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كلية القانون 
الخطة الدراسية

تســعى كليــة القانــون اىل إعــداد طلبــة القانــون ليكونــوا عــىل قــدر رفيــع مــن العلــم والثقافــة القانونيــة، والقــدرة عــىل تحليــل املســائل 

القانونيــة املختلفــة، واإلطــالع عــىل الفقــه القانــو� ملختلــف فــروع القانــون.

الرسالة:
يهــدف برنامــج القانــون اىل توفــ� بيئــة أكاد�يــة متميــزة يف مجــال العلــوم القانونيــة تقــوم عــىل البحــث العلمــي التحليــيل والتجريبــي 

ــع والســوق  ــات املجتم ــة احتياج ــل تلبي ــا يكف ــام، § ــون الخــاص والع ــي القان ــة يف فرع ــاقات القانوني ــالل املس ــن خ ــك م ــارن، وذل واملق

الفلســطينيي¯ مــن خــالل إعــداد الخــرباء املؤهلــ¯ واملختصــ¯ القادريــن عــىل التعامــل مــع املهمــة املنوطــة بهــم ضمــن الجــودة ودقــة 

األداء املتوقعــة واملفرتضــة يف إطــار مســتوى متقــدم لعملهــم.

رؤية البرنامج:
يهــدف الربنامــج اىل إعــداد الكــوادر املختصــة يف مجــال العلــوم القانونيــة، بحيــث يكــون الطالــب قــادراً عــىل التعامــل املناســب مــع 

ــل النقــدي  ــارات العقــل الجــديل والتحلي ــارات التفكــ� العلمــي والتدريــب عــىل مه ــالك مه ــة الســارية مــن خــالل امت القواعــد القانوني

والتدريــب والتفكــ� واتبــاع املنهجيــة العلميــة يف كل املســارات ســواًء كان ذلــك يف مجــال القضــاء أو يف مجــال إعــداد البحــوث العلميــة 

القانونيــة املتخصصــة بحيــث يعكــس الباحــث تأصيلــه وتحليلــه للنــص عــىل النحــو الــالزم.

األهــــداف:
يهدف برنامج القانون اىل:

تطويــر املنهجيــة القانونيــة والتحليــل النقــدي مــن خــالل Èكــ¯ الطالــب مــن إجــراء البحــوث القانونيــة وفــق منهجيــة علميــة • 

ســليمة.

الرتكيز عىل القوان¯ الوطنية ومقارنتها بالقوان¯ املقارنة.• 

تعزيز القدرة البحثية والتحكم بالصياغة القانونية، وتحليل القرارات القضائية.• 

ربط املعرفة العلمية النظرية بالواقع العميل.• 

تهيئة الباحث¯ ملواصلة الدراسات العليا وغرس روح التعلم املستمر لدى الطالب.• 

 تأهيل قانوني¯ للعمل يف املجال الحكومي، ولدى القطاع الخاص.• 

تلبية احتياجات املجتمع الفلسطيني، وبخاصة نرش الوعي القانو�، والثقافة القانونية يف مجال• 

مÏرسة الحقوق، والحريات األساسية.• 

دعــم البحــث العلمــي يف مجــال القانــون، واملســاعدة عــىل تطويــر األنظمــة القانونيــة الســائدة يف املجتمــع الفلســطيني منــذ العهد • 

العثــ�Ï حتــى االحتــالل اإلرسائيــيل §ــا يخــدم سياســة ترشيعيــة وطنيــة واحــدة.

 ايجــاد الخــرباء القانونيــ¯ الذيــن يســتطيعون دراســة واســتيعاب األنظمــة القانونيــة الســائدة واملســتجدات الترشيعيــة الحديثــة ، • 

ووضــع الترشيعــات الفلســطينية الحديثــة.

تنمية القيم التي ينبغي لرجل القانون أن �تلكها.• 
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المخرجات التعليمية للبرنامج:
 يسعى الربنامج اىل تحقيق املخرجات التالية:

حصول الطالب عىل امللكة القانونية الالزمة لبناء شخصيته القانونية. • 

Èك¯ الطالب من املعرفة القانونية الالزمة للقيام بالوظائف القانونية.• 

القدرة عىل فهم  وتحليل النصوص القانونية.• 

التمكن من صياغة العقود وإبرام االتفاقيات وتقديم االستشارات القانونية.• 

القدرة عىل اعداد البحوث العلمية واالبحاث املتخصصة بالقانون. • 

قدرة الطالب عىل حل املنازعات القانونية.• 

االطالع عىل القوان¯ املقارنة واالستفادة من تجارب الدول األخرى يف املواضيع الحديثة واملستجدة.• 

املنافسة عىل الوظائف واملناصب يف القطاعات الحكومية والخاصة.• 

القدرة عىل التأث� باملجتمع  والتفاعل مع كافة قطاعاته.• 

القدرة عىل توظيف التقنية االلكرتونية الحديثة يف عمله. • 

مبـادئ الكلية:
تلتزم الكلية  برؤية ورسالة منسجمة مع رسالة الجامعة وفقا للمبادئ التالية:

العدل.• 

املساواة.• 

الحرية.• 

عدم التمييز.• 

التعاون.• 

احرتام حقوق وحريات اإلنسان األساسية.• 

االستقالل.• 

االلتزام بأخالقيات مهنة القانون ( الرشف و االستقامة). • 

تحمل املسؤولية عن الخطأ املسلÛ واملهني.• 
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تشــرتط كليــة القانــون إÈــام 138  ســاعة معتمــدة بنجــاح يدرســها الطلبــة وفــق تعليــÏت منــح درجــة البكالوريــوس باإلضافــة إىل رشوط 

الخطــة الدراســية يف كليــة القانــون .

توزع الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف القانون كÏ ييل :

س. م نوع المتطلب
18 جامعــة

96 تخصص إجباري

21 تخصص اختياري

3 مساقات عملية

138 املجمــوع

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
أوال : متطلبات الجامعة (١٨ ساعة) 

المتطلب السابق س.م اســـم المســاق رقم المســاق
بال 3 الثقافة اإلسالمية 11000101
بال 3 دراسات فلسطينية 11000105
بال 3 اللغة العربيــة 11000102

اجتياز امتحان املستوى أو إنجليزي 100 3 اللغة اإلنجليزية (1) 11000103
10103 3 اللغة اإلنجليزية (2) 11000325

بال 1 مهارات القيادة واالتصال 11000117
بال 1 خدمة مجتمــع 11000108
بال 1 مقدمة يف  علم الحاسوب 11000127
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ثانيا : متطلبات الكلية االجبارية : (٩٦) ساعة معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11101313  م.س. 1                 3قانون العمل والضÏن اإلجتÏعي 11101319
11101318  م.س. 1                 3القضاء االداري 11101412
11101114  م.س. 1                 3القانون االداري 2 11101318
                 3”البحث العلمي ”املناهج والتطبيقات 11101212
11101316  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل األموال 11101317
11101312  م.س. 1                 3قانون التنفيذ 11101320
11101313  م.س. 1                 3قانون التام¯ 11101321
10401140  م.س. 1                 3قانون احوال شخصية 1 10401241
10401241  م.س. 1                 3قانون احوال شخصية 2 10401342
11101313  م.س. 1                 3قوان¯ األرايض والعقارات 11101413
11101110  م.س. 1                 3امللكية الفكرية 11101323
11101210  م.س. 1                 3القانون التجاري/ اوراق تجارية وعمليات البنوك 11101310
11101211  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل األشخاص 11101316
11101313  م.س. 1                 3قانون التحكيم 11101322
11101110  م.س. 1                 3قانون اداري 1 11101116
11101311  م.س. 1                 3القانون الدويل الخاص 11101410
11101313  م.س. 1                 3اصول املحاكÏت املدنية والتجارية 11101311
                 3مدخل لدارسة القانون 11101110
11101311  م.س. 1                 3قانون البينات 11101312
                 3مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية 11101111
11101317  م.س. 1  11101316  م.س. 2               3اصول املحاكÏت الجزائية 11101315
                 3”القانون الدستوري 1 ”النظرية العامة 11101112
11101110  م.س. 1                 3اصول فقه 10401140
111101  م.س. 1                 3القانون املد� / مصادر اإللتزام 11101115
11101111  م.س. 1                 3القانون املد� /احكام التزام 11101210
11101111  م.س. 1                 3القانون التجاري/رشكات وافالس 11101215
11101210  م.س. 1                 3القانون املد�/العقود املسÏة1 11101313
11101313  م.س. 1                 3الحقوق العينية األصلية 11101411
11101113  م.س. 1                 3قانون العقوبات /القسم العام 2 11101211
11101110  م.س. 1                 3قانون العقوبات /القسم العام 1 11101114
11101114  م.س. 1                 3املالية العامة والرضائب 11101314
                 3مبادئ القانون الدويل العام 11101113
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ثالثًا :  متطلبات التخصص االختيارية (٢١ ساعة معتمدة) 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11101113  م.س. 1                 3القانون الدويل اإلنسا� 11101214
11101110  م.س. 1                 3تاريخ الترشيع الفلسطيني 11101329
11101411  م.س. 1                 3الحقوق العينية التبعية 11101330
11101313  م.س. 1                 3عقود التربعات 11101331
11101313  م.س. 1                 3عقود مستحدثة 11101332
                 3اخالقيات املهن الحقوقية 11101333
11101113  م.س. 1                 3حقوق انسان 11101213
11101113  م.س. 1                 3القانون الدبلومايس 11101334
                 3القانون الدستوري 2 نظم سياسية 11101335
11101335  م.س. 1                 3الدستور الفلسطيني 11101419
11101113  م.س. 1                 3منظÏت دولية واقليمية 11101216
11101110  م.س. 1                 3”اإلدارة املحلية ”الحكم املحيل 11101336
11101420 ä11101113  م.س. 1                 3قانون اإلتحاد األورو
11101211  م.س. 1                 3علم اإلجرام والعقاب 11101414
11101313  م.س. 1                 3األحكام وطرق الطعن فيها 11101342
11101313  م.س. 1                 3قانون الصحة واملسؤولية الطبية 11101341
11101113  م.س. 1                 3قانون الالجئ¯ الدويل والالجئون الفلسطينيون 11101340
11101110  م.س. 1                 3قانون دولة اإلحتالل اإلرسائييل 11101339
11101211  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة 11101337
11000102  م.س. 1                 3مهارات لغوية 10301320
11101111  م.س. 1                 3الطب العديل 11101328
                 3القانون البحري والجوي 11101327
11101111  م.س. 1                 3قانون التجارة الدولية 11101326
11101110  م.س. 1                 3ترشيعات البيئة وتخطيط املدن 11101415
11101110  م.س. 1                 3اإلنرتنت وقوان¯ املعامالت االلكرتونية 11101325
11101313  م.س. 1                 3عقود مسÏة 2 11101324
11101311  م.س. 1                 3الصياغة القانونية 11101338

المساقات العملية :(٣ ساعات معتمدة ) يختارها الطالب من ضمن المساقات التالية فقط: رابعًا: 
متطلب سابقس.ماســـم المسـاقرقم المساق

11101311  م.س. 1  11101315  م.س. 2               3تطبيقات قانونية عملية 11101416
11101311  م.س. 1  11101315  م.س. 2               3العيادة القانونية 11101417
11101315  م.س. 1  11101311  م.س. 2               3املحاكم الصورية 11101418
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وصف المساقات :
 

11101110  مدخل لدراسة القانون : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقانــون، وماهيتــه، وتطــوره التاريخــي، وكيفيــة صياغــة قواعــده، وأهدافهــا، وخصائصهــا، 

ومصادرهــا، وتقســيم القواعــد القانونيــة، وتطبيقهــا، وتفســ�ها. 

ــة  ــه، ومصــادره، وحÏي ــه، ومحل ــه، وأطراف ــان أنواع ــف الحــق، وبي ــم تعري ــث يت ــة الحــق، حي ــه نظري ــب في ــدرس الطال ــك ي كذل

ــة. ــائل هــذه الحÏي ــذا الحــق، ووس ــون له القان

11101111 مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية: 
يتنــاول مســاق مبــادئ القانــون التجــاري تدريــس الطالــب ماهيــة القانــون التجــاري، وأهدافــه، وتطــوره، ونظريــة التاجــر، واألعــÏل 

التجاريــة، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن خصائــص وأنــواع.

وتشــمل العقــود التجاريــة األكــè انتشــارا وهــي عقــد البيــع التجــاري وعقــد الوكالــة وعقــد الســمرسة والعمولــة وعقــد النقــل مــع 

بيــان ماهيــة كل منهــا وأطرافهــا ورشوط صحتهــا وآثارهــا وأهــم النزاعــات الناشــئة عنهــا .

القانون المدني: (مصادر االلتزام (1)) :   11101115
يتنــاول املســاق بيــان أســس القانــون املــد� وتعريفــه. وتعريــف كل مــن الحــق الشــخيص، والحــق العينــي والحــق املــايل، ومصــادر 

ــك اإلرادة  ــة. وكذل ــواع العقــود، واملســئولية التعاقدي ــه، وأن ــان رشوط انعقــاده، ورشوط صحت ــك تعريــف العقــد، وبي ــزام، كذل االلت

ــال، أو النفــس،  ــع عــىل امل ــي تق ــان املســؤولية عــن األعــÏل الشــخصية الت ــردة، والفعــل الضــار (العمــل غــ� املــرشوع) وبي املنف

وكذلــك املســئولية عــن فعــل الغــ�، واملســئولية عــن األشــياء، وعــن التابــع، والكســب  بــال ســبب، وأحــكام كل ذلــك.

11101113 مبادئ القانون الدولي العام : 
يــدرس الطالــب النظريــة العامــة للقانــون الــدويل، وتعريفــه، وتطــوره، وكذلــك أشــخاص هــذا القانــون، وخصوصيــة حــركات التحــرر 

ــز الدراســة عــىل القانــون وقــت  ومصــادره، وتقســيÏته الرئيســية بخاصــة وقــت الســلم، ووقــت الحــرب، وعــىل الرغــم مــن تركي

الســلم إال أن الطالــب يعطــى فكــرة رسيعــة عــن قانــون الحــرب. كذلــك يــدرس حقــوق الــدول، وواجباتهــا، واملنازعــات الدوليــة، 

ووســائل حلهــا ســلمياً، (فلســط¯ والقانــون الــدويل).

١1101114 قانون العقوبات، القسم العام (1) : 
ــه يتحــدث عــن  ــز إذ إن ــا دون Èيي ــم، وأركانه ــع الجرائ ــة املشــرتكة بجمي ــات األحــكام العام ــون العقوب ــن قان ــ¯ هــذا الجــزء م يب

ــواع املســئولية مــن فاعــل،  ــات، ثــم يتحــدث عــن أســباب اإلباحــة وأن ــة، والشــخصية لقانــون العقوب ــة، والذاتي ــة اإلقليمي الصالحي

ومحــرض، ومتدخــل.

القانون الدستوري1 ”النظرية العامة“:   11101112
ــه،  وطبيعــة ســمو الدســات�  ــون الدســتوري يف األنظمــة السياســية وتعريفــه وطــرق وضعــه وتعديل ــاول بالدراســة نشــأة القان يتن

ــا، والصــور  ــة الدســتورية، والســلطات العامــة الثــالث والعالقــة بينه ــة عــىل الدســتورية، ونظــم الرقاب ــق الرقاب وضÏنهــا عــن طري

ــراد. ــات العامــة لألف الرئيســية لألنظمــة الدســتورية وإســناد الســلطة باالنتخــاب والحقــوق والحري

القانون اإلداري ”1“ :  11101114 
يبــ¯ هــذا املســاق تعريــف القانــون اإلداري ونشــأته ومصــادره. ثــم يبحــث يف املرفــق العــام وعنــارصه والقواعــد التــي تحكــم ســ�ة 

ثــم األمــوال العامــة .
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10401140 أصول فقه:
 يتنــاول هــذا املســاق معنــى أصــول الفقــه وتعريفــه وموضوعــه وغايتــه ومباحثــه ونشــأته. ويبحــث يف الحكــم و أنواعــه وأقســامه، 

ويف الصحــة والفســاد والبطــالن والرخصــة والعز�ــة، وبعــض املوضوعــات املتعلقــة بالقــرآن الكريــم ، كالــدالالت وأنواعهــا، واأللفــاظ 

والحــروف واســتعÏالتها. كــÏ يبحــث يف املوضوعــات املتعلقــة بالســنة واالجــÏع والقياس(تعريفــه، أركانــه ورشوطــه) وكذلــك العلــة. 

ويتنــاول املســاق موضــوع األدلــة الفرعيــة كاالستحســان واالســتصالح وســد الذرائــع، واالســتصحاب.  

القانون المدني : (أحكام االلتزام) :    11101210
يتنــاول املســاق دراســة آثــار االلتــزام مــن حيــث، بيــان وســائل التنفيــذ االختيــاري : الوفــاء، املقاصــة، اتحــاد الذمتــ¯، ووســائل التنفيذ 

ــة،  ــارشة، والدعــوى الفوري ــذ، والدعــوى غــ� املب ــة التنفي ــذ بطريقــة التعويــض. ووســائل حÏي ــي، والتنفي ــذ العين الجــربي : والتنفي

والحــق يف الحبــس، واألوصــاف املعدلــة آلثــار االلتــزام، الــرشط، األجــل، اإلبــراء - اســتحالة التنفيــذ - مــرور الزمــن املانــع مــن ســÏع 

الدعــوى.

قانون األحوال الشخصية (1) :    11101321 
ــه،  (1) الــزواج : تعريــف الــزواج، وبيــان حكمــة، ومرشوعيتــه، والخطبــة، ومقومــات عقــد الــزواج، والرشائــط الرشعيــة املتممــة ل

والرشائــط املقرتنــة بالعقــد، آثــار عقــد الــزواج مــن املهــر، النفقــة، والعــدل مــع الزوجــة الواحــدة عنــد التعــدد، الطاعــة، والقــرار يف 

البيــت.

(2) الطالق : الطالق وأقسامه، الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامها، نفقات األقارب. 

القانون التجاري : (شركات وإفالس) :    11101215
ــا،  ــة تأســيس كل واحــدة منه ــا، وتقســيÏتها، وكيفي ــا، وانقضائه ــان أنواعه ــة، وبي ــرشكات التجاري ــف ال ــاول هــذا املســاق تعري يتن

ــه،  ــون من ــف القان ــه، وموق ــالس، وأســبابه، ورشوطــه، وأنواع ــف باإلف ــاول املســاق التعري ــÏ يتن ــا. ك ــا وتصفيته وتســجيلها وإدارته

ــيس. ــالس التدلي ــس يف بعــض الحــاالت، بخاصــة اإلف ــذي يوقعــه عــىل التاجــر املفل والجــزاء ال

القانون التجاري : ( أوراق تجارية وعمليات البنوك 2 ) :   11101310
يتنــاول املســاق تعريــف األوراق التجاريــة ، خصائصهــا ، أنواعهــا ، الســفتجة أو البوليصــة ، ســند األمــر أو الكمبيالــة ، الشــيك ،   

ــا . ــوارد فيه ــزام ال ــا وانقضــاء االلت ــاء بقيمته ــات الوف ــا وضÏن ــة وتداوله ــة التجاري ــك إنشــاء الورق وكذل

كذلــك يتنــاول البنــوك وتعريفهــا وبيــان دورهــا يف االقتصــاد والتنميــة ويف التجــارة الخارجيــة والداخليــة مــع بيــان القــروض ورشوطهــا 

ــد وأنواعها.  والفوائ

 

11101311   أصول المحاكمات المدنية والتجارية : 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــكان، وأهــم املب ــان، وامل ــث الزم ــن حي ــة، م ــÏت الحقوقي ــون أصــول املحاك ــق قان ــن املســاق تطبي يتضم

نظــام التقــايض، وتشــكيل املحاكــم، ودرجــات التقــايض فيهــا، §ــا فيهــا القضــاء املســتعجل، وكذلــك عــن قواعــد االختصــاص، وتنــازع 

االختصــاص وأنواعــه، واالختصــاص الــدويل للقضــاء. ثــم عــن نظريــة الدعــوى وإجــراءات التقــايض مثــل : رفــع الدعــوى، ورشوطهــا، 

وتبليغهــا إىل الخصــم، وإجــراءات املحاكمــة، ونظــر الدعــوى، وأوجــه اســتعÏلها، والطلبــات، والدفــوع املقدمــة، والتدخــل، ووقــف 

الدعــوى وإســقاطها. ثــم األحــكام وأنواعهــا، وتعيينهــا، وآثارهــا، وطــرق الطعــن بهــا.

 11101312 قانون البينات:
  يتنــاول هــذا املســاق دراســة قانــون البينــات واملذاهــب الفقهيــة املختلفــة يف قواعــد اإلثبــات، كــÏ يتضمــن دراســة أدلــة اإلثبــات: 

كالبينــة الكتابيــة، والشــهادة، والقرائــن (وحجيــة القــرآن الحديثــة يف اإلثبــات)، واإلقــرار، واليمــ¯، واملعاينــة، والخــربة وفقــاً للقواعــد 

املتعلقــة بهــا واملبينــة يف القانــون املــد� ويف قانــون البينــات.
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 11101320 قانون التنفيذ :
 ويتضمــن دراســة أعــÏل دائــرة التنفيــذ، وبيــان الســلطة التــي تقــوم بأعــÏل التنفيــذ، وكذلــك بيــان تركيــب الدائــرة واختصاصاتهــا. 

وطــرق التنفيــذ الجــربي، ثــم يتطــرق املســاق للســندات التنفيذيــة وطريقــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة الوطنيــة واألجنبيــة. ثــم يبــ¯ 

األمــوال التــي ال يجــوز التنفيــذ عليهــا، ثــم يتطــرق للحجــز التنفيــذي وآثــاره.

11101313 القانون المدني: ”العقود المسماة1“ : 
ــه،  ــان خصائصــه، وأركان ــع، وبي ــد البي ــف عق ــاول تعري ــع واإليجــار. فيتن ــد البي ــè العقــود شــيوعاً: عق يتضمــن املســاق دراســة أك

ــ¯ واملســتأجرين. ــون املالك ــم رشح قان ــه، ث ــاره، وانتهائ ــه، وأث وأحكام

القانون الدولي الخاص :    11101410
يتنــاول املســاق تعريــف القانــون الــدويل الخــاص، وبيــان مصــادره وطبيعتــه، ثــم النظريــة العامــة لتنــازع القوانــ¯، وتحليــل قاعــدة 

اإلســناد وبيــان ماهيتهــا، وبيــان املذاهــب املختلفــة يف نظريــة تنــازع االختصــاص، مــع بيــان أنــواع هــذا األخــ�. 

11101411 الحقوق العينية األصلية:
 يتنــاول هــذا املســاق دراســة الحقــوق العينيــة األصليــة ، حيــث يــدرس الطالــب األحــكام التفصيليــة لحــق امللكيــة يف ذاتــه،  ووســائل 

ــو والســفل  ــة العل ــة الشــائعة وملكي ــه، ويتضمــن دراســة أنــواع خاصــة مــن امللكيــة وهــي امللكي حÏيتــه والقيــود التــي تــرد علي

والحائــط املشــرتك والقســمة. كــÏ يشــمل أســباب كســب امللكيــة بســبب الوفــاة، وأســباب كســبها يف حــال الحيــاة، وهنــا يجــري 

البحــث يف أحــكام االلتصــاق.

قانون العقوبات ( القسم العام 2 ) :    11101211
ــواع  ــة وأن ــ¯ العقوب ــة ب ــات، املقارن ــذ العقوب ــق تنفي ــة وتعلي ــاء العقوب ــا، انقض ــامها وأنواعه ــا، وأقس ــا وأهدافه ــة، أهميته العقوب

ــا. ــا وانقضائه ــا وأنواعه ــة مفهومه ــ� االحرتازي ــددة، التداب ــة واملش ــباب املخفف ــات واألس ــن العقوب ــاء م ــرى، اإلعف ــزاءات االخ الج

11101316  الجرائم الواقعة على األشخاص:
ــذاء ،  ــم اإلي ــل البســيط، املــرتدد، املخفــف) وجرائ ــل بأنواعــه (والقت ــم الواقعــة عــىل األشــخاص كالقت ــاول هــذا املســاق الجرائ يتن

هتــك العــرض، واالغتصــاب، اإلجهــاض، الجرائــم الواقعــة عــىل الحريــة، التهديــد، املســاس بالــرشف ، كــÏ وتتعــرض إىل جرائــم مثــل 

(التزويــر، الرشــوة) .

الجرائم الواقعة على األموال:  11101317
يتنــاول هــذا املســاق الجرائــم الواقعــة عــىل األمــوال كالرسقــة واالختــالس واالحتيــال وجر�ــة إعطــاء شــيك بــدون رصيــد وإســاءة 

االئتــÏن .

المالية العامة والضر ئب :   11101314
ويشــمل مفهــوم املاليــة العامــة واملبــادئ التــي تحكمهــا ومصــادر املاليــة العامــة والترشيــع الرضيبــي. مــع دراســة لإليــرادات العامــة 

والنفقــات واملوازنــة والرقابــة عليهــا، إضافــة اىل تطبيقــات عمليــة للترشيعــات الرضيبيــة ويف مقدمتهــا قوانــ¯ رضيبــة الدخــل حيــث 

رسيــان هــذه القوانــ¯ ومطــرح الرضيبــة ومعدالتهــا واإلقــرارات الرضيبيــة وقــرارات التقديــر والطبيعــة القانونيــة لهــا وطــرق الطعــن 

يف هــذه القــرارات اداريــاً وقضائيــا1ً ونفقاتهــا والقضــاء املختــص بنظــر املنازعــات الرضيبيــة.

قانون أصول المحاكمات الجزائية :    11101315
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف قانــون أصــول املحاكــÏت الجزائيــة، وبيــان عالقتــه بفــروع القانون األخــرى وبخاصــة قانــون العقوبات، 

كذلــك يبــ¯ املســاق نطــاق القاعــدة اإلجرائيــة، ودراســة مراحــل الدعــوى الجزائيــة املختلفــة، ابتــداء مــن التحقيــق األويل وإجراءاتهــا 

املختلفــة، وهــي مرحلــة التحقيــق االبتــداõ، ثــم دراســة الدعــاوى الناشــئة عــن الجر�ــة، أي دعــوى الحــق العــام، وبيــان أشــخاصها 
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وقيودهــا وأســباب انقضائهــا.

ويــدرس املســاق الدعــوى املدنيــة الناشــئة عــن الدعــوى الجزائيــة، مــن حيــث تبعيتهــا لهــا، ورشوطهــا، وآثارهــا. وفيــه تتــم دراســة 

القضــاء الجــزاõ، مــن حيــث تشــكيله، وقواعــد تنظيمــه. ثــم دراســة قواعــد االختصــاص املختلفــة، ثــم إجــراءات املحاكــÏت الجزائيــة 

وأصولهــا. كذلــك قواعــد اإلثبــات واألحــكام، وطــرق الطعــن فيهــا بكافــة أنواعهــا، العاديــة أو االســتثنائية.

القانون اإلداري (2) :     11101318
يعالــج هــذا املســاق الوظيفــة العامــة، والقــرار اإلداري مــن حيــث أركانــه والقواعــد التــي تحكمــه، يف ضــوء اإللغــاء، وعــدم الرجعيــة، 

وأخــ�ا يبحــث املســاق يف العقــود اإلداريــة، فيبــ¯ أنواعهــا وأحكامهــا.

القضاء اإلداري  :    11101412
يحتــوي املســاق عــىل التعريــف بالقضــاء اإلداري، وتتبــع نشــأته ومراحلــه مــن خــالل رشح مفهــوم مبــدأ املرشوعيــة ومبــدأ الرشعيــة، 

ــة، وأنواعهــا، وتطورهــا، وتنظيمهــا  ــة القضائي ــة عــىل اإلدارة، وبشــكل خــاص الرقاب ــواع الرقاب ــد أن وكيفيــة ضــÏن تطبيقهــا، وتحدي

مــع أمثلــة عليهــا يف كل مــن مــرص، وفرنســا، واألردن وفلســط¯. ثــم تعريــف محكمــة العــدل العليــا يف األردن وفلســط¯، وبيــان 

اختصاصاتهــا، وطــرق الطعــن املتاحــة امامهــا.

البحث العلمي (مناهجه ، وتطبيقاته):   11101212
يعالــج هــذا املســاق أســاليب البحــث العلمــي (القانــو�)، مــن حيــث طــرح إشــكالية البحــث وأســلوب معالجتهــا والنتائــج املمكــن 

الوصــول إليهــا. كــÏ يبــ¯ املســاق كيفيــة اســتخدام مقتنيــات املكتبــة، وآليــات البحــث عــىل شــبكة اإلنرتنــت، وكيفيــة تحضــ� قا÷ــة 

املراجع.

يتضمــن املســاق كذلــك رضورة إعــداد الطالــب لبحــث يف مجــال قانــو� معــ¯ يتــم تحديــده وفقــاً لحاجــة الكليــة، ولرغبــة الطالــب، 

وملجــال اهتــÏم أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة .

قانون العمل والضمان االجتماعي  :     11101319
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق قانــون العمــل األرد�، بحيــث يتــم تعريــف هــذا القانــون، وبيــان تطــوره التاريخــي، ومصــادره، 

والعقــود الناشــئة عنــه، ورشوط صحتهــا، ومــا يرتتــب مــن التزامــات عــىل كل رب العمــل والعامــل، وأســباب انتهــاء عقــد العمــل 

الفــردي، وعقــد العمــل الجÏعــي. وكذلــك التنظيــÏت النقابيــة، وطــرق تســوية النزاعــات العÏليــة،  مــع اإلشــارة إىل أهــم الحقــوق 

ومــا بــه مــن حســنات وعيــوب.

11101322 قانون التحكيم:
 يعالــج هــذا املســاق التحكيــم التجــاري كأســلوب آخــر لحـــل املنازعــات مبينــاً طبيعتــه، تطــوره، ومزايــاه. كــÏ يبــ¯ رشوط اتفــاق 

التحكيــم، وإجراءاتــه، وإصــدار قــرار التحكيــم، وإمكانيــة االعــرتاض عــىل تنفيــذه واالعــرتاف بــه، وإمكانيــة الطعــن فيــه، كل ذلــك 

ــم  ــن التحكي ــزه ع ــا �ي ــدويل وم ــاري ال ــم التج ــف بالتحكي ــم الفلســطيني. ويتطــرق املســاق للتعري ــون التحكي ــا ألحــكام قان وفق

ــة . ــة الدولي املحــيل، ودوره يف العالقــات التجاري

قوانين األراضي والعقارات:  11101413
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة النظــام القانــو� لــألرايض يف فلســط¯، مــن حيــث أرايض الطابــو واألرايض املــ�ي واألرايض املســتثناة 

مــن التســوية، واإلجــراءات املتبعــة بشــأنها يف البيــع والرهــن، باإلضافــة إىل التســجيل املجــدد ومعامــالت افــرز الشــقق والطوابــق .

الملكية التجارية والصناعية واألدبية:   11101323 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل ملحــة تاريخيــة عــن نشــأة امللكيــة الصناعيــة والتجاريــة واألدبيــة ووســائل حÏيتهــا عــىل الصعيــد الــدويل 

ــراءة االخــرتاع ونظــام التســجيل  ــم يف األردن، وأحــكام ب ــة ث ــة العثÏني ــق بهــا يف الدول ــع املتعل ــخ الترشي (معاهــدة باريــس) وتاري

وطبيعــة الحــق يف الــرباءة أو امللكيــة األدبيــة وكيفيــة التــرصف فيــه وطــرق حÏيتــه ثــم بيــان أحــكام الرســوم والنــÏذج الصناعيــة 

وأحــكام األســÏء والعناويــن التجاريــة وأحــكام امللكيــة التجاريــة وامللكيــة األدبيــة والتــرصف بهــذه الحقــوق بالبيــع أو الرهــن.
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10401342   األحوال الشخصية (2) : 
الرتكــة والحقــوق املتعلقــة بهــا، أســباب اإلرث ورشوطــه، أصحــاب الفــروض مــن الرجــال والنســاء، العــول والــرد، التطميــع، أملناســخة، 

ــة.  ــة الواجب ــا، ردهــا، الوصي ــا، قبوله ــا، الرجــوع عنه ــا، بطالنه ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، حكمته ــة : حكمه مــ�اث ذوي األرحــام. الوصي

الوقــف: معنــاه، رشائطــه، وأحكامــه.

قانون التأمين :  11101321 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف بعقــد التأمــ¯ واألســس التــي يقــوم عليهــا، ونشــأة هــذا العقــد وتطــوره وأقســام التأمــ¯ وخصائــص 

ــو�،  ــول القان ــاً لعقــد التأمــ¯، والحل ــه واملؤمــن طبق ــار العقــد، والتزامــات املؤمــن ل ــة إىل دراســة آث ــارصه. باإلضاف كل قســم وعن

والدعــوى املبــارشة والتقــادم.

11101251 القانون التجاري الخاص بطلبة كلية اإلقتصاد:      
ــر  ــة واملتج ــÏل التجاري ــاري واألع ــون التج ــف القان ــث تعري ــن حي ــاري م ــون التج ــادئ القان ــاق مب ــذا املس ــب يف ه ــدرس الطال ي

والتجــار، كــÏ يتنــاول املســاق األحــكام العامــة للــرشكات التجاريــة واالفــالس، ويتطــرق اىل دراســة األحــكام العامــة لــألوراق التجاريــة 

(ســند الســحب، الشــيك، والكمبيالــة) باالضافــة اىل دراســة بعــض العمليــات املرصفيــة مثــل: الحســاب الجــاري، الودائــع املرصفيــة، 

واالعتــÏد املســتندي.

11101324 عقود مسماة“2“:
 يشــتمل هــذا املســاق عــىل أربــع عقــود مدنيــة هــي الوكالــة والكفالــة واملقاولــة والحوالــة. ففــي العقــد األول (الوكالــة) يبحــث 

املســاق يف إنشــاء الوكالــة وآثارهــا ثــم انتهائهــا. ويف العقــد الثــا� (الكفالــة) يبــ¯ املســاق تعريفهــا وأركانهــا وأنواعهــا ثــم آثارهــا 

بــ¯ الكفيــل والدائــن وبــ¯ الكفيــل واملديــن، كــÏ يبــ¯ انتهــاء الكفالــة. إمــا العقــد الثالــث (املقاولــة) فيتنــاول املســاق تعريفهــا 

والتزامــات املقــاول والتزامــات صاحــب العمــل، واملقاولــة مــن الباطــن ثــم انقضــاء عقــد املقاولــة. ويف العقــد الرابع(الحوالــة) يتنــاول 

املســاق أنــواع الحوالــة وانشــاء العقــد وآثــاره ثــم انتهائــه.

11101326  قانون التجارة الدولية :
 يتنــاول هــذا املســاق ماهيــة قانــون التجــارة الدوليــة، وتحديــد مصــادره، وتطــوره، مــع معالجــة ألهــم عقــود التجــارة الدوليــة، مثــل 

: عقــد البيــع الــدويل للبضائــع مــن حيــث كيفيــة االنعقــاد واآلثــار التــي ترتتــب عليــه، ويشــمل دراســة أهــم االتفاقيــات واألعــراف 

الدوليــة يف مجــال التجــارة الدوليــة .

االنترنت وقوانين المعامالت االلكترونية:  11101325
 يهــدف هــذا املســاق للتعــرف عــىل مفهــوم التجــارة االلكرتونيــة وأهميتهــا، وتطــور القوانــ¯ الدوليــة للتجــارة االلكرتونيــة، باإلضافــة 

إىل دراســة العقــد االلكــرتو� مــن حيــث إنشــائه وآثــاره،  وإشــكالية إثبــات صحــة العقــود االلكرتونيــة والتوقيــع االلكــرتو� .

الحقوق العينية التبعية:  11101330
ــار واالنقضــاء، كــÏ يشــمل البحــث يف حقــوق  ــازي مــن حيــث االنشــاء واآلث ــاول هــذا املســاق دراســة الرهــن التأمينــي والحي يتن

االمتيــاز §ــا فيهــا حقــوق االمتيــاز الخاصــة عــىل العقــار .

عقود التبرعات:  11101331
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تحليليــة لبعــض عقــود التربعــات مثــل: الهبــة، العاريــة، والقــرض، مــن حيــث اإلنشــاء اآلثــار القانونيــة 

واالنقضــاء. كــÏ يشــمل دراســة اآلراء الفقهيــة الــواردة بشــأن هــذه العقــود .
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عقود مستحدثة:  11101332
 يتنــاول هــذا املســاق دراســة أهــم صــور العقــود التجاريــة املســتحدثة ملــا لهــا مــن أهميــة ودور كبــ� يف الحيــاة التجاريــة وخاصــة 

الدوليــة مثــل: عقــد اإليجــار التمويــيل، وعقــد االعتــÏد التجــاري، وعقــد االمتيــاز، وعقــد املعرفــة، وعقــد نقــل التكنولوجيــا.

القانون البحري والجوي :    11101327
يشــتمل هــذا املســاق عــىل النظــام القانــو� للســفينة، وعــىل ماهيتهــا، وجنســيتها وتســجيلها، كــÏ يــدرس املســاق ملكيــة الســفينة، 

والحقــوق العينيــة املتعلقــة بهــا، وكذلــك حجزهــا، وأســبابه، وكيفيــة تنفيــذه.

باإلضافــة إىل ذلــك يتضمــن املســاق دراســة أشــخاص املالحــة البحريــة، إذ يــدرس الطالــب شــيئاً عــن مالــك الســفينة، وعــن لشــخص 

الــذي يقــوم بتجهيزهــا، وعــن ربانهــا، وبعــد ذلــك يأخــذ الطالــب ملحــة عــن العقــود املنظمــة للنشــاط البحــري، مثــل : عقــد العمــل 

البحــري، وعقــد التأمــ¯ البحــري، والعقــود الخاصــة بإنقــاذ الســفن، واملســؤولية البحريــة مــن حيــث التصــادم واإلنقــاذ والتأمــ¯، 

والقانــون الجــوي الــذي ينظــم العالقــات القانونيــة التــي تتولــد عــن اســتخدام الجــو ةاســتغالله وتنظيــم املالحــة الجويــة وكيفيــة 

باســتغالل الطائــرات املدنيــة حســب اإلتفاقيــات الدوليــة املنظمــة للمالحــة الجويــة   واإلســتغالل الجــوي املشــرتك للفضــاء مــا بــ¯ 

الــدول واإلتفاقيــات املناهضــة لخطــف الطائــرات والعقوبــات املنصــوص عليهــا محليــاً ودوليــاً. 

القانون الدستوري 2 ”نظم سياسية“:   11101335
ويعالــج نشــأة القواعــد الدســتورية يف فلســط¯ ، وتطــور نظــام الحكــم الدســتوري وتطــور األســس الدســتورية العامــة يف فلســط¯. 

وطريقــة وضــع دســات� فلســط¯ وطبيعتهــا وأهدافهــا، وتنظيمهــا للســلطات العامــة واختصاصاتهاوالعالقــة بينهــا، وطبيعــة النظــام 

الدســتوري يف فلســط¯. واملÏرســة الحقيقيــة للســيادة السياســية، ومالمــح النظــام الدســتوري الحــايل.

المنظمات الدولية واإلقليمية :    11101216
يــدرس هــذا املســاق املنظــÏت الدوليــة مــن حيــث تطورهــا، ونشــأتها، وأنواعهــا، وأشــخاصها، ثــم يبــ¯ النظريــة العامــة للمنظــÏت 

الدوليــة، والشــخصية القانونيــة للمنظمــة الدوليــة ودورهــا يف املجتمــع الــدويل.

ــة  ــم املتحــدة، وبعــض املنظــÏت املتخصصــة، كاليونســكو، ومنظم ــة األم ــل، منظم ــة مث ــدرس املســاق أهــم املنظــÏت الدولي وي

ــة،  ــدول العربي ــل : جامعــة ال ــة مث ــاول التدريــس أهــم املنظــÏت اإلقليمي ــم يتن ــة، والزراعــة، ث ــة، ومنظمــة األغذي الصحــة الدولي

ــطينية). ــر الفلس ــة التحري ــة (منظم ــÏت الدولي ــط¯ يف املنظ ــة وفلس ــدول األمريكي ــة ال ــة، ومنظم ــدة اإلفريقي ــة الوح ومنظم

علم اإلجرام  والعقاب  :     11101414
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة علــم اإلجــرام مــن حيــث تعريفــه وبيــان تاريخــه وتطــوره وكذلــك دراســة صلــة علــم اإلجــرام 

بقانــون العقوبــات وعوامــل الســلوك اإلجرامــي الفرديــة منهــا والجÏعيــة والنظريــات املختلفــة التــي وضعــت حــول هــذا املوضــوع.

القانون الدولي اإلنساني :    11101214
يبــ¯ هــذا املســاق ملحــة عــن تطــور قانــون الحــرب، ابتــداء مــن النصــف الثــا� مــن القــرن التاســع عــرش، وكذلــك أهــم مصــادر 

هــذا القانــون العرفيــة واالتفاقيــة. كــÏ يبــ¯ أهــم االلتزامــات القانونيــة ألطــراف النــزاع والــدول الحياديــة، وكذلــك واجبــات الدولــة 

املحتلــة تجــاه اإلقليــم املحتــل وســكانه. كــÏ يبــ¯ أهــم ســÏت قانــون االحتــالل الحــرä، ويوضــح أهــم نواقصــه، مثــال فلســط¯ 

والقانــون الــدويل اإلنســا�.

 11101334  القانون الدبلوماسي: 
يتضمــن هــذا املســاق إعطــاء فكــرة تاريخيــة للطالــب عــن نشــأة القانــون الدبلومــايس  تطــور هــذا القانــون، وبيــان الحصانــات 

واالمتيــازات الدبلوماســية التــي يتمتــع بهــا كل مــن أفــراد الســلك الدبلومــايس، وأفــراد الســلك القنصــيل، وكذلــك بيــان تطــور العــرف 

ــة  ــا األســس القانوني ــ¯ وضعت ــا لســنة 1961 وســنة 1963 اللت ــي فين ــدول عــىل اتفاقيت ــق معظــم ال ــذا، إىل حــ¯ تصدي ــدويل به ال

الحديثــة للقانــون الدبلومــايس، والحصانــات، واالمتيــازات الدبلوماســية والقنصليــة.
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11101415 تشريعات البيئة وتخطيط المدن :
يــدرس الطالــب الترشيعــات املحليــة لحÏيــة البيئــة وملنــع التلــوث وكذلــك البيئــة ومكوناتهــا ووســائل حÏيتهــا وتطويرها املســتد�ة. 

كــÏ يــدرس أهــم القوانــ¯ البيئيــة الدوليــة وكذلــك قوانــ¯ امليــاه والــèوات الطبيعية.

أمــا بالنســبة لتخطيــط املــدن فيــدرس القوانــ¯ املتعلقــة بالتخطيــط يف املــدن والقــرى واللجــان املختلفــة املختصــة بذلــك وصالحياتها 

. وتشكيلها

 

11101336 اإلدارة المحلية ”الحكم المحلي“ : 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف §وضوعــات اإلدارة املحليــة. والقواعــد املنظمــة لــإلدارة املحليــة، واختصاصاتهــا والعالقــة بينهــا وبــ¯ 

اإلدارة املركزيــة. واملجــال املخصــص لــكل منهــا يف النشــاط اإلداري، ونظــم مÏرســتها، والرقابــة عــىل تلــك األنشــطة ودراســة ألنــواع 

الرقابــة اإلداريــة وعالقتــه بالد�قراطيــة وتحقيــق املســاءلة، مــع مــا تقتضيــه تلــك الدراســة مــن اإلملــام باألســس النظريــة العامــة 

لــإلدارة العامــة والقانــون اإلداري وعالقــة ذلــك بضــÏن احــرتام الرشعيــة وحÏيــة املصالــح العامــة. 

قانون االتحاد األوروبي :  11101420
يــدرس هــذا املســاق تأســيس االتحــاد االوروä ومؤسســاته والنظــام القانــو� الــذي ينظــم عالقتــه مــع الــدول األعضــاء، كــÏ يتطــرق هــذا 

املســاق اىل ســلطات االتحــاد االوروä الثــالث :الســلطة الترشيعيــة، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة وذلــك بصــورة مختــرصة.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة:  11101337
يتنــاول هــذا املســاق الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن الدولــة، طبيعــة هــذه األحــكام وخصائصهــا، وكذلــك الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن 

ــم الواقعــة عــىل الدســتور  ــة والتجســس والجرائ ــال؛ جر�ــة املؤامــرة، جر�ــة الخيان ــة الداخــيل والخارجــي، عــىل ســبيل املث الدول

واإلرهــاب وغ�هــا.  

 

الدستور الفلسطيني:   11101419
ــة  ــلطات الحاكم ــ� الس ــب تغ ــة وحس ــة املختلف ــب الزمني ــرب الحق ــطيني ع ــيايس الفلس ــام الس ــور النظ ــاق تط ــذا املس ــاول ه يتن

ــطينية  ــلطة الفلس ــل الس ــول يف ظ ــاري املفع ــايل والس ــطيني الح ــتوري الفلس ــام الدس ــرق اىل النظ ــط¯. و يتط ــيطرة يف فلس واملس

واملتمثــل بالقانــون األســايس الصــادر بتاريــخ 29-5-2002 واملعــدل عــام 2003. كــÏ تتــم دراســة شــكل النظــام الســيايس الفلســطيني 

والحريــات املنصــوص عليهــا يف ذلــك النظــام والســلطات التــي نــص عليهــا وإختصــاص كل واحــدة منهــا , وأخــ�اً البحــث يف اتفاقيــات 

اوســلو وأثرهــا عــىل النظــام الدســتوري والســيايس يف فلســط¯.

تاريخ التشريع الفلسطيني :  11101329
ــص السياســات  ــع التعــرف عــىل خصائ ــ�Ï م ــم العث ــذ أواخــر الحك ــة من ــاول املســاق التطــور الترشيعــي يف فلســط¯ الحديث يتن

الترشيعيــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل الحكــم يف فلســط¯، منــذ االنتــداب الربيطــا�، ومــروراً بفــرتات الحكــم األرد� واملــرصي ثــم 

ــة . ــك السياســات الترشيعي ــة مــع اإلشــارة إىل اإلطــار الدســتوري لتل ــد الســلطة الوطني ــيل، ويف عه ــالل اإلرسائي االحت

الطب العدلي :    11101328
ويــدرس فيــه الطالــب املــوت : تعريفــه وعالماتــه، طرقــه وأنواعــه، وهتــك العــرض، واالغتصــاب، والجــروح وطــرق الكشــف عنهــا، 

واالســتعراف مــن حيــث : أنواعــه، وآثــار البصــÏت، وأماكــن وجودهــا، وطــرق الكشــف عنهــا، واألطبــاء الرشعيــون واختصاصاتهــم، 

وتعليــÏت النيابــة العامــة بشــأن الطــب الرشعــي، وطــرق كشــف جرائــم التزييــف، واملعاينــة الفنيــة، وآثارهــا.

31320 مهارات لغوية :
ــب  ــة عــىل املقصــود وتجن ــاظ واضحــة للدالل ــا� بألف ــ� عــن املع ــارش للتعب ــة بأســلوب مب ــارة الكتاب ــون مه ــج القان إكســاب خري

ــة والبحــث  ــة الكتاب ــوي للنصــوص وســالمة لغ ــد التفســ� اللغ ــ� وقواع ــاليب التعب ــام بأس ــع اإلمل ــ� م ــاء الشــائعة يف التعب األخط

ــو�. القان
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أخالقيات المهن الحقوقية :  11101333
يهــدف هــذا املســاق اىل معالجــة القيــم األخالقيــة وقواعــد الســلوك االجتÏعــي الواجبة عــىل العاملــ¯ يف املهــن القانونيــة والقضائية، 

ــك يف نطــاق  ــون وذل ــ¯ وأســاتذة القان ــة واملستشــارين القانوني ــكل مــن القضــاة واملحامــ¯ ووكالء النياب ــة ل و املÏرســات القانوني

ــة  ــة املهني ــ¯ املصلح ــره ب ــب تواف ــوازن الواج ــق الت ــلوك لتحقي ــوء الس ــة لس ــة والعالجي ــراءات التأديبي ــة واإلج ــاتهم املهني مÏرس

الخاصــة ومصلحــة املــوكل والصالــح العــام.

11101339 قانون دولة اإلحتالل اإلسرائيلي 
وصــف املســاق- يتنــاول املســاق التعــرف عــىل اســس النظــام القانــو� والقضــاõ االرسائيــيل يف املجــال املــد� واالداري والدســتوري 

مــع الرتكيــز عــىل التبعــات العمليــة عــىل الحقــوق الفلســطينية خــارج الخــط االخــرض.

   11101340 قانون الالجئين الدولي و الالجئون الفلسطينيون    
دراســة جوانــب القانــون الــدويل املتعلقــة بحقــوق وحÏيــة الالجئــ¯ بصفــة عامــة، مــع الرتكيــز عــىل الالجئــ¯ الفلســطيني¯، والقضايا 

املتصلــة بهــم مــن حيــث األصــول التاريخيــة للهجــرة القرسيــة الفلســطينية و توطــ¯ الالجئــ¯ والعــودة اىل الوطــن وحÏيتهــم و 

قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة بهــم. 

11101341 قانون الصحة والمسؤولية الطبية
يتنــاول هــذا املســاق العالقــة القانونيــة بــ¯ الطبيــب واملريــض واإلتفاقيــات التعاقديــة، املســؤولية املهنيــة، الخطــأ الطبــي وأخالقيات 

طــب الحيــاة. ويتنــاول املســاق أيضــاً الترشيعــات الطبيــة املوجــودة يف فلســط¯ ومقارنتهــا بالترشيعــات األخرى.

11101342 األحكام وطرق الطعن فيها
ســيتناول هــذا املســاق تقســيÏت األحــكام وإجــراءات اصدارهــا واآلثــار املرتتبــة عــىل الحكــم إضافــة اىل طــرق الطعــن يف األحــكام. 

حيــث ســيتم دراســة القواعــد العامــة للطعــن يف األحــكام واإلســتئناف والنقــد واعــرتاض الغــ� وإعــادة املحاكمــة.

وصف المساقات العملية:
عىل  الطالب اÈام دراسة 3 ساعات من 9 الساعات العملية بنجاح:

11101416 تطبيقات قانونية عملية: 
يهــدف هــذا املســاق لتعريــف الطلبــة عــىل التنظيــم القانــو� وأســاليب عمــل االدارات القانونيــة، و يتخــذ هــذا املســاق اســلوب 

التدريــب امليــدا� يف إحــدى االدارات التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل املــدرس املــرشف عــىل املســاق وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة، 

و يتــم االتفــاق مســبقا مــع هــذه االدارات عــىل مضمــون التدريــب وعــدد الطلبــة املتدربــ¯، ؛ حيــث �ــيض الطالــب مدة 192 ســاعة 

معتمــدة مقســمة عــىل 4 ســاعات يوميــاً متواصلــة و12 ســاعة اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب بنــاء عــىل عالمــة تضعهــا الجهــة التــي 

تــم التدريــب لديهــا وعالمــة يضعهــا املــدرس املــرشف عــىل املســاق بعــد اداء الطالــب امتحــان شــفوي  وتقديــم تقريرعــن التدريــب. 

11101417 العيادة القانونية
يهــدف مســاق العيــادة القانونيــة اىل تدريــب الطلبــة عــىل حــل القضايــا القانونيــة، التــي تــرد للعيــادة القانونيــة مــن خــالل الخدمــات 

واإلستشــارات املجانيــة التــي تقدمهــا العيــادة القانونيــة للمراجعــ¯.

ــاً متواصلــة و12 ســاعة اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب مــن مــدرس  �ــيض الطالــب مــدة 192 ســاعة مقســمة عــىل 4 ســاعات يومي

ــادة القانونيــة. ــر العي املســاق وهــو مدي
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11101418    المحاكم الصورية
يهــدف املســاق اىل تعليــم الطلبــة الجوانــب العمليــة يف الحيــاة القانونيــة مــن خــالل محــاكاة املحاكــم املدنيــة والجزائيــة واالداريــة 

عــرب طــرح قضايــا عــىل شــكل محكمــة، ويتــم توزيــع األدوار بــ¯ الطلبــة مــا بــ¯ هيئــة حاكمــة وإدعــاء ودفــاع. بحــث الدفــوع والطلبــات 

واســتدعاء الشــهود. ذلــك كلــه مــا يتيــح للطالــب الحقوقــي عيــش أجــواء املÏرســة العمليــة يف الكليــة.

�ــيض الطالــب مــدة 96 ســاعة مقســمة عــىل 6 ســاعات  تدريــب اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب بنــاء عــىل دورة يف املحاكــم الصوريــة، 

واملــدرس يجــري امتحــان عمــيل يجريــه مــدرس املســاق باإلضافــة لتقييــم اداء الطالــب لــدورة يف املحاكــم الصوريــة.

أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس
جامعة بواتيه / فرنساأ. مساعدد. اكرم مشهور داود

جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان- الجزائرأ. مساعدد. امجد عبد الفتاح حسان

جامعة وارسو / بولنداأ. مساعدد. باسل منصور غانم

جامعة آل البيت/ األردنأ. مساعدد. حس¯ احمد مشاقي

جامعة القاهرة / مرصأ. مساعدد. حسن فالح الحاج موىس

الجامعة األردنية / األردنأ. مساعدد. عيل محمد عيل مصلح

جامعة اإلسكندرية / مرصأ. مساعدد. غازي فوزي مناور دويكات

جامعة الصداقة / موسكوأ. مساعدد. غسان رشيف محمد خالد

جامعة املنار / تونسأ. مساعدد. فادي قسيم فواز شديد

جامعة الصداقة / موسكوأ. مساعدد. نائل احمد محمود طه

جامعة باريس / فرنساأ. مساعدد. محمد عادل رشاقة

الجامعة األردنية / األردنأ. مساعد د. اسحاق احمد حمدان برقاوي

جامعة املنار / تونسأ. مساعد د. ارشف محمد صالح حس¯

جامعة اوبساال / السويدمحارضأ. رائد محمد يوسف ابو بدوية


