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 2021للسادة اللػاة لعام 



 

2 
 

 

 

 

ب املسخمس اللػائُت لعام    2021خؿت الخدٍز

جطيُف 

الحلُبت 

الفعالُت / اسم الحلُبت 

بُت  الخدٍز

عدد 

ساعاث  
بُت  هىع الفعالُت الفئت املدسهدفت املحاوز الخدٍز

 1الحلُبت املدهُت 

 

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

 الخأسِسُت
25 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 
مخخططت 

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

املخىسؿت 
25 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

املخلدمت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

ضُاغت الاحيام اللػائُت 

وجىدتها  املدهُت
15 

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الحلىقي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت
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الحلُبت الجصائُت 

1 

الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

 الخأسِسُت
25 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

املخىسؿت 
25 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

املخلدمت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

  الجصائُتضُاغت الاحيام اللػائُت

 وجىدتها
15 

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الجصائي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

ت  الحلُبت املهاٍز

 5مهازاث اسخخدام  بسهامج محزان 

اسخخدام بسمجُت محزان 

وهُفُت الاسخفادة منها للسُؿسة على 

الدعىي واملدوز 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

الخعُحن كبل املباشسة 

 مخخططت

 15مهازاث الاجطاٌ والخىاضل 
مهازاث الاجطاٌ مع جمُع املعىُحن عملُت 

الخلاض ي 

اللػاة املخدزجىن وحدًثي 

 الخعُحن كبل املباشسة

 

 مخخططت
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 2الحلُبت املدهُت 

 

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

 جأسِسُتاٌ
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1حلىق /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

املخىسؿت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1حلىق /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

الاجساءاث املدهُت والاثباث 

املخلدمت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1حلىق /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

ضُاغت الاحيام اللػائُت 

  وجىدتهااملدهُت
15 

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الحلىقي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

 3-1حلىق /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

الحلُبت الجصائُت 

2 

الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

الخأهُلُت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1جصاء /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت
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الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

املخىسؿت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1جصاء /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

الاجساءاث الجصائُت والاثباث 

املخلدمت 
15 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

 3-1جصاء /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

 ضُاغت الاحيام اللػائُت الجصائُت

 وجىدتها
15 

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الجصائي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

 3-1جصاء /كػاة الطلح 

سىىاث 

 مخخططت

ت   15مهازاث الاجطاٌ والخىاضل الحلُبت املهاٍز
مهازاث الاجطاٌ مع جمُع املعىُحن بعملُت 

الخلاض ي 
 سىىاث 3-1كػاة الطلح 

 مخخططت

 3الحلُبت املدهُت 

 

 إلاجساءاث املدهُت والاثباث

 15 املخلدمت

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

. كاهىن البِىاث وكىاعد الاثباث- 

كىاعد السلىن اللػائي - 

حلىق اهثر / كػاة الطلح 

  سىىاث3مً 

 مخخططت

 10  وجىدتهاضُاغت الاحيام املدهُت

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الحلىقي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

حلىق اهثر / كػاة الطلح 

  سىىاث3مً 

 مخخططت

الحلُبت الجصائُت 

3 

 إلاجساءاث الجصائُت والاثباث

 15 املخلدمت

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت - 

كاهىن محاهم الطلح - 

كىاعد الاثباث - 

كىاعد السلىن اللػائي - 

جصاء اهثر / كػاة الطلح 

  سىىاث3مً 

 مخخططت
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 10  وجىدتهاضُاغت الاحيام الجصائُت

هخابت  الاحيام اللػائُت 

مشخمالث الحىم اللػائي الجصائي 

جلدًس السسىم والاحعاب 

جصاء اهثر / كػاة الطلح 

  سىىاث3مً 

 مخخططت

ت  الحلُبت املهاٍز
مهازاث الاجطاٌ والخىاضل 

 املخلدمت
15 

مهازاث الاجطاٌ مع جمُع املعىُحن بعملُت 

الخلاض ي 

 3كػاة الطلح اهثر مً 

سىىاث 

 عامت

حللت هلاشُت 

حلىق 

الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

حلىق /الطلح 
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز في 

اللػاًا الطلحُت والتي جؤثس في جىدة اللساز 

والؿعىن 

كػاة محىمت البداًت 

بطفتها الاسخئىافُت وكػاة 

 حلىق / محىمت الطلح

 مخخططت

حللت هلاشُت جصاء 

الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

جصاء /الطلح 
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز في 

اللػاًا الطلحُت والتي جؤثس في جىدة اللساز 

والؿعىن 

كػاة محىمت البداًت 

بطفتها الاسخئىافُت وكػاة 

 جصاء/محىمت الطلح

 مخخططت

الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

 والىُابت لعامت جصاء/الطلح 

 

 

3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز في 

اللػاًا الطلحُت والتي جؤثس في جىدة اللساز 

والؿعىن 

 وكػاة اعػاء الىُابت لعامت

 جصاء/محىمت الطلح

 مخخططت

 4الحلُبت املدهُت 

 

 إدازة الدعىي املدهُت
6 

كػاة محىمت البداًت . كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت

 / حلىق 
ًا
 املسفعىن حدًيا

 مخخططت

/ الاجساءاث والاثباث الابخدائي

الخأسِسُت . حلىق 
12 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت، البِىاث 

. والاثباث،كىاعد السلىن اللػائي

كػاة محىمت البداًت 

 املىلىلىن / حلىق 
ًا
  حدًيا

 مخخططت

/ الاجساءاث والاثباث الابخدائي

. حلىق املخلدمت
12 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت، البِىاث 

. والاثباث،كىاعد السلىن اللػائي

كػاة محىمت البداًت 

 حلىق 

 مخخططت

/ الاجساءاث والاثباث الابخدائي

. حلىق بالطفت الاسخئىافُت
12 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت، كاهىن 

 .محاهم الطلح، البِىاث والاثباث 

كػاة محىمت البداًت 

 حلىق بطفتها الاسخئىافُت

 مخخططت

 وجىدتهاضُاغت الاحيام الابخدائُت 

  حلىق / 
6 

ضُاغت الاحيام اللػائُت املدهُت والاثباث 

وجلدًس السسىم والاحعاب 

كػاة محىمت البداًت 

 حلىق 

 مخخططت

الحلائب الجصائُت 

4 

جصاء / الاجساءاث والاثباث الابخدائي

. الخأسِسُت
12 

كػاة محىمت البداًت جصاء  .كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت، الاثباث 

 / 
ًا
 املسفعىن حدًيا

 مخخططت



 

7 
 

الاجساءاث والاثباث الابخدائي  

. جىاًاث احداث/ املخلدمت 
12 

. كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت، الاثباث 

 كاهىن الاحداث

كػاة محىمت البداًت 

 جىاًاث احداث/ جصاء

 مخخططت

الاجساءاث والاثباث الابخدائي 

. بداًت جصاء/ املخلدمت 

كػاة محىمت البداًت  .كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت،  الاثباث  12

 بداًت الجصاء/ جصاء

 مخخططت

الاجساءاث والاثباث الابخدائي 

. جىاًاث ضصسي / املخلدمت 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت، ، الاثباث  12

. 

كػاة محىمت البداًت 

 جىاًاث/ جصاء

 مخخططت

 جصاء/ الاجساءاث والاثباث الابخدائي

. بالطفت الاسخئىافُت
12 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت، كاهىن 

 .محاهم الطلح، الاثباث 

كػاة محىمت البداًت جصاء 

 بطفتها الاسخئىافُت

 مخخططت

 جصاء/ ضُاغت الاحيام الابخدائُت 

 وجىدتها
6 

ضُاغت الاحيام اللػائُت الجصائُت والاثباث 

وجلدًس السسىم والاحعاب 

 مخخططت كػاة محىمت البداًت جصاء

حللت هلاشُت 

حلىق 

الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

حلىق /البداًت  
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز 

في اللػاًا البدائُت والتي جؤثس في جىدة 

اللساز والؿعىن 

كػاة محىمت الاسخئىاف 

وكػاة محىمت البداًت 

 حلىق /

 مخخططت

حللت هلاشُت جصاء 
الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

جصاء /البداًت  
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز 

في اللػاًا البدائُت والتي جؤثس في جىدة 

اللساز والؿعىن 

كػاة محىمت الاسخئىاف 

وكػاة محىمت البداًت 

 جصاء/

 مخخططت

 5الحلائب املدهُت 

 

الاجساءاث الاسخئىافُت والاثباث 

حلىق 
5 

كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت، البِىاث 

والاثباث، 

كػاة محىمت الاسخئىاف 

 املىلىلىن حلىق 
ًا
  حدًيا

 مخخططت

/ ضُاغت الاحيام الاسخئىافُت 

  وجىدتهاحلىق 
5 

ضُاغت الاحيام اللػائُت املدهُت 

الاسخئىافُت وجلدًس السسىم والاحعاب 

كػاة محىمت الاسخئىاف 

 املىلىلىن حلىق 
ًا
  حدًيا

 مخخططت

الحلائب الجصائُت 

5 

 

الاجساءاث الاسخئىافُت والاثباث 

جصاء 
كاهىن اضٌى املحاهماث املدهُت، الاثباث،  5

كػاة محىمت الاسخئىاف 

 
ًا
 حلىق املسفعىن حدًيا

 مخخططت

 جصاء/ ضُاغت الاحيام الاسخئىافُت 

 وجىدتها
5 

ضُاغت الاحيام اللػائُت الجصائُت 

الاسخئىافُت وجلدًس السسىم والاحعاب 

كػاة محىمت الاسخئىاف 

 
ًا
 حلىق املسفعىن حدًيا

 مخخططت

حللت هلاشُت 

حلىق 

الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

حلىق /الاسخئىاف  
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز 

في اللػاًا الاسخئىافُت والتي جؤثس في جىدة 

اللساز والؿعىن واجباع الىلؼ 

كػاة محىمت الخمُحز 

وكػاة محىمت الاسخئىاف 

 حلىق /

 مخخططت
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حللت هلاشُت جصاء 
الاشيالُاث املخعللت بمحاهم 

جصاء /الاسخئىاف  
3 

إلاشيالُاث إلاجسائُت واللاهىهُت التي جخىسز 

في اللػاًا الاسخئىافُت والتي جؤثس في جىدة 

اللساز والؿعىن واجباع الىلؼ 

كػاة محىمت الخمُحز 

وكػاة محىمت الاسخئىاف 

 جصاء/

 كػاة محىمت الجىاًاث الىكري 

كػاة محىمت امً الدولت 

  كػاة محىمت الشسؾت

 مخخططت

حلُبت اللػاء 

الادازي 

ت الاساسُت  الدعىي إلاداٍز

ت  6 هُابت اداٍز
ت للػاء إلادازي كاهىن ا  الىُابت العامت إلاداٍز

 

 مخخططت

ت املخلدمت  الدعىي إلاداٍز

ت  هُابت اداٍز
6 

ت   للػاء إلادازي كاهىن ا مخخططت الىُابت العامت الاداٍز

ت الاساسُت  الدعىي إلاداٍز

 
ت  للػاء إلادازي كاهىن ا 6  مخخططتكػاة املحىمت إلاداٍز

ت املخلدمت ت  للػاء إلادازي كاهىن ا 6  الدعىي إلاداٍز  مخخططتكػاة املحىمت إلاداٍز

ضُاغت  الاحيام في الدعىي 

ت وجىدتها  الاداٍز
6 

ت  للػاء إلادازي كاهىن ا  مخخططتكػاة املحىمت إلاداٍز

حلائب الاخخطاص الىىعي 

 6الحلائب املدهُت 

ت )  (املالُت والخجاٍز

 

ىت  كػاًا الخٍص

6 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

ىت لدي محاهم  كػاة الخٍص

البداًت والطلح 

وهالء الدولت 

 مخخططت

جؿبلاث في السىق املالي 

 وزضت والاسهم بوالخعامل باٌ
10 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

 والاسخئىافكػاة 

حلىق /البداًت

كػاة الصسف الاكخطادًت 

 مخخططت
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اللػاًا البىىُت 

العملُاث املالُت واملطسفُت 

 لدي البىىن والعلىد الدولُت
12 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

كػاة الاسخئىاف و البداًت 

حلىق  / والطلح 

 

 مخخططت

 اللػاًا البىىُت 

12 

بي    عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

 مً اشياالث

 حلىق /كػاة البداًت

 مخخططت

 الاضٌى املحاسبُت

10 

بي    عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

 مً اشياالث

حلىق /كػاة البداًت

 كػاة الاسخئىاف

 الصسف الاكخطادًت

مخخططت 

 كاهىن املىافست غحر املشسوعت

ت  والاسساز الخجاٍز

 6حلىق /

بي    عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

 مً اشياالث

 كػاة البداًت 

 حلىق /والطلح

مخخططت 

 الاعسازكاهىن 

12 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

كػاة الاسخئىاف البداًت 

حلىق /

كػاة الصسف الاكخطادًت 

 مخخططت

 الفدًً- علىد امللاوالث 

6 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

حلىق /كػاة الاسخئىاف

حلىق /كػاة البداًت 

كػاة الصسف الاكخطادًت 

 مخخططت
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ت الدولُت  جؿبُم الاجفاكُاث الخجاٍز
12 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

/ البداًت وكػاة الاسخئىاف 

 حلىق 

كػاة الصسف الاكخطادًت 

 مخخططت

اغاءاث على كاهىن امللىُت 

ت  العلاٍز

بي  و جؿبُلاث  12 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

/ كػاة البداًت والاسخئىاف 

 حلىق 

مخخططت 

كاهىن املىافست  

10 

بي    عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

 

حلىق /كػاة الاسخئىاف  

حلىق /كػاة البداًت   

 كػاة الصسفت الاكخطادًت

مخخططت 

 12 جؿبُلاث في كاهىن الشسواث 

بي  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

و جؿبُلاث عملُت حٌى املسائل املعسوغت على 

بي  وما ًيىز حىله  اللػاء غمً املىغىع الخدٍز

مً اشياالث 

حلىق /كػاة البداًت 

 

 مخخططت

ت السسىم الطىاعُت : امللىُت الفىٍس

 والىماذج الطىاعُت
6 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 وكػاة البداًت 

 حلىق /والطلح

مخخططت 

ت  حلُبت مهاٍز
إدازة املحاهم  

10 
مفاهُم ومبادئ الادازة الحدًيت ، جؿبُم املبادئ 

ت في كؿاع العدالت  الاداٍز
إدازة املحاهم  

مخخططت 

ت  حلُبت مهاٍز
ب املدزبحن   جدٍز

ب الحدًيت ، بىاء وجطمُم الحلُبت  10 مخخططت اللػاة ممً انهىا خمس أسالُب الخدٍز
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بُت  سىىاث مً الخدمت الخدٍز

اللػائُت 

ت  حلُبت مهاٍز
ب املدزبحن املخخطظ  جدٍز

25 
ب الحدًيت ، بىاء وجطمُم الحلُبت  أسالُب الخدٍز

بُت  الخدٍز

اللػاة املىؿبلت عليهم 

ب في املعهد  شسوؽ الخدٍز

مخخططت 

الحلائب الجصائُت 

6 

وفم الاخخطاص 

جسائم الفساد 

والجسائم الاكخطادًت 
12 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعىن العامىن 

جصاء /كػاة البداًت 

جصاء /كػاة الطلح 

 مخخططت

ل  جسائم غسل الامىاٌ وجمٍى

  والخحلُم فيهاالازهاب
6 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدو الىائب العام 

املدعىن العامىن 

جصاء /كػاة البداًت 

جصاء /كػاة الطلح 

 مخخططت

 كاهىن املىافست غحر املشسوعت

ت  والاسساز الخجاٍز

 8 جصاء/

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 وكػاة البداًت 

 جصاء/والطلح

 مخخططت

تجسائم  حم : امللىُت الفىٍس

 املؤلف

8 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعىن العامىن 

 جصاء/وكػاة البداًت 

 مخخططت

ت ت : امللىُت الفىٍس العالماث الخجاٍز
8 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

املدعحن العامحن وكػاة 

  الطلح

مخخططت 
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 اشياالث

 

الحلُبت الجصائُت 

7 

 

إلاجساءاث اللػائُت الجصائُت وفم 

 وسائل الخلىُاث الحدًيت
3 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت 

كاهىن املعامالث الالىتروهُت 
 كػاة الاسخئىاف

 مخخططت

الحلُبت الجصائُت 

8 

 

اثس الامساع الىفسُت والعللُت على 

 املسؤولُت الجصائُت
3 

كاهىن العلىباث 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت 

 إذا وان معاق 
ّ
أحيام عسع املشخيى علُه هفسُا

 املادة 
ًا
 (232)عللُا

 كػاة الاخخطاص الجىاًاث

 مخخططت

/ ةالحلُبت الجصائي

 9املدهُت 

حجُت الاحيام الجصائُت أمام 

 اللاض ي املدوي
3 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت 

كىاعد الاثباث 
 كػاة الطلح والبداًت

 مخخططت

الحلُبت 

 10الجصائُت
 3 الجصائيالاشياٌ الخىفُري 

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت 

كىاعد الاثباث 

املدعىن العامىن 

 كػاة الطلح والبداًت

 مخخططت

 الدوزة الجمسهُت

أحيام كاهىن الجمازن املخعللت 

 باإلجساءاث الجمسهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 كػاة الاخخطاص الجمسوي

 مخخططت

الاجفاكُاث الدولُت املخعللت 

باإلجساءاث الجمسهُت والسسىم 

 الجمسهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 كػاة الاخخطاص الجمسوي

 مخخططت

الدوزة الجمسهُت وشسوحاث 

البػائع الىازدة في الخعسفت 

 الجمسهُت والىافرة الىؾىُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 كػاة الاخخطاص الجمسوي

 مخخططت
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إلاجساءاث الجمسهُت املخبعت في 

املىاؾم الحسة والبىاخس  كبل 

 زسىها في املُىاء

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 كػاة الاخخطاص الجمسوي

 مخخططت

الاجساءاث املخبعت أمام الىُابت 

 العامت الجمسهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

وكػاة املدعحن العامحن 

  الاخخطاص الجمسوي

 مخخططت

بُت  الدوزة الػٍس

بي وإجساءاث  الخدكُم الػٍس

 الخلدًس والخدكُم والاعتراع

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

 غمً املىغىع وما ًيىز حىله مً اشياالث

ألاحيام املسخحدثت في كاهىن أضٌى املحاهماث  

املدهُت  والجصائُت وعىسها على  ألاحيام إلاجسائُت 

بُت  الػٍس

كػاة ومدعي عام  

بي  الاخخطاص الػٍس

 مخخططت

ضُاغت لىائح الاسخئىاف والخمُحز 

وؾلب ألاذن بالخمُحز  الخاضت 

بُت واملسافعاث  باللػاًا الػٍس

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

كػاة ومدعي عام  

بي  الاخخطاص الػٍس

 مخخططت

بُت ومعاًحر  املحاسبت الػٍس

 املحاسبت الدولُت

بي  و جؿبُلاث  12 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

كػاة ومدعي عام  

بي  الاخخطاص الػٍس

 مخخططت

ؼ والحلٌى في  أحيام الخفٍى

ت  اللسازاث إلاداٍز

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

كػاة ومدعي عام  

بي  الاخخطاص الػٍس

 مخخططت
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بي   جسائم التهسب الػٍس

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

  اشياالث

بت العامت ضىز الجسائم  الىازدة في كاهىن الػٍس

بت الدخل وبُان أزوانها  على املبُعاث وكاهىن غٍس

ت وما ٌشترؽ منها  املادًت واملعىٍى

كػاة ومدعي عام  

بي  الاخخطاص الػٍس

 مخخططت

الحلُبت الجصائُت 

11 

 ألادلت اليافُت للمىع أو الظً

بي  و جؿبُلاث  4 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدًً الىائب العام 

 واملدعحن العامحن

 مخخططت

اضٌى الخحلُلاث املالُت 

 والخحلُم املالي املىاشي 

بي  و جؿبُلاث  10 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدًً الىائب العام 

 واملدعحن العامحن

 مخخططت

الخعاون الدولي وإجساءاث ؾلب 

 املساعدة اللاهىهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدًً الىائب العام 

 وكػاة واملدعحن العامحن

 البداًت والطلح

 مخخططت

 الخعاون الدولي 

6 
عي ومبدأ املعاملت بامليل  ثطبيقات الاؾاز الدشَس

 عمليه

مساعدًً الىائب العام 

 وكػاة واملدعحن العامحن

 البداًت والطلح

مخخططت 

مت   الاججاز بالبشس  جٍس

بي  و جؿبُلاث  12 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدًً الىائب العام 

 واملدعحن العامحن

مخخططت 
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الخحلُم في جسائم الاججاز بالبشس  

 وجدبع ألامىاٌ املخحطلت منها 

بي  و جؿبُلاث  12 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

مساعدًً الىائب العام 

 واملدعحن العامحن

/ كػاة الطلح والبداًت 

 جصاء

مخخططت 

د العلابي  الدمج والادغام والخفٍس

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

الطلح جصاء البداًت وكػاة 

 واملدعحن العامحن

مخخططت 

 بدائل الخىكُف

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

الطلح جصاء البداًت وكػاة 

 واملدعحن العامحن

 

 العلىباث املجخمعُت 

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

الطلح جصاء البداًت وكػاة 

 واملدعحن العامحن

مخخططت 

الحلُبت الجصائُت 

12 

 جسائم الاحخُاٌ

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعين العامين وقضاة 

 البداية وقضاة الصلح

 مخخططت

 جسائم التزوٍس 

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعين العامين وقضاة 

 البداية وقضاة الصلح

 مخخططت
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 العىف ألاسسي 

بي  و جؿبُلاث  8 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

/ املدعين العامين وصلح 

 جزاء

مخخططت 

الحلُبت الجصائُت 

13 

جسائم   / جسائم الصحافت والاعالم

 املؿبىعاث واليشس

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

/ كػاة محىمت البداًت 

 جصاء

 املدعىن العامىن 

 مخخططت

جؿبُلاث في كاهىن الجسائم 

 إلالىتروهُت

 (الاحخُاٌ الالىترووي)

بي  و جؿبُلاث  8 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعىن العامىن وكػاة 

جصاء/ البداًت والطلح   

 مخخططت

جسائم املسجىبت مً خالٌ وسائل 

 الخىاضل الاجخماعي

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

 اشياالث

 

جصاء / كػاة الطلح 

  واملدعحن العامحن

 مخخططت

والاسخصالٌ الجسائم الجيسُت 

 الجيس ي في الىسائل الالىتروهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

كػاة  واملدعحن العامحن 

 للجىاًاث وكػاة الاحداث

 مخخططت

كاهىن اضٌى املحاهماث الجصائُت، كاهىن  12اضٌى وفىُاث الخحلُم 

 العلىباث، الاثباث

مدعي عام  املىخدبحن او 

 
ًا
مىلىلحن حدًيا

 مخخططت

 مخخططت مىلٌى مدعي عام الاحداثكاهىن اضٌى املحاهماث كاهىن الاحداث ،  6 أضٌى الخحلُم في كػاًا الاحداث
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 حدًيا.  كىاعد السلىن اللػائي الجصائُت، 

كاهىن اضٌى املحاهماث كاهىن الاحداث ،  6  عدالت الاحداث

 . كىاعد السلىن اللػائي الجصائُت، 

ضلح كػاة محىمت 

 الاحداث

 مخخططت

ت كػاًا نظام جسىية النزاعات في قضايا , قانىن الاحداث  12   الاحداثحسٍى

 الاحداث

ت الجزاعكػاة    احداثحسٍى

 جىفُر العلىبتكػاة 

 احداث

 مخخططت

 جىفُر العلىبتكػاة  قانىن الاحداث 6   الاحداثجىفُر الخدابحر  في  كػاًا

احداث 

 مخخططت

 

 7الحلائب املدهُت 

 

الدعاوي البسُؿت وذاث املساز 

ع وإجساءاتها  السَس

الدعاوي ذاث الطفحت املسخعجلت لدي محاهم  6

ع )الطلح   (الجزاعاث الطصحر ، املساز السَس

اجساءاث كُد وجبلُغ هرة الدعاوي 

 وما ًيىز هرذ الدعاوي جؿبُلاث عملُت حٌى 

 حىله مً اشياالث

 

 حلىق /كػاة الطلح 

 مخخططت

جؿبُلاث عملُت  للاهىن العمل 

 واحيام حعدًالجه

بي  و جؿبُلاث  10 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 حلىق /كػاة الطلح 

 مخخططت

جؿبُلاث في كاهىن املالىحن 

 ً  علىد الاًجازوواملسخأجٍس

بي  و جؿبُلاث  10 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 حلىق /كػاة الطلح 

 مخخططت
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 8الحلائب املدهُت 

 

 1الىساؾت اللػائُت 
4 

عُت الىاظمت لعمل الىساؾت  الجىاهب الدشَس
  الطلح والبداًتكػاة

 حلىق 

 مخخططت

 2الىساؾت اللػائُت 
الاخالكُاث ومدوهت كىاعد السلىن  الىاظمت  3

 لعمل الىساؾت

  الطلح والبداًتكػاة

 حلىق 

 مخخططت

 3الىساؾت اللػائُت 
5 

 مهازاث الىسؿاء
  الطلح والبداًتكػاة

 حلىق 

 مخخططت

 9الحلائب املدهُت 

 

كاهىن ألاحىاٌ ب املخعللتفاهُم الم

 املدهُت

6 
كاهىن الاحىاٌ املدهُت ، كاهىن اضٌى املحاهماث 

. املدهُت ، كاهىن ادازة كػاًا الدولت

كػاة الاحىاٌ املدهُت  لدي 

محىمتي البداًت والطلح 

 حلىق 

 مخخططت

 مشترهت حلُبت
ادماج حلىق الاوسان في 

 اساسُت /املحاهماث

دوز اللاض ي الىؾجي في ادماج معاًحر حلىق  10

الاوسان في جمُع مساحل املحاهماث واضداز 

عاث الىؾىُت والاجفاكُاث الدولُت  الاحيام الدشَس

 املسعُه لحلىق الاوسان

واملدعحن كػاة الطلح 

 العامحن

مخخططت 

الحلُبت الجصائُت 

14 

 لحلىق  الدولُت الاجفاكُاث  ادماج

/ الىؾىُت   ألاحيام في الاوسان

 املخلدمت

15 
 الاوسان لحلىق  الدولُت الاجفاكُاث

 واملدعحن الجصاء بداًت كػاة

مخخططت  العامحن

 مشترهت حلُبت

حجُت الىثائم الالىتروهُت في 

الاثباث في الدعىي الجصائُت 

 واملدهُت

بي  و جؿبُلاث  4 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

 اشياالث

 

 جمُع اللػاة

 جصاء+ حلىق 

مخخططت 

 9الحلائب املدهُت 

 

 في اجساء املحاهمت عً بعد

 اللػاًا املدهُت

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

 اشياالث

 

 جمُع اللػاة

مخخططت 

بي  و جؿبُلاث  18 اشيالُاث كاهىن الخىفُرالحلائب املدهُت  عي للمىغىع الخدٍز مخخططت الهُئاث الاسخئىافُت الاؾاز الدشَس

https://www.nsdl.org.ps/site/ar/?p=6042
https://www.nsdl.org.ps/site/ar/?p=6042
https://www.nsdl.org.ps/site/ar/?p=6042
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10 

 

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 الخىفُرًت

 كػاة الخىفُر

 حلُبت خاضت

كػاة الخفخِش  بما في ذلً  كاهىن اسخلالٌ اللػاء ، حعلُماث الخفخِش 5 معاًحر الخفخِش

الى   اللػاة الرًً اهخللىا 

 .الخفخِش حدًيا

مخخططت 

ت  حلُبت مهاٍز

املطؿلحاث اللاهىهُت باللصت 

ت الاساسُت  الاهجلحًز

املطؿلحاث اللاهىهُت ذاث الطله بالعمل  48

اللاهىوي واللػائي العامت 

 كػاة الاخخطاص الخجازي 

 كػاة الصسف الاكخطادًت

 مخخططت

ت  حلُبت مهاٍز

املطؿلحاث اللاهىهُت باللصت 

ت املخلدمت  الاهجلحًز

املطؿلحاث اللاهىهُت ذاث الطله بالعمل  48

اللاهىوي واللػائي الخخططُت 

 كػاة الاخخطاص الخجازي 

 كػاة الصسف الاكخطادًت

 مخخططت

الحلُبت الجصائُت 

14 

ت الخعبحر كاهىن العلىباث ، كاهىن املؿبىعاث واليشس ،  6 غماهاث  حٍس

كاهىن الاجطاالث ، كاهىن هُئت الاعالم ، كاهىن 

حم الحطٌى على املعلىمت، الاجفاكُاث الدولُت 

 ذاث الطلت

كػاة محىمتي البداًت 

جصاء / والطلح 

 املدعىن العامىن 

مخخططت 

 مشترهت حلُبت

املسؤولُت املدهُت والجصائُت عً 

 الاخؿاء الؿبُت

كاهىن املسؤولُت الؿبُت كاهىن العلىباث ،  12

والصحُت 

كػاة محىمتي البداًت 

والطلح  

 املدعىن العامىن 

مخخططت 

الحلُبت الجصائُت 

15 

اضٌى الخحلُم مع الفئاث 

 املسخػعفه 

اضٌى املحاهماث كاهىن كاهىن العلىباث ،  12

الجصائُت  

املدعىن العامىن  

/ كػاة محىمت الطلح 

 مخخططت
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 (املحاهم املىفسدة)جصاء  الخحلُم مع الفئاث  الاهثر هشاشت

 

 

 مشترهت حلُبت

دوز إلاجساءاث اللػائُت في دعم 

ص الاسديماز  الاكخطاد وحعٍص

25 

بي  و جؿبُلاث  عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

املدعىن العامىن  

/ كػاة محىمت الطلح 

 (والبداًت

 

 مخخططت

 

ت  حلُبت مهاٍز
 بىاء اللُاداث

 اللػاة غمً خؿـ  جحدد مع الحبحر  25

الاحالٌ والخعاكب 

الىظُفي 

عامه 

حلُبت مدهُت 
 علىد الاجطاالث 

بي  و جؿبُلاث  18 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 كػاة الصسفت الاكخطادًت 

مخخططه 

حلُبت مدهُت 
 الخبلُصاث

بي  و جؿبُلاث  5 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

 اشياالث

  جبلُغ الاوزاق اللػائُت

 كػاة الطلح والبداًت

مخخططه 

الحلُبت الجصائُت  

 ألادلت الجسمُت العادًت وألادلت

  السكمُت

بي  و جؿبُلاث  12 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

كػاة / كػاة الجصاء 

 الجىاًاث الىكري 

مخخططه 
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اشياالث 

الحلُبت الجصائُت  
أضٌى املسافعاث لدي محىمت 

 الجىاًاث الىكري 

بي  و جؿبُلاث  10 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 أعػاء الىُابت العامت 

 وهُابت الجىاًاث الىكري 

مخخططه 

 مشترهت حلُبت
س الخكرة  جلاٍز

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

جمُع اللػاة   

مخخططه 

 حلُبت  جفخِش
الُت الخعامل مع الشياوي واضٌى 

 الخحلُم  لدي الخفخِش اللػائي

بي  و جؿبُلاث  6 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

 أعػاء الخفخِش اللػائي 

مخخططه 

 حلُبت  جفخِش
كىاعد السلىن اللػائي ومعاًحر 

 الخفخِش 

بي  و جؿبُلاث  18 عي للمىغىع الخدٍز الاؾاز الدشَس

عملُت حٌى املسائل املعسوغت على اللػاء 

بي  وما ًيىز حىله مً  غمً املىغىع الخدٍز

اشياالث 

س الخفخِش  لخلاٍز
ًا
 وفلا

مخخططه 

الحلُبت الجصائُت  
الىشف عً جسائم الخعرًب 

 وزدعها

عي إلاؾاز 10 الخعرًب   ملىاهػت والىؾجي الدولي الدشَس

مت وأزوان  ألازدوي ودوز  اللاهىن  في الخعرًب جٍس

 الخعرًبد لجسائم الخطدي في العامت الىُابت

املدعىن العامىن وكػاة 

 الاخخطاص الجصائي

مخخططه 

حلُبت مدهُت 
(البحسي )كػاًا الخأمحن   

عي والخؿبُلاث اللػائُت  6 الاؾاز الدشَس

، قانون التجارة االردني ، قانون التجارة البحرية 
 .االتفاقيات ذات الصلة

حلىق / كػاة البداًت   
 مخخططه

الحلُبت 

 املسخحدثت

املسائل اللػائُت واللاهىهُت 

املسخحدثت 

وفم حاجت 

الكرهامج 

املسخحدث 

وفم حاجت الكرهامج وفم حاجت الكرهامج املسخحدث 

املسخحدث 

وفم حاجت الكرهامج 

املسخحدث 
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