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  تعريف قطاع العلوم القانونية

يرتكز عليها  التيال شك أن القانون بفروعه المختلفة هو واحد من أهم الدعائم   
وهو القانون األساسي الذي يسمو على  -فالدستور . بناء الدولة بمفهومها الديمقراطي 

هو الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات  -ن األخرىمختلف القواني
العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها، ويقرر حقوق األفراد وحرياتهم، ويضع الضمانات 

وترسم مختلف فروع القانون األخرى مالمح النظام . األساسية لهذه الحقوق والحريات
إلى جانب االتفاقيات  –كما تحكم القوانين  .يواالجتماعالسياسي واالقتصادي والثقافي 

سلوك األفراد والجماعات واألشخاص االعتبارية وأوضاعهم وكافة معامالتهم على  -الدولية
ومن الغنى عن البيان أن من الصعب ممارسة . والدولي واإلقليميالمستوى الوطنى 

ال بعد فهم القانون على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الختصاصاتها بكفاءة إ
  .نحو صحيح واستيعاب أحكامه 

ولما كانت كفاءة أى نظام قانونى وفاعليته ال تتوقف على صياغته فقط، وٕانما   
أيضا على ُحسن فهمه وتفسيره وتطبيقه، لذلك فإن من األهمية بمكان وجود قانونيين 

ه وتطوراته باإلضافة إلى مؤهلين فى مختلف  فروع القانون لديهم الدراية الكافية بأحكام
ومن هنا تتجلى أهمية .القدرة على تطبيقه بكفاءة وٕادراك تأثيره على المجتمع وتنميته 

  .الدراسات القانونية فى تخريج قانونيين مؤهلين يلبون احتياجات المجتمع

يشترط اللتحاق الطالب بكلية الحقوق حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما         
وتستغرق الدراسة بكلية الحقوق فى مرحلة الليسانس أربعة سنوات دراسية، وتبني . لهايعاد
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الدراسة في كليات الحقوق ؛ علوم القانون األساسية  ومنها التكميلية، وعلوم الشريعة 
وخريج كليات الحقوق يمكنه العمل في  .االسالمية، وعلوم االقتصاد والمالية العامة

  :المجاالت اآلتية
 ئات القضائية المختلفةالهي -١

 المحاماة  -٢

 والقنصلي  السلك الدبلوماسي  -٣

 اإلدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والشركات  -٤

 المنظمات الدولية واالقليمية  -٥

  مؤسسات المجتمع المدني  -٦
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  الحقوقاألكاديمية القياسية لقطاع كليات القومية المعايير : اوالً 
  

  :كليات الحقوقالمواصفات العامة لخريج  -١

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على      
 .الربط بين فروع القانون المختلفة وتطبيقاتها .١,١

المؤلفات، (اكتساب المعارف القانونية ذاتيًا من مصادرها المتنوعة   .٢,١
 ).األحكام، الدوريات، الوسائط اإللكترونية

ات وآداب تقييم الذات والتوافق مع احتياجات سوق العمل ومراعاة أخالقي .٣,١
 .المهنة 

 .إجراء األبحاث وكتابة التقارير والمذكرات .٤,١

القدرة على عرض وجهة نظره وتأييدها بالحجج القانونية إلقناع اآلخرين  .١,١
 .بلغة سليمة

 .استيعاب مهارات التفاوض وأساليبه ومن له الحق فيه .٦,١

 .المرافعة أمام المحاكم وهيئات التحكيم  .٧,١

ين والقـــرارات الجمهوريـــة واللـــوائح وتقـــديم صـــياغة الوثـــائق القانونيـــة والقـــوان .٨,١
 .االستشارات

 .استيعاب التطبيقات القضائية وفهمها .٩,١

 .متابعة األبعاد القانونية والتطورات االقتصادية والتجارة الدولية .١٠,١

 .التواصل بلغة أجنبية واحدة على األقل .١١,١
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 .استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في االتصال  .١٢,١

 

 : المعرفة والفهم .٢

 :يجب أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم للنقاط اآلتية     

 .األسس التي يقوم عليها النظام الدستورى والنظام القانوني .١,٢

 .دور القانون ومراحل تطوره وأهميته فى بناء المجتمع  .٢,٢

) في مختلف فروع القانون( المبادئ األساسية والنظريات واالتجاهات القانونية .٣,٢
. 

 .نولوجى وأثره على الفكر القانونىادى والتكالتطور السياسى واالقتص .٤,٢

 .مناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية  .١,٢

 .الشريعة اإلسالمية ودورها باعتبارها المصدر الرئيسي للقانون  .٦,٢

 .على القوانين الوطنية  هادور المنظمات واالتفاقيات الدولية وأثر  .٧,٢

سان والديمقراطية والمبادئ معرفة وفهم قوانين المجتمع المدني وحقوق اإلن .٨,٢
 .الحاكمة ألخالقيات ممارسة المهنة

 
  :   مهنيةالمهارات ال  .٣

 :قادرا علي كليات الحقوق يجب ان يكون خريج   

 كتابة مذكرات الدفاع .١,٣

 كتابة التقارير .٢,٣

    المرافعة أمام القضاء وهيئات التحكيم .٣,٣
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 .إجراء المفاوضات   .٤,٣

 .صياغة العقود وتقديم االستشارات  .١,٣

 .فى األحكام والتظلم من القرارات  الطعن .٦,٣

 ) التحكيم/ التوفيق ( ة المنازعات اللجوء إلى القواعد البديلة لتسوي .٧,٣

 .المشاركة فى األنشطة البحثية  .٨,٣

 ) رفع دعاوى/ صياغة شكاوى ( التعامل مع األجهزة الحكومية  .٩,٣

  
 : المهارات الذهنية  .٤

 :قادرا عليكليات الحقوق  يكون خريج  أنيجب       

 .حليل الوقائع فى المسائل محل البحث والربط فيما بينها الستخالص النتائجت .١,٤

تفسير نصوص القانون تفسيرًا سليمًا واستخالص ما ينطبق منها على الوقائع  .٢,٤
. 

 .حل للمشكالت القانونية المعروضة البحث والتحليل والتأصيل إليجاد .٣,٤

استخالص اتجاهات القضاء فى المسائل المعروضة واستخدامها فى تدعيم  .٤,٤
 .رأيه 

 .القدرة على النقد  .١,٤
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  : ة االنتقاليالمهارات العامة و   .٥
  : قادرا عليكليات الحقوق يجب ان يكون خريج      

 .استخدام الحاسب اآللى في المجال القانوني .١,٥

 .فى البحث والتحليل  ديثة استخدام الوسائط المتعددة ووسائل االتصال الح .٢,٥

 .االتصال بالمهتمين بالمجاالت ذات الصلة  .٣,٥

 .العمل بروح الفريق والقدرة على التفاعل مع اآلخرين واالستفادة المتبادلة  .٤,٥

 .تبادل المعلومات مع المتخصصين وتنميتها وتحديثها  .١,٥

 .التعلم الذاتى المستمر  .٦,٥

ة وعــرض الحجــج التــى التعبيــر عــن وجهــة نظــره بوضــوح فــى المســائل الخالفيــ .٧,٥
 .يستند إليها

 .استخدام المصطلحات القانونية بطريقة سليمة  .٨,٥

  .المشاركة فى المناقشات وٕابداء اآلراء فيما يعرض من مشكالت  .٩,٥
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  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة:  ثانيا
 % مفهوم المصطلح م

  %٣٥ - ٢٥ *العلوم األساسية ١
 %١٨ - ١٢ **يةالعلوم التكميل ٢

 %١٥ - ١٠ البحث القانونى ٣

–المرافعة-التفاوض(التدريب الميدانى ٤
  )الصياغة

١٥ - ١٠% 

 %١٥ - ١٠ التطبيقات العملية والقضائية ٥

 %٤ - ٢ تطبيقات الحاسب اآللى ٦

  %٧ - ٥ اللغـــــــــــات  ٧
  %١٠ – ٨ متروكة للمؤسسة  ٨
  .فروعه المختلفة العام والخاصعلوم القانون العام ب وتشمل*

 التجارة  –الشخصية لغير المسلمين  األحوال – ةالزراع -البيئة  : قوانين تشمل** 
منظمة  –قانون الشهر العقاري  -التجارة الدولية –االتصاالت واالنترنت  –االلكترونية 

حماية –ية تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االقتصاد –التجارة العالمية واتفاقياتها 
المالية  واألوراقالبورصات –الملكية الفكرية  –المستهلك والمسئولين عن المنتجات 

  حقوق  -القانون المقارن –استغالل الثروات الطبيعية  –حوكمة الشركات  –وتداولها 
  .اإلدارة العامة  - اإلنسان   
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  المصطلحات:ثالثا
  مواصفات الخريج  .١

الناتجة عن اكتساب المعارف المتوقعة و الخريج ) قدرات/ فاءة ك(جدارات 
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 

  المعايير األكاديمية القومية .٢
نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد 

.    ج تعليمي معيناألدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنام
  المعايير األكاديمية  

ية لضمان ، بعد اعتمادها من الهيئة القومرجعية تتبناها المؤسسة التعليميةنقاط م
هارات المطلوب أن ، تحدد فيها مجموعة المعارف والمجودة التعليم واالعتماد

 ، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتهايكتسبها الخريج
    .الهيئة

  النقاط المرجعية .٣
مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 

وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في  ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 
  .مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في ضوء النقاط المرجعية

  التعليميالبرنامج  .٤
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات و موعة من المقررات مج 

  .تخصص معين فيالخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
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  المؤسسة التعليمية .٥
جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمي 

 ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 

  النتائج التعليمية المستهدفة .٦
/ تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 

مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة 
  .التعليمية

  المعرفة والفهم  .٧
طالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي المعلومات المتوقع أن يكتسبها ال

ويعني الفهم  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 
  .  إدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية

  المهارات الذهنية  .٨
على ٕادراكية تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ، و يشمل القدرة قدرات  تعليمية و 

 .إعادة بناء وتقييم المعلوماتتطبيق و تحليل و 

  المهارات المهنية  .٩
مجال ما بهدف التطوير  فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت

     .الذاتي التطوير وأ في المهنةالناجح 
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  :المهارات العامة أو االنتقالية .١٠
في ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب تلك المهارات التي 

هذه المهارات تتضمن و  القدرات الذاتية،تنمية و  التعلم المستمروالتوظيف و  التعليم
التواصل التعلم الذاتي و مع األرقام و العمل في فريق والتعامل و  على االتصالالقدرة 

  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين ومع 


