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 التعلٌم النظامً العام

 

     الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

  جامعة الفرات 

 كلٌة الحموق بدٌر الزور

 

 الخطة الدرسٌة لكلٌة الحموق بدٌر الزور فً جامعة الفرات

 أوالَ: األهداف:

 المادة األولى: 

 ٌلً: إن كلٌة الحموق بدٌر الزور تهدف الى تحمٌك ما 

 

الطالب واالرتماء بهم الى مستوى متمدم من المعرفة والعلم فً كافة االختصاصات العمل على اعداد وتأهٌل   -1

 المانونٌة, وغرس الحس الوطنً والموي لدى الطلبة, وانماء روح العمل والعلم لدٌهم.

العمل على مراجعة وتحدٌث المناهج, وتمدٌم البحوث والدراسات المانونٌة التً تسهم فً التمدم العلمً ومواكبة  -2

 التطوٌر والتحدٌث فً المطر العربً السوري.

 العمل على تحمٌك التفاعل بٌن الكلٌات والمجتمع بمؤسساته الحمولٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة -3

ومساعدة المجتمع المحٌط  من خالل تمدٌم االستشارات والدراسات الالزمة , واٌجاد الحلول المناسبة لمختلف 

التطورات االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المطر العربً السوري والوطن العربً بما ٌضمن المضاٌا التً تواكب 

 ربط الجامعة بالمجتمع.

العمل على تطوٌر أسالٌب وسائل البحث العلمً والتعلٌم ودفع عملٌتً التدرٌس والتعلٌم, وذلن بتحسٌن جودة  -4

هم فً اثراء المكتبة الحمولٌة والعمل على توحٌد األداء وتألٌف ونشر وترجمة الكتب والمراجع المانونٌة التً تس

 المصطلحات العلمٌة. 

العمل على مراجع األنظمة والموانٌن النافذة والتراح تطوٌرها بما ٌنسجم وحالة التنمٌة والتطوٌر وبما ٌالئم  -5

 مسٌرة الوطن المومٌة.

نشطة والفعالٌات التً ٌرغبونها بما توجٌه الطلبة نحو المضاٌا والمصالح الشعبٌة  ونحو االختٌار األمثل لأل -6

 ٌتالءم وأهداف الوطن الثمافٌة والعلمٌة واالجتماعٌة والفنٌة والسٌاسٌة.

 إلامة دورات تأهٌل وتدرٌب وتعلٌم مستمر فً مجاالت تخصص الكلٌة. -7
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 ثانٌاَ: ألسام الكلٌة:

 المادة الثانٌة: 

 تتكون الكلٌة من األلسام التالٌة: 

 الخاصلسم المانون  -1

 لسم المانون العام. -2

 لسم المانون الجزائً -3

 لسم المانون الدولً. -4

 لسم المانون التجاري. -5

 ثالثاَ: نظام ومدة الدراسة:

 المادة الثالثة: 

 تحدد مدة الدراسة للمرحلة الجامعٌة األولى بأربعة سنوات دراسٌة وتخضع االمتحانات فً الكلٌة للنظام الفصلً.

 المادة الرابعة: 

 مجلس جامعة الفرات بناء على التراح مجلس الكلٌة درجة االجازة فً الحموق.ٌمنح 

 المادة الخامسة:

تشرف األلسام المختصة فً الكلٌات األخرى على تدرٌس الممررات المدرجة أدناه وذلن فً حال عدم وجود  - أ

 عضو هٌئة تدرٌسٌة فً كلٌة الحموق مختص بأحد هذه الممررات وهً:

 الممررات الكلٌة

 المدخل الى التشرٌع االسالمً - الشرٌعة

 أصول الفمه االسالمً -

 المدخل الى علم االلتصاد الساسً االلتصاد

 اللغة العربٌة - اآلداب والعلوم االنسانٌة

 الثمافة الموٌة االشتراكٌة -

 (4-3-2-1اللغة االنكلٌزٌة لغٌر المختصٌن) -
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 (4-3-2-1اللغة الفرنسٌة لغٌر المختصٌن) -

 

 الحموق مع كلٌة الشرٌعة فً الممررات التالٌة, تدرٌسا وتألٌفاَ: وهً:تشترن كلٌة  - ب

 (  )الزواج والطالق(.1األحوال الشخصٌة ) -1

 الولف( -الموارٌث  -(  )األهلٌة  2الحوال  الشخصٌة ) -2

 المادة السادسة: 

الحك من مجلس الجامعة  ٌتم توزٌع الممررات الدراسٌة على األلسام والكلٌات الداعمة ووضع مفردات الممررات بمرار

 بناَء على التراح من مجلس كلٌة الحموق.

 المادة السابعة:

والسنوات التً تلٌها اعتبارا من تارٌخ صدورها  ىتطبك هذه الخطة  تدرٌجٌا على  طالب السنة األول - أ

 نفٌذها.وٌضع مجلس الجامعة بناَء على التراح من مجلس الكلٌة  األحكام االنتمالٌة والمواعد الالزمة لت

ٌحك للراسبٌن فمط فً السنة التً طبمت فٌها الالئحة الجدٌدة تمدٌم امتحاناتهم وفما لالئحة المدٌمة لمرة  - ب

 واحدة فمط.

 المادة الثامنة:

فً كل من السنة الثالثة والرابعة أحد الممررات باللفة  –حٌنما ٌتوفر الكادر المؤهل باللغات األجنبٌة  –/: ٌدرس 1فمرة/

 االجنبٌة.

 /: ٌحك لمجلس الكلٌة أن ٌحدد بمرار خاص الممررات التً تدرس باللغة األجنبٌة فً بداٌة كل عام.2فمرة /

 المادة التاسعة: 

لمجلس الكلٌة أن ٌحدد فً مطلع كل عام جامعً الممررات التً تنمل من فصل الى آخر على أال تزٌد ممررات كل فصل 

 آخر بأكثر من ممرر واحد.

 :المادة العاشرة

لمجلس الكلٌة أن ٌحدد فً مطلع كل فصل دراسً  الممررات التً ٌجوز فٌها لمن ٌرغب من الطالب اعداد ورلة بحثٌة 

 % المتحان الممرر الكتابً.82% وٌبمى فً هذه الحالة ثمانون من مئة 22تكون عالمتها عشرون من مئة 

 

 الدراسات العلٌا:

 المادة الحادٌة عشرة:

 ٌحدد النظام الخاص  بالدراسات العلٌا فً كلٌة الحموق الحماَ, وٌعتبر جزء الٌتجزء من هذه الالئحة.
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 :خطةالدراسة: رابعَا

 

 أوال الممررات االلزامٌة:  

 ممررات السنة األولى

 الفصل الثانً الفصل األول

 عدد الساعات اسم الممرر عدد الساعات اسم الممرر م

 4 التشرٌع االسالمًالمدخل إلى  4 علم المانونالمدخل إلى  1

 4 المدخل الى علم االلتصاد السٌاسً 4 والنظم السٌاسٌة المانون الدستوري 2

 4 التشرٌعات االجتماعٌة )التعاون( 4 تارٌخ المانون 3

 1لانون العموبات العام  4
 (الجرٌمة) 

 2لانون العموبات العام  3
 )المسؤولٌة والجزاء(

3 

 2 الثمافة المومٌة االشتراكٌة 2 لغٌر المختصٌن اللغة العربٌة 5

 4 لغٌر المختصٌن/2اللغة األجنبٌة / 4 لغٌر المختصٌن /1اللغة األجنبٌة / 6

 ساعة 21 :المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع ساعة 21 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع:

 

 

 

 

 ممررات السنة الثانٌة

 

 الفصل الثانً األولالفصل 

 عدد الساعات اسم الممرر عدد الساعات اسم الممرر م

 3 (االلتزام النظرٌة العامة لاللتزام)أحكام 3 (مصادر االلتزامالنظرٌة العامة لاللتزام)  1

 ( 1لانون العموبات الخاص ) 2
 )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة(

 ( 2لانون العموبات الخاص) 3
 (واألموالاألشخاص جرائم )

3 

 4 )المبادئ والنشاط( المانون اإلداري 3 (المبادئ والشركاتالمانون التجاري ) 3

 4 طالق(وال زواجالاألحوال الشخصٌة )لانون  3 المالٌة العامة 4

 4 "العمل التشرٌعات االجتماعٌة " 4 المانون الدولً العام 5

 4 لغٌر المختصٌناللغة األجنبٌة  4 لغٌر المختصٌناللغة األجنبٌة  6

 ساعة 22 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع: ساعة 22 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع:
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 ممررات السنة الثالثة

 الفصل الثانً الفصل األول

 عدد الساعات اسم الممرر عدد الساعات اسم الممرر م

 3 /2مدنٌة /المحاكمات الأصول  3 /1مدنٌة /المحاكمات الأصول  1

 3 /2جزائٌة /المحاكمات الأصول  3 /1جزائٌة /المحاكمات الأصول  2

 4 اإلدارة العامة 4 الرلابة المضائٌة على أعمال اإلدارة 3

–األهلٌة ) الشخصٌةلانون األحوال  4
 (الولف -الموارٌث

3 
 (1المانون الدولً الخاص )

3 

 4 العمود المسماة 4 مصطلحات لانونٌة بلغة أجنبٌة  5

 2 مادة اختٌارٌة 2 مادة اختٌارٌة 6

 ساعة 11 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع: ساعة 11 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع:

 

 ممررات السنة الرابعة

 الفصل الثانً الفصل األول

 عدد الساعات الممرراسم  عدد الساعات اسم الممرر م

 3 تبعٌة(العٌنٌة الحموق الالمانون المدنً ) 4 صلٌة(األعٌنٌة الحموق الالمانون المدنً ) 1

 4 التشرٌع الضرٌبً 4 االسالمً أصول الفمه 2

 3 المدنً أصول التنفٌذ 4 جوي( -المانون التجاري )بحري  3

4 
 المانون الجنائً االسالمً

 التجارٌة األوراقالمانون التجاري ) 4
 (والعملٌات المصرفٌة وأحكام اإلفالس

4 

 3 (2) المانون الدولً الخاص 2 مصطلحات لانونٌة بلغة أجنبٌة  5

  2  مادة اختٌارٌة 2 مادة اختٌارٌة 6

 ساعة 11 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع: ساعة 22 المـــــــجـــــــــمــــــــــــوع:

 

 

 الممررات االختٌارٌة:ثانٌا: 

 ٌختار الطالب أربع ممررات من إحدى المجموعات االختٌارٌة الخمس التالٌة وذلن بطلب ٌمدمه الى الكلٌة وال -

ٌجوز تعدٌل الممررات أو تبدٌلها بعد ذلن. حٌث ٌختار مادتٌن من المجموعة المختارة فً السنة الثالثة, ومادتٌن 

 .من ذات المجموعة فً السنة الرابعة

 ٌحك لمجلس الكلٌة تحدٌد المجموعات والمواد التً تدرس فً كل مجموعة فً كل سنة دراسٌة. -
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 ممررات المجموعة األولى )المانون العام(

 

 عدد الساعات اسم الممرر م

 2 المرارات االدارٌة 1

 2 االستمالن للمنفعة العامة 2

 2 حموق االنسان والحرٌات العامة 3

 2 المالٌة واالدارٌةالرلابة  4

 2 المرافك العامة 5

 2 االدارة المحلٌة 6

 2 المضاء الدستوري 7

 2 التشرٌعات الجمركٌة 8

 2 لانون االنتخابات 9

 2 العمود االدارٌة 12

 

 ممررات المجموعة الثانٌة )المانون الدولً(

 

 عدد الساعات اسم الممرر م

 2 المانون الدولً االنسانً 1

 2 المضاء والتحكٌم الدولٌان 2

 2 المانون الجزائً الدولً 3

 2 المانون الدولً االلتصادي 4

 2 الدبلوماسٌة –المانون الدبلوماسً 5

 2 المانون الدولً البٌئً 6

 2 منظمات دولٌة 7

 2 عاللات دولٌة  8

 2 لانون التنمٌة الدولٌة 9

 

 

 ممررات المجموعة الثالثة )المانون الخاص(

 

 عدد الساعات اسم الممرر م

 2 المانون المدنً الممارن 1

 2 المسؤولٌة المهنٌة 2

 2 لانون البٌنات 3

 2 لانون حماٌة المستهلن 4

 2 لانون العاللات الزراعٌة 5

 2 فلسفة المانون  6

 2 لانون التأمٌنات االجتماعٌة 7

 2 المسؤولٌة المدنٌة عن أضرار البٌئة 8



 7من  7الصفحة 
 

 2 المضائً فً االسالمالنظام  9

 2 لانون حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة 12

 

 

 ممررات المجموعة الرابعة )المانون الجزائً(

 

 عدد الساعات اسم الممرر م

 2 لانون األحداث الجانحٌن 1

 2 المانون الجزائً الدولً  2

 2 المانون الجزائً لألعمال 3

 2 العسكرٌةلانون العموبات وأصول المحاكمات  4

 2 لانون العموبات االلتصادٌة 5

 2 علم االجرام والعماب 6

 2 التشرٌع البٌئً الجزائً 7

 2 األدلة المضائٌة والطب الشرعً 8

 2 تشرٌعات جزائٌة خاصة 9

 2 علم النفس الجنائً 12

 

 ممررات المجموعة الخامسة )المانون التجاري(

 

 عدد الساعات اسم الممرر م

 2 التحكٌم التجاري 1

 2 لانون التجارة الدولٌة 2

 2 الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة 3

 2 البورصة –لانون األسواق واألوراق المالٌة  4

 2 النمود والمصارف 5

 2 المانون البٌئً 6

 2 التجارة االلكترونٌة 7

 2 التأمٌن التجاري 8

 2 العمود التجارٌة 9

 2 لوانٌن االستثمار 12

 

 

 

 عمٌد كلٌة الحموق بدٌر الزور                                                                                     

 د. أحمد عارف عبد الرحٌم                                                                                     
 


