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تتضمم ا ما ة ب انةا ماتيانةا متيتنة  ل استوممتتح يت سظم الح ما  ح  الدستتور  واننممة اليتتياستية المقارنة:القانون  .1
ما ختسفل يسى ضتء ما  ةحول ماتوتتحيل يمايتى ماتي تؤثر يسى مسظر يي م ماالةم ماسنةوي في كم الةم ما مألال ل 

ماكبرى أمثةل ماتت ةا ما ت تب مألمري نل يمتت ة  ماسممممممممممممنةوممممممممممممنل ما ختسفل  ةاتركظي يسى  حموممممممممممممل ماالح ماسممممممممممممنةوممممممممممممنل 
 ، يوتيسرم...، يفراسةيبريطةانة ،)وة يًة( حيونة متت ة  ل حةانةً ماستفظتي

الل ، ما خي متتمزا ألوس مبة ئ يسح ماسنةولتب ث ما ة ب في م ةيال تيت ح فهح يس  :مبادئ علم اليياسة .2
طرييل مبسطل يمفهتمل ألغسب ما فر ما يما تمضنع ماتي تهح ماطةاب يب ة يالءم مستتى طسبل ما رحسل مألياى 

 اسكسنل.
غل متاكسظييل ما ما تمضممممنع تعت مة ب ميتمل في يسح ماسممممنةوممممل في ماس :(باإلنكليز  مقدمة في علم اليتتتياستتتة   .3

حظث  ،ل في صمسب مختامةا ماعستم ماسنةونلما ه ل اطسبل ماعستم ماسمنةومنل ا ة ت تيم ما متضمتيةا أومةومن
تسهح في حفع مستتمه في ماسغل متاكسظييل ان تا قة حًم يسى متطالع يسى مااتةجةا مأل انل ماتي تكتب في مجةل 

 . ثكثر تتميًت يسى مااعظت ماعةا يعت مألمختاةصم يبةاسغل متاكسظييل يماتي ت
ثح ا  ل يا تةحيخ حيتى  ،ا سممممةى يسى ماتعريق   يتى مناسممممةا شممممت م م: حقوق اإلنيتتتان والار ال العامة .4

ثح  ،ى أاتمع حيتى مناسممةا يتيسممن ةتهة خةصممل  عت ما را ماعةا نل ماثةانل. ككاي يبظا ما سممةيتطتحهة  مناسممةا
ا أهح ضمممممممم ةاةا تطبظي حيتى ، يما ماتوممممممممةتظر ماتمخسنل مع انةاسمممممممةا ما ما تمثظي ماتيانلتطبنيةا ا يتى من

 .، يآانل تافظكهة يسى مااطةى ماتطايملمناسةا، يما ريةا ماعة

إا ماغة ل ما  حمومممممممل مة ب متقتامممممممة  هت ماتعرا يسى أهح ما فةانح متقتاممممممممة  ل ماتي ت س حنةب  االقتصتتتتتتاد: .5
اتةاي فإام ما ما فظت جتًم أا يتعرا طةاب ماعستم ماسنةونل إاى  يح متقتاة  في ماسنةول ما تمطاظا يماتيال يبة

ماهة يجهةا اع سل يمحتب فةتقتامممممة  مايتم يما تظا  عاي حفةانل أيسى اس تمطا ييجت  وممممم تظا في ات نل ماتعسح 
 .  ا تمطا اسيةاتا يماالةم يما  تملمألمر ماكم ياع س تحترمم م

اتما أمةمم يتفتح مأل مافامممممممم ى،تسممممممممةيت ماطسب يال تيتيح اسممممممممة م يتعظانم يسى ميت ة  ماعربنل  :بيةاللغة العر  .6
 .ظتجةيز ماعةمنل في حتثم يكتة ةتما

 

 

 

 


