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أ.د. علي هادي العبيدي ،المدخل لدراسة القانون0301120المدخل لدراسة القانون.1
د. أحمد الجبير

المصادر اإلرادية لاللتزام0301121المصادر اإلرادية لاللتزام.2
في قانون المعامالت

المدنية اإلماراتي

د. عدنان السرحان ، د.
يوسف عبيدات

المصادر غير اإلرادية.3
لاللتزام واإلثبات

1- المصادر غير اإلرادية0301122
لاللتزام2- شرح أحكام

قانون اإلثبات

أ.د. علي هادي العبيديد.
نجوى أبوهيبة، د. أحمد

الصاوي
قانون العمل والتشريعات.4

االجتماعية
أحكام قانون تنظيم0301220

عالقات العمل االتحادي
د. عدنان السرحان

وآخرون
شرح قانون المعامالت0301221أحكام االلتزام.5

المدنية اإلماراتي (آثار
الحق وانقضاؤه)

الدكتور عبدالحميد
نجاشي الزهيري

1- شرح أحكام عقد0301222العقود المسماة.6
البيع وفقاً لقانون

المعامالت المدنية فى
دولة االمارات العربية

المتحدة2- عقد التأمين

أ.د. علي هادي العبيديد.
عبدالحميد نجاشي الزهيري

الوجيز في مبادئ قانون0301230مبادئ القانون التجاري.7
المعامالت التجارية

لدولة اإلمارات العربية
المتحدة

أ.د. فايز نعيم رضوان

تاريخ التشريع اإلسالمي.8
ومصادره

المدخل لدراسة الفقه0301240
اإلسالمي

د. محمود مجيد
الكبيسي
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األحوال الشخصية.9
للمسلمين

الوجيز في فقه األحوال0301241
الشخصية

د. محمود مجيد
الكبيسي

الوجيز فى القضاء0301250قانون اإلجراءات المدنية.10
والتقاضى

أ.د. مصطفى المتولي
قنديل

الحقوق العينية األصلية.11
والتبعية

1- الحقوق العينية0301320
األصلية وفقاً لقانون

المعامالت المدنية
لدولة اإلمارات العربية
المتحدة2- التأمينات
الشخصية والعينية
وفقاً ألحكام قانون

المعامالت المدنية في
دولة اإلمارات العربية

المتحدة

أ.د. علي هادي العبيدي

القانون الدولي الخاص0301321القانون الدولي الخاص.12
اإلماراتي

د. نور حمد الحجايا، د.
بكر عبدالفتاح السرحان

حقوق الملكية الفكرية0301322الملكية الفكرية.13
األحكام األساسية

د. محمد حسن عبداهللا

قانون الشركات التجارية.14
واإلفالس

1- الشركات التجارية0301330
في دولة اإلمارات

العربية المتحدة طبقا
للقانون االتحادي رقم
(2) لسنة 20152-
شرح أحكام اإلفالس
وفقا للمرسوم بقانون

رقم (9) لسنة 2016

د. أحمد السيد لبيبأ.د.
شريف محمد غنام

فقه المواريث والوصايا.15
والوقف

فقه المواريث والوصايا0301340
والوقف في الشريعة

االسالمية وما جرى عليه
العمل في قانون األحوال

الشخصية االماراتي

د. ماهر حسين حصوة

أ.د. مصطفى المتوليالوجيز فى التنفيذ الجبرى0301350قانون التنفيذ الجبري.16
قنديل

الوجيز في شرح القانون0301430القانون البحري.17
التجاري البحري

أ. د. فايز نعيم رضوان

قانون األوراق التجارية.18
والعمليات المصرفية

1- العمليات المصرفية0301431
في قانون وقضاء دولة

أ.د. شريف غنامد. عمر
فؤاد
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اإلمارات العربية
المتحدة2- الوسيط في

شرح األوراق التجارية
طبقا لقانون المعامالت

التجارية اإلماراتي
د. محمود مجيدالميسر في اصول الفقه0301440أصول الفقه.19

الكبيسي
التحكيم في القانون0301450التحكيم.20

االماراتي
أ.د. مصطفى قنديل، د.

محمد الصاوي
التنظيم الدستوري0302200القانون الدستوري.21

لدولة االمارات العربية
المتحدة

د. زياد محمد جفال

الوافي في قانون حقوق0302201قانون حقوق االنسان.22
اإلنسان

د. زياد محمد جفال

الوجيز في شرح قانون0302210قانون العقوبات العام.23
العقوبات اإلتحادي

لدولة اإلمارات العربية
المتحدة

د. محمد السعيد
عبدالفتاح

الوسيط في شرح قانون0302211قانون الجزاء الخاص24.1
العقوبات االتحادي

-الجرائم الواقعة على
األشخاص

د. طايل الشياب

الجرائم الواقعة على0302212قانون الجزاء الخاص 25.2
األموال في قانون

العقوبات اإلماراتي-
الجرائم المضرة بالمصلحة

العامة

د. محمد الخرشة،
د.محمد السعيد عبد

الفتاح

مبادىء القانون اإلداري0302220مبادئ القانون اإلداري.26
وتطبيقاته في دولة

اإلمارات العربية المتحدة

أ.د. نواف كنعان

الوجيزفى شرح قانون0302310اإلجراءات الجزائية.27
االجراءات الجزائية

االتحادى لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

د. محمد السعيد عبد
الفتاح

المالية العامة والتشريعات.28
االقتصادية

المالية العامة والتشريع0302320
المالي

د.أحمد الجبير

0302330Introduction toDr. Zaid Aliالقانون الدولي العام _.29
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Publicباللغة اإلنكليزية
International

Law

Zaid, Dr. Shadi
Adnan

Alshdaifat
د. علياء زكريا، د. جمالقانون حماية البيئة0302420قانون حماية البيئة.30

بارافي
د. رياض صالح أبوالمنظمات الدولية0302430المنظمات الدولية.31

العطا
مصطلحات قانونية.32

باللغة االنجليزية
0303200Legal English

terminology
د. حسين أحمد الموجى

األصول النظرية0303491بحث التخرج.33
والعملية للبحث القانوني

أ.د. علي العبيدي، أ.د.
مصطفى قنديل

مبادئ علم االقتصاد0509100مبادئ علم االقتصاد.34
(الجزئ والكلى)

د. محمد طاقة وآخرون

عرض الصفحة
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