
 :  دبلوم القانون الخاص- أوال
  الفصل الدراسي األول  :

عدد الساعاُت  اسم المقرر
 ساعات 3 0القانون المدني مع التعمق

 ساعات 3. قانون المرافعات المدنية والتجارية مع التعمق
 ساعات 3 0القانون الدولي الخاص مع التعمق

 ساعات 3. عمميات البنوك مع التعمق
:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

. المستجدات فى الفقه اإلسالمى- 1
  .القانون الرومانى- 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

  الفصل الدراسي الثاني  :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0القانون التجارى مع التعمق
 ساعات 3 0(دراسة مقارنة بأحد فروع القانون الخاص)الشريعة اإلسالمية 

 ساعات 3 0فمسفة القانون مع التعمق
 ساعات 3. القانون المدنى المقارن

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 0التنظيم القضائي المصري-1
. العقود الدولية- 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
:  دبلوم القانون العام -  ثانيا

  الفصل الدراسي األول    :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0القانون االدارى مع التعمق
 ساعات 3. القانون الجنائي مع التعمق

 ساعات 3 0القانون الدولي العام مع التعمق
 ساعات 3المالية العامة مع التعمق 

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
. السياسة المالية-1
نظام الحكم فى اإلسالم - 3

 
 ساعات 3
 ساعات 3

  الفصل الدراسي الثاني  :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0قانون العقوبات التكميمي
 ساعات 3 0القانون الدستوري مع التعمق
 ساعات 3. التشريع الضريبى مع التعمق

 ساعات 3القانون الدولى اإلنسانى 
:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين 

 0المنظمات الدولية- 1
. القضاء الدستورى مع التعمق-  2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 



 : دبلوم الشريعة اإلسالمية - ثالثا
  الفصل الدراسي األول  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3 0الفقه االسالمى المقارن 

 ساعات 3.  النظريات العامة في الفقه االسالمى
 ساعات 3 0األحوال الشخصية المقارنة

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 .نظام الحكم في اإلسالم- 1
 0القضايا الفقهية المعاصرة-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
   الفصل الدراسي الثاني  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3 0أصول الفقه مع التعمق

 ساعات 3 0المعامالت في الفقه االسالمى
 ساعات 3 0التشريع الجنائي االسالمى

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 .النظم االقتصادية في اإلسالم-  1
 0القضاء فى اإلسالم- 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 : دبلوم العلوم الجنائية - رابعا 

  الفصل الدراسي األول  :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0قانون العقوبات مع التعمق
 ساعات 3.   قانون العقوبات التكميمي

 ساعات 3 0عمم اإلجرام مع التعمق
:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

 0السياسة الجنائية-  1
 0القانون الجنائى الدولى- 2

 
 ساعات 3
ساعات  3

 ساعات 3قاعة بحث 
   الفصل الدراسي الثاني  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3قانون اإلجراءات الجنائية مع التعمق ، 

 ساعات 3. عمم العقاب مع التعمق
 ساعات 3 0السياسة العقابية مع التعمق

مادة يختارها الطالب من بين مادتين يحددهما مجمس الكمية سنويًا 
:- من المواد التالية

 0اإلرهاب في القانون الجنائي- 1
. الدفوع فى اإلجراءات الجنائية- 2
. التشريع الجنائى اإلسالمى- 3

 
 ساعات 3
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 



 : دبلوم العلوم االقتصادية -  خامسا
  الفصل الدراسي األول  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3 0النظرية االقتصادية مع التعمق

 ساعات 3 القانون االقتصادي مع التعمق 
 ساعات 3. التشريع الضريبى مع التعمق

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 .التنمية االقتصادية- 1
تاريخ الفكر االقتصادي - 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
  الفصل الدراسي الثاني  :

عدد اسم المقرر 
الساعاُت 

 ساعات 3 0المالية العامة مع التعمق
 ساعات 3 0العالقات االقتصادية الدولية مع التعمق

 ساعات 3 0اقتصاديات النقود والبنوك
:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

 0األسواق النقدية والمالية-  1
 0مشكالت االقتصاد الدولي المعاصر- 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 : دبلوم القانون الدولي - سادسا

  الفصل الدراسي األول  :
عدد اسم المقرر 

الساعاُت 
 ساعات 3 0القانون الدولي العام مع التعمق

 ساعات 3 0القانون الدولي الخاص مع التعمق
 ساعات 3 0القانون الدولي اإلنساني مع التعمق

:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
. التحكيم الدولي الخاص- 1
  0القانون الدولي الجنائي-2

 
 ساعات 3
ساعات  3

 ساعات 3قاعة بحث 
  الفصل الدراسي الثاني  :

عدد اسم المقرر 
الساعاُت 

 ساعات 3 0المنظمات الدولية مع التعمق
 ساعات 3. العقود الدولية

 ساعات 3 0القانون الدبموماسي والقنصمي
:- مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

 0القانون الدولي لمبحار-  1
 0القانون الدولي الخاص البيئي-  2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 
 



 : دبلوم العلوم اإلدارية - سابعا
  الفصل الدراسي األول  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3  0القانون االدارى مع التعمق

 ساعات 3 0القضاء الدستوري واالدارى مع التعمق
 ساعات 3. النشاط االدارى 

 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 0العقود اإلدارية-1
 0الوظيفة العامة-2

 
 ساعات 3
 ساعة 3

 ساعات 3قاعة بحث 
  الفصل الدراسي الثاني  :

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3  0الرقابة اإلدارية والمالية

 ساعات 3 0القرارات اإلدارية
 ساعات 3 0الرقابة القضائية عمي أعمال اإلدارة

 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 0النظم الدستورية المقارنة -1
. القانون البرلمانى-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
:  دبلوم العلوم القضائية - ثامنا

  الفصل الدراسي األول  :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0قانون المرافعات مع التعمق
 ساعات 3. قانون اإلجراءات الجنائية مع التعمق 

 ساعات 3 0االختصاص القضائي الدولي مع التعمق
 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين 

. النظام القضائى فى اإلسالم- 1
. التحقيق اإلدارى- 2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
  الفصل الدراسي الثاني: 

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3 0اإلجراءات اإلدارية مع التعمق

 ساعات 3 0التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية مع التعمق
  ساعات3 0التنظيم القضائي

 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
  0التحقيق الجنائي العممي-1
 0تنفيذ أحكام التحكيم الدولي مع التعمق-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 
 
 : دبلوم التجارة الدولية - تاسعا 



  الفصل الدراسي األول  :
 عدد الساعاتُ  اسم المقرر

  ساعات3 0تنازع القوانين فى مسائل التجارة الدولية

  ساعات3 0المشكالت االقتصادية لمتجارة الدولية 

  ساعات3 .عمميات البنوك مع التعمق

 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
. الشركات فى الفقه اإلسالمى مع التعمق- 1
 .الممكية الصناعية مع التعمق- 2

 
 ساعات 3
  ساعات3

 ساعات 3قاعة بحث 
   الفصل الدراسي الثاني :

 عدد الساعاتُ  اسم المقرر

  ساعات3 0قانون التجارة البحرية مع التعمق
  ساعات3 0العالقات االقتصادية الدولية مع التعمق

 ساعات 3 0عقود نقل التكنولوجيا 
 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

  0التحكيم فى العالقات الخاصة الدولية- 1
 .العقود الدولية- 2

 
 ساعات 3
  ساعات3

  ساعات3 قاعة بحث
 : القانون المدني - عاشرا

  الفصل الدراسي األول  :
عدد الساعاُت اسم المقرر 

 ساعات 3 0نظرية العقد مع التعمق
 ساعات 3 0المسئولية المدنية مع التعمق

  ساعات3. حقوق المؤلف مع التعمق
 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين

    0قانون التأمين االجتماعي مع التعمق-1
. المعامالت فى الفقه اإلسالمى- 2

 
  ساعات3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
   الفصل الدراسي الثاني: 

عدد الساعاُت اسم المقرر 
 ساعات 3. الحماية المدنية لممستهمك

 ساعات 3. الحقوق المجاورة مع التعمق
 ساعات 3 0قانون العمل مع التعمق

 :-مادة يختارها الطالب من المادتين اآلتيتين
 . المسئولية المدنية لممهنيين-1
. أصول صياغة العقود المدنية-2

 
 ساعات 3
 ساعات 3

 ساعات 3قاعة بحث 
 


