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.حوادث السير/ تعريف عقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة، األسس الفنية التي يقوم عليها التأمين بشكل عام، نشأة عقود التأمين أقسام التأمين وخصائص كل قسم، الخطر في التأمين شروطه وتحديده، القسط والعناصر التي تدخل في تحديده، عنصر المصلحة في التأمين، خصائص عقد التأمين وإبرامه، آثار عقد التأمين والتزامات المؤمن له والمؤمن، الحلول القانونية والدعوى المباشرة والتقادم، دراسة تطبيقية لعقد التأمين ضد الحريق أو عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية

ويعقبه البحث في الحقوق المتفرعة عن الملكية وهي حق االنتفاع، وحق االستعمال والسكن وحق االرتفاق. تناول هذا المساق بالتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته من حيث تعريفه وخصائصه وكذلك عناصر ونطاق ووسائل حماية حق الملكية وكذلك القيوم التي ترد عليه، ويشمل المساق البحث في أنواع خاصة من الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية الحائط المشترك، وملكية العلو وتلسفل، وملكية الطبقات والشقق وملكية األسرة ويدرس هذا المساق أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة وأسباب كسبها في حالة الحياة ويتضمن ذلك البحث في أحكام االلتصاق والعقود والحيازةي

Commercial Securities

ويعقبه البحث في الحقوق المتفرعة عن الملكية وهي حق االنتفاع، وحق االستعمال والسكن وحق االرتفاق. يتناول هذا المساق بالتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته من حيث تعريفه وخصائصه وكذلك عناصر ونطاق ووسائل حماية حق الملكية وكذلك القيوم التي ترد عليه، ويشمل المساق البحث في أنواع خاصة من الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية الحائط المشترك، وملكية العلو وتلسفل، وملكية الطبقات والشقق وملكية األسرة ويدرس هذا المساق أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة وأسباب كسبها في حالة الحياة ويتضمن ذلك البحث في أحكام االلتصاق والعقود والحيازة



 الوصف العام
يتناول بالدراسة نشأة القانون الدستوري في األنظمة السياسية وتعريفه وطرق 

وضعه وتعديله،  وطبيعة سمو الدساتير وضمانها عن طريق الرقابة على 
التعرف على وجود فكرة الحق، وتعريفه، وأنواع الحقوق، وأقسامها، ومن ثم 

ومن ثم . سنتعرف على الشخص الطبيعي، والشخص االعتباري، ومميزاتهم
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقانون، وماهيته، وتطوره التاريخي، 

وكيفية صياغة قواعده، وأهدافها، وخصائصها، ومصادرها، وتقسيم القواعد 
ثم يبحث في المرفق . يبين هذا المساق تعريف القانون اإلداري ونشأته ومصادره

.العام وعناصره والقواعد التي تحكم سيرة ثم األموال العامة 
دراسة تطور الفكر القانوني ومراحله ، وبداية إدراك ماهية القواعد القانونية ومدى 

الحاجة إليها ، وذلك من خالل مجموعة من النظريات الفلسفية وآراء فقهاء وأعالم 
يتناول هذا المساق المفهوم والتطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني وعالقة 

القانون الدولي اإلنساني بغيره، فروع القانون الدولي مثل قانون حقوق اإلنسان 
يتناول هذا المقرر تعريف القانون الدولى، فروعه، التفرقة بين القانون الدولي العام 

والخاص، تعريف القانون الدولي العام، مبادئه ومصادره، نطاقهن تطوره، العالقة 
يشتمل هذا المساق على دراسة علم اإلجرام من حيث تعريفه وبيان تاريخه 

وتطوره وكذلك دراسة صلة علم اإلجرام بقانون العقوبات وعوامل السلوك 
التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبخاصة في القانون 

الفلسطيني، ومصادره، وعالقته بغيره من فروع القانون وتطوره التشريعي، 
تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها، وانقضائها، وتقسيماتها، وكيفية تأسيس 

كما يتناول المساق التعريف . كل واحدة منها، وتسجيلها وإدارتها وتصفيتها
والميزانية   والنفقات،  والقواعد التي تنظم اإليرادات،  دراسة األسس العامة،

  على أن تشتمل المادة مبادئ علم المالية العامة،. مع دراسة تطبيقية لها  العامة،
نتناول التعريف بالقانون الدولي الخاص ونشأته ومراحل تطوره وبيان طبيعته 

وأهميته ومصادره ومن ثم النظرية العامة للجنسية بشكل عام من حيث تعريفها 
ويتضمن دراسة أدلة اإلثبات كالبينة الكتابية، والشهادة، والقرائن، واإلقرار، 

واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المدني 
 ويعالج نشأة القواعد الدستورية في فلسطين ، وتطور نظام الحكم الدستوري 

وطريقة وضع دساتير فلسطين. وتطور األسس الدستورية العامة في فلسطين  
يدرس الطالب تعريف القانون التجاري وبيان مصادرة واألنظمة القانونية التي 

تحكمه، ثم اإلعمال التجارية بأنواعها المنفردة والبحرية والمختلطة والتبعية، ثم 
يبين هذا الجزء من قانون العقوبات األحكام العامة المشتركة بجميع الجرائم، 

وأركانها دون تمييز إذ إنه يتحدث عن الصالحية اإلقليمية، والذاتية، والشخصية 
وتعريف كل من الحق . يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه

الشخصي، والحق العيني والحق المالي، ومصادر االلتزام، كذلك تعريف العقد، 
تتناول هذه المادة دراسة ماهية عمليات المصارف من الوجهة القانونية ونشأتها 

وتطورها، وصورها وأنواعها، ، والطبيعة القانونية للودائع و االعتماد والحساب 
تتناول هذه المادة دراسة موضوع االختصاص الوظيفي من حيث معناه وممارسته 

كما . الشخصية، والنتائج التي تترتب على اعتباره من النظام العام وعناصره
العقوبة، أهميتها وأهدافها، وأقسامها وأنواعها، انقضاء العقوبة وتعليق تنفيذ 

العقوبات، المقارنة بين العقوبة وأنواع الجزاءات االخرى، اإلعفاء من العقوبات 
كالوفاء )"تبحث هذه المادة في آثار االلتزام من حيث بيان وسائل تنفيذه اختياراً 

كالتنفيذ العيني والتنفيذ بطريق " )، أو تنفيذه جبراً(والمقاصة واتحاد الذمتين



تعريف الزواج، وبيان حكمة، ومشروعيته، والخطبة، ومقومات عقد : الزواج 

الزواج، والشرائط الشرعية المتممة له، والشرائط المقترنة بالعقد، آثار عقد الزواج 

فلسفة مناهج البحث في العلوم القانونية
يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، 

وأشخاصها، ثم يبين النظرية العامة للمنظمات الدولية، والشخصية القانونية 

يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل الفلسطيني، بحيث يتم تعريف هذا 

القانون، وبيان تطوره التاريخي، ومصادره، والعقود الناشئة عنه، وشروط 
يتناول هذا المساق الكالم عن الجرائم الواقعة على األموال بشكل عام إضافة إلى 

مثل . دراسة معمقة وتفصيلية ألهم هذه الجرائم وأكثرها انتشاراً في المجتمع
التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب اإلرث وشروطه، أصحاب الفروض من 

: الوصية . الرجال والنساء، العول والرد، التطميع، ألمناسخة، ميراث ذوي األرحام
يتناول هذا المساق في البداية مكان عقد البيع في القانون وتعريفه وخصائصه ثم 

أركان تراضي بما يضمنه وشروط الصحة كأهلية المتعاقدين وعيوب التراضي ثم 
ثم طبيعتها القانونية . دراسة نظرية الدعوى القضائية من حيث تعريفها وخصائصها

وكيفية . وأقسامها القضائية والفقهية، ثم شروطها ثم وسائل وأوجه استعمالها
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على األشخاص ويتناول هذا المساق نماذج 

لبعض النماذج الجرمية الواردة في قانون العقوبات بصفة تفصيلية، والماسة بحق 
يحتوي المساق على التعريف بالقضاء اإلداري، وتتبع نشأته من خالل شرح مفهوم 

مبدأ الشرعية، وكيفية ضمان تطبيقه، وتحديد أنواع الرقابة على اإلدارة، وبشكل 
يتناول هذا المساق دراسة المبادىء العامة لنظرية التنازع  وكذلك تعريف تنازع 

 (من تكييف وإحالة )القوانين وشروطه ونطاقه، واألساليب المعتمدة لحل التنازع 
يتناول هذا المساق بالتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته من حيث تعريفه 

وخصائصه وكذلك عناصر ونطاق ووسائل حماية حق الملكية وكذلك القيوم التي 
وتتناول هذه المادة دراسة ماهية األوراق التجارية وتعريفها وخصائصها ووظائفها 

وهي عبارة عن محررات مكتوبة وفقا ألوضاع شكلية يحددها القانون قابلة : 
علم أصول الفقه اإلسالمي هو علم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط األحكام 

الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ويتناول مساق أصول الفقه التعريف 
التعريف بالجانب التطبيقي للقانون أمام المحاكم من خالل اختيار بعض القضايا 

والدعاوي التي تمكن الطلبة من اإلطالع على رفع الدعوى والسير بها، وعلى 

 (الجنائية)يتناول هذا المساق التعريف بهذا القانون ثم موضوع اإلجراءات الجزائية 

وبيان خصائصه وعالقته بفروع القانون األخرى، وتفسيره ثم دراسة النظم 
كما يتناول هذا المساق تنظيم   القضاء الجنائي والسلطة المختصة بذلك ونظرية 

االختصاص الجنائي وما يتفرع عنها وبعد ذلك إجراءات المحاكمة بدءاً من القواعد 
ويتضمن دراسة أعمال دائرة اإلجراء، وبيان السلطة التي تقوم بأعمال اإلجراء، 

وطرق التنفيذ الجبري، ثم يتطرق . وكذلك بيان تركيب الدائرة واختصاصاتها
يعالج هذا المساق اتفاق التحكيم من حيث تعريفه وما يتضمنه من أحكام ومدى 

تطبيقه وشروطه وطبيعته وصوره كوسيلة لحل المنازعات ويشمل أيضاً هيئة 
خصائصه وتعريفه وتعريف القاعدة القانونية - التعرف على القانون بوجه عام

.وخصائصها، ثم سنتناول قواعد القانون وسلطان اإلرادة، وأقسام القانون وفروعه
اتفاق التحكيم من حيث تعريفه وما يتضمنه من أحكام ومدى تطبيقه وشروطه 

وطبيعته وصوره كوسيلة لحل المنازعات ويشمل أيضاً هيئة التحكيم وإجراءاته 



التعريف بالجانب التطبيقي للقانون أمام المحاكم من خالل اختيار بعض القضايا 

والدعاوي التي تمكن الطلبة من اإلطالع على رفع الدعوى والسير بها، وعلى 
أصول الفقه معناه وتعريفه وموضوعه وغايته واستمراره ومباحثه ونشأته، وتبحث 

في الحكم وأنواعه وأقسامه، وفي الصحة والفساد والبطالن والرخصة والعزيمة 
أهمية النقود والمصارف في الحياة االقتصادية، فضالً عن الصفة التجارية لألعمال 

المصرفي، كما يعرض الحسابات المصرفية، والودائع النقدية ووديعة الصكوك 
 كما يتناول المساق التعريف باإلفالس، وأسبابه، وشروطه، وأنواعه، وموقف .

 القانون منه، والجزاء الذي يوقعه على التاجر المفلس في بعض الحاالت، بخاصة

يتناول مساق قانون الشركات واإلفالس الحديث عن األحكام العامة للشركات ابتداء أنواع الشركات بالتفصيل وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة الخاصة كشركات أشخاص وشركة المساهمة كشركة أموال والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بال اسم شركات مختلفة 

.ويتضمن دراسة أدلة اإلثبات كالبينة الكتابية، والشهادة، والقرائن، واإلقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المدني وفي قانون البينات والتعرف على كيفية تقديم البينات المنصوص عليها قانونا وعملية تقديرها وطرق الطعن فيها أو إبطال ما قدم منها في الدعوى

.حوادث السير/ تعريف عقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة والحديثة، األسس الفنية التي يقوم عليها التأمين بشكل عام، نشأة عقود التأمين أقسام التأمين وخصائص كل قسم، الخطر في التأمين شروطه وتحديده، القسط والعناصر التي تدخل في تحديده، عنصر المصلحة في التأمين، خصائص عقد التأمين وإبرامه، آثار عقد التأمين والتزامات المؤمن له والمؤمن، الحلول القانونية والدعوى المباشرة والتقادم، دراسة تطبيقية لعقد التأمين ضد الحريق أو عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية
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سيف الدين البلعاوي. د.فلسفة مناهج البحث في العلوم القانونية  أ
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شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
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