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 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 وشوىنخبِؼخ  اٌّؤصضخ اٌتؼٍُُّخ .1

 لضُ اٌمبٔىْ/ واٌؼٍىَ اٌضُبصُخ وٍُخ اٌمبٔىْ اٌمضُ اٌدبِؼٍ / اٌّشوز .2

 لبٔىْ سثىبٌىسَى اصُ اٌجشٔبِح األوبدٍَّ .3

 لبٔىْ سثىبٌىسَى اصُ اٌشهبدح إٌهبئُخ .4

 صٕىٌ إٌظبَ اٌذساصٍ .5

  اٌّؼتّذ ثشٔبِح االػتّبد .6

  اٌّؤثشاد اٌخبسخُخ األخشي .7

 4/5/2017 تبسَخ إػذاد اٌىصف .8

 : أهذاف اٌجشٔبِح األوبدٍَّ .9

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

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

تطوير قدرات الطمبة عمى إجراء البحوث القانونية النظرية والتطبيقية والتعامل مع مصادر  -3
 المعرفة المختمفة واالستفادة من البيانات والمعمومات.

 مساعدة الطالب عمى اإللمام بالحقائق والمفاىيم والمبادئ والنظريات القانونية األساسية. -4
 عمى المستويين الوطني والدولي. ترسيخ مفيوم الحقوق، لدى الطالب، -5
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 تييئة الطالب لفيم القواعد القانونية وتفسيرىا وتحميميا وتطبيقيا. -6
 تمكين الطالب من اكتساب ميارات الصياغة القانونية والمرافعة. -7

ت القانونية واألنشطة إعداد الخريجين القادرين عمى المساىمة والمشاركة في أداء الخدما -8
 األكاديمية.

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

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

 

 

 ِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّطٍىثخ وطشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ .10

 واٌفهُ اٌّؼشفخ-أ

 وآثارىا.  ونطاقيا . يتعرف عمى ماىية الحقوق وطبيعتيا، وأنواعيا  -1أ
 بأىمية سيادة القانون واحترام الحقوق.  . يظير وعيا  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

برام االتفاقيات.8أ  . يتفاوض لتسوية المنازعات وا 
جراءاتو.9أ  . يتعرف عمى قواعد التحكيم وا 
 . يناقش الحجج القانونية بطريقة منطقية.01أ

 . يمتزم بأخالقيات وقواعد ممارسة المين القانونية.02أ
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 . يترافع باقتدار أمام جيات القضاء المختمفة.03أ
 . يحل المشكالت القانونية مستخدما استراتجيات متنوعة.04أ

 

 ثبٌّىضىع اٌخبصخ اٌّهبساد-ة 

 أْ َىظف اٌىصبئً االٌىتشؤُخ اٌحذَثخ فٍ ِدبي دساصته. – 1ة 

 أْ َضتؼًّ إٌّهح اٌؼٍٍّ فٍ اٌجحث اٌمبٔىٍٔ. – 2ة 

 اختُبس اٌّبدح اٌمبٔىُٔخ إٌّبصجخ ٌٍىالؼخ اٌمبٔىُٔخ و اٌّطبثمخ ٌٍىصف اٌمبٔىٍٔ – 3ة 

 د اٌّهٕخ.أْ َتشافغ ػٓ ِىوٍُه ثدذاسح و ثّب َٕضدُ ِغ أخاللُب – 4ة 

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

 

 .طشَمخ اٌّحبضشح 
 .طشَمخ إٌّبلشخ 
 .طشَمخ حً اٌّشىالد 
 ُاٌؼصف اٌزهٍٕ. خإصتشاتُد 
 ُاٌتؼذًَ اٌّفبهٍُّ. خإصتشاتُد 

 

 طشائك اٌتمُُُ

 .اختجبس اٌتؼشف 
 .)اختجبس تّثًُ األدواس ) اٌّحىّخ االفتشاضُخ 

 داٌّمبٌٍ غُش اٌّحذ االختجبس. 
 .االختجبساد اٌمصُشح 

 .ٍاالختجبس إٌهبئ 
 

 

 اٌتفىُش ِهبساد-ج

 أْ َمُُ ثّصذالُخ اٌّؼبٌدبد اٌمبٔىُٔخ ٌٍىلبئغ واٌتصشفبد اٌّختٍفخ. -1ج
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 أْ َضتّغ ثشىً ٔبلذ ٌّىالف اٌتششَؼبد راد اٌصٍخ ثّىضىع اٌذساصخ. -2ج

 َدذ ػاللخ ثُٓ اٌششائغ اٌمبٔىُٔخ اٌّختٍفخ. أْ -3ج

 أْ َمُُ خذوي اٌّؼبٌدخ اٌمبٔىُٔخ ٌٍىلبئغ واٌتصشفبد وَمذَ اٌحمبئك اٌّزػىِخ. -4ج

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

 

 ُاٌتفىُش إٌبلذ خإصتشاتُد 
 ُاٌمشاءح إٌبلذح خإصتشاتُد 
 ُاٌتحًٍُ اٌضُبلٍ خإصتشاتُد 
 ُاٌىتبثخ إٌمذَخ خإصتشاتُد 

 ُاألصئٍخ اٌتٍ تىٌذ األفىبس خإصتشاتُد 
 

 

 

 طشائك اٌتمُُُ

 .اختجبس اٌتؼشف 
 .)اختجبس تّثًُ األدواس ) اٌّحىّخ االفتشاضُخ 

 داالختجبس اٌّمبٌٍ غُش اٌّحذ. 
 .االختجبساد اٌمصُشح 

 .ٍاالختجبس إٌهبئ 
 

 

 

 

 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىس  )اٌّهبسادوإٌّمىٌخ  اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 اْ َتّىٓ ِٓ اٌتؼٍُ اٌمبٔىٍٔ راتُب -1د

 اْ َطىس اٌّهبساد اٌتمشَشَخ وَظهشهب -2د

 اْ َّتٍه خجشاد والؼُخ راد تصىساد ادساوُخ -3د
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 اْ َىىْ ٌذَه هذف واضح َضؼً ٌتحمُمه -4د

 

 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ

 

 ُاٌتذسَش اٌّتُّز خإصتشاتُد 
 ُاٌتصىس خإصتشاتُد 
 ُاٌتضبؤي اٌزاتٍ خإصتشاتُد 

 

 

 

 طشائك اٌتمُُُ

 

 .اختجبس اٌتؼشف 
 .)اختجبس تّثًُ األدواس ) اٌّحىّخ االفتشاضُخ 

 داالختجبس اٌّمبٌٍ غُش اٌّحذ. 
 .االختجبساد اٌمصُشح 

 .ٍاالختجبس إٌهبئ 
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 ثُٕخ اٌجشٔبِح .11

اٌشهبداد واٌضبػبد  .12

اٌّضتىي /  اٌّؼتّذح

 اٌضٕخ
 اصُ اٌّمشس أو اٌّضبق سِز اٌّمشس أو اٌّضبق

اٌضبػبد 

 اٌّؼتّذح

  3 المدخل لدراسة القانون 101LIL األولى

 دسخخ اٌجىبٌىسَىس

 تتطٍت )س( صبػخ ِؼتّذح
 3 القانون الدستوري 102LCL األولى

وشريعة تاريخ القانون  103LHL األولى
 حمورابي

2  

 صبػخ 83

المدخل لدراسة الشريعة  104LII األولى
 االسالمية

2 

 2 عمم االجرام والعقاب 105LCS األولى

 1 الحاسوب 109LCO األولى

 2 حقوق االنسان 106LHR األولى

المدخل لدراسة القانون  107LEL األولى
 بالمغة االنكميزية

1 

 1 العربيةالمغة  108LAL األولى

 4 القانون المدني 210LCL الثانية

قانون العقوبات/القسم  211LPL الثانية
 العام

3 

 3 القانون االداري 212LAL الثانية

قانون االحوال  213LMD الثانية
 الشخصية

3 
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المالية العامة والتشريع  214LPF الثانية
 الضريبي

2 

 2 القانون التجاري 215LCOMAL الثانية

 1 االنظمة السياسية 216LPS الثانية

القانون االداري بالمغة  217LEL الثانية
 االنكميزية

1 

 1 الحاسوب 218LCO الثانية

 3 القانون الدولي العام 319LIP الثالثة

قانون العقوبات /  320CRL الثالثة
 القسم الخاص

3 

 3 العقود المدنية 321LSAC الثالثة

المرافعات واالثبات  322LPL الثالثة
 والمحاماة

3 

قانون اصول  323LPC الثالثة
 المحاكمات الجزائية

2 

 2 القضاء االداري 324LAJ الثالثة

 1 شركات تجارية 325LOM الثالثة

 1 اصول البحث القانوني 326LLR الثالثة

قانون المرافعات  427LPL الرابعة
 المدنية واالثبات

4 

 3 القانون الدولي الخاص 429LPR الرابعة
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 3 الحقوق العينية 428LRR الرابعة

 2 االوراق التجارية 432LCB الرابعة

 2 اصول الفقه االسالمي 433LIS الرابعة

 2 المنظمات الدولية 430LPC الرابعة

اصول المحاكمات  431LIO الرابعة
 الجزائية

2 

 1 تحقيق جنائي 435LCAN الرابعة

 1 الطب العدلي 434LJM الرابعة

 1 قانون التنفيذ 436LEX الرابعة

 1 المغة االنكميزية 437LEL الرابعة

  1 بحث التخرج 424LGR الرابعة

 

 اٌتخطُط ٌٍتطىس اٌشخصٍ .13

 .يتمكن من اللغة االنكليزية 
 .يتمكن من الحاسوب 
 .يتمكن من اللغة العربية 
 يتمكن من المحكمة االفتراضية 

  العيادة القانونية.يتمكن من 
 ومعرفة اوليات واجراءات ممارسة المحاماة يتمكن من الطب العدلي 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتحبق ثبٌىٍُخ أو  )وضغِؼُبس اٌمجىي  .14
 يتم القبول وفق معايير وزارة التعميم العالي والبحث العممي عمى وفق منظومة القبول المركزي


