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 رقم الخطة الدراسية القانون  القسم  الحقوق  الكلية
 04/4/4102 تاريخ االعتماد 04 عدد المواد الدراسية (4102/0 -4102)

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 القانون المدني / دراسات متعمقة 1110000

    

ثباتـه ودراسـة عقـود البيـادره وأحكاممصتزام من حيث لل المادة دراسة النظرية العامة ل هذه تتضمن      ة والمقاولة. كما والوكال يجـارإلوا عـه وا 
 .كل وتبعة اله ولية المدنيةؤ ن ونظرية المسل ل: نظرية البطحد الموضوعات مثأليلية وتحليلية ومقارنة صيتضمن دراسة تف

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 الجزائي / دراسات متعمقةالقانون  1110040

 

ـــة النظريــــة  هــذه تتضــمن      ـــةالمــــادة دراسـ ـــة للجريمــــة والعقو ـ ـــةؤ والمســــ, العامـ ـــي الجريمــــة ,ولية الجزائيـ ــام العامــة ألوا والمســــاهمة فـ حك
جراءاتهــا وطــرق إثباتهــا وطــرق الطعــن فيهــا. كمـــا يتضـــمن دراصــو للخ ــة وا  ـــة مة الجزائي ـــة مقارن ـــة تطبيقي ــل:  حـــدألســـة تحليلي الموضــوعات مث
 .ولية الجزائية المساهمة في الجريمة أو التحقيق الجنائيؤ المس

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةالقانون التجاري  1110030

    

 واإلفلسوالعقود التجارية  عمال التجارية والتاجر والتزاماتهألي بشكل عام مثل التجار دراسة أحكام القانون ا المادة هذه تتضمن          
 .وراق التجارية أو عمليات البنوكأل وا اإلفلسكنظام  وضوعاتلمحد األليلية تحنوك. كما يتضمن دراسة تفصيلية و التجارية وعمليات الب واألوراق

 

 لمعتمدةالساعات ا اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 القانون الدولي العام / دراسات متعمقة 1110020

    

للمنازعات  دراسـة نظريـة القـانون الـدولي العـام, مصـادره, أشخاصـه, المسـؤولية الدوليـة, التسـوية السـلميةالمادة  هذه تتضمن          
معمقة ألحد الموضوعات  مـات الدوليـة, كمـا يتضـمن دراسـة تفصيلية وتحليليـةالدولية, المنازعات المسلحة, قانون البحار, النظرية العامة للمنظ
 مثل: المسؤولية الدولية, التسوية السلمية, المنازعات الدولية.

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةوالقضاء اإلداري القانون  1110020

 

 داري إلاوالتنظـــيم  داري مــن حيــث ماهيتــهإلداري والنشــا  اإلالتنظـيم ا, داري إلامـة للقـانون االمـادة دراسـة النظريـات الع ههذ تتضمن            
ل العامــة. كمــا مــواألواة داريــإلا يفــــة العامــــة والقــــراراتظالو  اإلدارة,وســــائل  كوالمرفقــــي. وتشــــمل كــــذل مركــــزي والنشــــا  الضــــبطيلالمركـــزي وال

 .ةداريإلا والقـرارات, داري إلايفـة العامـة. العقـد ظحـد الموضـوعات مثـل: الو ألية تطبيقيـة يتضمن دراسة تحليل
 الرقابــة عومبـدأ المشـروعية وأنـوا ,داري من حيـث نشـهته وتطـورهإلتناول النظرية العامة للقضاء ا يتضمن منهاج الدراسة لهذه المادةكما       
 منازعـات حــد الموضــوعات مثــل:ألة وتحليليــة وتطبيقيــة مقارنــة ـيليصـكما يتضــمن دراســة تف ,غاءلإل دارة العامة ومبادئ دعوى اإلأعمال اعلى 

 .غاء ومنازعات القضاء الكاملإللا
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 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 أساليب البحث العلمي 1110010

 

جميع المعلومات القانونية من مصادرها الرئيسية وتحليلها وتفسيرها مع التركيز على أحكام القضاء والدراسات المـادة دراسـة  هذه منتتض          
 المقارنة وأساليب كتابة البحث, والتعليق على قرارات محكمة التمييز, والتعليق على نصوص القوانين.

 

 المعتمدة الساعات اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقة أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ قانون  1110004

 

جراءاتها ونظرية ااص القضائي ونظإلختصالمادة دراسة ا هذه تتضمن            حكـــام ألفــي هــذه ا حكام القضائية وطرق الطعنألرية الدعوى وا 
جــراءات تنفيــذ ا حة فـي مصـلالموضوعات مثل: نظرية ال حـــدأللية وتحليليــة صيء. كمــا يتضـــمن دراســة تفجــراإلدوائــر اام القضــائية لـــدى حكــألوا 

 .الدعوى ونظرية الحكم القضائي
هـذه المـادة التعريـف بقـانون التنفيـذ وتطـوره التشـريعي, ثـم دراسـة السـلطة التـي تباشـر التنفيـذ )دائـرة التنفيـذ( مـن حيـث منهـاج كما تتضمن     

اختصاصاتها والقائمون عليهـا والخصـومة فـي التنفيـذ واألمـوال التـي ال يجـوز حجزهـا, وطـرق التنفيـذ الجبـري علـى أمـوال المـدين وعلـى شخصـه 
 .يفية توزيع حصيلة التنفيذواالعتراض على التنفيذ وك

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةالدولي الخاص القانون  1110003

 

ـي قواعــد الفنيـة ف سـاليبألدرها واصاوم عيـث شـرو  تطبيـق قواعـد التنـاز مـن ح عراسة النظرية العامة فـي التنـاز المادة د هذه تتضمن            
ة والنظـام حالـإلمثـل: ا عالتنـاز  جنبـي. كمــا يتضــمن دراســة احــد موضــوعاتألالقـانون ا عدنـي وموانـألر ـة وتطبيقاتهـا فـي القـانون احالإلسـناد واإلا

 .العام والعقود الدولية
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 جتماعي / دراسات متعمقةقانون العمل والضمان اإل 1110002

 

وفي القسـم  .والجماعية ةالمنازعــات العمالية الفرديـ لوطـرق حـ ,اسـة عقـود العمـل بهنواعهـاول: در أل م اسقي الفادة لما هذه تتضمن         
واستحقاقات العامل وفق ( جتمـاعيالون الضـمان اعمـل وقـانقـانون ال) إصـابات العمـل فـي القـانونين عراسـة تحليليـة وتطبيقيـة لموضـو الثـاني: د

 , فقهًا وقضاًء.دراسة مقارنة والوفاة في جتمـاعي وتـهمين العجـز والشـيخوخةالإصابات العمل في قانون الضمان ا ومزايا تهمين ,أحكام القانونين
 
 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 راسات متعمقة/ دعقود التهمين  1110002

 

التعريف بقانون التهمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة واألسس الفنية التي يقوم عليها عقد التهمين ونشهة هـذا  المادة هذه تتضمن           
 العقد وتطوره وأنواع التهمين وخصائص كل نوع منها وآراء فقهاء الشريعة اإلسلمية في عقد التهمين.

هذه المادة دراسة الخطر في التهمين من حيـث شـروطه وأقسـاطه والمناصـر التـي تـدخل فـي تحديـده وعنصـر المصـلحة فـي عقـد كما تتضمن     
لعقـد التهمين وخصائص عقد التهمين وآثـار العقـد والتزامـات أطـراع العقـد والحلـول القـانوني والـدعوى المباشـرة والتقـادم ثـم دراسـة عـدة تطبيقـات 

 .السيارات والحرائقالتهمين كالتهمين على 
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 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 / دراسات متعمقةقانون الملكية الفكرية  1110034

 

 –الرسـوم الصـناعية والنمـاذج الصـناعية  –العلمـات التجاريـة  –األسـماء التجاريـة  –براءة اإلختـراع المادة دراسة  هذه تتضمن           
 .والحقوق المجاورة حق المؤلف

 

 الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
 3 القانون الدستوري والنظم السياسية 1110024

 

كهحد  ردني والدولةاأل ية المعاصرة والنظام الدستوري المادة دراسة ماهية القانون الدستوري والنظم الدستور  هذه تتضمن           
 .ل السلطاتصبة على دستورية القوانين ومبدأ فتوري. كما يتضمن دراسة أحد الموضوعات كالرقاموضوعات القانون الدس

 

 

 

 

 

 

 40/04/4102 تاريخ قرار التوصية (14/03/4102قرار رقم ) رقم قرار التوصية من مجلس القسم

 44/04/4102 قرار التنسيبتاريخ  (13/02/4102قرار رقم ) رقم قرار التنسيب من مجلس الكلية


