
 

 

  الجمھورية العربية السورية 
  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 

  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق
  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص

  
 السنة األولــــى

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

المدخل إلى علـم 
 القانون

تقتضي دراسة علم القانون تحديد
األسس العلمية التي استند إليھا في
بيان خصائصه التي تميّزه عن

غيره من العلوم األخرى، وشرح
فكرة القاعدة القانونية وما يتبع لھا
من أحكام ضمن إطار النظرية

 .العامة للحق

تبيان حقوق األفراد والمجتمع 
وتزويدھم بثقافة حقوقية أولية 
تساعدھم في التعمق بدراسة 

الجوانب المختلفة لعلم القانون 
الذي يشّرع للحقوق ويرسم 
حدودھا ويفرض ضماناتھا 
ويرسِّخ فكرة العالقة مابين 

 .القانون والحق

  النظرية العامة للحق -
  تعريف القاعدة القانونية -
  القانون مصادر -
  تفسير القانون -
  تطبيق القانون -
  الشخص الطبيعي واالعتباري -
 مفھوم األشياء واألموال -

النظم القانونية 
 الكبرى

تدل األوابد التاريخية على بدايات
تقنين القاعدة القانونية لدى
الحضارات القديمة، ومن ثم

تفرعھا إلى مدارس فقھية مختلفة
األنظمة ضمن إطار ما تسمى

القانونية الكبرى، التي أرست
البنيان التاريخي الستقرار القاعدة

 .القانونية وتطورھا المعاصر

إدراك فكرة الحق وفھم طبيعة 
العالقة مابين قوانين الشعوب 

وظروفھا المختلفة، التي أسھمت 
في تطور بعض المفاھيم 

القانونية، مثل أنظمة الحكم 
والجرائم والعقوبات والعقود 

واألسرة، ومما يساعد في إجراء 
التحليل المقارن فيما بين ھذه 
األنظمة وبما ھو مستقر في 

 .قوانيننا المعاصرة

  مراحل نشأة القانون وتطوره -
  المدونات القانونية القديمة -
  النظام القانوني البابلي -
  النظام القانوني الروماني -
  النظام القانوني الالتيني -
  الجرماني النظام القانوني -
ألنكلوساكسونيالنظام القانوني  -
  النظام القانوني اإلسالمي -
 النظام القانوني المعاصر -

القانون الدستوري 
 والنظم السياسية

الدستور ھو النظام األسمى لسائر
القوانين واألنظمة في الدولة
ويعكس إيديولوجيتھا وطبيعة
نظامھا ويحّدد حقوق المواطن

بالمجتمع والحاكم وعالقة الفرد
بالمحكوم، إضافة لشرح أھم

األنظمة الدستورية واالنتخابية
 .السائدة

اإللمام بقواعد القانون الدستوري 
وكيفية إقراراھا وتعديلھا، وكذلك 
تعميق المعرفة القانونية بالمبادئ 

األساسية التي تحكم الدول 
بأنظمتھا المختلفة، ومن ثم إجراء

ھذه  التحليل المقارن مابين
األنظمة، تمھيداً لفھم فحوى 

النظام الدستوري والسياسي لكل 
 .دولة وآلية عمل مؤسساتھا

  التعريف بالدستور وأنواعه -
  نشأة الدستور وتعديله وإنھاؤه -
  الرقابة على دستورية القوانين -
 النظرية العامة للدولة والسيادة -
  النظام الدستوري النيابي -
  اسيالنظام الدستوري الرئ -
  النظام الدستوري المختلط -
 النظام الدستوري السوري -

الحقوق والحريات 
 العامـة

حفلت التشريعات الوطنية
بالنصوص التي توفر الحماية

القانونية لحقوق األفراد وحرياتھم
األساسية وتأمين الضمانات
الدستورية لھا، وكذلك تحديد

المسؤولية عن االنتھاكات التي قد
لھا ھذه الحقوق تتعرَّض

 .والحريات

إتاحة المعرفة القانونية بفحوى 
الحقوق والحريات العامة 

وتحصينھا بقواعد ملزمة نابعة 
من الخصوصية الحضارية لھذا 
المجتمع أو ذاك، مما يسھم في 

إرساء دولة القانون وتفعيل آليات 
الحماية القانونية لحقوق المواطن 

 .وحرياته األساسية

قوق والحريات التعريف بالح -
  العامة

تطور الحقوق والحريات  -
  العامة

نظريات الحقوق والحريات  -
  العامة

المصادر القانونية للحقوق  -
  والحريات العامة

المسؤولية عن انتھاك الحقوق  -
  والحريات العامة

حماية الحقوق والحريات  -
 العامة

   
  
  
  
  
  
  
   



 

 

 السنة األولــــى
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

المدخل إلى علـم 
  القانون

   
  

تقتضي دراسة علم القانون تحديد
األسس العلمية التي استند إليھا في
بيان خصائصه التي تميّزه عن

غيره من العلوم األخرى، وشرح
فكرة القاعدة القانونية وما يتبع لھا
من أحكام ضمن إطار النظرية

 .العامة للحق

حقوق األفراد والمجتمع تبيان
وتزويدھم بثقافة حقوقية أولية 
تساعدھم في التعمق بدراسة 

الجوانب المختلفة لعلم القانون 
الذي يشّرع للحقوق ويرسم 
حدودھا ويفرض ضماناتھا 
ويرسِّخ فكرة العالقة مابين 

 .القانون والحق

  النظرية العامة للحق -
  تعريف القاعدة القانونية -
  نمصادر القانو -
  تفسير القانون -
  تطبيق القانون -
  الشخص الطبيعي واالعتباري -
 مفھوم األشياء واألموال -

النظم القانونية 
 الكبرى

تدل األوابد التاريخية على بدايات
تقنين القاعدة القانونية لدى
الحضارات القديمة، ومن ثم

تفرعھا إلى مدارس فقھية مختلفة
ضمن إطار ما تسمى األنظمة
القانونية الكبرى، التي أرست

البنيان التاريخي الستقرار القاعدة
 .القانونية وتطورھا المعاصر

إدراك فكرة الحق وفھم طبيعة 
العالقة مابين قوانين الشعوب 

وظروفھا المختلفة، التي أسھمت 
في تطور بعض المفاھيم 

القانونية، مثل أنظمة الحكم 
والجرائم والعقوبات والعقود 

ومما يساعد في إجراء  واألسرة،
التحليل المقارن فيما بين ھذه 
األنظمة وبما ھو مستقر في 

 .قوانيننا المعاصرة

  مراحل نشأة القانون وتطوره -
  المدونات القانونية القديمة -
  النظام القانوني البابلي -
  النظام القانوني الروماني -
  النظام القانوني الالتيني -
  يالنظام القانوني الجرمان -
النظام القانوني  -

  األنكلوساكسوني
  النظام القانوني اإلسالمي -
 النظام القانوني المعاصر -

القانون الدستوري 
 والنظم السياسية

الدستور ھو النظام األسمى لسائر
القوانين واألنظمة في الدولة
ويعكس إيديولوجيتھا وطبيعة
نظامھا ويحّدد حقوق المواطن

والحاكم وعالقة الفرد بالمجتمع
بالمحكوم، إضافة لشرح أھم

األنظمة الدستورية واالنتخابية
 .السائدة

اإللمام بقواعد القانون الدستوري 
وكيفية إقراراھا وتعديلھا، وكذلك 
تعميق المعرفة القانونية بالمبادئ 

األساسية التي تحكم الدول 
بأنظمتھا المختلفة، ومن ثم إجراء

التحليل المقارن مابين ھذه 
ظمة، تمھيداً لفھم فحوى األن

النظام الدستوري والسياسي لكل 
 .دولة وآلية عمل مؤسساتھا

  التعريف بالدستور وأنواعه -
  نشأة الدستور وتعديله وإنھاؤه -
  الرقابة على دستورية القوانين -
 النظرية العامة للدولة والسيادة -
  النظام الدستوري النيابي -
  النظام الدستوري الرئاسي -
  ظام الدستوري المختلطالن -
 النظام الدستوري السوري -

الحقوق والحريات 
 العامـة

حفلت التشريعات الوطنية
بالنصوص التي توفر الحماية

القانونية لحقوق األفراد وحرياتھم
األساسية وتأمين الضمانات
الدستورية لھا، وكذلك تحديد

المسؤولية عن االنتھاكات التي قد
الحقوق تتعرَّض لھا ھذه

 .والحريات

إتاحة المعرفة القانونية بفحوى 
الحقوق والحريات العامة 

وتحصينھا بقواعد ملزمة نابعة 
من الخصوصية الحضارية لھذا 
المجتمع أو ذاك، مما يسھم في 

إرساء دولة القانون وتفعيل آليات 
الحماية القانونية لحقوق المواطن 

 .وحرياته األساسية

ريات التعريف بالحقوق والح -
  العامة

تطور الحقوق والحريات  -
  العامة

نظريات الحقوق والحريات  -
  العامة

المصادر القانونية للحقوق  -
  والحريات العامة

المسؤولية عن انتھاك الحقوق  -
  والحريات العامة

حماية الحقوق والحريات  -
 العامة

   
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  الجمھورية العربية السورية

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
  
   
 السنة األولــــى 

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

قانون العقوبات 
  ١العــام

 الجريمـة

يعكس قانون العقوبات تطور
الفكر الجزائي وفلسفته التي

استقرت على مبدأ شرعية الجرائم
ويتميّز قانون . والعقوبات

العقوبات بمصادره التي تعتمد
أساساً على القواعد المكتوبة،
ية تطبيقھا من حيث وبخاصِّ
الزمان والمكان، مما يتطلب

دراسة مفھوم الجريمة وتحديد
 .ھا وأركانھا وأنواعھاأسباب

اإللمام بالمبادئ األساسية التي 
يتضمنھا قانون العقوبات وبيان 
األسباب التي استدعت المشرع 

إلى تجريم بعض السلوكيات 
المحظورة التي يصنفھا القانون 
في فئات عدة وفقاً لمعايير تقررھا

توجھات السياسة الجزائية لھذه 
 الدولة أو تلك، ومما يمھّد المجال
لتحديد المسؤولية الجزائية عن 

ارتكاب الجرائم وفرض العقاب 
 .بحق مرتكبيھا والمتدخلين فيھا

  فلسفة الفكر الجزائي -
  التعريف بقانون العقوبات -
  مصادر قانون العقوبات -
  تفسير قانون العقوبات -
  تطبيق قانون العقوبات -
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات -
قانون مبدأ عدم رجعية  -

  العقوبات
  مبدأ إقليمية قانون العقوبات -
  مفھوم الجريمة وأنواعھا -
 أركان الجريمة والشروع فيھا -

قانون العقوبات 
  ٢العــام
 العقوبـة

ال يمكن استيعاب قانون العقوبات
بل  بشرح مفھوم الجريمة فحسب،

ال  ال بّد كذلك من إعمال مبدأ
وھذا يقتضي  جريمة دون عقاب

ى شرح مفھوم التطرق إل
المسؤولية الجزائية وتحديد أنواع
العقوبات والتدابير وغيرھا من

 .المؤيدات الجزائية

يسھم اإللمام بالسياسة العقابية في 
فھم اآللية التي اعتمدھا المشرع 

في التمييز بفرض العقوبات حسب
التصنيفات المختلفة للجرائم، 
وإدراك الغاية من فرض ھذه 

تلك، وكذلك  العقوبة بالذات أو
بيان أحكام الجزاءات وكيفية 

تطبيقھا وانقضاؤھا وأثرھا على 
 .الفرد والمجتمع

  المسؤولية الجزائية وموانعھا -
  نظرية المساھمة في الجريمة -
  أحكام العقوبة وتصنيفاتھا -
التدابير االحترازية  -

  واإلصالحية
أسباب (نظرية المشروعية  -

  )التبرير
  األسباب المشّددة -
  األعذار المخففة والمحلّة -
 تعليق العقوبة وانقضاؤھا -

  التربية
 )الثقافة( الوطنيـة

تعبِّر حضارة أي مجتمع عن
خصوصيتھا الوطنية والقومية
بوصفھا نتاج شعب يتفاعل مع

ولھذا فإن القومية . وسطه المحيط
د وجوداً اجتماعياً العربية تجسِّ

وتاريخياً مستمراً، ناتجاً عن تراكم
عناصر مشتركة تجمع بين

 .مكونات األمة

إنماء الحّس الوطني والقومي 
بأھمية ارتباط المواطن بوطنه 
وأمته، وإظھار مدى األخطار 
والتحديات الداخلية والخارجية 

التي تواجه الوطن العربي بجميع 
أقطاره، وفي وقت تواجه فيه 

األمة العربية ما يھّدد مصيرھا 
ووجودھا نتيجة العدوان 

صھيوني المستمر والمؤامرات ال
 .الخارجية

  مفھوم الحضارة وتطورھا -
  القومية العربية -
  األمن القومي العربي -
  الصھيوني/الصراع العربي -
األحزاب والحركات الوطنية  -

  والقومية
  القضية الفلسطينية -
  المتغيرات الدوليـة -
 التحديات الخارجيـة -

القانـون الدولـي 
 العــام

على مجموعة القواعد يحتوي
القانونية التي تحكم العالقات
الدولية، ومما يقتضي شرح

الطبيعة القانونية لقواعد القانون
الدولي العام وعالقته مع القانون
 .الوطني وأساس اإللزام لقواعده

فھم المتغيرات الدولية وما يجري 
من أحداث عالمية وإقليمية وتأھيل

ضايا كوادر بإمكانھا الدفاع عن ق
شعوبھا في المحافل الدولية، في 
وقت ال يزال البعض يجادل فيه 
بوجودية ھذا القانون والتشكيك 
بإلزامية قواعده، نظراً لظاھرة 

التعسف في تفسير أحكامه 
 .وتطبيقھا

تعريف القانون الدولي وتطوره -
طبيعة القانون الدولي  -

  وإلزاميته
العالقة ما بين القانون الدولي  -

  ون الوطنيوالقان
  مصادر القانون الدولي العام -
  أشخاص القانون الدولي العام -
 فروع القانون الدولي العام -

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي 
  
   
  



 

 

   
   
   
   
   
  الجمھورية العربية السورية 

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  جامعة دمشقتوصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   

 السنة األولــــى
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

 التنظيم الدولي

يُعدُّ التنظيم الدولي حديث العھد في
تاريخ العالقات الدولية، قبل أن

يشھد تطوراً عملياً من خالل انتشار
غيرظاھرة المؤتمرات والمنظمات

ومن ثم بروز مفھوم . ةالحكومي
المنظمة الدولية وتوسع انتشارھا ،
وخصوصاً بعد نشوء ھيئة األمم

المتحدة بھدف تحقيق التعاون وحفظ
 .م واألمن الدوليينالسل

التعرف إلى إحدى الموضوعات 
األساسية للقانون الدولي 

واإلحاطة بآلية عمل التنظيمات 
الدولية والتعامل معھا، 

وخصوصاً بعدما انتشرت 
ظاھرة المنظمات الدولية 

وتمتعھا بالشخصية القانونية 
والتي جعلت منھا فاعالً أساسياً 

في إطار تطور العالقات الدولية 
كما تعدُّ دراسة . عاصرةالم

التنظيم الدولي ضرورة ملحة 
ألولئك الذين ينشدون مستقبالً لھم

في مجاالت العمل السياسي 
 .والدبلوماسي

  ماھية التنظيم الدولي وتطوره -
  المؤتمرات والتكتالت الدولية -
  المنظمات غير الحكومية -
تعريف المنظمة الدولية  -

  وأنواعھا
  الدولية العضوية في المنظمة -
  صالحيات المنظمة الدولية -
  أجھزة المنظمة الدولية -
  منظمة األمم المتحدة -
  الوكاالت الدولية المتخصصة -
 المنظمات اإلقليمية والعقائدية -

التشريعات 
  ١االجتماعية

  قانـون
 التعـاون

مجتمع منظّم   ال يمكن ألي
االستمرار في البقاء اعتماداً فقط

الدولة من خدمات على ما تقدمه
ونفقات لمواجھة األعباء
ولھذا كان. االقتصادية واالجتماعية

ال بّد من إقرار بعض القوانين
واألنظمة المشّرعة لظاھرة التعاون
كي ال تحيد عن أھدافھا اإلنسانية

 .النبيلة

إدراك أھمية الظاھرة التعاونية 
ومدى نجاحھا في تحقيق 

األھداف التي تسعى إليھا، 
حفيز على تشجيعھا والت

واستخدامھا كأداة فّعالة لتسوية 
الكثير من المشكالت التي تعجز 

أحياناً الدولة والقطاع الخاص 
. عن إيجاد الحلول المناسبة لھا

وكذلك إفساح المجال للبحث عن 
اآللية القانونية المثلى كي 

يضطلع القطاع التعاوني بأداء 
 .دوره بكل فعالية

ونية مفھوم الحركة التعا -
  وتطورھا

االتحادات والجمعيات التعاونية -
  الحركة التعاونية في سورية -
  تشريعات التعاون السورية -
  التنظيم التعاوني الزراعي -
  التنظيم التعاوني اإلنتاجي -
  التنظيم التعاوني االستھالكي -
  التنظيم التعاوني السكني -
مزايا الحركة التعاونية  -

 وعيوبھا

اإلسالمية الشريعة

تعدُّ الشريعة اإلسالمية مصدراً
رئيسياً للتشريع في معظم البلدان
اإلسالمية، وقد أسھمت مذاھبھا

الفقھية في استنباط أحكامھا
وتفسيرھا وبيان قواعدھا الكلية،

التي أثّرت في تطور نظرية القانون
 .وتحديد مضامينھا

تحكيم العقل والتفكير بعد إجراء 
ن نصوص القانونما بي المقارنة

الوضعي وأحكام الشريعة 
اإلسالمية، وخصوصاً فيما 

يتعلق بشؤون األسرة واألحوال 
الشخصية، المعمول بأحكامھا 

لدى أغلب البلدان اإلسالمية 
والعربية، ومما يثري كذلك 

المعرفة لدى الراغبين بالعمل في
 .مجال القضاء الشرعي

  مصادر التشريع اإلسالمي -
  الفقھية المختلفةالمذاھب  -
  القواعد الفقھية الكلية -
  مفھوم الحق في اإلسالم -
  نظرية الذمة في اإلسالم -
  أحكام األھلية وموانعھا -
أحكام النيابة والوالية  -

  والوصاية
أحكام الجنون والعته والسفه  -

  والغفلة
مفھوم األشخاص واألشياء  -

 واألموال
   
   
   
   



 

 

   
   
   
   
   
   
  العربية السوريةالجمھورية  

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   
   

 السنة األولــــى
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

 اللغــة العربيـة

كم ھائل  تحتوي اللغة العربية على
من القواعد الناظمة للقراءة واإلنشاء
والتعبير والنحو والصرف، يتعّمق
بدراستھا وفھم فحواھا كل نھٍم للعلم
والمعرفة وفي جميع االختصاصات
األدبية واإلنسانية والعلمية ومنھا

 .علم القانــون

يسھم إتقان اللغة العربية في 
تمتين الصلة بين المواطن 

م ويساعد العربي ولغته األ
طالب القانون على تطوير 

مھاراته الفكرية والعلمية في 
أثناء دراسته وفي حياته المھنية 

ال     كي يسير بخطى وطيدة
تشوبھا أخطاء لغوية، قد تؤثر 
 .على إدراك المعلومة وفھمھا

علم المعاني والبالغة  -
  والفصاحة

  األسماء واألفعال واألحرف -
  صيغ التعجب والھمزة -
  اعد الفصل والوصلقو -
  التشبيه والكناية -
  االستعارة والمجاز -
  اإلعراب والصرف -
اإلنشاء والخبر واألمر  -

 واالستفھام

 ١اللغــة األجنبيـة

ً تشتمل اللغات األجنبية، وخصوصا
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية، على
العديد من المفردات التي أضحت
مصطلحات ثابتة ومتعارف عليھا

 .القانون في علم

معرفة قواعد اللغة األجنبية 
وإفساح المجال أمام إبراز 

المھارات والمدارك وتطويرھا 
الستيعاب ما أجادت به 

الحضارات األخرى، ومحاكاتھا
مع الخصوصية الحضارية للغة 

 .العربية

  قواعد عامة -
  مھارات عامة -
 قراءة وترجمة -

 ٢اللغــة األجنبيـة

وخصوصاً  تشتمل اللغات األجنبية،
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية، على
العديد من المفردات التي أضحت
مصطلحات ثابتة ومتعارف عليھا

 .في علم القانون

تيسير التواصل مع المصادر 
والمراجع العلمية األجنبية كي 

يتم التعامل معھا أو تجنبھا، 
ومن ثم اختيار ما ھو األصلح 

في نيل المعرفة ومتابعة 
 .العلمية والمھنيةالمسيرة

  قواعد عامة -
  مھارات عامة -
 قراءة وترجمة -

   
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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 السنة الثانيــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

  ١القانـون المدنـي
المصادر اإلرادية 

 لاللتـزام

تحتوي النظرية العامة لاللتزامات
على األحكام المتعلقة بكيفية نشوء

من االلتزام المدني ومايتبع لھا
شروط وأركان وآثار، وكذلك بيان

دور اإلرادة المنفردة وأحكام
 .المسؤولية العقدية

اإللمام بالمصادر اإلرادية 
لاللتزامات وبأھم المبادئ 

األساسية للقانون المدني الذي 
يعّد محور النظرية الحقوقية 

ومنطلقھا الضروري سواء في 
الحياة العامة أو المھنية، كونھا 

الرئيسية للعمل  تشكل الدعامة
.القانوني في مختلف المجاالت

  النظرية العامة لاللتزامات -
  مبدأ سلطان اإلرادة -
  شروط العقد وأركانه وآثاره -
حاالت انحالل العقد وبطالنه  -

  وإبطاله
  فسخ العقد وانفساخه -
  مفھوم اإلرادة المنفردة -
 المسؤولية العقدية -

  ٢القانـون المدنـي
المصادر غير 

 اإلراديـة لاللتـزام

تتضّمن النظرية العامة لاللتزامات،
إضافة لمصادرھا اإلرادية،

مصادر خارجة عن مبدأ سلطان
ما يستتبع شرحاً      وھذا . اإلرادة

لمفھوم المسؤولية التقصيرية
الناجمة عن ارتكاب الخطأ أو

 .وقوع الضرر

فھم أحكام المسؤولية 
التقصيرية كي يدرك الدارس 

ئ األساسية لاللتزام الذيالمباد
يعّد مرتكزاً أساسياً للعمل 
القانوني، ويكسبه التكوين 
الحقوقي الالزم ولكل من 

يمارس عمالً قانونياً سواء في 
مجال القضاء أو المحاماة أو 

غيرھا من مجاالت الحياة 
 .المختلفة

  مفھوم المسؤولية التقصيرية -
  الفعل النافع والضار -
  عمل الشخصيالمسؤولية عن ال -
المسؤولية عن عمل الغير  -

  واألشياء
مسؤولية المتبوع عن أعمال  -

  التابع
  نظرية اإلثراء بال سبب -
  دفع غير المستحق -
 أحكام الفضالة -

  ١القانـون اإلداري
 المبادئ العامة

يتضمن مجموعة القواعد القانونية
الھادفة إلى تنظيم عمل اإلدارة

العامة، والمؤسسات والمرافق
وتحديد صالحياتھا وحدود

سلطاتھا، وأسس التنظيم اإلداري
 .وأشخاصه

معرفة المبادئ العامة للقانون 
ن  اإلداري باعتباره المكوِّ

الموضوعي للتشريع الوطني 
والناظم لعمل السلطة التنفيذية 

في جانبه اإلداري، وتنشيط 
الفكر العلمي إليجاد الحلول 
ني المناسبة للثغرات التي يعا

 .منھا العمل اإلداري

 تعريف القانون اإلداري وتطوره -
  مصادر القانون اإلداري -
  تطبيق القانون اإلداري وتفسيره -
  أسس التنظيم اإلداري -
  أشخاص اإلدارة العامة -
 التنظيم اإلداري في سورية -

  ١القانـون اإلداري
أعمال اإلدارة 

 وعمالھا

مدخالً يعدُّ دراسة التنظيم اإلداري
مھماً باتجاه التعمق في معرفة

نشاط اإلدارة والوظيفة العامة، مثل
إصدار القرارات وإبرام العقود
وغيرھا من األعمال اإلدارية

 .األخرى

بيان الدور المھم الذي تضطلع 
به اإلدارة العامة في تقديم 

خدماتھا وسبر القواعد الناظمة 
مما . ألداء الوظيفة العامة

أعمال العقل يساعد في
والتفكير بشرح مزايا العمل 

اإلداري واقتراح السبل 
القانونية الكفيلة بإصالح عيوبه

 .وثغراته

  النشاط اإلداري -
  الوظيفة العامة -
  الموظف العام -
  القرارات والعقود اإلدارية -
  التصرفات المادية لإلدارة -
  الضابطة اإلدارية -
 مسؤولية اإلدارة العامة -

   
   

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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 السنة الثانيــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

قانون العقوبات 
الجرائم  ١الخـاص

الواقعة على 
األشخاص 
 واألموال

ينظم قانون العقوبات، بعض الفئات
الخاصة من الجرائم، والتي تتميّز
من حيث الوصف القانوني وعلّة

ومن أھمھا تلك . التجريم والعقوبة
 .الواقعة على األشخاص واألموال

معرفة األحكام الخاصة 
للجرائم األكثر مساساً بحقوق 

الشخصية وحماية األموال 
الخاصة، وھو أمر الغنى عنه 

لكل من يعمل في المجال 
الحقوقي، كون ھذه األحكام 
تسھم في التكوين القانوني 

السليم وفھم فحوى السياسة 
 .الجزائية وأھدافھا

جرائم القتل واإليذاء وحجز  -
  الحرية

األخالق واآلداب والشرف جرائم -
  جرائم الذّم والتحقير والقدح -
  الجرائم الماسة باألسرة -
  جرائم السرقة واالحتيال -
  جريمة إساءة االئتمان -
الجنايات التي تشكل خطراً شامال -

قانون العقوبات 
الجرائم  ٢الخـاص

الواقعة على اإلدارة
 وأمن الدولة

ً يتضمن قانون العقوبات أحكاما
خاصة بفئات معينة من الجرائم

مثل تلك الواقعة على اإلدارة العامة
 .وأمن الدولة الداخلي والخارجي

تعميق المعرفة ببعض الجرائم 
التي تُحدث اضطراباً عاماً في 

المجتمع وتؤثر على بنيان 
الدولة، مما يستدعي معالجتھا 
بأحكام خاصة وبيان علّة تشديد

العقاب بحق مرتكبيھا 
 خلين فيھاوالمتد

الجرائم الواقعة على اإلدارة  -
  العامة

  الجرائم المخلة بالثقة العامة -
  الجرائم المخلة بالوظيفة العامة -
  جرائم التزوير واستعمال مزور -
الجرائم الواقعة على أمن الدولة  -

 الداخلي والخارجي

 ١القانـون التجاري
 األعمال التجارية

القانونية ھنالك العديد من القواعد
وھذا . الناظمة للعالقات التجارية

مايقتضي تحديد المركز القانوني
للتاجر ومتجره، وكذلك التمييز
مابين األعمال التجارية والمدنية

 .وحجيتھا القانونية

استيعاب المبادئ األساسية 
للعمل التجاري وخصائصه، 

وتكوين الدارس للتخصص في 
ھذا المجال الحيوي من النشاط 

تصادي والذي ترتكز عليه االق
الدول في بناء قدراتھا المادية 

ونمو اقتصادھا، وتسوية 
  .المشكالت الناجمة عنھا

  

التعريف بالقانون التجاري  -
  وتطوره

مصادر القانون التجاري  -
  وتطبيقاته

  األعمال التجارية وأنواعھا -
المركز القانوني للتاجر  -

  ومسؤوليته
  للمتجرالطبيعة القانونية  -
  التصرفات الواردة على المتجر -
 السجل التجاري -

 ٢القانـون التجاري
الشركات التجارية

يتضمن القانون التجاري بعض
القواعد المتعلقة بتنظيم الشركات،
سواء من حيث تعريفھا وشروط

تأسيسھا وانحاللھا وتحولھا
واندماجھا وتصفيتھا، وإدارتھا
.تھاوالمسؤولية الناجمة عن تصرفا

تمكين الدارس المتالك القدرة 
على صياغة عقد الشركة 

والتمييز ما بين الشركة 
التجارية وغيرھا من األنواع 

األخرى للشركات، وكذلك 
استخالص مجموعة الحقوق 

وااللتزامات المترتبة على عقد 
الشركة، مما يمھّد السبيل أمام 

رجل األعمال والمساھم 
والمحامي في اختيار ماھو 

 .سب في ھذا المضماراألن

  قانون الشركات التجارية -
  التعريف بالشركة التجارية -
عناصر الشركة وأركانھا  -

  وأنواعھا
  شروط تأسيس الشركة -
  الشخصية االعتبارية للشركة -
  تحول الشركات واندماجھا -
  انحالل الشركات وتصفيتھا -
مسؤولية الشركات عن تصرفاتھا -

   
  الحقوقعمـــيد كليــــة 

  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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 السنة الثانيــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

القانـون الدولي 
 لحقوق اإلنسان

ً يحتوي القانون الدولي العام أحكاما
تلزم الدول باحترام حقوق األفراد
وحرياتھم، ولم يعد ھذا االلتزام
شأناً داخلياً بإمكان الدول التحلل

منه، وإنما أصبح مكفوالً في إطار
وتحتوي الشرعة . القانون الدولي
اإلنسان على عدد الدولية لحقوق

من االتفاقيات والقرارات الدولية
الھادفة إلى بيان ھذه الحقوق

 .وتحديد آليات حمايتھا

إشاعة االھتمام بأھمية احترام 
حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافتھا 

في أنظمة وسلوكيات الدول 
والحكومات، وھذا ما يعّد 

شرطاً إلرساء دولة القانون 
وإعداد جيل مشبع باألخالق 

حترام حقوق اآلخرين وا
ومستعد للدفاع عنھا في 

. المحافل الوطنية واإلقليمية
وھنالك مجموعة من اآلليات 

المناسبة لحماية حقوق اإلنسان 
رغم ضعف فعاليتھا

وخضوعھا لالعتبارات 
 .السياسية والظروف الدولية

التعريف بالقانون الدولي لحقوق  -
  اإلنسان وتطوره

حقوق مصادر القانون الدولي ل -
  اإلنسان

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -
العھود الدولية حول حقوق  -

  اإلنسان
االتفاقيات الحامية لحقوق المرأة  -

والطفل وغيرھم من الفئات 
  األخرى

المواثيق اإلقليمية حول حقوق  -
  اإلنسان

المحكمة األوربية حول حقوق  -
  اإلنسان

دور المنظمات غير الحكومية في -
 قوق اإلنسانحماية ح

القانـون الدولي 
 االقتصادي

يتضمن مجموعة القواعد التي
تحكم إقامة عناصر

والتبادالت التي تتم بين      اإلنتاج
المجاالت االقتصادية العابرة
للحدود وأسس تمويلھا، إضافة

لدور المنظمات الدولية والتكتالت
االقتصادية في نشوء ھذا القانون

النزاعات وترسيخھا وتسوية
الدولية االقتصادية الناجمة عن

 .تفسيرھا وتطبيقھا

إعداد جيل من المختصين 
القانونيين في مجال إدارة 

العالقات الدولية االقتصادية، 
وتأھيلھم للدفاع عن موقف 
. بلدانھم في المحافل الدولية

واكتساب المعرفة القانونية 
الالزمة إلدارة التبادالت 

لنقدية، مما التجارية والمالية وا
يسھم في تمتين التعاون 

االقتصادي بين الدول وتحقيق 
 .الرفاھية المستدامة لشعوبھا

التعريف بالقانون الدولي  -
  االقتصادي

مصادر القانون الدولي  -
  االقتصادي

تطور العالقات الدولية  -
  االقتصادية

  قيود الحماية التجارية -
  تنظيم االستثمارات األجنبية -
مدفوعات وأسعار ميزان ال -

  الصرف
  الشركات متعددة الجنسيات -
  التكتالت الدولية االقتصادية -
  المنظمات الدولية االقتصادية -
تسوية النزاعات الدولية  -

 االقتصادية

  التشريعات
  ٢االجتماعية
 قانون العمل

يتضمن النظام القانوني ألية دولة
مجموعة من التشريعات الناظمة

ينجم عنھا ، لعالقات العمل وما
ودور السلطات العامة في إدارة
ھذه العالقات وممارسة الرقابة
عليھا وتسوية المشكالت الناجمة

 .عنھا

دراسة أبرز األحكام المتعلقة 
بقانون العمل والتأمينات 

االجتماعية والمعرفة القانونية 
بحقوق العامل وصاحب العمل 
والتزاماتھم، ودور مؤسسات 

نقابي في ھذا الدولة والتنظيم ال
الشأن، مما يؤثر في تأمين 

المتطلبات االقتصادية وتحقيق 
العدالة االجتماعية للفرد 

 .والمجتمع

التعريف بقانون العمل ومصادره -
  عقد العمل والعقود المشابھة -
  حقوق العامل والتزاماته -
  حقوق صاحب العمل والتزاماته -
  التنظيم النقابي العمالي -
  المنازعات العماليةتسوية  -
  قانون العمل السوري -
 التنظيم الدولي لعالقات العمل -

  
  عمـــيد كليــــة الحقوق

  الدكتـور ماھــر ملنــدي 
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األحوال 
  ١الشخصية

 الزواج والطالق

تطبَّق أحكام التشريع اإلسالمي على
معظم المسائل المتعلقة بشؤون

األسرة، والتي أوجدت لھا الشريعة
قواعد متكاملة تنسجم مع اإلسالمية

روح العصر وتطور الحياة
والمجتمعات، وخصوصاً فيما يتعلق

باألحوال الشخصية مثل الزواج
والطالق وما يتبع لھا من أمور

 .أخرى

معرفة أھم األحكام التي 
ل إليھا الفقه اإلسالمي  توصَّ

بمذاھبه المختلفة استنباطاً 
للقواعد الناظمة لألحوال 

درھا الشخصية من مصا
الشرعية مثل مسائل الزواج 

والطالق، ومما يمّكن الدارس 
من ممارسة دوره المھني 

كمحاٍم أو قاٍض شرعي في 
تسوية ھذه الموضوعات التي 

تحتاج إلى دراية تخصصية 
 .معّمقة في القانون والشرع

التعريف بقانون األحوال  -
  الشخصية

  تطور قانون األحوال الشخصية -
وال الشخصيةمصادر قانون األح -
نطاق تطبيق قانون األحوال  -

  الشخصية
  أحكام الخطبة والزواج والطالق -
أحكام الوالدة والرضاع  -

  والحضانة
  أحكام التبني واللقيط -
  أحكام العّدة والنسب -
 أحكام النفقة -

 ٣اللغة األجنبية

تتضمن اللغة األجنبية، وبخاصة
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية، العديد

المفردات العامة والمتخصصة  من
والتي أضحت مصطلحات ثابتة
 .ومتعارف عليھا في علم القانون

معرفة قواعد اللغة األجنبية 
وتطوير مھارات التفكير 

واإلطالع على ما أجادت به 
الحضارات األخرى من 

أعمال فكرية وعلمية قد تساعد
في الحصول على المراجع 

والمعلومات المطلوبة في 
راسة القانونية والحياةمجال الد
 .المھنية

  قواعد عامة -
  مھارات عامة -
 مصطلحات قانونية -

 ٤اللغة األجنبية

تتضمن اللغة األجنبية، وبخاصة
اللغتين اإلنكليزية والفرنسية، العديد
من المفردات العامة والمتخصصة
والتي أضحت مصطلحات ثابتة
 .ومتعارف عليھا في علم القانون

اللغة األجنبية معرفة قواعد
وتطوير مھارات التفكير لدى 

الدارس واإلطالع على ما 
أجادت به الحضارات األخرى

من أعمال فكرية وعلمية قد 
تساعده في توسيع مداركه 
والحصول على المراجع 
والمعلومات المطلوبة في 

مجال دراسته الحقوقية وحياته
 .المھنية

  قواعد عامة -
  مھارات عامة -
 نونيةمصطلحات قا -

   
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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 السنة الثالثــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

  ٣القانـون المدنـي
  أحكام االلتـزام

  

تتطلب دراسة مصادر االلتزامات
المدنية، شرح أھم األحكام المتعلقة
بنشوء االلتزام وتحديد خصائصه

وأوصافه وقواعد تعديله وحاالت انتقاله
 .وانقضائه واآلثار الناجمة عن تنفيذه

القانونية  اإلحاطة بالقواعد
الناظمة لاللتزامات المدنية وما 

ينجم عنھا من مسائل عملية 
تتعلق بحركة االلتزام في مرحلة
ما بعد نشوئه، وھذا ما يسھم في 
معالجة العديد من المسائل التي 

تحتاج إلى إلمام واسع بأحكام 
 .االلتزام وآثاره

  نشوء االلتزام وانتقاله -
خصائص االلتزام  -

  وأوصافه
  ل االلتزام وأطرافهمح -
  تنفيذ االلتزام وانقضائه -
  تعديل االلتزام وآثاره -
 حواالت الحق والدين -

  ٤القانـون المدنـي
اة  العقـود المسـمَّ

تتمحور النظرية العامة لاللتزامات حول
فئة رئيسية من العقود تحوم حولھا بقية
االلتزامات األخرى، وتسمى ھذه الفئة

الشائعة وأھمھا عقود بالعقود المسّماة أو
 .البيع واإليجار والمقايضة

دراسة األحكام األساسية للعقود 
المسّماة وفھم اآللية القانونية التي

تحكم إجراءات عقدھا وتفسير 
أحكامھا وكيفية تنفيذھا وتسوية 
المنازعات الناجمة عنھا، وھذا 

مايشكل ضرورة محتمة لكل 
مھتم في ھذا المجال وذي 

 .ومھنيةمصلحة علمية

  مفھوم العقود المسّماة -
  أحكام عقد البيع وآثاره -
  أحكام المبيع وآثاره -
  مفھوم الثمن والوفاء به -
  أحكام الغبن في البيع -
  أحكام عقد اإليجار وآثاره -
أحكام عقد المقايضة وآثاره -

الحقوق العينية 
 األصليـة

يتفّرع من أحكام النظرية العامة
حقوق عينية، لاللتزامات ممارسة

تنصب على األشياء واألموال سواء
وللحق . أكانت عقارات أم منقوالت

العيني األصلي خصائص محددة ضمن
إطار النظرية العامة للحيازة، وأھمھا

 .مايتعلق بحقوق الملكية

اكتساب المعرفة القانونية بطرق
اكتساب الملكية وصياغة 

عقودھا وإدارتھا، إضافة لبيان 
الخاصة بالملكية بعض األحكام

مثل تملك األجانب للعقارات 
وتملك العقارات الزراعية 

والحدودية وغيرھا من المسائل 
األخرى المتصلة بحق الملكية، 
وھي أمور ال بّد لدارس القانون 

من استيعابھا كي يستطيع 
ممارسة دوره في إطار العمل 

 .القانوني

التعريف بالحق العيني  -
  وخصائصه

  مة للحيازةالنظرية العا -
حق الملكية وخصائصه  -

  وقيوده
  مفھوم المنقول وأنواعه -
  مفھوم العقار وأنواعه -
  أحكام الملكية الشائعة -
أسباب كسب الملكية  -

  ونزعھا
حقوق السطحية والوقف  -

  واإلجارة
الحقوق والدعاوى العقارية -

القانون الدولي 
 باللغة اإلنساني
 األجنبية

القانونية  يتضمن مجموعة القواعد
الھادفة إلى حماية حقوق اإلنسان

واألعيان المدنية في أثناء النزاعات
المسلحة، بما في ذلك تحديد طرق القتال

واألسلحة المحظَّرة وحقوق المدنيين
 .واألسرى والجرحى

تسھم دراسة قواعد القانون 
الدولي اإلنساني في تأصيل ما 

تّم تعلّمه حول حماية حقوق 
رة مراعاتھا في اإلنسان وضرو

أثناء فترة النزاعات المسلحة، 
وكذلك تحقيق فكرة المواءمة ما 
بين التشريعات الوطنية وقواعد 

 .القانون الدولي اإلنساني

تعريف القانون الدولي  -
 اإلنساني وتطوره ومصادره

  مفھوم النزاعات المسلحة -
قواعد حماية األسرى  -

  والجرحى
قواعد حماية المدنيين  -

يان المدنية واألطفال واألع
  ...والنساء

آليات تنفيذ القانون الدولي  -
 اإلنساني

   
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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أصـول المحاكمات 
  ١المدنيـة

 القضاء والدعوى

يتضمن قانون أصول المحاكمات جميع
اإلجراءات المتعلقة بالتنظيم القضائي

وھو وسير الدعاوى وإصدار األحكام،
بذلك يعد الترجمة العملية للمبادئ

والقواعد القانونية التي تستند إليھا جميع
المحاكمات سواء أمام القضاء المدني أو
لدى بعض الھيئات القضائية مثل تلك
 .المختصة بالنظر في منازعات العمل

تأصيل المعرفة باألحكام 
الناظمة للقانون على الصعيد 

يمكن وال . اإلجرائي والعملي
ألي كان وخصوصا ألولئك 

الذين يمتھنون المجال الحقوقي
كالقضاة والمحامين، متابعة 

دربھم المھني بنجاح دون 
التمكن من معرفة أصول 

المحاكمات ومتابعة إجراءاتھا،
كونھا تشكل شرطاً الزماً من 
أجل التطبيق العملي لمبادئ 

القانون وقواعده ولتسوية 
المنازعات الناجمة عن 

 .يرھا وتطبيق نصوصھاتفس

التعريف بقانون أصول  -
  المحاكمات

  التنظيم القضائي والقضاة -
التعريف بالدعوى  -

  وخصائصھا
أنواع الدعاوى وشروط  -

  قبولھا
  نظرية االختصاص -
نظرية المحاكمة وعوارضھا -
الطلبات والدفوع في الدعوى -
اإلدخال والتدخل في الدعوى -
  وقف الخصومة وانقطاعھا -
التنازل عن الدعوى أو الحق -
 أصول اإلثبات والبينات -

أصول المحاكمات 
  ٢المدنيـة

 األحكام والطعن

يحتوي قانون أصول المحاكمات
باإلضافة إلى األحكام المتعلقة بالبنيان

القضائي وسير الدعوى وأصول
المحاكمة، نصوصاً أخرى تتعلق

باألحكام القضائية، سواء ما يختص
بمسألة إجراءات إصدار األحكام منھا

أو طرق الطعن فيھا أو باآلثار الناجمة
 .عنھا

إن دراسة نظرية األحكام 
القضائية ضمن نطاق قانون 

أصول المحاكمات، تعّد مسألة 
مھمة لقضاة ومحامي 

المستقبل، كي يتمكنوا من 
الوصل مابين النظرية والواقع،

ومابين المبادئ القانونية 
ا ينير لھم درب وتطبيقاتھا، مم

النجاح في مسيرتھم العلمية 
 .والمھنية

  نظرية األحكام القضائية -
  تعريف الحكم وأنواعه -
  أصول إصدار األحكام -
  طرق الطعن في األحكام -
  اآلثار القانونية لألحكام -
  مخاصمة قضاة الحكم -
مخاصمة قضاة النيابة العامة -
 الوكالة بالخصومة والتنصل -
حكيم وإجراءاتھاخصومة الت -

أصـول المحاكمات 
  ١الجزائية

 الدعوى الجزائية

ال يكفي اإللمام بما يتضمنه قانون
العقوبات من أحكام تتعلق بتعريف

الجرائم والعقوبات، وإنما ال بدَّ كذلك
من شرح مجموعة القواعد اإلجرائية
الستيفاء حق الدولة في فرض العقاب،

وحق الضحايا من الحصول على
 .التعويض

التعريف بإجراءات تحريك 
الدعاوى ومباشرتھا أمام 
القضاء الجزائي، وكذلك 

بأصول تحريك الدعوى المدنية
التابعة لدعوى الحق العام، 
ومما يؤمن تطبيق األحكام 

الناظمة للجرائم وفرض 
العقوبات من قبل السلطات 

المختصة في الدولة ومعرفة 
.أصول سير الدعاوى الجزائية

عريف بقانون أصول الت -
المحاكمات الجزائية 

  وخصائصه
العالقة ما بين قانون أصول  -

المحاكمات الجزائية وقانون 
  أصول المحاكمات المدنية

العالقة مابين قانون أصول  -
المحاكمات الجزائية وقانون 

  العقوبات
الحق (الدعوى الجزائية  -

  )العام
الحق (الدعوى المدنية  -

 )الشخصي

  كليــــة الحقوقعمـــيد 
  الدكتـور ماھــر ملنــدي
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 السنة الثالثــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

أصـول المحاكمات 
  ٢الجزائية

 القضاء الجزائي

يتطلَّب السير بالدعوى الجزائية إلى
تنظيم قضائي يتميَّز في بنيانه العام

وإجراءاته عن ذاك المعمول به سواء
أمام القضاء المدني أو اإلداري، وكذلك

استيعاب مفھوم الضابطة العدلية
وأصول التحقيق واإلحالة وآليات

 .المحاكمة وطرق الطعن

إن معرفة أسس التنظيم القضائي 
الجزائي وإجراءات التحقيق 

والمحاكمة، يوفِّر لدى القاضي 
والمحامي والمّدعين والضحايا، 

اإلطار القانوني لتحصيل 
مايرونه حقاً في أثناء السير 

بالدعوى، ويؤمن حق الدولة في 
فرض العقاب، وحقوق الضحايا 

ويض في الحصول على التع
 .المناسب

  التنظيم القضائي الجزائي -
االختصاص القضائي  -

  الجزائي
المحاكم الجزائية العادية  -

  واالستثنائية
قضاة التحقيق واإلحالة  -

  والمحاكمة
  الضابطة العدلية -
قواعد اإلثبات في الدعوى  -

  الجزائية
طرق الطعن في الدعوى  -

  الجزائية
  طلب إعادة المحاكمة -
 األحكام الجزائيةتنفيذ  -

  ٣القانون التجاري
 األسناد التجارية

تتطلب استمرارية العالقات التجارية
إجراء بعض التحويالت المالية بواسطة

تبادل األسناد التجارية والتي اتسع
وھذا مايقتضي معرفة. نطاق العمل بھا

النظام القانوني لألسناد التجارية وآلية
 .اإصدارھا والتعامل بھا وآثارھ

تساعد معرفة النظام القانوني 
لألسناد التجارية وتمييزھا عن 
األسناد األخرى في بيان مدى 

فائدة التعامل بھا وتأمين االنتظام 
والسرعة في إجراء التعامالت 
التجارية، مما يسمح باكتساب 

الخبرة القانونية التي يحتاج إليھا 
رجال األعمال والتجار 

 والصيارفة وعمالئھم، وغيرھم
ممن يعلمون في المجال 

 .الحقوقي

  تعريف األسناد التجارية -
خصائص األسناد التجارية -
  وظائف األسناد التجارية -
  أنواع األسناد التجارية -
النظام الدولي لألسناد  -

  التجارية
السند ألمر والشيك وسند  -

  السحب
ضمانات الوفاء باألسناد  -

  التجارية
أحكام التقادم في األسناد  -

 التجارية

 القضاء اإلداري

تكمن أسباب نشوء المنازعات اإلدارية
في االختالف حول تفسير مصادر

القانون اإلداري من قوانين ومراسيم
وتتم تسوية . وقرارات وعقود إدارية

ھذه المنازعات بطرق مختلفة أھمھا
اللجوء إلى القضاء اإلداري، الذي
يتميّز بخصوصية بنيانه التنظيمي

صاته وطرق مراجعته وأصولواختصا
 .المرافعات لديه ونفاذ أحكامه

إن دراسة تنظيم القضاء اإلداري 
واختصاصاته وآلية عمله يفسح 
المجال لكل مھتم وذي مصلحة 
باستيعاب فكرة وجود مثل ھذه 
المؤسسة القضائية المتخصصة 
بالنظر في المنازعات اإلدارية 

وأھمية عملھا، إضافة لتقويم 
ة العامة من خالل نشاط اإلدار

ممارسة الرقابة على تصرفاتھا، 
ومما يحقق المصلحة العامة 
ويضمن حقوق األفراد وفقاً 

لقواعد القانون العام في فض 
 .المنازعات

آلية الرقابة على أعمال  -
  اإلدارة

مسؤولية اإلدارة عن  -
  أعمالھا

التعريف بالقضاء اإلداري  -
  وتطوره

خصائص القضاء اإلداري -
  مصادر القضاء اإلداري -
  التنظيم القضائي اإلداري -
اختصاص القضاء اإلداري -
د والمزدوج -  القضاء الموحَّ
دعاوى اإللغاء والقضاء  -

  الكامل
أصول المحاكمات اإلدارية -
 تنفيذ األحكام اإلدارية -

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي

  
  
  
  



 

 

  السوريةالجمھورية العربية  
  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 

  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق
  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص

   
 السنة الثالثــــــة

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

  ١المالية العامة
اإليرادات والنفقات

. المالية مع تطور المجتمعاتنشأ علم
ولھذا كان ال بدَّ من إقرار التشريعات

الالزمة لتحصيل إيرادات الدولة
وتأمين النفقات الضرورية من أجل
ضمان استمرارية عمل المرافق
العامة وأداء الخدمات للمواطنين

والنھوض بعملية التنمية االقتصادية
 .واالجتماعية

تساعد دراسة علم المالية 
عامة بجوانبھا المختلفة في ال

تكوين كادر يستطيع اإلسھام 
في وضع نظام قانوني متكامل

بھدف تالفي الثغرات في 
تأمين اإليرادات العامة للدولة 
وفق مبادئ العدالة الضريبية، 

وتوجيه النفقات العامة نحو 
تحقيق مصلحة الوطن 

 والمواطن،

التعريف بعلم المالية العامة  -
  وتطوره

  علم المالية العامة خصائص -
  القوانين المالية في سورية -
إيرادات الدولة من الضرائب  -

  والرسوم
  إيرادات الدولة شبه الضريبية -
  إيرادات الدولة النقدية -
  إيرادات الدولة من أمالكھا -
  إيرادات الدولة من القروض -
 النفقات العامـــة -

  ٢المالية العامة
 الموازنة العامة

المالية العامة إحدى أھم أدوات تعدُّ 
الدولة في ضمان سير المرافق العامة
وأداء خدماتھا وتأمين متطلبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية وبما تفرزه

من آثار سواء على الصعيد الداخلي أو
 .فيما يتعلق بصالت الدولة الخارجية

تكوين كادر قانوني باستطاعته
تحديد األسس العامة التي 

تضمن إعداد موازنة عامة 
متكاملة للدولة وفق المبادئ 

المستقرة في علم المالية العامة
كمبدأ شمول الموازنة 

ووحدتھا وانتظامھا، وبما 
يؤمن اإليرادات المالية الكافية

  .لصرف النفقات العامة
  

  مفھوم الموازنة العامة للدولة -
  مبدأ سنوية الموازنة العامة -
  الموازنة العامةمبدأ وحدة  -
  مبدأ شمول الموازنة العامة -
  مبدأ توازن الموازنة العامة -
  مبدأ تخصيص النفقات -
مراحل إعداد الموازنة  -

  وإقرارھا
الرقابة على تنفيذ الموازنة  -

 العامة

القانون الدولي 
  ١الخاص

الجنسية والمركز 
 القانوني لألجانب

يتميّز القانون الدولي الخاص بتعدد
مصادره وتباين قواعده كونھا ترتكز
إلى مختلف فروع القانون، إضافة

لتنوع موضوعاته مثل تنازع القوانين
واالختصاص القضائي الدولي،
وأحكام الجنسية وتحديد المركز

 .القانوني لألجانب

تسھم دراسة المسائل الناجمة 
عن موضوع الجنسية وتحديد 
المركز القانوني لألجانب، في

يعة الرابطة التي تصلبيان طب
المواطن بدولته وبما يضمن 

حفظ حقوقه وأداء واجباته 
سواء بمواجھة الدولة التي 
ينتمي إليھا أو حينما يكون 

شخصاً أجنبياً في حال وجوده 
 .على إقليم دولة أجنبية

التعريف بالقانون الدولي  -
  الخاص

  النظرية العامة للجنسية -
اطرق اكتساب الجنسية وفقدانھ -
  فقدان الجنسية والتجريد منھا -
  أحكام التجنس وآثاره -
  مشكلة تنازع الجنسيات -
االختصاص في منازعات  -

  الجنسية
  المركز القانوني لألجانب -
 قانون الجنسية السوري -

األحوال 
  ٢الشخصية

علم الفرائض 
 والتركات

يستمد قانون األحوال الشخصية
أحكامه لدى معظم الدول اإلسالمية
ومنھا سورية، من مصادر التشريع
اإلسالمي الناظمة لشؤون األسرة

والمجتمع والفرد، مثل علم الفرائض
 .والميراث أو التركات

توفّر دراسة مسائل التركات 
المنصوص عليھا في قانون 

األحوال الشخصية، في 
اكتساب المعرفة القانونية 

الالزمة سواء لدى القضاة أو 
أن المحامين أو أصحاب الش

وذوي المصلحة، من أجل 
 .حفظ حقوق الورثة وغيرھم

التعريف بعلم الفرائض  -
  والتركات

  أحكام الميراث وأركانه -
  استحقاق الميراث وموانعه -
  أنواع اإلرث والورثة -
مسائل اإلرث وطرق وضعھا  -

  وتصحيحھا
المناسخات والتخارج في  -

 اإلرث
  

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  ماھــر ملنــديالدكتـور 

   
   
  



 

 

   
  الجمھورية العربية السورية 

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   
   

 السنة الرابعـــــة
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

الحقوق العينية 
 التبعية

يتفرع عن الحقوق العينية األصلية
وخصوصاً حق الملكية، حقوقاً تبعية

تتطلب دراية علمية بأحكامھا
القانونية، مثل حقوق الرھن

واالمتياز وغيرھا من الحقوق التبعية
 .األخرى

تساعد معرفة األحكام القانونية 
للحقوق العينية التبعية في معالجة 

الناجمة عنھا سواء في المشكالت
الحياة الشخصية أو المھنية، وبما 

يتالءم مع طبيعة المعامالت 
المدنية ويعّزز الضمانات القانونية

 .ألصحاب الحقوق

  التأمينات العينية الحيازية -
  التأمينات العقارية االتفاقية -
  التأمينات القانونية الجبرية -
حقوق الرھن والوقف  -

  واالمتياز
  النتفاع واالرتفاقحقوق ا -
  

 أصول التنفيذ

يتضمن قانون أصول المحاكمات،
إضافة لقواعده المتعلقة بالتنظيم

القضائي وسير الدعاوى، مجموعة
أخرى من القواعد الناظمة ألصول
اإلثبات وإجراءات تنفيذ األحكام
القضائية وغيرھا من الصكوك
 .األخرى ذات اإلبراء القانوني

أصول تنفيذ ال بدَّ من معرفة
األحكام القضائية وغيرھا من 
الصكوك القانونية، كي يتسنى 

معالجة الكثير من المسائل التي قد
تعترض الحياة الشخصية ولكونھا
ضرورة محتمة لخريجي الحقوق 
من قضاة ومحامين وكتاب عدل 

وضابطة عدلية وغيرھم ممن 
 .يمارسون العمل الحقوقي

  التعريف باألسناد التنفيذية -
  الحجز والحجز االحتياطي -
  التنفيذ على العقار والمنقول -
  التنفيذ على شخص المدين -
األموال التي ال تخضع للتنفيذ -
  إجراءات تحصيل الديون -
  التقسيم بالمحاصة -
  الخصومة في التنفيذ -
 دعوى االستحقاق -

 اإلدارة العامة

تتكون اإلدارة العامة من مجموعة
الوزارات والمؤسسات والھيئات

التابعة للدولة والتي تھدف إلى تأمين
سير المرافق والخدمات العامة

اإلدارة  متطور علوقد . للمواطنين
العامة بشكل ملحوظ لدى معظم

البلدان وخصوصاً في تحديده ألسس
التنظيم اإلداري والصالحيات التي

تمارسھا اإلدارة العامة على
 .المستويات كافة

إن دراسة األحكام القانونية 
الناظمة لعلم اإلدارة العامة، 

تساعد في التمكن من المھارات 
ل اإلدارية وأساليبھا وتحسين العم
اإلداري بما يضمن الممارسة 
الفّعالة للوظيفة العامة ورفع 

معدالت األداء واإلنتاجية، إضافة
لمعالجة مواطن الخلل السلوكي 

ومظاھر الفساد والروتين 
اإلداري، ويحقق االستغالل 
األمثل للموارد االقتصادية 

 .والقدرات البشرية

.علم اإلدارة العامة وتطورھا -
لعامة أجھزة اإلدارة ا -

  ونشاطھا
تنظيم اإلدارة العامة في  -

  سورية
  القيادة اإلدارية وأساليبھا -
  قرارات اإلدارة العامة -
  عمال اإلدارة العامة -
  التأھيل والتدريب اإلداري -
  الروتين اإلداري -
  اإلصالح اإلداري -
  التنمية اإلدارية -
 مفھوم العالقات العامة -

   
   

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي

   
   
  
   
   
   
   
  
  
   
  
  



 

 

  الجمھورية العربية السورية 
  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 

  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق
  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص

   
   

 السنة الرابعـــــة
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

 أصـول الفقــه

تشّكل أصول الفقه علماً بحد ذاتھا
سواء من حيث تعريفھا أو تحديد

معناھا أو بيان أھميتھا، فھي تساعد
في استنباط األحكام النصية

والموضوعية وبيان أسباب االختالف
حول مقاصد التشريع اإلسالمي

 .وقواعده الفقھية

القانونية في تعميق المعرفة
أصول الفقه تمھيداً إلجراء 

المقارنة وتحكيم العقل مابين 
ل إليه  أصول الدين وما توصَّ
القانون الوضعي من قواعد 

ناظمة لمختلف المسائل التي 
تواجه الفرد والمجتمع والدولة، 
 .ويحفظ الحقوق والنظام العام

  الحكم الشرعي وأركانه -
  األلفاظ والمعاني والمقاصد -
رق استنباط القواعد الفقھيةط -
تعليل النصوص والعلل  -

  المؤثرة
الحكم العام والمقيد  -

  والمشترك
قواعد الحظر واإلباحة  -

  ومستثنياتھا
  أحكام العموم والتكرار -
  قواعد النسخ والتقليد -
 قواعد المخالفة والترجيح -

  ٤القانون التجاري
القانون البحري 

 والجوي

القواعد يحتوي على مجموعة
القانونية الناظمة للتجارة في مجال
النقل البحري والجوي لألشخاص
والبضائع، إضافة لألحكام المتعلقة

بالحوادث البحرية والجوية وما ينجم
عنھا من آثار تقتضي إيجاد حلول
قانونية مالئمة لھا نظراً للطبيعة
الخاصة التي تتميّز بھا التجارة

 .البحرية والجوية

األحكام الرئيسية  إن معرفة
للقانون التجاري البحري 

في دعم   والجوي، يسھم
المعلومات القانونية المتلقاة في 
مجال القانون التجاري البري، 

والتمكن من معرفة القواعد 
الناظمة لعمل ھذين المرفقين 

الحيويين بما يخدم البيئة 
التجارية، الوطنية والدولية، 

ويساعد في تسوية الكثير من 
نازعات المتعلقة بالنقل الم

 .البحري والجوي

التعريف بالقانون البحري  -
  والجوي

مصادر القانون البحري  -
  والجوي

أحكام المالحة البحرية  -
  والجوية

النظام القانوني للسفن  -
  والطائرات

النظام القانوني للموانئ  -
  والمطارات

  عقد النقل البحري والجوي -
عقد التأمين البحري والجوي -
أحكام التصادم البحري  -

  والجوي
  نظام المساعدة واإلنقاذ -
 البيوع البحرية والجوية -

 التشريع الضريبي

يرتبط وجود الضريبة باعتبارھا
المورد المالي األساسي للدولة،
ولكل . بتنظيم المجتمعات وتطورھا

دولة نظامھا الضريبي الذي يتالءم
مع فلسفتھا االقتصادية واالجتماعية،

ما يقتضي دراسة األسس القانونية م
التي يستند إليھا النظام الضريبي وما
 .يتفرع عنه من مسائل قانونية مھمة

إدراك فحوى النظام الضريبي 
ومدى مالئمة لطبيعة النظام القائم

والبيئة المحلية والدولية، وبيان 
مدى الفائدة من فرض الضرائب 

والرسوم وآثارھا اإليجابية 
ر ثغرات إقرارھا والسلبية وسب

وتحصيلھا، تمھيداً للتعامل 
القانوني مع المشاكل الضريبية 

ضمن إطارھا اإلداري 
 .والقضائي

مفھوم النظام الضريبي  -
  وتطوره

 خصائص التشريع الضريبي -
  البيئة الضريبية -
  اإلدارة الضريبية -
  االتفاقيات الضريبية -
النظم الضريبية الرئيسية في  -

  العالم
  النظام الضريبي في سورية -
  أنواع الضرائب والرسوم -
طرق تحصيل الضرائب  -

  والرسوم
تسوية المنازعات الضريبية -

  
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي

  
  



 

 

  
  الجمھورية العربية السورية 

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  جامعة دمشقتوصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   

 السنة الرابعـــــة
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

القانون الدولي 
  ٢الخاص

  تنازع القوانين
  واالختصاص

 القضائي الدولي

تثير عالقات األفراد المشتملة على
عنصر أجنبي مسألة تسوية التنازع

ما بين القوانين الوطنية
واالختصاص القضائي الدولي،
ولھذا فقد أوجد الفكر الحقوقي
قواعد إسنادية تساعد في تحديد

القانون واجب التطبيق والمحكمة
 .المختصة بشأنھا

اإللمام بالقواعد اإلسنادية التي 
تحكم تسوية مسألة التنازع 
مابين القوانين الوطنية أو 
لدولي، االختصاص القضائي ا

مما يساعد على اكتساب 
المعرفة في تسوية المنازعات 
المختلطة التي تمتزج فيھا عدة 

تشريعات متباينة وتتطلب 
معرفة قانونية واسعة في طرق

 .تسويتھا

  مفھوم تنازع القوانين وتطوره -
تنازع القوانين في التشريع  -

  المقارن
  قواعد االسناد وخصائصھا -
  تنازع القوانينالتكييف في نظام  -
  أسباب اإلحالة ونطاق تطبيقھا -
أثر النظام العام على تنازع  -

  القوانين
قواعد االسناد في التشريع  -

  السوري
تنازع االختصاص القضائي  -

  الدولي
 تنفيذ األحكام والسندات األجنبية -

التشريعات 
 المصرفية

يشّكل القطاع المصرفي الوسيط
دية الضروري للفعاليات االقتصا

في إجراء تحويالتھا المالية، والقوة
الفاعلة في تحريك مسار التجارة

مما . الداخلية والدولية وتنميتھا
يتطلب معرفة أھم التشريعات

الناظمة للعمليات المصرفية ودور
قوانين النقد والتسليف وأنظمة

األسواق المالية في ضبط العمل
 .االمصرفي

تكوين الكادر القانوني المناسب
للعمل في المجال المصرفي، 

والذي يحتاج إلى امتالك 
المعرفة القانونية الالزمة لدى 
القائمين على إدارة المصارف 
والھيئات اإلشرافية أو الرقابية 

وعمالئھم، وذلك من أجل 
تطوير إمكانيات العمل 

المصرفي وإتقان عملياته 
وتالفي ثغرات نظامه القانوني 
.خدمة لتطور االقتصاد الوطني

  ماھية التشريعات المصرفية -
  التعريف بالقطاع المصرفي -
النظام القانوني لألعمال  -

  المصرفية
أحكام الرقابة على أعمال  -

  المصارف
  الحسابات والحواالت المصرفية -
  االعتمادات المستندية -
  الودائع والقروض والكفاالت -
  اليطاقات المصرفية -
  االئتمان المصرفي -
 األسناد التجاريةخصم  -

علم اإلجرام 
 والعقاب

يتطرق إلى ظاھرة الجريمة
والعقاب عبر تفسير السلوك

اإلجرامي وأسباب ارتكاب الجرائم
وطرق مكافحتھا، وكذلك تحديد

صور العقاب ووسائل التعامل مع
المجرمين والسجناء

الالحقة على تنفيذ   والرعاية
 .العقوبة

اإلسھام في مواجھة الظاھرة 
إلجرامية ومرتكبيھا أو للعمل ا

في مجال تحقيق العدالة 
الجزائية سواء كقاض أو 

أو لدى الضابطة العدلية   محام
أو في السجون أو معاھد 

اإلصالح أو في حقل البحوث 
 .والدراسات الجزائية

  التعريف بعلم اإلجرام والعقاب -
  نظريات علم اإلجرام والعقاب -
السلوك اإلجرامي وطرق  -

  معالجته
  دور المؤسسات العقابية -
 التدابير االحترازية واإلصالحية -
التدابير الوقائية الكاشفة للسلوك  -

 االنحرافي

باللغة   الدبلوماسية
 األجنبية

تطورت العالقات الدبلوماسية
والقنصلية بشكلھا التقليدي المستند
إلى األعراف، قبل تقنين قواعدھا

ة لتبادل في اتفاقيتي فيينا الناظم
البعثات وبيان مھامھا وواجباتھا

والحصانات واالمتيازات
 .الدبلوماسية

يسھم اإللمام بالقواعد القانونية 
الناظمة للعالقات الدبلوماسية 

والقنصلية في تكوين كادر 
قانوني بإمكانه فھم طبيعة ھذه 
العالقات وأھميتھا والعمل على

تطويرھا، وخصوصاً لدى 
ن بالعمل فيأولئك الذين يرغبو

المجال السياسي والدبلوماسي 
 .والقنصلي

التعريف بالعالقات الدبلوماسية  -
  والقنصلية وتطورھا

الھيئات الدبلوماسية والقنصلية  -
  ومھامھا وواجباتھا

االمتيازات والحصانات  -
  الدبلوماسية والقنصلية

انتھاء المھام الدبلوماسية  -
 والقنصلية

   
  الحقوقعمـــيد كليــــة 

  الدكتـور ماھــر ملنــدي
   



 

 

   
   
   
  الجمھورية العربية السورية 

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  توصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في جامعة دمشق

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   

 )السنة الرابعة(المقررات االختيارية 
 )الخـاصمجموعة القانون (

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

  قانـون العالقات
 الزراعية

ً يؤدي القطاع الزراعي دوراً مھما
ولھذا . في دعم االقتصاد الوطني

ال بدَّ من دراسة قوانين العالقات
الزراعية والنظام القضائي
المختص بالنظر في القضايا
 .المتعلقة بالعالقات الزراعية

إن دراسة قانون العالقات الزراعية 
والتشريعات األخرى ذات الصلة، 

تسھم في إعداد جيل قادر على 
المشاركة في تطوير ھذه التشريعات
وما يحفظ حقوق ذوي الشأن ويخدم 

 .حاجات المجتمع ومصالحه

التعريف بقانون العالقات  -
  الزراعية

  قانون اإلصالح الزراعي -
  الزراعيةقانون الملكية  -
عقود المزارعة والمغارسة -
  أحكام االستثمار الزراعي -
تسوية الخالفات الزراعية -

قانون التأمينات 
 االجتماعية

يتضمن مجموعة القواعد الھادفة
إلى حماية العامل من بعض

الحاالت الطارئة والمخاطر التي
يتعرض لھا من خالل أداء عمله،
والمؤسسة المكلفة بإدارة شؤون

 .التأمينات االجتماعية

تسھم دراسة أحكام التأمينات 
االجتماعية في بيان حقوق 

والتزامات األطراف المعنية وإشاعة
ثقافة التأمين االجتماعي وتحقيق 

االستقرار واألمان االجتماعي 
 .والتطور االقتصادي

ماھية التأمينات االجتماعية -
الفئات المشمولة والمستثناة -
مولة الحاالت المش -

  والمستثناة
االشتراكات والتعويضات  -

  والمعاشات
مؤسسة التأمينات  -

  االجتماعية
 نظام الجزاءات -

اإلثبات في المواد 
 المدنية والتجارية

يتضمن مجموعة القواعد
واإلجراءات الناظمة الستقصاء
األدلة والقرائن والشھادة وغيرھا
من العناصر التي تساعد الضابطة

ائية في تحري العدلية والقض
الحقيقة والحكم بشأنھا، وھذا
القانون يشكل جزءاً أساسياً
ومتميزاً من قانون أصول

 .المحاكمات

معرفة األحكام الناظمة لإلثبات 
والبينات سواء على الصعيد 

.الموضوعي أو اإلجرائي أو العملي
إذ ال يمكن ألولئك الذين يمتھنون 

العمل في مجال المالحقة والتحقيق 
ي السلك القضائي التوصل إلى أوف

الحقيقة بصدد الجرائم المنظورة من 
قبلھم دون معرفة تامة بأصول 
 .تقّصي وسائل اإلثبات والبينات

التعريف بقانون اإلثبات  -
  والبينات

تطور أصول اإلثبات  -
  والبينات

القواعد العامة ألصول  -
  اإلثبات والبينات

  األدلة الكتابية -
  الكتابيةاألدلة غير  -
  الشھادة واإلقرار -
  القرائن واليمين -
 المعاينة والخبرة -

 التأميـن

انتشرت ظاھرة التأمين نتيجة
التطور الحاصل في التفكير

التجاري وازدياد الوعي بأھمية
التأمين الذي يشكل بحّد ذاته عمالً
ذو طبيعة قانونية، وخصوصاً ما

يتعلق بعقد التأمين والدعاوى
 .نهالناجمة ع

إن دراسة األحكام الناظمة لعقد 
التأمين وتحديد حقوق والتزامات 

األطراف المعنية يسھم في ترسيخ 
فكرة التأمين وانتشارھا والتعامل 

وھذا يتطلب إعداد كادر . معھا
قانوني مؤھل للتعامل مع ظاھرة 
 .التأمين وإيجاد نظام مناسب لھا

 التعريف بالتأمين وتطوره -
  نتشريعات التأمي -
  شركات التأمين -
عقد ومحل التأمين  -

  وأطرافه
حقوق والتزامات األطراف -
  األقساط والتعويضات -
 دعوى التأمين -

   
  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي

   
   
   
  
  



 

 

  الجمھورية العربية السورية 
  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 

  الحقوق في جامعة دمشقتوصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية
  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص

   
 )مجموعة القانون الجــزائي(الســنة الرابعـة 

 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

   
قانون العقوبات 

 العسكري

يتضمن مجموعة القواعد
الموضوعية واإلجرائية في مجال

والمحاكمة عن الجرائم التحقيق
العسكرية، وھذا يتطلب تحديد

مفھوم الجريمة العسكرية
وأنواعھا وبيان أصول
 .المحاكمات العسكرية

تساعد دراسة أحكام قانون 
العقوبات وأصول المحاكمات 

العسكرية في تكوين كادر قانوني
بإمكانه التعامل مع التنظيم 

القضائي العسكري ومعرفة 
اوى إجراءات سير الدع

ومتابعتھا أمام المحاكم
العسكرية، آخذين بالحسبان 

اختالف بعض أحكامھا عن تلك 
المنصوص عليھا في قانون 

 .العقوبات العام

التعريف بقانون العقوبات العسكري -
التعريف بأصول المحاكمات  -

  العسكرية
  ماھية الجرائم العسكرية وأنواعھا -
  التحقيق في الجرائم العسكرية -
  ظيم القضائي العسكريالتن -
أصول الدعاوى أمام القضاء  -

  العسكري
أصول المحاكمة أمام القضاء  -

  العسكري
  األحكام القضائية العسكرية -
 العقوبات العسكرية وأنواعھا -

قانون العقوبات 
 االقتصادي

تختلف الجرائم االقتصادية
بأركانھا والعقوبات المقررة
بشأنھا عن الجرائم األخرى،

يتشدَّد المشرع في تحديد حيث 
طرق مكافحتھا و المسؤولية

 .الجزائية الناجمة عنھا

يسھم اإللمام بالقواعد
الموضوعية واإلجرائية التي 

يتضمنھا قانون العقوبات 
االقتصادي في فھم الطبيعة 

الخاصة لھذه الفئة من الجرائم 
الخطرة على البنيان االقتصادي 
واالجتماعي للدولة والمجتمع، 

ا يمھِّد السبيل نحو تكوين مم
كادر قانوني بإمكانه التعامل 

 .تجاھھا ومكافحتھا

التعريف بقانون العقوبات  -
  االقتصادي

التعريف بالجريمة االقتصادية  -
  وأركانھا

  أنواع الجرائم االقتصادية -
العقوبات المقررة على الجرائم  -

  االقتصادية
جرائم التموين والتسعير والغش  -

  والتدليس
  جرائم التقليد والتزييف -
  الجرائم الضريبية والجمركية -
 الجرائم التجارية والمصرفية -

قانون األحداث 
 الجانحين

تشّكل ظاھرة جنوح الحدث إحدى
ولذلك ال . المشكالت المستعصية

بدَّ من دراستھا وبيان المسؤولية
الجزائية للحدث ووليه، إضافة

لشرح إجراءات التحقيق
والتدابير المقررة والمحاكمة

 .بشأنھا

تساعد دراسة قانون األحداث 
الجانحين في تكوين كادر قانوني

بإمكانه فھم الطبيعة الخاصة 
لجرائم األحداث التي تتطلّب 

دراية كافية بأسباب جنوح 
الحدث وكيفية التعامل معه في 

أثناء التحقيق والمحاكمة وفرض 
التدابير تجاھه وكيفية تطبيقھا 

 .سات اإلصالحيةلدى المؤس

  التعريف بظاھرة جنوح األحداث -
 التعريف بقانون األحداث الجانحين -
المسؤولية الجزائية لألحداث  -

  وألوليائھم
العقوبات والتدابير اإلصالحية  -

  المقررة لألحداث الجانحين
قضاء األحداث والمؤسسات  -

  المساعدة
  إجراءات التحقيق والمالحقة -
قضايا  أصول المحاكمات في -

  األحداث
الحماية المقررة لألحداث الجانحين -

 تسليم المجرمين

يتضمن مجموعة القواعد
واإلجراءات بخصوص تسليم
المجرمين، إضافة لإلجراءات
القضائية حول مكافحة اإلجرام

 .العابر للحدود

تكوين الدارس ضمن إطار 
مكافحة الظاھرة اإلجرامية على 

الصعيد الدولي، كما يؤھله 
للتعامل مع ھذه الظاھرة

ومعالجتھا بما يضمن احترام 
القوانين الوطنية وأحكام القانون 
الدولي بخصوص قمع الجرائم 

العابرة للحدود وأحكام تسليم 
 .المجرمين

  التعريف بمفھوم تسليم المجرمين -
التعاون التشريعي لمكافحة اإلجرام -
  التعاون القضائي لمكافحة اإلجرام -
 إلجرائي لمكافحة اإلجرامالتعاون ا -
  تنفيذ اإلنابات القضائية -
  أحكام تسليم المجرمين -
 مفعول األحكام الجزائية األجنبية -

  عمـــيد كليــــة الحقوق
  الدكتـور ماھــر ملنــدي



 

 

   
  الجمھورية العربية السورية 

  كلية الحقوق/ جامعة دمشق 
  جامعة دمشقتوصيف مقررات الخطة الدراسية لكلية الحقوق في

  م١٠/١٠/٢٠١٦ تاريخ/ ٩٣/ادرة بالقرار الوزاري رقم الص
   
   

 )مجموعة القانون العــــام(الســنة الرابعـة 
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

التشريعات 
 االقتصادية

ھنالك مجموعة من التشريعات
الناظمة إلقامة عناصر اإلنتاج

ورؤوس وتنقالتھا من أشخاص
أموال وسلع وخدمات

واستثمارات، وذلك كي تؤمن
عوامل االستقرار والتنمية
 .االقتصادية واالجتماعية

يعبّر عادة النظام القانوني 
للتعامالت االقتصادية، عن 

إيديولوجية النظام االقتصادي 
ولذلك . واالجتماعي للدولة

فإن اإللمام بھذا النظام، يسھم 
كانه في بناء كادر قانوني بإم

االستفادة من الثغرات إلعداد 
تشريعات تھدف إلى تحقيق 
المستوى المعيشي المناسب 

 .لإلنسان والمجتمع

التعريف بعلم القتصاد واألنظمة  -
  االقتصادية

  خصائص التشريعات االقتصادية -
التشريعات الناظمة لإلنتاج  -

  واالستھالك
التشريعات الناظمة لألسواق  -

  واألسعار
ت الناظمة لالدخارات التشريعا -

  والفائدة
  التشريعات الناظمة لالستثمار -
  التشريعات المالية والنقدية -
التشريعات الناظمة للخطط  -

  االقتصادية
التشريعات الناظمة للتجارة الخارجية -

  التشريع الجمركي
   
   
  

تشكل الرسوم الجمركية مورداً
مالياً أساسياً للدولة وإحدى

الحمائية للتحكم في وسائلھا
. عمليات االستيراد والتصدير
ولكل دولة نظامھا الجمركي

الذي يتالءم مع فلسفتھا
 .االقتصادية واالجتماعية

إدراك فحوى النظام الجمركي
ومدى مالئمته لطبيعة النظام 
القائم والبيئة المحلية والدولية،
وبيان مدى الفائدة من فرض 

الرسوم الجمركية وآثارھا 
يجابية والسلبية وسبر اال

ثغرات إقرارھا وتحصيلھا، 
وذلك تمھيداً للتعامل القانوني 

مع ما ينتج عنھا من مسائل 
وإشكاليات تتطلب تدخالً 

 ً  .إدارياً أو قضائيا

  مفھوم النظام الجمركي وتطوره -
  خصائص التشريع الجمركي -
  اإلدارة الجمركية -
  النظم الجمركية الرئيسية في العالم -
  تنظيم الجمركي في سوريةال -
  تعريف الرسم الجمركي وأنواعه -
  طرق تحصيل الرسوم الجمركية -
  تسوية المنازعات الجمركية -
 االتفاقيات الجمركية -

 اإلدارة المحلية

إن نظام الالمركزية اإلدارية،
يفسح المجال لسكان المناطق من

أجل إدارة شؤونھم المحلية،
 وھذا ما يتطلب دراسة األسس
القانونية لتنظيم اإلدارة المحلية

وتحديد أدواتھا ونطاق
 .صالحياتھا وآثارھا

تسھم دراسة التنظيم القانوني 
لإلدارة المحلية في فھم فحوى

ھذا النمط الديمقراطي من 
التنظيم اإلداري وتكوين كادر
قانوني بإمكانه تطوير عمل 
اإلدارة المحلية، مما يساعد 

على ترسيخ روح العمل 
جماعي لدى مؤسسات ال

الدولة والمجتمع، ويعمِّق 
اھتمام المواطن ببيئته المحلية

 .وإدارة شؤون مجتمعه

  التعريف باإلدارة المحلية وتطورھا -
  أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتھا -
  التشريعات المقارنة لإلدارة المحلية -
  قانون اإلدارة المحلية في سورية -
  أساليب اإلدارة المحلية -
  أجھزة اإلدارة المحلية -
  سلطات اإلدارة المحلية -
صلة األجھزة المحلية بالسلطة  -

  المركزية
 مزايا اإلدارة المحلية وعيوبھا -

 التشريع البـيئي

يتعرَّض المحيط البيئي إلى
مخاطر عديدة، مما يتطلب
البحث عن تشريعات مالئمة

لحمايته وقمع الملوثات
 .والمخالفات الضاّرة بھا

إعداد كادر قانوني بإمكانه 
فھم النظام البيئي وآثار

المخاطر الطبيعية والملوثات 
التي تنال من توازنه، ومن ثم 

البحث عن النظام القانوني 
المناسب لحماية البيئة وقمع 

 .الجرائم البيئية

 ماھية البيئة والنظام البيئي ومخاطره -
  مصادر الملوثات البيئية وأضرارھا -
بالتشريعات البيئية وتطورھاالتعريف  -
قواعد حماية البيئة البرية والمائية  -

  والجوية
  الجرائم البيئية وأركانھا -
 الحماية الدولية للبيئة -
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 )مجموعة القانون الدولـــي(الســنة الرابعـة 
 المفــــردات المخرجـــات المدخــــالت المقـرر

القانون الدولي 
 للتنميـة

يحتوي على مجموعة
القواعد القانونية الھادفة إلى

اإلنسان والدولتأمين حقوق
في مختلف المجاالت

االقتصادية واالجتماعية،
وبما يستجيب لتطلعاتھا في
 .االستخدام األمثل للموارد

إن دراسة ھذا الفرع المستحدث من 
القانون الدولي، يسھم في معرفة آلية

تكوين قواعده التي جسَّدت إرادة 
الدول المھيمنة على مقدرات الدول 

ل حقبة النامية وخصوصاً خال
االستعمار، ومحاوالت الدول النامية

إلعادة صياغة قواعد ھذا القانون 
كي تستجيب لتطلعات شعوبھا في 
 .ممارسة السيادة على مصادرھا

التعريف بالقانون الدولي للتنمية  -
  وتطوره

  مفھوم الدول المتقدمة والنامية -
حقوق الدول وواجباتھا  -

  االقتصادية
المصادر مبدأ السيادة على  -

  الطبيعية
  أسس التنمية المستدامة -
  النظام االقتصادي العالمي -
  تداعيات العولمة والخصخصة -
  الشركات متعددة الجنسيات -
مظاھر التعاون الدولي  -

 االقتصادي

القانون الدولي 
  الجزائي

  

يتضمن مجموعة القواعد
الھادفة إلى قمع الجرائم

الدولية ومعاقبة مرتكبيھا،
سيما ضمن إطار وال

 .المحاكم الجنائية الدولية

تسھم دراسة قواعد القانون الدولي 
الجزائي في إدراك معنى العقاب 

على ارتكاب الجرائم الدولية، مما 
يتطلب دراسة أركان الجرائم 

الدولية وطرق المالحقة والتحقيق 
والمحاكمة سواء على الصعيد 

 .الوطني أو الدولي

ولي الجزائيالتعريف بالقانون الد -
نشأة القانون الدولي الجزائي  -

  وتطوره
  مصادر القانون الدولي الجزائي -
  مفھوم الجريمة الدولية وأركانھا -
  مبدأ االختصاص العالمي -
 المحكمة الجنائية الدولية -

( النطاق الدولي 
بحـار وأنھـار 

 )وفضـاء 

يتضمن مجموعة القواعد
الناظمة الستخدام المصادر
المشتركة من بحار وأنھار
وفضاء، والتي تھدف إلى
االستخدام األمثل للمصادر

 الطبيعية

تسھم معرفة فحوى ھذا القانون في 
بيان حقوق الدول وواجباتھا 

يتفق مع مفھوم السيادة   بما
والحقوق التي تمارسھا الدولة في 
إقليمھا البري والبحري والجوي، 

لعديد والتي أدَّت سابقاً إلى إثارة ا
من المنازعات المھددة للسلم واألمن

 .الدوليين

  قانون البحار -
  قانون المجاري المائية الدولية -
  القانون الدولي لألجواء الوطنية -
  قانون الفضاء الخارجي -
حماية البيئة البحرية والنھرية  -

  والجوية
المسؤولية الدولية عن حماية  -

  البيئة
  

قضايا دولية معاصرة

العالقات الدولية  تكرست
كعلم مستقل حينما اعترفت
الدول بأھمية دراستھا والتي

تتطلب التحليل القانوني
لبعض القضايا الدولية

 .المعاصرة

تساعد دراسة بعض القضايا الدولية
المعاصرة في معرفة القواعد 

المحددة لسياسات الدول الخارجية 
والعوامل المؤثرة فيھا، ومن ثم 

المنھجية مابين  إجراء المقارنة
النظرية والتطبيق بغية تحديد مدى 
شرعية ھذا السلوك أو ذاك ضمن 

 .منظور القانون الدولي ومبادئه

مفھوم العالقات الدولية وتطورھا -
  مفھوم الشرعية الدولية -
  مفھوم األمن الجماعي -
  إدارة األزمات الدولية -
  القضية الفلسطينية -
  اإلرھاب الدولي -
  الخارجيالتدخل  -
 قضايا من الواقع الراھن -
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