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 لعائلة الحقوق النظرية الكفايـات

 :بحيث يغطي الكفايات النظرية اآلتية حقوقالخاص بعائلة اللقد تم تصميم االختبار 
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 :وأشخاصهالقانون  مفهوم :(1الكفاية )

 .الفروع المختلفة في كل قسمو  لى التمييز بين قسمي القانونعقدرة ال .1

 .نواعهاأنواع التشريعات من حيث تدرجها وآلية سنها وتعديلها والتمييز بين أفهم  .2

 .واالسترشادية اإللزاميةفهم مصادر القانون والتمييز بين المصادر  .3

 .التمييز بين أشخاص القانون العام والخاص مع ما يترتب على التمييز من نتائج .4

 :وأخالقيات القانون المبادئ القانونية العامة :(2الكفاية )

 .المشروعية أوفلسفته والتمييز بينه وبين مبد مبدأ الشرعيةفهم  .1

 .فكرة النظام العام واآلداب العامة والنتائج المترتبة على مخالفتها فهم .2

 .لمام بالقواعد األخالقية التي تحكم المهنة القانونيةاإل .3

 :المسؤولية المدنيةالعقد و  حكامأ :(3الكفاية )

 .اإللمام بمراتب العقد وأحكامها .1

 .على التمييز بين األنواع المختلفة للعقود قدرةال .2

 .نواع المسؤولية المدنية وشروط قيام كل منهاأالتمييز بين  .3

 .التمييز بين المسؤولية المدنية والجزائية .4

   :الجزاء القانونيو  الجريمة الجزائية :(4الكفاية )

 .أنواع الجزاء القانوني .1
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 .وأقسامها القدرة على تعريف الجريمة وتحديد أركانها األساسية .2

 :جراءاتهاا  و  واختصاص المحاكمالنظام القضائي  :(5الكفاية )

 معرفة المبادئ األساسية للتنظيم القضائي. .1

 معرفة أنواع المحاكم واختصاصاتها. .2

 فهم دور محكمة التمييز كمحكمة قانون. .3

 .فهم المراحل التي تمر فيها الدعوى المدنية والجزائية .4

 .حكام الطعن باألحكام القضائيةأفهم شروط و  .5

 :التي تكفلها الحقوق والحريات العامةو سلطات الدولة  :(6الكفاية )

 .وضماناتها بأنواع الحقوق والحريات في فروع القانون المختلفة ماماإلل .1

 .نواع السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتهاأمعرفة  .2

 .اإللمام بمبدأ الفصل بين السلطات .3

   :التفسير والنقد والتحليل والبحث القانوني مهارات :(7الكفاية )

 .استنتاج الحكم القانوني من النص مهارة .1

 .مهارة اكتشاف العيوب في النصوص القانونية واقتراح البدائل .2

 .التعبير بلغة قانونية سليمة مهارة .3

  .مهارة البحث عن المعلومات القانونية واستخراجها من مصادرها .4

 .فهم الظواهر القانونية الجديدةحّل المشكالت القانونية و  .5
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 :مةالوظيفة العا :(8الكفاية )

 .التمييز بين الموظف العام والموظف الخاص .1

 .النتائج المترتبة على التمييز .2

 نظام تأديب الموظف.  .3

 :وراق التجاريةال الشركات و  :(9الكفاية )

 .قدرة على التمييز بين أنواع الشركات المختلفةال .1

 .التمييز بين األوراق التجاريةقدرة على ال .2

 
 
 

 


