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 مساقات برنامج الماجستير في القانون العام
تمنح الكلية درجة الماجستير في القانون العام بعد أن ينهي الطالب بنجاح متطلبات الدرجة العلمية وهي 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 33ثالثة وثالثون ) 

  ( ساعة معتمدة. 18المساقات اإلجبارية ) 

  ( ساعات معتمدة.حيث يختار الطالب مساقين من مجموعة المساقات  6المساقات اإلختيارية )
 اإلختيارية المطروحة. 

  ( ساعات معتمدة. 9الرسالة العلمية وتعادل ) 
 

 ( ساعة معتمدة 18المساقات اإلجبارية )  -1

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساقرمز و 

LAW641 3 مع التعمق السياسية القانون الدستوري والنظم 
LAW671  3 مع التعمق القانون اإلداري 
LAW631  3 الجزائي مع التعمقالقانون 
LAW651 3 باللغة العربية و اإلنكليزية  القانون الدولي العام 

LAW672 
باللغة العربية و  التشريعات المالية واالقتصادية

 3 اإلنكليزية

LAW680 3 هج البحث القانونيامن 
 18 المجموع 
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 ( ساعات معتمدة 6المساقات اإلختيارية )  -2

 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساقرمز و 
LAW661 3 نظام الحكم في اإلسالم 
LAW652 3 مع التعمق قانون حماية البيئة 
LAW632 3 دراسة مقارنه –تشريعات الجزائية الخاصة ال 
LAW653 3  اإلنسانحقوق التنظيم القانوني ل 
LAW633 3 مع التعمق قانون اإلجراءات الجزائية 
 15 المجموع 

 
 

 ( ساعات معتمدة9رسالة الماجستير ) -3

، وذلك باللغة العربية على أن تتضمن ملخصًا العاميعد الطالب "الرسالة العلمية" في أحد موضوعات القانون 
باللغـة االنجليزية، ويعين له مشرفًا من قسم القانون العام. ويجوز، عند االقتضـاء أن يعين له مشرفـًا مسـاعدًا 
من غير قسم القـانون العام. وال يجوز تسجيل " الرسـالـة العلميـة" إال بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة 

 ساعة معتمدة(. 18اإلجبارية ) المساقات
 ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس قسم القانون العام.
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 . الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير القانون العام4
 الفصل الدراسي األول: -1

 عدد الساعات  المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق
LAW641  3 ال يوجد مع التعمق الدستوري والنظم السياسيةالقانون 
LAW631  3 ال يوجد الجزائي مع التعمقالقانون 

LAW672 باللغة العربية  التشريعات المالية واالقتصادية
 3 ال يوجد واإلنجليزية

 
 

 الفصل الدراسي الثاني: -2
 عدد الساعات المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق
LAW651  3 ال يوجد باللغة العربية واإلنجليزية الدولي العامالقانون 
LAW680 3 ال يوجد  مناهج البحث القانوني 
LAW671  3 ال يوجد مع التعمق القانون اإلداري 

 
 الفصل الدراسي الثالث: -3

 عدد الساعات  المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق
 3 ال يوجد مساق إختياري  
 3 ال يوجد مساق إختياري  
 

 الفصل الدراسي الرابع: -4
 عدد الساعات  المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق

LAW 

699 
 الرسالة العلمية

ساعة  18إنجاز 
 9 معتمدة

 


