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شعار الكلية:

اوالً :نبذة تارخيية عن الكلية:
أنشئت كلية احلقوق مبدينة طربق خالل العام اجلامعي  2001 / 2000بوصفها
كلية تتبع جامعة عمر املختار طربق وكانت الغاية من إنشاء الكلية ختريج دفعات
من محلة الليسانس بعد تزويدهم باملعرفة القانونية.

ثانيا :مقر الكلية ومكوناتها.
تقع الكلية مبدينة طربق حي املنارة جبوار قيادة املنطقة العسكرية وتتكون
من مقر إداري يشتمل على اآلتي:
مكتب عميد الكلية.
مكتب الدراسة واالمتحانات.
مكتب املسجل العام.
مكتب شؤون الطلبة.
مكتب مدير اإلداري.
اسرتاحة أعضاء هيئة التدريس.
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قاعات تدريس خاصة باحملاضرات واالمتحانات.
حمكمة صورية لتطبيق اجلانب النظري من الدراسة.

ثالثاُ :رؤية واهداف الكلية.
تعزيز ثقافة احلقوق ورفع الوعي اجملتمعي بالقوانني واألنظمة.
إعددددداد خددددرجني مددددؤهلني مددددزودين باحلددددد األدنددددى مددددن املهددددارات املهنيددددة
والبحثيددددة للقيددددام مبهددددامهم ء ودددداالت القضدددداء والنيابددددة العامددددة واحملامدددداة
واالستشارات القانونية وحترير العقود.
االسددددددهام ء إعددددددداد مشدددددداريع القددددددوانني واللددددددوادر والدراسددددددات والبحددددددو
القانونية اليت حتتاجها خمتلف االجهزة احلكومية وغريها.

رابعاً :أقسام الكلية.
تتكون الكلية من االقسام (التنظيمية) األتية:
قسم الشريعة اإلسالمية.
قسم القانون اجلنادي.
قسم القانون اخلاص (املدني).
قسم القانون العام.
قسم القانون الدولي.
قسم االجتاه العام.

خامساً :نظام الدراسة بالكلية.
 .1تتم العملية التعليمية داخل الكلية على أساس السنة الدراسية الكاملة.
 .2الدرجات مقسمة إىل  %60امتحان نهادي  %40أعمال سنة.
 .3أعمال السنة مقسمة إىل  30درجة مقررة من خالل أمتحان حتريري يطلق عليه
االمتحان اجلزدي.

وعشر ( )10درجات اعمال سنة توضع مبعرفة أستاذ املادة على املشاركة واحلضور.

سادساً :خمالفات حمظورة على الطالب.
 .1ال جيدددول للطالدددب االعتدددداء علدددى أعضددداء هيئدددة التددددريس او الطدددال أو
العاملني بالكلية.
 .2االعتداء على أموال اجلامعة أو املرافق التابعة هلا.
 .3االخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.
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 .4ارتكا سلوك مناء لألخالق وميس النظام العام واآلدا العامة.

سابعاً :املقررات الدراسية للمراحل االربعة.
 :1توليع املقرات الدراسية للمرحلة األوىل.
ت

املواد الدراسية

عدد الوحدات

1

املدخل إىل علم القانون

4

2

القانون الدستوري

4

3

الفقه اإلسالمي

2

4

مبادئ االقتصاد

2

5

علم اإلجرام والعقاب

2

6

تاريخ النظم القانونية

2

7

قانون دولي عام

2

8

اللغة العربية
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 :2توليع املقررات الدراسية للمرحلة الثانية.
ت

املواد الدراسية

عدد الوحدات

1

النظرية العامة لاللتزامات

5

2

قانون العقوبات العام

4

3

األحوال الشخصية

4

4

القانون اإلداري

3

5

املالية العامة

2

6

النقود واملصارف

2
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7

تشريعات حدود

2

8

حقوق إنسان

2

9

منظمات الدولية

2

10

طرق البحث القانوني

2

 :3توليع املقررات الدراسية للمرحلة الثالثة.
ت

املواد الدراسية

عدد الوحدات

1

قانون املرافعات

5

2

قانون العقوبات اخلاص

4

3

املرياث والوصية

4

4

القضاء اإلداري

4

5

العقود املدنية

2

6

القانون التجاري

3

7

القانون االجتماعي

2

8

قانون دولي (عالقات)

3

9

املصطلحات القانونية

2

 :4توليع املقررات الدراسية للمرحلة الرابعة.
ت

املواد الدراسية

عدد الوحدات

1

االجراءات اجلنائية

5

2

أصول الفقه

3

3

االوراق التجارية

3

4

القانون الدولي اخلاص

3

5

املادة االختيارية

2

6

احلقوق العينية

3
6

7

القانون البحري

2

8

التنفيذ اجلربي

2

9

القانون الدولي للبحار

2

10

تشريعات النفط

2

11

مادة حبث التخرج

1

ثامناً :شهادة متنحها كلية احلقوق
متدددنر جامعدددة طدددربق بنددداء علدددى طلدددب كليدددة احلقدددوق الدرجدددة العلميدددة
اآلتية:
 درجة الليسانس ء احلقوق.
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