
  بجنورد –موسسه آموزش عالی اشراق 
                : کارشناسی ناپیوسته طع مق                علوم ثبتیحقوق قضایی گرایش  رشته :                     توزیع ترمی دانشجویان 

 

    
  دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقو ق قضایی گرایش علوم ثبتی  - 1شماره  جدول دروس جبرانی  

  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف
      2  حقوق مدنی مقدماتی   1
      2  حقوق مدنی پیشرفته   2
      2  کلیات حقوق ثبت   3
      2  کلیات حقوق تجارت   4
      2  کلیات حقوق جزا   5
      2  مباحث فقهی   6

    واحد  12   جمع
  

  می باشد.  12حداقل نمره قبولی در دروس جبرانی 
  کسر می گردد 2، به همان میزان واحد جبرانی از تعداد واحدهاي جدول جبرانی شماره 1در صورت اخذ هر یک از دروس جدول جبرانی شماره 

 بوده و مسئولیت هر گونه تخلف در انتخاب واحد بر عهده  الزامی ی؛ به جز ترم آخر،ایطرعایت پیش نیازي دروس در هر شر
 دانشجو می باشد

  2.......    ترم     91-92سال تحصیلی       دومنیمسال       1.......    ترم    91- 92سال تحصیلی     اول   نیمسال 
  همنیاز   پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

  2و  1حقوق مدنی   3  5حقوق مدنی   1
  مقدمه علم حقوق

  1  3   6مدنی  قحقو  8  

      2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم   9    2  2 اندیشه اسالمی  2
حقوق بین   2  2حقوق بین الملل عمومی   10    1حقوق تجارت   2  3حقوق تجارت   3

الملل عمومی 
1  

  

آئین دادرسی   2   2آیین دادرسی مدنی   11    1حقوق جزاي عمومی   2   3حقوق جزاي عمومی   4
  1مدنی 

  

    1اصول فقه   2  2اصول فقه   12     1حقوق اداري  2   2حقوق اداري   5
      2  1زبان تخصصی   13   1حقوق اساسی   2  2حقوق اساسی   6
      2   3حقوق امالك   14    1متون فقه   2  3متون فقه  7

    4  3  1حقوق جزاي اختصاصی   15  15تعداد واحد:                       7تعداد درس : 
  18تعداد واحد:                             8تعداد درس :

  4.......    ترم    92-93سال تحصیلی         دومنیمسال    3.......       ترم    92-93سال تحصیلی        اول  النیمس
  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف  همنیاز  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    16  3  8حقوق مدنی  25    8  3  7حقوق مدنی   16
      2  می و ریشه هاي آن انقالب اسال  26      2  تفسیر موضوعی قرآن   17
    20  2  2قواعد فقه   27    13  2   2زبان تخصصی   18
    4  2  آئین دادرسی کیفري   28      2   2حقوق بین الملل خصوصی   19
    1- 8  2  ادله اثبات دعوي   29    7- 12  2  1قواعد فقه   20
    24  2   3حقوق جزاي اختصاصی   30      2  آیین نگارش اسناد   21
      1  2بدنی  تتربی  31    11  2  3آئین دادرسی مدنی   22
    15-24  2  پزشکی قانونی   32    3  2   4حقوق تجارت   23
      2  کارورزي   33    15  2   2حقوق جزاي اختصاصی   24

  18تعداد واحد :                                      9تعداد درس :   19تعداد واحد:                                      9تعداد درس : 

  70 جمع واحد :       33تعداد  درس : 


