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كلية القانون
توصيف مساقات برنامج البكالوريوس في القانون
أوال ً  :توصيف املساقات اإلجبارية ( (69ساعة معتمدة
اسم املساق :املدخل لدراسة القانون
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيث :تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية وعالقتها
بالقواعد االجتماعية األخرى وأنواعها ،ونطاق القانون وفروعه ومصادره الرسمية والتفسيرية ،ونطاق تطبيق
القانون من حيث املكان والزمان ،وتفسير القانون .ودراسة النظرية العامة للحق من حيث :التعريف باحلق
وبيان صلته بالقانون ،وأشخاص احلق (الشخص الطبيعي -الشخص االعتباري) ومحل احلق ووسائل حمايتة
ومصادره وأقسامه واستعماله وإثباته وطرق انقضائه.
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية ( )1مصادر االلتزام اإلرادية
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة املصادر اإلرادية لاللتزام (العقد – اإلرادة املنفردة) من حيث :تعريف العقد ودور مبدأ
سلطان اإلرادة في العقود وتقسيماتها ،وأركان العقد وآثاره سواء بالنسبة إلى طرفيه أو الغير ،وجزاء اإلخالل
بالعقد وأركان املسؤولية العقدية ،ودراسة اإلرادة املنفردة من حيث :التعريف ،وأحكام الوعد بجائزة املوجه
للجمهور (شروطه  -آثاره  -تقادمه).
اسم املساق  :قانون املعامالت التجارية( )1نظرية التاجر واألعمال التجارية
رقم املساق 1111131 :عدد الساعات 3 :س م
يتناول املساق تعريف القانون التجاري ونشأته  ،واألعمال التجارية وأنواعها والنظام القانوني اخلاص بها وما
مييزها عن املعامالت املدنية  ،وأهمية التمييز بينهما  ،وشروط اكتساب صفة التاجر  ،وواجباته من مسك
الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري  ،واحملل التجاري وعناصره وحمايته  ،والعالمات التجارية وشروطها
واحلماية القانونية املقررة لها .
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اسم املساق :تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق أبوابا ومداخل مهمة للعلوم الشرعية ،تبني ضرورة وجود التشريعات لتنظيم احلياة االجتماعية
والشخصية لإلنسان وتعريفا ً بالشريعة والفقه وبيان أقسامهما ،ومصادر التشريع اإلسالمي واألدوار
التاريخية للتشريع اإلسالمي وخصائصها ،وبعض القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي وشرحا وافيا لبعض
النظم اإلسالمية.
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية ( )1مصادر االلتزام غير اإلدارية
رقم املساق1111113 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق التعريف باملسؤولية التقصيرية والتميز بينها وبني املسؤولية العقدية ،واجلمع واخليرة بني
املسؤوليتني ،وأركان املسؤولية التقصيرية (الفعل الضار – الضرر – عالقة السببية) :الفعل الضار ،املسؤولية
عن اخلطأ الشخصي واملسؤولية عن عمل الغير واملسؤولية عن األشياء ،والضرر بنوعيه املادي واألدبي ،وعالقة
السببية بني الفعل الضار والضرر .ودراسة دعوى املسؤولية التقصيرية والتعويضية ،ودراسة الفعل النافع
(الكسب دون سبب) والقانون باعتبارهما مصدران غير إراديني لاللتزام.
اسم املساق  :قانون املعامالت املدنية ( )3أحكام االلتزام
رقم املساق 1111214 :عدد الساعات 3 :س م
يتناول املساق دراسة االلتزام من حيث آثاره  :التنفيذ العيني ووسائله  ،التنفيذ مبقابل أو بطريق التعويض ،
والوسائل التي تكفل حقوق الدائنني ( الدعوى غير املباشرة – دعوى الصورية – دعوى عدم نفاذ التصرف – احلجر
على املدين املفلس – حق االحتباس )  ،وأوصاف االلتزام  :الشرط واألجل ،تعدد محل االلتزام – تعدد طرفي
االلتزام  ،وانتقاله ( حوالة احلق – حوالة الدين )  ،وانقضائه سواء بالوفاء ،أو مبا يعادل الوفاء ،أو دون الوفاء به.
اسم املساق :مناهج البحث في العلوم القانونية
رقم املساق1111119 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة منهجية البحث القانوني ومقوماته األساسية ،وتكليف الطالب بإعداد بحث تخرج في
أحد املوضوعات القانونية حتت إشراف أستاذ املادة ،ودراسة منهجية حتليل األحكام القضائية وكيفية
استخالص القواعد القانونية منها وأوجه الطعن فيها .ومنهجية حتليل النصوص التشريعية والوقوف على
حقيقة إرادة املشرع من خالل تفسيرها.
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اسم املساق :قانون املعامالت التجارية ( )1الشركات التجارية واإلفالس
رقم املساق1111131 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف بالشركة وخصائصها ومتييزها عما سواها ،وأنواع الشركات اخملتلفة وفق قانون
الشركات اإلماراتي ...مع التأكيد على تأسيس الشركات وأشكالها وتكوينها ،والشخصية املعنوية لها،
واألحكام العامة النقضاء الشركات التجارية وتصفيتها ،ودراسة أحكام اإلفالس التجاري من حيث شروطه
وآثاره وإدارة التفليسة وانتهائها.
اسم املساق :األحوال الشخصية للمسلمني
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق أهم األبواب اخلاصة باألحوال الشخصية ،ودراستها دراسة مقارنة مستوفية ألهم آراء العلماء
وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وصححوه .من ذلك مباحث الزواج وأحكامه ،وحقوق الزوجني ،وفرق النكاح وأحكامه
كالطالق واخللع والعدة .وأحكام الرضاع والنسب التبني واحلضانة وما إلى ذلك.
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية ( )4العقود املسماة
رقم املساق1111315 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة عقد البيع من حيث :تعريفه وأركانه وآثاره :التزامات البائع (نقل امللكية – تسليم املبيع –
ضمان التعرض واالستحقاق  -ضمان العيوب اخلفية) ،والتزامات املشتري (تسلم املبيع  -الوفاء بالثمن).
ودراسة عقد املقاولة من حيث :تعريفه ،وأركانه ،وآثاره ،وانقضائه ،وأحكام عقد املقاولة من الباطن وآثاره.
وعقد التأمني ،من حيث التعريف به وخصائصه وانعقاده وإثباته وتفسيره وآثاره وانتهائه.
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية ( )1احلقوق العينية األصلية
رقم املساق1111319 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق التعريف باحلقوق العينية وأنواعها والتميز بينها وبني احلقوق الشخصية ،ودراسة حق امللكية
من حيث التعريف به وخصائصه وعناصره والقيود والواردة عليه سواء قيودا ً قانونية أو قيودا إرادية (الشرط
املانع من التصرف) ،وأحكام امللكية الشائعة ،وأسباب كسب امللكية .ودراسة احلقوق العينية األصلية األخرى
(حق االنتفاع ،حق االستعمال وحق السكني ،حق املساطحة – حق االرتفاق).
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اسم املساق  :أحكام اإلثبات
رقم املساق1111311 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة املبادئ العامة في اإلثبات من حيث :تعريفه وبيان أهميته ،ومحله ،ومن يتحمل عبء
اإلثبات ،وطرق اإلثبات :الكتابة – شهادة الشهود – القرائن  -اإلقرار – اليمني ،ودراسة حجية املستند
اإللكتروني في اإلثبات.
اسم املساق  :قانون العمل والتشريعات االجتماعية
رقم املساق1111319 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة املبادئ العامة في قانون العمل من حيث التعريف به وأهميته واخلصائص املميزة له
ومصادره ،ونطاق تطبيقه من حيث األشخاص .وتعريف عقد العمل وعناصــره املميـزة (التبعية – األجر:
ماهيته وضمانات الوفاء به وحمايته) ،وإبرامه وإثباته وآثاره من حيث االلتزامات التي يرتبها على طرفيه
(العامل وصاحب العمل) ،ووقف العقد وانقضائه .ودراسة التأمينات االجتماعية :أنواعها واملستحقني لها
وشروط استحقاقها.
اسم املساق  :قانون اإلجراءات املدنية( )1التقاضي و القضاء
رقم املساق1111321 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة التنظيم القضائي في دولة اإلمارات  ،وأحكام تعيني ورد القضاة  ،واالختصاص القضائي
الوالئي والنوعي والقيمي واحمللي  ،والدعوى وإجراءاتها واألحكام اخملتلفة املتعلقة بها ،واألحكام القضائية
وأقسامها ومشتمالتها وشروط صحتها  ،وطرق الطعن العادية ( املعارضة واالستئناف ) وغير العادية (
النقض والتماس إعادة النظر )  ،واألوامر .
اسم املساق :قانون اإلجراءات املدنية ( )1التحكيم التجاري الدولي والداخلي
رقم املساق1111322 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق تعريف التحكيم ومزاياه وأنواعه ،وأهم املؤسسات التحكيمية العاملية ،وأهم االتفاقات الدولية
املنظمة له ،ومعيار التفرقة بني التحكيم الدولي واحمللي ،وأركان اتفاق التحكيم ،وضوابط اختيار احملكمني،
والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع ،وآثار عقد التحكيم وانقضائه ،وحاالت
تدخل القاضي أثناء إجراءات التحكيم ،ومحتويات القرار التحكيمي وآثاره وتنفيذه ،وكيفية الطعن فيه.
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اسم املساق :فقه املواريث والوصايا والوقف
رقم املساق1111353 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة أحكام املواريث من حيث أركان اإلرث وأسبابه وشروطه وموانع اإلرث ،وأصحاب الفروض
والعصبات وميراث ذوي األرحام ،وميراث احلمل واملفقود والغرقى والهدمى .ودراسة الوصية من حيث أركانها
وشروطها ومبطالتها ،والوصية الواجبة وتزاحم الوصايا ،والوقف من حيث :تعريفه ومشروعيته وصفته
وأنواعه وأركانه وشروطه وطرق االنتفاع بالوقف والوالية عليه.
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية ( )9ضمانات االئتمان العينية والشخصية
رقم املساق1111411 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة الرهن التأمني من حيث تعريفه وخصائصه والشروط املوضوعية إلنشائه سواء تلك التي
يلزم توافرها في الراهن أو الدين املضمون بالرهن أو العقار املرهون ،والشروط الشكلية ،وآثار العقد سواء
بالنسبة لطرفيه أو للغير ،وانقضائه .ودراسة الرهن احليازي وشروطه وآثاره وانقضائه ،وحقوق االمتياز :أنواعها
ومراتبها .ودراسة الكفالة من حيث :تعريفها ومحل التزام الكفيل ،وأنواعها ،وآثارها سواء بالنسبة للعالقة
بني الكفيل والدائن أو بني الكفيل واملدين ،وانتهائها.
اسم املساق :قانون اإلجراءات املدنية ( )3التنفيذ اجلبري
رقم املساق 1111413 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة مفهوم التنفيذ اجلبري وشروطه ووسائل إجبار املدين على تنفيذ التزامه ،والقاعدة
العامة في تنفيذ األحكام القضائية ،والنفاذ املعجل :أنواعه وشروطه وحاالته ،والتنفيذ اجلبري باحلجز والبيع:
احلجز التحفظي حاالته وشروطه ،وحجز املنقول لدى املدين ،وحجز ما للمدين لدى الغير ،واحلجز العقاري ،و
منازعات التنفيذ اخملتلفة.
اسم املساق :القانون الدولي اخلاص ( )1اجلنسية ومركز األجانب
رقم املساق1111414 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة أحكام اجلنسية ومركز األجانب بشكل عام وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة على وجه
اخلصوص ،بدءا بالنظرية العامة للجنسية وقواعد كسبها والتجرد منها وأثر الزواج في هذا اخلصوص وحل
مشكلة تنازع اجلنسيات ،وقواعد كسب اجلنسية اإلماراتية وفقدها واستردادها ،ومتتع األجانب باحلقوق في
دولة اإلمارات.
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اسم املساق :القانون الدولي اخلاص ( )1تنازع القوانني واالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام
رقم املساق1111411 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة أحكام تنازع القوانني من حيث :مفهوم الظاهرة وشروط وجودها وكيفية حلها بواسطة
قواعد اإلسناد في اجملاالت اخملتلفة التي نص عليها املشرع اإلماراتي ،ثم تنازع االختصاص القضائي الدولي،
وحاالت االختصاص الدولي حملاكم اإلمارات وكيفية تنفيذ األحكام األجنبية فيها ،ومدى حجية تلك األحكام.
اسم املساق :قانون املعامالت التجارية ( )3األعمال املصرفية والعقود واألوراق التجارية
رقم املساق1111433 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة األعمال املصرفية من ودائع مصرفية وحسابات جارية وعمليات ائتمان مصرفية ،واألوراق
التجارية :الكمبيالة وأحكامها اخملتلفة ،والسند اإلذني ،والشيك :أحكامه وأنواعه.
اسم املساق  :امللكية الفكرية
رقم املساق1111434 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق مفهوم ومضمون امللكية الفكرية :مفهوم حق املؤلف بجانبيه األدبي واملالي واحلماية القانونية
املقررة له ،وتعريف احلقوق اجملاورة ومضمونها واحلماية القانونية لها ،والتعريف ببراءة االختراع وشروط منحها
وتسجيلها ،وحقوق وامتيازات صاحب االختراع وانقضاء البراءة ودعوى إبطالها ،واحلماية القانونية لبراءة
االختراع على املستويني احمللي والدولي ،ودراسة الرسوم والنماذج الصناعية واحلماية القانونية لها .والعالمات
التجارية والبيانات التجارية وشروطها وتسجيلها واحلماية القانونية لها ،واإلشارة إلى جرائم عالمات البضائع
وعقوباتها واإلجراءات التحفظية.
اسم املساق :القانون البحري والقانون اجلوي
رقم املساق1111431 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف بالقانون البحري وخصائصه ونشأته ومصادره ،وتوضيح عناصر املالحة البحرية :الوضع
القانوني للسفينة ،أشخاص املالحة البحرية ،عقد إيجار السفينة وأنواعه ،عقد النقل البحري وخصائصه،
مسؤولية الناقل البحري والبيوع البحرية ،عقد نقل األشخاص بحراً ،احلوادث البحرية ،املساعدة واإلنقاذ
واخلسائر املشتركة وفقا ً للتشريع التجاري البحري واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص .ودراسة مجموعة
القواعد القانونية التي تنظم املالحة في الغالف اجلوي ،والعالقات التي تنشأ عن استعمال املركبات الهوائية
أو الطائرات ،واالتفاقات الدولية التي تنظم هذا املوضوع.
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اسم املساق :التدريب العملي
رقم املساق1111441 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق تدريب الطالب عمليا على ما مت دراسته خاصة كيفية إجراء التحقيقات وكتابة املذكرات
واالستشارات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود ،والتدريب على املرافعات الشفوية من خالل
محكمة تصويرية تعد لهذا الغرض ،وزيارات خارجية للمحاكم والنيابات ومكاتب احملامني وشركات التأمني
وغير ذلك.
اسم املساق :أصول الفقه
رقم املساق1111414 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق تعريف علم أصول الفقه وأهميته ،ثم شرحا ألهم مباحثه مثل املباحث املتعلقة باحلكم
الشرعي وأقسامه كاملندوب واحلرام واملكروه واملباح والعزمية والرخصة واحلكم الوضعي وأقسامه ،والسبب
والشرط املانع والصحة والبطالن ،واحلاكم واحملكوم فيه وشروطه ،واحملكوم عليه .واألهلية وعوارضها
وأقسامها ،وأدله األحكام وطرق استنباطها ،والقواعد األصولية اللغوية.
اسم املساق :القانون الدستوري
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة القانون الدستوري من حيث :إيضاح طبيعته ومتييزه عن فروع القانون األخرى والتعريف
بالدستور وبيان مصادر األحكام الدستورية وأنواع الدساتير ونشأتها وانقضائها ووسائل احلفاظ على سيادة
الدستور من خالل بيان أنواع الرقابة على دستورية القوانني ،ودراسة النظم السياسية املعاصرة وصورها
الرئيسية ودراسة الدولة وأركانها وأشكالها ونظام احلكم فيها والنظام الدستوري لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
اسم املساق :عقوبات عام ()1
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق تعريف قانون العقوبات وأقسامه وطبيعته ونطاق تطبيقه (مبدأ الشرعية وقاعدة عدم
الرجعية) وعالقته ببعض فروع القانون اجلنائي األخرى ،ودراسة النظرية العامة للجرمية (تعريفها وأركانها)
واملشاركة اإلجرامية وأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية اجلنائية.
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اسم املساق :مبادئ القانون اإلداري
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف بالقانون اإلداري ومصادره واخلصائص املميزة له وعالقته بفروع القانون األخرى والعمل
اإلداري وآثاره والعقود اإلدارية وأركانها وإجراءات إبرامها وكيفية اختيار املتعاقد من جهة اإلدارة من خالل
املناقصات ودراسة ما ورد بقانون املناقصات املزايدات في دولة اإلمارات ،والرقابة على أعمال اإلدارة من حيث
ماهيتها وأنواعها وآثارها.
اسم املساق :القانون الدولي العام
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف بالقانون الدولي العام ونشأته وطبيعته ،وبيان مصادره وأشخاصه والعالقة بينة وبني
القانون الوطني وبقية فروع القانون األخرى ،ونشوء الدول واالعتراف بها وحقوقها وواجباتها ،مبادئ االختصاص
ودراسة قانون البحار ،وموضوع املسؤولية الدولية وحقوق اإلنسان واستعمال القوة ومراحل تطورها وتسوية
املنازعات الدولية ،والعالقات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات الدولية.
اسم املساق :مصطلحات وقراءات قانونية باللغة اإلجنليزية
رقم املساق1111141 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف ببعض املصطلحات القانونية بدءا ً مبعنى كلمة القانون وفروع القانون العام واخلاص
ومصادر القانون وأهداف القانون وتطبيقات القانون ،والتعريف بالدستور ونشأته وأنواعه وسمو الدستور ومبدأ
الرقابة على دستورية القوانني ،والنظم السياسية والسلطات الثالث واملؤسسات الدستورية في الدولة
كرئيس الدولة ومجلس الوزراء والبرملان وغيرهم ،ويتضمن املساق ساعة مختبر أسبوعيا ً.
اسم املساق :عقوبات عام ()1
رقم املساق1111111 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة العقوبة وجوهرها وخصائصها وآثارها وأغراضها وتقسيماتها وأنواعها في قانون
العقوبات االحتادي ،وتنفيذ العقوبة وتفريدها وتعددها ،وانقضاء العقوبات وسقوطها وزوال األحكام الصادرة
بها ،ودراسة التدابير االحترازية (تطورها وخصائصها وشروط تطبيقها).
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اسم املساق:

عقوبات خاص ()1

رقم املساق1121253 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة جرائم االعتداء على األشخاص :اجلرائم املاسة باحلق في احلياة واألحكام املشتركة في
القتل ومحل االعتداء فيه والركن املادي بعناصره ،واألحكام اخلاصة بالقتل العمد ،وأسباب اإلباحة ،وعقوبة
القتل العمد والظروف املشددة والظروف اخملففة ،واألحكام اخلاصة بالقتل غير العمد ،واجلرائم املاسة بسالمة
اجلسم ،واجلرائم الواقعة على العرض ،واجلرائم الواقعة على السمعة.
اسم املساق :مبادئ علم االقتصاد
رقم املساق1111331 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق التعريف بعلم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرى ،وأساليب التحليل االقتصادي ،واملشكلة
االقتصادية وعناصرها ،وتطور النظم االقتصادية ،والتنمية االقتصادية ومشكالتها ،والتحليل االقتصادي
اجلزئي ،واالدخار واالستثمار في النظرية االقتصادية ،والعالقات االقتصادية الدولية.
اسم املساق :عقوبات خاص ()1
رقم املساق1121354 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق دراسة جرائم السرقة وتعريفها وأقسامها وأركانها واجلرائم امللحقة بها ،والسرقة املوجبة
للحد ،وعقوبة السرقة في الشريعة والظروف املشددة ،واالحتيال واجلرائم امللحقة به ،وجرمية خيانة األمانة
وما يتصل بها واجلرائم امللحقة بها ،وجرمية الشيك بدون رصيد (بسوء نية) ،واجلرائم املتعلقة بالوظيفة
العامة (الرشوة – استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة – التعدي على املوظفني – انتحال الوظائف
والصفات).
اسم املساق :النظام اجلزائي اإلسالمي
رقم املساق1121355 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق التعريف بالعقوبات الشرعية وأدلتها وأهدافها وفلسفتها الشرعية ،كما يتناول مفهوم احلدود
والفرق بينها وبني التعازير والقصاص ودراسة أحكام حد القذف والزنا والشرب والسرقة واحلرابة والردة والبغي،
واجلناية على النفس ومادونها ،وأنواعها وعقوباتها الشرعية ،وطرق إثباتها  ،واختالف الفقهاء حول شرطها،
مع مقارنة ما سبق بالتطبيقات القضائية وفق القوانني اجلزائية النافذة.
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اسم املساق :قانون اإلجراءات اجلزائية ()1
رقم املساق1121356 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق التعريف بقانون اإلجراءات اجلزائية وفلسفته وأهدافه ،واألنظمة اخملتلفة لإلجراءات اجلزائية،
والتفريق بني النظامني االتهامي والتنقيب والتحري ،والدعاوى الناشئة عن اجلرمية وأطرافها وقيود رفع الدعوى
وانقضائها ،واختصاصات مأموري الضبط القضائي العادية واالستثنائية ،والضبط القضائي وجمع
االستدالالت ،والتحقيق املبدئي وخصائصه واالستجواب وأوامر التصرف في التحقيق االبتدائي والطعن فيه.
اسم املساق :قانون اإلجراءات اجلزائية ()1
رقم املساق1111411 :

عدد الساعات 1 :س م

يتناول املساق اجلانب التطبيقي من اإلجراءات اجلزائية ،وعلى وجه التحديد :احملاكمة وطرق الطعن في األحكام،
وأنواع احملاكم وتشكيلها واختصاصاتها ،وإجراءات احملاكمة واملباديء العامة للتحقيق النهائي ،وأدلة اإلثبات
اجلنائي ،واإلجراءات اخلاصة ببعض احملاكمات واملتهمني ،واحلكم اجلنائي :أنواعه اخملتلفة ،وطرق الطعن في
األحكام والبطالن وإشكاالت تنفيذ األحكام .
ثانياً :توصيف املساقات االختيارية ( 11ساعة معتمدة) :
يختار الطالب ( )4مساقات من املساقات اآلتية:
اسم املساق :قانون املعامالت الرياضية
رقم املساق1112311 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق كل مايتعلق باجلانب القانوني من الرياضة واملعامالت املالية التي مت مبناسبتها مع التأكيد علـى
معنى الرياضة قانوناً ،وضرورة قانون املعامالت الرياضـية ودواعـي اسـتقالله ومصـادره واملنظمـات الرياضـية
اخملتلفة الوطنية منها والدولية وما تقوم به من واجبات ،والنظام القانوني للالعب احملترف والهاوي ودور وكـالء
الرياضة ( وكيل املباريـات ووكيـل الالعبـني) واجلمهـور ومركـزه القـانوني وحكـم املبـارة وحقوقـه والتزاماتـه
واملنشطات الرياضية وآثارها والنظام القانوني للتاديب والقضاء الرياضي.
اسم املساق :اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية
رقم املساق1112331 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة مالمح النظام القانوني للتجارة اإللكترونية ومستجداتها واملزايا واملشاكل املترتبة
مبوجبها ،خاصة ما يتعلق بانعقاد العقود بوسائل االتصال احلديثة والتوقيع عليها (التوقيع اإللكتروني) مع
استعراض لبعض العقود املصرفية اخلاصة بالتجارة اإللكترونية كبطاقات االئتمان ،ودراسة النظام القانوني
لها.
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اسم املساق :حقوق اإلنسان
رقم املساق1122311 :

عدد الساعات 3 :س م

يشمل هذا املساق التعريف باحلق وأقسامه ،حقوق اإلنسان ،موقعها بني احلقوق األخرى ،مراحل تطورها
ووسائل حمايتها في املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية مع إشارة إلى هذه احلقوق في دستور دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
اسم املساق :العقود اإلدارية
رقم املساق1122312 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة نشأة العقود اإلدارية وأنواعها ومعايير متييزها عن العقود األخرى وكيفية إبرامها وأركان
العقد اإلداري وشروط صحته ،واألحكام العامة في تنفيذ العقود اإلدارية والتي تتجسد في "سلطات اإلدارة
جتاه املتعاقد بها – التزامات املتعاقد مع اإلدارة – حقوق املتعاقد مع اإلدارة " ،وآثار العقود اإلدارية بالنسبة للغير
وتفسيرها وانقضائها.
اسم املساق  :املنظمات الدولية
رقم املساق1122321 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق بيان فكرة التنظيم الدولي ونشأة املنظمات الدولية وتطورها ،وطبيعتها ووظائفها ونظامها
القانوني ومتتعها بالشخصية القانونية وأحكام العضوية فيها ،وحل املنظمة الدولية ومشكالت املسيرات
الدولي ،ودراسة بعض املنظمات الدولية كعصبة األمم ومنظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية.
اسم املساق :مهارات التواصل باللغة االجنليزية
رقم املساق1111341 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة األسماء وأنواعها ،الضمائر وأنواعها ،األفعال واألزمنة ،أنواعها واستخداماتها ،قراءة
النصوص القصيرة ،واستنتاج الفكرة الرئيسية.األفعال واألزمنة – أنواعها واستخداماتها ،قراءة النصوص
القصيرة ،واستخراج املعلومات منها .كما يتناول بناء اجلملة ومكوناتها ،مهارات التقدمي ،الصفة والظرف،
تقدمي الطلبة لعرض حول موضوع محدد( ،التعليم ،حقوق اإلنسان )...ومناقشة األفكار املطروحة شفوياً ،بناء
املقطع ،قراءة نصوص متنوعة الطول واملوضوع واستخراج املعلومات منها ،بناء املقالة (النص) .االستماع
حملادثات قصيرة واستخراج املعلومات منها.مهارات احملادثة .االستماع حملادثات متنوعة املوضوع ومتفاوتة
الطول واستخراج املعلومات منها ،مهارات احملادثة والنقاش وإبداء الرأي ،االستماع حملادثات طويلة واستخراج
املعلومات منها .وجلسات حوار مفتوح يتم فيها طرح موضوع معني ويقوم الطلبة مبناقشته بني بعضهم
البعض.
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اسم املساق  :قانون حماية البيئـة
رقم املساق1122351 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة لنصوص القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  1666في شأن حماية البيئة وتنميتها ،والئحته
التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )31لسنة 1001م ،وذلك من حيث :بيان التأثير البيئي للمنشآت
وخطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئة ،وحماية البيئة املائية والبحرية ،واحلماية من التلوث من املصادر
البرية ،وحماية مياه الشرب واملياه اجلوفية ،وحماية التربة ،وحماية الهواء من التلوث وضمان التداول اآلمن
للمواد والنفايات اخلطرة واحملميات الطبيعية ،واملسؤولية والتعويض عن األضرار البيئة.
اسم املساق :علم اإلجرام والعقاب
رقم املساق1122352 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق في جزئه األول بيان أهمية علم اإلجرام وتطوره ومفهومه وعالقته بالعلوم
األخرى ،ومحاور البحث في علم اإلجرام ونطاقه ومنهج البحث فيه ،وموضوع البحث في علم اإلجرام (اجملرم
واجلرمية) ،والنظريات العلمية اخملتلفة في تفسير الظاهرة اإلجرامية والسلوك اإلجرامي .ويتناول اجلزء الثاني
دراسة علم العقاب وأهميته وموضوعه وتطور الفلسفة العقابية ،وعالقته ببعض فروع القانون األخرى،
وفكرة اجلزاء اجلنائي وأنواعه واملؤسسات العقابية وأنواعها ،وطريقة وأسلوب املعاملة التي تطبق على احملكوم
عليهم .
اسم املساق :علم النفس اجلنائي
رقم املساق1122353 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة علم النفس اجلنائي من حيث تعريفه وبيان طبيعته والعلوم املتصلة به ،كما يبحث
اإلختالالت الغريزية والعواطف املنحرفة والعقد النفسية اخملتلفة واألمراض النفسية والتخلف النفسي
والعقلي وذلك من خالل نظريات أنصار املذهب النفسي في تفسير اجلرمية ،ومراحل تطور الشخصية وأمناطها
ويبحث أثر العلل النفسية في املسؤولية اجلنائية.
اسم املساق :املالية العامة والتشريع الضريبي
رقم املساق1122431 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة القانون املالي من حيث مصادر إيرادات الدولة "الضرائب والقروض والرسوم واملوارد األخرى
واملصروفات والنفقات العامة وآثارها املالية .واملوازنة العامة للدولة ،وكيفية ربطها وإصدارها واحلساب
اخلتامي وأنواع املوازنات العامة.
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اسم املساق  :النظام القانوني لالستثمار
رقم املساق1122432 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق النظام القانوني لالستثمار خاصة في البلدان العربية واملشاكل القانونية اخلاصة بذلك ومدى
كفاية الضمانات املوجودة حاليا ً للمستثمر وكيفية تعزيزها واالستفادة من صيغ حماية االستثمار في
البلدان املتقدمة.
اسم املساق  :النظام القانوني لألسواق املالية
رقم املساق1122433 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق ماهية األوراق املالية املتداولة وأنواعها وحقوق والتزامات طرفي العالقة وواجب اإلفصاح وبيان
املعلومات اجلوهرية املتعلقة باألوراق واملركز القانوني لوسطاء السوق وأشكال ملكية األوراق املالية ،وأحكام
تداولها في األسواق املالية عموما وفي دولة اإلمارات العربية خاصة ،وهيئات الرقابة اخملتصة ودور إدارة السوق
املالي ومسؤولياتهم مع احلرص على إجراء الدراسة املقارنة بالنظام القانوني باألسواق املالية العربية في
األردن ودول ومجلس التعاون اخلليجي ومصر.
اسم املساق  :التشريعات اجلزائية اخلاصة
رقم املساق1122454 :

عدد الساعات 3 :س م

يتناول املساق دراسة اجلرائم الدولية املنظمة وطرق محاكمة اجملرمني الدوليني واحملاكم الدولية واجلهات
اخملتصة لتنفيذ تلك األحكام .ونشأة اإلنتربول الدولي وأحكامه وطرقه لتنفيذ األحكام الدولية واجلزائية عن
طريق ذلك .وأهم أحكام املنشآت العقابية وطرق حمايتها قانونا وصلتها بالقوانني واملعاهدات الدولية ذات
الصلة ،وجرائم :اخملدرات ،وحيازة األسلحة والذخائر ،وغسيل األموال ،وجرائم اإلرهاب ،وأركان كل منها
وعقوباتها ،وقواعد حماية املستهلك جنائياً.
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