
 التوصيف املختصر للمساقات

 

 التوصيف املختصر اسم املساق

 املدخل لدراسة القانون 

0301120 

 
 
القانونية،  وخصائص القاعدة ،يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتعريف بالقانون عموما

أقسام القاعدة القانونية سواء و  ،عن غيرها من القواعد القانونية وتميزها فروع القانون و

 يتناول و  .ذلك قواعد آمرة أو مكملةكان 
 
مصادر القانون والنظرية العامة للحق من حيث أيضا

 وانقضاؤه.،وحمايته  ،واستعماله ،حل الحق، ومماهيتها وأنواعها وأركانها وأشخاصها

 املصادر االرادية لاللتزام

0301121 

يتناول هذا املساق دراسة متعمقة للتعريف بااللتزام وعناصره وأنواعه ومصادره اإلرادية، 

والتعريف بالعقد وأنواعه وأركانه واآلثار القانونية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام 

.  كما يوضح املساق املسؤولية العقدية و طرق انقضاء العقد 
 
والخلف الخاص والغير أيضا

 لعامة للتصرف االنفرادي وتطبيقاته.واألحكام ا

املصادر غير االرادية لاللتزام 

  واالثبات

0301122 

يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للفعل الضار من حيث أركان املسؤولية التقصيرية 

واملتمثلة بالخطأ والضرر والعالقة السببية واآلثار املترتبة على انعقاد املسؤولية التقصيرية 

عها واملسئولية عن فعل الغير والحيوان واألشياء غير الحية. ويوضح املساق الفعل وطرق دف

يشمل املساق دراسة القواعد  واخيرا النافع وتطبيقاته باعتباره أحد املصادر غير اإلرادية.

 .العامة لإلثبات 

قانون العمل والتشريعات 

 االجتماعية

 0301220 

يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية لقانون العمل وخصائصه ونطاق تطبيقه، ومفهوم عقد 

العمل الفردي وخصائصه وساعات العمل وااللتزام باألجر واإلجازات وأنواعها، وإصابات 

العمل واألمراض املهنية وتسوية املنازعات العمالية وطرق انتهاء عقد العمل وحقوق العامل 

د وآثاره والتأمينات االجتماعية من حيث أنواعها واملستحقون لها وشروط عند انتهاء العق

 استحقاقها. 

  أحكام االلتزام

0301221 

يتناول هذا املساق دراسة للتعريف بااللتزام الطبيعي والفرق بينه وبين االلتزام املدني 

والتنفيذ االختياري سواء بأصل االلتزام أو بما يعادل الوفاء والتنفيذ الجبري، والوسائل 

 القانونية لحماية تنفيذ االلتزام وأوصاف االلتزام وانقضاءه. 

 العقود املسماة

0301222 

(، والفرق بينها 4هذا املساق دراسة ألهم العقود املسماة في قانون املعامالت املدنية ) يتناول 

 للنظرية العامة للعقد 
 
وبين العقود الغير مسماه وبعض العقود الرئيسية التي تعد تطبيقا

وتشمل عقد البيع واملقاولة والتأمين والتعريف بكل منها مع بيان أركانها وآثارها وأسباب 

 ها. انقضائ

 مبادئ القانون التجاري 

0301230 

يتناول هـذا املساق دراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية للموضوعات التالية: مصادر 

القانون التجاري، واألعمال التجارية على اختالف أشكالها وأنـواعها، وشروط اكتساب صفة 

وحمايته وكافة التصرفات القانونية التي واملحل التجاري  التاجر وتحديد التزاماته القانونية،

 .ترد عليه

 املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

0301240 

يتناول هذا املساق مفهوم الشريعة والفقه، والفرق بين الفقه والقانون الوضعي، والحكم 

الشرعي، وخصائص الفقه اإلسالمي، وموضوعاته، ومصادره، سواء املجمع عليها واملختلف 

 من عصر النبي صلى هللا عليه وسلم 
 
فيها، ثم دراسة العصور التي مر بها الفقه اإلسالمي بدءا

قتنا الحاضر، وكذا دراسة بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها، وبعض النظريات وانتهاء بو 



 الفقهية كنظرية العقد، والحق، وامللكية.

 األحوال الشخصية للمسلمين

0301241 

يتناول هذا املساق دراسة متعمقة ألحكام الزواج من حيث الغاية والحكمة واملشروعية 

ولزومه.  ونفاذهالخطبة والعدول عنها وأركان عقد الزواج وشروط انعقاده وصحته  وأحكام

املترتبة على كل منها ، باإلضافة إلى الطالق  ةكما يوضح املساق أقسام الزواج واآلثار القانوني

ومشروعيته وحكمته وأنواعه وصيغته وشروطه، واآلثار املترتبة عليه، وحقوق األوالد وطرق 

 إثبات النسب والحضانة والوالية.

 نظام القضاء في اإلسالم

0301242 

لقضاء، والشروط يتناول هذا املساق: تعريف القضاء، الفرق بين القضاء والفتوى، وأركان ا

الواجب توفرها في القاض ي، والدعوى وأصول استماعها، ووسائل إثباتها، والحكم، وحسم 

 الخصومات عن طريق التحكيم، ووالية املظالم، والحسبة.

  قانون اإلجراءات املدنية

0301250 

التنظيم ( و  1يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتعريف بقانون االجراءات املدنية )

القانوني للقضاء في دولة اإلمارات العربية املتحدة، من حيث تشكيل املحاكم ودرجات 

التقاض ي ورجال القضاء ومعاونيهم وقواعد االختصاص والنظرية العامة للدعوى واألحكام 

 القضائية وطرق الطعن بها.

الحقوق العينية األصلية 

 والتبعية

0301320 

حق امللكية وخصائصه وعناصره ونطاقه ومضمونه، والقيود يتناول هذا املساق دراسة ل

الواردة عليه الناشئة عن الجوار، والشرط املانع من التصرف، وامللكية الشائعة وأسباب 

كسب امللكية مثل الحيازة وإحراز املباحات والشفعة واالتصال، كما يتطرق هذا املساق إلى 

 الحقوق املتفرعة عن حق امللكية.

املساق دراسة لضمانات االئتمان العينية والشخصية من خالل توضيح مفهوم  يتناول هذا

والرهن الحيازي وحقوق االمتياز  التأميني التأمينات العينية والشخصية، ومفهوم الرهن

 والكفالة.

 القانون الدولي الخاص

0201321 

القانونية الكتساب يتناول هذا املساق دراسة متعمقة لألصول العامة في الجنسية والطرق 

هذه الجنسية والتجرد منها، ومشكلة تنازع الجنسيات ومركز األجانب على الصعيدين الدولي 

 ومدى تمتع األجانب للحقوق الالزمة وأحكام 
 
 ودولة اإلمارات العربية املتحدة خصوصا

 
عموما

 قانون الجنسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

للقانون الواجب التطبيق على العالقات الخاصة الدولية من حيث  يتناول هذا املساق دراسة

قواعد اإلسناد فيها وطبيعتها وخصائصها وتفسيرها واإلحالة وتطبيق القانون األجنبي وموانع 

ذلك وتحديد مجال تطبيق قانون القاض ي ومدى إمكانية تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام 

ضائي الدولي وحاالت انعقاد االختصاص الدولي املحكمين وحاالت تنازع االختصاص الق

 ملحاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 الفكرية امللكية

0301322 

يتنـــــاول هـــــذا املســـــاق دراســـــة تفصـــــيلية ملختلـــــف الجوانـــــب القانونيـــــة لحـــــق املؤلـــــف والحقـــــوق 

والرســـوم  املجـــاورة، وحقـــوق امللكيـــة الصـــناعية والتجاريـــة التـــي تشـــمل كـــل مـــن بـــراءة االختـــراع،

والبيانــــات التجاريــــة واالســــم التجــــاري، والتســــمية  ،والنمــــاذج الصــــناعية، والعالمــــات التجاريــــة

املبتكــــرة، والعالمــــة املميــــزة، وآليــــة النظــــام القــــانوني لحمايتهــــا ســــواء فــــي التشــــريع الــــوطني أم فــــي 

 االتفاقيات الدولية.

قانون الشركات التجارية 

 واالفالس

0301330 

يتناول هذا املساق دراسة األحكام العامة للشركات التجارية والتي تشمل كل من: أركان 

الشركة وبطالنها، وشخصيتها املعنوية، وانقضائها وتصفيتها، كما يتناول بيان تفصيلي 

ملختلف الجوانب القانونية لكل من: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة 

العامة، وشركة املساهمة الخاصة، الشركة ذات املسئولية  املحاصة، شركات املساهمة



 املحدودة، شركة التوصية باألسهم.

 فقه املواريث والوصايا والوقف

0301340 

يتناول هذا املساق تعريف امليراث وأسبابه وشروطه وموانع اإلرث وأصحاب الفروض 

وميراث الحمل واملفقود والعصبات وميراث ذوي األرحام والحجب والعول والرد والتصحيح 

والوصية من حيث تعريفها، وأركانها ،وأنواعها ،ومبطالتها، والوصية الواجبة والوقف من 

 حيث تعريفه ومشروعيته وأركانه وطرق االنتفاع به والوالية عليه وانتهاؤه.

 قانون التنفيذ الجبري 

0301351 

لتنفيذ الجبري ووسائل إجبار يتناول هذا املساق دراسة للتنفيذ الجبري من حيث مفهوم ا

املدين على التنفيذ واختصاصاته والسند التنفيذي ومحل التنفيذ وشروطه واألموال التي ال 

يجوز الحجز عليها و مقدمات التنفيذ وإجراءاته وطرقه ومنازعات التنفيذ وتوزيع حصيلة 

 التنفيذ.

 بحري القانون ال

0301430 

مصادر القانون البحري، والسفينة وحالتها  :لكل منيتناول هذا املساق دراسة تفصيلية 

املدنية ونظام اإلشراف عليها وما يرد عليها من حقوق، وأشخاص املالحة البحرية سواء 

كأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول  ،البريون  و البحريون منهم؛ كالربان وأعضاء الطاقم، أ

ات اإليجار والنقل، والبيوع البحرية كمشارط :الشحن والتفريغ، وعقود استغالل السفينة

سواء البيوع في ميناء الوصول، أم في ميناء القيام، والحوادث البحرية كالتصادم واملساعدة 

 .واإلنقاذ والخسارات البحرية، والتأمين البحري 

قانون األوراق التجارية 

 والعمليات املصرفية

0301431 

وراق التجارية والتي تشمل الكمبيالية والشيك يتناول هذا املساق بيان األحكام العامة لأل 

والسند اإلذني. ودراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية لها من حيث إنشائها وتداولها 

وضمانات الوفاء بها وانقضائها. كما يتناول بيان األحكام العامة للعمليات املصرفية، ودراسة 

املصرفية، التحويالت املصرفية، الحسابات تفصيلية لهذه العمليات والتي تشمل: الودائع 

التجارية، القروض املصرفية، التحويالت املصرفية، وتأجير الخزائن الحديدية، والقروض 

 املصرفية، والكفالة املصرفية.

 

الجوانب القانونية للتجارة 

 اإللكترونية

0301432 

 ومتطلباتهـــا، ونطاقهـــا، أهميتهـــا، وبيـــان اإللكترونيـــة التجـــارة مفهـــوم تحديـــد املســـاق هـــذا يتنـــاول 

 إنشــاء مــن ابتــداء   اإللكترونــي بالتعاقــد الخاصــة القانونيــة األحـكـام يتنــاول  كمــا حمايتهــا، وكيفيــة

  صــــــحته، وشــــــروط العقــــــد
 
 وإثباتــــــه انعقــــــاده، ومـكـــــان بزمــــــان الخاصــــــة األحـكـــــام بتحديــــــد مــــــرورا

 الـــدفع وطـــرق  تنفيـــذه، بكيفيـــة وانتهـــاء اإللكترونـــي والتوقيـــع اإللكترونيـــة الســـجالت باســـتمدام

  .اإللكترونية التجارة في املستهلك وحماية اإللكترونية،

حرية التجارة وقانون حماية 

 املستهلك

0301433 

 تعترضــــــها التــــــي والعقبـــــات وأهميتهــــــا الدوليـــــة التجــــــارة مفهـــــوم تحديــــــد املســـــاق هــــــذا يتنـــــاول 

 مجـال فـي سـواء التجـارة حريـة مبـدأ أهمهـا مـن يعـد والتـي هـائنما تضـمن التي واملبادئ واألسس

 عـــــدم تضـــــمن التــــي العوامـــــل وممتلــــف املبـــــدأ، هـــــذا ملفهــــوم دراســـــة ثــــم الخـــــدمات، و أ الســــلع

 ســيما ال  املختلفـة الـدول  فـي والخـدمات السـلع وبمسـتهلكي الناميـة الـدول  باقتصـادات إضـراره

 اتيـاتفاق ودور  الـوطني، التشـريع ضـوء في املستهلك حماية طرق  ويتناول املساق. منها الفقيرة

 .الخصوص هذا في العاملية التجارة منظمة

 أصول الفقه

0301440 

يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية ملفهوم علم أصول الفقه وأهميته والحكم الشرعي 

أقسام اللفظ و الحاكم واملحكوم به واملحكوم عليه ، و وأنواعه مسألة تفسير النصوص و

 املساق كيفية وطرق استنباط األحكام الشرعية.يوضح هذا و  .وداللته

 التحكيم
يتنــــاول هــــذا املســــاق دراســــة لنظــــام التحكــــيم باعتبــــاره الوســــيلة الحديثــــة لحــــل املنازعــــات علــــى 

الصـــعيدين الـــدولي والـــداخلي مـــن حيـــث مفهـــوم التحكـــيم وأهميتـــه وصـــوره وطبيعتـــه القانونيـــة 



تحكـــيم وشـــروطه، وحـــاالت بطـــالن أحـكــام التحكـــيم واألحـكــام الخاصـــة للمحكمـــين و إجـــراءات ال 0301450

 والطعن في هذه األحكام وطرق تنفيذها والتحكيم اإللكتروني.

 القانون الدستوري

0302200 

من حيث موضوعاته  ،يف بالقانون الدستورير يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتع

مع التركيز على فكرة سمو الدستور املكتوب على التشريع و كيفية تحقيق ذلك  ، هومصادر 

واملبادئ األساسية للقانون الدستوري والنظام الدستوري بوجه خاص لدولة اإلمارات 

وسلطات الحكم فيها و الحقوق والحريات املمنوحة  االتحاديالعربية املتحدة من حيث شكلها 

 واملقررة لألفراد.

 حقوق اإلنسانقانون 

0302201 

يتنـــاول هـــذا املســـاق التعريـــف بحقـــوق اإلنســـان وماهيـــة أنواعهـــا وموقعهـــا بالنســـبة لغيرهـــا مـــن 

الحقوق، ومراحل تطورها ومصادرها ووسائل حمايتها في املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية 

األســ ) ) دســتور مــع اإلشــارة علــى هــذه الحقــوق فــي التشــريعات اإلماراتيــة وعلــى رأســها التشــريع 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة(.

 قانون العقوبات العام

0302210 

، ومفهوم 
 
 وزمانيا

 
يتناول هذا املساق دراسة تحليلية لقانون العقوبات ونطاق تطبيقه مكانيا

سباب اإلباحة في قانون د بالجريمة وأنواعها وأركانها وأمبدأ الشرعية الجنائية واملقصو 

وموانع املسؤولية الجنائية. كما يتناول املساق النظرية العامة للعقوبة من حيث العقوبات 

 مفهومها وأشكالها وسلطة القاض ي التقديرية بشأنها، والتدابير االحترازية.

 قانون الجزاء الخاص 

0302213 

اقعة على األشخاص ابتداء  بجريمة القتل وأركان ها يتناول هذا املساق التعريف بالجرائم الو

وصورها والظروف املشددة واملخففة لها، ثم جريمة اإليذاء من حيث أركانها وصورها 

 عن الجرائم املاسة بالعرض كاالغتصاب وهتك العرض واألفعال املنافية 
 
وعقوبتها، فضال

 للحياء العام وجرائم القبض والخطف وحجز الحرية وجريمة القذف والسب. 

اقعة كما  على األموال ابتداء  بجريمة السرقة من حيث مفهومها يتناول أهم الجرائم الو

وأركانها وصورها والظروف املشددة لها. والجرائم امللحقة بجريمة السرقة.  باإلضافة إلى 

تتناول املادة جريمة االحتيال والجرائم امللحقة بها، وجريمة خيانة األمانة والجرائم امللحقة 

 بها.

 القانون اإلداري  مبادئ

0302220 

يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية للموضوعات التالية: 

التعريف بالقانون اإلداري ، وخصائصه، ومصادره، وكيفية تنظيم أنشطة اإلدارة العامة 

افق العامة ووسائل عمل اإلدارة مثل القرارات   الضبط اإلداري واملر
 
الرئيسية وخصوصا

 ارية واألموال العامة.اإلدارية والعقود اإلد

 اإلجراءات الجزائية

0302310 

يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للدعوى العمومية من حيث القواعد القانونية املتعلقة 

افها وشروط  بها وبإقامتها والسلطات املختصة بذلك وسبل انقضائها والدعوى املدنية وأطر

اعه والبطالن وأنواعه واإلثبات وصوره إقامتها كما يشمل املساق نظرية االختصاص وأنو 

 املراحل التي تمر بها الدعوى العمومية من استدالل وتحقيق ابتدائي ومحاكمة 
 
وطرقه وأخيرا

 وسبل الطعن في األحكام الجزائية. 

املالية العامة والتشريعات 

 الضريبية

0302320 

النفقات و األخرى,  االجتماعية بالعلوم االتعريف باملالية العامة وعالقته املساق هذا يتناول 

كما يتناول املساق تقسيماتها, وأثارها(, بو  قواعدها,ب, و حيث يتم تناول التعريف بهاالعامة )

أقسامها وآثارهااإليرادات العامة )  من حيثالعامة للدولة كما يتناول امليزانية  (,مفهومها و

 يها.إعدادها وتنفيذها, والرقابة عل طرق مفهومها, و أهدافها, و مبادئها و قواعدها, و 

باللغة  -القانون الدولي العام 
التعريف بالقانون الدولي العام وبيان خصائصه الرئيسية وعالقته يتناول هذا املساق 

بالقانون الوطني. كما يشتمل على دراسة ملصادر القانون الدولي، والدولة باعتبارها الشخص ي 



 اإلنجليزية

0302330 

انون واختصاصاتها والحصانات املقررة لها وملبعوثيها الدبلوماسيين. كما يتناول لهذا الق

املساق دراسة للمسؤولية الدولية والقانون الدولي للبحار  ووسائل التسوية السلمية 

 للمنازعات الدولية.

 علم اإلجرام والعقاب

0302410 

ومفهـــوم الجريمـــة واملجـــرم، والتطـــور يتنـــاول هـــذا املســـاق التعريـــف بعلـــم اإلجـــرام وعلـــم العقـــاب 

التاريخي لهذا العلم، وتفسير الجريمة، والعوامل التي تؤدي إلى اإلجرام، وتطور علم العقاب من 

 ناحية مفهوم العقوبة وخصائصها وأنواعها واملعاملة العقابية داخل السجون وخارجها.

 التشريعات الجزائية الخاصة

0302411 

التشـــريعات الجزائيـــة الخاصـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،  يتنـــاول هـــذا املســـاق إحـــدى

، مثـــل التشـــريعات الخاصـــة فـــي جـــرائم املخـــدرات أو التشـــريعات الخاصـــة بجـــرائم 
 
األكثـــر تعـــامال

األحــــداث أو جــــرائم غســــيل األمــــوال أو جــــرائم املــــرور أو الجــــرائم املتعلقــــة باإلقامــــة والجــــرائم 

 املتعلقة بالتهريب الجمركي.

 انون حماية البيئةق

0302420 

يتنـــاول هـــذا املســـاق ماهيـــة قـــانون حمايـــة البيئـــة ومصـــادره، وموضـــوعه، وخصائصـــه، وكيفيـــة 

إقامـة  مواجهة مشكالت تلوث الهواء واملاء والتربة ومواجهة أخطار املواد والنفايات الخطـرة، و

تصـة بهـذه األمـور وقواعـد املحميات الطبيعية ورعايتها، والجهات املحلية والدولية املهتمة واملخ

 املسئولية املتعلقة بها.

 املنظمات الدولية

0302430 

يتناول هذا املساق التعريف باملنظمات الدولية والتطور التاريخي للتنظيم الـدولي، والشخصـية 

القانونيــــــــة للمنظمــــــــة الدوليــــــــة، واآلثــــــــار املترتبــــــــة علــــــــى االعتــــــــراف بهــــــــا، ودور املنظمــــــــات الدوليــــــــة 

ركـــز القــانوني للعـــاملين فــي املنظمـــة الدوليــة، مـــع التركيــز علـــى أهــم هـــذه املنظمـــات وســلطاتها، وامل

 مثل: منظمة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

مصطلحات قانونية باللغة 

 اإلنجليزية

0303200 

ملختلف فروع يتناول هذا املساق التعريف بأهم املصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية 

القانون سواء العام أو الخاص. )مثل القانون الدستوري، الجنائي، واالداري، واملدني، 

والتجاري..(  كما يشتمل املساق على دراسة ألهم املصطلحات املستمدمة في موضوع مصادر 

 القانون ونظام املحاكم ودرجات التقاض ي.

  بحث تمرج

0303493 

العلمية للبحث العل ي وذلك من خالل جانبين: الجانب األول وهو يتناول هذا املساق الطريقة 

الجانب النظري للبحث العل ي املتمثل بدراسة طرق وأساليب البحث العل ي وكيفية اختيار 

موضوع البحث وإعداد الخطة واملقدمة واملوضوع والخاتمة. أما الجانب الثاني فهو الجانب 

افقة على العنو  ان املقترح وتعيين املشرف األكادي ي و متابعة الطالب العملي املتمثل باملو

 ومناقشته.

 اخلي الدالتدريب 

0303494 

 اخليالدالتدريب 

 0303495 

يشمل هذا املساق التدريب الخارجي والداخلي للطلبة في كلية القانون واملتوقع تمرجهم وذلك 

من خالل تدريبهم على عملية التقاض ي عن طريق املحاكمة الصورية التي تسهم في رفع كفاءة 

وقدرة الطالب على فهم آلية التقاض ي. كما يشمل املساق زيارات ميدانية ملختلف املحاكم 

 طاء الطالب صورة واضحة علمية عن عملية التقاض ي. وذلك إلع

 االقتصادعلم  مبادئ

0509100 

، يتناول هذا املساق التعريف بعلم االقتصاد؛ املشكلة االقتصادية؛ النظم االقتصادية، نظرية اإلنتاج

أسواق املنافسة التامة، أسواق االحتكار واملنافسة االحتكارية، كما يتناول،  ،الطلب والعرض نظريتي

 النقود والبنوك، التضخم والبطالة، التجارة الخارجية. و 

 


