،تبسَخ الٌظن القبًىًُخ ،تبسَخ قبًىى.

ج-ة1

د-ة – 4انؼًم ثشٔس انكشٚم
ٔانهذسح ػهٗ انتكبػم يغ
اٜخشٔ ٍٚاالوتكبدح
انًتجبدنخ .
د-ة – 5تجبدل انًؼهٕيبد يغ
انًتخظظٔ ٍٛتًُٛتٓب
ٔتضذٚخٓب .

ج-ة7

د-ة – 6انتؼهى انزات ٙانًستًش.

ج-ة6

د-ة – 7انتؼجٛش ػٍ ٔرٓخ َظشِ
ثٕضٕس ق ٙانًسبئم
انخالقٛخ ٔػشع انضزذ
انتٚ ٙستُذ إنٓٛب

ج-ة8

د-ة – 8اوتخذاو انًظطهضبد
انهبََٕٛخ ثطشٚهخ وهًٛخ
د-ة –  9انًشبسكخ قٙ
انًُبنشبد ٔإثذاء اٜساء قًٛب
ٚؼشع يٍ يشكالد .
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 6ـ هٌكل ومكونات البرنامج :
أ ـ مدة البرنامج  4 :سنوات
ب ـ هٌكل البرنامج :

نظرى (  ) 072عملى ( 8

ـ عدد الساعات المعتمدة :

إجبارى (
ـ مقررات العلوم األساسٌة :

 ) 078إختٌارى ( --

عدد (

) 55

عدد (

)
)

عدد (

) % 97,64
نسبة (
نسبة (

ـ مقررات من علوم أخرى ( حاسب ألى و : ) ...عدد ( 4
ـ التدرٌب المٌدانى :

) إجمالى ( ) 078

نسبة (

ـ مقررات العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة  :عدد (
ـ مقررات علوم التخصص :

)

إجمالى (

) 078

) نسبة (
نسبة (

)

) %
) %

) % 0,36
) %

ج ـ مستوٌات البرنامج ( فى نظام الساعات المعتمدة )  :ال ٌنطبق
د ـ مقررات البرنامج :
د ـ  0المستوى األول  /السنة األولى فى البرنامج لسٌانس الحقوق الفصل الدراسى االول
كود
المقرر

إسم المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

0

المنظمات الدولٌة

4

0

علم االجرام والعقاب

4

3

الشرٌعة االسالمٌة

4

8

عملى

إجمالى

4

المخل لدراسة القانون

0

5

النظم السٌاسٌة والقانون

3

الدستورى

6

3

مبادئ االقتصاد

02

مجموع الساعات الدراسٌة

 0المستوى األول  /السنة األولى فى البرنامج لسٌانس الحقوق الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد الوحدات

كود
المقرر

إسم المقرر

4

المخل لدراسة القانون ممتدة

4

5

النظم السٌاسٌة والقانون

3

نظرى

الدستورى ممتدة

6

مبادئ االقتصاد

3

7

مصطلحات بلغة اجنبٌة

4

8

تارٌخ النظم القانونٌة

4

9

مبادئ الحاسب االلى

0

9

عملى

إجمالى

02

مجموع الساعات الدراسٌة

دـ المستوى الثانى  /السنة الثانٌة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى االول
إسم المقرر

كود
المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد الوحدات

نظرى
0

تارٌخ القانون

4

0

احوال شخصٌة لغٌر المسلمٌن

0

3

مصطلحات قانونٌةبلغة اجنبٌة

0

4

االقتصادالسٌاسى(عالقات اقتصادٌة

3

دولٌة –نقود وبنوك –تشرٌعات
اقتصادٌة –تنمٌة اقتصادٌة)
5

القانون االدارى

3

6

قانون العقوبات القسم العام

0

7

القانون الدولى العام

0

8

القانونالمدنى (نظرٌةااللتزمات)

0

مجموع الساعات الدراسٌة

02

11

عملى

إجمالى

دـ  0المستوى الثانى  /السنة الثانٌة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى الثانى
كود
المقرر

إسم المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

4

3

االقتصادالسٌاسى(عالقات اقتصادٌة
دولٌة –نقود وبنوك –تشرٌعات
اقتصادٌة –تنمٌةاقتصادٌة)

5

القانون االدارى

3

6

قانون العقوبات القسم العام

4

7

القانون الدولى العام

4

8

القانونالمدنى (نظرٌة االلتزمات)

4

9

الشرٌعة االسالمٌة

4
00

مجموع الساعات الدراسٌة

11

عملى

إجمالى

د ـ  0المستوى الثالث  /السنة الثالثة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى االول
كود
المقرر

إسم المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

0

الشرٌعة االسالمٌة

4

0

قانون عمل وتؤمٌنات اجتماعٌة

4

3

الملٌة العامة والتشرٌع الضرٌبى

3

4

قانون العقوبات –القسم الخاص

3

5

قانون مدنى – العقود المساه

3

6

قانون المرافعات واالثبات

0

7

القانون التجارى

0

8

القضاء االدارى

0

03

مجموع الساعات الدراسٌة

12

عملى

إجمالى

د ـ  0المستوى الثالث  /السنة الثالثة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى الثانى
كود
المقرر

إسم المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

3

الملٌة العامة والتشرٌع الضرٌبى

3

4

قانون العقوبات –القسم الخاص

3

5

قانون مدنى – العقود المساه

3

6

قانون المرافعات واالثبات

4

7

القانون التجارى

4

8

القضاء االدارى

4

9

دراسةقانونٌة بلغة

0

03

مجموع الساعات الدراسٌة

13

عملى

إجمالى

د0-المستوى الرابع  /السنة الرابعة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى االول
كود
المقرر

إسم المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

0

القانون البحرى والجوى

4

0

الشرٌعة االسالمٌة

4

3

دراسة قانونٌة بلغة اجنبٌة

0

4

قانون االجراءات الجنائٌة

0

5

القانون الدولى الخاص

3

6

القانون المدنى

3

7

القانون التجارى

0

8

التنفٌذ الجبرى

0

00

مجموع الساعات الدراسٌة

14

عملى

إجمالى

د0-المستوى الرابع  /السنة الرابعة فى البرنامج لٌسانس الحقوق الفصل الدراسى الثانى
إسم المقرر

كود
المقرر

عدد الساعات اإلسبوعٌة

عدد
الوحدات
نظرى

4

قانون االجراءات الجنائٌة

4

5

القانون الدولى الخاص

3

6

القانون المدنى

4

7

القانون التجارى

4

8

التنفٌذ الجبرى

0

9

العقود االدارٌة

0

02

تشرٌعات ادارٌة

0

عملى

إجمالى

00

مجموع الساعات الدراسٌة

7ـ محتوٌات المقررات :
ـ المحتوٌات :

اوال  -:الفرقة األولى -:

كود
المقرر

اسم المقرر

أ1

الوٌظوبد الذولُخ

المحتوى
التعرٌف بقانون التنظٌم الدولً ،مقاصد و مبادئ االمم
15

أ2
ػلن اإلخشام والؼقبة
أ3
الششَؼخ االسالهُخ
أ4
الوذخل لذساسخ القبًىى

أ5
الٌظن السُبسُخ والقبًىى الذستىسي

أ6
هجبديء االقتصبد
أ7
أ8

هصطلسبد ثلغخ أخٌجُخ(أًدلُضَخ)

تبسَخ الٌظن القبًىًُخ واالختوبػُخ

المتحدة
دراسة وصفٌة لهٌئة االمم المتحدة و مٌثاقها ،دراسة
و صفٌة الجهزة االمم المتحدة و اهم المشكالت التً
اثٌرت امامها ،دراسة وصفٌة للمنظمات المتخخصة
الدولٌة ،المنظمات االقلٌمٌة وعالقتها باالمم المتحدة،
تطبٌقات عملٌة للمشكالت الدولٌة
أولٌات علم اإلجرام ،العوامل الداخلٌة لإلجرام،
العوامل الخارجٌة لإلجرام ،نظرٌات التفسٌر التكمٌلى
لإلجرام ،مقدمة عامة للتعرٌف بعلم العقاب ،أدوات
المعاملة العقابٌة ،قواعد المعاملة العقابٌة لمن ثبتت
إدانتهم ،الرعاٌة الالحقة للمفرج عنهم وحقوق
السجناء.
التعرٌف بالفقة االسالمى واقسامه ،التشرٌع فى عصر
النبوة والصحابة ،عصر التابعٌن واآلئمة المجتهدٌن،
عصر الجمود والعصر الحدٌث ،تقنٌن الفقه ،نظرٌة
المال  ،نظرٌة الملكٌة ،نظرٌة العقد ،الشفعة،
الخٌارات.
تعرٌف القانون وخصائص القواعد القانونٌة  ،أنواع
القواعد القانونٌة  ،عالقة القانون بالعلوم االجتماعٌة
األخرى  ،أنواع القوانٌن  ،مصادر القانون  ،سن
التشرٌع وأنواعه  ،طرق تعدٌل التشرٌع  ،تطبٌق
القانون من حٌث المكان والزمان  ،إلغاء القانون،
تغٌٌر القانون  ،تعرٌف الحق وأنواع الحقوق ،
أشخاص الحق وممٌزاتهم  ،محل الحق  ،الحماٌة
المدنٌة للحقوق .
ماهٌة الدولة و اركانها ،خصائص الدولة و اصل
نشؤتها و اساس السلطة فٌها ،خضوع الدولة للقانون
و اشكال الدولة ،ماهٌة الحكومة و انواعها ،النظام
الدٌمقراطً ،انواع الحكومات النٌابٌة.
مفهوم القانون الدستوري و عالقتة بغٌرة بالقوانٌن،
مصادر القانون الدستوري ،اسالٌب نشاة الدستور و
انواعة و طرق الغاإة ،مبدأ سمو السدتور و
ضماناتة ،السمات العامة للدستور المصري ،السلطات
العامة فً الدستور المصري ،الحقوق والحرٌات
الواردة فً الدستور المصري.
تعرٌف علم االقتصاد ،عالقة االقتصاد بالعلوم االخرى،
مناهج البحث فى علم االقتصاد ،عناصر االنتاج،
نظرٌة السكان ،نظرٌة االنتاج  ،نظرٌة القٌمة ،نظرٌة
العرض ،نظرٌة الطلب  ،سلوك المستهلك ،نظرٌة
المنفعة الحدٌة ،قانون تناقص الغلة ،الدخل القومً،
نظرٌة االسواق و النظم االقتصادٌة.
مصطلحات انجلٌزٌة
أهمٌة دراسة الشرائع القانونٌة القدٌمة  ،القانون
الٌهودي القدٌم  :أهٌمة دراسة القانون الٌهودي القدٌم
ومصادر معرفتة ،هوٌة الٌهود و مصادر القاعدة
القانونٌة  :اصل نشاة الٌهود  ،طوائف الٌهود ،
مصادر الشرٌعة الٌهودٌة  ،فلسفة و خصائص
القانون الٌهودي  ،نظم القانون العام  :نظام الحكم ،
التنظٌم االداري  ،نظام القضاء  ،نظام التجرٌم و
العقاب  ،نظم القانون الخاص  :التنظٌم القانون
لالحوال الشخصٌة  ،نظام االلتزامات و العقود  ،نظام
16

الملكٌة ،القانون العربً القدٌم :اهمٌة دراسة القانون
العربً القدٌم و مصدار معرفتة  ،مصادر القاعدة
القانونٌة  ،نظم القانون العام  :نظام الحكم  ،نظام
القضاء  ،نظام التجرٌم و العقاب
القانون العراقً القدٌم  :اهمٌة دراستة  ،و مصدار
معرفتة.

ثانيا  -:الفرقة الثانية -:

كود
المقرر

المحتوى

اسم المقرر

المجتمعات البدائٌة والتطور القانونى ،مرحلة الوحى
اإللهى.
مرحلة التقالٌد العرفٌة ،ظاهرة تدوٌن القانون ،القانون
وفكرة التطوٌر ،الدٌن وتطور القانون ،االقتصاد
وتطور القانون ،فكرة الحٌل ،فركة العدالة ،التشرٌع
وتطور القانون.
فكرة األحوال الشخصٌة لغٌر المسلمٌن  ،شروط تطبٌق
شرٌعة غٌر المسلمٌن ،مقدمات الزواج (الخطبة،
أثارها احكامها ،انحاللها) ،الزواج واحكامه ،انحالل
الزواج عند االقباط االرثوذكس ،الزواج الظنى،
االنفصال الجسمانى.
مصطلحات قانونٌة
ماهٌة النقود ووظائفها و خصائصها ،البنوك التجارٌة
و وظائفها و البنوك المركزٌة ،البنوك االسالمٌة و
دورها فً النمو االقتصادي ،النظرٌة النقدٌة فً ظل
المدارس االقتصداٌة المختلفة
المناخ العام فً الصناعة المصرفٌة ،معاٌٌر لجنة بازل
لتطوٌر الرقابة المصرفٌة و تقلٌل مخاطر االئتمان،
االتجاهات الحالٌة و القضاٌا االستراتٌجٌة التً تواجهة
البنوك ،مكافحة غسل االموال
التجارة الدولٌة و موقف المذاهب المختلفة منها ،سوق
الصرف المالً االجنبً ،مٌزان المدوفعات ،نظرٌات
التجارة الدولٌة
العالقات المالٌة الدولٌة ،المنظمات االقتصادٌة الدولٌة
و التعاون الدولً فً مجال التجارة ،التجارٌة
االلكترونٌة و النمو االقتصادي.
ماهٌة القانون االدراي و عالقتة بغٌرة من الوقانٌن و
نشاتة ،اساس القانون االداري و مصادرة ،خصائص
القانون االداري
ماهٌة االشخاص المعنوٌة و انواعها و طبٌعتها،
ماهٌة المركزٌة االدارٌة و صورها ،ماهٌة الالمركزٌة
االدارٌة و صورها و عناصرها ،ماهٌة الضبط االداري
و انواعة و اهدافة و وسائبة و صورة و السلطة
المختصة به ،ماهٌة المرفق العام و عناصرة و انواعة
والمبادئ الحاكمة لسٌر المرفق العام ،ماهٌة القرار
االداري و انواعة ،سرٌان القرار االداري و نهاٌتة،
ماهٌة الموظف العام و طبٌعة عالقتة بالدولة و طرق
تعٌٌنة فً الوظٌفة العامة ،حقوق و واجبات الموظف

ة1
تبسَخ القبًىى
ة2
أزىال شخصُخ لغُش الوسلوُي
ة3
ة4

هصطلسبد قبًىًُخ ثلغخ أخٌجُخ

االقتصبد السُبسً

ة5

القبًىى اإلداسي
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العام و طرق انهاء خدمتة،
ماهٌة المال العام و اكتسابة و النظام القانونً له،
العقد اإلدارى.
قواعد التجرٌم و العقاب ،نطاف تطبٌق قانون العقوبات
 ،احكام الجرٌمة الجنائٌة ،تقسٌمات الجرائم الجنائٌة و
احكامها ،قواعد المسئولٌة الجنائٌة ،اسباب االباحة،
إستعمال الحق ،المساهمة الجنائٌة ،الشروع فً
الجرٌمة ،احكام العقوبة و التدبٌر االحترازي ،ضوابط
العقوبة ،الظروف المخففة و المشددة للعقاب.
التعرٌف بالقانون الدولى العام وما هٌته ،الطبٌعة
القانونٌة للقانون الدولى ،العرف كمصدر للقانون
الدولى ،المعاهدات كمصدر للقانون الدولى ،المبادىء
العامة للقانون كمصدر للقانون الدولى.
المصادر االحتٌاطٌة للقانون الدولى ،العالقة بٌن
القانون الدولى الداخلى والخارجى ،اشخاص القانون
الدولى العام ،فانون البحار.
التسوٌة السلمٌة للمنازعات الدولٌة ،الوسائل غٌر
السلمٌة لتسوٌة المنازعات ،نظرٌة الدفاع الشرعى
الوقائى ،التعرٌف بالقانون الدولى لحقوق افنسان،
القانون الدبلوماسى.
تعرٌف االلتزام وخصائصه ،أنواع االلتزامات ،مصادر
االلتزام ( العقد – اإلرادة المنفردة
والمسئولٌةالتقصٌرٌة ؛ اإلثراء بال سبب – القانون ) ،
تعرٌف العقد وتقسٌماته  ،أركان العقد (رضا – محل –
سبب )  ،عٌوب اإلرادة  ،أثار العقد ومضمونه  ،زوال
العقد  ،الوعد بالجائزة كصورة لإلرادة المنفردة ،
أركان المسئولٌة التقصٌرٌة (الفعل الضار)  ،أنواع
المسئولٌة التقصٌرٌة  ،أركان اإلثراء بال سبب
وأحكامه  ،القانون كمصدر لاللتزام  ،أحكام االلتزام،
آلثار االلتزام (التنفٌذ العٌنً -التفوٌض -الضمان العام
للحقوق الدائنٌة -االلتزام الطبٌعً) ،أوصاف االلتزام
(األجل والشرط) ،انتقال االلتزام (حوالة الحق -حوالة
الدٌن) ،انقضاء االلتزام (الوفاء بما ٌعادل الوفاء -دون
وفاء) ،القواعد العامة فً اإلثبات ،محل اإلثبات وعبء
اإلثبات.
التعرٌف بالزواج ودلٌل مشروعٌته ،الخطبة واحكامها،
أركان عقد الزواج وشروطه ،الوالٌة والوكالة فى عقد
الزواج ،الشهادة على عقد الزواج ،آثار عقد الزواج،
ما هٌة الطالق وشروطه ،
أقسام واحكام الطالق ،التطلٌق وحاالته ،الخلع والفرق
بٌنه وبٌن الطالق ،التكٌٌف الفقهى للخلع وشروط
صحته ،الظهار اإلٌالء اللعان  ،العدة  ،أنواعها
وأحكامها ،حقوق األوالد واالقارب،
الرضاع والحضانة واحكامها.

ة6
قبًىى الؼقىثبد
ة7

القبًىى الذولً الؼبم

ة8

القبًىى الوذًً (ًظشَخ االلتضاهبد)

9/2
الششَؼخ االسالهُخ

ثالثا  -:الفرقة الثالثة -:
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كود
المقرر

اسم المقرر

المحتوى
حقٌقة المٌراث ومشروعٌته ،أركان المٌراث واسبابه
وشروطه،
موانع المٌراث ،المستحقون للمٌراث ومراتبهم ،احكام
المٌراث.
تعرٌف الوصٌة واركانها واحكامها ،مبطالت الوصٌة،
طرق استخراج الوصٌة ،الوصٌة الواجبة ،تعرٌف
الوقف واركانه،
شروط الوقف وادارة الوقف.
المبادئ العامة لقانون العمل  ،نطاق عقد العمل الفردي
وأثاره وانتهائه  ،عالقات العمل الجماعٌة  ،فكرة
التؤمٌن اإلجتماعى وتعرٌفه  ،.ماهٌة األخطار
االجتماعٌة وأنواعه  ،تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة
 ،تؤمٌن إصابات العمل .
علم المالٌة العامة وعالقتة بالعلوم الخرى ،اإلٌرادات
العامة.
النفقات العامة ،الموازنة العامة وقواعدها ،النظام
المالى فى الدول النامٌة والمتقدمة ،الدٌن العام ،انواع
الضرائب وخصائصها،
الضرٌبة على المبٌعات ،الضرٌبة على دخل األشخاص
الطبعٌٌن (المرتبات) ،الضرٌبة على دخل االشخاص
االعتبارٌة ،الضرٌبة على دخل الثروة العقارٌة ،ضرٌبة
المهن التجارٌة والصناعٌة،
ضرٌبة المهن الحرة ،اإلجراءات الضرٌبٌة ،التهرب
واإلزدواج الضرٌبى.
الرشوة  ،االختالس ،االستٌالء ،التربح ،الغدر ،استغالل
النفوذ والوساطه  ،تزوٌر المحررات الرسمٌة و
العرفٌة ،تزٌٌف و تزوٌر و تقلٌد العملة ،الفتل العمد ،
القتل الخطا  ،جرائم االصابه ( الضرب -الجرح-
اعطاء مواد ضارة  ،الظروف المشدد لجرائم االصابه (
الضرب -الجرح -اعطاء مواد ضارة  ،السرقة ،
النصب  ،خٌانة االمانة  ،اعطاء الشٌك بدون رصٌد .
تعرٌف عقد البٌع وخصائصه وأنواع البٌوع ،أركان
عقد البٌع (الرضا – المحل – السبب )  ،اثؤر عقد البٌع
من (التزامات اللبائع – التزامات المشترى )  ،تعرٌف
عقد اإلٌجار ونطاق تطبٌق قانون اٌجار االماكن ،نطاق
تطبٌق قانون إٌجار األماكن  ،شروط انعقاد عقد اإلٌجار
 ،المدة واألجرة فً عقد اإلٌجار ،أثار عقد اإلٌجار
(التزامات المإجر – والتزامات المستؤجر )  ،تعرٌف
عقد التؤمٌن وخصائصه ،ابرام عقد التؤمٌن (من
الناحٌة القانونٌة – من الناحٌة العملٌة )  ،أركان
التؤمٌن (الخطر -القسط -المبلغ) ،آثار عقد التؤمٌن
(التزامات المإمن له -التزامات المإمن) ،انقضاء عقد
التؤمٌن.
ما هٌة المحاكم وانواعتها ،القضاء واعوانهم،
اختصاص المحاكم (نوعى -قٌمى -محلى) ،الشروط
العامة لقبول الدعوة ،تقسٌمات الدعاوة ،ما هٌة
الخصومة وشروطها ،نطاق الخصومة ،عوارض
الخصومة وانقضائها ،االحكام واالوامر ،طرق الطعن
فى االحكام

ج1
الششَؼخ االسالهُخ

ج2
قبًىى ػول وتؤهٌُبد اختوبػُخ
ذ3

الوبلُخ الؼبهخ والتششَغ الضشَجً

ج4
قبًىى الؼقىثبد
ج5

قبًىى هذًً الؼقىد الوسوبح

ج6
قبًىى الوشافؼبد (واإلثجبد)
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ج7

القبًىى التدبسي

ج8

القضبء اإلداسي

ج9

دساسخ قبًىًُخ ثلغخ ( الفشًسُخ )

نشؤة القانون التجارى وتطوره ومصادره  ،نظرٌة
األعمال التجارٌة  ،معٌار العمل التجارى  ،أنواع
األعمال التجارٌة (األعمال التجارٌة المنفردة – األعمال
التجارٌة بإحتراف – االعمال التجارٌة بالتبعٌة –
االعمال المختلطة )  ،شروط اكتساب صفة التاجر ،
االثار القانونٌة الكتساب صفة التاجر  ،اركان عقد
الشركة  ،الشخصٌة المعنوٌه للشركه  ،انقضاء الشركه
 ،تصفٌة الشركه وقسمه موجوداتها  ،تقادم الدعاوي
الناشئة عن الشركة .
التعرٌف بالشركات التجارٌة ،شركة تضامن ،شركة
توصٌة بسٌطة ،شركة توصٌة باالسهم ،شركة
المساهمة ،شركة المحاصة.
الشركة ذات المسئولٌة المحدودة .
مدلول المشروعٌة و مصادرها ،القٌود الواردة على
مبدا المشروعٌة ،الرقابة على اعمال االدارة بضمان
المشروعٌة،
الوضع الدستور لمجلس الدولة و استقالله ،التكوٌن
العضوي لمجس الدولة ،مجلس الدولة و اقسامة،
اختصاصات مجلس الدولة
ماهٌة دعوى االلغاء و شروط قبولها ،اجراءات دعوى
االلغاء و الحكم فٌها ،ماهٌة دعوى القضاء الكامل "
قضاء التعوٌض"
عدم مسئولٌة الدولة عن اعمال السلطتٌن التشرٌعٌة و
القضائٌة
مسئولٌة الدولة عن االعمال االدارٌة ،ماهٌة القضاء
التادٌبً و الجرٌمة التادٌبٌة و اركانها والمحكمة
التادٌبٌة  ،.ضمانات التحقٌق االداري.
مصطلحات

رابعا  -:الفرقة الرابعة

كود
المقرر اسم المقرر

د1

القبًىى الجسشي والدىي

د2

الششَؼخ االسالهُخ

المحتوى
ماهٌته ومصادرة  ،ماهٌة السفٌنه وطبٌعتها القانونٌة
وخصائصها .
الحجز علً السفٌنه وانواعه والنظام القانونً له ،
التجارة واشخاص الخدمات البحرٌة  ،اسخاص المالحة
البحرٌة ( المالك -المجهز -الربان -طاقم السفٌنه-
اشخاص الخدمات البحرٌة ) ،
عقود اٌجار السفٌنه  ،عقد النقل البحري  ،البٌوع
البحرٌة ،
عقود المالحه المساعدة  ،عقد النقل الجوي لالشخاص
،
عقد النقل الجوي الدولً لالشخاص  ،عقد النقل الجوي
الدولً للبضائع  ،عقد النقل الجوي الداخلً لالشخاص
 ،عقد النقل الجوي الداخلً للبضائع .
تعرٌف اصول الفقه وموضوعه والغاٌة منه ونشؤته،
الكتاب والسنة وإلجماع والقٌاس ،االستصحاب
واالستحسان والمصالح المرسلة والعرف ،قول
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د3
د4

دساسخ قبًىًُخ ثلغخ أخٌجُخ (فشًسُخ)
قبًىى اإلخشاءاد الدٌبئُخ

د5

القبًىى الذولً الخبص

د6
القبًىى الوذًً (زقىق ػٌُُخ
وشخصُخ)
د7
القبًىى التدبسي

الصحابى وشرع من قبلنا وسد الذرائع،
الحكم الشرعى والحكم التكلٌفى واقسامها والفرق
بٌنهما،
الحكم الوضعى واقسامه ،أركان الحكم الشرعى،
تقسٌم األلفاظ باعتبار وضعها لمعانٌها (العام ،الخاص،
المشترك)،
تقسٌم األلفاظ باعتبار استعمالها فى معانٌها (الحقٌقة
،المجاز)،
تقسٌم اآللفاظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه (واضح
الداللة ،خفى الداللة) ،تقسٌم األلفاظ باعتبار كٌفٌة
داللتها على المعنى (داللة عبارة النص ،داللة إشارة
النص ،داللة النص ،داللة اقتضاء النص) ،االجتهاد
والتقلٌد والتلفٌق.
مصطلحات قانونٌة
الدعوى الجنائٌة وأطرافها ،انقضاء الدعوى الجنائٌة،
الدعوى المدنٌة التبعٌة ،اإلستدالل والتحقٌق اإلبتدائً،
التصرف فً التحقٌق اإلبتدائً ،مرحلة المحاكمة
والطعن ،إجراءات المحاكمة
اإلثبات فً الماود الجنائٌة ،الطعن فً األحكام،
المعارضة فً اإلحكام الجنائٌة ،استئناف األحكام
الجنائٌة ،الطعن بالنقض.
ماهٌة القانون الدولً الخاص و موضوعاتة
ومصادرة ،طرق كسب و فقد الجنسٌة فً القانون
المقارن و المشاكل الناجمة عنها وفى القانون
المصرى ،مركز االجانب و سلطة الدولة ،ماهٌة تنازع
القوانٌن و اهمٌتة ،االسناد و االحالة و موقف الفقه
منه،
تطبٌق القانون االجنبً بإعتبارة القانون الشخصً
الخاص  ،باالحوال الشخصٌة ،تطبٌق القانون االجنبً
بإعتباره قانون المحل
تطبٌق القانون االجنبً بإعتبارة قانون موقع المال،
تطبٌق القانون االجنبً بإعتبارة قانون الذي اختارتة
ارادة المتعاقدٌن ،تطبٌق القانون االجنبً بإعتبارة
ٌإدي احترام الحق المكتسب ،كٌفٌة تطبٌق القانون
االجنبً و حاالت عدم تطبٌقة ،حاالت اختصاص و عدم
اختصاص القضاء الدولً للمحاكم المصرٌة ،اجراءات
المنازعة الدولٌة ،ماهٌة االحكام االجنبٌة و شروط
تنفٌذها.
حق الملكٌة وخصائصها ،نطاق حق الملكٌة ووسائل
حماٌته،
القٌود الواردة على حق الملكٌة  ،ماٌتفرع عن حق
الملكٌة (انتفاع – ارتفاق – حكر – سكن )  ،طرق
اكتساب حق الملكٌة (االلتصاق – الشفعة – الحٌازة )
 ،الرهن الرسمً  ،الرهن الحٌازى  ،حق اإلختصاص ،
حق االمتٌاز  ،الكفالة .
التعرٌف بالمصارف وانواعها  ،الحسابات المصرفٌة (
القواعد العامة -حساب الورٌقة النقدٌة – الحساب
الجارى – االئتمان المصرفى – خصم األوراق
التجارٌة -فتح االعتماد -االعتمادات المستندٌة-
االئتمان بالتوقٌع -الخدمات المصرفٌة) ،تعرٌف اإلدارة
التجارٌة وخصائصها ،شروط الكمبٌالة الموضوعٌة
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د8

التٌفُز الدجشي

د9

الؼقىد اإلداسَخ

د11
تششَؼبد ثُئُخ

والشكلٌة وتداولها ،شروط السند ألمر ،تعرٌف الشٌك
وشروط صحته وتداوله ،ما هٌة العقود التجارٌة
واألحكام الخاصة بها،
مصادر االلتزام التجارى غٌر التعاقدٌة ،تعرٌف عقد
نقل التكنولوجٌا وخصائصة ،أطراف عقد نقل
التكنولوجٌا وابرامه ومحله ،األحكام الخاصة لمرحلة
التفاوض ،شروط شهر االفالس.
آثار الحكم بشهر االفالس ،إدارة شئون التفلٌسة
وانتهائها.
ما هٌة التنفٌذ الجبرى وشروطه واشخاصه والصورة
التنفٌذٌة،
االحكام واألوامر ،شروط التنفٌذ بمقتضى الحكم ،التنفٌذ
المعجل وانواعه ،الكفالة ،االستئناف الوصفى ،السندات
التنفٌذٌة األخرى،
وقف القوة التنفٌذٌة للسند التنفٌذى والمحكمة
المختصة بذلك وشروط قبولها وآثارها ،محل التنفٌذ
والشروط الواجب توافرها فى المال محل الحجز،
المبادىء الواجب مراعاتها لتعٌٌن المال محل الحجز،
األموال التى ال ٌجوز الحجز علٌها ،الحجز على
المنقول ،الحجز التحفظى وشروطه ،الحجز على
العقار ،إجراءات حجز عقار غٌر المدٌن ،ما هٌة حكم
اٌقاع البٌع واجراءاته وأثاره وطرق الطعن فٌه ،ما
هٌة منازعات التنفٌذ الموضوعٌة وشروطها ،دراسة
تطبٌقٌة لمنازعات التنفٌذ الموضوعٌة،
منازعات التنفٌذ الوقتٌة ،قواعدها العامة وشروط
قبولها وإجراءات رفعها.
ماهٌة العقد االداري و نظرٌة نشؤتة ،الخصائص الممٌة
للعقد االداري ،اهم صور العقد االداري ،طرق ابرام
العقد االداري
االثار المترتبة على العقد االداري لدى اطرافة ،حقوق
االدارة و التزامتها ،حقوق المتعاقد مع االدارٌة ،نظرٌة
المخاطر االدارٌة " عمل االمٌر" ،نظرٌة الظروف
الطارئة ،نظرٌة الصعوبات المادٌة غٌر المتوقعة،
حدود اختصاص القضاء االداري  ،منازعات العقود
االدارٌة فً مصر ،طبٌعة اختصاص القضاء االداري
بمنازعات العقود االدارٌة فً مصر ،التحكٌم فً العقود
االدارٌة.
أهمٌة البٌئة ،انواع البٌئة ،البٌئة الهوائٌة مصادرها،
وانواعها ،الحماٌة القانونٌة للبٌئة الهوائٌة ،البٌئة
المائٌة ،الحماٌة القانونٌة للبٌئة المائٌة ،البٌئة
األرضٌة ،الحماٌة القانونٌة للبٌئة األرضة ،التلوث
البصرى والسمعى ،الحماٌة اإلدارٌة للبٌئة ،الحماٌة
الجنائٌة للبٌئة ،موقف الشرٌعة االسالمٌة من البٌئة،
انواع البٌئة فى اإلسالم.

 8ـ متطلبات اإللتحاق بالبرنامج :
شهادة إتمام الدراسة الثانوٌة
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 9ـ القواعد المنظمة إلستكمال البرنامج :
 الوىاظجخ ػلً هتبثؼخ الدذسوط والوسبضدشاد فدٍ كدل هقدشس ػلدً زدذح  ،وال َسدور للطبلدت ثدؤداء اهتسدبىًهبَددخ الفصددل الذساسددٍ مٌ هددي هقددشساد الذاسسددخ أرا رادد ًسددجخ ُبثددخ ػددي  %25هددي هدوددىع سددبػبد
الذساسخ لهزا الوقشس.
ٌَ -2قل الطبلت هي السٌخ الوقُذ ثهب إلً السٌخ التبلُخ إرا ًسح فٍ خوُغ هقشساد الفشقخ الوقُذ ثهب أو كبى
ساسجب فٍ هبدح أو هبدتُي ػلً أمكثش هي فشقتَ أو فشقخ ادًٍ
 -3السصىل ػلً دوسح I C D L

02ـ وسائل تقٌٌم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج :

م

مخرجات التعلم المستهدفة

الوسٌلة

1

ايتضبٌ شكٕٖ

انًؼشقخ ٔانكٓى ٔانًٓبساد انؼبيخ ٔانهبثهخ نهُهم

2

إيتضبٌ َظشٖ

انًؼشقخ ٔانكٓى ٔانًٓبسح انزُْٛخ

00ـ طرق تقوٌم البرنامج :
م

القائم بالتقوٌم

0

طالب السنة النهائٌة

0

الخرٌجون

3

أصحاب العمل

الوسٌلة

العٌنة

استجُبى

طالة الفشقخ الشاثؼخ

استجُبى

ػٌُخ هي الخشَدُي

استجُبى
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مكاتب المحاماة ونقابة

المحامٌن
4

مقٌٌم خارجى

5

طرق أخرى

تقشَش

--

--

الملحق :
ٌوضع توصٌف المقررات على هٌئة مالحق
عمٌد الكلٌة

منسق البرنامج
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
التوقٌع :

اد/الشحات ابراهٌم منصور
التوقٌع :
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