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خطة تخصص المساعد العدلي

البرنامج

الحقوق

التخصص

مساعد عدلي

تفصيل ساعات التخصص
تسلسل

المتطلبات

الساعات المطلوبة

أوال

متطلبات الكلية

16

ثانيا

متطلبات البرنامج

18

ثالثا

متطلبات التخصص

39

المجموع

73
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أوال :مساقات الكلية )16( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
اسم المساق

رقم المساق

الساعات األسبوعية

الساعات

متطلب

المعتمدة

نظري

عملي

سابق

3

3

-

-

0010002

اللغة اإلنجليزية

3

3

-

-

0010005

النشاط الرياضي

1

-

1

-

0010001

اللغة العربية

3

3

-

-

3

1

2

-

3

3

-

-

16

15

1

0010003

0010006
0010004

دراسات في الفكر العربي
اإلسالمي

مقدمة في الحاسوب

اآللي

التنمية في الوطن العربي
المجموع

ثانيا :مساقات البرنامج )18( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
الساعات

الساعات األسبوعية

رقم المساق

اسم المساق

0411229

مدخل الى القانون

3

0411225

مناهج البحث العلمي

3

3

0411224

مصطلحات قانونية

3

3

-

0411235

قانون األراضي

3

1

2

0411216

سكرتاريا وادارة مكاتب

3

3

-

0411234

قانون العمل

3

3

-

18

16

2

باإلنجليزية

المجموع

المعتمدة

نظري

عملي

3

-
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ثالثا :مساقات التخصص )39( :ساعة معتمدة ،كما يلي:
رقم المساق

اسم المساق

الساعات

الساعات األسبوعية

المعتمدة

نظري

 0411222القانون الدستوري

3

3

 0411231مصادر االلتزام

3

3

عملي

متطلب سابق

0411228

 0411227القانون الجنائي العام

3

2

1

0411229

 0411219القانون التجاري

3

2

1

0411229

 0411242قانون األحوال الشخصية

3

2

1

 0411212القانون اإلداري

3

3

0411229

 0411228أحكام االلتزام

3

3

0411231

 0411237القانون الدولي العام

3

3

 0411214األوراق التجارية والعمليات

3

2

1

 0411230عقود التأمين

3

2

1

0411228

 0411223قانون اإلجراءات الجزائية

3

2

1

0411227

 0411218قانون أصول المحاكمات

3

2

1

0411228

 0411226قانون البينات

3

3

39

32

المصرفية

المدنية والتجارية
المجموع

0411218

7
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الخطة االسترشادية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات
معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

ساعات
معتمدة

 0411229مدخل إلى

3

 0411231مصادر االلتزام

3

 0010003دراسات في الفكر

3

 0411227القانون الجنائي

3

 0010004التنمية في الوطن

3

 0411219القانون التجاري

3

 0411222القانون الدستوري

3

 0411225مناهج البحث

3

 0010001اللغة العربية

3

 0411237قانون دولي عام

3

 0010002اللغة اإل نجليزية

3

 0411224مصطلحات

3

القانون

العربي اإلسالمي

العربي

المجموع

العام

العلمي

انجليزية

18

المجموع
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السنة الثانية
الفصل األول
رقم المساق

اسم المساق

الفصل الثاني
ساعات
معتمدة

رقم المساق

اسم المساق

ساعات
معتمدة

 0411228أحكام االلتزام

3

 0411235قانون األراضي

3

 0411237قانون اداري

3

 0411216سكرتاريا وادارة

3

 0010006مقدمة في

3

 0411223قانون اإلجراءات

3

3

 0411218قانون أصول

3

الحاسوب اآللي

 0411214األوراق التجارية
والعمليات

المصرفية

مكاتب

الجزائية

المحاكمات المدنية
والتجارية

 0411242أحوال شخصية

3

 0411234قانون العمل

3

 0411230عقود التأمين

3

 0411226قانون البينات

3

 0010005النشاط الرياضي

1

المجموع

18

المجموع
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وصف مساقات لتخصص المساعد العدلي
 0010004 التنمية في الوطن العربي ( 3ساعات)
يهدف المساق الموجه الى طلبة الكلية في تخصصاتهم المختلفة ،إلى توضيح مفهوم التنمية وواقعها واهميتها للوطن العربي ،من
جوانب مختلفة ،اجتماعية ،اقتصادية ،علمية ،ثقافية ،سياسية ،وغيرها ،ودراسة المشكالت والمعوقات الداخلية والخارجية التي
تعترض برامج التنمية في الوطن العربي والسيما في فلسطين وسبل مواجهتها والتغلب عليها.

 0010001 اللغة العربية ( 3ساعات)
تنمية مهارات اللغة العربية األساسية وتطويرها :بناء الجملة والعبارة بناء سليما خاليا من األخطاء النحوية ،الكتابة الخالية من
األخطاء اإلمالئية ،استخدام المعاجم الشاملة والمتخصصة ،التركيز في المعاجم اللغوية الشاملة على مدرستين معجميتين :مدرسة
الباب والفصل والمدرسة الحديثة ،المعاجم المتخصصة ،تلخيص النصوص المختلفة مسموعة أو مقروءة تلخيصا وافيا بالغرض.

 0010002 اللغة االنجليزية ( 3ساعات)
يركز هذا المساق على تطوير مهارات القراءة و الكتابة للطلبة الذين يستخدمون اللغة اإلنجليزية في دراستهم  ,ويتم تدريب الطلبة
على تقنيات القراءة المختلفة مثل القراءة السريعة الستخالص األفكار الرئيسة والقراءة المتفحصة لالستيعاب والقيام باالستنتاجات
والتعرف على المفردات من خالل السياق  ،وذلك عن طريق تحليل النصوص القصيرة المكتوبة والتي غالبا ما تكون نصوصا
أكاديمية وغير أدبية.

 0010006 مقدمة في علم الحاسوب (3ساعات)
مكونات الحاسوب (المادية والبرمجية) ،خصوصيات الحاسوب ،أمن وفيروسات الحاسوب ،البرامج الجاهزة (ويندوز ،ميكروسوفت،
وورد ،ميكروسوفت اكسل ،ميكروسوفت بوربوينت) مقدمة في اإلنترنت تطبيقات االنترنت.

 0010005 دراسات في الفكر العربي واالسالمي (3ساعات)
يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالفكر العربي واإلسالمي من حيث اسسه ومقاصده وتعميق االيمان باإلسالم عنده عقيدة وشرعا
ونظام حياة وان يدرك الصلة الوثيقة بين العرب واالسالم وبيان دور العرب في حمل رسالته وفضل اإلسالم على العرب واإلنسانية
وكذلك ان يتعرف الطالب ويلم باألنظمة اإلسالمية في جوانبها التطبيقية ويتعرف على خصائص الحضارة اإلسالمية وما يميزها عن
غيرها من الحضارات

تلفون Tel: +970-2-2967021/2/3/ 4:فاكس +970-2-Fax:2967025:بريد الكترونيEmail: information@muc.edu.ps :
رؤيتـنا :أن نكون "مؤسسة تعليم عالي" رائدة .ونموذجًا للتفوق والتميز في التعليم
األكاديمي والمهني والبحث العلمي على المستوى المحلي والعالمي.

www.muc.edu.ps

رسالتـنا :تقديم تعليم أكاديمي ومهني متميز ،وإيجاد بيئة محفزة للتعلم واإلبداع الفكري والمهني وفق
معايير وتقنيات عالمية ومخرجات عالية الجودة تتجسم والمستجدات وحاجة السوق.

الكليــة العـصريـة الجامعـيـة

Modern University College

رام هللا – فــلسـطـيــن

Ramallah –Palestine

كـليـة جـامـعـيـة تـمنـح

University College Offers

درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

Bachelor & Associate Degree Programs

 0411224 مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية ( 3ساعات)
تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية اإلنجليزية المرادفة للمصطلحات القانونية العربية .ولتحقيق أكبر فائدة لغوية
للطالب تدرس هذه المصطلحات من خالل التعريف بالقانون وأقسامه وفروعه المختلفة ومصادره وخصائصه .كما
تتناول المادة موضوعا ً قانونيا ً يقدم بصورة مستقلة تمكن الطالب من التعبير عن أفكاره بلغة قانونية سليمة ،ما يساعده
على التعامل مع المراجع القانونية األجنبية.

 0411223 قانون اإلجراءات الجزائية ( 3ساعات)
تناول المساق التعريف بقانون اإلجراءات الجزائية وفلسفته وأهدافه ،واألنظمة المختلفة لإلجراءات الجزائية ،والتفريق
بين النظامين االتهامي والتنقيب والتحري  ،والدعاوي الناشئة عن الجريمة وأطرافها وقيود رفع الدعوى وانقضائها،
واختصاصات مأموري الضبط القضائي العادية واالستثنائية ،والضبط القضائي وجمع االستدالالت ،والتحقيق المبدئي
وخصائصه واالستجواب وأوامر التصرف في التحقيق االبتدائي والطعن فيه.

 0411234 قانون العمل ( 3ساعات)
يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل الفلسطيني ،بحيث يتم تعريف هذا القانون ،ومقارنة ببعض االنظمة الموجودة
في كل من مصر واألردن ،ومصادره ،والعقود الناشئة عنه ،وشروط صحتها ،وما يترتب من التزامات على كل رب
العمل والعامل  ،وأسباب انتهاء عقد العمل الفردي ،وعقد العمل الجماعي ،وكذلك التنظيمات النقابية ،وطرق تسوية
النزاعات العمالية ،مع اإلشارة إلى أهم الحقوق وما به من حسنات وعيوب.

 0411230 عقود التأمين ( 3ساعات)
تعريف عقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة و الحديثة ،األسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتطورها في المجتمعات
الغربية و العربية ،أقسام التأمين و خصائص كل قسم ،موقف الشريعة اإلسالمية بعقد التأمين ،الخطر في التأمين
شروطه و تحديده ،القسط و العناصر التي تدخل في تحديده ،عنصر المصلحة في التأمين  ،خصائص عقد التأمين و
إبرامه ،آثار عقد التأمين و التزامات المؤمن له و المؤمن ،الحلول القانونية و الدعوى المباشرة و التقادم ،دراسة تطبيقية
لعقد التأمين ضد الحريق و الباقي على الحياة أو عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية /حوادث السير.
 0411235 قانون األراضي ( 3ساعات)
أحكام إثبات ملكية األراضي وتسجيلها وانتقالها في فلسطين .تصنيف األراضي في فلسطين منذ الفترة العثمانية وحتى
يومنا هذا مثل األراضي الطابو واألميري وأراضي الدولة .وكذلك القرارات القضائية والنماذج الخاصة باألراضي
ويتطرق الى مشاكل الشيوع في ملكية األراضي.
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 0411231 مصادر االلتزام ( 3ساعات)
يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه كل من الحق الشخصي والحق العيني والحق المالي ومصادر االلتزام،
كذلك تعريف العقد وبيان شروط انعقاد وشروط صحته وأنواع العقود والمسؤولية التعاقدية وكذلك اإلرادة المنفردة
والفعل الضار (العمل غير المشروع) وبيان المسئولية عن األعمال الشخصية التي تقع على المال ،أو النفس وكذلك
المسئولة عن فعل الغير والمسؤولية عن األشياء وعن النابع والكسب بال سبب وأحكام كل ذلك.
 0411226 قانون البينات ( 3ساعات)
يتناول المساق التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له ودراسة المذاهب الفقهية المختلفة في قواعد اإلثبات .ثم
دراسة قواعد االثبات الموضوعية واالجرائية وأدلة االثبات الكتابية والشهادة واليمين واإلقرار والقوانين والخبرة في
قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني واألنظمة المقارنة.

 0411218 قانون اصول محكمات مدنية وتجارية ( 3ساعات)
معالجة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني من حيث سريان القانون وتبليغ األوراق القضائية وحساب
المواعيد والبطالن واختصاص المحاكم وإقامة الدعاوي وقيدها واللوائح الجوابية ،وعوارض الخصومة واألحكام
والمصاريف وطرق الطعن في األحكام واالجراءات الخاصة .معالجة بعض القضايا العينية ذات العالقة.

 0411227 القانون الجنائي العام ( 3ساعات)
التعريف بالقانون الجزائي ،مراحل الفكر الجزائي ،تعريفها وأركانها ،تصنيف الجرائم ،الشروع ،المساهمة الجنائية،
تعدد الجرائم المادية والمعنوية ،أسباب اإلباحة ،موانع المسؤولية ،العقوبة وتدابير الوقاية ،صفات العقوبة ،العقوبات
الراهنة وتصنيفاتها ،أسباب التخفيف ،أسباب التشديد في العقوبة ،أسباب تعليق تنفيذ العقوبات ،أسباب انقضاء العقوبات،
أسباب اإللغاء.

 0411228 أحكام االلتزام ( 3ساعات)
يتناول المساق دراسة آثار االلتزام من حيث بيان وسائل تنفيذه اختيار كالوفاء والمقاصة واتحاد الذمتين أو تنفيذ جبرا
كالتنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض وبيان الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ كالدعوى غير المباشر ودعوى
الصورية والحق في الحبس وبيان األوصاف المعدلة آلثار االلتزام الشرط واألجل وبيان أحكام التضامن بين الدائنين
والتضامن من بين المدينين واخيراً بيان حاالت انقضاء االلتزام المتمثلة في اإلبراء واستحالة التنفيذ ومرور الزمن
المسقط للدعوى.
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 0411214 االوراق التجارية والعمليات المصرفية ( 3ساعات)
تعريف األوراق التجارية ،الفرق بينها وبين األوراق النقدية واألسناد القابلة للتداول ،وظائفها ،طبيعتها القانونية ،كيفية
إنشائها وشروطها الموضوعية والشكلية ،تداول الورقة التجارية ،ضمانات الوفاء بقيمتها ،انقضاء االلتزام الثابت،
االمتناع عن الوفاء وآثاره ،ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى وطبيعته وآثاره مع التطرق للعمليات المصرفة
وخصائصها وتعريفها.

 0411219 القانون التجاري ( 3ساعات)
يتناول مساق مبادئ القانون التجاري تدري الطالب ماهية القانون التجاري ،وأهدافه ،وتطوره ،ونظرية التاجر،
واالعمال التجارية /وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواعه ،وتشمل العقود التجارية األكثر انتشارا وهي عقد الرهن
التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة والعمولة وعقد النقل مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صحتها وآثارها
وأهم النزعات الناشئة عنها.
 0411222 القانون الدستوري ( 3ساعات)
يتناول المساق قسمين :القسم االول :النظم السياسية ويشمل الدولة من خالل دراسة مفهومها وأركانها ،وأصل نشأها،
وأشكاها ،والحكومة بمفهومها الواسع :من خالل دراسة أشكال الحكومات ،والنظام الديمقراطي ،وطرق إسناد السلطة
في النظام الديمقراطي ،واالنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ،والقسم الثاني :القانون الدستوري ويشمل
دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري والقضاء الدستوري والنظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 0411225 مناهج البحث العلمي ( 3ساعات)
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومساعدته على تنمية قدراته على فهم أنواع البحوث،
وطرق إجرائها ،واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم عليها الباحث العملي ،ومن ثم مساعدته في االختيار
السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها من وسائل جمع البيانات ،وأساليب تحليلها ،وتفسيرها بقصد الوصول الى حل
لهذه المشكلة.
 0411212 القانون اإلداري ( 3ساعات)
يعالج هذا المساق أعمال السلطة اإلدارية ( التعريف بالوظيفة العامة والموظف العمومي ؛ طبيعة العالقة القانونية بين
الموظف و الدولة ؛ األوضاع القانونية التي تحيط بالموظف العمومي منذ تعيينه إلى انتهاء رابطة الوظيفة العامة) ؛
وسائل السلطة العامة (القرار اإلداري والعقد اإلداري) أعمال السلطة اإلدارية ( التعريف بالوظيفة العامة والموظف
العمومي ؛ طبيعة العالقة القانونية بين الموظف و الدولة ؛ األوضاع القانونية التي تحيط بالموظف العمومي منذ تعيينه
إلى انتهاء رابطة الوظيفة العامة) ؛ وسائل السلطة العامة (القرار اإلداري والعقد اإلداري) .
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 0411229 مدخل الى القانون ( 3ساعات)
يتناول المساق مفهوم القانون ونشأته ،خصائص القاعدة القانونية ،تقسيماتها (قانون عام وقانون خاص ،قواعد آمرة
وقواعد مكملة) ،مصادر القاعدة القانونية بوجه عام ،ومصادر القاعدة القانونية في القانون األردني خاصة الرسمية منها
والتفسيرية ،تفسير القاعدة القانونية بأنواعها ،تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث األشخاص والمكان والزمان.
إضافة إلى النظرية العامة للحق ،والتعريف بالحق وأنواعه ،أطرافه ،محله ،مصادره والحماية القانونية المقررة.
 0411237 القانون الدولي العام ( 3ساعات)
يتضمن التعريف بالقانون الدولي ،مصادره ،أشخاصه وباألخص الدولة ،عناصرها ،أنواعها ،أهليتها واالعتراف بها،
العالقات الدبلوماسية والقنصلية  ،وسائل اكتساب السيادة على اإلقليم ،المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة أو التي
تمارس عليها اختصاصات محددة وتسوية المنازعات الدولية.

 0411242 االحوال الشخصية ( 3ساعات)
بكل ما له عالقة بتنظيم األسرة بما ينسجم والقانون الفلسطيني ،فيتحدث عن الزواج ومقدماته وما يترتب يهتم المساق
عليه من حقوق وواجبات للزوجين ،ويتحدث عن مفهوم الخطبة ومشروعيتها وما يترتب عليها من أحكام.
ويتطرق المساق إلى التفريق بين الزواج الباطل والفاسد والموقوف ،واآلثار المترتبة على كل منها.
كما ويتحدث المساق عن انتهاء العالقة الزوجية بالوفاة أو الطالق أو التفريق أو الخلع وما يترتب على كل ذلك من
أحكام وآثار كالعدة والرجعة والميراث واالسترداد والمهر والحضانة والرضاع وثبوت النسب وغير ذلك.

 0411216 سكرتاريا وإدارة مكاتب ( 3ساعات)
يقدم المساق توضيحا ً لمفهوم اإلدارة للعملية اإلدارية وعناصرها وعالقتها بإدارة المكتب  ،وبع ثم يستعرض مفهوم
المكتب وتنظيمه وأهمية المركزية والالمركزية في العمل المكتبي ثم تصميم المكتب وطبيعة عمله وأنواع المكاتب
واألثاث المكتبي ودوره في الكفاية اإلدارية وتبين عملية االتصاالت وأهميتها وأنواعها واألجهزة المستخدمة في ذلك
ومهارات االتصال الواجب توافرها في مدير المكتب  ،ومن ثم معرفة مفهوم السكرتارية وأنواعها وواجباتها الرئيسية
والثانوية وكيفية الحفظ والفهرسة  ،ثم توضيح كيفية تخطيط األعمال للسكرتارية وأنواع التخطيط ودور السكرتير
والعالقات العامة واإلنسانية في عمله  ،وأخيراً يستعرض هذا المساق التقنيات الحديثة المستعملة في إدارة المكاتب
وكيفية انتقاء اآلالت واألدوات المكتبية .
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