اشارة الى فقرة  22من خامسة احكام من ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا
للعام الدراسي  2102-2102واستنادا للصالحيات المخولة الينا تقرر ما ياتي:
اعتماد المواد الواردة في الجداول ادناه الجراء المتحان التنافسي.
ت
.0
.2
.3
.4
.5

دبلوم عالي فرع قانون حقوق االنسان
مواد االمتحان التنافسي
حقوق انسان
منظمات دولية
قانون دولي انساني
قانون دستوري (نظرية الدستور)
ديمقراطية

ت
.0
.2
.3
.4
.5
.6

ماجستير فرع قانون حقوق االنسان
مواد االمتحان التنافسي
حقوق انسان
نظم سياسية
قانون دولي عام
قانون دولي انساني
قانون دستوري (نظرية الدستور)
ديمقراطية

اشارة الى فقرة  22من خامسة احكام من ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا
للعام الدراسي  2102-2102واستنادا للصالحيات المخولة الينا تقرر ما ياتي:
اعتماد المواد الواردة في الجداول ادناه الجراء المتحان التنافسي.
ت
.0
.2
.3
.4
.5

دبلوم عالي فرع قانون الخاص
مواد االمتحان التنافسي
قانون مرافعات
قانون احوال شخصية(زواج وطالق)
قانون دولي خاص (نزظرية الموطن والجنسية)
قانون مدني (مصادر االلتزام)
قانون شركات

ت
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.2

ماجستير فرع قانون الخاص
مواد االمتحان التنافسي
قانون المرافعات
قانون احوال شخصية(زواج وطالق)
قانون دولي خاص (نزظرية الموطن والجنسية واالقامة)
قانون مدني (مصادر االلتزام واالحكام)
قانون شركات
قانون تجاري (نظرية التاجر)
قانون االثبات

ت
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.2
.9
.01
.00

دكتوراه فرع قانون الخاص
مواد االمتحان التنافسي
قانون المرافعات
قانون احوال شخصية(زواج وطالق)
قانون احوال شخصية(ميراث)
قانون دولي خاص (نزظرية الموطن والجنسية واالقامة)
قانون دولي خاص (تنازع القوانين)
قانون مدني (مصادر االلتزام واالحكام)
قانون مدني (عقود مسماة)
قانون شركات
قانون تجاري (نظرية التاجر)
اوراق تجارية
قانون االثبات

اشارة الى فقرة  22من خامسة احكام من ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا
للعام الدراسي  2102-2102واستنادا للصالحيات المخولة الينا تقرر ما ياتي:
اعتماد المواد الواردة في الجداول ادناه الجراء المتحان التنافسي.
ت
.0
.2
.3
.4
.5

دبلوم عالي فرع قانون العام
مواد االمتحان التنافسي
اجرام وعقاب
قانون دستوري (نظرية الدستور)
مالية عامة وتشريع ضريبي
القانون االداري (نظرية العقود االدارية)
قانون الدولي العام (المنازعات الدولية)

ت
.0
.2
.3
.4
.5

ماجستير فرع قانون العام
مواد االمتحان التنافسي
قانون العقوبات العام
قانون دستوري (نظرية الدستور ونظرية الدولة)
مالية عامة وتشريع ضريبي
القانون االداري
قانون الدولي العام

ت
.0
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.2
.9
.01

دكتوراه فرع قانون العام
مواد االمتحان التنافسي
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحامات
قانون دستوري
نظم سياسية
مالية عامة وتشريع ضريبي
القانون االداري
القضاء االداري
قانون الدولي العام
قانون دولي انساني

