التوصيف املختصر للمساقات
اسم املساق
املدخل لدراسة القانون
0301120
املصادراالرادية لاللتزام
0301121
املصادرغيراالرادية لاللتزام
واالثبات
0301122
قانون العمل والتشريعات
االجتماعية
0301220
أحكام االلتزام
0301221
العقود املسماة
0301222
مبادئ القانون التجاري
0301230
املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
0301240

التوصيف املختصر
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتعريف بالقانون عموما ،وخصائص القاعدة القانونية،
وتميزها عن غيرها من القواعد القانونية ،وفروع القانون و أقسام القاعدة القانونية سواء
كان ذلك قواعد آمرة أو مكملة .ويتناول أيضا مصادر القانون والنظرية العامة للحق من حيث
ماهيتها وأنواعها وأركانها وأشخاصها ،ومحل الحق ،واستعماله ،وحمايته ،وانقضاؤه.
يتناول هذا املساق دراسة متعمقة للتعريف بااللتزام وعناصره وأنواعه ومصادره اإلرادية،
والتعريف بالعقد وأنواعه وأركانه واآلثار القانونية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام
والخلف الخاص والغير أيضا .كما يوضح املساق املسؤولية العقدية و طرق انقضاء العقد
واألحكام العامة للتصرف االنفرادي وتطبيقاته.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للفعل الضار من حيث أركان املسؤولية التقصيرية
واملتمثلة بالخطأ والضرر والعالقة السببية واآلثار املترتبة على انعقاد املسؤولية التقصيرية
وطرق دفعها واملسئولية عن فعل الغير والحيوان واألشياء غير الحية .ويوضح املساق الفعل
النافع وتطبيقاته باعتباره أحد املصادر غير اإلرادية .واخيرا يشمل املساق دراسة القواعد
العامة لإلثبات .
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
عند انتهاء العقد وآثاره والتأمينات االجتماعية من حيث أنواعها واملستحقون لها وشروط
استحقاقها.
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.
يتناول هذا املساق دراسة ألهم العقود املسماة في قانون املعامالت املدنية ( ،)4والفرق بينها
وبين العقود الغير مسماه وبعض العقود الرئيسية التي تعد تطبيقا للنظرية العامة للعقد
وتشمل عقد البيع واملقاولة والتأمين والتعريف بكل منها مع بيان أركانها وآثارها وأسباب
انقضائها.
يتناول هـذا املساق دراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية للموضوعات التالية :مصادر
القانون التجاري ،واألعمال التجارية على اختالف أشكالها وأنـواعها ،وشروط اكتساب صفة
التاجر وتحديد التزاماته القانونية ،واملحل التجاري وحمايته وكافة التصرفات القانونية التي
ترد عليه.
يتناول هذا املساق مفهوم الشريعة والفقه ،والفرق بين الفقه والقانون الوضعي ،والحكم
الشرعي ،وخصائص الفقه اإلسالمي ،وموضوعاته ،ومصادره ،سواء املجمع عليها واملختلف
فيها ،ثم دراسة العصور التي مر بها الفقه اإلسالمي بدءا من عصر النبي صلى هللا عليه وسلم
وانتهاء بوقتنا الحاضر ،وكذا دراسة بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها ،وبعض النظريات
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الفقهية كنظرية العقد ،والحق ،وامللكية.
يتناول هذا املساق دراسة متعمقة ألحكام الزواج من حيث الغاية والحكمة واملشروعية
وأحكام الخطبة والعدول عنها وأركان عقد الزواج وشروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه.
كما يوضح املساق أقسام الزواج واآلثار القانونية املترتبة على كل منها  ،باإلضافة إلى الطالق
ومشروعيته وحكمته وأنواعه وصيغته وشروطه ،واآلثار املترتبة عليه ،وحقوق األوالد وطرق
إثبات النسب والحضانة والوالية.
يتناول هذا املساق :تعريف القضاء ،الفرق بين القضاء والفتوى ،وأركان القضاء ،والشروط
الواجب توفرها في القاض ي ،والدعوى وأصول استماعها ،ووسائل إثباتها ،والحكم ،وحسم
الخصومات عن طريق التحكيم ،ووالية املظالم ،والحسبة.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتعريف بقانون االجراءات املدنية ( ) 1و التنظيم
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.
يتناول هذا املساق دراسة لحق امللكية وخصائصه وعناصره ونطاقه ومضمونه ،والقيود
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.
يتناول هذا املساق دراسة لضمانات االئتمان العينية والشخصية من خالل توضيح مفهوم
التأمينات العينية والشخصية ،ومفهوم الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق االمتياز
والكفالة.
يتناول هذا املساق دراسة متعمقة لألصول العامة في الجنسية والطرق القانونية الكتساب
هذه الجنسية والتجرد منها ،ومشكلة تنازع الجنسيات ومركز األجانب على الصعيدين الدولي
عموما ودولة اإلمارات العربية املتحدة خصوصا ومدى تمتع األجانب للحقوق الالزمة وأحكام
قانون الجنسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
يتناول هذا املساق دراسة للقانون الواجب التطبيق على العالقات الخاصة الدولية من حيث
قواعد اإلسناد فيها وطبيعتها وخصائصها وتفسيرها واإلحالة وتطبيق القانون األجنبي وموانع
ذلك وتحديد مجال تطبيق قانون القاض ي ومدى إمكانية تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام
املحكمين وحاالت تنازع االختصاص القضائي الدولي وحاالت انعقاد االختصاص الدولي
ملحاكم دولة اإلمارات العربية املتحدة.
يتنـ ــاول هـ ــذا املسـ ــاق دراسـ ــة تفصـ ــيلية ملختلـ ــف الجوانـ ــب القانونيـ ــة لحـ ــق املؤلـ ــف والحقـ ــوق
املج ــاورة ،وحق ــوق امللكي ــة الص ــناعية والتجاري ــة الت ــي تش ــمل ك ــل م ــن ب ـراءة االخت ـراع ،والرس ــوم
والنم ــاذج الص ــناعية ،والعالم ــات التجاري ــة ،والبيان ــات التجاري ــة واالس ــم التج ــاري ،والتس ــمية
املبتك ــرة ،والعالم ــة املمي ــزة ،وآلي ــة النظ ــام الق ــانوني لحمايته ــا س ــواء ف ــي التش ــريع ال ــوطني أم ف ــي
االتفاقيات الدولية.
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
املحاصة ،شركات املساهمة العامة ،وشركة املساهمة الخاصة ،الشركة ذات املسئولية

فقه املواريث والوصايا والوقف
0301340
قانون التنفيذ الجبري
0301351

القانون البحري
0301430

قانون األوراق التجارية
والعمليات املصرفية
0301431

الجوانب القانونية للتجارة
اإللكترونية
0301432

حرية التجارة وقانون حماية
املستهلك
0301433
أصول الفقه
0301440
التحكيم

املحدودة ،شركة التوصية باألسهم.
يتناول هذا املساق تعريف امليراث وأسبابه وشروطه وموانع اإلرث وأصحاب الفروض
والعصبات وميراث ذوي األرحام والحجب والعول والرد والتصحيح وميراث الحمل واملفقود
والوصية من حيث تعريفها ،وأركانها ،وأنواعها ،ومبطالتها ،والوصية الواجبة والوقف من
حيث تعريفه ومشروعيته وأركانه وطرق االنتفاع به والوالية عليه وانتهاؤه.
يتناول هذا املساق دراسة للتنفيذ الجبري من حيث مفهوم التنفيذ الجبري ووسائل إجبار
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.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية لكل من :مصادر القانون البحري ،والسفينة وحالتها
املدنية ونظام اإلشراف عليها وما يرد عليها من حقوق ،وأشخاص املالحة البحرية سواء
البحريون منهم؛ كالربان وأعضاء الطاقم ،أو البريون ،كأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول
الشحن والتفريغ ،وعقود استغالل السفينة :كمشارطات اإليجار والنقل ،والبيوع البحرية
سواء البيوع في ميناء الوصول ،أم في ميناء القيام ،والحوادث البحرية كالتصادم واملساعدة
واإلنقاذ والخسارات البحرية ،والتأمين البحري.
يتناول هذا املساق بيان األحكام العامة لألوراق التجارية والتي تشمل الكمبيالية والشيك
والسند اإلذني .ودراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية لها من حيث إنشائها وتداولها
وضمانات الوفاء بها وانقضائها .كما يتناول بيان األحكام العامة للعمليات املصرفية ،ودراسة
تفصيلية لهذه العمليات والتي تشمل :الودائع املصرفية ،التحويالت املصرفية ،الحسابات
التجارية ،القروض املصرفية ،التحويالت املصرفية ،وتأجير الخزائن الحديدية ،والقروض
املصرفية ،والكفالة املصرفية.
يتنــاول هــذا املســاق تحديــد مفه ــوم التجــارة اإللكترونيــة وبيــان أهميتهــا ،ونطاقهــا ،ومتطلباتهــا،
وكيفيــة حمايتهــا ،كمــا يتنــاول األحكــام القانونيــة الخاصــة بالتعاقــد اإللكترونــي ابتــداء مــن إنشــاء
العقـ ــد وشـ ــروط صـ ــحته ،مـ ــرورا بتحديـ ــد األحكـ ــام الخاصـ ــة بزمـ ــان ومكـ ــان انعقـ ــاده ،وإثبات ـ ــه
باس ــتمدام الس ــجالت اإللكتروني ــة والتوقي ــع اإللكترونــي وانتهــاء بكيفي ــة تنفيــذه ،وطــرق ال ــدفع
اإللكترونية ،وحماية املستهلك في التجارة اإللكترونية.
يتنـ ــاول هـ ــذا املسـ ــاق تحديـ ــد مفهـ ــوم التجـ ــارة الدوليـ ــة وأهميتهـ ــا والعقبـ ــات التـ ــي تعترضـ ــها
واألسس واملبادئ التي تضـمن نمائهـا والتـي يعـد مـن أهمهـا مبـدأ حريـة التجـارة سـواء فـي مجـال
الس ــلع أو الخ ــدمات ،ث ــم دراس ــة ملفه ــوم ه ــذا املب ــدأ ،وممتل ــف العوام ــل الت ــي تض ــمن ع ــدم
إضـراره باقتصـادات الـدول الناميـة وبمسـتهلكي السـلع والخـدمات فـي الـدول املختلفـة ال ســيما
الفقيرة منها .ويتناول املساق طرق حماية املستهلك في ضـوء التشـريع الـوطني ،ودوراتفاقيـات
منظمة التجارة العاملية في هذا الخصوص.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية ملفهوم علم أصول الفقه وأهميته والحكم الشرعي
وأنواعه ،والحاكم واملحكوم به واملحكوم عليه ومسألة تفسير النصوص و أقسام اللفظ
وداللته .ويوضح هذا املساق كيفية وطرق استنباط األحكام الشرعية.
يتن ــاول ه ــذا املس ــاق دراس ــة لنظ ــام التحك ــيم باعتب ــاره الوس ــيلة الحديث ــة لح ــل املنازع ــات عل ــى
الصــعيدين الــدولي والــداخلي مــن حيــث مفه ــوم التحكــيم وأهميتــه وصــوره وطبيعتــه القانونيــة
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واألحكــام الخاص ــة للمحكم ــين و إج ـراءات التحك ــيم وش ــروطه ،وح ــاالت بط ــالن أحكــام التحكــيم
والطعن في هذه األحكام وطرق تنفيذها والتحكيم اإللكتروني.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للتعريف بالقانون الدستوري ،من حيث موضوعاته
ومصادره  ،مع التركيز على فكرة سمو الدستور املكتوب على التشريع و كيفية تحقيق ذلك
واملبادئ األساسية للقانون الدستوري والنظام الدستوري بوجه خاص لدولة اإلمارات
العربية املتحدة من حيث شكلها االتحادي وسلطات الحكم فيها و الحقوق والحريات املمنوحة
واملقررة لألفراد.
يتن ــاول ه ــذا املس ــاق التعريــف بحقــوق اإلنس ــان وماهي ــة أنواعه ــا وموقعه ــا بالنســبة لغيرهــا م ــن
الحقوق ،ومراحل تطورها ومصادرها ووسائل حمايتها في املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية
مــع اإلشــارة علــى هــذه الحقــوق فــي التشــريعات اإلماراتيــة وعلــى رأســها التشــريع األسـ ( ( دســتور
دولة اإلمارات العربية املتحدة).
يتناول هذا املساق دراسة تحليلية لقانون العقوبات ونطاق تطبيقه مكانيا وزمانيا ،ومفهوم
مبدأ الشرعية الجنائية واملقصود بالجريمة وأنواعها وأركانها وأسباب اإلباحة في قانون
العقوبات وموانع املسؤولية الجنائية .كما يتناول املساق النظرية العامة للعقوبة من حيث
مفهومها وأشكالها وسلطة القاض ي التقديرية بشأنها ،والتدابيراالحترازية.
يتناول هذا املساق التعريف بالجرائم الو اقعة على األشخاص ابتداء بجريمة القتل وأركانها
وصورها والظروف املشددة واملخففة لها ،ثم جريمة اإليذاء من حيث أركانها وصورها
وعقوبتها ،فضال عن الجرائم املاسة بالعرض كاالغتصاب وهتك العرض واألفعال املنافية
للحياء العام وجرائم القبض والخطف وحجزالحرية وجريمة القذف والسب.
كما يتناول أهم الجرائم الو اقعة على األموال ابتداء بجريمة السرقة من حيث مفهومها
وأركانها وصورها والظروف املشددة لها .والجرائم امللحقة بجريمة السرقة .باإلضافة إلى
تتناول املادة جريمة االحتيال والجرائم امللحقة بها ،وجريمة خيانة األمانة والجرائم امللحقة
بها.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية ملختلف الجوانب القانونية للموضوعات التالية:
التعريف بالقانون اإلداري  ،وخصائصه ،ومصادره ،وكيفية تنظيم أنشطة اإلدارة العامة
الرئيسية وخصوصا الضبط اإلداري واملر افق العامة ووسائل عمل اإلدارة مثل القرارات
اإلدارية والعقود اإلدارية واألموال العامة.
يتناول هذا املساق دراسة تفصيلية للدعوى العمومية من حيث القواعد القانونية املتعلقة
بها وبإقامتها والسلطات املختصة بذلك وسبل انقضائها والدعوى املدنية وأطر افها وشروط
إقامتها كما يشمل املساق نظرية االختصاص وأنواعه والبطالن وأنواعه واإلثبات وصوره
وطرقه وأخيرا املراحل التي تمر بها الدعوى العمومية من استدالل وتحقيق ابتدائي ومحاكمة
وسبل الطعن في األحكام الجزائية.
يتناول هذا املساق التعريف باملالية العامة وعالقتها بالعلوم االجتماعية األخرى ,والنفقات
العامة (حيث يتم تناول التعريف بها ,وبقواعدها ,وبتقسيماتها ,وأثارها) ,كما يتناول املساق
اإليرادات العامة (مفهومها و أقسامها وآثارها) ,كما يتناول امليزانية العامة للدولة من حيث
مفهومها ,و أهدافها ,و مبادئها و قواعدها ,وطرق إعدادها وتنفيذها ,والرقابة عليها.
يتناول هذا املساق التعريف بالقانون الدولي العام وبيان خصائصه الرئيسية وعالقته
بالقانون الوطني .كما يشتمل على دراسة ملصادرالقانون الدولي ،والدولة باعتبارها الشخص ي
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لهذا القانون واختصاصاتها والحصانات املقررة لها وملبعوثيها الدبلوماسيين .كما يتناول
املساق دراسة للمسؤولية الدولية والقانون الدولي للبحار ووسائل التسوية السلمية
للمنازعات الدولية.
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف بعلــم اإلج ـرام وعلــم العقــاب ومفهــوم الجريمــة واملجــرم ،والتطــور
التاريخي لهذا العلم ،وتفسيرالجريمة ،والعوامل التي تؤدي إلى اإلجرام ،وتطورعلم العقاب من
ناحية مفهوم العقوبة وخصائصها وأنواعها واملعاملة العقابية داخل السجون وخارجها.
يتنــاول هــذا املســاق إحــدى التشــريعات الجزائيــة الخاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
األكثــرتعــامال ،مثــل التشــريعات الخاصــة فــي جــرائم املخــدرات أو التشــريعات الخاصــة بجــرائم
األح ــداث أو ج ــرائم غس ــيل األم ــوال أو ج ــرائم امل ــرورأو الج ــرائم املتعلق ــة باإلقام ــة والج ــرائم
املتعلقة بالتهريب الجمركي.
يتن ــاول ه ــذا املس ــاق ماهيــة قــانون حماي ــة البيئــة ومص ــادره ،وموض ــوعه ،وخصائصــه ،وكيفي ــة
مواجهة مشكالت تلوث الهواء واملاء والتربة ومواجهة أخطاراملواد والنفايات الخطـرة ،و إقامـة
املحميات الطبيعية ورعايتها ،والجهات املحلية والدولية املهتمة واملختصـة بهـذه األمـوروقواعـد
املسئولية املتعلقة بها.
يتناول هذا املساق التعريف باملنظمات الدولية والتطورالتاريخي للتنظيم الـدولي ،والشخصـية
القانوني ـ ــة للمنظم ـ ــة الدولي ـ ــة ،واآلث ـ ــاراملترتب ـ ــة عل ـ ــى االعتـ ـ ـراف به ـ ــا ،ودوراملنظمـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة
وســلطاتها ،واملركــزالقــانوني للعــاملين فــي املنظمــة الدوليــة ،مــع التركيــزعلــى أهــم هــذه املنظمــات
مثل :منظمة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
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يتناول هذا املساق التعريف بأهم املصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية ملختلف فروع
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.
يتناول هذا املساق الطريقة العلمية للبحث العل ي وذلك من خالل جانبين :الجانب األول وهو
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
العملي املتمثل باملو افقة على العنوان املقترح وتعيين املشرف األكادي ي و متابعة الطالب
ومناقشته.
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
وذلك إلعطاء الطالب صورة واضحة علمية عن عملية التقاض ي.
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يتناول هذا املساق التعريف بعلم االقتصاد؛ املشكلة االقتصادية؛ النظم االقتصادية ،نظرية اإلنتاج،
نظريتي الطلب والعرض ،كما يتناول ،أسواق املنافسة التامة ،أسواق االحتكار واملنافسة االحتكارية،
والنقود والبنوك ،التضخم والبطالة ،التجارة الخارجية.
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