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 اسم املقرر الدراسي رمز املقرر الدراسي املرحلة الدراسية
 الساعات املعتمدة

 عملي نظري

 101C L constitutional law  3 االولى

 102TH L Theory of Law  3 االولى

 103INL Introduction of Islamic  2 االولى

 104HRL History of Roman Law  2 االولى

 105PE Partial Economic  1 االولى

 106SC Science of crime  2 االولى

 107ILL Introduction for Legal االولى
Law (English) 

 1 

 108CO Computer  1 االولى

 109TSLS The Science of Legal االولى
Society 

 2 

 110GA General االولى
Administrative 

 2 

 111IR International Relation  2 االولى

 112JA Judicial Application  1 االولى

 113HAL History of Hamorabey االولى
Law 

 2 

 114MA Macroeconomic  1 االولى

 115P Penology  2 االولى

 116HR Human of Rights  2 االولى

 117SO Substantive االولى
Committees 

 2 



 118JC Justice Codes  2 االولى

 119CP Criminal Political  2 االولى

 220CW Civil Law  3 الثانية

 221DL Administrative  Law  3 الثانية

 222CRL Criminal Law  3 الثانية

 223PLA Personal Status Law  2 الثانية

 224FL Financial Legislation  2 الثانية

 225PS Political System  1 الثانية

 226COL Constitutional Law الثانية
(English) 

 1 

 227IC International Crimes   2 الثانية

 228FM Financial Market  2 الثانية

 229JUL Juvenile Car Law  2 الثانية

 230JA Judicial Application  1 الثانية

 231ADE Administrative الثانية
(English) 

 1 

 232ENL Environment Law  2 الثانية

 233DOG Domestic Board الثانية
Government 

 2 

 234LIC Legislation of Into الثانية
Corruption 

 2 

 235AL Arabic Language  1 الثانية

 236CO Computer  1 الثانية

 337ILE International Law الثالثة
(English) 

 1 



 IP International Public 338 الثالثة
Law 

 3 

 339PC Penal Code  3 الثالثة

 340SaC Sale Contract  3 الثالثة

 341COML Commercial Law  3 الثالثة

 342LLSG Law Of Labor and الثالثة
Social Guarantee 

 3 

 3431AJ Administrative Judicial  2 الثالثة

 344EG Electronic الثالثة
Government 

 2 

 345MAL Air and Maritime Law  2 الثالثة

 346LM Law of media  2 الثالثة

 347JaP Judicial Application  1 الثالثة

 348WI Wills and Inheritance  3 الثالثة

 349IH International Human الثالثة
Law 

 1 

 350CrL Criminal Law الثالثة
(English) 

 1 

 351IL Investment Legislation  2 الثالثة

 352INP Intellectual Property  2 الثالثة

 353CI Crime of Information  2 الثالثة

 454RR Real Rights  3 الرابعة

 455IPr International Private الرابعة

Law 

 3 

 456CPr Criminal Procedures  3 الرابعة

 457CB Commercial Band  2 الرابعة

 458IS Islamic الرابعة
Jurisprudence 

 2 



 459CiP Civil Procedures  3 الرابعة

 460IO International الرابعة
Organization 

 2 

 461CLn Criminal الرابعة

Investigation 

 1 

 462EL English الرابعة

Language(Commercial 
Civil / ) 

 1 

 463RLA Rules of Law الرابعة

Attorney 

 2 

 464CA Commercial الرابعة
Arbitration 

 2 

 465TE Terrorist Crimes  2 الرابعة

 466CLW Clinic Law  1 الرابعة

 467EXL Execution LAW  3 الرابعة

 468JM Juridical Medicine  1 الرابعة

 469LF Legislation الرابعة

formatting 

 2 

 470Op Operation Banking  2 الرابعة

 471MS Mthods Search  1 الرابعة

 472GL Insurance legislations   2 الرابعة

 
 


