
1 

 

 : نظام التعليم المفتوحية في رنامج الدراسات القانونب

            / 92 رقم / مجلس التعليم العاليوجب قرار صدر نظام التعليم المفتوح بم
ُيَعدُّ التعليم المفتوح جزءًا ال يتجزأ من منظومة التعليم و  م2007 / 1/ 15تاريخ 
ويتم افتتاحه في الكليات وفق االختصاصات التي تحتاجها في سورية، العالي 

  .والبشريةمتطلبات خطط التنمية وسوق العمل، وتوافر المستلزمات المادية 

 :التعليم المفتوح  إدارة -1
د مستتتتتتتتتتتتتتتوت التعليم المفتوح ودرجة ابجا ع، ويجو  قجو   دد من خريجي   -1 يحدَّ

التعليم المفتوح ستتتتتتتتتنويًا في بعر درجات دراستتتتتتتتتات الت   ل والت صتتتتتتتتت  وفق 
األنظمة ال اصتتتتتتتتة وها، والتوا د التي يستتتتتتتتعها مجلس التعليم العالي وناًء  ل  

ويشتتتتتتتتترم  ل  نظام التعليم المفتوح في  ل جامعة،  امعات.اقتراح مجالس الج
مجلس التعليم المفتوح المؤلف من نائب رئيس الجامعة لشتتتتتؤوع التعليم المفتوح 

 و سوية  ل من:
 نواب  مداء الكليات المعنية للشؤوع العلمية. -1
 ممثل  ن نتابة المعلم ن. -2
 ممثل  ن االتحاد الوطني لطلبة سورية. -3
 ا د بصفته أم ن سر مجلس التعليم المفتوح.أم ن الجامعة المس -4

ي ت  مجلس التعليم المفتوح بصتتتتورع  امة في النظر بجميش الشتتتتؤوع العلمية  -2
والتعليميتتة وابداريتتة في نظتتام التعليم المفتوح وتطويرك، والتتي بمتتا ال يتعتتار  

 مش اختصاصات المجالس األخرت في الجامعة.
 /55ف ها، والي وفتًا ألحكام المادع / ُيشتترم مجلس الكلية  ل  التعليم المفتوح -3

من الالئحة التنف ذية لتانوع تنظيم الجامعات. وللعم د ونائجيه  ل الصتتتتالحيات 
 المنصوص  ل ها في قانوع تنظيم الجامعات والئحته التنف ذية.

ُيحتد  في  تل  ليتة تطج نق نظتام التعليم المفتوح دائرع موا يتة ختاصتتتتتتتتتتتتتتتة ونظام  -4
 بما تتوم به الدائرع في التعليم العادي من جميش الوجوك. التعليم المفتوح تتوم

 : يهدم نظام التعليم المفتوح إل  ما يلي -5
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إ طتتاء فرصتتتتتتتتتتتتتتتتة تعليم إمتتتتتتتتتتتتتتتتا يتتة للرا ج ن في متتتابعتتة دراستتتتتتتتتتتتتتتهم في  -1
 اختصاصات نظام التعليم المفتوح.

توف ر فرص للتعليم المستتتتتتتتمر لمن ير ب بالحصتتتتتتتو   ل  مؤ ل  لمي  -2
  اٍ .

ثتتتتافي للمتجول ن في نظتتتام التعليم المفتوح وتزويتتتد م رفش المستتتتتتتتتتتتتتتوت ال -3
بالمعارم العلمية التي تمك ننهم من تولي بعر الوظائف واالختصاصات 

 وفق خطة التنمية وحاجة السوق.
 توسيش فرص التجو  الجامعي  ل  المستوت الوطني. -4
تجني فلستتتتتتتتتتتتتتفة جديدع للتعليم تجمش و ن الفكرع التائمة  ل  ااتية التعليم،  -5

 ن التطج ق العملي لها، والي من خال  ربط المحامتتتتتتتتتتتتتترات والجرام  وب
االلكترونيتتتة واللتتتتاءات التتتدوريتتتة و ن الطالب المتجول ن في نظتتتام التعليم 

 المفتوح وأ ساء اله ئة التعليمية.
تجني ورام  ومنا   جديدع تستتتتتتتتتتتتتتتا د  ل  االن را  في ستتتتتتتتتتتتتتوق العمل  -6

 وممارسة المهنة في االختصاصات المفتتحة.

 : نظام القبول والقيد -2

 ل   ل طالب يريد متابعة الدراستتتتتتتتة في نظام التعليم المفتوح للحصتتتتتتتتو   ل   -1
درجة ابجا ع في االختصتتتتاصتتتتات المفتتحة في النظام المذ ور، أع يت د استتتتمه 

 في الجامعة.
ُيشتر  لت د الطالب في نظام التعليم المفتوح أع يتدم الوثائق المطلوبة للت د في  -2

عادي، وتتجل الصتتورع المصتتدقة  ن ةتتهادع الدراستتة الثانوية أو المعهد التعليم ال
 المتوسط أو ابجا ع الجامعية وداًل من الشهادع األصلية.

  ل  طالب الت د أع يدفش الرسوم المتررع للتسج ل في نظام التعليم المفتوح. -3
يكوع لكل طالب مت د في نظام التعليم المفتوح إمتتتتتتتتتتتبارع، تومتتتتتتتتتتتش ف ها جميش  -4

وثائق المتعلتة به،  ما تفتح له صتتتتتتفحة في ستتتتتتجل الحياع الجامعية، يستتتتتتجل ال
ف ها جميش ما يتعلق به من أنشتتتتتتتتتطة  لمية وريامتتتتتتتتتية ومن مكاف ت ومعونات 
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دراستتتتتتتية و توبات انستتتتتتتباطية و  ر ا من أمور تتصتتتتتتتل بحياته الجامعية،  ما 
الجامعية، يستتتجل ف ها الرستتتوم التي أدا ا والذمم المترتبة  ليه وتستتتلستتتل حياته 

 ونتائ  امتحاناته.
يجري الت د في الجامعة ستتتتتتتتتتنويًا، ستتتتتتتتتتواء أ اع الطالب قديمًا أم مستتتتتتتتتتتجدًا، في  -5

الموا  د التي يحدد ا رئيس الجامعة، ويعط   ل طالب تم ق دك في الجامعة 
بطاقة خاصة به و ل ها صورته الش صية ممهورع ب اتم الكلية موقعة من قجل 

ب بموجب  ذك البطاقة حستتتتتتتتتتور المحامتتتتتتتتتترات  م د ا، بح ث يستتتتتتتتتتمح للطال
واللتاءات والدخو  إل  الجرام  ابلكترونية، واالةتتتتراي في الفحوص الجامعية، 
ويمكن إ طاء وديل  نها  ند فتد ا، ويحدد مجلس الجامعة ةرو  إ طاء  ذا 

 الجديل وناء  ل  اقتراح مجلس التعليم المفتوح.
المتررات التي ير ب االةتتتتتتتراي يجو  للطالب أع يستتتتتتجل ستتتتتتنويًا  ل  أستتتتتتا   -6

باالمتحاع وها،  ل  أع ال تتل  ن ثالثة متررات في الفصتتل الواحد، باستتتثناء 
الستتتتتتتتتتتتتتنة األخ رع ح ث يتم التستتتتتتتتتتتتتتج ل في المتررات المتب ية للنجاح فتط. ويتم 
استيفاء رسم ال دمات الجامعية  ل  أسا  المتررات التي ير ب الطالب الت د 

 ف ها.
بعد تسج له وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيتة ق د يتتدم وها إل  ُيمنح الطالب  -7

ةتتتتتتتتعبة تجن دك لت ج له بموججها ستتتتتتتتنة دراستتتتتتتتية إاا  اع مكلفًا ب دمة العلم وفق 
 التوان ن واألنظمة النافذع في و ارع الدفاع.

يتم التجو  في نظام التعليم المفتوح وفق قوا د المفامتتلة ال اصتتة ونظام التعليم  -8
 : ر وفق الشرو  اآلتيةالمذ و 

 أع يكوع الطالب حاصتتتتتتتتتتاًل  ل  ةتتتتتتتتتتهادع الدراستتتتتتتتتتة الثانوية الستتتتتتتتتتورية أو  -1
 ما يعادلها وفتًا لنظام تعاد  الشهادات الثانوية المعتمد في و ارع التربية.

أع تكوع الشتتتتهادع الثانوية متفتة مش االختصتتتتاص المطلوب التستتتتج ل  يه  -2
 في نظام التعليم المفتوح.

ملي ةتتتتتتتتتتتتهادع المعهد والشتتتتتتتتتتتتهادع الجامعية في نظام التعليم يجو  قجو  حا -3
المفتوح، ويعف  المتجولوع منهم من المتررات الممتتتاثلتتتة التي ستتتتتتتتتتتتتتجق أع 

 نجحوا ف ها وفتًا لما يتررك مجلس الكلية.
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ال يجو  أع يعف  الطتتتالتتتب في التعليم المفتوح من متررات مكتتتافئتتتة تزيتتتد  -4
 % من  دد المتررات. 75 ل  

 :االنتقال وتغيير القيد ووقف التسجيل التحويل و  -3
يجو  انتتا  الطالب من الجامعات السورية الحكومية وال اصة،  -1

والجامعات   ر السورية الحكومية وال اصة )المعتمدع في ولد ا( إل  
الجرام  المماثلة في نظام التعليم المفتوح. ويجب أع تتوافر في طالب النتل 

الختصاص المطلوب النتل إليه وفق قوا د ةرو  التجو  في الجرنام  أو ا
 المفاملة ال اصة ونظام التعليم المفتوح.

لمجلس التعليم المفتوح وناًء  ل  طلب مجلس الكلية أع يعفي الطالب من  -2
المتررات الدراسية،  دا متررات السنة النهائية،  يما إاا ُثجت أنه نجح في 

ة أو معهد  اٍ  مماثل متررات دراسية تعادلها، في  لية جامعية مماثل
 معترم وهما.

 يتم تحديد السنة الدراسية التي يتم التجو  ف ها في موء  دد المتررات،   -3
وال يجو  أع يسجل في سنة أ ل  من سنة األسا  إاا  اع يحمل أ ثر 

 من أربش متررات بعد مكاف ع المتررات.
لتسج ل يجو  قجو  انتتا  طالب المعا د والطالب المستنفدين لسنوات ا -4

في الجامعات والمعا د إل  الجرام  المماثلة في التعليم المفتوح، ويعف  
 ؤالء من المتررات المماثلة التي سجق نجاحهم ف ها بترار من مجلس 

 الكلية.
يجو  التحويل و ن ورام  التعليم المفتوح المتماثلة في الجامعات السورية  -5

االختصاص المسجل  يه  بعد موافتة  م دي الكل ت ن اللذين يتبش لهما
الطالب في الجامعت ن،  ل  أع يتم الي في وداية  ل فصل دراسي وقجل 
 التسج ل وتسديد الرسوم، ويستف د الطالب من احتساب المتررات المكافئة.

في  يجو  تغ  ر الت د من اختصاص إل  آخر في نظام التعليم المفتوح -6
العام التالي للتجو  وفق الشرو  المطلوبة للتسج ل في االختصاص المراد 
تغ  ر الت د إليه، والي بعد موافتة  م دي الكل ت ن المعن ت ن. ويحتفظ 
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الطالب وومعه الجامعي الذي  اع مسجاًل  يه ويستف د من احتساب 
 المتررات المكافئة التي درسها.

توح من جامعة   ر سورية معتمدع إل  يجو  النتل من ورنام  تعليم مف -7
نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بعد موافتة مجلس التعليم 
المفتوح، ويستف د من احتساب المتررات المكافئة التي درسها، مش مرا اع 

 الحد األدن  لعدد سنوات الدراسة في الجرنام  المنتو  إليه.
د المتررات المكافئة والسنة ا -8 لدراسية بترار من مجلس التعليم المفتوح تحدَّ

 وناًء  ل  اقتراح مجلس الكلية المعنية.
االمتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق ال طة الدراسية المعتمدع،  تجري  -9

وُيسمح للطالب الذي أوقف تسج له أع يتتدم إل  االمتحاع في الفصل 
تسج له  يه، الدراسي الالحق في متررات الفصل الدراسي الذي أوقف 

 إمافة إل  متررات الفصل الثاني.
ُيسمح للطالب أع يسجل  ل  متررات الفصل الثاني، إمافة إل    -10

المتررات التي رسب ف ها في الفصل األو  والمتررات التي لم يسجل 
  ل ها.

ُيسمح للطالب المنتو  إل  سنة أ ل  أع يسجل  ل  جميش متررات   -11
فة إل  المتررات التي رسب ف ها أو التي الفصل األو  من  ذك السنة، إما
 لم يسجل  ل ها في السنة األدن .

يجو  للطالب الراسب نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اختيار   -12
متررات من السنة األ ل  ةريطة أال يزيد  دد المتررات الراسب وها 
ة والمتررات التي اختار ا  ل   دد المتررات المحددع بال طة الدراسي

 للفصل الدراسي الواحد.
ُيسمح للطالب الذي سجل لعدد من المتررات لفصل دراسي، أع يستكمل   -13

العدد المحدد من المتررات المسموح التسج ل ف ها في الفصل الدراسي 
الواحد، والي ممن الموا  د التي يحدد ا مجلس التعليم المفتوح في وداية 

دد  ذك المتررات بعد أع  ل فصل دراسي، وال ُيسمح للطالب وت فير  
 سجل ف ها.
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ُيسمح للطالب الناجح أو المنتو  إل  سنة أ ل  نتيجة امتحانات الفصل   -14
الدراسي الثاني، أع يسجل  ل  جميش متررات الفصل الدراسي األو  من 
السنة المنتو  إل ها، إمافة إل  المتررات التي رسب ف ها أو التي لم يسجل 

  ل ها من السنوات األدن .
ُيسمح لطالب السنة األخ رع الذي يحمل أربعة متررات  ل  األ ثر   -15

)الراسب ف ها أو لم يسجل  ل ها( أع يدخل امتحاناً تكم لياً ف ها في الميعاد 
 الذي يحددك رئيس الجامعة.

يحق للطالب المسجل أع يطلب إيتام تسج له  ن فصل دراسي واحد   -16
نظام التعليم المفتوح، وُيحدد  دد خال  المدع المحددع في التتويم السنوي ل

الفصو  الدراسية التي يحق للطالب إيتام تسج له ف ها خال  مدع دراسته 
 ونصف مدع الدراسة متتالية أو منفصلة.

يحق للطالب حسور اللتاءات الدورية التي تنظمها الكلية المعنية لإلجابة   -17
لم تلفة. وتعتد  ن االستفسارات التي يطرحها، ومناقشة جوانب المتررات ا

 ذك اللتاءات وفق ورنام  ُيعلن  نه في الكلية،  ل  أال يتل  دد اللتاءات 
الفصلية الدورية لكل مترر في الفصل الواحد  ل  ثمانية لتاءات وال تزيد 

  ن أربعة  شر لتاًء، وأال تتجاو  مدع اللتاء الواحد سا ت ن.
عًا في الفصل الدراسي يتم تنف ذ اللتاءات الدورية لمتررات الفصل ن م  -18

 الواحد.
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 الممنوحة :النجاح والوثائق قواعد  -4
ُيعط  الطالب الناجح في جميش متررات ال طة الدراستتتتتتتتتتية المطبتة  ليه وثيتة  -1

ت رج يوقعها  م د الكلية أو من ينوب  نه، ويجو  أع يعط  الطالب مصدقة 
التي درستتتتتتتتتتتتتتهتتا  موقعتتة من  م تتد الكليتتة أو من ينوب  نتته تج ن ف هتتا المتررات

والعالمتات التي نتالهتا،  متا يجو  أع يعط  من ير تب من طالب أو خريجي 
الكلية مصتتتتتتدقة من واقش ستتتتتتجالتها متستتتتتتمنة أيًا من الجيانات المذ ورع في  ذك 

 السجالت وفتًا للتعليمات المتعلتة وذلي.
ُيمنح الناجح في جميش متررات ال طة الدراسية المطبتة  ليه في درجة ابجا ع  -2

الجامعية التي تتدم إل ها، ةتتتتهادع موقعة من  م د الكلية ونائب رئيس الجامعة 
 لشؤوع التعليم المفتوح ورئيس الجامعة.

يتمتش حامل درجة ابجا ع الممنوحة في  ل ورنام  ت صصي من نظام التعليم  -3
المفتوح بتتالحتوق واالمتيتتا ات في تولي الوظتتائف العتتامتتة وممتتارستتتتتتتتتتتتتتتتة المهنتتة 

 ختصاص.المتعلتة باال
ال يستتتلَّم الطالب ةتتتهادع ابجا ع أو أية وثيتة أو مصتتتدقة إال إاا أور  ما يشتتت ر  -4

 إل  وراءع امته تجاك جميش الجهات المعنية في الجامعة.



8 

 

 : ترقين القيد واالنقطاع  -5
ال ُيسمح للطالب الذي رقن ق دك من أي ورنام  أع يسترد أيًا من الرسوم التي  -1

  يه.  اع قد سدد ا ح ن قجوله
ال ُيسمح للطالب الذي حوَّ  من ورنام  آلخر أو من اختصاص آلخر في  -2

 الجرنام  الواحد أع يسترد أيًا من الرسوم التي  اع قد سدد ا ح ن تسج له.
لمجلس التعليم المفتوح إ ادع ق د الطالب الذي رقَّن ق دك من أي ورنام  إاا لم  -3

حا  الموافتة  ل  إ ادع ق دك  يمر  ل  ترق ن ق دك ثال  سنوات م الدية، وفي
يحتفظ بالمتررات التي نجح وها قجل ترق ن ق دك ويعامل معاملة الطالب المستجد 

 من ح ث الرسوم.
إاا مست ثال  سنوات م الدية أو أ ثر  ل  ترق ن ق د الطالب أو انتطا ه،  -4

 يفتد حته في ومعه الجامعي الساوق ويعامل معاملة الطالب المستجد.
عليم المفتوح إ ادع الطالب المنتطش  ن الدراسة إاا لم يمر  ل  لمجلس الت -5

انتطا ه ثال  سنوات م الدية، وفي حا  الموافتة  ل  إ ادع تسج له يحتفظ 
بالمتررات التي نجح وها قجل انتطا ه ويعامل معاملة الطالب المستجد من ح ث 

امعية  ن ثالثة الرسوم، ويعدُّ الطالب منتطعًا إاا لم يسدد رسم ال دمات الج
 متررات من المتررات المطلوبة في فصل دراسي واحد  ل  األقل.

يحق للطالب الذي انتطش  ن الدراسة لفصل دراسي واحد أع يع د تسج له  -6
 بموافتة  م د الكلية.
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 :الخطة الدراسية  - 6
تتسمَّن ال طة الدراسية لجرنام  الدراسات التانونية / نظام التعليم المفتوح، 

وبمعد  سا ت ن تدريس ت ن ددًا من المتررات األساسية تدرَّ   ل  مدار الفصل ن،  
إمافة لمترر اختياري يتم تدريسه في الفصل الثاني، ي تارك الطالب من أسجوعيًا، 

 المعتمدع. ةيمجمو ة المتررات االختيارية لكل سنة دراسية وفق ال طة الدراس
 

 السنة األولى
 لثانيالفصل ا الفصل األول

 المقرر المقرر
 التشريعات االجتماعية )التعاون( -1 المدخل إلى علم القانون  -1
 القانون الدولي العام -2 المدخل إلى الشريعة اإلسالمية -2
 المدخل إلى القانون اإلداري  -3 المدخل إلى القانون الدستوري  -3
 قانون العقوبات العام )العقوبة( -4 قانون العقوبات العام )الجريمة( -4
 مصطلحات قانونية باللغة األجنبية  -5 انون تاريخ الق -5
 مقرر اختياري  -6 اللغة العربية -6
 - (1اللغة األجنبية ) -7

 المقررات االختيارية
 علم السياسة -5 الحق في الحياة الخاصة -1
 مقدمة االقتصاد -6 علم االجتماع القانوني -2
 النظم السياسية -7 علم اإلجرام والعقاب -3
 القضية الفلسطينية -8 حقوق اإلنسان -4
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 الثانيةالسنة 
 الفصل الثاني الفصل األول

 المقرر المقرر
 القانون المدني )أحكام االلتزام( -1 القانون المدني )مصادر االلتزام( -1
 القانون التجاري )أعمال تجارية ومتجر( -2 القانون اإلداري  -2
 لخاص )األموال(قانون العقوبات ا -3 قانون العقوبات الخاص )األشخاص وأمن الدولة( -3
 القانون الدولي االقتصادي -4 األحوال الشخصية )زواج وطالق( -4
 مصطلحات قانونية باللغة األجنبية -5 (2اللغة األجنبية ) -5
 مقرر اختياري  -6 المدخل إلى المعلوماتية -6
 - قانون العمل  -7

 المقررات االختيارية
 العقود اإلدارية -5 التأمينات االجتماعية -1
 قانون األحداث -6 صية لغير المسلميناألحوال الشخ -2
 (1العالقات الدولية ) -7 (1السياسة المالية ) -3
 قانون البحار -8 الوظيفة العامة -4
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 الثالثةالسنة 
 الفصل الثاني الفصل األول

 المقرر المقرر
 (2أصول المحاكمات ) -1 القانون المدني )العقود المسماة( -1
 ون التجاري )شركات(القان -2 (1أصول المحاكمات ) -2
 (2أصول المحاكمات الجزائية ) -3 (1أصول المحاكمات الجزائية ) -3
 المنظمات الدولية -4 المالية العامة -4
 مصطلحات قانونية باللغة األجنبية -5 القضاء اإلداري  -5
 مقرر اختياري  -6 األحوال الشخصية )وصية ومواريث( -6

 المقررات االختيارية
 ت العسكري قانون العقوبا  -6 عقد اإليجار -1
 القانون الدولي اإلنساني -7 اإلثبات في المواد المدنية والتجارية -2
 الحقوق الدبلوماسية -8 (2السياسة المالية ) -3
 (2العالقات الدولية ) -9 قانون العقوبات االقتصادي -4
 ي(القانون التجاري )البحري والجو  -10 الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة -5
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 الرابعةالسنة 
 الفصل الثاني الفصل األول

 المقرر المقرر
 الحقوق العينية التبعية -1 الحقوق العينية األصلية -1
 القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين( -2 القانون الدولي الخاص )الجنسية( -2
 قة العامةالثوالمخلة بالجرائم الواقعة على اإلدارة  -3 القانون التجاري )األسناد التجارية( -3

 أصول التنفيذ -4 التشريع الضريبي -4
 مصطلحات قانونية باللغة األجنبية -5 اإلدارة العامة -5
 مقرر اختياري  -6 أصول الفقه -6

 المقررات االختيارية
 قانون ممارسة مهنة المحاماة  -7 فلسفة القانون  -1
 القضاء والتحكيم الدوليان -8 الملكية الفكرية -2
 ختصاص القضائي الدولياال -9 اإلدارة المحلية -3
 القانون الجزائي الدولي -10 الرقابة المالية -4
 المركز القانوني لألجانب -11 اإلثبات في القضايا الجزائية -5
 العقود الدولية -12 عقود التأمين -6
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 : في مرحلة اإلجازة توصيف مقررات الخطة الدراسية

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

المدخل 
إل   لتم 
 التانوع 

تتتسي دراسة  لم التانوع 
تحديد األسس العلمية التي 

استند إل ها في وياع خصائصه 
التي تم  زك  ن   رك من العلوم 

األخرت، وةرح فكرع التا دع 
التانونية وما يتبش لها من 

أحكام ممن إطار النظرية 
 العامة للحق.  

مجتمش تجياع حتوق األفراد وال
وتزويد م وثتافة حتوقية أولية 
تسا د م في التعمق ودراسة 

الجوانب الم تلفة لعلم التانوع الذي 
يشر ع للحتوق ويرسم حدود ا 

خ فكرع  ويفر  مماناتها ويرس ن
 العالقة ماو ن التانوع والحق.

 النظرية العامة للحق  -
 تعريف التا دع التانونية -
 مصادر التانوع  -
 تفس ر التانوع  -
 التانوع  تطج ق -
 الش   الطجيعي واال تباري  -
 مفهوم األةياء واألموا  -

النظم 
التانونية 
 الكجرت 

تد  األواود التاري ية  ل  
ودايات تتن ن التا دع التانونية 
لدت الحسارات التديمة، ومن 
ثم تفر ها إل  مدار  فتهية 

م تلفة ممن إطار ما تسم  
األنظمة التانونية الكجرت، التي 

ع التاري ي أرست الجنيا
الستترار التا دع التانونية 

 وتطور ا المعاصر.

إدراي فكرع الحق وفهم طجيعة 
العالقة ماو ن قوان ن الشعوب 

وظروفها الم تلفة، التي أسهمت في 
تطور بعر المفاهيم التانونية، مثل 

أنظمة الحكم والجرائم والعتوبات 
والعتود واألسرع. مما يسا د في 

ع  يما و ن  ذك إجراء التحل ل المتار 
األنظمة وبما  و مستتر في قوان ننا 

 المعاصرع.

 وتطوركمراحل نش ع التانوع  -
 المدونات التانونية التديمة -
 النظام التانوني الباولي -
 النظام التانوني الروماني -
 النظام التانوني الالت ني -
 النظام التانوني الجرماني -
 النظام التانوني األنكلوسا سوني -
 ي ابسالميالنظام التانون -
 النظام التانوني المعاصر -

التانوع 
الدستوري 

والنظم 
 السياسية

الدستور  و النظام األسم  
لسائر التوان ن واألنظمة في 
الدولة ويعكس إيديولوج تها 

د حتوق  وطجيعة نظامها ويحد 
المواطن و القة الفرد 

بالمجتمش والحا م بالمحكوم، 
إمافة لشرح أ م األنظمة 

 النت اوية السائدع. الدستورية وا

ابلمام بتوا د التانوع الدستوري 
و يفية إقرارا ا وتعديلها، و ذلي 
تعم ق المعرفة التانونية بالمبادئ 

األساسية التي تحكم الدو  ب نظمتها 
الم تلفة، ومن ثم إجراء التحل ل 

المتارع ماو ن  ذك األنظمة، تمه دًا 
لفهم فحوت النظام الدستوري 

دولة وآلية  مل والسياسي لكل 
 مؤسساتها.

 التعريف بالدستور وأنوا ه -
 نش ع الدستور وتعديله وإنهاؤك -
 الرقابة  ل  دستورية التوان ن -
 النظرية العامة للدولة والسيادع -
 النظام الدستوري النياوي -
 النظام الدستوري الرئاسي -
 النظام الدستوري الم تلط -
 النظام الدستوري السوري  -
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 المفــــردات المخرجـــات تالمدخــــال المقـرر

الحتوق 
والحريات 

 العامتة

حفلت التشريعات الوطنية 
بالنصوص التي توفر الحماية 

التانونية لحتوق األفراد 
وحرياتهم األساسية وت م ن 
السمانات الدستورية لها، 

و ذلي تحديد المسؤولية  ن 
االنتها ات التي قد تتعرَّ  
 لها  ذك الحتوق والحريات. 

ة المعرفة التانونية بفحوت إتاح
الحتوق والحريات العامة وتحص نها 
بتوا د ملزمة نابعة من ال صوصية 

الحسارية لهذا المجتمش أو ااي، 
مما يسهم في إرساء دولة التانوع 

وتفع ل آليات الحماية التانونية 
 لحتوق المواطن وحرياته األساسية.

 التعريف بالحتوق والحريات العامة -
 والحريات العامة تطور الحتوق  -
 نظريات الحتوق والحريات العامة -
المصادر التانونية للحتوق والحريات  -

 العامة
المسؤولية  ن انتهاي الحتوق  -

 والحريات العامة
 آليات الحماية للحتوق العامة -

قانوع 
العتوبات 

 العتتام
(1) 

 الجريمتة

يعكس قانوع العتوبات تطور 
الفكر الجزائي وفلسفته التي 

ل  مجدأ ةرعية استترت  
الجرائم والعتوبات. ويتم  ز 

قانوع العتوبات بمصادرك التي 
تعتمد أساسًا  ل  التوا د 

ية تطجيتها  المكتوبة، وب اص ن
من ح ث الزماع والمكاع، مما 
يتطلب دراسة مفهوم الجريمة 

وتحديد أسباوها وأر انها 
 وأنوا ها.

ابلمام بالمبادئ األساسية التي 
عتوبات وبياع يتسمنها قانوع ال

األسباب التي استد ت المشرع إل  
تجريم بعر السلو يات المحظورع 
التي يصنفها التانوع في فئات  دع 

وفتًا لمعاي ر تترر ا توجهات 
السياسة الجزائية لهذك الدولة أو 
د المجا  لتحديد  تلي، ومما يمه 
المسؤولية الجزائية  ن ارتكاب 

الجرائم وفر  العتاب بحق 
 والمتدخل ن ف ها. مرتكج ها

 فلسفة الفكر الجزائي -
 التعريف بتانوع العتوبات -
 مصادر قانوع العتوبات -
 تفس ر قانوع العتوبات -
 تطج ق قانوع العتوبات -
 مجدأ ةرعية الجرائم والعتوبات -
 مجدأ  دم رجعية قانوع العتوبات -
 مجدأ إقليمية قانوع العتوبات -
 مفهوم الجريمة وأنوا ها -
 ف ها أر اع الجريمة والشروع -

قانوع 
العتوبات 

 العتتام
(2) 

 العتوبتة

ال يمكن استيعاب قانوع 
العتوبات بشرح مفهوم الجريمة 

فحسب، ول     ال ود   ذلي 
من إ ما  مجدأ ال جريمة دوع 
 تاب، و ذا يتتسي التطرق 
إل  ةرح مفهوم المسؤولية 

الجزائية وتحديد أنواع العتوبات 
والتداو ر و  ر ا من المؤيدات 

 زائية. الج

يسهم ابلمام بالسياسة العتاوية في 
فهم اآللية التي ا تمد ا المشرع في 

التم  ز بفر  العتوبات حسب 
التصنيفات الم تلفة للجرائم، وإدراي 
الغاية من فر   ذك العتوبة بالذات 

أو تلي، و ذلي وياع أحكام 
الجزاءات و يفية تطجيتها وانتساؤ ا 

 وأثر ا  ل  الفرد والمجتمش.

 المسؤولية الجزائية وموانعها -
 نظرية المسا مة في الجريمة -
 أحكام العتوبة وتصنيفاتها -
 التداو ر االحترا ية وابصالحية -
 نظرية المشروعية )أسباب التجرير( -
دع -  األسباب المشد 
 األ ذار الم ففة والمحل ة -
 تعل ق العتوبة وانتساؤ ا -

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

 التربية
الوطن تة    

 الثتافة ( )

تعج نر حسارع أي مجتمش  ن 
خصوص تها الوطنية والتومية 

ووصفها نتاج ةعب يتفا ل مش 
وسطه المحيط. ولهذا فإع 

د وجودًا  التومية العربية تجس ن

لوطني والتومي ب  مية إنماء الحس  ا
ارتبا  المواطن ووطنه وأمته، 

وإظهار مدت األخطار والتحديات 
الداخلية وال ارجية التي تواجه 

الوطن العربي بجميش أقطارك، وفي 

 وتطور ا مفهوم الحسارع -
 التومية العربية  -
 األمن التومي العربي -
 الصراع العربي/الصه وني -
 األحزاب والحر ات الوطنية والتومية -
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اجتماعيًا وتاري يًا مستمرًا، 
ناتجًا  ن ترا م  ناصر 

مشتر ة تجمش و ن مكونات 
 األمة.

وقت تواجه  يه األمة العربية ما 
د مص ر ا ووجود ا نتيجة  يهد 
العدواع الصه وني المستمر 

 والمؤامرات ال ارجية.

 التسية الفلسط نية -
 المتغ رات الدول تة -
 التحديات ال ارج تة -

التانتوع 
الدولتي 
 العتتام

يحتوي  ل  مجمو ة التوا د 
التانونية التي تحكم العالقات 

ي ةرح الدولية. مما يتتس
الطجيعة التانونية لتوا د التانوع 

الدولي العام و القته مش 
التانوع الوطني وأسا  ابلزام 

 لتوا دك.

فهم المتغ رات الدولية وما يجري من 
أحدا   المية وإقليمية وت   ل 

 وادر بإمكانها الدفاع  ن قسايا 
ةعوبها في المحافل الدولية، في 
وقت ال يزا  البعر يجاد   يه 

ودية  ذا التانوع والتشكيي ووج
بإلزامية قوا دك، نظرًا لظا رع 
التعسف في تفس ر أحكامه 

 وتطجيتها.

 تعريف التانوع الدولي وتطورك -
 طجيعة التانوع الدولي وإلزام ته  -
العالقة ما و ن التانوع الدولي والتانوع  -

 الوطني
 مصادر التانوع الدولي العام -
 أة اص التانوع الدولي العام -
 تانوع الدولي العامفروع ال -
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 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

التنظيم 
 الدولي

 

ُيعدُّ التنظيم الدولي حديث 
العهد في تاريخ العالقات 

الدولية، قجل أع يشهد تطورًا 
 مليًا من خال  انتشار ظا رع 

المؤتمرات واألحالم 
والتكتالت والمنظمات الدولية 

ومن ثم ورو    ر الحكومية. 
مفهوم المنظمة الدولية وتوسش 

انتشار ا  الميًا وإقليميًا، 
وخصوصًا بعد نشوء   ئة 

األمم المتحدع وهدم تحت ق 
التعاوع وحفظ السلم واألمن 

 الدول  ن

التعرم إل  إحدت المومو ات 
األساسية للتانوع الدولي العام 

وابحاطة ب لية  مل التنظيمات 
وفي ظلها،  الدولية والتعامل معها

وخصوصًا بعدما انتشرت ظا رع 
المنظمات الدولية وتمتعها 

بالش صية التانونية المستتلة والتي 
جعلت منها فا اًل أساسيًا في إطار 
تطور العالقات الدولية المعاصرع. 

 ما تعدُّ دراسة التنظيم الدولي 
مرورع ملحة ألولئي الذين ينشدوع 

مستتجاًل لهم في مجاالت العمل 
 ياسي والدولوماسي.الس

 ماهية التنظيم الدولي وتطورك -
 المؤتمرات والتكتالت الدولية -
 المنظمات   ر الحكومية -
 تعريف المنظمة الدولية وأنوا ها -
 العسوية في المنظمة الدولية -
 صالحيات المنظمة الدولية -
 أجهزع المنظمة الدولية -
 منظمة األمم المتحدع -
 الو االت الدولية المت صصة -
 بقليمية والعتائدية المنظمات ا -

 

                                                                              
التشريعات 
 االجتماعية

(1) 
 قانتوع 

 التعتاوع 

ال يمكن ألي  مجتمش منظ م 
االستمرار في البتاء والنمو 
ا تمادًا فتط  ل  ما تتدمه 
الدولة من خدمات ونفتات 

اء االقتصادية لمواجهة األعب
واالجتماعية. ولهذا  اع ال ود  

من إقرار بعر التوان ن 
واألنظمة المشر  ة لظا رع 
التعاوع  ي ال تح د  ن 
 أ دافها ابنسانية النج لة. 

إدراي أ مية الظا رع التعاونية ومدت 
نجاحها في تحت ق األ دام التي 

تسع  إل ها، والتحف ز  ل  تشجيعها 
الة لتسوية واست دامها   داع ف ع 

الكث ر من المشكالت التي تعجز 
أحيانًا الدولة والتطاع ال اص  ن 
إيجاد الحلو  المناسبة لها. و ذلي 
إفساح المجا  للبحث  ن اآللية 

التانونية المثل   ي يسطلش التطاع 
 التعاوني ب داء دورك بكل فعالية.

 وتطور امفهوم الحر ة التعاونية  -
 اونيةاالتحادات والجمعيات التع -
 الحر ة التعاونية في سورية -
 تشريعات التعاوع السورية -
 التنظيم التعاوني الزرا ي -
 التنظيم التعاوني ابنتاجي -
 التنظيم التعاوني االستهال ي -
 التنظيم التعاوني السكني -
 مزايا الحر ة التعاونية و  وبها -
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 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
 الشريعة
 ميةابسال

 

تعدُّ الشريعة ابسالمية مصدرًا 
رئيسيًا للتشريش في معظم 

الجلداع ابسالمية، و ي تتم  ز 
بغن  قوا د ا التي تنظ م ةؤوع 

الدين والدنيا. وقد أسهمت 
مذا جها الفتهية في استنبا  

أحكامها وتفس ر ا وبياع 
قوا د ا الكلية، التي أث رت في 
تطور نظرية التانوع وتحديد 

 ها.مسام ن

تحكيم العتل والتفك ر بعد إجراء 
المتارنة  ما و ن نصوص التانوع 

الومعي وأحكام الشريعة 
ابسالمية، وخصوصًا  يما يتعلق 

بشؤوع األسرع واألحوا  الش صية، 
المعمو  ب حكامها لدت أ لب 

الجلداع ابسالمية والعربية، ومما 
يثري  ذلي المعرفة لدت الرا ج ن 

 ساء الشر ي.بالعمل في مجا  الت

 مصادر التشريش ابسالمي -
 المذا ب الفتهية الم تلفة -
 التوا د الفتهية الكلية -
 مفهوم الحق في ابسالم -
 نظرية الذمة في ابسالم -
 أحكام األ لية وموانعها -
 أحكام النيابة والوالية والوصاية  -
 أحكام الجنوع والعته والسفه والغفلة -
 مفهوم األة اص واألةياء واألموا   -

غتتة الل
 العرب تة

تحتوي اللغة العربية  ل   م 
 ائل من التوا د الناظمة 
للتراءع وابنشاء والتعج ر 
والنحو والصرم، يتعم ق 

ودراستها وفهم فحوا ا  ل نهٍم 
للعلم والمعرفة وفي جميش 

االختصاصات األدوية 
وابنسانية والعلمية ومنها  لم 

 التانتتوع.

ت ن يسهم إتتاع اللغة العربية في تم
الصلة و ن المواطن العربي ولغته 
األم ويسا د طالب التانوع  ل  

تطوير مهاراته الفكرية والعلمية في 
أثناء دراسته وفي حياته المهنية  ي 

يس ر ب ط  وط دع ال تشوبها 
أخطاء لغوية، قد تؤثر  ل  إدراي 

 المعلومة وفهمها.

 الجال ة والفصاحةو  لم المعاني  -
 حرماألسماء واألفعا  واأل -
 صيغ التعجب والهمزع  -
 قوا د الفصل والوصل -
 التشجيه والكناية -
 االستعارع والمجا  -
 اب راب والصرم -
 ابنشاء وال جر واألمر واالستفهام -

اللغتتة 
 األجنج تة

(1) 

تشتمل اللغات األجنجية، 
وخصوصًا اللغت ن ابنكل زية 
والفرنسية،  ل  العديد من 

المفردات التي أمحت 
ة ومتعارم مصطلحات ثاوت

  ل ها في  لم التانوع.

معرفة قوا د اللغة األجنجية وإفساح 
المجا  أمام إورا  المهارات 

والمداري وتطوير ا الستيعاب ما 
أجادت به الحسارات األخرت، 

ومحا اتها مش ال صوصية 
 الحسارية للغة العربية.

 قوا د  امة -
 مهارات  امة -
 قراءع وترجمة -
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اللغتتة 

 األجنج تة
(2) 

تشتمل اللغات األجنجية، 
وخصوصًا اللغت ن ابنكل زية 
والفرنسية،  ل  العديد من 

المفردات التي أمحت 
مصطلحات ثاوتة ومتعارم 

  ل ها في  لم التانوع.

تيس ر التواصل مش المصادر 
والمراجش العلمية األجنجية  ي يتم 

أو تجنجها، ومن ثم  التعامل معها
اختيار ما  و األصلح في ن ل 
المعرفة ومتابعة المس رع العلمية 

 والمهنية.

 قوا د  امة -
 مهارات  امة -
 قراءع وترجمة -

التانتوع 
 المدنتي

(1) 
المصادر 
ابرادية 
 لاللتتزام

تحتوي النظرية العامة 
لاللتزامات  ل  األحكام 

المتعلتة بكيفية نشوء االلتزام 
ايتبش لها من ةرو  المدني وم

وأر اع وآثار، و ذلي وياع دور 
ابرادع المنفردع وأحكام 

 المسؤولية العتدية. 

ابلمام بالمصادر ابرادية 
لاللتزامات وب  م المبادئ األساسية 

للتانوع المدني الذي يعد  محور 
النظرية الحتوقية ومنطلتها 

السروري سواء في الحياع العامة أو 
شكل الد امة المهنية،  ونها ت

الرئيسية للعمل التانوني في م تلف 
 المجاالت.

 النظرية العامة لاللتزامات  -
 مجدأ سلطاع ابرادع -
 أر اع العتد وآثارك -
 ةرو  صحة العتد -
 حاالت انحال  العتد وبطالنه وإبطاله -
 فسخ العتد وانفساخه -
 مفهوم ابرادع المنفردع -
 المسؤولية العتدية -

التانتوع 
 المدنتي

(2) 
ادر المص
  ر 

ابراديتة 
 لاللتتزام

تتسم ن النظرية العامة 
لاللتزامات، إمافة لمصادر ا 
ابرادية، مصادر خارجة  ن 
مجدأ سلطاع ابرادع. و ذا ما 

يستتبش ةرحًا لمفهوم المسؤولية 
التتص رية الناجمة  ن ارتكاب 

 ال ط  أو وقوع السرر.

فهم أحكام المسؤولية التتص رية  ي 
مبادئ األساسية يدري الدار  ال

لاللتزام الذي يعد  مرتكزًا أساسيًا 
للعمل التانوني، ويكسبه التكوين 
الحتوقي الال م ولكل من يمار  

 ماًل قانونيًا سواء في مجا  
التساء أو المحاماع أو   ر ا من 

 مجاالت الحياع الم تلفة.  

 مفهوم المسؤولية التتص رية -
 الفعل النافش والسار -
 عمل الش صيالمسؤولية  ن ال -
 المسؤولية  ن  مل الغ ر واألةياء -
 مسؤولية متولي الرقابة -
 مسؤولية المتجوع  ن أ ما  التابش -
 نظرية ابثراء وال سجب -
 دفش   ر المستحق -
 أحكام الفسالة -
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التانتوع 
 ابداري 

(1) 
المبادئ 
 العامة

د يتسمن مجمو ة التوا 
التانونية الهادفة إل  تنظيم 
 مل ابدارع والمؤسسات 
والمرافق العامة، وتحديد 

صالحياتها وحدود سلطاتها، 
وأسس التنظيم ابداري 

 وأة اصه.

معرفة المبادئ العامة للتانوع 
ع المومو ي  ابداري با تبارك المكو ن

للتشريش الوطني والناظم لعمل 
، السلطة التنف ذية في جانبه ابداري 

وتنشيط الفكر العلمي بيجاد الحلو  
المناسبة للثغرات التي يعاني منها 

 العمل ابداري. 

 وتطورك تعريف التانوع ابداري  -
 مصادر التانوع ابداري  -
 تطج ق التانوع ابداري  -
 تفس ر التانوع ابداري  -
 أسس التنظيم ابداري  -
 أة اص ابدارع العامة -
 التنظيم ابداري في سورية -

التانتوع 
 ابداري 

(2) 
أ ما  
ابدارع 
 و مالها

يعدُّ دراسة التنظيم ابداري 
مدخاًل مهمًا باتجاك التعمق في 
معرفة نشا  ابدارع والوظيفة 
العامة، مثل إصدار الترارات 

وإورام العتود و  ر ا من 
 األ ما  ابدارية األخرت.

وياع الدور المهم الذي تسطلش به 
ها ابدارع العامة في تتديم خدمات

وسجر التوا د الناظمة ألداء الوظيفة 
العامة. مما يسا د في أ ما  العتل 
والتفك ر بشرح مزايا العمل ابداري 

واقتراح السجل التانونية الكف لة 
 بإصالح   وبه وثغراته.

 النشا  ابداري  -
 الوظيفة العامة -
 الموظف العام -
 الترارات ابدارية -
 العتود ابدارية -
 دارعالتصرفات المادية لإل -
 السابطة ابدارية -
 مسؤولية ابدارع العامة -

قانوع 

العتوبات 

 ال تاص 

( الجرائم 1)

الواقعة 

 ل  

األة اص 

 واألموا 

ينظم قانوع العتوبات، بعر 
الفئات ال اصة من الجرائم، 

والتي تتم  ز من ح ث الوصف 
التانوني و ل ة التجريم 

والعتوبة. ومن أ مها تلي 
الواقعة  ل  األة اص 

 ألموا .وا

معرفة األحكام ال اصة للجرائم 
األ ثر مساسًا بحتوق الش صية 

وحماية األموا  ال اصة، و و أمر 
ال ن   نه لكل من يعمل في 

المجا  الحتوقي،  وع  ذك األحكام 
تسهم في التكوين التانوني السليم 

وفهم فحوت السياسة الجزائية 
 وأ دافها.

 

 حجز الحريةو  جرائم التتل وابيذاء -
 جرائم األخالق واآلداب والشرم -
 جرائم الذم  والتحت ر والتدح -
 الجرائم الماسة باألسرع -
 جرائم السرقة واالحتيا  -
 جريمة إساءع االئتماع -
 الجنايات التي تشكل خطرًا ةامال -
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قانوع 
العتوبات 
 ال تاص 

(الجرائم 2)
الواقعة 
دارع  ل  اب

 وأمن الدولة

يتسمن قانوع العتوبات 
أحكامًا خاصة بفئات مع نة 
من الجرائم مثل تلي الواقعة 

 ل  ابدارع العامة وأمن الدولة 
 الداخلي وال ارجي.  

تعم ق المعرفة وبعر الجرائم التي 
ُتحد  امطرابًا  امًا في المجتمش 

وتؤثر  ل  ونياع الدولة، مما 
خاصة يستد ي معالجتها ب حكام 

وبياع  ل ة تشديد العتاب بحق 
 مرتكج ها والمتدخل ن ف ها

 الجرائم الواقعة  ل  ابدارع العامة -
 الجرائم الم لة بالثتة العامة -
 الجرائم الم لة بالوظيفة العامة -
 جرائم التزوير واستعما  مزور -
الجرائم الواقعة  ل  أمن الدولة  -

 الداخلي وال ارجي

التانتوع 
 التجاري 

(1) 
ا  األ م

 التجارية

 نالي العديد من التوا د 
التانونية الناظمة للعالقات 

التجارية. و ذا مايتتسي تحديد 
المر ز التانوني للتاجر 

ومتجرك، و ذلي التم  ز ماو ن 
األ ما  التجارية والمدنية 

 وحج تها التانونية. 

استيعاب المبادئ األساسية للعمل 
التجاري ومايت سم به من خصائ ، 

الدار  للت ص  في  ذا  وتكوين
المجا  الح وي من النشا  

االقتصادي والذي ترتكز  ليه الدو  
في وناء قدراتها المادية ونمو 
اقتصاد ا، وتسوية المشكالت 

 الناجمة  نها.
 

 وتطورك التعريف بالتانوع التجاري  -
 مصادر التانوع التجاري وتطجيتاته -
 األ ما  التجارية وأنوا ها -
 لأل ما  التجاريةالتنظيم التانوني  -
 المر ز التانوني للتاجر ومسؤول ته -
 الطجيعة التانونية للمتجر -
 التصرفات الواردع  ل  المتجر -
 الحماية التانونية للمتجر -
 السجل التجاري  -

التانتوع 
 التجاري 

(2) 
الشر ات 
 التجارية

يتسمن التانوع التجاري بعر 
التوا د المتعلتة وتنظيم 

الشر ات، سواء من ح ث 
فها وةرو  ت سيسها تعري

وانحاللها وتحولها واندماجها 
وتصف تها، وإدارتها و 
المسؤولية الناجمة  ن 

 تصرفاتها.

تمك ن الدار  المتالي التدرع  ل  
صيا ة  تد الشر ة والتم  ز ما و ن 
الشر ة التجارية و  ر ا من األنواع 

األخرت للشر ات، و ذلي 
است الص مجمو ة الحتوق 

ترتبة  ل   تد وااللتزامات الم
د السج ل أمام رجل  الشر ة، مما يمه 

األ ما  والمسا م والمحامي في 
اختيار ما و األنسب في  ذا 

 المسمار.

 قانوع الشر ات التجارية -
 التعريف بالشر ة التجارية -
  ناصر الشر ة وأر انها -
 ةرو  ت سيس الشر ة -
 أنواع الشر ات التجارية -
 الش صية اال تبارية للشر ة -
 شر ات واندماجهاتحو  ال -
 انحال  الشر ات وتصف تها -
 مسؤولية الشر ات  ن تصرفاتها -
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التانتوع 
الدولي 
لحتوق 
 ابنساع

يحتوي التانوع الدولي العام 
أحكامًا تلزم الدو  باحترام 

حتوق األفراد وحرياتهم، ولم 
خليًا يعد  ذا االلتزام ة نًا دا

بإمكاع الدو  التحلل منه، 
وإنما أصبح مكفواًل في إطار 

التانوع الدولي. وتحتوي 
الشر ة الدولية لحماية حتوق 
ابنساع  ل  مجمو ة من 
االتفاقيات والترارات الدولية 

الهادفة إل  وياع  ذك الحتوق 
 وتحديد آليات حمايتها.

إةا ة اال تمام ب  مية احترام حتوق 
خ ثتافتها في أنظمة ابنساع وترسي

وسلو يات الدو  والحكومات، و ذا 
ما يعد  ةرطًا برساء دولة التانوع 

وإ داد ج ل مشبش باألخالق واحترام 
حتوق اآلخرين ومستعد للدفاع  نها 

في المحافل الوطنية وابقليمية. 
و نالي مجمو ة من اآلليات 

المناسبة لحماية حتوق ابنساع ر م 
ها معف فعال تها وخسو 

لال تبارات السياسية والظروم 
 الدولية.

التعريف بالتانوع الدولي لحتوق  -
 ابنساع وتطورك

مصادر التانوع الدولي لحتوق  -
 ابنساع

 اب الع العالمي لحتوق ابنساع -
 العهود الدولية حو  حتوق ابنساع -
االتفاقيات الحامية لحتوق المرأع  -

 والطفل و  ر م من الفئات األخرت 
قليمية حو  حماية حتوق المواث ق اب -

 ابنساع
 المحكمة األوربية حو  حتوق ابنساع -
دور المنظمات   ر الحكومية في  -

 حماية حتوق ابنساع
التانتوع 
الدولي 

 االقتصادي

يتسمن مجمو ة التوا د التي 
تحكم إقامة  ناصر ابنتاج 
من أة اص وسلش وخدمات 
ورؤو  أموا  واستثمارات 

ت التي ونتود، و ذلي التبادال
تتم و ن المجاالت االقتصادية 
العاورع للحدود وأسس تمويلها، 
إمافة لدور المنظمات الدولية 

والتكتالت االقتصادية في 
نشوء  ذا التانوع وترسي ها 

وتسوية النزا ات الدولية 
االقتصادية الناجمة  ن 

 تفس ر ا وتطجيتها.

إ داد ج ل من الم تص ن التانون  ن 
القات الدولية في مجا  إدارع الع

االقتصادية، وت   لهم للدفاع  ن 
موقف ولدانهم في المحافل الدولية. 
وا تساب المعرفة التانونية الال مة 
بدارع التبادالت التجارية والمالية 

والنتدية، مما يسهم في تمت ن 
التعاوع االقتصادي و ن الدو  

وتحت ق الرفاهية المستدامة 
 لشعوبها.

 لدولي االقتصاديالتعريف بالتانوع ا -
 مصادر التانوع الدولي االقتصادي -
 سمات التانوع الدولي االقتصادي -
 تطور العالقات الدولية االقتصادية -
 ق ود الحماية التجارية -
 تنظيم االستثمارات األجنجية -
 م زاع المدفو ات وأسعار الصرم -
 المديونية العالمية -
 الشر ات متعددع الجنسيات -
 يةالتكتالت الدولية االقتصاد -
 المنظمات الدولية االقتصادية -
 تسوية النزا ات الدولية االقتصادية -
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 التشريعات
 االجتماعية

(2) 
قانوع 
 العمل 

يتسمن النظام التانوني ألية 
دولة مجمو ة من التشريعات 
الناظمة لعالقات العمل وما 
ت ينجم  نها ، ودور السلطا

العامة في إدارع  ذك العالقات 
وممارسة الرقابة  ل ها وتسوية 

 المشكالت الناجمة  نها.

دراسة أور  األحكام المتعلتة بتانوع 
العمل والت م نات االجتماعية 

والمعرفة التانونية بحتوق العامل 
وصاحب العمل والتزاماتهم، ودور 

مؤسسات الدولة والتنظيم النتاوي في 
يؤثر في ت م ن   ذا الش ع، مما

المتطلبات االقتصادية وتحت ق 
 العدالة االجتماعية للفرد والمجتمش.

 ومصادرك التعريف بتانوع العمل -
  تد العمل والعتود المشاوهة -
 حتوق العامل والتزاماته -
 حتوق صاحب العمل والتزاماته -
 التنظيم النتاوي العمالي -
 تسوية المنا  ات العمالية -
 قانوع العمل السوري  -
 ظيم الدولي لعالقات العملالتن -

األحوا  
 الش صية

(1) 
الزواج 
 والطالق

تطجَّق أحكام التشريش ابسالمي 
 ل  معظم المسائل المتعلتة 
بشؤوع األسرع، والتي أوجدت 
لها الشريعة ابسالمية قوا د 

متكاملة تنسجم مش روح 
العصر وتطور الحياع 

والمجتمعات، وخصوصًا  يما 
ية يتعلق باألحوا  الش ص

للفرد واألسرع   حكام الزواج 
والطالق وما يتبش لها من أمور 

 أخرت.

ل إل ها  معرفة أ م األحكام التي توصَّ
الفته ابسالمي بمذاهبه الم تلفة 
استنباطًا للتوا د الناظمة لألحوا  
الش صية من مصادر ا الشرعية 

مثل مسائل الزواج والطالق، ومما 
يمك ن الدار  من ممارسة دورك 

مهني  محاٍم أو قاٍ  ةر ي في ال
تسوية  ذك المومو ات التي تحتاج 

إل  دراية ت صصية معم تة في 
 التانوع والشرع.

 التعريف بتانوع األحوا  الش صية -
 تطور قانوع األحوا  الش صية -
 مصادر قانوع األحوا  الش صية -
نطاق تطج ق قانوع األحوا   -

 الش صية
 أحكام ال طبة والزواج والطالق -
 الوالدع والرماع والحسانةأحكام  -
 أحكام التجني والل يط -
ع والنسب  -  أحكام العد 
 أحكام النفتة -

اللغة 
األجنجية 

(3) 

تتسمن اللغة األجنجية، 
وب اصة اللغت ن ابنكل زية 

والفرنسية، العديد من المفردات 
العامة والمت صصة والتي 
أمحت مصطلحات ثاوتة 
ومتعارم  ل ها في  لم 

 التانوع.

قوا د اللغة األجنجية وتطوير معرفة 
مهارات التفك ر وابطالع  ل  ما 
أجادت به الحسارات األخرت من 
أ ما  فكرية و لمية قد تسا د في 
الحصو   ل  المراجش والمعلومات 
المطلوبة في مجا  الدراسة التانونية 

 والحياع المهنية.

 قوا د  امة -
 مهارات  امة -
 مصطلحات قانونية -
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التانتوع 
 المدنتي

(3) 
أحكام 
 االلتتزام

 

تتطلب متابعة دراسة مصادر 
االلتزامات المدنية، ةرح أ م 

األحكام المتعلتة ونشوء االلتزام 
وتحديد خصائصه وأوصافه 

وقوا د تعديله وحاالت انتتاله 
وانتسائه واآلثار الناجمة  ن 

 تنف ذك.

ا د التانونية الناظمة ابحاطة بالتو 
لاللتزامات المدنية وما ينجم  نها 
من مسائل  ملية تتعلق بحر ة 

االلتزام في مرحلة ما بعد نشوئه، 
و ذا ما يسهم في معالجة العديد من 

المسائل الحياتية التي تحتاج إل  
 إلمام واسش ب حكام االلتزام وآثارك.

 نشوء االلتزام وانتتاله -
 افهخصائ  االلتزام وأوص -
 محل االلتزام وأطرافه -
 تنف ذ االلتزام وانتسائه  -
 تعديل االلتزام وآثارك -
 حوالة الحق -
 حوالة الديتن -

التانتوع 
 المدنتي

(4) 
العتتود 
 المستمَّاع

تتمحور النظرية العامة 
لاللتزامات حو  فئة رئيسية 
من العتود تحوم حولها ب ية 
االلتزامات األخرت، وتسم  

مسم اع أو  ذك الفئة بالعتود ال
الشائعة وأ مها  تود الجيش 

 وابيجار والمتايسة.

دراسة األحكام األساسية للعتود 
المسم اع وفهم اآللية التانونية التي 

تحكم إجراءات  تد ا وتفس ر 
أحكامها و يفية تنف ذ ا وتسوية 
المنا  ات الناجمة  نها، و ذا 

مايشكل مرورع محتمة لكل مهتم 
حة  لمية في  ذا المجا  واي مصل

 ومهنية. 

 مفهوم العتود المسم اع -
 أحكام  تد الجيش وآثارك -
 أحكام المجيش وآثارك -
 مفهوم الثمن والوفاء به -
 أحكام الغجن في الجيش  -
 أحكام  تد ابيجار وآثارك -
 أحكام  تد المتايسة وآثارك -

الحتوق 
الع نية 
 األصل تة

يتفر ع من أحكام النظرية العامة 
ق لاللتزامات ممارسة حتو 

  نية، تنصب  ل  األةياء 
واألموا  سواء أ انت  تارات 

أم منتوالت. وللحق الع ني 
األصلي خصائ  محددع 
ممن إطار النظرية العامة 

للحيا ع، وأ مها مايتعلق بحتوق 
 الملكية. 

ا تساب المعرفة التانونية بطرق 
ا تساب الملكية وصيا ة  تود ا 

وإدارتها، إمافة لجياع بعر 
 اصة بالملكية مثل تملي األحكام ال

األجانب للعتارات وتملي العتارات 
الزراعية والحدودية و  ر ا من 
المسائل األخرت المتصلة بحق 

الملكية، و ي أمور ال ود  لدار  
التانوع من استيعاوها  ي يستطيش 

ممارسة دورك في إطار العمل 
 التانوني.

 وخصائصه التعريف بالحق الع ني -
 يا عالنظرية العامة للح -
 حق الملكية وخصائصه -
 نطاق حق الملكية وق ودك -
 مفهوم المنتو  وأنوا ه -
 مفهوم العتار وأنوا ه -
 أحكام الملكية الشائعة -
 أسباب  سب الملكية ونز ها -
 حتوق السطحية والوقف وابجارع -
 الحتوق والد اوت العتارية -
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التانوع 
الدولي 

ابنساني 
باللغة 

 األجنجية

يتسمن مجمو ة التوا د 
التانونية الهادفة إل  حماية 

حتوق ابنساع واألعياع 
المدنية في أثناء فترع النزا ات 
المسلحة، بما في الي تحديد 

طرق التتا  واألسلحة المحظَّرع 
وحتوق المدن  ن واألسرت 

 والجرح .

تسهم دراسة قوا د التانوع الدولي 
في ت ص ل ما تم  تعل مه ابنساني 

حو  حماية حتوق ابنساع ومرورع 
مرا اتها في أثناء فترع النزا ات 
المسلحة، و ذلي تحت ق فكرع 

المواءمة ما و ن التشريعات الوطنية 
 وقوا د التانوع الدولي ابنساني.

تعريف التانوع الدولي ابنساني  -
 وتطورك ومصادرك

ر مفهوم النزا ات المسلحة الدولية و   -
 الدولية

 قوا د حماية األسرت والجرح  -
قوا د حماية المدن  ن واألعياع  -

 المدنية واألطفا  والنساء...
 آليات تنف ذ التانوع الدولي ابنساني -

أصتو  
المحا مات 

 المدن تة
(1) 

التساء 
 والد وت 

يتسمن قانوع أصو  
المحا مات جميش ابجراءات 
المتعلتة بالتنظيم التسائي 

وإصدار  وس ر الد اوت 
األحكام، و و وذلي يعد 
الترجمة العملية للمبادئ 

والتوا د التانونية التي تستند 
إل ها جميش المحا مات سواء 
أمام التساء المدني أو لدت 
بعر اله ئات التسائية مثل 

تلي الم تصة بالنظر في 
 منا  ات العمل. 

ت ص ل المعرفة باألحكام الناظمة 
ي للتانوع  ل  الصع د ابجرائ
والعملي. وال يمكن ألي  اع 

وخصوصا ألولئي الذين يمتهنوع 
المجا  الحتوقي  التساع 

والمحام ن، متابعة دربهم المهني 
ونجاح دوع التمكن من معرفة 

أصو  المحا مات ومتابعة 
إجراءاتها،  ونها تشكل ةرطًا ال مًا 

من أجل التطج ق العملي لمبادئ 
 التانوع وقوا دك ولتسوية المنا  ات

الناجمة  ن تفس ر ا وتطج ق 
 نصوصها. 

 التعريف بتانوع أصو  المحا مات -
 خصائ  قانوع أصو  المحا مات -
 التنظيم التسائي والتساع  -
 التعريف بالد وت وخصائصها  -
 أنواع الد اوت وةرو  قجولها  -
 نظرية االختصاص  -
 نظرية المحا مة و وارمها  -
 الطلبات والدفوع في الد وت   -
 في الد وت  ابدخا  والتدخل  -
 وقف ال صومة وانتطا ها  -
 التنا    ن الد وت أو الحق   -
 أصو  ابثبات والج نات   -
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أصو  

المحا مات 
 المدن تة

(2 ) 
األحكام 
 والطعن

يحتوي قانوع أصو  
المحا مات بابمافة إل  
األحكام المتعلتة بالجنياع 

 ر الد وت التسائي وس
وأصو  المحا مة، نصوصًا 

أخرت تتعلق بشرح نظرية 
األحكام التسائية، سواء        

ما ي ت  منها بمس لة 
إجراءات إصدار األحكام أو 
طرق الطعن ف ها أو باآلثار 

 الناجمة  نها.

إع دراسة نظرية األحكام التسائية 
ممن نطاق قانوع أصو  

المحا مات، تعد  مس لة مهمة لتساع 
محامي المستتجل،  ي يتمكنوا من و 

الوصل ماو ن النظرية والواقش، 
وماو ن المبادئ التانونية وتطجيتاتها، 

مما ين ر لهم درب النجاح في 
 مس رتهم العلمية والمهنية.

 نظرية األحكام التسائية  -
 تعريف الحكم وأنوا ه  -
 أصو  إصدار األحكام -
 طرق الطعن في األحكام -
 اماآلثار التانونية لألحك -
 م اصمة قساع الحكم -
 م اصمة قساع النيابة العامة -
 الو الة بال صومة والتنصل -
 خصومة التحكيم وإجراءاتها -

أصتو  
المحا مات 

 الجزائية
(1) 

الد وت 
 الجزائية

ال يكفي ابلمام بما يتسمنه 
قانوع العتوبات من أحكام 

تتعلق وتعريف الجرائم 
والعتوبات، وإنما ال ودَّ  ذلي 

و ة التوا د من ةرح مجم
ابجرائية الستيفاء حق الدولة 

في فر  العتاب، وحق 
السحايا من الحصو   ل  

التعوير، والتم  ز ما و ن    
)الحق العام( و)الحق 

 الش صي(.

التعريف بإجراءات تحريي الد اوت 
ومباةرتها أمام التساء الجزائي، 
و ذلي ب صو  تحريي الد وت 
ام، المدنية التابعة لد وت الحق الع

ومما يؤمن تطج ق األحكام الناظمة 
للجرائم وفر  العتوبات من قجل 

السلطات الم تصة في الدولة 
ومعرفة أصو  س ر الد اوت 

 الجزائية. 

التعريف بتانوع أصو  المحا مات  -
 خصائصه و  الجزائية

العالقة ما و ن قانوع أصو   -
المحا مات الجزائية وقانوع أصو  

 المحا مات المدنية
ماو ن قانوع أصو   العالقة -

 المحا مات الجزائية وقانوع العتوبات
 الد وت الجزائية )الحق العام( -
 الد وت المدنية )الحق الش صي( -
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أصتو  

المحا مات 
 الجزائية

(2) 
التساء 
 الجزائي

يتطلَّب الس ر بالد وت 
 الجزائية، االلتزام بابجراءات

المتعلتة ب صو  ابثبات 
والمرافعات، و ي تحتاج إل  

تنظيم قسائي يتم َّز في ونيانه 
العام وإجراءاته  ن ااي 

المعمو  به سواء أمام التساء 
المدني أو ابداري، و ذلي 
استيعاب مفهوم السابطة 
العدلية وأصو  التحت ق 

وابحالة وآليات المحا مة 
 وطرق الطعن. 

يم التسائي إع معرفة أسس التنظ
الجزائي وإجراءات التحت ق 

والمحا مة، يوف نر لدت التامي 
والمحامي والمد   ن والسحايا، 

ابطار التانوني لتحص ل مايرونه 
حتًا في أثناء الس ر بالد وت، 
ويؤمن حق الدولة في فر  
العتاب، وحتوق السحايا في 

 الحصو   ل  التعوير المناسب.

 التنظيم التسائي الجزائي -
 ختصاص التسائي الجزائياال -
 المحا م الجزائية العادية واالستثنائية  -
 قساع التحت ق وابحالة والمحا مة -
 السابطة العدلية -
 قوا د ابثبات في الد وت الجزائية -
 طرق الطعن في الد وت الجزائية -
 طلب إ ادع المحا مة -
 تنف ذ األحكام الجزائية -

التانوع 
 التجاري 

(3) 
األسناد 
 التجارية

ب استمرارية العالقات تتطل
التجارية إجراء بعر 

التحويالت المالية وواسطة 
تباد  األسناد التجارية والتي 
اتسش نطاق العمل وها نظرًا 
لتصور التباد  النتدي  ن 
تلجية جميش متطلبات العمل 

التجاري. و ذا مايتتسي 
معرفة النظام التانوني لألسناد 

التجارية وآلية إصدار ا 
 وآثار ا. والتعامل وها

تسا د معرفة النظام التانوني 
لألسناد التجارية وتم  ز ا  ن 

األسناد األخرت في وياع مدت فائدع 
التعامل وها وت م ن االنتظام 
والسر ة في إجراء التعامالت 

التجارية، مما يسمح با تساب ال جرع 
التانونية التي يحتاج إل ها رجا  

األ ما  والتجار والصيارفة 
و  ر م ممن يعلموع في  و مالئهم،

 المجا  الحتوقي.

 تعريف األسناد التجارية -
 خصائ  األسناد التجارية -
 وظائف األسناد التجارية -
 أنواع األسناد التجارية -
 النظام الدولي لألسناد التجارية -
 سند السحب )السفتجة( -
 السند ألمر -
 الشيي -
 ممانات الوفاء باألسناد التجارية  -
 التجاريةأحكام التتادم في األسناد  -
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التساء 
 ابداري 

تكمن أسباب نشوء المنا  ات 
ابدارية في االختالم حو  

تفس ر مصادر التانوع ابداري 
من قوان ن ومراسيم وقرارات 
و تود إدارية وتطجيتها. وتتم 
تسوية  ذك المنا  ات بطرق 

م تلفة أ مها اللجوء إل  
التساء ابداري، الذي يتم  ز 
ب صوصية ونيانه التنظيمي 

واختصاصاته وطرق مراجعته 
وأصو  المرافعات لديه ونفاا 

 أحكامها.

إع دراسة تنظيم التساء ابداري 
واختصاصاته وآلية  مله يفسح 
المجا  لكل مهتم واي مصلحة 
باستيعاب فكرع وجود مثل  ذك 

المؤسسة التسائية المت صصة 
ي المنا  ات ابدارية بالنظر ف

وأ مية  ملها، إمافة لتتويم نشا  
ابدارع العامة من خال  ممارسة 

الرقابة  ل  تصرفاتها، ومما يحتق 
المصلحة العامة ويسمن حتوق 

األفراد وفتًا لتوا د التانوع العام في 
 فر المنا  ات.

 آلية الرقابة  ل  أ ما  ابدارع -
 مسؤولية ابدارع  ن أ مالها -
 يف بالتساء ابداري التعر  -
 تطور التساء ابداري  -
 خصائ  التساء ابداري  -
 مصادر التساء ابداري  -
 التنظيم التسائي ابداري  -
 اختصاص التساء ابداري  -
د والمزدوج -  التساء الموحَّ
 د اوت ابلغاء والتساء الكامل -
 أصو  المحا مات ابدارية -
 تنف ذ األحكام ابدارية -

المالية 
 العامة

(1) 
ت ابيرادا

 والنفتات

نش   لم المالية مش تطور 
المجتمعات. ولهذا  اع ال ودَّ 
من إقرار التشريعات الال مة 

لتحص ل إيرادات الدولة وت م ن 
النفتات السرورية من أجل 

مماع استمرارية  مل المرافق 
العامة وأداء ال دمات 

للمواطن ن والنهو  بعملية 
التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية.

راسة  لم المالية العامة تسا د د
بجوانجها الم تلفة في تكوين  ادر 
يستطيش ابسهام في ومش نظام 

قانوني متكامل وهدم تالفي 
الثغرات في ت م ن ابيرادات العامة 

للدولة وفق مبادئ العدالة السريجية، 
وتوجيه النفتات العامة نحو تحت ق 

 مصلحة الوطن والمواطن، 

 وتطورك امةالتعريف بعلم المالية الع -
 خصائ   لم المالية العامة -
 التوان ن المالية في سورية -
 إيرادات الدولة من السرائب والرسوم -
 إيرادات الدولة ةبه السريجية -
 إيرادات الدولة النتدية  -
 إيرادات الدولة من أمال ها -
 إيرادات الدولة من الترو  -
 النفتات العامتتتة -
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المالية 
 العامة

(2) 
الموا نة 
 العامة

تعدُّ المالية العامة إحدت أ م 
أدوات الدولة في مماع س ر 
المرافق العامة وأداء خدماتها 

وت م ن متطلبات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وبما 

تفر ك من آثار سواء  ل  
الصع د الداخلي أو  يما يتعلق 

 بصالت الدولة ال ارجية.

تكوين  ادر قانوني باستطا ته 
تحديد األسس العامة التي تسمن 
إ داد موا نة  امة متكاملة للدولة 

وفق المبادئ المستترع في  لم 
المالية العامة  مجدأ ةمو  الموا نة 

ووحدتها وانتظامها، وبما يؤمن 
ابيرادات المالية الكا ية لصرم 

 النفتات العامة.
 

 لةمفهوم الموا نة العامة للدو  -
 مجدأ سنوية الموا نة العامة -
 مجدأ وحدع الموا نة العامة -
 مجدأ ةمو  الموا نة العامة -
 مجدأ توا ع الموا نة العامة -
 مجدأ ت صي  النفتات  -
 مراحل إ داد الموا نة وإقرار ا  -
 الرقابة  ل  تنف ذ الموا نة العامة -

التانوع 
الدولي 
 ال اص

(1) 
الجنسية 
والمر ز 
التانوني 
 لألجانب

  ز التانوع الدولي ال اص يتم
وتعدد مصادرك وتباين قوا دك 

 ونها ترتكز إل  م تلف فروع 
التانوع، إمافة لتنوع 

مومو اته مثل تنا ع التوان ن 
واالختصاص التسائي 
الدولي، وأحكام الجنسية 
وتحديد المر ز التانوني 

 لألجانب.

تسهم دراسة المسائل الناجمة  ن 
 ز موموع الجنسية وتحديد المر 

التانوني لألجانب، في وياع طجيعة 
الرابطة التي تصل المواطن ودولته 

وبما يسمن حفظ حتوقه وأداء 
واجباته سواء بمواجهة الدولة التي 
ينتمي إل ها أو ح نما يكوع ة صًا 
أجنجيًا في حا  وجودك  ل  إقليم 

 دولة أجنجية. 

 التعريف بالتانوع الدولي ال اص -
 النظرية العامة للجنسية -
 طرق ا تساب الجنسية وفتدانها -
 حاالت التجريد من الجنسية -
 أحكام التجنس وآثارك -
 مشكلة تنا ع الجنسيات -
 االختصاص في منا  ات الجنسية -
 المر ز التانوني لألجانب -
 قانوع الجنسية السوري  -

األحوا  
 الش صية

(2) 
 لم 

الفرائر 
 والتر ات

يستمد قانوع األحوا  
الش صية أحكامه لدت معظم 

و  ابسالمية ومنها سورية، الد
من مصادر التشريش ابسالمي 

الناظمة لشؤوع األسرع 
والمجتمش والفرد، مثل  لم 

 الفرائر والم را  أو التر ات.

توف ر دراسة مسائل التر ات 
المنصوص  ل ها في قانوع األحوا  

الش صية، في ا تساب المعرفة 
التانونية الال مة سواء لدت التساع 

أو أصحاب الش ع  أو المحام ن
واوي المصلحة، من أجل حفظ 

 حتوق الورثة و  ر م. 

 التعريف بعلم الفرائر والتر ات -
 أحكام الم را  وأر انه -
 استحتاق الم را  وموانعه -
 أنواع ابر  والورثة -
مسائل ابر  وطرق ومعها  -

 وتصحيحها
   المناس ات والت ارج في ابر  -
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 لمفــــرداتا المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
الحتوق 
الع نية 
 التبعية

يتفرع  ن الحتوق الع نية 
األصلية وخصوصًا حق 

الملكية، حتوقًا تبعية تتطلب 
دراية  لمية ب حكامها 

التانونية، مثل حتوق الر ن 
واالمتيا  و  ر ا من الحتوق 

 التبعية األخرت.

تسا د معرفة األحكام التانونية 
لجة للحتوق الع نية التبعية في معا

المشكالت الناجمة  نها سواء في 
الحياع الش صية أو المهنية، وبما 

يتالءم مش طجيعة المعامالت المدنية 
ويعز   السمانات التانونية 

 ألصحاب الحتوق.

 الت م نات الع نية الحيا ية -
 الت م نات العتارية االتفاقية -
 الت م نات التانونية الججرية -
 حتوق الر ن -
 فاقحتوق االنتفاع واالرت -
 حتوق الوقف -
 حتوق االمتيا  -

أصو  
 التنف ذ

يتسمن قانوع أصو  
المحا مات، إمافة لتوا دك 
المتعلتة بالتنظيم التسائي 
وس ر الد اوت، مجمو ة 
أخرت من التوا د الناظمة 
ألصو  ابثبات وإجراءات 

تنف ذ األحكام التسائية و  ر ا 
من الصكوي األخرت اات 

 ابوراء التانوني.

من معرفة أصو  تنف ذ ال ودَّ 
األحكام التسائية و  ر ا من 
الصكوي التانونية، ي يتسن  

معالجة الكث ر من المسائل التي قد 
تعتر  الحياع الش صية ولكونها 

مرورع محتمة ل ريجي الحتوق من 
قساع ومحام ن و تاب  د  
ومابطة  دلية و  ر م ممن 

 يمارسوع العمل الحتوقي.

 األسناد التنف ذية -
 ز والحجز االحتياطيالحج -
 التنف ذ  ل  العتار والمنتو  -
 التنف ذ  ل  ة   المدين -
 األموا  التي ال ت سش للتنف ذ  -
 إجراءات تحص ل الديوع  -
 التتسيم بالمحاصة -
 ال صومة في التنف ذ -
 د وت االستحتاق -

ابدارع 
 العامة

تتكوع ابدارع العامة من 
مجمو ة الو ارات والمؤسسات 

لدولة والتي واله ئات التابعة ل
تهدم بحكم السلطات المو لة 
إل ها إل  ت م ن س ر المرافق 

العامة وأداء ال دمات 
للمواطن ن. وقد تطور  لم 

ابدارع العامة بشكل ملحوظ 
لدت معظم الجلداع وخصوصًا 

في تحديدك ألسس التنظيم 
ابداري والصالحيات التي 
تمارسها ابدارع العامة  ل  

 المستويات  افة.

راسة األحكام التانونية الناظمة إع د
لعلم ابدارع العامة، تسا د في 
التمكن من المهارات ابدارية 

وأسال جها وتحس ن العمل ابداري 
الة للوظيفة  بما يسمن الممارسة الفع 

العامة ورفش معدالت األداء 
وابنتاجية، إمافة لمعالجة مواطن 

ال لل السلو ي ومظا ر الفساد 
ي، ويحتق االستغال  والروت ن ابدار 

األمثل للموارد االقتصادية والتدرات 
 البشرية.

 التعريف بعلم ابدارع العامة. -
 تطور  لم ابدارع العامة -
 أجهزع ابدارع العامة ونشاطها -
 تنظيم ابدارع العامة في سورية -
 ال يادع ابدارية وأسال جها -
 قرارات ابدارع العامة -
  ما  ابدارع العامة -
 دريب ابداري الت   ل والت -
 الروت ن ابداري  -
 ابصالح ابداري  -
 التنمية ابدارية -
 مفهوم العالقات العامة -

 

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
التانوع 
 التجاري 

(4) 

يحتوي  ل  مجمو ة التوا د 
التانونية الناظمة للتجارع في 
مجا  النتل البحري والجوي 

ة اص والبسائش، إمافة لأل

إع معرفة األحكام الرئيسية للتانوع 
التجاري البحري والجوي، يسهم  في 

معلومات التانونية المتلتاع في د م ال
مجا  التانوع التجاري الجري، 

 لجوي التعريف بالتانوع البحري وا -
 مصادر التانوع البحري والجوي  -
 أحكام المالحة البحرية والجوية -
 النظام التانوني للسفن والطائرات -
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التانوع 
البحري 
 والجوي 

لألحكام المتعلتة بالحواد  
البحرية والجوية وما ينجم  نها 
من آثار تتتسي إيجاد حلو  

قانونية مالئمة لها نظرًا 
للطجيعة ال اصة التي تتم  ز 
 وها التجارع البحرية والجوية.

والتمكن من معرفة التوا د الناظمة 
لعمل  ذين المرفت ن الح وي ن بما 

ي دم الج ئة التجارية، الوطنية 
والدولية، ويسا د في تسوية الكث ر 

من المنا  ات المتعلتة بالنتل 
 البحري والجوي.

 النظام التانوني للموانئ والمطارات -
  تد النتل البحري والجوي  -
  تد الت م ن البحري والجوي  -
 أحكام التصادم البحري والجوي  -
 نظام المسا دع وابنتاا  -
 الج وع البحرية والجوية -

لتشريش ا
 السريجي

يرتبط وجود السريبة با تبار ا 
المورد المالي األساسي للدولة، 
وتنظيم المجتمعات وتطور ا. 
ولكل دولة نظامها السريجي 

الذي يتالءم مش فلسفتها 
االقتصادية واالجتماعية، مما 

يتتسي دراسة األسس التانونية 
التي يستند إل ها النظام 

السريجي وما يتفرع  نه من 
 ئل قانونية مهمة.مسا

إدراي فحوت النظام السريجي ومدت 
مالئمة لطجيعة النظام التائم والج ئة 
المحلية والدولية، وبياع مدت الفائدع 
من فر  السرائب والرسوم وآثار ا 

ابيجاوية والسلجية وسجر ثغرات 
إقرار ا وتحص لها، تمه دًا للتعامل 

التانوني مش المشا ل السريجية 
 بداري والتسائي.ممن إطار ا ا

 مفهوم النظام السريجي وتطورك -
 خصائ  التشريش السريجي -
 الج ئة السريجية -
 ابدارع السريجية -
 االتفاقيات السريجية -
 النظم السريجية الرئيسية في العالم -
 النظام السريجي في سورية -
 أنواع السرائب والرسوم -
 طرق تحص ل السرائب والرسوم -
 تسوية المنا  ات السريجية -

نوع التا
الدولي 
 ال اص

(2) 
تنا ع 

 التوان ن
 واالختصاص
التسائي 

 الدولي

تث ر  القات األفراد المشتملة  ل  

 نصر أجنجي مس لة تسوية التنا ع 

ما و ن التوان ن الوطنية 

واالختصاص التسائي الدولي، 

ولهذا فتد أوجد الفكر الحتوقي 

قوا د إسنادية تسا د في تحديد 

لمحكمة التانوع واجب التطج ق وا

الم تصة للنظر في المنا  ات 

 التي تتسمن  نصرًا أجنجيًا. 

ابلمام بالتوا د ابسنادية التي تحكم 
تسوية مس لة التنا ع ماو ن التوان ن 
الوطنية أو االختصاص التسائي 
الدولي، مما يسا د  ل  ا تساب 

المعرفة في تسوية المنا  ات 
الم تلطة التي تمتزج ف ها  دع 

تباينة وتتطلب معرفة تشريعات م
 قانونية واسعة في طرق تسويتها.

 مفهوم تنا ع التوان ن وتطورك -
 تنا ع التوان ن في التشريش المتارع  -
 قوا د االسناد وخصائصها -
 التك يف في نظام تنا ع التوان ن -
 أسباب ابحالة ونطاق تطجيتها  -
 أثر النظام العام  ل  تنا ع التوان ن -
 السوري قوا د االسناد في التشريش  -
 تنا ع االختصاص التسائي الدولي -
 تنف ذ األحكام والسندات األجنجية -

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
التشريعات 
 المصر ية

ل التطاع المصرفي  يشك 
الوسيط السروري للفعاليات 

االقتصادية في إجراء 
تحويالتها المالية، والتوع 
الفا لة في تحريي مسار 

ع الداخلية والدولية التجار 
وتنم تها. مما يتطلب معرفة 

أ م التشريعات الناظمة 
للعمليات المصر ية ودور 

تكوين الكادر التانوني المناسب 
للعمل في المجا  المصرفي، والذي 
يحتاج إل  امتالي المعرفة التانونية 

لال مة لدت التائم ن  ل  إدارع ا
المصارم واله ئات ابةرا ية أو 
الرقاوية و مالئهم، والي من أجل 
تطوير إمكانيات العمل المصرفي 

وإتتاع  ملياته وتالفي ثغرات نظامه 

 ماهية التشريعات المصر ية -
 التعريف بالتطاع المصرفي -
 لأل ما  المصر يةالنظام التانوني  -
 أحكام الرقابة  ل  أ ما  المصارم -
 الحسابات والحواالت المصر ية -
 اال تمادات المستندية -
 الودائش والترو  والكفاالت -
 اليطاقات المصر ية -
 االئتماع المصرفي -
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قوان ن النتد والتسليف وأنظمة 
األسواق المالية في مبط 

 العمل االمصرفي.

التانوني خدمة لتطور االقتصاد 
 الوطني.

 خصم األسناد التجارية -

 لم ابجرام 
 والعتاب

يتطرق إل  ظا رع الجريمة 
والعتاب  جر تفس ر السلوي 

مي وأسباب ارتكاب ابجرا
الجرائم وطرق مكافحتها، 

و ذلي تحديد صور العتاب 
ووسائل التعامل مش المجرم ن 

والسجناء والر اية  الالحتة 
  ل  تنف ذ العتوبة.

ابسهام في مواجهة الظا رع 
ابجرامية ومرتكج ها أو للعمل في 
مجا  تحت ق العدالة الجزائية سواء 
  تا  أو محام   أو لدت السابطة
العدلية أو في السجوع أو معا د 
ابصالح أو في حتل البحو  

 والدراسات الجزائية.

 التعريف بعلم ابجرام والعتاب -
 نظريات  لم ابجرام والعتاب -
 السلوي ابجرامي وطرق معالجته -
 دور المؤسسات العتاوية -
 التداو ر االحترا ية وابصالحية -
التداو ر الوقائية الكاةفة للسلوي  -

 االنحرافي

الدولوماسية  
باللغة 

 األجنجية

تطورت العالقات الدولوماسية 
والتنصلية بشكلها التتل دي 
المستند إل  األ رام، قجل 

تتن ن قوا د ا في اتفاق تي ف نا 
الناظمة لتباد  البعثات وبياع 
مهامها وواجباتها والحصانات 

واالمتيا ات الدولوماسية. 
 العتوبة.

نونية يسهم ابلمام بالتوا د التا
الناظمة للعالقات الدولوماسية 

والتنصلية في تكوين  ادر قانوني 
بإمكانه فهم طجيعة  ذك العالقات 
وأ م تها والعمل  ل  تطوير ا، 

وخصوصًا لدت أولئي الذين ير جوع 
بالعمل في المجا  السياسي 

 والدولوماسي والتنصلي.

التعريف بالعالقات الدولوماسية  -
 اتهاوالتنصلية وتطور ا و  ئ

مهام الممثل ن الدولوماس  ن  -
 والتنصل  ن وواجباتهم

االمتيا ات والحصانات الدولوماسية  -
 والتنصلية

حاالت انتهاء المهام الدولوماسية   -
 والتنصلية

 ( مجموعة القانون الخاص المقررات االختيارية )

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

قانتوع 
 العالقات

 يةالزراع

يؤدي التطاع الزرا ي دورًا 
مهمًا في د م االقتصاد 

الوطني. ولهذا ال ودَّ من دراسة 
قوان ن العالقات الزراعية 

والنظام التسائي الم ت  
بالنظر في التسايا المتعلتة 

 بالعالقات الزراعية.  

إع دراسة قانوع العالقات الزراعية 
والتشريعات األخرت اات الصلة، 

 ل قادر  ل  تسهم في إ داد ج
المشار ة في تطوير  ذك التشريعات 
وما يحفظ حتوق اوي الش ع وي دم 

 حاجات المجتمش ومصالحه. 

 التعريف بتانوع العالقات الزراعية -
 قانوع ابصالح الزرا ي -
 قانوع الملكية الزراعية -
  تود المزار ة والمغارسة -
 أحكام االستثمار الزرا ي -
 تسوية ال الفات الزراعية -

قانوع 
لت م نات ا

 االجتماعية

يتسمن مجمو ة التوا د 
الهادفة إل  حماية العامل من 

بعر الحاالت الطارئة 
والم اطر التي يتعر  لها 

من خال  أداء  مله، 
والمؤسسة المكلفة بإدارع ةؤوع 

 الت م نات االجتماعية.

تسهم دراسة أحكام الت م نات 
االجتماعية في وياع حتوق 

نية وإةا ة والتزامات األطرام المع
ثتافة الت م ن االجتما ي وتحت ق 

االستترار واألماع االجتما ي 
 والتطور االقتصادي.

 ماهية الت م نات االجتماعية -
 الفئات المشمولة والمستثناع  -
 الحاالت المشمولة والمستثناع  -
 االةترا ات والتعويسات والمعاةات -
 مؤسسة الت م نات االجتماعية -
 نظام الجزاءات  -
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انتشرت ظا رع الت م ن نتيجة   الت م تن
التطور الحاصل في التفك ر 

التجاري وا دياد الو ي ب  مية 
الت م ن الذي يشكل بحد  ااته 

 ماًل او طجيعة قانونية، 
وخصوصًا ما يتعلق بعتد 

 الت م ن والد اوت الناجمة  نه.

إع دراسة األحكام الناظمة لعتد 
الت م ن وتحديد حتوق والتزامات 

لمعنية يسهم في ترسيخ األطرام ا
فكرع الت م ن وانتشار ا والتعامل 
معها. و ذا يتطلب إ داد  ادر 

قانوني مؤ ل للتعامل مش ظا رع 
 الت م ن وإيجاد نظام مناسب لها.

 وتطوركالتعريف بالت م ن  -
 تشريعات الت م ن  -
 ةر ات الت م ن  -
  تد ومحل الت م ن وأطرافه -
 حتوق والتزامات األطرام  -
 لتعويسات األقسا  وا -
 د وت الت م ن  -
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 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
ابثبات في 

المواد 
المدنية 
 والتجارية

يتسمن مجمو ة التوا د 
وابجراءات الناظمة الستتصاء 
األدلة والترائن والشهادع و  ر ا 

من العناصر التي تسا د 
السابطة العدلية والتسائية في 

الحكم بش نها، تحري الح يتة و 
و ذا التانوع يشكل جزءًا 
أساسيًا ومتم زًا من قانوع 

 أصو  المحا مات.

معرفة األحكام الناظمة لإلثبات 
والج نات سواء  ل  الصع د 

المومو ي أو ابجرائي أو العملي. 
إا ال يمكن ألولئي الذين يمتهنوع 

العمل في مجا  المالحتة والتحت ق 
إل   أوفي السلي التسائي التوصل

الح يتة بصدد الجرائم المنظورع من 
قجلهم دوع معرفة تامة ب صو  
ي وسائل ابثبات والج نات.  تتص 

 التعريف بتانوع ابثبات والج نات -
 تطور أصو  ابثبات والج نات -
التوا د العامة ألصو  ابثبات  -

 والج نات
 األدلة الكتاوية -
 األدلة   ر الكتاوية -
 الشهادع وابقرار  -
 ليم نالترائن وا -
 المعاينة وال جرع -
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 ( مجموعة القانون الجزائي المقررات االختيارية )

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

قانوع 
العتوبات 
 العسكري 

يتسمن مجمو ة التوا د 
الموموعية وابجرائية في 

مجا  التحت ق والمحا مة  ن 
الجرائم العسكرية، و ذا يتطلب 

الجريمة العسكرية  تحديد مفهوم
وأنوا ها وبياع أصو  
 المحا مات العسكرية. 

تسا د دراسة أحكام قانوع العتوبات 
وأصو  المحا مات العسكرية في 

تكوين  ادر قانوني بإمكانه التعامل 
مش التنظيم التسائي العسكري 
ومعرفة إجراءات س ر الد اوت 

ومتابعتها أمام المحا م العسكرية، 
اختالم بعر آخذين بالحسباع 

أحكامها  ن تلي المنصوص  ل ها 
 في قانوع العتوبات العام.

 التعريف بتانوع العتوبات العسكري  -
 التعريف ب صو  المحا مات العسكرية -
 ماهية الجرائم العسكرية وأنوا ها -
 التحت ق في الجرائم العسكرية -
 التنظيم التسائي العسكري  -
 أصو  الد اوت أمام التساء العسكري  -
ا مة أمام التساء أصو  المح -

 العسكري 
 األحكام التسائية العسكرية -
 العتوبات العسكرية وأنوا ها -

قانوع 
العتوبات 
 االقتصادي

ت تلف الجرائم االقتصادية 
ب ر انها والعتوبات المتررع 

بش نها  ن الجرائم األخرت، 
د المشرع في تحديد  ح ث يتشدَّ
طرق مكافحتها و المسؤولية 

 ا.الجزائية الناجمة  نه

يسهم ابلمام بالتوا د الموموعية 
وابجرائية التي يتسمنها قانوع 
العتوبات االقتصادي في فهم 

الطجيعة ال اصة لهذك الفئة من 
الجرائم ال طرع  ل  الجنياع 

االقتصادي واالجتما ي للدولة 
د السج ل نحو  والمجتمش، مما يمه ن

تكوين  ادر قانوني بإمكانه التعامل 
 ا.تجا ها ومكافحته

  التعريف بتانوع العتوبات االقتصادي -
 التعريف بالجريمة االقتصادية وأر انها -
 أنواع الجرائم االقتصادية -
العتوبات المتررع  ل  الجرائم  -

 االقتصادية
جرائم التموين والتسع ر والغش  -

 والتدليس
 جرائم التتل د والتزييف -
 الجرائم السريجية والجمر ية -
 الجرائم التجارية والمصر ية -
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 المقـرر المقـرر المقـرر المقـرر
قانوع 

األحدا  
 الجانح ن

تشك ل ظا رع جنوح الحد  
إحدت المشكالت المستعصية. 
ولذلي ال ودَّ من دراستها وبياع 

المسؤولية الجزائية للحد  
ووليه، إمافة لشرح إجراءات 
التحت ق والمحا مة والتداو ر 

 المتررع بش نها.

  تسا د دراسة قانوع األحدا
الجانح ن في تكوين  ادر قانوني 

بإمكانه فهم الطجيعة ال اصة لجرائم 
األحدا  التي تتطل ب دراية  ا ية 

ب سباب جنوح الحد  و يفية 
التعامل معه في أثناء التحت ق 

والمحا مة وفر  التداو ر تجا ه 
و يفية تطجيتها لدت المؤسسات 

 ابصالحية. 

 التعريف بظا رع جنوح األحدا  -
 ف بتانوع األحدا  الجانح نالتعري -
 المسؤولية الجزائية لألحدا  وألوليائهم -
العتوبات والتداو ر ابصالحية المتررع  -

 لألحدا  الجانح ن
 قساء األحدا  والمؤسسات المسا دع -
 إجراءات التحت ق والمالحتة  -
أصو  المحا مات في قسايا  -

 األحدا  
 الحماية المتررع لألحدا  الجانح ن -

تسليم 
  نالمجرم

يتسمن مجمو ة التوا د 
وابجراءات ب صوص تسليم 
المجرم ن، إمافة لإلجراءات 

التسائية حو  مكافحة ابجرام 
 العاور للحدود.

تكوين الدار  ممن إطار مكافحة 
الظا رع ابجرامية  ل  الصع د 

الدولي،  ما يؤ له للتعامل مش  ذك 
الظا رع ومعالجتها بما يسمن 

ة وأحكام احترام التوان ن الوطني
التانوع الدولي ب صوص قمش 

الجرائم العاورع للحدود وأحكام تسليم 
 المجرم ن.

 التعريف بمفهوم تسليم المجرم ن -
 التعاوع التشريعي لمكافحة ابجرام -
 التعاوع التسائي لمكافحة ابجرام -
 التعاوع ابجرائي لمكافحة ابجرام -
 تنف ذ ابنابات التسائية -
 أحكام تسليم المجرم ن -
 و  األحكام الجزائية األجنجيةمفع -
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 (العامالمقررات االختيارية )مجموعة القانون 

 المقـرر المقـرر المقـرر المقـرر

التشريعات 
 االقتصادية

 نالي مجمو ة من التشريعات 
الناظمة بقامة  ناصر ابنتاج 
وتنتالتها من أة اص ورؤو  

أموا  وسلش وخدمات 
واستثمارات، والي  ي تؤمن 

مل االستترار والتنمية  وا
 االقتصادية واالجتماعية.

يعج ر  ادع النظام التانوني 
للتعامالت االقتصادية،  ن 

إيديولوجية النظام االقتصادي 
واالجتما ي للدولة. ولذلي فإع 

ابلمام وهذا النظام، يسهم في وناء 
 ادر قانوني بإمكانه االستفادع من 

الثغرات ب داد تشريعات تهدم إل  
ت ق المستوت المعيشي المناسب تح

 لإلنساع والمجتمش.

واألنظمة  التعريف بعلم القتصاد -
 االقتصادية

 خصائ  التشريعات االقتصادية -
التشريعات الناظمة لإلنتاج  -

 واالستهالي
 التشريعات الناظمة لألسواق واألسعار -
 التشريعات الناظمة لالدخارات والفائدع -
 التشريعات الناظمة لالستثمار -
 يعات المالية والنتديةالتشر  -
التشريعات الناظمة لل طط  -

 االقتصادية
 التشريعات الناظمة للتجارع ال ارجية -

التشريش 
 الجمر ي

 
 
 

تشكل الرسوم الجمر ية موردًا  
ماليًا أساسيًا للدولة وإحدت 

وسائلها الحمائية للتحكم في 
 مليات االست راد والتصدير. 
ولكل دولة نظامها الجمر ي 

ءم مش فلسفتها الذي يتال
 االقتصادية واالجتماعية. 

إدراي فحوت النظام الجمر ي ومدت 
مالئمته لطجيعة النظام التائم والج ئة 
المحلية والدولية، وبياع مدت الفائدع 
من فر  الرسوم الجمر ية وآثار ا 

االيجاوية والسلجية وسجر ثغرات 
إقرار ا وتحص لها، والي تمه دًا 

ما ينت   نها للتعامل التانوني مش 
من مسائل وإةكاليات تتطلب تدخاًل 

 إداريًا أو قسائيًا.

 مفهوم النظام الجمر ي وتطورك -
 خصائ  التشريش الجمر ي -
 ابدارع الجمر ية -
 النظم الجمر ية الرئيسية في العالم -
 التنظيم الجمر ي في سورية -
 تعريف الرسم الجمر ي وأنوا ه -
 طرق تحص ل الرسوم الجمر ية  -
 ا  ات الجمر يةتسوية المن -
 االتفاقيات الجمر ية -
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 المقـرر المقـرر المقـرر المقـرر
ابدارع 
 المحلية

إع نظام الالمر زية ابدارية، 
يفسح المجا  لسكاع المناطق 

من أجل إدارع ةؤونهم المحلية، 
و ذا ما يتطلب دراسة األسس 
التانونية لتنظيم ابدارع المحلية 

وتحديد أدواتها ونطاق 
 اتها وآثار ا.صالحي

تسهم دراسة التنظيم التانوني لإلدارع 
المحلية في فهم فحوت  ذا النمط 
الديمتراطي من التنظيم ابداري 

وتكوين  ادر قانوني بإمكانه تطوير 
 مل ابدارع المحلية، مما يسا د 
 ل  ترسيخ روح العمل الجما ي 
لدت مؤسسات الدولة والمجتمش، 

ئته ويعم نق ا تمام المواطن وج 
 المحلية وإدارع ةؤوع مجتمعه. 

 وتطور ا التعريف بابدارع المحلية -
 أسس ابدارع المحلية وتطجيتاتها -
 التشريعات المتارنة لإلدارع المحلية -
 قانوع ابدارع المحلية في سورية -
 أسال ب ابدارع المحلية -
 أجهزع ابدارع المحلية -
 سلطات ابدارع المحلية -
ة صلة األجهزع المحلية بالسلط -

 المر زية
 مزايا ابدارع المحلية و  وبها -

التشريش 
 الجت ئي

يتعرَّ  المحيط الج ئي إل  
م اطر  ديدع، مما يتطلب 
البحث  ن تشريعات مالئمة 

لحمايته وقمش الملوثات 
 والم الفات السار ع وها.

إ داد  ادر قانوني بإمكانه فهم 
النظام الج ئي وآثار الم اطر 

تي تنا  من الطجيعية والملوثات ال
توا نه، ومن ثم البحث  ن النظام 

التانوني المناسب لحماية الج ئة 
 وقمش الجرائم الج ئية.

 وم اطرك ماهية الج ئة والنظام الج ئي -
 مصادر الملوثات الج ئية وأمرار ا -
 التعريف بالتشريعات الج ئية وتطور ا -
قوا د حماية الج ئة الجرية والمائية  -

 والجوية
 وأر انها الجرائم الج ئية -
 الحماية الدولية للج ئة -
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 المقررات االختيارية )مجموعة القانون الدولي(

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

التانوع 
الدولي 
 للتنم تة

يحتوي  ل  مجمو ة التوا د 
التانونية الهادفة إل  ت م ن 
حتوق ابنساع والدو  في 

م تلف المجاالت االقتصادية 
الجتماعية، وبما يستج ب وا

لتطلعاتها في االست دام األمثل 
 للموارد. 

إع دراسة  ذا الفرع المستحد  من 
التانوع الدولي، يسهم في معرفة 

دت إرادع  آلية تكوين قوا دك التي جسَّ
الدو  المهيمنة  ل  متدرات الدو  

النامية وخصوصًا خال  ح بة 
االستعمار، ومحاوالت الدو  النامية 

دع صيا ة قوا د  ذا التانوع ب ا
 ي تستج ب لتطلعات ةعوبها في 
 ممارسة السيادع  ل  مصادر ا. 

التعريف بالتانوع الدولي للتنمية  -
 وتطورك

 مفهوم الدو  المتتدمة والنامية -
 حتوق الدو  وواجباتها االقتصادية -
 مجدأ السيادع  ل  المصادر الطجيعية -
 أسس التنمية المستدامة -
 ي العالمي النظام االقتصاد -
 تداعيات العولمة وال ص صة -
 الشر ات متعددع الجنسيات -
 مظا ر التعاوع الدولي االقتصادي -

النطاق 
الدولي 
)بحتار 
وأنهتار 
 وفستاء(

يتسمن مجمو ة التوا د 
الناظمة الست دام المصادر 
المشتر ة من بحار وأنهار 
وفساء، والتي تهدم إل  

االست دام األمثل للمصادر 
 الطجيعية

سهم معرفة فحوت  ذا التانوع في ت
وياع حتوق الدو  وواجباتها بما   
يتفق مش مفهوم السيادع والحتوق 
التي تمارسها الدولة في إقليمها 

الجري والبحري والجوي، والتي أدَّت 
سابتًا إل  إثارع العديد من المنا  ات 

 المهددع للسلم واألمن الدول  ن. 

 قانوع البحار -
 المائية الدولية قانوع المجاري  -
 التانوع الدولي لألجواء الوطنية -
 قانوع الفساء ال ارجي -
 حماية الج ئة البحرية والنهرية والجوية -
 المسؤولية الدولية  ن حماية الج ئة -
 

التانوع 
الدولي 
 الجزائي

 

يتسمن مجمو ة التوا د 
الهادفة إل  قمش الجرائم الدولية 

ومعاقبة مرتكج ها، وال سيما 
من إطار المحا م الجنائية م

 الدولية.

تسهم دراسة قوا د التانوع الدولي 
الجزائي في إدراي معن  العتاب 
 ل  ارتكاب الجرائم الدولية، مما 

يتطلب دراسة أر اع الجرائم الدولية 
وطرق المالحتة والتحت ق والمحا مة 

سواء  ل  الصع د الوطني أو 
 الدولي.

 جزائيالتعريف بالتانوع الدولي ال -
 نش ع التانوع الدولي الجزائي وتطورك -
 مصادر التانوع الدولي الجزائي -
 مفهوم الجريمة الدولية وأر انها -
 مجدأ االختصاص العالمي -
 المحكمة الجنائية الدولية -
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 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر
قسايا 
دولية 

 معاصرع

تكرست العالقات الدولية  علم 
ستتل ح نما ا ترفت الدو  م

ب  مية دراستها والتي تتطلب 
التحل ل التانوني لبعر 

 التسايا الدولية المعاصرع. 

تسا د دراسة بعر التسايا الدولية 
المعاصرع في معرفة التوا د المحددع 
لسياسات الدو  ال ارجية والعوامل 
المؤثرع ف ها، ومن ثم إجراء المتارنة 

والتطج ق  المنهجية ماو ن النظرية
بغية تحديد مدت ةرعية  ذا 

السلوي أو ااي ممن منظور 
 التانوع الدولي ومبادئه. 

 مفهوم العالقات الدولية وتطور ا -
 نظريات العالقات الدولية -
 مفهوم الشرعية الدولية -
 مفهوم األمن الجما ي -
 إدارع األ مات الدولية -
 ابر اب الدولي -
 التدخل ال ارجي -
 ن الواقش الرا نقسايا م -

 

 


