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القانون الجزائي ()34714
٘تضىً وٍّبد الذساعخ لّزَ الىبدح الىٓضٓعبد اٚتٙخ :
الٍظش٘ةةخ المبوةةخ لمةش٘ىةةخ ْالممةةبة  ,الىغةةلْلٙخ الةضاةٙةةخ  ,الىغةةبِىخ ةةٗ الةش٘ىةةخ ْاكامةةبن
المبوخ لمخصٓوخ الةضاةٙخ ْإجشاءاتّب ْطشق إحجبتّب ْطةشق العمةً ّٙةب ىةب ٘تضةىً جةشاةه
اكوةةٓا ( ْثشةةمخ صةةب وةةب ٘تممةةك وٍّةةب ثةةةشاةه اعةةتخذان التمٍٓلٓجٙةةب ال ذ٘خةةخ ) ْجةةشاةه
اكشخب  ,وع دساعخ تعجٙمٙخ كاذ الىٓضٓعبد .
القانون الدولي العام ()34744
تتضةةىً الذساعةةخ الٍظش٘ةةخ المبوةةخ ةةٗ المةةبٌٓي الةةذْلٗ المةةبن ,وصةةبدسَ ,أشخبصةةُ ,الىغةةلْلٙخ
الذْلٙةةخ  ,ال ىب٘ةةخ الذثمٓوبعةةٙخ ,التةةذصخ الةىةةبعٗ ( اةةخ الىٍبصعةةبد الذْلٙةةخ ْد٘ةةب (عةةمىٙب) أْ
ثشمخ غٙش ْدٖ ( لىمٙب )  ,لبٌٓي الج بس ,المبٌٓي الذثمٓوبعٗ ,الىٍظىبد الذْلٙةخ ,وةع دساعةخ
تفصٙمٙخ كاذ الىٓضٓعبد ال ذ٘خخ .
القانون اإلداري ()34714
٘تضةةىً وٍّةةبد الذساعةةخ دساعةةخ الٍظش٘ةةبد المبوةةخ ةةٗ المةةبٌٓي ادداسٖ ْالٍشةةبط ادداسٖ ,
ْالتٍظةةٙه ادداسٖ الىش ةةضٖ ْ الزوش ةةضْْٖ ,عةةبةخ ادداسح ةةٗ ت مٙةةك أِةةذا ّب ,الٓظٙفةةخ
المبوخ ْالمشاساد ادداس٘خ ,الٍشبط الضجعٗ ْ الىش مٗ وع دساعخ تعجٙمٙخ كاذ الىٓضٓعبد
.
القانون المدني ()31724
تتضةةىً الذساعةةخ الٍظش٘ةةخ المبوةةخ لزلتةةضان ( وصةةبدس ْ أامةةبن االتةةضان ) ٌ ,ظش٘ةةخ ادحجةةبد ,
دساعةةخ ثمةةع الممةةٓد الىغةةىبح الّبوةةخ وخةةخ الجٙةةع ْاد٘ةةةبس ْالٓ بلةةخ  ,الىمبْلةةخ  ,ىةةب ٘تضةةىً
دساعخ ومىمخ ْومبسٌخ كاذ الى ٓضٓعبد ال ذ٘خخ وخةخ الىغةلْلٙخ المبٌٌٓٙةخ ةٗ وٙةذاي اىب٘ةخ
الجٙئخ وً التمٓث ٗ ٌعبق المبٌٓي الىذٌٗ  ْ ,زلك وغلْلٙخ رْٖ الىًّ العجٙخ الىذٌٙخ ْغٙةش
رلك وً وٓضٓعبد الغبعخ .
القانون التجاري والملكية الفكرية ()31764
٘تضىً وٍّبد الذساعخ دساعخ أامبن المبٌٓي التةبسٖ بكعىب التةبس٘خ ْالتةبجش ْالتضاوبتةُ
ْالممةةٓد التةبس٘ةةخ ْاد ةةزط ْاكْساق التةبس٘ةةخ ْالمىمٙةةبد الىصةةش ٙخ .ىةةب ٘تضةةىً دساعةةخ
ومىمخ عً الشش بد وً اٙج تمٍّٓ٘ب ْإداستّب ْاٌمضبةّب ْتصفٙتّب ْاٌذوبجّب ْأٌٓاعّب .
ىب تتٍبْ ا٘ضب التمش٘ف ثبدٌتبد الزٍِٗ  ,امٓق الىللف ْْعةبةخ اىب٘تّةب عمةٕ الصةمٙذً٘
الةةةٓطٍٗ ْالةةةذْلٗ ْ ثةةةشاءاد ااصتةةةشاس ْاىب٘ةةةخ الشعةةةٓن ْالٍىةةةبرد ْالمزوةةةبد التةبس٘ةةةخ
ْالصٍبعٙخ ْاكامبن الخبصخ ثغشلخ ادٌتبد الزٍِٗ ْْعبةخ ال ذ وً ِزَ الظبِشح وع دساعخ
لٓالع لٓاٌ ًٙاىب٘خ الىممٙخ الفمش٘خ ٗ الٓطً المشثٗ ْ صبصخ ٗ اكسدي ْ ,تمض٘ض الذساعخ
ثأاذث المشاساد المضبةٙخ .

مناهج البحث العلمي ( )311774
أن تقدم البحث العممي وأىميتو يدوران مع المنيج وجوداً وعدماً  ,وتيدف مادة مناىج البحث
العممي إلى تدريب الطالب عمى كيفية اختيار موضوع البحث وعنوانو ووضع خطة لدراستو

وكيفية وضع قائمة بالمراجع  ,وبيان كيفية جمع المعمومات  ,والتوثيق العممي واليوامش

والعالمات اإلمالئية  ,وكتابة البحث  ,واستخدام المنيج الوصفي والتحميمي والمقارن والنقدي.
القانون الدولي الخاص ()31721
٘تٍبْ الىٍّةبد الذساعةٗ لّةزَ الىةبدح وٓضةٓس الةٍغةٙخ ْ ةك المةبٌٓي اكسدٌةٗ ومبسٌةب وةع لةٓاًٌٙ
الةٍغٙخ ٗ الذْ اكصشٔ ْ ،دساعخ وصبدس المبٌٓي الذْلٗ الخب ْتعٓسِب  ،حه دساعخ تٍبصس
ااصتصب التشش٘مٗ لجٙبي المبٌٓي الٓاجت التعجٙك ٗ المزلبد المبٌٌٓٙخ راد المٍصش اكجٍجةٗ
وع طةش دساعةخ ومىمةخ كِةه الىٓضةٓعبد بدابلةخ ْ ،تةٓصس عٍبصةش الٓالمةخ عمةٕ أ خةش وةً
ومبي ْاٌتفبء الغمعخ ْوٓاٌع تعجٙك المبٌٓي اكجٍجٗ.
النظم السياسية والقانون الدستوري ()34711
تتضىً الذساعخ الذْلخ ْأس بٌّب  ,صصبةص الذْلخ ٌ ,شأح الذْلخ  ,أشةمب الةذْ  ,صضةٓس الذْلةخ
لممبٌٓي( الٍظش٘بد الىفغشح لخضٓس الذْلخ لممةبٌٓي ْضةىبٌبد لٙةبن الذْلةخ المبٌٌٓٙةخ ) ,ال مٓوةةخ
أشمب ال مٓوبد ,اكٌظىخ الذ٘ىمشاطٙخ ,ال مٓق ْال ش٘بد ,ىةب تتضةىً الذساعةخ وبِٙةخ المةبٌٓي
الذعتٓسٖ ْالٍظه الذعتٓس٘خ الىمبصشح ْالٍظبن الذعةتٓسٖ اكسدٌةٗ ىةب ٘تضةىً دساعةخ الشلبثةخ
عمٕ دعتٓس٘خ المٓاٌ. ًٙ
قانون التجارة الدولية ()31761
تتضىً الذساعخ التمش٘ف ثبلممٓد التةبس٘خ  ,عمٓد التةبسح الذْلٙخ ْوٓلمّب وً تمغةٙىبد الممةٓد,
أوخمةةخ لةةجمع الممةةٓد الذْلٙةةخ ال ذ٘خةةخ ْ التمش٘ةةف ثمةةبٌٓي التةةةبسح الذْلٙةةخ حةةه تٍةةبْ اتفبلٙةةخ اكوةةه
الىت ةةذح لمجٙةةع الةةذْلٗ لمجضةةبةع – ىةةب تتضةةىً الذساعةةخ لى ةةخ تبس٘خٙةةخ لذساعةةخ التمبلةةذ ْالتةةةبسح
االمتشٌْٙخ وع دساعخ التٓلٙع االمتشٌْٗ الشلىٗ و خ الممذ االمتشٌْةٗ ,اكِمٙةخ لمتمبلةذ ,دساعةخ
التةةةةبسح االمتشٌْٙةةةخ ْالتٓلٙةةةع االمتشٌْةةةٗ ةةةٗ ضةةةٓء التشةةةش٘مبد الذْلٙةةةخ ْلةةةبٌٓي الىمةةةبوزد
االمتشٌْٙةةخ اكسدٌةةٗ وةةع دساعةةخ ت مٙمٙةةخ ومىمةةخ كِةةه الىٓضةةٓعبد ةةبلمٓاةك ةةٗ طش٘ةةك تعةةٓس
التةبسح االمتشٌْٙخ ْوشب خ التٓلٙع االمتشٌْٗ.
الفقه اإلسالمي وأصوله ()31723
٘تٍةةبْ ِةةزا الىغةةبق ثبلج ةةج ومٍةةٕ الفمةةُ ادعةةزوٗ ْ التىٙٙةةض ثٍٙةةُ ْثةة( ًٙالشةةش٘مخ ادعةةزوٙخ)
ْتٓضةةٙا ااصةةعزابد الشةةبةمخ ةةٗ ِةةزا الىٙةةذاي بلةةذً٘ ْالشةةشس ْالتشةةش٘ع ،ىةةب ٘جةة ًٙتعةةٓس
وشااخ الفمُ ادعزوٗ ْأدْاسَْ ،دساعخ وةباد الفمُ ادعةزوٗ  ْ .ةٗ جةضء رصةش وةً الىغةبق
تته دساعخ أصٓ الفمُ ادعزوٗ وً اٙج ومٍٕ أصٓ الفمُ ْوٓضٓعب تُ ْغب٘بتُ ْألغبوُ ،وع
دساعةةةخ اكث ةةةبث الىتمممةةةخ ثةةةبلمشري المةةةش٘ه ْالغةةةٍخ الٍجٓ٘ةةةخ الشةةةش٘فخ ْالمٙةةةبط ْاكدلةةةخ الفشعٙةةةخ
بدعت غبي ْااعتصز ْعذ الزساةع........الخ.
ْ٘تضةةىً ِةةزا الىغةةبق تخصةةٙص جةةضء وٍةةُ لذساعةةخ ومىمةةخ تٍصةةت عمةةٕ وٓضةةٓس وّةةه وةةً
وٓضةةٓعبتُ ىٓلةةف الفمةةُ ادعةةزوٗ وةةً اةةك الىممٙةةخ ْ ألغةةبن الممةةٓد ثةة ًٙالشةةش٘مخ ادعةةزوٙخ
ْالمةةبٌٓي أْ وٓضةةٓعبد اكِمٙةةخ ْالٓا٘ةةخ ةةٗ الفمةةُ ادعةةزوٗ  ْ ،وٓلةةف الفمةةُ ادعةةزوٗ وةةً
المشف.

القانون الدولي اإلنساني ()71411
تتٍبْ ِزَ الىبدح ثبلشش ْالت مٙخ ْالتمش٘ف ثبلمبٌٓي الذْلٗ ااٌغبٌٗ ْثٙبي صصبةصةُ ْاِذا ةُ
ْعزلتُ ثبلمبٌٓي الةذْلٗ ل مةٓق ااٌغةبيْ .تّةذف ِةزَ الىةبدح الةٕ ثٙةبي الفئةبد الىشةىٓلخ ث ىب٘ةخ
المةةبٌٓي الةةذْلٗ ااٌغةةبٌٗ ْالتفشلةةخ ثةة ًٙالّةةذف الىةةذٌٗ ْالمغةةمشٖ ْالج ةةج ةةٗ وفّةةٓن ال ىب٘ةةخ
ْاامبوّب المبوخْ .تّةذف ِةزَ الىةبدح ا٘ضةب الةٕ تمش٘ةف ااٌتّب ةبد الةغةٙىخ ْالج ةج ةٗ وفّةٓن
اااةةتز ْصصبةصةةُ ْ .ةةزلك عةةٓف تغةةمٕ الىةةبدح الةةٕ ت مٙةةخ ثمةةع الٍصةةٓ المبٌٌٓٙةةخ وةةً
اتفبلٙبد جٍٙف ااسثع ْلبٌٓي اِبٖ.
التشريع المالي والضريبي ()34711
تتضةةىً الذساعةةخ ومذوةةخ ةةٗ الىبلٙةةخ المبوةةخ ,الٍفمةةبد المبوةةخ ,اد٘ةةشاداد المبوةةخ ,الىٓاصٌةةخ المبوةةخ
التشش٘ع الضش٘جٗ اكسدٌٗ ْتعجٙمبتُ الضش٘جٙخ وع دساعخ ومىمخ لمغٙبعخ الىبلٙخ ٗ الذْلخ .
الجرائم االقتصادية ()34712
تتٍبْ ِزَ الىبدح التمش٘ف ثبلةشاةه االتصبد٘خْ ،أس بٌّب ْأٌٓاعّب ،ةةشاةه الغةشلخ ْااصةتزط
ْالتضْ٘ش ْالششٓح ْااثتضاص ْالٍصت ْاااتٙةب ْالغة ْالتةذلٙظ ْالتّةشة الضةش٘جٗ ْالغةعٓ
ْالىىبطمخ ٗ عذاد الةذ٘ٓيْ ،غٙشِةب وةً صةٓس الةةشاةه الىبلٙةخ .ثبدضةب خ الةٕ الةةشاةه الىتمممةخ
ثبل بعةةةٓة وةةةً ثشوةةةةخ عىمٙةةةبد ِْىٙةةةخ اْ تضْ٘ةةةش وممٓوبتّةةةب ْ ،ةةةزلك ااصتةةةشاق أْ التةغةةةظ
لم صةةٓ عمةةٕ وممٓوةةبد ثّةةذف التخش٘ةةت اْ ت مٙةةك اسثةةب وبلٙةةخ ،وخةةخ جةةشاةه غغةةٙخ اكوةةٓا ْ
جشاةه الجٙئخ ْادصز ثتٓاصٌّب ْ الةشاةه االمتشٌْٙخ .ىب تش ةض ْجةشاةه الٍٙةخ وةً ومبٌةخ الذْلةخ
الىبلٙةخ ْ جةةشاةه تخش٘ةت إٌشةةبءاد الىٙةةبَ المىٓوٙةخ ْ جةةشاةه ال ش٘ةةك ْطةشق الٍمةةخ ْالىٓاصةةزد
ْالغ ْالتٗ تشمخ صعشا شبوز  ْ ،زلك الةشاةه الىخمخ ثٓاججبد الٓظٙفخ ( الششٓح ْااصةتزط
ْ اعةةتخىبس الٓظٙفةةخ) ْإعةةبءح اعةةتمىب الغةةمعخ ْالةةةشاةه الىتمممةةخ ثبلخمةةخ المبوةةخ ( تض٘ٙةةف الٍمةةٓد
ْالىغمٓ بد ْالعٓاثع) ْ جشاةه التضْ٘ش ْ الغشلخ ْاااتٙب ْإعبءح ااةتىةبي ،الىشةبس إلّٙةب ةٗ
لبٌٓي الةشاةه االتصبد٘خ اكسدٌٗ سله  11لغٍخ .1119

القضاء اإلداري()34713
تتٍبْ ِزَ الىبدح المضبء ادداسٖ ْالفشق ثْ ٍُٙث ًٙالمضبء المةبدٖ ْوجةشساد ةخ وٍّىةبٌْ ،شةأح
المضةةبء ادداسٖ ،ىةةب تتٍةةبْ دساعةةخ ِةةزَ الىةةبدح وجةةذأ الىشةةشْعٙخ وةةً اٙةةج ومٍةةبَ ْوصةةبدسَ
الىتمذدح حه المٓٙد التٗ تشد عمْ ُٙالشلبثخ عمةٕ أعىةب ادداسح الىتىخمةخ ثبلشلبثةخ ادداس٘ةخ ْالشلبثةخ
الشمجٙخ ْالشلبثخ المضبةٙخ ْ ةٗ وةةب الشلبثةخ المضةبةٙخ٘ .مةش ِةزَ الذساعةخ ثبلتفصةٙخ لةذعٓٔ
ادلغبء وً اٙج تمش٘فّبْ ،صصبةصّب ْالى مىخ الىختصخ ٌظشِب ٗ اكسديْ ،الششْط الٓاجت
تٓا شِةةةب لمجٓلّةةةب ْالشةةةشْط الىٓضةةةٓعٙخ لّةةةب ،ىةةةب تتٍةةةبْ دعةةةٓٔ التمةةةٓ٘ع عةةةً المةةةشاساد
ْادجشاءاد غٙش الىششْعخْ ،تعجٙك رلك مُ ٗ الىىممخ اكسدٌٙخ الّبشىٙخ.

الوسائل البديلة لفض المنازعات ()72453
تّذف ِزَ الىبدح الٗ تمش٘ف الٓعبةخ الجذ٘مخ ل خ الىٍبصعبد عٓضب عً المضبء المبدٖ الزٖ ٘مةذ
ٓعةةٙمخ أصةةٙمخ ل ةةخ الىٍبصعةةبدْ ،التمةةش لمتعةةٓس التةةبس٘خٗ لّةةب ْت ذ٘ةةذ وختمةةف أٌةةٓاس ِةةزَ
الٓعبةخ وخخ الٓعةبطخ ْالىصةبل خ ْالتٓ ٙةك ْالت مةٙه ْوةذٔ بعمٙتّةبْ ،تش ةض ِةزَ الىةبدح عمةٕ
دساعخ لممٓاعذ الذْلٙخ ٗ ِزا الٍعبق ْصصٓصب ٌظبن الىصبل خ ْالت مٙه لغش خ التةةبسح الذْلٙةخ
ْلٓاعذ التٓ ٙك التٗ ْضمتّب الٌٓٙغتشا (لةٍخ اكوةه الىت ةذح لمةبٌٓي التةةبسح الذْلٙةخ ،ثبدضةب خ
الةةٗ التفشلةةخ ثةةِ ًٙةةزَ الٓعةةبةخ ْالتش ٙةةض عمةةٕ ٌظةةبن الت مةةٙه ٓعةةٙمخ ٌبجمةةخ ْوٍتشةةشح ةةٗ اغةةه
الٍضاعبد ْادشبسح إلٗ لبٌٓي الت مٙه اكسدٌٗ ثّزا الشأي.

قانون العمل والتأمينات االجتماعية ()71496
تتٍبْ ِةزَ الىةبدح دساعةخ الىجةبدل المبوةخ ةٗ لةبٌٓي المىةخ وةً اٙةج تمش٘فةُ ْأِىٙتةُ ْوصةبدسَ
ْاعةةتمزلُ ٌْعةةبق تعجٙمةةُ ،ىةةب تتٍةةبْ دساعةةخ اكامةةبن المبٌٌٓٙةةخ لممةةذ المىةةخ الفةةشدٖ وةةً اٙةةج
عٍبصشَ ْاٌممةبدَ ْوذتةُ ْرحةبس اٌتّةبء ِةزا الممةذ  .ىةب تتٍةبْ ا٘ضةب التٍظةٙه المةبٌٌٓٗ لمزلةبد
المىخ الةىبعٙخ عٓاء وب تممك وٍّب ثممذ المىخ الةىبعٗ أْ التٍظٙىبد الٍمبثٙخ أْ تغٓ٘خ الٍضاعةبد
المىبلٙخ الةىبعٙخ .
ةةزلك تتٍةةةبْ ِةةزَ الىةةةبدح ومذوةةةخ ةةٗ التشةةةش٘مبد ااجتىبعٙةةخ  ،حةةةه تج ةةةج ةةٗ لةةةبٌٓي الضةةةىبي
ااجتىبعٗ وً اٙج تمش٘فُ ْأعغُ ْششْطُ ْاٚحبس الىتشتجخ عمْ ،ُٙاكعةبلٙت ااداس٘ةُ الىتجمةخ
ْتعجٙمُ.

التشريعات االلكترونية ( )31762
تتناول ىذه المادة التشريعات التجارية وااللكترونية ،من حيث بيان التشريعات التجارية ،والتركيزز
عمى د ارسزة قواعزد القزانون التجزاري وتطزوره واععمزال التجاريزة ،والتزاجر والشزروط الواجزب توا رىزا
ي ز ز ززو والتزامات ز ز ززو القانوني ز ز ززة  ،وتتض ز ز ززمن ك ز ز ززذلك د ارس ز ز ززة المتج ز ز ززر وعناصز ز ز زره الت ز ز ززي يتك ز ز ززون مني ز ز ززا

وحمايتززو ،و النظززام القززانوني لمتجززارة اإللكترونيززة ومسززتجداتيا والم ازيززا والمشززكالت التززي تثززار ززي

نطاقيززا ،كمززا تتطززرق المززادة إلززى إبزرام العقززود بوسززائل االتصززال الحديثززة  ،والتوقيززع اإللكترونززي مززع

اسززتع ار

لززبع

التطبيقززات العممي ززة الخاصززة بالتجززارة اإللكتروني ززة كبطاقززات االئتمززان ،ود ارس ززة

النظام القانوني ليا ،كما تتضمن دراسة لممواقع االلكترونية ،وحمايتيا ي ظل القانون

