
 
 
 

 الخطة الدراسية لكلـــــية القانـــــــــون 
 

  : متطلبات الجامعة اإلجبارية (  UR)( ،اإلجباري و االختيارية   التخصص :متطلبات  LAWC)  سابق( ، المتطلب ال:  م.س) 

 معتمدة . ساعة 18 بمعدل مواد 9: اختيار كلية  متطلب  ،  معتمدة ساعة 92بمعدل مادة31: كلية اجباري متطلب ،  معتمدة ساعة 18بمعدل مواد 6: جامعة متطلب

 ساعه 128عدد الساعات : مجموع 

 السنة الرابعة  السنــة الثـــالثة السنــة الثانــية السنة األولــــى
 فصل الربيع فصل الخريف فصل الربيع فصل الخريف فصل الربيع فصل الخريف فصل الربيع فصل الخريف

LAWC 111 

 المدخل لدراسة  القانون
 

LAWC 121 

 االلتزاممصادر 

 LAWC111م.س

 

LAWC 211 

 ثباتحكام االلتزام و اإلا

 LAWC121م.س 
 

LAWC 221 

جراءات  اإلقانون  
 المدنية و التجارية

 LAWC211م.س

 

LAWC 312 

الشركات التجارية 
 واالفالس

 LAWC 213م.س
 

LAWC 321 
عمال التجارية و األ

 وراق المالية األ

 LAWC 213م.س

 

LAWC 411 
حوال قانون األ

 الشخصية
 م.س

LAWC111+214 
 

LAWC 421 

أصول الفقه 
 سالمياإل
 214LAWCم.س 

 

LAWC112 

النظم السياسية  و 
 النظام األساسي  للدولة

 

LAWC 122 

 داريإلالقانون ا

 LAWC111م.س 
 

LAWC212 

 الجزاءقانون 
 ) القسم العام ( 

 LAWC111م.س
 

LAWC 222 

قانون العمل و 
 جتماعيةمينات االاالت

 LAWC211م.س

 

LAWC 311 

 العقود المسماة 
 ) البيع و اإليجار(

 LAWC 211م.س

 

LAWC 322 

 التنفيذ الجبري

 LAWC 221م.س

 

LAWC 412 

 الحقوق العينية
  113LAWCم.س 

 
 

 

LAWC 422 

تدريب عملي في 
 القسم العام

 3LAWC 32م.س 

 

LAWC 

 مقرر إختياري
 

LAWC 123 

 القانون الدولي  العام

 LAWC111م.س

LAWC 213 

 قانون التجاريمبادئ ال

 11LAWC 1م.س

 

LAWC 223 

 داريالقضاء اإل

 LAWC122م.س

 

LAWC 314 
قانون الجزاء) جرائم 

 موال (األ
 LAWC 313م.س

LAWC 323 

جراءات  قانون اإل
 الجزائية

 4LAWC 31م.س

 

LAWC 413 
 القانون الدولي الخاص

 221LAWCم.س 

LAWC 423 

تدريب عملي في 
 القسم الخاص

  322LAWCم.س 

 

ARAB 101  

 اللغة  العربية
 
UR 

LAWC 124 
 للقانون  اللغة العربية 
م.س 

LAWC221+323 
 

LAWC 214 

 سالميمبادئ التشريع اال
  

 

SOCI 101 A 

 جتماععلم اال

UR 

LAWC 
 إختياري مقرر

LAWC 324 
 سالميالتشريع الجنائي اإل

 LAWC 214م.س

 

LAWC 414 
القانون البحري و 

 الجوي

 213LAWCم.س 

 

LAWC 

 مقرر اختياري

LAWC 113 
المالية العامة والتشريع 

 الضريبي

 LAWC122م.س 

 
LAWC 125 

 المنظمات  الدولية

 LAWC123م.س 

ENGL 101 A 

مهارات اإلتصال باللغة 
 اإلنجليزية 

UR 

 

LAWC 

  مقرر إختياري

 

 

LAWC 
 إختياري مقرر

 

LAWC 

 مقرر إختياري
LAWC 415 

 الوصيةالميراث و 
  214LAWCم.س 

 

LAWC 

 مقرر إختياري

LAWC 

  مقرر إختياري
 

 ISLM 101  

 سالميةاإلالحضارة 

UR 
 

 LAWC 313 
 قانون الجزاء

 ) جرائم األشخاص( 

 LAWC212م.س 

 

PHIL 101 A 
 الفلسفة

UR 

  LAWC 

 مقرر إختياري
MNGT 313 A 

 ريادة األعمال
UR 

 

 

 عدد الساعات 



 
 
 

 

 قامئة املواد الاختيارية

 المتطلب السابق  

 LAWC011   LAWC212 قانون المرورم.س 

 LAWC012 LAWC212 قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقليةم.س 

 LAWC013  LAWC221 قانون التحكيمم.س 

 LAWC014 LAWC211 الملكية الفكريةم.س 

 LAWC015  LAWC121 المعامالت اإللكترونيةقانون م.س 

 LAWC016 LAWC312 قانون االستثمارم.س 

 ال يوجد  LAWC017 حقوق اإلنسانم.س 

 LAWC018 LAWC111 ن حماية البيئةم.س قانو

 LAWC019  LAWC123 القانون الدولي للبحارم.س 

 LAWC020 LAWC122 قانون االدارة  العامةم.س 

 LAWC021 LAWC112 الدستوريالقضاء م.س 

 LAWC022 LAWC214 الصريفة اإلسالميةم.س 

 LAWC023 LAWC212 علم اإلجرام والعقابم.س 

 LAWC024 LAWC211 جرائم الوظيفة العامةم.س 

 LAWC025 LAWC411 م.س األحوال الشخصية ) عدة و حضانة و رضاع (

 LAWC026 LAWC211 عقد الكفالةم.س 

 LAWC027 LAWC211 عقد التأمينم.س 

 LAWC028 LAWC211 عقد المقاولة و الوكالةم.س 

 LAWC029  LAWC323+221 م.س أخالقيات المهن القانونية

 LAWC030 LAWC121 م.س قانون حماية المستهلك

 LAWC031  LAWC111 مصطلحات قانونية باللغة االنجليزيةم.س 

 


