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التوصيف العلمي للمواد الدراسية للمراحل كافة:

.1

المرحلة االولى:

القانون الدستتور واننممة اليتتياستية المقارنة :تتضم ا ما ة ب انةا ماتيانةا متيتنة ل استوممتتح يت سظم الح ما ح
ما ختسفل يسى ضتء ما ةحول ماتوتتحيل يمايتى ماتي تؤثر يسى مسظر يي م ماالةم ماسنةوي في كم الةم ما مألال ل
ماسم م م م م ممنةوم م م م م ممنل ما ختسفل ةاتركظي يسى محوم م م م م ممل ماالح ماسم م م م م ممنةوم م م م م ممنل ماكبرى أمثةل ماتت ةا ما ت تب مألمري نل يمتت ة

ماستفظتي(وة يًة) حيونة متت ة ل حةانًة ،يبريطةانة ،يفراسة ،يوتيسرم...
ا
 .2مبادئ علم اليياسة :تب ث ما ة ب في م ةيال تيت ح فهح يس ي متتمز ألوس مبة ئ يسح ماسنةول ،ما خالل
طرييل مبسطل يمفهتمل ألغسب ما فر ما يما تمضنع ماتي تهح ماطةاب يب ة يالءم مستتى طسبل ما رحسل مألياى

.3

اسكسنل.

مقدمة في علم اليتتتياستتتة باإلنكليز ) :تعت مة ب ميتمل في يسح ماسم ممنةوم ممل في ماسغل متاكسظييل ما ما تمضم ممنع
ما ه ل اطسبل ماعستم ماسمنةومنل ا ة ت تيم ما متضمتيةا أومةومنل في صمسب مختامةا ماعستم ماسنةونل ،حظث

تسهح في حفع مستتمه في ماسغل متاكسظييل ان تا قة مًح يسى متطالع يسى مااتةجةا مأل انل ماتي تكتب في مجةل

.4

ت يسى مااعظت ماعةا ي.
مختاةصم يبةاسغل متاكسظييل يماتي تعت مألثكثر تتمي ً
حقوق اإلنيتتتان والار ال العامة :شم ممت م ما سم ممةى يسى ماتعريق يتى مناسم ممةا ،ثح ا ل يا تةحيخ حيتى

مناسممةا يتطتحهة خةصممل عت ما را ماعةا نل ماثةانل .ككاي يبظا ما سممةى أاتمع حيتى مناسممةا يتيسممن ةتهة ،ثح

تطبنيةا ا يتى مناس م م ممةا ما ما تمثظي ماتيانل ،يما ماتو م م ممةتظر ماتمخسنل مع انةا أهح ضم م م م ةاةا تطبظي حيتى
.5

.6

مناسةا ،يما ريةا ماعةمل ،يآانل تافظكهة يسى مااطةى ماتطاي.

االقتصتتتتتتاد :إا ماغة ل ما محو م م ممل مة ب متقتا م م ممة هت ماتعرا يسى أهح ما فةانح متقتا م م ممة ل ماتي ت س حنةب

ما تمطاظا يماتيال يبةاتةاي فإام ما ما فظت جتًم أا يتعرا طةاب ماعستم ماسنةونل إاى يح متقتاة في ماسنةول
ماهة يجهةا اع سل يمحتب فةتقتام ممة مايتم يما تظا عاي حفةانل أيسى اس تمطا ييجت وم م م تظا في ات نل ماتعسح
مألمر ماكم ياع س تحترمم ما تمطا اسيةاتا يماالةم يما تمل.

اللغة العربية :تسم م م ممةيت ماطسب يال تيتيح اسم م م ممة م يتعظانم يسى ميت ة ماعربنل مافا م م م م ى ،يتفتح مألاتما أمةمم

اظتجةيز ماعةمنل في حتثم يكتة ةتم.

