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 ايكإْٛنًٝــ١ 

 

 ١ـ١ ايزصاعٝـاـط

 فـــٞ يزصدـ١ ايبهايٛصٜـٛؼ

 

  إْٛــــــــايك

 

 

3122 - 3121 

 

 



 2 

 

 ايكإْٛقغِ 

 ايكإْٛن١ًٝ 

 يبٝتاداَع١ آٍ 

 

 

 ايكإْٛ اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف

 

 .ايكإْٛ: ايبهايٛصٜٛؼ يف  ١ ايعضب١ٝاعِ ايزصد١ ايع١ًُٝ بايًػ

 Bachelor in Law     اعِ ايزصد١ بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ

 

 اـط١: َهْٛات -أ  

( عاع١ َعتُز٠، َٛطعـ١ عًـ٢ ايٓشـٛ    141َٔ ) ايكإْٛتتهٕٛ اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

 اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 ع١:َتطًبات اؾاَ أٚال

 عاع١ َعتُز٠ 18  اإلدباص١َٜتطًبات  -1

 عاعات َعتُز٠ 9االختٝاص١ٜ  َتطًبات  -2

27 

 َتطًبات ايتدصص: ثاْٝا

 عاع١ َعتُز٠  24  اإلدباص١ٜ َتطًبات ايه١ًٝ -3

 عاع١ َعتُز٠ 87ايتدصص َتطًبات  -4

 عاع١ َعتُز٠ 78املٛار اإلدباص١ٜ   -أ

 عاعات َعتُز٠ 9املٛار االختٝاص١ٜ   -ب

111 

 3 ٠َٛار سض ثايجا

 141 اجملُٛع

 

 ْظاّ ايرتقِٝ: -ب

 صَٛط ايهًٝــ١: -2

 ايه١ًٝ ايضَظ

 ايكإْٛ 20

 

 :ايتدصص صَٛط -3

 ايكغِ ايضَظ

 ايكإْٛ اـاص 21

 ايكإْٛ ايعاّ 20

 

 صَٛط املٛار: -4

3 2 3 12 13 

                                                                                     

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 اعِ اجملاٍ صَظ اجملاٍ اعِ اجملاٍ صَظ اجملاٍ

 ايكإْٛ ايزٚيٞ 5 - 0

 ايكإْٛ اؾظا٥ٞ 6 ايكإْٛ املزْٞ 1

 ايكإْٛ املايٞ 7 ايكإْٛ ايتذاصٟ 2

 ايكٛاْني اإلدضا١ٝ٥ 8 ايكإْٛ ايزعتٛصٟ 3

 اإلراصٟ ايكإْٛ 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:27)َتطًبات اؾاَع١:  :أٚاًل

 ( عاع١ َعتُز18.٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: )  -أ

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات االختٝاص١ٜ: )  -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ  ( عاع١ َعتُز18٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ:  -أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ املار٠صقِ 

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 666666

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 6060270

 - 3 عال١َٝاإلٓظِ اي 6062356

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 6660066

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  0360060

 - 3 (1ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) 0362060

عغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ املٛار تعترب َار٠ ايعًّٛ اي*:

 اييت تطضسٗا اؾاَع١ بزال عٓٗا.

 

تهٕٛ َار٠ ٚاسز٠  أ٠ٕ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أٚال: فا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 6060006

 -3 ساضض ايعامل اإلعال6060370َٞ

 - 3 يرتب١ٝ إىل ازخٌ امل 0062020

 0360060 3 (2)عضب١ٝ ايًػ١ اي 0360062

 0362060 3 (2) لًٝظ١ٜاال١ ًػاي 0362062

 - 3 ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ ٠تاصٜذ اؿطاص 0363060

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 0363062

 - 3 (1فضْغ١ٝ )ايًػ١ اي 0364060

 -3 (1ايًػ١ االعبا١ْٝ )0364050

 - 3 (1) ٜطاي١ٝاالًػ١ اي 0364060

 - 3 (1) ملا١ْٝاالًػ١ اي 0364070

 - 3 (1فاصع١ٝ )ايًػ١ اي 0364080

 - 3 (1رتن١ٝ )اي ًػ١اي 0364090
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 ثاًْٝا: فاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 -3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي6062053٘

 - 3 تٓظِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 6062256

 - 3 كطاٜا املعاصض٠اإلعالّ ٚاي 6060470

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 6260006

 - 3 َبارئ االقتصار 560066

 - 3 (1) َبارئ إراص٠ األعُاٍ 562060

 -3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغا6660436ٕ

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 0062036

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 0062226

 - 3 ذ اإلعالَٞآٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜ 0363065

 -3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓظٛص إعال0460066َٞ

 

 

 ثايجًا: فاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 0101110

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 6462066

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 6463066

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 6464069

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 6763342

 - 3 عًّٛ األصض 6860065

 - 3 َصارص ايطاق١ 860003

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 860005

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 6860007

 - 3 أعاعٝات ْظِ املعًَٛات 6962236

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 0660066

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 0260060

 

فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ  أَا َالسظ١:

ٜغذٌ  إٔٚاؿاعٛب ع٢ً  اإللًٝظ١ٜايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١  2010/2011ايفصٌ األٍٚ 

( خاصز خطت٘ ايزصاع١ٝ 099ٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َ

 ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 0360699

 - 3 اإللًٝظ١ٜايًػ١  0362699

 - 3 ساعٛب 6960699
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 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار اآلت222:١ٝيه١ًٝ )ثاًْٝا: َتطًبات ا

 ( عاع١ َعتُز٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:35َتطًبات ايه١ًٝ اإلدباص١ٜ: ) -)أ( 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 (2أصٍٛ فك٘ ) 6062345

 - 3 املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 6260000

 6260000 3 ارص االيتظاّ(ايكإْٛ املزْٞ )َص 6260202

 6260000 3 َبارئ ايكإْٛ ايتذاصٟ 6260220

 - 3 ايكإْٛ ايزعتٛصٟ ٚاألْظ١ُ ايغٝاع١ٝ 6262030

 - 3 املبارئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات 6262060

 36262030 ايكإْٛ اإلراصٟ 6262240

 36262030 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعا6262253ّ

 

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:87ص اإلدباص١ٜ: )َتطًبات ايتدص -)ب( 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

36260202 ايكإْٛ املزْٞ )أسهاّ االيتظاّ(6260203

36260203 ايكإْٛ املزْٞ )ايعكٛر املغُا٠(6260304

36260304 ايكإْٛ املزْٞ )اؿكٛم ايع١ٝٓٝ(6260305

36260203 قإْٛ ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاع6260306ٞ

36260000 َصطًشات قا١ْْٝٛ بايًػ١ اإللًٝظ6260307١ٜ

36260220 (ايكإْٛ ايتذاصٟ )األٚصام ايتذاص١ٜ 6260322

36260220 ايكإْٛ ايتذاصٟ )ايؾضنات(6260323

36260220 ايكإْٛ ايبشضٟ ٚاؾ6260324ٟٛ

36260322 ات قا١ْْٝٛ يف ايتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ رصاع6260325

36260304 عكز ايتأَني6260407

36260305 املًه١ٝ ايفهض١ٜ 6260408

36260480 ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاص6260454

36260305 أصٍٛ احملانُات املز١ْٝ 6260480

36260480 قإْٛ ايبٝٓات ٚايتٓفٝش6260482

36260480 هِٝ قإْٛ ايتش6260484

36260480 تطبٝكات قطا6260485١ٝ٥

6262482

36262060 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األؽداص6262262

36262262 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األَٛاٍ 6262263

36262030 ايزعتٛص األصر6262332ْٞ

36262240 ايكطا٤ اإلراص6262342ٟ

36262240 ١تؾضٜعات اإلراص٠ االيهرت6262344ْٝٚ

36262253 املٓظُات ايزٚي6262352١ٝ

36262060 دضا٥ِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات6262362

36262352 ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغا6262454ْٞ

36262240 املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؾضٜع ايطضٜيب6262470

36262263  أصٍٛ احملانُات اؾظا6262482١ٝ٥
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 ( عاعات َعتُز٠، ٜٚتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار اآلت9:١ٝ) ختٝاص١ٜ:االَتطًبات ايتدصص  -ز

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

36260000 َٓاٖر ايبشح ٚايهتاب١ ايكا6260205١ْْٝٛ

36260220 ايعكٛر ايتذاص6260326١ٜ

36260323 قإْٛ األٚصام املاي260327١ٝ

36260220 ٕ ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ قا6260328ْٛ

36260408 سل املؤيف ٚاؿكٛم املُاث6260409١ً

36260408 املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاص260426١ٜ

36260203 ايعكٛر املز١ْٝ ايصػري201422٠

36262240 قإْٛ اإلراص٠ احمل6262243١ًٝ

36262240 ايٛظٝف١ ايعا262244١َ

36262262 ع١ ع٢ً أَٔ ايزٚي١اؾضا٥ِ ايٛاق262256

تؾضٜعات دظا١ٝ٥ خاص١ )اؾضا٥ِ االقتصار١ٜ، دضا٥ِ 262264

 املدزصات، ايفغار، ايغري(

36262060

36262332 اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا262334١َ

36262240 ايكإْٛ ايب6262343ٞ٦ٝ

36262352 سكٛم اإلْغإ يف ايكإْٛ ايزٚي6262453ٞ

36262352 ٕٛ ايزٚيٞ االقتصارٟايكا262455ْ

36262060 عًِ اإلدضاّ ٚايعكاب6262464

36262482 ايطب ايؾضع262484ٞ

36262263 ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايزٚي6262485ٞ
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 ايه١ًٝكزَٗا املٛار اييت ت

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 3 سٝاتٓاايكإْٛ يف 06260006

 3 املزخٌ إىل عًِ ايكا26260000ْٕٛ

 3 ايكإْٛ املزْٞ )َصارص االيتظاّ(36260202

 3 ايكإْٛ املزْٞ )أسهاّ االيتظاّ(46260203

 3 َٓاٖر ايبشح ٚايهتاب١ ايكا56260205١ْْٝٛ

 3 َبارئ ايكإْٛ ايتذاص66260220ٟ

 3 ايكإْٛ املزْٞ )ايعكٛر املغُا٠(76260304

 3 ايكإْٛ املزْٞ )اؿكٛم ايع١ٝٓٝ(86260305

 3 قإْٛ  ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاع96260306ٞ

 3 َصطًشات قا١ْْٝٛ بايًػ١ اإللًٝظ066260307١ٜ

 3 (ايكإْٛ ايتذاصٟ )األٚصام ايتذاص١ٜ 006260322

 3 ايكإْٛ ايتذاصٟ )ايؾضنات(026260323

 3 ٚاؾٟٛ ايكإْٛ ايبشض036260324ٟ

 3 رصاعات قا١ْْٝٛ يف ايتذاص٠ االيهرت046260325١ْٝٚ

 3 ايعكٛر ايتذاص056260326١ٜ

 3 قإْٛ األٚصام املاي06260327١ٝ

 3 قإْٛ ايتذاص٠ ايزٚي076260328١ٝ

 3 عكز ايتأَني086260407

 3 املًه١ٝ ايفهض096260408١ٜ

 3 ١سل املؤيف ٚاؿكٛم املُاث266260409ً

 3 املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاص20260426١ٜ

 3 ايعكٛر املز١ْٝ ايصػري201422٠ 22

 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاص23246260454

 3 أصٍٛ احملانُات املز256260480١ْٝ

 3 قإْٛ ايبٝٓات ٚايتٓفٝش266260482

 3 قإْٛ ايتشه276260484ِٝ

 3 تطبٝكات قطا286260485١ٝ٥

 3 ايكإْٛ ايزعتٛصٟ ٚاألْظ١ُ ايغٝاع296262030١ٝ

 3 املبارئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات366262060

 3 ايكإْٛ اإلراص306262240ٟ

 3 قإْٛ اإلراص٠ احمل326262243١ًٝ

 3 ايٛظٝف١ ايعا33262244١َ

 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعا346262253ّ

 3 ي١اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً أَٔ ايز35262256ٚ

 3 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األؽداص366262262

 3 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األَٛا376262263ٍ

تؾضٜعات دظا١ٝ٥ خاص١ )اؾضا٥ِ االقتصار١ٜ، دضا٥ِ املدزصات، 38262264

 ايفغار، ايغري(

3 

 3 ايزعتٛص األصر396262332ْٞ

 3 اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا466262334١َ

 3 طا٤ اإلراصٟايك406262342

 3 ايكإْٛ ايب426262343ٞ٦ٝ

 3 تؾضٜعات اإلراص٠ االيهرت436262344١ْٝٚ

 3 املٓظُات ايزٚي446262352١ٝ

 3 سكٛم اإلْغإ يف ايكإْٛ ايزٚي456262453ٞ

 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغا466262454ْٞ

 3  ايكإْٛ ايزٚيٞ االقتصار47262455ٟ

 3 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتدضا٥ِ 486262362

 3 عًِ اإلدضاّ ٚايعكاب496262464

 3 املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؾضٜع ايطضٜيب566262470

 3 أصٍٛ احملانُات اؾظا506262482١ٝ٥

 3 ايطب ايؾضع52262484ٞ

 3 ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايزٚي536262485ٞ
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 اـط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايكإْٛ

 

 ١ األٚىلايغٓ

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ األٍٚ

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ - 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ -

 3 ايكإْٛ اإلراصٟ 6262240 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ -

 3 ايتذاصٟ َبارئ ايكإْٛ 6260220 3 املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 6260000

 3 ايكإْٛ املزْٞ )َصارص االيتظاّ( 6260202 3 ايكإْٛ ايزعتٛصٟ ٚاألْظ١ُ ايغٝاع١ٝ 6262030

 3 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األؽداص 6262262 3 املبارئ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات 6262060

 3 َتطًب ؽصص اختٝاصٟ -   

 18 اجملُٛع 15 اجملُٛع

 
 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 ايفصٌ ايجاْٞ ٍٚايفصٌ األ

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

 3 َتطًب داَع١ اختٝاصٟ - 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ -

 3 (2أصٍٛ فك٘ ) 6062350 3 َتطًب داَع١ اختٝاصٟ -

 3 ايكإْٛ املزْٞ )ايعكٛر املغُا٠( 6260304 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 6262253

 3 قإْٛ ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاعٞ 6260306 3 ايكإْٛ املزْٞ )أسهاّ االيتظاّ 6260203

 3 ايكإْٛ ايتذاصٟ )األٚصام ايتذاص١ٜ( 6260322 3 اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األَٛاٍ 6262263

 3 َتطًب ؽصص اختٝاصٟ - 3 ايكإْٛ ايتذاصٟ )ايؾضنات( 6260323

 18 اجملُٛع 18 اجملُٛع

 

 ايجايج١ ايغ١ٓ

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ األٍٚ

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ - 3 َتطًب داَع١ إدباصٟ -

 3 املًه١ٝ ايفهض١ٜ 6260408 3 َتطًب داَع١ اختٝاصٟ -

 3 ٍ احملانُات املز١ْٝأصٛ 6260480 3 املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؾضٜع ايطضٜيب 6262470

ــاص٠    6260325 3 ايكإْٛ املزْٞ )اؿكٛم ايع١ٝٓٝ( 6260305 ــ١ يف ايتذــ ــات قاْْٛٝــ رصاعــ

 االيهرت١ْٝٚ

3 

 3 ايكإْٛ ايبشضٟ ٚاؾٟٛ 6260324 3 ايزعتٛص األصرْٞ 6262332

 3 عكٛر ايتأَني 6260407 3 ايكطا٤ اإلراصٟ 6262342

 18 اجملُٛع 18 اجملُٛع

 

 بع١ايغ١ٓ ايضا

 ايفصٌ ايجاْٞ ايفصٌ األٍٚ

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

عاع١  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 َعتُز٠

َصــــــطًشات قاْْٛٝــــــ١ بايًػــــــ١  6260307

 االلًٝظ١ٜ

 3 تطبٝكات قطا١ٝ٥ 6260485 3

 3 تؾضٜعات اإلراص٠ االيهرت١ْٝٚ 6262344 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاص 6260454

 3 قإْٛ ايبٝٓات ٚايتٓفٝش 6260482 3 انُات اؾظا١ٝ٥أصٍٛ احمل 6262482

 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغاْٞ 6262454 3 قإْٛ ايتشهِٝ 6260484

 3 دضا٥ِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 6262362 3 املٓظُات ايزٚي١ٝ 6262352

 3 َتطًب ؽصص اختٝاصٟ - 3 َار٠ سض٠ -

 08 اجملُٛع 08 اجملُٛع
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  كزَٗا ن١ًٝ ايكإْٛتٛصٝف املٛار اييت ت

 

 عاعات َعتُز٠( 3)  ايكإْٛ يف سٝاتٓا 2021112

 Law in Practice :ٜٛدز ال املتطًب ايغابل 

تبشح ٖشٙ املار٠ يف ايجكاف١ ايعا١َ بايكإْٛ، ٚتٗتِ بزصاع١ ايٓظض١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ، غاص١ َٔ سٝح 

بـني ايكـإْٛ ٚقٛاعـز ايـزٜٔ ٚأخالقـ٘.      تعضٜف٘، ٚتاصخي٘، ْٚؾأت٘ ، ٚأٖزافـ٘ . نُـا تعٓـ٢ بـايتُٝٝظ     

ٚتزصؼ أعاؼ ايكإْٛ ٚطبٝعت٘، ٚأْٛاع ايكٛاْني، َٚعاٜري ايتُٝٝظ بني ايكـإْٛ ايعـاّ ٚايكـإْٛ اــاص،     

ٚفضٚعٗا، ٚاملٛضٛعات اييت تعاؾٗا ٖشٙ ايكٛاْني يف ايتؾضٜعات األصر١ْٝ، ٚتضنظ ٖشٙ املار٠ ع٢ً رصاع١ 

 كتًف دٛاْب اؿٝا٠. أِٖ ايتؾضٜعات األصر١ْٝ اييت متػ

 

 

 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 2021111

 The Introduction to Science of Law :ال ٜٛدز املتطًب ايغابل 

ايكاعز٠ ايكا١ْْٝٛ : ؽضٚطٗا ٚخصا٥صٗا َٚصارصٖا املٓؾ١٦ ٚايتفغـري١ٜ ، أعـاؼ إيظاَٗـا يف ايكـاْْٛني     

ٚتكغـُٝات٘ ٚتطبٝكـ٘ َـٔ سٝـح املهـإ ٚايظَـإ ؛ اؿـل: أقغــاَ٘         ايزاخًٞ ٚايزٚيٞ ؛ فضٚع ايكإْٛ 

أّ رٚاًل ؛ عالقـ١ ايكـإْٛ بـاؿل َـٔ خـالٍ       سه١َُٝٚصزصٙ ٚأطضاف٘ عٛا٤ أناْٛا أفضارا أّ أؽداصًا 

 رصاع١ ايزع٣ٛ اييت تٓكٌ ايكإْٛ ٚاؿل َٔ عامل ايتذضٜز إىل ٚاقع ايتطبٝل ايعًُٞ.

 

 

 

 

 

 عاعات َعتُز٠( 3)  (االيتظاّايكإْٛ املزْٞ )َصارص  2021010

 Civil Law (The Sources of Obligation) :(2021111)املتطًب ايغابل 

املصارص اإلصار١ٜ :  ايعكز ٚاإلصار٠ املٓفـضر٠ ؛ ايعكـز : تعضٜفـ٘، ٚؽـضٚع اْعكـارٙ ٚصـشت٘ َٚضاتبـ٘، أثـض         

إلصار٠ ايظاٖض٠ ٚايباط١ٓ؛ قـٌ  فـٞ فًػ ايعكز ، ٚساي١ اختالف ا اإلصارتنياإلصار٠ ٚعـًطاْٗا، تطابـل 

ايعكـز، ٚايٓظضٜــات ايـيت ؼهـِ ايغـبب؛ َطـُٕٛ ايعكـز ْٚطاقـ٘ ٚتفغـريٙ ٚاألثـض ايٓغـيب يًعكـز ،            

ٚأسهاّ اْكطا٥٘ باإلقاي١ أٚ ايفغذ؛ اإلصار٠ املٓفـضر٠ َٚٛقـف ايفكـ٘ ايػضبـٞ ٚايفكـ٘ اإلعـالَٞ َٓٗــا؛        

ٌ ايطاص( ٚتطٛصٖـا؛ األسهـاّ ايعاَـ١ ايـيت ؼهـِ      املصارص غري اإلصارٜـ١ : املغؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ )ايفع

مجٝـــع أْــٛاع املغــؤٚيٝات، املغــؤٚي١ٝ ايتكصــري١ٜ يف ايفكــ٘ اإلعــالَٞ؛  اإلضــضاص باملباؽــض٠ ٚاإلضــضاص  

بايتغبب؛  أْٛاع املغؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ: املغؤٚي١ٝ عٔ األعُاٍ ايؾدص١ٝ اييت تكع ع٢ً املاٍ، ٚتًـو ايـيت   

عٔ عٌُ ايػري  )أٟ َغؤٚي١ٝ املتبٛع عٔ أفعاٍ تابع٘( َٚغـؤٚي١ٝ َتـٛيٞ   تكع ع٢ً ايٓفػ، ٚاملغـؤٚي١ٝ

ايضقاب١، ٚاملغؤٚي١ٝ عٔ دٓا١ٜ اؿٝٛإ، ٚاملغؤٚي١ٝ عٔ ايطضص اؿاصٌ َٔ ايبٓا٤ ، ٚاملغـؤٚي١ٝ ايٓاؽـ١٦   

عٔ فعٌ األؽٝا٤ ٚاآلالت املٝهاْٝه١ٝ؛ تطٛصٖا ايتاصخيٞ: ؽضٚطٗا، ٚأعـاعٗا؛ ْظض١ٜ اإلثضا٤ بال عـبب  

 )ايهغب رٕٚ عبب( ٚتطبٝكاتٗا؛ ايكإْٛ ايشٟ ٜعز َصزصًا َباؽضًا ياليتظاّ يف ساالت َع١ٓٝ.
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 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ املزْٞ )أسهاّ االيتظاّ( 2021013

 Civil Law (Effects of Obligation) :(2021010) املتطًب ايغابل 

، االيتظاّ َٓش ْؾـأت٘ إىل سـني اْكطـا٥٘ ؛ االيتـظاّ يف     االيتظاّ : تعضٜف٘؛  عٓاصض سٝا٠ االيتظاّ : َصارصٙ 

سات٘ : آثاصٙ، ٚأٚصاف٘، ٚاْتكاي٘، ٚاْكطـاهٙ؛ آثـاص االيتـظاّ: تٓفٝـشٙ اختٝـاصًا، أٚ دـربًا؛ ايٛفـا٤: طبٝعتــ٘،         

ٚأسـهاّ املٛيف ٚاملٛف٢ ي٘، ٚطَاْ٘، َٚهاْـ٘، ٚطضٜكـ١ ايعـضض ٚاإلٜـزاع ؛ ايٛفـا٤ :كابـٌ: املكاصـ١،        

ني ، ٚػزٜـز ايـزٜٔ، ٚاإلْابـ١ يف ايٛفـا٤؛ ايتٓفٝـش ايعـٝو : ؽـضٚط٘، ٚنٝفٝـ١؛ ايتٓفٝـش          ٚاؼار ايشَت

اؾربٟ بطضٜل ايتعـٜٛ؛؛ ايؾـضع اؾظا٥ـٞ : تعضٜفـ٘، ٚفٛا٥ـزٙ ؛ ضـُاْات املـزٜٔ إلعتشصـاٍ سكـ٘          

ضفات املباؽض٠، ٚايزع٣ٛ املباؽض٠، ٚرع٣ٛ عزّ ْفاس تص )ايش١َ املاي١ٝ(؛ ايطُاْات ايكا١ْْٝٛ : ايزع٣ٛ غري

املزٜٔ ايطـاص٠، ٚايـزع٣ٛ ايصـٛص١ٜ ، ٚسـل االستبـاؼ؛ أٚصـاف االيتـظاّ: االيتـظاّ املعًـل عًــ٢ ؽـضع،            

ٚااليتظاّ املٛصٛف بأدٌ َٔ سٝح آثـاص ايؾـضع ايٛاقـف ٚايؾـضع ايفاعـذ، ٚآثـاص األدـٌ ايٛاقـف ٚاألدـٌ          

     ٝ ريٟ ٚااليتــظاّ ايبـزيٞ؛   ايفاعذ، االيتظاّ املٛصٛف َٔ سٝح ايتعزر؛ تعـزر قـٌ االيتـظاّ: االيتـظاّ ايتدـ

تعزر طضيف االيتظاّ : ايـزٜٔ املؾـرتى، ٚتطـأَ ايـزا٥ٓني، ٚتطـأَ املـزٜٓني، ٚعـزّ قابًٝـ١ ايتصـضف          

يًتذظ١٥ )االيتظاّ غري املٓكغِ(؛ اْتكاٍ االيتظاّ : سٛاي١ اؿل ٚايزٜٔ ، ٚأسهاَُٗـا يف ايكـإْٛ املكـاصٕ    

اعــتشاي١ ايتٓفٝــش، ٚأسهــاّ ايتكــارّ بٓٛعٝــ٘ املغــك  ٚايفكــ٘ اإلعــالَٞ ؛ اْكطــا٤ االيتــظاّ: اإلبــضا٤، ٚ

 ٚاملهغب؛ املكاص١ْ َع ايفك٘ اإلعالَٞ ٚتؾضٜعات عضب١ٝ ٚغضب١ٝ.  

 

 عاعات َعتُز٠( 3) َٓاٖر ايبشح ٚايهتاب١ ايكا١ْْٝٛ 2021015

 Research Methodologies and Legal 

Writing

 (2021111) املتطًب ايغابل:

َؾضٚع عح  حيتٟٛ ع٢ً ايعٓاصض ايتاي١ٝ: عٓٛإ ايبشح، َؾه١ً ايزصاع١  ٜتطُٔ ٖشا املغام إعزار

ٚأُٖٝتٗا ٚأٖزافٗا  ٚايزصاعات ايغابك١ َٚٓٗذ١ٝ ايبشح ٚقا١ُ٥ املضادـع ٚاملصـارص باإلضـاف١ إىل إعـزار     

عح قاْْٛٞ يف َٛضٛع َعني  َٔ املٛضٛعات ايكا١ْْٝٛ املطضٚس١ يف خط١ َٓح رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ 

ٛم، باإلضـاف١ إىل تعضٜـف ايطايـب :ٓـاٖر ايبشـح ايكـاْْٛٞ ٚفـٔ ايصـٝاغ١ ايتؾـضٜع١ٝ          يطًب١ اؿكـ 

 ٚأصٛهلا.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) َبارئ ايكإْٛ ايتذاصٟ 2021001

 Principles of Commercial Law :(2021111) املتطًب ايغابل 

كـإْٛ املـزْٞ؛ قـإْٛ ايتذـاص٠     ايكإْٛ ايتذاصٟ : ْؾأت٘ ، ٚخصا٥ص٘ ، ٚتطٛصٙ ، ٚفضٚعـ٘ ، ٚعالقتــ٘ باي  

َٚضاسٌ تطٛص ايتؾـضٜعات ايتذاص١ٜ يف املًُه١ األصر١ْٝ ؛ َصـارص اؿهـِ يف ايكطـاٜا ايتذاصٜـ١؛     

بٝإ األعُاٍ ايتذاص١ٜ َٚاٖٝتٗـا َٚعـاٜري ايتفضٜـل بـني األعُـاٍ ايتذاصٜـ١ ٚاألعُـاٍ غـري ايتذاصٜـ١          

  ٍ ايتذاصٜــ١ : أعُـاٍ ػاصٜـ١ بطبٝعتٗـا َـٔ بضٜـ١        )املز١ْٝ( ٚايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً سيو ؛ أْـٛاع األعُـا

ــ١ ،       ــ١ ايتذاصٜ ــادض ٚاألًٖٝ ــ١ كتًطــ١ ؛ ايت ــاٍ ػاصٜ ــ١، ٚأعُ ــ١ بايتبعٝ ــاٍ ػاصٜ ــ١، ٚأعُ ٚعضٜ

ٚانتغاب صف١ ايتادض، ٚٚادبات ايتادض َٔ َغو ايزفاتض ايتذاصٜـ١ ٚايتغـذٌٝ يف ايغـذٌ ايتذـاصٟ      

هـاّ املتذـض ٚعٓاصــضٙ ٚتاٜتـ٘ ٚايتصـضف فٝـ٘ ؛       ٚيف غضف ايتذاص٠ ٚاؽاس عٓٛإ ٚاعِ ػاصٟ ، ٚأس

ٖشا ايعكـز، ٚايتظاَاتِٗ َٚغؤٚيٝاتِٗ، عكـز ايـضٖٔ ايتذـاصٟ،     ٚأؽداصايعكٛر ايتذاص١ٜ : عكز ايٓكٌ، 

 ٚايٛناي١ ايتذاص١ٜ ٚأْٛاعٗا، عكز ايغُغض٠ .
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 عاعات َعتُز٠( 3)  ايكإْٛ املزْٞ )ايعكٛر املغُا٠( 2021314

 Civil Law (Specific Contracts) :(2021013) املتطًب ايغابل 

ايعكٛر املغُا٠ يف ايكإْٛ املزْٞ : تعضٜفٗا ، ٚتطٛصٖا ايتاصخيٞ ، ٚرٚص اإلصار٠ يف إْؾا٥ٗا،  َٚكاصْتٗا َـع 

عكٛر ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ، ٚبع؛ ايعكٛر غري املغُا٠ اؿزٜج١؛ أْٛاع ايعكـٛر املغـُا٠ يف ايكـإْٛ املـزْٞ:     

٢ املًو ، ٚايعكٛر ايٛاصر٠ ع٢ً املٓفع١ ، ٚايعكٛر ايـٛاصر٠ عًـ٢ ايعُـٌ ، ٚعكـٛر ايػـضص ،      ايعكٛر ايٛاصر٠ عً

ٚعكــٛر ايتٛثٝكــات ايؾدصــ١ٝ؛ َٛقــف ايؾــضٜع١ ٚايفكــ٘ اإلعــالَٞ َــٔ  ايعكــٛر املغــُا٠، األسهــاّ 

 ايتفص١ًٝٝ يف ايكٛاْني املدتًف١ ٚيف أسهاّ ايكطا٤ .

 

 عاعات َعتُز٠( 3) (ايكإْٛ املزْٞ ) اؿكٛم ايع١ٝٓٝ  2021315

 Civil Law (Real Rights) :(2021314) املتطًب ايغابل 

اؿكـٛم ايع١ٝٓٝ األص١ًٝ : تعضٜفٗا ، ٚأْٛاعٗا ، ٚتفصٌٝ أسهاّ سل املًه١ٝ  يف سات٘؛ ْطـام ســل   

املًهٝـ١ ، ٚٚعا٥ٌ تاٜت٘ ٚايكٝٛر اييت تضر عًٝ٘؛ أْـٛاع خاصـ١ َـٔ املًهٝـ١ : املًهٝـ١ ايؾـا٥ع١،       

١ ايعًٛ ٚايغفٌ، ٚاؿا٥  املؾرتى، ًَٚه١ٝ ايطٛابل ٚايؾكل؛ أعباب نغب املًه١ٝ بغـبب  ًَٚهٝ

ايٛفا٠ ٚأعباب نغبٗا يف ساٍ اؿٝا٠، أسهاّ االيتصام ٚايعكز ٚايؾفع١ ٚاؿٝاط٠؛ اؿكٛم املتفضع١ 

عٔ املًه١ٝ : سل املٓفع١، ٚسـل االعـتعُاٍ، ٚسـل ايغـه٢ٓ، ٚسـل املغـاطش١، ٚسكـٛم االصتفـام         

ضر٠(؛ اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ايتبع١ٝ : ايضٖٔ اجملضر َٔ سٝح: إْؾاهٙ، آثاصٙ اْكطاهٙ؛ ايـضٖٔ اؿٝـاطٟ َـٔ    )اجمل

 .سٝح: إْؾاهٙ ، اْكطاهٙ ؛ سكٛم االَتٝاط

 

 عاعات َعتُز٠( 3) *قإْٛ ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاعٞ 2021316

 Labour and Social Law :(2021013) املتطًب ايغابل 

بارئ ايعا١َ يكإْٛ ايعٌُ َٔ سٝح تطـٛصٙ رٚيًٝا، ْٚطام تطبٝك٘ ٚخصا٥ص٘؛ عٓاصــض  قإْٛ ايعٌُ: امل

عكـز ايعٌُ ايفضرٟ َٚزت٘ ٚآثاصٙ َٔ سٝح ايتظاَات ايعاَـٌ ٚصب ايعُـٌ ، ٚأعـباب اْتٗا٥ـ٘ َٚـا ٜرتتـب       

اعٝــ١  ع٢ً ٖشا َٔ آثاص؛ ايتٓظِٝ ايكاْْٛٞ يعالقات ايعٌُ اؾُاع١ٝ ؛ ايتٓظِٝ ايٓكابٞ ٚايتغـ١ٜٛ اؾُ

يًٓظاعات ايعُاي١ٝ ؛  قإْٛ ايطُإ االدتُاعٞ: املبارئ ايعا١َ يف ْظاّ ايتأَٝـٔ االدتُاعٞ؛ ايتأَٝٓـات  

االدتُاع١ٝ اييت تٓاٚهلا قإْٛ ايطُإ االدتُاعٞ :  تأَني ايؾٝدٛخ١ ٚايعذظ ٚايٛفا٠ ، ٚتأَني إصابات 

 ايعٌُ ، ٚأَضاض امل١ٓٗ .

املـظاٚيني ٚرٚا٥ـض    ٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتـب احملـاَني   تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفص *

 ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاعٞ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) َصطًشات قا١ْْٝٛ بايًػ١ االلًٝظ١ٜ   2021317

 English Legal Terms 
 (2021111) املتطًب ايغابل:

املضارفـ١ يًُصـطًشات ايكاْْٛٝـ١    تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ تعضٜف ايطايب باملصطًشات ايكاْْٛٝـ١ اإللًٝظٜـ١   

ايعضب١ٝ، ٚيتشكٝل أنرب فا٥ز٠ يػ١ٜٛ تزصٜػ ٖشٙ املصطًشات َٔ خالٍ ايتعضٜف بايكإْٛ ٚأقغـاَ٘  

ٚفضٚع٘ املدتًف١ ٚاؿل ٚأقغـاَ٘ ٚااليتـظاّ َٚصـارصٙ املدتًفـ١ نُـا تتٓـاٍٚ املـار٠ أسـز املٛضـٛعات          

َٔ ايتعـبري عـٔ أفهـاصٙ ايكاْْٛٝـ١ بٗـشٙ       ايكا١ْْٝٛ بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ بصٛص٠ َفص١ً متهٔ ايطايب

 ايًػ١ مما ٜغٌٗ عًٝ٘ ايتعاٌَ َع املضادع األدٓب١ٝ عٓز سادت٘ إيٝٗا.
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 عاعات َعتُز٠( 3) *ايكإْٛ ايتذاصٟ )األٚصام ايتذاص١ٜ( 2021300

 Commercial Law (Commercial Papers) :(021001) املتطًب ايغابل 

ؼزٜز أْٛاعٗا ٚايٓظاّ ايكاْْٛٞ ايشٟ حيهُٗـا، ٚمتٝٝظٖـا عـٔ غريٖــا     األٚصام ايتذاص١ٜ:  تعضٜفٗا ٚ

َـٔ األٚصام املايٝـ١؛ األٚصام ايتذاصٜـ١ ايـجالخ: عـٓز ايغـشب )ايكُٝـ١(، ٚايغـٓز ألَـض )ايهُبٝايـ١( ،          

ٚايؾٝو ؛ عٓز ايغشب : ؽضٚع قٝاَ٘، ٚطضم تزاٚي٘ ٚؽضٚع ايٛفا٤ فٝ٘؛ ايغٓز ألَض : ؽـضٚط٘ ، ٚطـضم   

ٚع ايٛفا٤ :ٛدب٘ ؛ ايؾٝو : تعضٜف٘، ٚؽـضٚط٘ ، ٚمتٝٝـظٙ عـٔ عـٓز ايغـشب ، ٚؽــضٚع      تزاٚي٘ ، ٚؽض

ايٛفا٤ :ٛدب٘؛ ايعًُٝات املصضف١ٝ: اؿغاب اؾاصٟ ، ٚٚرٜع١ ايٓكٛر ،ٚاألٚصام املاي١ٝ، ٚاـصِ ، ٚفتح 

صٟ، االعتُار املايٞ ، ٚخطاب ايطُإ؛ اؿغاب اؾـاصٟ : ؽـضٚع فـتح اؿغــاب ، ٚآثـاص اؿغـاب اؾـا       

ٚقٛاعز غًك٘ ؛ ٚرٜع١ ايٓكٛر : تعضٜفٗا، ٚمتٝٝظٖـا عـٔ اؿغـاب اؾـاصٟ، ٚؽـضٚع قٝاَٗـا، ٚآثاصٖـا ،        

َٚكاصْتٗا َـع ٚرٜعـ١ األٚصام املايٝـ١، ٚايٛرٜعـ١ يف ايكٛاعـز ايعاَـ١؛ اـصـِ: تعضٜفــ٘ ، طبٝعتـ٘ ،          

، ٚطبٝعت٘ باملكاصْـ١ َـع    ٚؽضٚط٘ ٚآثاصٙ ؛ فتح االعتُار املايٞ : تعضٜف٘، ٚؽضٚع فتح االعتُار ، ٚآثاصٙ

اؿغاب اؾاصٟ؛  أْٛاع االعتُار: خطاب ايطُإ، تعضٜف٘،  ٚؼزٜز آثاصٙ، ٚعالقت٘ باالعتُار املـايٞ؛  

األٚصام ايتذاص١ٜ ٚايعًُٝات املصضف١ٝ َكاص١ْ َع ايكٛاْني ايعضب١ٝ ٚاألدٓبٝـ١ ٚايتطبٝكـات ايكطـا١ٝ٥    

 املدتًف١ يف عزر َٔ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ.

تــزصٜب عًُــٞ خــالٍ ايعطــٌ بــني ايفصــٍٛ يف احملــانِ املدتًفــ١ َٚهاتــب احملــاَني املــظاٚيني   *

 ٚاملؤعغات املصضف١ٝ ٚايؾضنات.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايتذاصٟ )ايؾضنات(2021303

 Commercial Law (Companies) :(2021001)املتطًب ايغابل 

كتًــف ايعصــٛص، ٚيف اجملتُــع اإلعــالَٞ، ٚأثــض ايفكــ٘ ايؾـــضنات ايتذاصٜــ١ : تطــٛص ايؾــضنات يف 

اإلعالَٞ ع٢ً تطٛصٖا ؛ املبارئ ايعا١َ يعكـز ايؾـضن١، ٚؽدصـ١ًٝ ايؾـضن١ االعتباصٜـ١، ٚتكغــِٝ       

ايؾـضنات إىل َز١ْٝ ٚػاص١ٜ؛ ؽضنات األؽداص : ؽضن١ ايتطأَ ، ؽضن١ ايتٛص١ٝ ايبغـٝط١  

ات املغـؤٚي١ٝ احملـزٚر٠ ٚؽـضن١ ايتٛصـ١ٝ     ، ؽـضن١ احملاصـ١ ؛ ايؾـضنات املدتًطـ١: ايؾـضن١ س    

باألعــِٗ؛ ؽــضنات األَــــٛاٍ: ايؾــضن١ املغــا١ُٖ ايعاَــ١، تأعــٝػ ايؾــضن١ َٚضاسًٗـــا ، صأ ــاٍ   

ايؾضن١ ٚاالنتتاب باألعِٗ، تزاٍٚ األعِٗ يف ايغٛم املايٞ، راخً٘ ٚخاصدـ٘، ٚععض ايغـٛم ، األعــِٗ   

إصــزاص عــٓزات ايكــضض ، ٦ٖٝــات ٚإراص٠    ايعٝٓٝــ١ ٚتكــزٜضٖا، طٜــار٠ صأ ــاٍ ايؾــضن١ ٚؽفٝطــ٘، 

ــٛاع تصــف١ٝ ايؾــضن١ املغــا١ُٖ ايعاَــ١ ٚاْكطــا٥ٗا ؛ أسهــاّ اإلفــالؼ : تعضٜفــ٘     ايؾـــضن١، ٚأْ

ٚخصا٥ص٘ ٚمتٝٝظٙ عٔ اإلعغاص يف ايكإْٛ املزْٞ؛ ؽـضٚع ؽٗض اإلفـالؼ ٚآثــاصٙ ٚأسهــاّ ايتفًٝغـ١     

، ٚآثاصٙ ٚمتٝٝظٙ عـٔ أْـٛاع ايصـًح األخـض٣ يف     ٚغًكٗا، ٚصر االعتباص ؛ أسهاّ ايصًح ايٛاقٞ َٔ اإلفالؼ

 .أسهاّ اإلفالؼ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايبشضٟ ٚاؾٟٛ 2021304

 Maritime and Air Law :(2021001)املتطًب ايغابل 

    ً ٞ أّ ايكاْـٕٛ ايبشضٟ : قإْٛ ايتذاص٠ ايبشض١ٜ ؛ ايكٛاعز ايكا١ْْٝٛ املٓظ١ُ ي٘ : عـٛا٤ أناْـت يف ايكـإْٛ ايـزاخ

يف االتفاقات ايزٚي١ٝ؛  ايغف١ٓٝ : ٚضعٗا ايكاْْٛٞ ٚتغذًٝٗا ٚانتغـاب ًَهٝتٗـا، االَتٝـاطات ايبشضٜـ١ عًـ٢      

ايغف١ٓٝ ٚايضٖٔ ايبشضٟ، ٚسذظ ايغف١ٓٝ، ٚأؽداص ايغف١ٓٝ َٔ َايو ٚمجٗٛص ٚطـاقِ، ايعكـٛر ايـيت تـربّ عًـ٢      

،  ٚاإلْكـاس،   ٚاإلعـعاف ايبشضٜـ١: ايتصـارّ،     ايغـف١ٓٝ ٚأْٛاعـ٘؛ األخطـاص    صايغف١ٓٝ َٔ سٝح ايٓكٌ ايبشضٟ ٚإجيا

ٚاـغـا٥ض ايعاَــ١، ٚاألخطــاص اـاضــع١ يًتــأَني ايبشـضٟ؛ ايكــإْٛ اؾــٟٛ : تؾـضٜعات٘ املدتًفــ١؛ االتفاقٝــات     

اؿضٜـات اؾٜٛـ١، ٚاــزَات األصضـ١ٝ،      اتفاقٝـ١ ٚاصعٛ ٚتعزٜالتٗا يف َْٛرتٜـاٍ ٚغٛاتُٝـاال عـٝيت ؛   ايزٚي١ٝ: 

ٚايٓكـٌ اؾـٟٛ، َٚغـؤٚي١ٝ ايٓاقـٌ اؾـٟٛ ػـاٙ املغــافضٜٔ،         ا٥ض٠ : أسهاَٗـا ايكاْْٛٝـ١ ،  َٚٓظ١ُ أٜاْـا ؛ ايطـ  

ايكـإْٛ األصرْـٞ: َصـارصٙ ايتؾـضٜع١ٝ َكاصْـ١ بايـزٍٚ ايعضبٝـ١        ٚايبطا٥ع املٓكـٛي١ دًٛا ، ٚساالت إعفا٤ ايٓاقٌ ؛ 

 .ٚاألدٓب١ٝ ، ؼًٌٝ ايٓصٛص ايتؾضٜع١ٝ ٚنٝف١ٝ تطبٝكٗا عًًُٝا
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 عاعات َعتُز٠( 3) ايتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ ات قا١ْْٝٛ يفرصاع2021305

 Legal Studies in  Electronic Commerce :(2021300)املتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ايتٓظِٝ ايكاْْٛٞ يًتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ يف األصرٕ بٗزف إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً ْكاع 

ز قإْٛ املعاَالت االيهرت١ْٝٚ األصرْٞ ايطعف ٚايك٠ٛ يف ايتؾضٜع األصرْٞ َٚز٣ َٛانب١ قٛاع

يتشزٜات ٚآفام ايتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ اؿزٜج١، َٔ ٖشا املٓطًل ٜبشح ٖشا املغام يف نٌ َٔ ايعكٛر 

االيهرت١ْٝٚ ، ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ، األٚصام ايتذاص١ٜ االيهرت١ْٝٚ، اـطأ االيهرتْٚٞ ، َٛاقف 

رْٞ ٚايكٛاْني املكاص١ْ ع٢ً ايصعٝز األَضٜهٞ ٚاألٚصٚبٞ نٌ َٔ قإْٛ املعاَالت االيهرت١ْٝٚ األص

 ٚايزٚيٞ فُٝا ٜتعًل باملغا٥ٌ سات ايص١ً.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايعكٛر ايتذاص١ٜ 2021306

Commercial Contracts:(2021001) املتطًب ايغابل 

ُٝٗا ايتؾضٜعٞ، ٚتعضٜف تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايعكٛر ايتذاص١ٜ َٔ سٝح أُٖٝتٗا ٚتعضٜفٗا ٚأْٛاعٗا ٚتٓظ

َٔ سٝح ايؾهٌ ٚاملٛضٛع. نُا  ايطايب باألعػ ايٓظض١ٜ ٚايع١ًُٝ يصٝاغ١ ايعكٛر ايتذاص١ٜ

ٚتؾٌُ ٖشٙ املار٠ اختٝاص بع؛ أْٛاع ايعكٛر ايتذاص١ٜ نُجاٍ )ع٢ً إٔ ال تهٕٛ َٔ تًو ايعكٛر اييت 

ٜتِ تزصٜغٗا يف َٛار أخض٣ يف ايه١ًٝ( ٚإٔ ٜؤخش بعني االعتباص ايعكٛر ايتذاص١ٜ املغتدز١َ يف 

 ايكطاع ايتذاصٟ.

 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) قإْٛ األٚصام املاي١ٝ 2021307

 Financial Papers :(2021303) املتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ؽضح املفاِٖٝ اييت تٓظُٗا ايتؾضٜعات املاي١ٝ املتعًك١ باألٚصام املاي١ٝ ٚأْٛاعٗا ٚطضم 

 تزاٚهلا ٚايتعاٌَ بٗا َٔ تغذٌٝ ٚإصزاص ٚانتتاب ،ٚإٜزاع ، ٚتغ١ٜٛ، ٚإقضاض ٚاقرتاض ٚصٖٔ ٚاصتٗإ.

 نُا ٜتطُٔ املغام أؽداص اهل٦ٝات ايٓاظ١ُ هلشٙ األعُاٍ ٚسكٛم ٚصالسٝات تًو اهل٦ٝات.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) قإْٛ ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ 2021308

 International Trade Law :(2021001) املتطًب ايغابل 

هاّ عكز ايبٝـع ايـزٚيٞ   تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ قإْٛ ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ ْٚؾأت٘ ٚتطٛصٙ ايتاصخيٞ ، ٚأس

 ٚصٛصٙ ٚفكًا يالتفاقٝات ٚاألعضاف ايزٚي١ٝ ٚأعايٝب ايٛفا٤ بايجُٔ يف ايبٝٛع ايزٚي١ٝ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) *عكز ايتأَني 2021417

 Insurance Contract:(2021314) املتطًب ايغابل 

ـ  ا٤ ايؾـضٜع١ اإلعـال١َٝ فٝــ٘؛    عكـز ايتأَٝـٔ : ْؾـأت٘ ٚتطٛص َفَٗٛ٘، ٚخصا٥ص٘، ٚأْٛاع٘ ، ٚآصا٤ فكٗـ

اـطض يف ايتأَني ٚؼزٜزٙ؛ ايكغ  ٚايعٓاصض اييت ؼزرٙ ؛  املصًش١ يف ايتأَٝـٔ عًـ٢ األؽــٝا٤ ٚعًـ٢   

األؽداص ؛ آثاص عكز ايتأَني، ٚايتظاَات نٌ َٔ املؤَٔ ٚاملؤَـٔ يـ٘، ٚسكٛم املغتفٝز؛ اؿًٍٛ ايكاْْٛٞ 

املبارئ ع٢ً عكٛر ايتأَني ايبشضٟ ، ٚايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ ، ٚضز  ٚايتكارّ ٚايزعا٣ٚ املباؽض٠ ؛ تطبٝل ٖشٙ

 اؿضٜل ، ٚضز املغؤٚي١ٝ.

املـظاٚيني ٚرٚا٥ـض    تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتـب احملـاَني     *

 ايطضٜب١ ٚرٚا٥ض ايعٌُ ٚايطُإ االدتُاعٞ ٚاملؤعغات املصضف١ٝ ٚايؾضنات.
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 عاعات َعتُز٠( 3) *ًه١ٝ ايفهض١ٜامل 2021418

 Intellectual Property  :(2021415) املتطًب ايغابل 

، طبٝعــ١ ٖــشٙ اؿكــٛم، ااملًهٝــ١ ايفهضٜــ١، ٚاؿكــٛم ايٓاؽــ١٦ عٓٗــتتٓــاٍٚ ٖــشٙ املــار٠ املكصــٛر ب

ٚخصا٥صٗـا، ٚمتٝٝـظٖا عـٔ اؿكٛم األخـض٣ ؛ عٓاصـض املًهٝـ١ ايفهضٜـ١ : سـل املؤيـف )املًهٝـ١        

١ٝ ٚايف١ٝٓ(، ٚبضا٠٤ االخـرتاع، ٚايعالَـ١ ايتذاصٜـ١، ٚايضعـّٛ ٚايُٓـاسز ايصـٓاع١ٝ، ٚايتصـُُٝات        األرب

ايتدطٝط١ٝ )ايضعَٛات ايطبٛغضاف١ٝ ( يًزٚا٥ض املتها١ًَ، ٚؽضٚع تاٜتٗـا ٚاؿكـٛم ايٓاؽـ١٦ عٓٗـا،     

 َٚز٠ تاٜتٗا ، ٚاالتفاقات ايزٚي١ٝ اييت تعاؾٗا.

 ٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتب احملاَني املظاٚيني.تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفص *

 

 عاعات َعتُز٠( 3)   سل املؤيف ٚاؿكٛم اجملاٚص٠ 2021419

 Copyright and Neighboring Rights 
 (2021418) املتطًب ايغابل:

املؤيـف   تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١ املصٓفات املتُتع١ باؿُاٜـ١   املبـارئ األعاعـ١ٝ   ٚاملصـٓفات أسارٜـ١     

ٚاملتعزر٠ املؤيفني   ٚرصاع١ سكٛم املؤيف   ٚاؿكـٛم األربٝـ١ ٚاملايٝـ١ ٚعكـٛر اعـتػالٍ سكـٛم املؤيـف         

نُا تتٓاٍٚ رصاع١ اؿكٛم اجملاٚص٠ ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ سات ايعالق١، ٚأخريًا رصاع١ االتفاقٝات ايزٚي١ٝ 

 اـاص١ بٗشٙ اؿكٛم.

 

 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ١املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاصٜ 2021402

 Commercial and Industrial Property 
 (2021418) املتطًب ايغابل:

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١ َفّٗٛ املًه١ٝ ايصٓاع١ٝ ٚايتذاص١ٜ ٚأسهاّ قإْٛ بضا٤ات االخرتاع ٚايضعـّٛ  

ــ١ املٓظُــ١ ؿكــٛم امل    ــات ايزٚيٝ ــات ايتذاصٜــ١ ٚاالتفاقٝ ــإْٛ ايعالَ ــ١ ٚايُٓــاسز ايصــٓاع١ٝ ٚق ًهٝ

 .١ٝايصٓاع

 

 عاعات َعتُز٠( 3)  ايعكٛر املز١ْٝ ايصػري٠ 2021400

 Small Civil Contracts :(2021013) املتطًب ايغابل 

ٔ     أٚالٖشٙ املار٠ بزصاع١ عكٛر ايهفاي١ ٚايٛناي١ ٚاملكاٚي١ :  تع٢ٓ  عكـٛر   عكـز ايهفايـ١ : عكـز َـ

بٝٓٗـا ٚبـني    يهفايـ١ ٚخصا٥صـٗا ٚاملٛاطْـ١   ايتٛثٝكات ايؾدص١ٝ فتتٓاٍٚ رصاع١ ٖشا ايعكـز تعضٜـف ا  

ٚايهفايــ١ بــايٓفػ  ايهفايــ١ ، ٚايهفايــ١ املٓذــظ٠ ٚايهفايــ١ املكٝــز٠ ٚأصنــإ، األخــض٣ايعكــٛر 

ٚتعـو ايزصاعـ١ ٖٓـا     -ٚاملكاٚيـ١:  ايهفايـ١ ٚاْتٗاهٖـا. ثاْٝـًا: ايٛنايـ١     آثـاص  ٚأخرياٚايهفاي١ بايزصى 

ٍ  اٚي١َٔ ايعكٛر ايصػري٠ ُٖٚا عكز املك آخضٜٔبعكزٜٔ  رصاعـتُٗا ايتعضٜـف    ٚعكز ايٛناي١ ٚتتٓـاٚ

 .ٚااليتظاَات اييت ٜضتبٗا بهٌ َُٓٗا ٚمتٝظٙ عٔ غريٙ َٔ ايعكٛر املؾاب١ٗ ٚإْؾا٤ نٌ َُٓٗا
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 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايزٚيٞ اـاص 2021454

 Private International Law :(2021481)املتطًب ايغابل 

ارصٙ ٚخصا٥ص٘ ؛ َٛاضٝع٘ : اؾٓغ١ٝ ٚاملضنظ ايكاْْٛٞ يألداْب، ٚتٓاطع ايكإْٛ ايزٚيـٞ اـاص : َص

االختصاص ايكطا٥ٞ ايزٚيٞ، ٚتٓاطع ايكٛاْني ٚتٓفٝش األسهاّ األدٓب١ٝ؛ ايٓظضٜـ١ ايعا١َ يًذٓغـ١ٝ  

ايكا١ُ٥ ع٢ً َبزأ سض١ٜ ايزٚي١ يف تٓظِٝ دٓغٝتٗا؛ املؾه١ً ايٓامج١ عـٔ أعُاٍ ٖشا املبـزأ : تٓاطع 

ت ٚاؿًٍٛ املكرتس١ هلا؛ قإْٛ اؾٓغ١ٝ األصرْٞ َكاص١ْ َع بع؛ ايكٛاْني ايعضبٝـ١ َـٔ خـالٍ    اؾٓغٝا

انتغاب اؾٓغ١ٝ األص١ًٝ ٚايطاص١٥ :فعٍٛ ايتذٓػ أٚ ايظٚاز ٚفكـزإ اؾٓغـ١ٝ؛ املضنـظ ايكـاْْٛٞ    

ًشكـٛم؛  يألداْب: سل ٖؤال٤ بايتُتع باؿكٛم اييت ٜهفًٗا هلـِ ايكـإْٛ ايـزٚيٞ؛ مماصعـ١ األداْـب ي     

َٛقــف املؾــضع األصرْــٞ َكاصْــ١ َــع بعــ؛ ايتؾــضٜعات ايعضبٝــ١ َــٔ ســل األدــٓيب بــايتُتع بــاؿكٛم  

ٚمماصعتٗا ؛ االختصاص ايكطا٥ٞ يف ايزٍٚ :  قٛاعزٙ ايعا١َ ايكا٥ُـ١ عًـ٢ سضٜـ١ ايزٚيـ١ يف تٓظـِٝ      

اَـ١ يتٓـاطع   اختصاصٗا يًٓظض يف ايٓظاعات ايٓاؽ١٦ عـٔ ايعالقـات سات ايعٓصــض األدـٓيب؛ ايٓظضٜـ١ ايع     

ايكٛاْني : ؽضٚع ايتٓاطع ٚاؿًٍٛ املتبع١ يتشزٜز ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝـل ايـيت تتُجـٌ يف ايتهٝٝـف     

ٚاإلساي١ ٚؼزٜز قٛاعز اإلعٓار فُٝا ٜتعًل باألسٛاٍ ايؾـدص١ٝ ٚاألَٛاٍ ٚااليتظاَـات اإلصارٜـ١ ٚغـري    

 سهاّ األدٓب١ٝ يف ايزٚي١ .اإلصار١ٜ، ٚساالت تطبٝل ايكإْٛ األدٓيب ٚؽضٚع سيو؛ تٓفٝش األ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) *أصٍٛ احملانُات املز١ْٝ  2021481

 Civil Procedures :(2021415)املتطًب ايغابل 

قإْٛ أصٍٛ احملانُات املز١ْٝ : َصـارصٙ، ٚعالقتـ٘ بػـريٙ َـٔ فـضٚع ايكـإْٛ، ٚتطـٛصٙ ايتؾـضٜعٞ ؛         

احملـانِ ٚرصداتٗـا، ٚصدـاٍ ايكطـا٤ َٚعـاِْٚٝٗ،      ايتٓظِٝ ايكطا٥ٞ : َبار٥٘ ، ٚضـُاْات٘ ، ٚتؾـهٌٝ   

ٚقٛاعز االختصاص؛ ْظض١ٜ ايزع٣ٛ : تعضٜفٗـا، ٚؽـضٚطٗا، ٚطبٝعتٗـا ايكاْْٛٝـ١ ٚأٚدـ٘ اعـتعُاهلا ،       

ٚنٝفٝـ١ ايتكاضٞ ٚااليتذا٤ إىل ايكطا٤، ٚعضض اـص١َٛ أَاَ٘، َٚا ٜطضأ ع٢ً إدضا٤ات ايزع٣ٛ إىل 

 ٕ أٚد٘ ايطعٔ اييت خيطع هلا اؿهِ .إٔ ٜفصٌ فٝٗا عهِ ساعِ يًٓظاع، َع بٝا

 تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتب احملاَني املظاٚيني.*

 

 

 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ٚايتٓفٝشقإْٛ ايبٝٓات  2021480

 Law of Evidence and Law of Execution :(2021481)املتطًب ايغابل 

ٜكـع عـب٤ اإلثبـات ؛ املـشاٖب ايفكٗٝــ١ يف قٛاعــز اإلثبـات         ثبات، ايؾدص ايشٟاإلعب٤  قإْٛ ايبٝٓات: 

املٛضٛع١ٝ ٚاإلدضا١ٝ٥، ٚمتٝٝظ قٛاعز اإلثبات املزْٝـ١ عٔ قٛاعز اإلثبات اؾظا١ٝ٥ ؛ ٚعا٥ٌ اإلثبـات ايـيت   

ٚايهؾـف  عٝٓٗا ايكـإْٛ :  أريـ١ اإلثبـات ايهتابٝـ١ ، ٚايؾـٗار٠ ٚايـُٝني ٚاإلقـضاص ٚايكضا٥ــٔ بٓٛعٝٗـا،          

: تعضٜف٘ ، ٚتعزٜالتـ٘ نصـٛص٠ َـٔ صـٛص اؿُاٜـ١ ايكطـا١ٝ٥ يف       ايتٓفٝش ٚاملعا١ٜٓ ٚاـرب٠؛ قإْٛ 

اختصاصـاتٗا   ،ايتٓفٝـش ايتٓفٝـش را٥ــض٠    ٚإعٓارتٓفٝش أسهاّ ايكطا٤ ٚايتطٛص ايتؾضٜعٞ هلشا ايكإْٛ، 

        ٚ غـري املٓكٛيـ١ ، ٚعًـ٢    ٚايكا٥ُٕٛ عًٝٗـا؛ اـصـ١َٛ يف ايتٓفٝـش اؾـربٟ عًـ٢ أَـٛاٍ املـزٜٔ املٓكٛيـ١ 

 ايؾدص املزٜٔ ، ٚنٝف١ٝ تٛطٜع سص١ًٝ ايتٓفٝش.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) قإْٛ ايتشه2021484ِٝ

 Arbitration Law :(2021481)املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ األسهاّ ايعا١َ يًتشهِٝ َٔ سٝح ايتعضٜف ٚايتطٛص ايتاصخيٞ ٚأُٖٝتـ٘ ٚأْٛاعـ٘،   

ٚع ايؾـه١ًٝ ٚاملٛضـٛع١ٝ يًتشهـِٝ ٚايكـإْٛ ايٛادـب ايتطبٝـل عًـ٢ اتفـام         ثِ ايتعضض إىل ايؾـض 

 ايتشهِٝ ، ٚإىل ايتشهِٝ االيهرتْٚٞ  يف ظٌ قإْٛ ايتشهِٝ األصرْٞ ٚاملكاصٕ .
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 عاعات َعتُز٠( 3) *تطبٝكات قطا١ٝ٥ 2021485

 Judiciary Applications  :ــابل ــب ايغـ /  2020480) املتطًـ

2021481) 

ار٠ إىل تٛدٝ٘ ايزصاع١ ايٓظض١ٜ ٚصبطٗا بايٛاقع ايتطبٝكٞ ٚاملٝزاْٞ يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ تتٓاٍٚ ٖشٙ امل

ٚتفعًٝٗا َٔ خالٍ تظٜٚز ايطًب١ باملعًَٛات ايطضٚص١ٜ ايٛادب إتباعٗا َٓش بزا١ٜ تغذٌٝ ايزع٣ٛ 

املز١ْٝ ٚاؾظا١ٝ٥ ست٢ صزٚص اؿهِ ايكطا٥ٞ  بٗا، ٚسيو َٔ خالٍ ايتطبٝل ايعًُٞ يهاف١ 

ا٤ات ايٛادب إتباعٗا أَاّ األدٗظ٠ ايكطا١ٝ٥ املتدصص١، ٚتؾٌُ اٜطًا مناسز َٔ ايًٛا٥ح ٚايطًبات اإلدض

 ٚايزفٛع اييت ميهٔ إٔ  تجاص يف َعضض ْظض ايزعا٣ٚ املز١ْٝ ٚاؾظا١ٝ٥.

 تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتب احملاَني املظاٚيني . *

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايزعتٛصٟ ٚاألْظ١ُ ايغٝاع١ٝ ايكإْٛ 2020131

 Constitutional Law and Political Systems :ال ٜٛدز املتطًب ايغابل 

ايزعتٛص:  أعايٝب ٚضع٘ ، َٚصارصٙ ، ٚأْٛاع٘ ؛ َٛاضـٝع ايزعـتٛص :   ؽـهٌ ايزٚيـ١ ، ْٚظـاّ اؿهــِ       

تٛص ٚتعزًٜــ٘ ٚاْتٗــاهٙ، ٚايضقابــ١ عًــ٢ فٝٗـــا ، ٚعــًطاتٗا ، ٚسكــٛم املــٛاطٔ ٚٚادباتــ٘ ، تفغــري ايزعــ

رعتٛص١ٜ ايكٛاْني ؛ ايٓظاّ ايغٝاعٞ؛ أْٛاع ايٓظِ ايغٝاع١ٝ : إعٓار ايغـًط١ إىل ْظِ ًَهٝـ١ ٚأخـض٣   

مجٗٛص١ٜ، ْٚظِ اعتبزار١ٜ ٚأخض٣ رميكضاط١ٝ ، مناسز ألْظ١ُ عٝاع١ٝ َعاصض٠؛ َٛقف اإلعالّ َـٔ  

 نٌ َا تكزّ 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ٕٛ ايعكٛباتاملبارئ ايعا١َ يف قاْ 2020161

 General Principles in Penal Law :ال ٜٛدز املتطًب ايغابل 

ْظض١ٜ اؾضميـ١ ٚايعكٛبـ١؛ أصنـإ اؾضميـ١ :       ٚأقغاَ٘تعضٜف٘، َصارصٙ، أْٛاع٘ قاْـٕٛ ايعكٛبات : 

ت َٚٛاْـع  ايضنٔ ايؾضعٞ أٚ ايكاْْٛٞ ايشٟ ٜـتِ ايتعـضض َـٔ خاليـ٘ ملبـزأ ؽـضع١ٝ اؾـضا٥ِ ٚايعكٛبـا        

ؼكك٘ املتُج١ً بأعباب ايتربٜض؛  ايضنٔ املارٟ : ايغًٛى اؾضَٞ ٚايٓتٝذـ١ اؾض١َٝ ٚعالق١ ايغـبب١ٝ  

بني ايغًٛى ٚايٓتٝذ١؛ ْظـض١ٜ ايؾضٚع يف اؾضميـ١ ْٚظضٜـ١ املغـا١ُٖ اؾٓا٥ٝــ١؛ ايـضنٔ املعٓـٟٛ:       

ٚخصا٥صـٗا ٚأْـٛاع ايعكٛبـات ؛     اؾضا٥ِ املكصٛر٠ ٚاؾضا٥ِ غري املكصٛر٠ ؛  ْظض١ٜ ايعكٛبـ١ : تعضٜفٗـا  

 فضض ايعكٛب١ : أعباب تؾزٜزٖا ، ٚؽفٝفٗا ٚأعباب اْكطا٥ٗا؛ ايتزابري االسرتاط١ٜ .

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ اإلراص2020041ٟ

 Administrative Law :(2020131)املتطًب ايغابل 

قت٘ بفضٚع ايكـإْٛ األخــض٣؛ َفٗـّٛ    ايكإْٛ اإلراصٟ : ْؾأت٘ ، ٚتعضٜف٘ ، َٚصارصٙ ، ٚخصا٥ص٘ ، ٚعال

ايؾدص١ٝ املع١ٜٛٓ ، ٚأقغاَٗا ، ٚايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا ، ٚرٚصٖا يف ايكإْٛ ايعاّ ٚإراص٠ املضافل ايعاَـ١ ،  

ـ  ٚاملظاٜا اييت تتُتـع بٗـا    شيو؛ ايٓظاَـإ اإلراصٟ املضنــظٟ ٚايالَضنـظٟ : تعضٜفُٗــا،     اإلراص٠ ْتٝذـ١ ي

ٟ   ،ُا، ٚصٛصُٖاَٚربصات قٝاَُٗا ، ٚعٓاصضٖ ؛ املٛظـف ايعـاّ تؾـضٜعًا ٚفكٗـًا     املضفل ايعـاّ، ايطـب  اإلراص

ٚقطا٤ً : طضم تعٝٝٓ٘ ، ٚسكٛق٘ ، ٚٚادبات٘ ٚتأرٜب٘ ٚإْٗا٤ خزَات٘ ؛ ايٓظاّ ايكاْْٛـٞ يألَـٛاٍ ايعاَـ١ :   

 .تعضٜفٗا ٚتاٜتٗا؛ املغا٥ٌ املتكز١َ تؾضٜعًا ٚفكًٗا ٚقطا٤ ) َكاص١ْ(
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 عاعات َعتُز٠( 3) ص٠ احمل١ًٝقإْٛ اإلرا 2020043

 Local Administration Law :(2020041) املتطًب ايغابل 

األعـػ ايعاَـ١  يًتٓظِٝ اإلراصٟ ٚايغًط١ اإلراص١ٜ : اإلراص٠ احملًٝــ١ ٚفًغـفتٗا َٚكَٛاتٗـا األعاعـ١ٝ ،     

ٖا فايػ ق١ًٝ ٚاييت تتًدص بٛدٛر ٚسزات إراص١ٜ َغتك١ً تتُتع باالعتكالٍ اإلراصٟ ٚاملايٞ، تتٛال

َٓتدب١ تزٜض َضافكٗا احمل١ًٝ، ٚتعٌُ ؼت صقابـ١  ايغًط١ املضنظٜـ١ ٚإؽـضافٗا  ايضقابــ١ اإلراصٜـ١  ؛     

 َؾهالت اإلراص٠ احمل١ًٝ نُا بًٛصتٗا املؤمتضات ايزٚي١ٝ ٚاالػاٖات املعاصض٠ هلا.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايٛظٝف١ ايعا١َ 2020044

 Civil Service (2020330)غابل:املتطًب اي 

تتطُٔ رصاع١ ٖشٙ املار٠ ايتعضٜف باملٛظف ايعاّ ٚتبٝإ ؽضٚع تعٝٝٓ٘ ٚطضم ٖشا ايتعٝني، نُا 

تتطُٔ تبٝإ أٚضاع٘ ايٛظٝف١ٝ نايٓكٌ ٚاالْتزاب ٚاإلعاص٠ ٚاالْاب٘ ٚغريٖا، َٚٔ ثِ َعضف١ سكٛق٘ 

١ ٚاآلثاص املرتتب١ ع٢ً سيو ٚٚادبات٘ ايٛظٝف١ ، ٚاؾضمي١ ايتأرٜب١ٝ ٚإدضا٤ات املالسك١ ايتأرٜبٝ

 ٚايعكٛبات ايتأرٜب١ٝ اييت ميهٔ إٔ تٛقع عًٝ٘، ٚأعباب اْتٗا٤ خزَات املٛظف ايعاّ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعا2020053ّ

 Public International Law :(2020131)املتطًب ايغابل 

قٛاعزٙ ، ٚعالقت٘ بايكإْٛ ايـزاخًٞ ،   إيظاّصخي١ٝ ، ٚأعاؼ طبٝع١ ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ : تعضٜف٘ ، ٚخًفٝت٘ ايتا

ٚخصا٥ص ايٓظاّ ايكاْْٛٞ ايزٚيٞ ؛ ايزٍٚ : ْؾأتٗا ٚاالعرتاف بٗا ٚطٚاهلا، ٚسكٛقٗـا ٚٚادباتٗا َٔ خـالٍ ايغـٝار٠   

ٞ ٚاملغاٚا٠؛ املٓظُـات ايزٚيٝـ١ سات ايتٛدـ٘ ايعـاملٞ ٚتًـو سات ايتٛدــ٘        ٞ   اإلقًُٝـ ايعـاّ   ؛  َصـارص ايكـإْٛ ايـزٚي

ٚتطٛصٖا ؛ َٛاضٝع ايكإْٛ ايزٚيٞ : سـٌ ايٓظاعـات ايزٚي١ٝ ، ٚتا١ٜ ايب١٦ٝ َٚفّٗٛ اؾُاعـ١ ايزٚيٝـ١؛ ٚعـا٥ٌ    

تطبٝل ايكإْٛ ايزٚيٞ : عٛا٤ً بٛاعط١ ايـزٍٚ أّ بٛاعط١ املٓظُات ايزٚي١ٝ أّ إعُاال يكٛاعز املغـؤٚي١ٝ ايزٚيٝـ١ ؛   

١ُٖ ايؾضٜع١ اإلعال١َٝ يف إصعا٤ قٛاعـز ٖـشا ايكـإْٛ ٚرٚص ايفكٗـا٤     َفٗـّٛ ايكإْٛ ايزٚيٞ يف ظٌ اإلعالّ: َغا

 املغًُني يف تطٜٛضٖا.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً أَٔ ايزٚي١ 2020056

 Crimes Against the Security of the State :(2020060)املتطًب ايغابل 

 تتهٕٛ َفضرات ٖشٙ املار٠ مما ًٜٞ:

 ايٛاقع١ ع٢ً أَٔ ايزٚي١ اـاصدٞ ٖٚٞ:.   اؾضا٥ِ 0

نايتذغػ، ٚإساع١ أعضاص ٚٚثا٥ل ايزٚي١، ٚدضا٥ِ االتصاٍ  –اؾضا٥ِ اؾٓا١ٝ٥، ٚاؾضا٥ِ املاع١ بايكإْٛ ايزٚيٞ 

 بايعزٚ، ٚدضا٥ِ ايٌٓٝ َٔ ٖٝب١ ايزٚي١ َٚٔ ايؾعٛص ايكَٛٞ.

قع١ ع٢ً ايزعتٛص، ٚ اغتصاب ايغًط١، ٚاإلصٖـاب،  .  اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً أَٔ ايزٚي١ ايزاخًٞ ٖٚٞ: اؾٓاٜات ايٛا2

 ٚايٌٓٝ َٔ ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ َٚٔ َها١ْ ايزٚي١ املاي١ٝ.
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 عاعات َعتُز٠( 3) اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األؽداص  2020060

 Crimes Against Persons :(2020161)املتطًب ايغابل 

صـ١ً بٝٓـ٘ ٚبـني ايكغـِ ايعـاّ َـٔ ٖـشا        ايكغـِ اـاص يف قـإْٛ ايعكٛبـات : أُٖٝتـ٘ َٚٛضـٛعات٘ ٚاي    

ايكاْـٕٛ؛ اؾضا٥ِ اييت تؾهٌ اعتزا٤ ع٢ً اؿكٛم ايًصٝك١ باإلْغإ : االعتزا٤ عًـ٢ سـل اإلْغـإ يف    

اؿٝا٠ َٔ خالٍ رصاع١ دضا٥ِ ايكتٌ )املكصٛر ٚغري املكصٛر(، ٚايتعضض يصـٛص ايكتٌ املؾزر٠ ٚاملدفف١، 

زٙ َٔ خالٍ رصاع١ دـضا٥ِ اإلٜـشا٤ املكصـٛر ٚغـري املكصـٛر      ٚاالعتزا٤ ع٢ً سل اإلْغإ يف عال١َ دغ

ٚاإلدٗاض، ٚاالعتزا٤ ع٢ً سل اإلْغإ يف عـال١َ عضضـ٘ ٚعـال١َ األعـض٠ َـٔ خـالٍ رصاعـ١ دـضا٥ِ         

ايعضض، ٚاألفعاٍ املٓاف١ٝ يًشٝا٤، ٚايظْا، ٚاالعتزا٤ عًـ٢ سـل اإلْغـإ يف اؿضٜـ١ َـٔ       االغتصاب ٖٚتو

ٗزٜز ٚاؿضَإ َٔ اؿض١ٜ، ٚاالعتزا٤ ع٢ً سـل اإلْغـإ يف االعتبـاص    خالٍ رصاع١ دضا٥ِ اـطف، ٚايت

 ٚايؾضف َٔ خالٍ رصاع١ دضا٥ِ ايشّ ٚايكزح ٚايتشكري.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) *اؾضا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األَٛا2020063ٍ

 Crimes Against Property :(2020060)املتطًب ايغابل 

ا٥ِ األَـٛاٍ : ايغـضق١ ، ٚاالستٝـاٍ ٚإعـا٠٤ األَاْـ١، ٚاؾـضا٥ِ       دضا٥ِ األَٛاٍ ٚعٝاع١ ايتذضِٜ فٝٗـا، دـض  

املًشكـ١ بٗا؛ دضمي١ ايغضق١: أصناْٗا ٚدٓح ايغضق١ املدفف١ ٚاملؾـزر٠ ، ٚدٓاٜـات ايغـضق١؛ اؾـضا٥ِ     

املًشك١ بٗا : دضمي١ ايتعاٌَ باملغضٚقات ، ٚدضمي١ اغتصاب ايتٛقٝعات ٚايغٓزات ، ٚدضمي١ ايتٌٜٗٛ أٚ 

ضمي١ اعتعُاٍ أؽٝا٤ ايػري رٕٚ سل ؛ دضميـ١ االستٝـاٍ : أصناْٗـا؛ اؾـضا٥ِ املًشكـ١ بٗـا :       االبتظاط ، ٚد

االستٝـاٍ عًـ٢ ايـزا٥ٓني بايتصـضف بـاألَٛاٍ قبـٌ        ١دضمي١ اعتػالٍ عزميٞ األ١ًٖٝ ْٚاقصٝٗا ، دضمي

  َ اْـ١ :  َباؽض٠ إدضا٤ات ايتكاضٞ ٚبعزٖا، ٚدضمي١ إخفا٤ املعًَٛات، ٚدضا٥ِ ايؾٝو ؛ دضميـ١ إعـا٠٤ األ

أصناْٗا، ايفضٚم بٝٓٗا ٚبني ايغـضق١ ٚاالستٝاٍ، ٚدضمي١ ايتصضف :اٍ رخٌ ٖفـ٠ٛ يف سٝـاط٠ اؾـاْٞ    

 باعتباصٖا اؾضمي١ ايٛسٝز٠ املًشك١ ظضمي١ إعا٠٤ األَا١ْ .

 تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتب احملاَني املظاٚيني *

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ١ٝ خاص١تؾضٜعات دظا٥ 2020064

 Private Criminal Legislations :(2020161) املتطًب ايغابل 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً ايعزٜز َٔ اؾضا٥ِ اـاص١ عٛا٤ تًو ايٛاصر٠ يف قـإْٛ ايعكٛبـات   

ــت( ٚاؾــضا٥ِ ا      ــٛب ٚاالْرتْ ــٌ دــضا٥ِ املعًَٛات١ٝ)اؿاع ــإْٛ َج ــشا ايك ــاص ٖ ــ١ أّ خــاصز إط ؾُضنٝ

ٚايطـضٜب١ٝ،ٚ دــضا٥ِ ايغـري،ٚدضا٥ِ املدــزصات،ٚاؾضا٥ِ ايٛاقعـ١ عًــ٢ املًهٝـ١ ايفهضٜــ١،ٚ دــضا٥ِ     

ــ٠ٛ،        ــضا٥ِ ايضؽ ــاالت، ٚنــشيو د ــضا٥ِ االتص ــالف ٚد ــات ، ٚاإلت ــض،ٚدضا٥ِ االْتداب ــشاف١ ٚايٓؾ ايص

ٛاٍ، ٚاالخــتالؼ، ٚايتظٜٚــض ، ٚإفغــار ايضابطــ١ ايظٚدٝــ١،ٚ دضميــ١ ْكــٌ اإلٜــزط، ٚ دضميــ١ غغــٌ األَــ

 ٚدضمي١ االعتٓغاخ، ٚاعتجُاص ايٛظٝف١، ٚإعطا٤ َصزق١ ناسب١، إىل غري سيو  َٔ اؾضا٥ِ اـاص١.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايزعتٛص األصر2020330ْٞ

 Jordanian Constitution :(2020131)املتطًب ايغابل 

ألصرٕ، خصا٥صــ٘ َاٖٝـ١ ايزعـتٛص، خصــا٥ص ايكاعـز٠ ايزعــتٛص١ٜ، ايكـإْٛ  األعاعـٞ إلَــاص٠ ؽـضم ا      

اـصا٥ص ٚاحملتٜٛات، ايزعتٛص األصرْٞ  0947ٚقتٜٛات٘ ، ايزعتٛص األصرْٞ ايجاْٞ )رعتٛص االعتكالٍ( 

ٚاـصــا٥ص ٚاحملتٜٛــات ، رصاعــ١ تفصــ١ًٝٝ يتػطٝــ١ ايغــًطات ايعاَــ١ يف ايزعــاتري   0952اؿــايٞ 

ايزعــتٛصٟ يف ايزعــاتري  اؿكــٛم ٚاؿضٜــات يف ايزعــاتري األصرْٝــ١، ايتفغــري  تٓظــِٝاألصرْٝــ١، ٚاقــع 

  األصر١ْٝ.
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 عاعات َعتُز٠( 3) اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ 2020334

 Civil Rights and Liberties :(2020330)املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ اؿزٜح عٔ َا١ٖٝ اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ، َزخًٗا ايتشنري باؿكٛم ٚاؿضٜات 

قبٌ ٚبعز ظٗٛص اإلعالّ.  ثِ  تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ اؿزٜح عٔ اؿكٛم  يف األط١َٓ ايكزمي١ يز٣ ايعضب

ٚاؿضٜات يف ايزميكضاطٝات ايػضب١ٝ َٚضاسٌ تكضٜضٖا ٚغاص١ َضس١ً اؿكٛم ايطبٝع١ٝ َٚضس١ً 

تطٛص َضنظ ايزٚي١. نُا تتٓاٍٚ اؿزٜح عٔ اؿكٛم ٚاؿضٜات ايعا١َ َٚظاٖضٖا املتعزر٠ 

 األصرْٞ. ٚضُاْاتٗا يف ايٓظاّ ايكاْْٛٞ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) اإلراصٟايكطا٤ 2020340

 Administrative Judicature (2020041):املتطًب ايغابل 

صقابــ١ ايكطـا٤ اإلراصٟ عًـ٢ أعُـاٍ     َبزأ املؾضٚع١ٝ، صٛص ايضقاب١ ع٢ً اسرتاّ اإلراص٠ ملبزأ املؾـضٚع١ٝ،  

ختصــاص ايكطــا٤ اإلراصٟ : رعــ٣ٛ إيػــا٤ ايغــًط١ اإلراصٜــ١؛ تٓظــِٝ ايكطــا٤ اإلراصٟ يف رٍٚ كتًفــ١؛ ا

ايكضاصات اإلراص١ٜ املدايف١ يًكإْٛ ، طبٝع١ رع٣ٛ اإليػا٤  ٚؽضٚع قبٛهلا ، ٚاإلدضا٤ات املتبع١ يف رعـ٣ٛ  

اإليػا٤ ٚرع٣ٛ ايكطا٤ ايهاٌَ ؛ قطا٤ املظامل يف اإلعالّ ٚتطبٝكات٘ َٔ سٝح: إعا٠٤ اعتعُاٍ ايغـًط١  

    ٜ ْ  عُـا  رتتـب عًٝٗـا َـٔ تعـٜٛ؛     َٔ داْـب اؿهـاّ ٚايـٛال٠ ، َٚـا  ٘ أصـاب األفـضار ، َٚكاص بكطـا٤   تـ

 )َكاص١ْ(. ايتعٜٛ؛ ايشٟ حيهِ ب٘ ايكطا٤ اإلراصٟ؛  املغا٥ٌ املتكز١َ تؾضٜعًا ٚفكًٗا ٚقطا٤ً

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايب٦ٝٞ 2020343

 Environmental Law :(2020041)املتطًب ايغابل 

ايكإْٛ ايب٦ٝٞ َٔ سٝح َاٖٝت٘ ، ٚبٝإ َصارصٙ، ٚؼزٜز ْطام تطبٝك٘ تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايتعضٜف ب

ؼزٜز اإلراص٠ ايب١ٝ٦ٝ يف ايزٚي١،  أٜطاٚاـصا٥ص ايعا١َ اييت ٜتُٝظ بٗا.  نُا تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ 

 ٚبٝإ ٖٝهًٗا ايتٓظُٝٞ ٚاختصاصاتٗا َٚغؤٚيٝاتٗا.

١٦ َٔ ايتًٛخ، ٚرصاع١ قٛاعـز املغـؤٚي١ٝ عـٔ    ٚأخريًا رصاع١ ايكٛاعز ايكا١ْْٝٛ اييت تهفٌ تا١ٜ ايبٝ

 األضضاص ايب١ٝ٦ٝ ٚأسهاَٗا

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تؾضٜعات اإلراص٠ االيهرت١ْٝٚ 2020344

 Electronic Management Legislation :(2020041)املتطًب ايغابل 

، ايتذـــاص٠ َفٗـــّٛ اإلراص٠ االيهرتْٚٝـــ١، أٖـــزافٗا، فٛا٥ـــزٖا، أمناطٗـــا: )اؿهَٛـــ١ االيهرتْٚٝـــ١

االيهرت١ْٝٚ، ايصش١ االيهرت١ْٝٚ، ايتعًـِٝ االيهرتْٚـٞ، ايٓؾـض االيهرتْٚـٞ(، عـبٌ لـاح اإلراص٠       

ــ١.       ــات اإلراص٠ االيهرتْٚٝ ــ١، َعٛق ــرتراص٠ االيهرتْٚٝ ــٍٛ ي ــٌ ايتش ــُاْاتٗا، َضاس ــ١ ٚض االيهرتْٚٝ

  َ ــا، عٓاصــضٖا، رٚص اؿهَٛــ١ االيهرتْٚٝــ١ ٚ ــا ْٚطاقٗ ظاٜاٖــا، اؿهَٛــ١ االيهرتْٚٝــ١، َفَٗٛٗ

اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ َٚبزأ املغاٚا٠ َٚبزأ عري املضافل ايعـاّ باْتظـاّ ٚقابًٝتٗـا يًتػـٝري ، َتطًبـات      

بٓا٤ اؿه١َٛ االيهرت١ْٝٚ )ايكاْْٛٞ، ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ، املٛاصر ايبؾض١ٜ املؤ١ًٖ ، عبٌ تاٜـ١ ايٓظـاّ   

سٖا ، ٚايتصٜٛت االيهرتْٚٞ ، ايتٛقٝع ايعاّ، ٚاـصٛص١ٝ(، ايكضاصات اإلراص١ٜ االيهرت١ْٝٚ ٚعبٌ اؽا

االيهرتْٚٞ، ايعكٛر اإلراصٜـ١ االيهرتْٚٝـ١، اإلثبـات االيهرتْٚـٞ ، تؾـهٌٝ اهل٦ٝـات ايهرتْٚٝـًا ،        

 اـزَات االيهرت١ْٝٚ، رٚص ايطب  اإلراصٟ يف ايٛقا١ٜ َٔ اؾضا٥ِ االيهرت١ْٝٚ.

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) املٓظُات ايزٚي2020350١ٝ

 International Organizations :(2020051)املتطًب ايغابل 

ايٓظضٜـ١ ايعا١َ يًُٓظُات ايزٚي١ٝ : ظاٖضتٗا ايتاصخي١ٝ، ٚتعضٜفٗـا، ٚتصـٓٝفٗا َـٔ سٝـح اَتـزارٖا      

ــ   ) ٝتٗا ايكاْْٛٝــ١ اؾػــضايف َٚٛضــٛعٗا ٚعــًطاتٗا؛ املغــا٥ٌ ايــيت تتعًــل باملٓظُــات ايزٚيٝــ١ : ؽدص

ا ( ، ٚضع ايزٚي١ يف املٓظ١ُ ايزٚي١ٝ ، َٚظاٜا املٓظُـ١ ٚسصـاْاتٗا،  انتغابٗا ٚفكزاْٗا ٚآثاص انتغابٗ

ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكضاصات املٓظُـات ايزٚيٝـ١، ٚتأثريٖــا يف ايكـإْٛ ايـزٚيٞ ايعـاّ ؛ املٓظُـات ايزٚيٝـ١         

ايعامل١ٝ : ١٦ٖٝ األَِ املتشز٠ َٚٓظ١ُ ايْٝٛغهٛ ، َٚٓظ١ُ ايعٌُ ايزٚي١ٝ ، َٚٓظ١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ 

، َٚٓظ١ُ ايٛسـز٠   األَضٜه١ٝ، ٚصٓزٚم ايٓكز ايزٚيٞ؛  املٓظُات ايزٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝ : َٓظ١ُ ايزٍٚ 

 اإلفضٜك١ٝ ، ٚفًػ أٚصٚبا، َٚٓظ١ُ املؤمتض اإلعالَٞ، ٚداَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ َٚٓظُاتٗا املتدصص١

 

 عاعات َعتُز٠( 3) دضا٥ِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 2020360

 Information Technology Crimes :(2020161)املتطًب ايغابل 

أْٛاعٗـا ٚإؽـهاهلا   ٜٗزف ٖشا املغام إىل ايتعضف ع٢ً َفّٗٛ دضا٥ِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٔ سٝـح  

ــع         ــاّ املٛاق ــت ٚاقتش ــبه١ االْرتْ ــات ٚؽ ــٝب َٚضانــظ املعًَٛ ــرتام اؿٛاع ــضا٥ِ اخ ــ١ نذ املدتًف

ع اإليهرتْٚـٞ. نُـا ٜتٓـاٍٚ املغـام أعـباب      اإليهرت١ْٝٚ ٚاخرتام ايربٜز اإليهرتْٚٞ ٚتظٜٚض ايتٛقٝ

ٖشٙ اؾضا٥ِ ٚايعٛاٌَ اييت أعـُٗت يف ظٗٛصٖـا. باإلضـاف١ إىل ايتعـضف عًـ٢ أبعـار ٖـشٙ اؾـضا٥ِ ، ٚرٚص         

املؤعغات املدتًف١ يف َٛاد١ٗ ٖشٙ اؾضا٥ِ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا، ٚاالعتذابات ايتؾـضٜع١ٝ ٚاملؤعغـ١ٝ هلـشٙ    

 اؾضا٥ِ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايزٚيٞ سكٛم اإلْغإ يف 2020453

 Human Rights in International Law :(2020350)املتطًب ايغابل 

َفٗـّٛ سكٛم اإلْغإ ؛ رٚص اإلعالّ يف االٖتُـاّ عكـٛم اإلْغـإ ، َٚـا ٜتطًبـ٘ سيـو َـٔ تٛفٝـل بـني          

ــ١ٝ ٚاال       ـــ١ ٚايغٝاع ــٛم املزْٝ ــإ : اؿك ــٛم اإلْغ ــضر ؛ سك ــٛم ايف ــ١ ٚسك ــٛم اؾُاع ــار١ٜ سك قتص

ٚاالدتُاع١ٝ، سكٛم اإلْغـإ يف ايتُٓٝـ١ ٚيف ب٦ٝـ١ ْكٝـ١ ؛ َصـارص سكـٛم اإلْغـإ ايزٚيٝـ١ : عًـ٢          

ايصعٝزٜٔ ايعاملٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚيف إطاص ايٓظاعات املغًش١ )ايزٚي١ٝ ٚغري ايزٚي١ٝ(؛ آي١ٝ تاٜـ١ سكـٛم   

 اإلْغإ ع٢ً املغتٜٛات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ .

 

 عاعات َعتُز٠( 3) اإلْغاْٞ ايكإْٛ ايزٚيٞ 2020454

 International Humanitarian Law :(2020350)املتطًب ايغابل 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايتعضٜف بايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغاْٞ ٚ:بار٥٘ األعاع١ٝ، ٚطبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ، َٚٛقع٘ 

دٓٝف ٚأصٓاف املٓاطعات  بايٓغب١ يًكإْٛ ايزٚيٞ  ؿكٛم اإلْغإ، َٚصارصٙ  يف   قإْٛ الٖاٟ  ٚ  قإْٛ

  -املغًش١، ٚتغتعضض ٖشٙ املار٠ سيو َٔ خالٍ َعاؾ١ املٛضٛعني ايتايٝني:

 ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغاْٞ يف املٓاطعات املغًش١ ايزٚي١ٝ.

ايكٛاعز األعاع١ٝ يف أعايٝب ٚٚعا٥ٌ ايكتاٍ ٚآثاصٖا ع٢ً األعًش١ ٚأخالقٝات ايكتاٍ، ٚف٦ات األؽداص 

ٚنشيو اؽاس اإلدضا٤ات يتٓفٝش ايكإْٛ راخًًٝا ٚايضقاب١ ع٢ً ايتٓفٝش، ٚايكُع ايٛطو  ٚاملٛاقع احمل١ُٝ،

 ٚايزٚيٞ يالْتٗانات اؾغ١ُٝ يًكإْٛ اإلْغاْٞ.
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 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ ايزٚيٞ االقتصار2020455ٟ

 Economical International Law :(2020350)املتطًب ايغابل 

٠: ايتعضٜف بايكإْٛ ايزٚيٞ االقتصارٟ نأسز فضٚع ايكـإْٛ ايـزٚيٞ ايعـاّ، ٚأعاعـ٘     ٚتتٓاٍٚ ٖشٙ املار

َٚصارصٙ ٚأؽداص٘ َٔ رٍٚ َٚٓظُات رٚي١ٝ ٚؽضنات َتعـزر٠ اؾٓغـ١ٝ، نُـا ٜعـات االتفاقـات      

ايزٚي١ٝ َجٌ اتفاق١ٝ )اؾات( ٚايبشح يف َٓظ١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ ٚآي١ٝ تغـ١ٜٛ املٓاطعـات ٚاملفاٚضـات    

١ٜ، باإلضاف١ إىل إٔ ٖشٙ املار٠ تتطضم إىل ايكإْٛ ايٓكزٟ ايزٚيٞ ٚايكإْٛ ايـزٚيٞ يًتُٓٝـ١ :ـا    ايتذاص

فٝٗا ايتعضٜف هلشٙ ايكٛاْني ٚاملغاعزات ايزٚي١ٝ ٚايبٓو ايزٚيٞ يرتْؾا٤ ٚايتعُري باإلضاف١ إىل صـٓزٚم  

 ايٓكز ايزٚيٞ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) عًِ اإلدضاّ ٚايعكاب2020464

 Criminology and Penology :(2020161)املتطًب ايغابل 

عًـِ اإلدضاّ ٚعًـِ ايعكاب : صًتُٗا بفضٚع ايكإْٛ اؾظا٥ٞ األخض٣ ، ٚايتطٛص ايتـاصخيٞ يهـٌ َُٓٗــا    

ٚأعايٝب ايبشح فُٝٗا؛ ايعٛاٌَ اإلدضا١َٝ ايزاخ١ًٝ : ايٛصاثـ١ ٚايتهـٜٛٔ ايبـزْٞ، ٚايغـالي١ ٚاؾـٓػ      

ٕ األَضاض ايعط١ٜٛ ٚايعك١ًٝ ، ٚتعاطٞ اـُٛص ٚايغٔ ، ٚايكزصات ايعك١ًٝ ٚ املدـزصات؛ ايعٛاَـٌ    ٚإرَـا

اإلدضا١َٝ اـاصد١ٝ  : ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚاالقتصارٜـ١ ٚايجكاف١ٝ، أثض نـٌ عاَـٌ َـٔ    

ٖــشٙ ايعٛاَــٌ عًــ٢ ظــاٖض٠ اؾضميــ١ ؛ خصــا٥ص ايعكٛبــ١ ٚتطٛصٖــا ايتــاصخيٞ ٚأغضاضــٗا؛ ايتــزابري    

يكطا٤ يف تٓفٝـش اؾـظا٤ اؾٓـا٥ٞ ، ٚتصـٓٝف احملهــّٛ عًـِٝٗ ، ٚصعـاٜتِٗ صـشًٝا         االسرتاط١ٜ، ٚرٚص ا

ٚادتُاعًٝا ٚثكافًٝا راخٌ املؤعغات ايعكاب١ٝ؛ ايٓظِ ايبز١ًٜ يتٓفٝش ايعكٛب١: إٜكاف ايتٓفٝـش ٚاإلفـضاز   

(؛ ايضعاٜــ١ ايالسكــ١ يًُفــضز عــِٓٗ َــٔ املؤعغــات Paroleايؾــضطٞ ، ْظــاّ نًُــ١ ايؾــضف )ايبــاصٍٚ 

 ب١ٝ .ايعكا

 

 عاعات َعتُز٠( 3) *املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؾضٜع ايطضٜيب  2020471

 Public Finance and Tax Law :(2020041)املتطًب ايغابل 

ايٓفكـــات ٚاإلٜــضارات ٚايكــضٚض ايعاَــ١ ٚتطبٝكاتٗــا املدتًفــ١؛ ايكــٛاْني ايطــضا٥ب١ٝ : أْــٛاع ايطــضا٥ب  

ساالت اإلعفا٤ َٓٗا، ٚاملؤٜـزات ايكاْْٛٝـ١ ايـيت تهفـٌ     ٚايؾضٚع ٚايطضم ايكا١ْْٝٛ يفضضٗا ٚدباٜتٗا، ٚ

 ايتكٝز بأسهاّ ايكٛاْني ايطضا٥ب١ٝ، ٚاألْظ١ُ ٚايتعًُٝات اييت تٓظُٗا .

تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًفـ١ َٚهاتـب احملـاَني املـظاٚيني ٚرٚا٥ـض       *

 ايطضٜب١ ٚاملؤعغات املصضف١ٝ ٚايؾضنات.

 

 عاعات َعتُز٠( 3)  ٍ احملانُات اؾظا١ٝ٥أصٛ 2020480

 * Criminal Procedures :(2020063)املتطًب ايغابل 

قإْٛ أصٍٛ احملانُات اؾظا١ٝ٥؛ ايزعا٣ٚ ايٓاؽـ١٦ عٔ اؾضمي١؛  ايٓظضٜـ١ ايعاَـ١ يتٓظـِٝ ايكطـا٤     

ٚقـٛع اؾضميـ١؛    اؾظا٥ٞ، ٚتؾهًٝ٘ ٚاختصاص٘، ٚاإلثبات اؾظا٥ٞ؛  املضاسٌ اإلدضا١ٝ٥ اييت تتبع بعز

 طضم ايطعٔ يف األسهاّ اؾظا١ٝ٥. 

 تزصٜب عًُٞ خالٍ ايعطٌ بني ايفصٍٛ يف احملانِ املدتًف١ َٚهاتب احملاَني املظاٚيني . *
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 عاعات َعتُز٠( 3) ايطب ايؾضعٞ 2020484

 Forensic Medicine :(2020480)املتطًب ايغابل 

 ٛ ٕ نٝفٝــ١ االعــتعا١ْ باألطبــا٤ ايؾــضعٝني ٚاألطبــا٤ عاَــ١  تتٓــاٍٚ ٖــشٙ املــار٠ تعضٜــف طايــب ايكــاْ

ٚاملدتربات ايطب١ٝ بايطضٜل ايشٟ خيـزّ عـري ايتشكٝـل ٚاحملانُـات ٚفٗـِ قتـ٣ٛ ايتكـاصٜض ايطبٝـ١         

ٚايكزص٠ ع٢ً َٓاقؾتٗا ٚايهؾف ع٢ً ايٛفٝات ايكطا١ٝ٥ ٚتؾضحيٗا ٚاؾضٚح ٚايػضم ٚاالختٓـام ٚغـري   

 ١ يًعزاي١.سيو َٔ اؿٛارخ ع٢ً أعػ ع١ًُٝ خزَ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايزٚيٞ 2020485

 International Criminal Law :(2020063)املتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ املغـام ايتذـاٚب ايكطـا٥ٞ يًُشـانِ ايزٚيٝـ١ يالْتٗانـات اـطـري٠ ٚاؾغـ١ُٝ يًُعـاٜري          

بـاؾضا٥ِ ايزٚيٝــ١. نُـا ٜتٓــاٍٚ    ايزٚيٝـ١ ؿكـٛم اإلْغــإ ٚايكـإْٛ ايــزٚيٞ اإلْغـاْٞ ٚايـيت تٛصــف     

نٝف١ٝ تعاٌَ اجملتُع ايزٚيٞ يف ايٛقت اؿاضض َع اؾضا٥ِ ايٛسؾ١ٝ املضتهب١. ٚبٓا٤ ع٢ً سيـو فـإ   

 ٖشا املغام ٜتٓاٍٚ األَٛص ايتاي١ٝ:

 صرٚر فعٌ اجملتُع ايزٚيٞ يف َٛاد١ٗ اؾضا٥ِ ايزٚي١ٝ. .0

 ٚخصا٥ص٘ ايعا١َ ٚايتعضٜفاملبارئ األعاع١ٝ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ َٔ سٝح ايتعضٜف ب٘  .2

 باؾضا٥ِ ايزٚي١ٝ َٚصارص ايكإْٛ ايزٚيٞ اؾٓا٥ٞ ٚايتطٛص ايتاصخيٞ يًذضا٥ِ ايزٚي١ٝ.

ٚاؾضا٥ِ  ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايزٚيٞ املٛضٛعٞ، ٜٚتٓاٍٚ اؾضا٥ِ ايزٚي١ٝ ٚخاص١ دضا٥ِ اؿضب .3

 ٜب ٚاإلصٖاب(.ضز اإلْغا١ْٝ ٚدضا٥ِ اإلبار٠ ٚاؾضا٥ِ ايزٚي١ٝ األخض٣ )ايعزٚإ ٚايتعش

 املبارئ األعاع١ٝ يًُغؤٚي١ٝ ايزٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥. .4

 َٛاْع املغؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايزٚي١ٝ )أعباب ايتربٜض َٚٛاْع املغؤٚي١ٝ(. .5

 إدضا٤ات االتٗاّ ٚاحملان١ُ أَاّ احملانِ اؾٓا١ٝ٥ ايزٚي١ٝ. .6

 ايٓظاّ األعاعٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايزٚي١ٝ ْٚظاّ صَٚا األعاعٞ .7

 ١ٝ ايزٚي١ٝ املؤقت١.احملانِ اؾٓا٥ .8

 ايزٚيٞ. اؾٓا٥ٞ رٚص األصرٕ يف ْطام ايكإْٛ .9

 


