طلب تسجيل اكاديمي في قسم الحقوق للعام الجامعي 2023-2022

رقم الملف ........................... :

اسم الطالب ................................................................. :

رقم التسجيل ........................ :

عنوان المقرر

رمز المقرر

االرصدة

– المواد االلزامية
الفصل االول
مواد االختيارية
ال

 DRPR/L1000المؤسسات القضائية والتنظيم القضائي

4

 DROC/L1001منهجية العلوم القانونية

4

 SCEC/L1000المبادئ االقتصادية

3

 DRPU/L1002تاريخ القوانين

4

 DROC/L1008قانون البيئة

4

REIN/L1001

مدخل الى دراسة العالقات الدولية

رمز المقرر

عنوان المقرر

4
االرصدة

الفصل
– المواد االلزامية
الثالث
مواد االختيارية
ال

 SCEC/L3000قانون الموازنة العامة

4

 REIN/L3002القانون الدولي العام – اجنبي

4

 DRPE/L3000الشريعة الجزائية والجريمة

3

 DRPI/L3000قانون المعلوماتية

3

 DRPI/L3002الملكية الفكرية
رمز المقرر

3
3

عنوان المقرر

الفصل

 DRCO/L3000القانون التجاري  :االعمال والمؤسسة التجارية

4

– المواد االلزامية
الرابع

 DRPR/L3000اصول المحاكمات المدنية  +اعمال موجهة

6

االرصدة

– المواد االلزامية
الفصل الخامس

 DRPE/L5001قانون العقوبات الخاص

5

 DRCO/L5002وسائل الدفع والتسليف – اجنبي

3

مواد االختيارية
ال

6

 SCEC-L5001القانون الضريبي

4

 DRPU/L5005قانون االداري الخاص

3

– المواد االلزامية
الفصل السادس

 DRCO/L5003الشركات التجارية  +اعمال موجهة

6

 DROC/L5002قانون تنظيم مهنة المحاماة

3

 DRPU/L5007القانون الطبي

3

 SCAD/L5000الوظيفة العامة

3

توقيع الطالب ........................................ :

6

 DROC/L2000الحقوق العينية العقارية  +اعمال موجهة

6

 DROC/L2004المدخل الى الحقوق الشخصية  -اجنبي

3

 DROC/L2002نظرية الموجب

4

 DRPU/L2001المؤسسات السياسية واالجتماعية

4

 DRPU/L2002حقوق االنسان

3

 DROC/L2005قانون السير والتأمين

4

 SCPO/L2006مدخل الى علم السياسة

4

 REIN/L2004القانون الدولي االنساني وحقوق الالجئين
عنوان المقرر

االرصدة

 DROC/L4003المسؤولية المدنية  +اعمال موجهة
 SCAD/L4000القانون االداري العام  +اعمال موجهة

6

 DRPE/L4000المسؤولية الجزائية والعقاب

4

 DRCO/L4002النظام العام للشركات
 REIN/L4004منظمات دولية واقليمية  -اجنبي

3
4

 DROC/L4001قوانين االحوال الشخصية

4

 SCEC/L4003االقتصاد النقدي

3

 DRPU/L4001قانون النفط

3

 DRPE/L4001الجرائم االقتصادية الدولية

3

عنوان المقرر

االرصدة

 DRPE/L6000اصول المحاكمات الجزائية  +اعمال موجهة

6

 DROC/L6003تحديد وتحرير وسجل عقاري  +اعمال موجهة

6

 DRTR/L6000قانون العمل والضمان االجتماعي

5

 SCAD/L6000القضاء االداري

4

 DRBF/L6000القانون المصرفي – اجنبي

3

 LANG/L6000لغة اجنبية متخصصة

3

 DROC/L6004التقنية العقدية

3

 DROC/L6005قانون البناء والتنظيم المدني

3

 DRPU/L6003المنازعات الدستورية

3

التاريخ ................................. :

رئيس قسم شؤون الطالب ...................................... :

مالحظة :يحرم الطالب من تقديم االمتحان النهائي في الدورتين االولى والثانية في المادة التي لم يتابع فيها االعمال الموجهة.
تسجيل مواد ............................................. :

4

6

رمز المقرر

مواد االختيارية
ال

 DROC/L5000العقود المسماة  +اعمال موجهة

القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان
DRPU/L2000
 +اعمال موجهة

رمز المقرر

مواد االختيارية
ال

 DROC/L3000النظرية العامة للعقد  +اعمال موجهة

6

 DRPU/L3003قانون حماية المستهلك

الفصل

 DROC/L1006المدخل الى القانون الموضوعي  -اجنبي

3

– المواد االلزامية
الثاني

 DRPU/L1000القانون الدستوري العام  +اعمال موجهة

6

رمز المقرر

مواد االختيارية
ال

 DROC/L1000االموال  +اعمال موجهة

6

عنوان المقرر

االرصدة

ادخال ................................ :

مدقق .................................. :

