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 1انصفحت 

 
  

 ًَىرج وصف انبرَايح األكادًٍَ

 (األكادًٍَ()يراخعت انبرَايح ) انعانٍيراخعت أداء يؤسساث انتعهُى 

 وصف انبرَايح األكادًٍَ 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

            الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 مقرر ضمن البرنامج وصف لكل

 

 خبيؼخ ثبثم انًؤصضخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ انمبَىٌ انمضى اندبيؼٍ / انًشكز  .2

 لبَىٌ سثكبنىسَى اصى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 لبَىٌ سثكبنىسَى اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 انُظبو انذساصٍ   .5
)كىسس نهًشاحم انثبَُخ وانثبنثخ وانشاثؼخ  كىسصبدصُىٌ نهًشحهخ االونً و

 أول+كىسس ثبٍَ(

 ENQA انًؼتًذ   ثشَبيح االػتًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 12/1/2222 تبسَخ إػذاد انىصف  .8

 : أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 ومصادره المتنوعة. كافةتزويد الطمبة بالمعرفة األساسية والمتقدمة في فروع القانون  -1

 الذىنية والعممية وتطوير قدرتيم عمى التعمم.تمكين الطمبة من تطوير مياراتيم  -2

تطوير قدرات الطمبة عمى إجراء البحوث القانونية النظرية والتطبيقية والتعامل مع مصادر المعرفة  -3
 المختمفة واالستفادة من البيانات والمعمومات.
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 ة األساسية.مساعدة الطالب عمى اإللمام بالحقائق والمفاىيم والمبادئ والنظريات القانوني -4
 ترسيخ مفيوم الحقوق، لدى الطالب،عمى المستويين الوطني والدولي. -5
 تييئة الطالب لفيم القواعد القانونية وتفسيرىا وتحميميا وتطبيقيا. -6
 تمكين الطالب من اكتساب ميارات الصياغة القانونية والمرافعة. -7

ي أداء الخدمات القانونية واألنشطة إعداد الخريجين القادرين عمى المساىمة والمشاركة ف -8
 األكاديمية.

 تعميق التزام الطالب بأخالقيات وقيم ممارسة المين القانونية.  -9
 .تنمية قدرة الطالب عمى التفكير القانوني الناقد وحل المشكالت -01

ة بشكل تمكين الطمبة من تطوير ميارات االتصال الكتابية والشفوية وتشجيعيم عمى العمل بفاعمي-00
 مستقل وجماعي وبروح الفريق الواحد واالستفادة من التقنية الحديثة.

 

 

 يخشخبد انتؼهى انًطهىثخ وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .12

 وانفهى انًؼشفخ-أ

 وآثارىا.  ونطاقيا . يتعرف عمى ماىية الحقوق وطبيعتيا، وأنواعيا  -1أ
 بأىمية سيادة القانون واحترام الحقوق.  . يظير وعياً 2أ
 . يتعرف عمى أنواع ووسائل الحماية القانونية لمحقوق.3أ
 . يحمل النصوص القانونية. 4أ
 . يطبق النصوص القانونية.5أ
 . يكتب المذكرات القانونية وصحف الدعاوى بطريقة منيجية سميمة.6أ
 . يصيغ العقود بطريقة قانونية سميمة.7أ
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برام االتفاقيات.. يتفاو 8أ  ض لتسوية المنازعات وا 
جراءاتو.9أ  . يتعرف عمى قواعد التحكيم وا 
 . يناقش الحجج القانونية بطريقة منطقية.01أ
 . يمتزم بأخالقيات وقواعد ممارسة المين القانونية.02أ
 . يترافع باقتدار أمام جيات القضاء المختمفة.03أ
 تراتجيات متنوعة.. يحل المشكالت القانونية مستخدما اس04أ

 انخبصخ ثبنًىضىع  انًهبساد-ة 

 أٌ َىظف انىصبئم االنكتشوَُخ انحذَثخ فٍ يدبل دساصته. – 1ة 

 أٌ َضتؼًم انًُهح انؼهًٍ فٍ انجحث انمبَىٍَ. – 2ة 

 اختُبس انًبدح انمبَىَُخ انًُبصجخ نهىالؼخ انمبَىَُخ و انًطبثمخ نهىصف انمبَىٍَ – 3ة 

       أٌ َتشافغ ػٍ يىكهُه ثدذاسح و ثًب َُضدى يغ أخاللُبد انًهُخ. – 4ة 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 .طشَمخ انًحبضشح 
 .طشَمخ انًُبلشخ 
 .طشَمخ حم انًشكالد 
 ُانؼصف انزهٍُ. خإصتشاتُد 
 ُانتؼذَم انًفبهًٍُ. خإصتشاتُد 

 
 طشائك انتمُُى      

 

 .اختجبس انتؼشف 
  األدواس ) انًحكًخ االفتشاضُخ(.اختجبس تًثُم 
 داالختجبس انًمبنٍ غُش انًحذ. 
 .االختجبساد انمصُشح 
 .ٍاالختجبس انُهبئ 
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 انتفكُش يهبساد-ج

 أٌ َمُى ثًصذالُخ انًؼبندبد انمبَىَُخ نهىلبئغ وانتصشفبد انًختهفخ. -1ج         

 أٌ َضتًغ ثشكم َبلذ نًىالف انتششَؼبد راد انصهخ ثًىضىع انذساصخ. -2ج

 أٌ َدذ ػاللخ ثٍُ انششائغ انمبَىَُخ انًختهفخ. -3ج

 أٌ َمُى خذوي انًؼبندخ انمبَىَُخ نهىلبئغ وانتصشفبد وَمذو انحمبئك انًزػىيخ. -4ج   

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 ُانتفكُش انُبلذ خإصتشاتُد 
 ُانمشاءح انُبلذح خإصتشاتُد 
 ُانتحهُم انضُبلٍ خإصتشاتُد 
 ُانكتبثخ انُمذَخ خإصتشاتُد 
 ُاألصئهخ انتٍ تىنذ األفكبس خإصتشاتُد 

 

 طشائك انتمُُى    

 .اختجبس انتؼشف 
 .)اختجبس تًثُم األدواس ) انًحكًخ االفتشاضُخ 
 داالختجبس انًمبنٍ غُش انًحذ. 
 .االختجبساد انمصُشح 
  انُهبئٍ.االختجبس 

 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادوانًُمىنخ  انًهبساد انؼبيخ-د 

 اٌ َتًكٍ يٍ انتؼهى انمبَىٍَ راتُب -1د

 اٌ َطىس انًهبساد انتمشَشَخ وَظهشهب -2د

 اٌ ًَتهك خجشاد والؼُخ راد تصىساد ادساكُخ -3د

 اٌ َكىٌ نذَه هذف واضح َضؼً نتحمُمه -4د   
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 طشائك انتؼهُى وانتؼهى          

 

 ُانتذسَش انًتًُز خإصتشاتُد 
 ُانتصىس خإصتشاتُد 
 ُانتضبؤل انزاتٍ خإصتشاتُد 

 طشائك انتمُُى          

 

   .اختجبس انتؼشف 
 .)اختجبس تًثُم األدواس ) انًحكًخ االفتشاضُخ 
  دانًحذاالختجبس انًمبنٍ غُش. 
 .االختجبساد انمصُشح 
 .ٍاالختجبس انُهبئ 
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 ثُُخ انجشَبيح  .11

انشهبداد وانضبػبد  .12

 انًؼتًذح
انًضتى

ي / 

 انضُخ

 اصى انًمشس أو انًضبق سيز انًمشس أو انًضبق
انضبػبد 

 انًؼتًذح

   3 القانون الدستوري LaCansti101(3+0) األولى

 دسخخ انجكبنىسَىس 

 تتطهت )س( صبػخ يؼتًذح 
 3 المدخل لدراسة القانون LaIniai102(3+0) األولى

تاريخ القانون وشريعة   LaHilai103(3+0) األولى
 حمورابي 

2  

 صبػخ 83

المدخل لدراسة الشريعة   LaInmli104(2+0) األولى
 االسالمية

2 

 2 عمم االجرام والعقاب  LaSicpi105(2+0) األولى

 1 الحاسوب  LaCompi106(1+2) األولى

 2 حقوق االنسان  LaHurii107(2+0) األولى

 1 المغة العربية     LaPreci108(1+0) األولى

LaIslei109(1+0) األولى المدخل لدراسة القانون    
 بالمغة االنكميزية

1 

 1 حاسبات  LaCompi210(1+2) االولى 

النظريـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة    LaOblii201(3+0) الثانية
 لاللتزامات

3 
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 3 القانون االداري    LaAdlai202(3+0) الثانية

قـــــانون العقوباتمالقســـــم    LaCrlai203(3+0) الثانية
 العام

3 

ــــــــــــــــانون االحــــــــــــــــوال    LaPesti204(2+0) الثانية ق
الزواج الشخصـــــــــــــــــــــــية 

 والطالق (

2 

 2 النظم سياسية   LaPosyi205(1+0) الثانية

والتشــري   الماليــة العامــة   LaFitai206(2+0) الثانية
 لمالي ا

2 

ـــــة    LaAdlei207(1+0) الثانية ـــــانون االداري بالمغ الق
 االنكميزية

2 

 1 المغة العربية  LaArabi208(2+0) الثانية

 2 الحاسوب LaCompi210(1+2) الثانية

 3 العقود المدنية  LaCicoi301(3+0)    الثالثة

 3 القانون الدولي العام    LaPihli302(3+0) الثالثة

مبـــــــــــــــاد  القـــــــــــــــانون    LaCommi303(3+0) الثالثة
 2مكالتجاري

3 

 الثالثة

 

 

LaCrlsi304(3+0)    قـانون العقوبـات م القســم
 الخاص

3 
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ــــــــــــــــانون االحــــــــــــــــوال     LaPswii305(2+0) الثالثة ق
شخصية وصــــــــــــــــــــــــــــايا 

 2مكومواريث(

3 

 3 القضاء االداري  LaAdjui306(2+0) الثالثة

قـــــــــــــــــــانون العمـــــــــــــــــــل     LaLasli307(2+0) الثالثة
 1والضمانمك

3 

ــــدولي بالمغــــة     LaPilei309(1+0) الثالثة القــــانون ال
 االنكميزية

2 

 1 االنساني الدولي القانون LaHumai310(1+0) الثالثة

 3 الحقوق العينية     LaRerii401(3+0) الرابعة

المرافعــات المدنيــة قــانون     LaCpeli402(3+0) الرابعة
 محاماة و 

3 

 3 القانون الدولي الخاص    LaPilai403(3+0) الرابعة

قانون اصول المحاكمـات    LaLacpi404(2+0) الرابعة
 الجزائية

3 

 2 االوراق التجارية    LaCopai405(2+0) الرابعة

 2 المنظمات الدولية    LaInori406(2+0) الرابعة

 2 اصول الفقه االسالمي   LaIsjui407(2+0) الرابعة

 3 قانون التنفيذ   LaPrlai408(1+0) الرابعة
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والطــب  جنــائيالتحقيــق ال  LaCrini409(1+0) الرابعة
 العدلي 

1 

 1 بحث تخرج والتدريب    LaPotri410(1+1) الرابعة

القــــانون التجــــاري بالغــــة  LaColei412(1+0) الرابعة
 االنكميزية

1  

 

 انتخطُط نهتطىس انشخصٍ .13

 .يتمكن من اللغة االنكليزية 
 .يتمكن من الحاسوب 
 .يتمكن من اللغة العربية 
 يتمكن من المحكمة االفتراضية 
 .يتمكن من العيادة القانونية 
  يتمكن من الطب العدلي 
 .يتمكن من قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني 

 انًؼهذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  )وضغيؼُبس انمجىل  .14

 

  يتم القبول وفق معايير وزارة التعميم العالي والبحث العممي عمى وفق منظومة القبول المركزي
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 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .15

 لجنة عمداء كميات القانون
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 يخطط يهاراث انًُهح

 فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى إشارةَرخً وضع 

 انًطهىبت يٍ انبرَايحيخرخاث انتعهى  

 اسى انًقرر ريز انًقرر انسُت / انًستىي

 أساسٍ

أو 

 اختُارٌ

 انًعرفت وانفهى
انًهاراث انخاصت 

 بانًىضىع
 يهاراث انتفكُر

 انًهاراث انعايت وانًُقىنت

) أو( انًهاراث األخري انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 وانتطىر انشخصٍ

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 
 3ج

ج

4 
 4د 3د 2د 1د

يذخم نذراست  LaIniai102(3+0) األونً

 انقاَىٌ

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسٍ

                   

انقاَىٌ     LaAdlai202(3+0) انثاَُت

 اإلدارٌ

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسٍ

                   

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسٍ انعقىد انًذَُت LaCicoi301(3+0) انثانثت

                   

أصىل    LaLacpi404(2+0) انرابعت

انًحاكًاث 

 اندزائُت

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسٍ

                   


