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 لیست مضامین
 

 مضامین اصلی

 کریدت پیش  نیاز نام مضمون  کود مضمون شماره

۱ LA-1110  مبانی حقوق 
 

۳ 

۲ LA-1210  ۲مبانی حقوق  LA-1110 ۳ 

۳ LA-1111  مبانی حقوق جزا عمومی LA-1110 ۳ 

۴ LA-1211  ۲حقوق جزا عمومی   LA-1111 ۳ 

۵ LA-1115 حقوق جزا بین الملل LA-1111 ۳ 

۶ LA-2210  حقوق وجایب LA-1110 ۳ 

۷ LA-2211  سیستم های حقوق معاصر LA-2212 ۳ 

۸ LA-2212  حقوق اساسی عمومی LA-1110 ۳ 

۹ LA-2214  حقوق بین الملل عمومی LA-2212 ۳ 

۱۱ LA-2226  قواعد شرعی 
 

۳ 

۱۱ LA-2228  اصول فقه LA-2226 ۳ 

۱۲ LA-2229  اصول محاکمات جزایی LA-1111 ۳ 

۱۳ LA-2230  اصول محاکمات مدنی LA-1110 ۳ 

۱۴ LA-2240  حقوق بشر LA-2212 ۳ 

۱۵ LA-2250  حقوق مالی و بانکداری LA-2212 ۳ 

۱۶ LA-2260  حقوق کار LA-2212 ۳ 

۱۷ LA-2241  حقوق ملکیت های بین المللی LA-2210 ۳ 

۱۸ LA-2223  قانون اساسی افغانستان LA-2212 ۳ 

۱۹ LA-2225  وکالت دفاع LA-2229 & LA-2230 ۳ 

۲۱ LA-2251  حقوق رسانه ها LA-2212 ۳ 

۲۱ LA-2252  حقوق ملکیت های معنوی LA-2212 ۳ 

۲۲ LA-2261  حقوق بیمه LA-2210 ۳ 

  

 ۶۶تعداد کریدت                                                                                                             
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  اختصاصی مضامین

 ۱۲مضمون انتخاب گردد(                                                                                                     ۴حقوق جزا ) 

 کریدت  پیش نیاز  نام مضامین  کود مضامین  شماره 

۱ LA-2371  حقوق جزا اختصاصی LA-2229 ۳ 

۲ LA-2372  کریمنالیستیک LA-2229 ۳ 

۳ LA-2373  کریمنالوژی LA-1111 ۳ 

۴ LA-2374  جزا شناسی LA-1111 ۳ 

۵ LA-2375  تحلیل قانون جزا LA-1111   

 

 ۱۲مضمون انتخاب گردد(                                                                                             ۴حقوق ملکیت ها  ) 

 کریدت  پیش نیاز  نام مضامین  کود مضامین  شماره 

۱ LA-2381  حقوق میراث LA-2228 ۳ 

۲ LA-2382 حقوق فامیل LA-1110 ۳ 

۳ LA-2383  حقوق تجارت LA-1110 ۳ 

۴ LA-2384  حقوق عینی LA-1110 ۳ 

 ۱۲مضمون انتخاب گردد(                                                                                                  ۴حقوق عامه  ) 

 کریدت  پیش نیاز  نام مضامین  کود مضامین  شماره 

۱ LA-2391  حقوق اساسی مقایسوی LA-2212 ۳ 

۲ LA-2392  حقوق پیمان ها LA-2214 ۳ 

۳ LA-2393  حقوق دیپلوماتیک LA-2214 ۳ 

۴ LA-2394  حقوق اداری LA-2212 ۳ 

 ۴مجموع مضامین                                                                                                         

 ۱۲مجموع کریدت                                                                                                          
 

 مضامین عمومی   

 کریدت  پیش نیاز  نام مضامین  کود مضامین  شماره 

 ۱۵   رشد مسلکی     ۱

 ۶   زبان     ۲

 ۱۵   معلومات عمومی    ۳

 ۱۲مجموع مضامین                                                                                                         

     ۳۶مجموع کریدت                                                                                                          
 

 مونوگراف/ پروژه / دوره کار آموزی ) انترنشپ( 

 کریدت  پیش نیاز  نام مضامین  کود مضامین  شماره 

 ۶   مونوگراف    ۱

 ۱                                            مجموع مضامین                                                                                      

  ۶                                                   مجموع کریدت                                                                                 
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مضامین تشریح  
 

 مضامین اصلی

 1مبانی حقوق 

LA-1110 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

 رابطه حقوق با سایر علوم حقوق، تعاریف حقوق، محصالن با معنی حقوق،درین مضمون 
 یخصوصیات قواعد حقوقی، اساس و مبنا رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده جامعه،

حقوق  یقواعد حقوقی، تصنیف حقوق، منابع حقوق، تفسیر قانون، حقوق عندی ، منابع و مبنا
 عندی و تصنیف حقوق عندی مورد مطالعه قرار میگیرد.

 تشریح مضمون

 

 2 مبانی حقوق 

LA-1111 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

 درین مضمون محصالن با معنی حقوق ،تعاریف حقوق ،رابطه حقوق با سایر علوم حقوق،
خصوصیات قواعد حقوقی، اساس و مبنا قواعد رابطه حقوق با سایر قواعد تنظیم کننده جامعه، 

حقوقی، تصنیف حقوق، منابع حقوق، تفسیر قانون، حقوق عندی، منابع و مبنا حقوق عندی و 
 تصنیف حقوق عندی مورد مطالعه قرار میگیرد.

 تشریح مضمون

 

 عمومی یمبانی حقوق جزا

LA-1111 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

حقوق جزای اختصاصی یکی از مضامین دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنائی بوده مضمون 
و درین مضمون جرایم، عناصر اختصاصی آن، وسایل اثبات هر یک از جرایم و باالخره 

مجازات آنها بصورت مشرح و واضح مورد تدریس قرار میگیرند. این مضمون شامل جرایم 
ازینرو موضوعات شرعی و قانونی در کنار هم  حدود، قصاص و دیات و تعزیرات گردیده و

  .تدریس میگردند

 
 و دیگری جرایم علیه اموال بوده که یکی جرایم علیه اشخاص مون شامل دو بخشاین مض

 جرایم علیه اشخاص در سمستر اول و جرایم علیه اموال در سمستر دوم تدریس میگردد.

 تشریح مضمون
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 2   عمومی یمبانی حقوق جزا

LA-1211 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

مضمون حقوق جزای اختصاصی یکی از مضامین دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنائی بوده 
و درین مضمون جرایم، عناصر اختصاصی آن، وسایل اثبات هر یک از جرایم و باالخره 

این مضمون شامل جرایم  مجازات آنها بصورت مشرح و واضح مورد تدریس قرار میگیرند.
حدود، قصاص و دیات و تعزیرات گردیده و ازینرو موضوعات شرعی و قانونی در کنار هم 
تدریس میگردند. این مضمون شامل دو بخش بودی که یکی جرایم علیه اشخاص و دیگری 

جرایم علیه اموال بوده و جرایم علیه اشخاص در سمستر اول و جرایم علیه اموال در سمستر 
 وم تدریس میگردد.د

 تشریح مضمون

 

 بین الملل یحقوق جزا

LA-1115 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

روش تدریس به شکل لکچر با روش های  .این مضمون دو سمستر را در بر خواهد گرفت
آزاد خواهد بود. این مضمون محصالن حقوق را قادر به آن  محصل محوری، بحث و مناقشه  

می سازد که به سهولت حقوق جزای ملی و حقوق جزای بین المللی را از هم تفکیک نموده، 
مراجع و محاکم ذیصالح را برای رسیدگی جرایم مربوط حقوق جزای بین المللی، تعیین و 

 تثبیت نمایند.

 تشریح مضمون

 

 حقوق وجایب

LA-2210 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

حقوق وجایب منحیث یکی از رشته های حقوقی که بیشتر در زندگی روزمره انسانها در 
مقایسه  قانون مدنی افغانستان و همچنان درک دارای اهمیت زیاد میباشد.  جامعه رایج میباشد

کدام مکتب فقهی پیروی نموده است موضوع این مورد که دیدگاه قانون مدنی افغانستان از 
 بحث این مضمون میباشد.

 

 تشریح مضمون
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 سیستم های حقوق معاصر

LA-2211 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

انواع حقوق  چون حقوق مقایسوی، تعریف حقوق مقایسوی، یمضمون موضوعات این در
سایر رشته های حقوق و مفاد حقوق مقایسوی در فصل  مقایسوی، ارتباط حقوق مقایسوی با

کلیات چون مضمون سیستم های حقوقی معاصر به شکل مقایسوی تدریس می گردد و در 
فصول بعدی یا در مباحث بعدی پنج نظام حقوقی شناخته شده و نظام حقوقی کشور های 

ودی، امارات متحده  مختلف چون انگلیس، امریکا، فرانسه، آلمان، افغانستان، عربستان سع
وقی هند و چین و نظام حفوقی افغانستان مورد تار حقوقی اتحادیه اروپا، نظام حقعرب، ساخ

 بحث قرار می گیرد.

 تشریح مضمون 

 

 حقوق اساسی عمومی

LA-2212 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

حقوقی آشنا می سازد که در زندگی حقوق اساسی محصالن را به فراگیری آن دسته از قواعد 
اجتماعی و مدنی برای تنظیم روابط ایشان با سایر افراد جامعه و نهاد های قدرت  به کار 
گرفته می شود. بنابر این، چون بخش مهمی از علم حقوق به مطالعه نهاد های سیاسی و 

می پردازد،  روابط بین آنها از یک طرف و رابطه نهادهای سیاسی با مردم از سوی دیگر
لزوم آشنایی محصالن حقوق و علوم سیاسی با حقوق اساسی روشن می شود. در این درس  
محصالن با مفهوم حقوق اساسی، قانون اساسی، دولت و عناصر آن، روابط قوای سه گانه با 

آشنا می  سایر موضوعات حقوق اساسی عمومییک دیگر، حقوق و آزادی های شهروندان و
 .شوند

 

 تشریح مضمون 

 

 حقوق بین الملل عمومی

LA-2214 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

عمومی پرنسیپ ها و قواعد پذیرقته شده در سطح بین المللی که  الملل بین مضمون حقوق
روابط همه جانبه  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجارتی و غیره بین دولت های مستقل دارای 

 ملی بر اساس آن تنظیم می گردد را به مطالعه می گیرد.حاکمیت  
 تشریح مضمون 
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 قواعد شرعی

LA-2226 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 اصول فقه

LA-2228 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2226 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 محاکمات جزاییاصول 

LA-2229 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 حقوق مالی و بانکداری

LA-2250 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

ها بحیث عمده ترین چون، مالیات، اهمیت ان، پیشینه و اشکال آن یدر این مضمون موضوعات
ی مربوط به منابع درامدهای غیر مالیاتی دولت، اصول حقوق ت ها و متعاقبا  درآمد دولمنبع 

ثریت در وضع و تطبیق مالیات ، سیستم های بانکی، همچنان ترکیب مخارج دولت و تا مین مو 
مخارج عمومی بشمول قوانین مالیات بر عایدات و بودجه دولت و ماهیت حقوقی آن، همچنان 

ه در پارلمان و اشکال کنترول و نظارت بر بودجه دولت به تفصیل مورد شیوه  رسیدگی بودج
 بحث و مطالعه قرار می گیرد.

 تشریح مضمون 

 

 

 

 

 

 

 



 مضمون حقوق – نصاب درسی   
 

 

 9  پوهنتون کاردان © 
 

 حقوق کار

LA-2260 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

این مضمون به شکل لکچر و با میتود شاګرد محوری تدریس می ګردد ودر تدریس آن به 
نافذه کشور واسناد معتبر بین المللی نیز استناد می ګردد تا فهم محصل با واقعیت های قوانین 

ا تدریس سازمان بین المللی موجود در اسناد قابل تطبیق در ساحه کار افزایش یابد وهم چنان ب
هم حقوقی که این سازمان برای کارکنان ذریعه تصامیم خویش در نظر ګرفته است، کارو 

ی موجود ها کشاف ذهن محصل درارائه پیشنهادات سالم جهت از بین بردن خالزمینه برای ان
 ردد.گط بهتر کاربرای کارکنان فراهم میدر اسناد تقنینی داخلی وشرای

 تشریح مضمون 

 

 حقوق ملکیت های بین المللی

LA-2241 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2210 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 وکالت دفاع

LA-2225 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2229 & LA-2230 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 حقوق رسانه ها

LA-2251 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

درین مضمون از حقوق و آزادی های رسانه ای و همچنان قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر 
رسانه ها صحبت می شود؛ و از دیدگاه قواعد و اسناد بین المللی حقوق بشری، دین مقدس 

مهمترین حقوق رسانه ای )حق آزادی بیان، حق دسترسی به اسالم و نظام حقوقی افغانستان 
و مصؤنیت  ژورنالستیکی، حق داشتن استقالل میت منابع معلوماتاطالعات، حق حفظ محر

رسانه ها(، حدود کاربرد این حقوق و همچنان قواعد حقوقی حاکم بر رسانه ها )شرایط 
تاسیس رسانه ها اعم از چاپی و برقی، آژانس خبر رسانی، مؤسسات تولید فلم، مطابع، 

شرکتهای تبلیغاتی و سایر مؤسسات رسانه ای، صورت فعالیت و حدود  ،دارالترجمه ها
بصورت فعالیت آنها، تنظیم رسانه ها، مراجع تنظیم کننده و نظارت کننده رسانه ها( را 

 .میشود داد مورد مطالعه قرارمقایسوی 

 تشریح مضمون 
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 حقوق ملکیت های معنوی

LA-2252 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 حقوق بیمه

LA-2261 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2210 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 طب عدلی

LA-2262 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2229 & LA-2230 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 کلینیک های حقوقی

LA-2263  مضمونکود 

 تعداد کریدت 3

LA-2229&LA-2230 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 قانون اساسی افغانستان

SS-2216 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

شالوده و اساس نظام سیاسی و حقوقی افغانستان مانند سایر کشورها بر اساس قانون اساسی 
استوار است. شناخت و مطالعه ساختار و ماهیت سیاسی و حقوقی افغانستان بدون شناخت و 
تجزیه و تحلیل محتویات قانون اساسی ممکن نیست. بر همین اساس ضرورت تدریس قانون 

 مون در رشته حقوق و علوم سیاسی امر حتمی است. اساسی به عنوان یک مض
 

 تشریح مضمون 
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 حقوق بشر 

LA-2240 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

بشر،   رشد حقوق بین المللی ی آن وخالمللی بشر، بررسی سیر تاری حقوق بینیه مفهوم اار
 ،المللی بشر، حقوق سیاسیصادر ومنابع حقوق بین م نسل های حقوق بشر، شخصیت ها

، اصول و مقررات حقوق مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی های اساسی بشر
 بشر.  بین المللی

 

 تشریح مضمون 

 

 روش تحقیق 

SS-2235 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

 امروزه. است داشته سروکار تحقیق با همیشه انسان  بشر، حیات ابتدای از و سالیان طول در
 علمی معرفت و درک تحقیق بدون و است حتمی امر یک محصالن برای تحقیق روش دانستن
 اساس بر که باشد راهگشا تواند می تحقیقی آنکه دارد اهمیت اینجا در آنچه. نیست میسر
 های پوهنتون تمامی در که است ضرورت این روی.  پذیرد صورت علمی موازین و اصول
 محصالن و گردد می تدریس محصالن برای که است مضامینی از یکی تحقیق روش جهان

 .گردند می آشنا تحقیق فنون و ها روش تحقیق، اهمیت تحقیق، راجع
 

 تشریح مضمون 

 

  حقوق مالکیت های معنوی

SS-2235 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

بحث روی پیشینه، تعریف و مفهوم حقوق مالکیت در مضمون حقوق مالکیت معنوی بعد از 
معنوی، منابع، سابقۀ تحول حقوق مالکیت معنوی، شاخص های حقوق مالکیت معنوی، 
کنوانسیون های حامی حقوق مالکیت معنوی، موضوعاتی از قبیل عالیم تجارتی، ثبت و 

ر، عالیم چگونگی ثبت عالیم تجارتی در سطوح ملی و بین المللی، عالیم تجارتی مشهو
جغرافیایی، حقوق مخترع و مکتشف مشخصات حقوق مخترع، شرایط و چگونگی حمایت از 
حقوق مخترع و مکتشف و ثبت آن در سطوح ملی و بین المللی، کنوانسیون ها، قراردادها و 
میثاق های بین المللی در زمینۀ حمایت از حقوق اختراع و اکتشاف، حقوق مؤلف، مصنف و 

مؤلف مورد مطالعه قرار می  ( و باالخره حقوق اقتصادی و معنویCopyrightsهنرمند )

 گیرد.
 

 تشریح مضمون 
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 حقوق جزا  -  مضامین اختصاصی حقوق

 اختصاصی یحقوق جزا

LA-2371 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

 پیش نیاز ندارد

مضمون حقوق جزای اختصاصی یکی از مضامین دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنائی 
بوده و درین مضمون جرایم، عناصر اختصاصی آن، وسایل اثبات هر یک از جرایم و 
باالخره مجازات آنها بصورت مشرح و واضح مورد تدریس قرار میگیرند. این مضمون 
شامل جرایم حدود، قصاص و دیات و تعزیرات گردیده و ازینرو موضوعات شرعی و 

 انونی در کنار هم تدریس میگردند.ق
 

 و دیگری جرایم علیه اموال بوده که یکی جرایم علیه اشخاص ،مضمون شامل دو بخشاین 
 جرایم علیه اشخاص در سمستر اول و جرایم علیه اموال در سمستر دوم تدریس میگردد. 

 تشریح مضمون 

 

 کریمنالیستیک

LA-3372 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2229 پیش نیاز 

شیوه های کشف علمی جرایم را می آموزاند یعنی چگونه میتوان این مضمون برای محصلین 
 جرم، هویت مجرم را تشخیص نمود. رات مادی در صحنه  یبا استفاده از تغی

 تشریح مضمون 

 

 کریمنالوژی

LA-3373 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

بین بردن آنرا می این مضمون برای محصلین چگونگی علل و عوامل جرم و طرق از 
 آموزاند.

 

 تشریح مضمون 
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 جزا شناسی

LA-2374 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

آید تا انواع مجازات، اهداف مجازات و چگونگی تطبیق می در این مضمون کوشش به عمل 
تن عکس گرفآن برای محصلین بیان و از چگونگی اصالح و تربیه مجدد مجرمین با در نظر 

 شود. العمل اجتماعی الزم بحث
 تشریح مضمون 

 

 تحلیل قانون جزا

LA-2375 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1111 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 حقوق ملکیت ها  -  مضامین اختصاصی حقوق

 حقوق میراث

LA-2381 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2228 پیش نیاز 

، این مضمون سویکی از مهمترین دروس در رشته حقوق است. با فراگیری در  میراث حقوق

آشنایی الزم را در مورد ترکه و ، میراثتعریف، ارکان و شرایط ضمن آگاهی محصالن از 

 .دکر خواهندکسب  را میراثی آنهاتقسیم آن، طبقات ورثه و کیفیت  نحوه  
 تشریح مضمون 

 

 حقوق فامیل

LA-2382  مضمونکود 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است
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 حقوق تجارت

LA-2383 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

چون تعریف حقوق تجارت، جایگاه حقوق تجارت در بین سایر  یدر این مضمون موضوعات
علوم، سیر تاریخی حقوق تجارت،منابع حقوق تجارت، معامالت تجاری، انواع معامالت 

وجایب تاجر، قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، حقوق تجارتی، تعریف تاجر، حقوق تاجر،
ورشکستگی، بانکداری و حل  انواع شرکت ها،شرکت ها، انحالل و تصفیه شرکت ها، 

 منازعات تجارتی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

 تشریح مضمون 

 

 حقوق عینی

LA-2384 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-1110 پیش نیاز 

س، ضمن ویکی از مهمترین دروس در رشته حقوق است. با فراگیری این در  عینی حقوق

 انجام معامالت حقوقی در بخش اموال و ملکیت حق، توانایی انواع و اقسام آگاهی محصالن از 

، مال و انواع حق تقسیماتی، عینس  محصالن با مفهوم حقوق ودر این درکسب می شود. 

 آشنا می شوند. مال، و انواع حقوق عینی

 تشریح مضمون 

 

 حقوق عامه  -  مضامین اختصاصی حقوق

 حقوق اساسی مقایسوی

LA-2391 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

یکی از دشوارترین و مهمترین دروس در رشته حقوق است.  اساسی مقایسوی حقوق سودر

س شاید بیشتر در مقطع فوق لیسانس امکان پذیر باشد چرا که محقق وفهم کامل ماهیت این در

و تفاوت ها و شباهت ها  اول باید نظام حقوقی خود را بشناسد تا بتواند آنرا با دیگری مقایسه کند

 حقوق مدل ها و الگو های س، ضمن آگاهی محصالن ازورا پیدا کند. با فراگیری این در

در جهان، توانایی اصالح قوانین ملی و باال رفتن ارزش و اعتبار حقوق داخلی و  اساسی

یت ، اهممقایسویس  محصالن با مفهوم حقوق ودر این درعادالنه تر شدن آن، کسب می شود. 

 آشنا می شوند  حقوق اساسی انگلستان، امریکا و فرانسهمطالعات مقایسوی، 

 تشریح مضمون 
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 حقوق پیمان ها

LA-2392 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2214 پیش نیاز 

 تشریح مضمون  تحت کار است

 

 حقوق دیپلوماتیک

LA-2393 کود مضمون 

 تعداد کریدت 3

LA-2214 پیش نیاز 

دیپلوماتیک، ارگان های روابط بین المللی، تعریف دیپلومات،  کورس سیر تاریخی حقوقشرح 
مصونیت ها و امتیازات دیپلوماتیک و قنسلی و سازمان ها، اشکال نامه ها، مسایل تشریفات، 

 ضیافت ها، آشنا ساختن با کنوانسیون های حقوق دیپلوماتیک.
 تشریح مضمون 

 

 حقوق اداری

LA-2394  مضمونکود 

 تعداد کریدت 3

LA-2212 پیش نیاز 

در این مضمون موضوعاتی چون، خصوصیات حقوق اداری، خدمات عمومی و چگونگی 
مداخله  دولت در این خدمات، سیستم های اداریبا شرح فواید و نواقص آن ها، حقوق و تکالیف 

استخدام عمومی و کارمندان دولت مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، مسایل مربوط 
انواع مستخدم عمومی، اعمال حقوق اداره امور عمومی اعم از اعمال حقوقی یکجانبه با 
تصامیم اداری و اعمال حقوقی دو جانبه یا قرارداد های اداری به شمول قانون تدارکات، 

لیت مدنی کارمند و اداره و محاکم اداری به شکل مقایسوی در کشور های ؤچگونگی مس
 ورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.مختلف م

 

 تشریح مضمون 
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