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مفردات قسم القانون اجلنائي
مقرر قانون العقوبات العام:
عدد الوحدات الدراسية)4( :
مفردات املادة:
-

تعريف قانون العقوبات.

-

طبيعة قانون العقوبات.

-

صلة قانون العقوبات بفروع القانون األخرى.

-

أهداف قانون العقوبات.

-

مصادر قانون العقوبات.

-

تفسري قواعد قانون العقوبات.

 مبدأ الشريعة الجنائية. نطاق تطبيق قانون العقوبات (من حيث الزمان والمكان واألشخاص).اجلزء األول :األحكام العامة للجرمية
-

(تعريف الجريمة الجنائية-تمييزها عن غيرها من الجرائم -أطرافها).
تقسم الجرائم إلى (جنايات وجنح ومخالفات).
األركان العامة للجريمة.
الركن المادي (سلوك – نتيجة – عالقة سببية).
ركن عدم المشروعية (أسباب اإلباحة).
الركن المعنوي (العمد – الخطأ).
المسؤولية الجنائية (تعريفها – أساسها – حدودها– موانعها).
الشروع.
المساهمة الجنائية.
اجلزء الثاني – األحكام العامة للجزاء اجلنائي
(العقوبة – والتدبري الوقائي)

-

أولا – العقوبة (تعريفها – خصائصها – أنواعها – وسلطة القاضي في تقديرها).
التعدد (التعدد الصوري – التعدد الحقيقي).
العود (تعريفه – شروطه – انواعه – أثارة).
أسباب سقوط العقوبة.
(وفاة المحكوم علية – التقادم – العفو العام – العفو الخاص – العفو القضائي – عفو
ولي الدم – رد العتبار).
ثانياا :التدابير الوقائية.
تعريفها.
أنواعها.
شروط تطبيقها المقارنة بينها وبين العقوبة الجنائية.
أهم المراجع:
2

-1
-2
-3
-4

د .محمد رمضان باره شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي القسم العام
جزء.2+1
د .موسى مسعود أرحومه شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي القسم العام
جزء.2+1
محاضرات في القانون الجنائي.
د .محمد أمعمر الرازقي
شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي القسم العام.
د .محمد سامي النبراوي
مقرر قانون العقوبات اخلاص

عدد الوحدات الدراسية)4( :
مفردات املادة:
التعريف بقانون العقوبات الخاص.
الجزء األول – الجرائم الواقعة على األشخاص
 أول ا – جريمة القتل. (األحكام المشتركة لجرائم القتل). (تعريف القتل – محل الحماية في القتل – بداية حياة اإلنسان -الركن المادي في جريمةالقتل الركن المعنوي في جريمة القتل).
 أنواع جريمة القتل (القتل العمد – القتل المتجاوز للقصد – القتل الخطأ). الصور الخاصة لجريمة القتل (القتل حفظا ا للعرض – قتل الوليد صيانةا – القتل بدافعالشفقة التحريض والمساعدة على النتحار – الموت الناجم عن جريمة أخري – القتل
الخطأ وفقآ لقانون المرور).
 ثانيا ا – جرائم الضرب واإليذاء. األحكام المشتركة لجرائم الضرب واإليذاء. (محل الحماية – الركن المادي – الركن المعنوي). جريمة الضرب. اإليذاء البسيط – اإليذاء الجسيم – اإليذاء الخطير. الظروف المشددة والمخففة لجرائم اإليذاء. اإليذاء الخطأ-اإليذاء الخطأ وفقآ لقانون المرور. ثالثا ا :جرائم الخطر علي حياة الفرد. جريمة المشاجرة. جريمة تسييب الوليد صيانةا للعرض. رابعا ا – جريمة اإلجهاض (الركن المادي – الركن المعنوي – صور جريمة.اإلجهاض).
 خامسا ا :الجرائم الواقعة على العرض واألخالق. جريمة المواقعة (الركن المادي – الركن المعنوي – صور جريمة المواقعة وعالقتها.بقانون حد الزنا).
 جريمة هتك العرض. جريمة التعرض ألنثى على وجه يخدش حيائها. جريمة الفعل الفاضح ونشر األشياء الفاضحة.3

 سقوط الجريمة ووقف تنفيذ العقوبة في جرائم العرض واألخالق. سادسا ا – الجرائم الماسة بالشرف. جريمة السب. جريمة التشهير. األسباب الخاصة لمتناع العقاب في جريمة السب والتشهير. الجزء الثاني – الجرائم الواقعة على األموال أول ا :جريمة السرقة الحدية. ثانيا ا :جريمة الحرابة. ثالثا ا :جريمة السرقة التعزيرية وفقا ا لقانون العقوبات. رابعا ا :جريمة السرقة باإلكراه. خامسا ا :جريمة النصب. سادسا ا :جريمة خيانة األمانة. سابعا ا :جريمة إعطاء صك بدون رصيد. مع إمكانية إضافة جرائم أخري حسب ما يقرر األستاذ المكلف بالمادة. أهم المراجع:شرح قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جزء 2+1
 -1د محمد رمضان باره
شرح قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جزء 2+1
 - -2د .أبوبكر األنصاري
شرح قانون العقوبات الليبي القسم الخاص جزء 2+1
 -3د .فايزة يونس الباشا

-

مقرر علم اإلجرام والعقاب
عدد الوحدات الدراسية)3( :
مفردات مقرر علم اإلجرام:
أول ا-التعريف بعلم اإلجرام (نشأته ،تطوره ،فروعة ،وعالقته بالعلوم الجنائية األخرى)
ثانياًا -موضوع علم اإلجرام (الجريمة ،المفهوم القانوني والجتماعي واألخالقي)
المجرم في علم اإلجرام.
ثالثا ا-مناهج البحث في علم اإلجرام.
رابعا ا-عوامل علم اإلجرام:
-1العوامل الداخلية (عضوية ونفسية).
-2العوامل الخارجية (العوامل الطبيعية والعوامل الحضارية والعوامل الثقافية).
مفردات مقرر علم العقاب:
أول ا-التعريف بعلم العقاب.
ثانيا ا-تطور السياسة الجنائية.
ثالثا ا-صور الجزاء الجنائي (العقوبة والتدبير)
رابعا ا-المؤسسات العقابية.
خامسا ا-نظام المؤسسات العقابية وأنواعها.
المراجع/
د .فائزة الباشا ،علم اإلجرام وعلم العقاب.
أ .د .عبد الرحمن أبوتوته ،أصول علم اإلجرام وعلم العقاب.
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مقرر قانون المرور  /مادة اختيارية
عدد الوحدات الدراسية)2( :
مفردات المادة:
 يدرس فيها :بعد تباين المصالح المراد حمايتها في قانون المرور. أول ا :األحكام العامة لجرائم المرور وفقآ للقانون الليبي: التعريف بالمركبة اآللية. الطرق العامة. تقسيمات جرائم المرور. الركن المعنوي. المسؤولية الجنائية. ثانيا ا :األحكام الخاصة لبعض جرائم المرور: قيادة المركبة اآللية في حالة السكر. استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة. القتل الخطأ بمركبة آلية وتعددها مع نصوص أخري. اإليذاء الخطأ. قيادة المركبة اآللية بسرعة فوق الحد القانوني. تعريض حياة الناس للخطر. وغيرها من الجرائم التي ل يسمح الوقت بإضافتها. المراجع /شرح قانون المرور الليبي.
 د .سالم األوجلىمقرر قانون المخدرات  /مادة اختيارية
 عدد الوحدات الدراسية)2( : مفردات المادة: يدرس في إطارها بعد تباين حكم المخدرات في الشريعة اإلسالمية وموقف التفاقياتالدولية ،والتطور التشريعي لجرائم المخدرات في ليبيا.
 أول ا – جنايات المخدرات ،من خالل األركان القانونية لها. المخدر والمؤثر العقلي ،وتصنيفات المخدرات وتقسيماتها. أنواع المخدرات. صور جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية. الجلب والتصدير. إنتاج واستخراج المواد المخدرة. -زراعة النباتات المخدرة.

5

-

حيازة المواد المخدرة وإحرازها – البيع والشراء واإلتجار – المبادلة والتنازل والنقل
والوساطة – والتقديم للتعاطي وتسهيله – وإدارة أو إعداد مكان للتعاطي.
الركن المعنوي وتعدد المقصود الجنائية.
الجزاءات الجنائية.
ثانيا ا – جنح المخدرات وتشمل عدة جرائم من بينها:
جنح خاصة للمرخص لهم في التصال بالمواد المخدرة.
جنح آحاد الناس.
ثالثا ا – الجرائم المرتبطة بتطبيق أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المراجع /
شرح أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الليبي.
أ.د .محمد رمضان بارة

مفردات اإلجراءات اجلنائية
عدد الوحدات5 :
مفردات املادة:
 .1التعريف بقانون اإلجراءات الجنائية.
 .2الدعاوي الناشئة عن الجريمة.
 .3الدعوى الجنائية.
 .4تشكيل النيابة العامة.
 .5خصائص النيابة العامة.
 .6الجهات األخرى التي تملك تحريك ورفع الدعوى.
 .7قيود تحريك ورفع الدعوى الجنائية.
 .8الدعوى المدنية التبعية.
 .9مرحلة التحقيق البتدائي.
 .10الحبس الحتياطي.
 .11الندب في إجراءات التحقيق البتدائي.
 .12التصرف في التحقيق البتدائي.
 .13المحاكمة والطعن في الحكام.
 .14القواعد العامة لمرحلة المحاكمة.
 .15أنواع المحاكم وتشكيلها.
 .16اختصاص المحاكم.
 .17الثبات الجنائي.
 .18الحكم الجنائي.
 .19المر الجنائي.
 .20الطعن والشكل في التنفيذ.
 .21المعارضة.
 .22الستئناف.
 .23النقض.
 .24طلب إعادة النظر.
 .25الشكال في تنفيذ.
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مفردات قسم القانون العام
مفردات مادة طرق البحث القانونية
 عدد الوحدات3:
 مفردات املادة: .1العناصر االساسية للبحث.
 .2مرحلة مجع املصادر واملراجع وتدوينها.
 .3مرحلة القراءة وحفظ املعلومات وتدوينها.
 .4مرحلة الكتابة.
 .5مكمالت البحث الضرورية.
 .6توابع البحث.
 .7البحث يف مرحلته النهائية.

مقرر مبادئ املالية العامة


.1
.2



.3




.4
.5



عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
التعريف باملالية العامة.
النفقات العامة.
التعريف بالنفقات العامة.
تقسيمات النفقات العامة.
حجم االنفاق العام وكيفية ترشيده.
االيرادات العامة.
إيرادات أمالك الدولة.
والرسوم.
القروض العامة.
الضرائب.
النفقات العامة وااليرادات العامة يف الدول التقليدية (دولة اخلالفة اإلسالمية كنموذج).
امليزانية العامة.
التعريف بامليزانية العامة والقواعد األساسية لتحضري امليزانية العامة.
الرقابة على تنفيذ امليزانية.
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مقرر تاريخ النظم القانونية
 عدد الوحدات3 :
 مفردات املادة: .1اهمية دراسة تاريخ النظم.
 .2مراحل نشأة القاعدة القانونية يف العصور املختلفة وأيضًا تدوين القانون.
 .3النظم القانونية بالشرق والغرب القديم.
 النظم القانونية يف بالد ما بني النهرين (العراق القديم).
 النظم القانونية باجملتمع الروماني.
 .4عوامل تطور القاعدة القانونية.
 احليلة القانونية كسبب يف تطور القانون.
 العدالة والتشريع وتطور القانون.

مقرر القانون اإلداري


.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدد الوحدات4 :
مفردات املادة:
مفهوم اإلدارة العامة.
التنظيم اإلداري (اإلدارة املركزية والالمركزية).
املرافق العامة.
األموال العامة.
املوظف العام.
القرار اإلداري.
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 .7العقد اإلداري.

مقرر تشريعات النفط
 عدد الوحدات2 :
 مفردات املادة: .1اكتشاف النفط.
 .2قانون النفط اللييب.
 .3منظمة األوبك.
 .4منظمة األوبك.
 .5عقود االمتياز.
 .6تسوية منازعات عقود النفط.

مقرر مادة القضاء اإلداري
 عدد الوحدات4 :
 مفردات املادة: .1مبدأ املشروعية والقيود الواردة عليها.
 .2التنظيم القضائي.
 .3اختصاص القضاء االداري باملنازعات االدارية.
 .4دعوى االلغاء.
 .5مواعيد دعوى االلغاء.
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 .6وقف تنفيذ القرار االداري.

مقرر مادة القانون الدستوري



عدد الوحدات4 :

 -مفردات املادة:

 .1تعريف القانون الدستوري وطبيعته ومصادره.
 .2عالقة القانون الدستوري بفروع القانون االخرى.
 .3نشأة الدساتري وانواعها وطرق أنهائها.
 .4مبدأ مسو الدساتري.
 .5النظرية العامة للدولة.
 .6أركان الدولة.
 .7نشأة الدولة.
 .8وظائف الدولة.
 .9أنواع الدول.

مفردات قسم االجتاه العام
مقرر اللغة العربية.
 عدد الوحدات2 :
 مفردات املادة: .1اهمية دراسة اللغة العربية ،وبعض خصائصها.
 .2نسبة االفعال املختلفة إىل الضمائر وما حيدث فيها من تغري.
 .3تصويب بعض االخطاء الشائعة يف الكتابة والكالم.
 .4اإلعراب والبناء :املعرب واملبنى من االمساء واالفعال واحلروف.
 .5انواع اإلعراب -العالمات األصلية والفرعية لإلعراب.
 .6ماااا يعااارب بالعالماااات الفرعياااة :االمسااااء اخلمساااة ،املثناااى وماااا يلحاااق باااه ،مجاااع
مااذكر الساااا ومااا يلحااق بااه -مجااع املثنااث الساااا ومااا يلحااق بااه ،إال املمنااوع ماان
الصرف االفعال اخلمسة ،الفعل املضارع املعتل االخر.
 .7أعراب الفعل املضارع ،رفعا ونصبا وجزما.
 .8النكرة واملعرفة ،أنواع املعارف.
 .9اجلملة االمسية :املبتدأ وأحكامه ،اخلرب وأحكامه.
.10رسم األلف املتطرفة.
.11املعاجم :فوائدها – أنواعها -طرق البحث فيها.
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مقرر مبادئ االقتصاد
 عدد الوحدات2 :
 مفردات املادة: .1تعريف علم االقتصاد.
 .2املوارد االقتصادية.
 .3املوارد غري االقتصادية.
 .4املشكل االقتصادي.
 .5مهام أي نظام اقتصادي.
 .6منحى إمكانيات االنتاج واستعماله لإلجابة.
 .7عالقة مرونة الطلب باإليراد الكلي.
 .8تعريف مرونة الطلب باإليراد الكلي.
 .9تعريف العرض -جدول العرض – منحى العرض – معاد العرض.
 .10التقاء الطلب والعرض – نقطة التوازن -سعر السوق -فائض السوق -عجز السوق.
 .11نظرية االنتاج.
 .12مناذج االسواق.

 عدد الوحدات2 :
 مفردات املادة: .1النقود.
 .2نشأة النقود وانواعها.

مقرر مادة النقود واملصارف

 .3وظائف النقود ودورها يف ظل النظم االقتصادية املختلفة.
 .4قيمة النقود ومستوى االسعار.
 .5قواعد النقود.
 .6املصارف والنظم املصرفية.
 .7املصارف التجارية.
 .8موارد املصارف التجارية وأوجه استخدامها.
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 .9املصرف املركزي.
.10النظام املصريف يف البلدان العربية.
.11النظرية النقدية.
.12النظرية النقدية التقليدية.
.13النظرية النقدية احلديثة.

مفردات مصطلحات اللغة اإلجنليزية


.1

.2

.3

عدد الوحدات2 :
مفردات املادة:
مصطططات ال القطططادول الطططد:لف ال طططانو طططر:ي القطططادول الطططد:لف ال طططانو ال طططا
التنظططططلد الططططد:لف سقططططوت ايد ططططال التنظططططلد الططططد:لف ا مططططد ا ت ططططد
سقوت ايد ال أهد ايتفاقلال .
مصططططات ال القططططادول النططططالفو النظططططان الق ططططالف الرميططططة :ال قططططا
اإلجراءال الناللة.
مصططططات ال القططططادول امططططااو دظططططان الططططل:اد :الاطططط ت قططططادول ال قططططد
القادول التجا ي.

مواد قسم الشريعة
مقرر اصول الفقه 3:
 عدد الوحدات.
 مفردات املادة:تعريف أصول الفقه.
.1
أدلة االحكام الشرعية.
.2
يف الكتاب.
.3
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

يف السنة.
يف االمجاع.
يف القياس.
يف املصاحل املرسلة.
يف االستحسان.
يف العرف.
يف الشرع من قبلنا.
يف قول الصحابي.
يف االستصحاب.
االحكام اليت تثخذ من االحكام الشرعية.
يف احلكم.
يف احملكوم فيه.
يف احملكوم عليه.
طرق استنباط االحكام.
االجتهاد والتقليد.

مقرر األحوال الشخصية

 عدد الوحدات4 :
 مفردات املادة: .1الزواج.
 .2اخلطبة واحكامها.
 .3تعريف الزواج وحكمه مشروعيته وحكمه.
 .4االهلية والوالية.
 .5أركان الزواج وشروطه.
 .6احملرمات من النساء.
 .7تعدد الزوجات.
 .8شروط صحة الزواج.
 .9انواع الزواج وآثاره.
.10انواع الزواج وآثاره الزواج الفاسد.
.11أثار الزواج الصحيح.
.12املهر.
.13النفقة الزوجية.
.14الفرقة بني الزوجني.
.15الطالق.
 .16الطالق لدى احملكمة.
.18الطالق لدى احملكمة بإرادة الزوجني املنفردة.
.19النسب والكفالة والرضاعة.
.20احلضانة.
.21حق االوالد.
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 عدد الوحدات3 :
 مفردات املادة: .1عصر الرسالة.

مقرر الفقه االسالمي

 .2القران الكريم (املصدر االول للتشريع).
 .3عصر اخللفاء الراشدين (وهو العصر الثاني).
 .4العمل بالرأي يف هذا العصر.
 .5تاريخ الفقه والقضاء يف هذا العصر.
 .6العصر الثالث (ويشمل التشريع ما بعد عصر اخللفاء الراشدين) قيام املدارس الفقهية.
 .7مدرسة الكوفة.
 .8األثر الفقهي عن املدرستني.
 .9آثر الوضع يف احلديث.
 .10عصر الفقهاء األربعة (وهم االئمة اجملتهدون).
 .11عن الرواية والرواة.
 .12تاريخ املذاهب الفقهية.
 .13أعالم الفقه والفكر االسالمي.
 .14عصر التقليد وهو العصر اخلامس.
 .15نظرية احلق.
 .16جق ثبوت امللكية.
 .17نظرية العقد.
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مفردات مادة املرياث
 عدد الوحدات4 :
 مفردات املادة: .1التعريااااف بعلاااام املواريااااث  ،التعريااااف بال كااااة  ،بيااااان احلقااااوق املتعلقااااة بال كااااة ،
بياااان أركاااان املااارياث وأسااابابه وشاااروط وموانعاااه  ،بياااان أحاااوال الاااوارثني مااان الرجاااال
والوارثاااات مااان النسااااء ماااع األمثلاااة  ،بياااان الفاااروض املقااادرة  ،التعرياااف باحلجاااب وبياااان
أنواعاااه  ،وكيفياااة احلجاااب ماااع االمثلاااة  ،بياااان أصاااول املساااائل وكيفياااة أساااتخرجها ماااع
األمثلاااة  ،التعرياااف باااالرد وكيفياااة اساااتخراج األصااال الاااردى  ،بياااان كيفياااة الااارد ماااع
األمثلاااااة التعرياااااف بالعصااااابيات املساااااببة  ،والنسااااابة  ،وأناااااواع العصااااابيات  ،العصااااابة
باااالنفس  ،العصااابة باااالغري  ،العصااابة ماااع الغاااري وكيفياااة تورياااث العصااابات ماااع األمثلاااة ،
بيان مرياث اجلد مع اإلخوة وأحواله معهم مع األمثلة.
بياااان مااارياث اجلااادات ماااع األمثلاااة ،بياااان املساااائل اخلاصاااة يف املوارياااث كاااالغراوين
واملالكيااااة ،واملشااا كة ،واخلرقاااااء ،واملعااااادة ،واالكدريااااة مااااع ضاااارب األمثلااااة ،االنكااااار
وبياااان كيفياااة تصاااحيح املساااائل الااايت اااا انكساااار يف اجملموعاااة الواحااادة أو اجملماااوعتني
او الاااثالث ماااع األمثلاااة ،كيفياااة أمااااد جااازء الساااهم واالصااال املصاااحح ،والساااهام املصاااححة
مع األمثلة.
 .2تعريااااف التخااااارج وكيفيااااة التخااااارج مااااع األمثلااااة التعريااااف باملناسااااخات وكيفيااااة
العمااال يف مساااائل املناساااخات ماااع االمثلاااة ،تورياااث ذي االرحاااام ،وبياااان انواعاااه وكيفياااة
تااااوريثهم مااااع بيااااان طاااارق العلماااااء يف تااااوريثهم مااااع االمثلااااة ،التوريااااث باالحتياااااط
كتوريث احلمل والغرقى وا دم ومن يف حكمهم مع ضرب األمثلة.
 .3الوصااااية :التعريااااف بالوصااااية ،أركانهااااا ،شااااروطها ،مبطالتهااااا ،ثاااام التاااادرب علااااى
كيفية تنفيذها.
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مفردات قسم القانون اخلاص
مقرر مادة القانون الدولي اخلاص:




عدد الوحدات3 :

مفردات املادة:
 .1القواعد العامة لالختصاص القضائي.
 .2شروط منح االمر بالتنفيذ.
 .3حق األجانب يف التقاضي أمام احملاكم الوطنية.
 .4القانون الذي حيكم إجراءات التقاضي.
 .5اختصاص القضاء اللييب.
 .6االحكام العامة للجنسية.
 .7اكتساب اجلنسية وزوا ا.
 .8تنازع اجلنسيات.
 .9اجلنسية الليبية الدائمة.
 .10فقد اجلنسية الليبية.
 .11حقوق االجانب.
 .12أقامه االجانب -حقوق االجانب.
مقرر مادة القانون التجاري




عدد الوحدات 3:
مفردات املادة:
 .1االحكام العامة للشركات.
 .2شركة التضامن.
 .3شركة التوصية البسيطة.
 .4شركة احملاصة.
 .5الشركة املساهمة.
 .6شركة التوصية باألسهم.
 .7الشركة املختلطة.
 .8االسم التجاري.
 .9احملل التجاري.
 .10براءات االخ اع.
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 .11العالمة التجاري.

مقرر القانون البحري




مفردات املادة:

.1
.2
.3
.4

مقدمة عامة يف القانون البحري.
الربان.
التنظيم القانوني للسفينة.
التجارة البحرية من حيث الشحن.

عدد الوحدات 2:

مقرر االوراق التجارية




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1التعريف باألوراق التجارية.
 .2الكمبيالة.
 .3إنشاء الكمبيالة.
 .4تداول الكمبيالة.
 .5ضمانات الوفاء بالكمبيالة.
 .6انقضاء االلتزام الصريف.
 .7أحكام االمتناع عن القبول أو الوفاء وآثاره.
 .8انقضاء االلتزام الصريف بغري الوفاء
 .9السند األذني.
 تعريف السند االذني وشروطه.
 االحكام املش كة بني السند األذني والكمبيالة.
.10الصك املصريف.
17









أنشاء الصك
رصيد الصك.
تداول الصك.
الوفاء بالصك وأحكامه.
الرجوع لعدم الوفاء.
السقوط والتقادم.
انواع خاصة من الصكوك.

مقرر مادة التنفيذ اجلربي




عدد الوحدات2:
مفردات املادة:
 .1السندات التنفيذية.
 .2سطلة التنفيذ.
 .3أطراف التنفيذ.
 .4حمل التنفيذ.
 .5مقدمات التنفيذ.
 .6احلجر التحفظي.
 .7التنفيذ على املنقول.
 .8التنفيذ على العقار.
 .9توزيع حصيلة التنفيذ.
 .10التنفيذ املباشر.
 .11منازعات التنفيذ.

مقرر مادة التحكيم التجاري (اختيارية)




عدد الوحدات2 :
مفردات املادة:
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 .1أنواع التحكيم.
 .2ايقاف التحكيم التجاري.
 .3مبدأ استقالل أتفاق التحكيم التجاري.
 .4القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.
 .5القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

مقرر مادة قانون العمل




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1املدخل لقانون عالقات العمل.
 .2خصائص قانون العمل.
 .3تنظيم عالقات العمل الفردي.
 .4إبرام عقد العمل.
 .5أركان عقد العمل.
 .6آثار عقد العمل.
 .7التنظيم القانوني للعمل.
 .8أسباب انتهاء عالقة العمل.
مقرر مادة االلتزامات




عدد الوحدات4 :
مفردات املادة:
 .1مصادر االلتزام.
 .2العقد ،االرادة املنفردة.
 .3العمل الغري املشروع ،االثراء بال سبب ،القانون.
 .4أحكام االلتزام.
 .5تقدير التعويض.
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 .6انتقال االلتزام.
 .7انتهاء االلتزام.
مقرر احلقوق العينية




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1احلقوق العينية األصلية.
 .2امللكية.
 .3االلتصاق.
 .4الوصية.
 .5املرياث.
 .6الشفعة.
 .7احلقوق العينية التبعية.
 الرهن القانوني.
 الرهن االتفاقي.
 الرهن احليازي.
 حقوق االمتياز.

مقرر قانون املرافعات




عدد الوحدات4 :

مفردات املادة:
 . 1مقدمة عامة.
 .2اختصاص احملاكم.
.3االستئناف.
 .4حمكمة النقض.
مقرر العقود املدنية




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1عقد البيع.
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 .2عقد الوكالة
 .3عقد التأمني.
مقرر مدخل علم القانون




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1نظرية القانون.
 .2التشريع.
 .3العرف.
 .4الشريعة االسالمية.
 .5نظرية احلق.
 .6االهلية.

مفردات قسم القانون الدويل العام
مقرر مادة القانون الدولي العام.


.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عدد الوحدات3:
مفردات املادة:
التعريف بالقانون الدولي العام.
أساس القوة اإللزامية للقانون الدولي العام.
متييز قواعد القانون الدولي العام عن غريها من القواعد األخرى.
مصادر القانون الدولي العام.
املصادر األصلية.
املعاهدات الدولية.
ماهية املعاهدات الدولية.
أنواع املعاهدات الدولية.
الشروط الشكلية إلبرام املعاهدات الدولية.
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.10نفاذ املعاهدات الدولية.
.11تفسري املعاهدات الدولية.
.12تعديل املعاهدات الدولية.
.13انقضاء املعاهدات الدولية.
.14العرف الدولي.
.15ماهية العرف الدولي وعناصره.
.16أنواع العرف الدولي وخصائصه.
.17املبادئ العامة للقانون.
.18املصادر االستداللية او االحتياطية.
.19القوانني الوطنية.
.20القضاء الدولي.
.21أقوال فقهاء القانون الدولي.
.22قرارات املنظمات الدولية.
 .23االعمال الصادرة عن اإلدارة املنفردة للدولة.
مقرر مادة املنظمات الدولية


.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8



عدد الوحدات3:
مفردات املادة:
التعريف باملنظمة الدولية وأنواعها.
بنيان املنظمة الدولية من حيث أهم االجهزة والعضوية فيها.
الوسائل القانونية ملمارسة املنظمة الختصاصها.
منظمة األمم املتحدة.
اهداف ومبادئ األمم املتحدة.
الفروع الرئيسية لألمم املتحدة.
الوكاالت واملنظمات املتخصصة املرتبطة باألمم املتحدة.
املنظمات اإلقليمية.
جامعة الدول العربية.
االحتاد االفريقي.

مفردات مادة العالقات الدولية




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1العالقات الدبلوماسية والقنصلية.
 .2املسئولية الدولية.
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 .3الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية.
 .4النزاعات املسلحة (الدولية والداخلية).

مفردات مادة القانون الدولي لبحار




عدد الوحدات3 :
مفردات املادة:
 .1امتداد سلطان الدول الساحلية.
 .2البحر االقليمي.
 .3املنطقة املتامخة.
 .4املنطقة االقتصادية اخلالصة.
 .5اجلرف القاري.
 .6املياه االرخبيلية.
 .7االمتدادات البحرية غري اخلاضعة لسيادة الدول.
 .8أعالي احبار.
 .9النظام القانوني ألعالي البحار.
.10السلطة الدولية لقاع البحار.
.11تسوية املنازعات املتعلقة بأعالي البحار.
.12القواعد العامة لتسوية املنازعات الدولية ألعالي البحار.
.13احملكمة الدولية لقانون البحار.
 .14قواعد التسوية السلمية اخلاصة بالتحكيم يف ظل اتفاقية االمم املتحدة لقانون البحار.

مقرر مادة قانون حقوق اإلنسان
عدد الوحدات ()2
مفردات املادة:
أوالً :التعريف بقانون حقوق اإلنسان.
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ثانياً :مصادر قانون حقوق اإلنسان.
.1





.2
.3

مصادر أساسية.
دولية.
إقليمية.
وطنية.
املصدر الديين.
العرف.
مصادر مساعدة.
مصادر احتياطية.

ثالثاً :شرح حقوق االنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
رابعاً :وسائل مقاومة انتهاكات حقوق اإلنسان.
أ .اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية.
ب .آليات مقاومة انتهاكات حقوق األنسان.
 على املستوى الدولي.
 على املستوى االقليمي.
 آليات املقاومة على مستوى الشريعة اإلسالمية (والية املظاا).
خامساً :التعاون الدولي.
أ .وفق ًا ألحكام القانون الدولي.
ب .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
سادسا :املسثولية عن انتهاكات حقوق األنسان.
أ .أساس املسثولية عن انتهاكات حقوق االنسان.
 وفقاً للقانون الدولي.
 وفق ًا للشريعة االسالمية.
ب .طبيعة واسباب املسثولية عن انتهاكات حقوق االنسان.
سابعاً :إثارة حتريك املسثولية الدولية عن انتهاكات حقوق االنسان.
أ .العقبات اليت تعوق حتريك مسثولية الدولة عن انتهاكات حقوق االنسان.
ب .أسااالوب االتفاقياااات الدولياااة يف التغلاااب علاااى العقباااات الااايت تعاااوق
املسثولية الدولية عن انتهاكات حقوق األنسان.

اهم املراجع:
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أثاااارة

 .1قانون حقوق االنسان بني النظرية والتطبيق (يف الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية)
دكتور طارق عزت رخا ،دار النهضة العربية القاهرة.
 .2قانون حقوق االنسان ،مصادره تطبيقات الوطنية والدولية.
الدكتور الشافعي حممد بشري ،منشأة املعارف ،االسكندرية .2009
 .3املفاهيم القانونية حلقوق االنسان :عرب الزمان واملكان.
الدكتور :ساسي ساا احلاج ،منشورات اجلامعة املفتوحة ،طرابلس ليبيا .1995
مالحظات:
 .1ياااتم ضااامن خطاااة املاااادة إعاااداد ورقاااات عمااال مااان قبااال الطلباااة للتااادريب علاااى
اإللقاء والتشجيع على الفصاحة واجلرأة نظرًا لطبيعة التخصص.
 .2زياااارة ميدانياااة تطبيقياااة لطلباااة السااانة الثانياااة الاااذين يدرساااون ماااادة حقاااوق
االنساااان إىل مقااار الساااجن بطاااربق لالطاااالع علاااى اوضااااع حقاااوق االنساااان داخااال
هذه املثسسة.
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