
 

        

 

 

 توصیف المساقات االجباریة لبرنامج القانون: 
  PRIV 111المدخل لدراسة القانون 

 تنقسم دراسة ھذا المساق إلى قسمین: 
نظریة القانون: وتشمل التعریف بالقاعدة القانونیة وخصائصھا وتقسیماتھا، أقسام القانون وفروعھ، فكرة النظام العام واآلداب العامة   −

 وتطبیقاتھا، مصادر القاعدة القانونیة، نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان والمكان واألشخاص وتفسیر القانون. 
 Pre-requisiteنظریة الحق: وتشمل التعریف بالحق، أنواعھ، مصادره، أركانھ، أشخاصھ، محلھ، استعمالھ، حمایتھ وإثباتھ.   −

None 
  PRIV 113المصادر اإلداریة لإللتزام 

یتناول ھذا المساق تدریس موضوع " المصادر اإلرادیة لاللتزام فى قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي “، والمتمثلة فى العقد والتصرف  
االنفرادي، وذلك من خالل التعریف بالعقد وأنواعھ، وأركان العقد، وشروط صحتھ، وآثار العقد من حیث األشخاص ومن حیث الموضوع، 

 Pre-requisite PRIV 111. عقدیة، وأسباب انحالل العقد، إلى جانب دراسة التصرف االنفرادي كمصدر لاللتزام.  والمسؤولیة ال

   PRIV 114المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام 
ى الفعل الضار  یتناول ھذا المساق تدریس موضوع " المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام فى قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي " ، والمتمثلة ف

والفعل النافع والقانون ، وذلك من خالل دراسة قواعد المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن فعل اإلضرار بالغیر ، سواء كانت مسؤولیة عن  
م ،  األعمال الشخصیة أو مسؤولیة عن فعل الغیر أو عن الحیوان أو األشیاء ، فضالً عن دراسة أحكام الفعل النافع كمصدر منشئ لاللتزا

 . لاللتزام  مباشر  القانون كمصدر  دراسة  وأیضاً   ، والفضالة  المستحق  غیر  قبض  أى   ، بال سبب وتطبیقاتھ  اإلثراء  فى  -Pre  والمتمثل 
requisite PRIV 113 

  PRIV 133المدخل لدراسة الفقھ اإلسالمي  
والتعرف على   الالحقة،  والقوانین  السابقة  بالشرائع  اإلسالمي، وخصائصھ، وعالقتھ  للفقھ  العامة  المبادئ  دراسة  المساق على  ھذا  یركز 
العصر   في  الفقھیة  الحركة  ونمو  وازدھاره وتجدده،  لتطوره  تأریخي  منھا، مع مرور  یستقى  التي  والمصادر  تحكمھ  التي  الكلیة  القواعد 

 Pre-requisite Noneف على أھم أعالمھ، ودراسة بعض النظم الفقھیة، نموذجا تطبیقیا لما تقدم. الحاضر، والوقو

  PUBL 161 القانون الدستوري والنظم السیاسیة
یتناول ھذا المساق تعریف القانون الدستوري، صلتھ بفروع القانون األخرى، مصادر القواعد الدستوریة، أنواع الدساتیر، أسالیب نشأتھا،  
البرلماني والنظام  الحكم كالنظام  الرئیسة ألنظمة  الصور  الدولة، عناصرھا،  یتناول دراسة  القوانین. كما  القضائیة على دستوریة    الرقابة 

 Pre-requisite None الرئاسي. ثم بیان النظام الدستوري لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

  PUBL 171مبادئ القانون اإلداري 
تعریف القانون اإلداري، مع بیان نشأتھ وتطوره، ومصادره، خصائصھ، عالقتھ بفروع القانون األخرى، التنظیم ، الضبط اإلداري، أنواعھ،  

تحكمھا، التي  األساسیة  المبادئ  أنواعھا،  العامة،  المرافق  ونھایتھا،  نفاذھا  أنواعھا،  أركانھا،  اإلداریة،  القرارات  وھیئاتھ،  طرق    أھدافھ، 
ارتھا، األموال العامة، حمایتھا. كما تشمل الوظیفة العامة من حیث تنظیمھا وتوصیفھا، وتعیین الموظفین وتحدید أوضاعھم الوظیفیة، إد

وأركانھ واجباتھم، حقوقھم، نقلھم، انتدابھم، إعارتھم، ترقیتھم، تأدیبھم، وإنھاء خدماتھم. وتتضمن أیضاً دراسة العقد اإلداري من حیث تعریفھ  
  Pre-requisite PRIV 111إجراءات إبرامھ واآلثار المترتبة علیھ. و

Public International Law PUBL 393 
This course covers public international law, including its definition, historical development, 
characteristics, and sources (e.g., treaties, international customs, and general principles). It also 
covers international legal personality, emphasizing the study of state, including its elements and 
recognition. Other topics taught include the peaceful settlement of international disputes, the law 
of the sea, and air and space law. Pre-requisite PRIV 111 . 

   PRIV 121مبادئ القانون التجاري
ي  یتناول ھذا المساق دراسة موضوعات رئیسة أربعة یتفرع من كل منھا عدٌد من الموضوعات. إذ تبدأ دراسة المساق بمقدمة في القانون التجار

 وتشمل: التعریف بالقانون التجاري ومصادره ونطاق تطبیقھ. یلیھا دراسة نظریة األعمال التجاریة وتتضمن دراسة أھمیة التمییز بین العمل
ناول جاري والعمل المدني ومعاییر التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني واألعمال التجاریة المنفردة واألعمال التجاریة المحترفة. ویتالت

ضوع  والموضوع الثالث التاجر وینضوي تحتھ التعریف بالتاجر وشروط اكتساب صفة التاجر ثم الواجبات القانونیة التي یلزم بھا التجار. أما الم



 

        

 

 

یة الرابع فیتعلق بالمحل التجاري ویتناول تعریفھ وخصائصھ والعناصر التي یتكون منھا والوسائل القانونیة لحمایتھ وبعض التصرفات القانون
 Pre-requisite PRIV 114 التي ترد علیھ مثل البیع والرھن. 

Companies Law and Bankruptcy PRIV 222  
This course covers the provisions of commercial companies and bankruptcy in accordance with 
the law in the United Arab Emirates. It starts with an introduction to the emergence and 
development of the idea of a company, definition of a company, a company’s legal nature and 
types of companies. Next, the provisions that apply to all types of commercial companies are 
considered. These provisions are termed as the general theory of the company and include the 
formation of the company, its corporate personality and its termination. The course also 
examines provisions related to companies according to their different types, namely, personal 
companies, such as joint liability companies, simple limited partnerships, limited liability 
companies (LLC), public joint stock companies (PJSC) and private joint stock companies. The 
legal provisions of bankruptcy, including the declaration of bankruptcy and its effects, the legal 
provisions of the bankruptcy administration, the legal position of the bankruptcy trustee and the 
end of the case of bankruptcy, are also discussed. Pre-requisite PRIV 121 

  PRIV 241التنفیذ الجبري 
التنفیذي التنفیذ، والتعریف بالسند  المدین على  الجبري وأنواعھ والقائمین علیھ، وتبیان وسائل حث  بالتنفیذ  التعریف  المساق   یتضمن ھذا 

العام وضوابطھ، والتعریف بالحجز وأنواعھ، وإجراءات التنفیذ الجبري  وأنواعھ وصوره وشروطھ الموضوعیة والشكلیة، ومبدأ الضمان  
 Pre-requisite PRIV 34وطرقھ، والخصومة أمام محكمة التنفیذ وأحكامھا، وإشكاالت التنفیذ، وكیفیة توزیع حصیلة التنفیذ.

   PRIV 252أساسیات البحث القانوني
عھ، وعوامل نجاحھ، ومصادر البحث القانوني، وكیفیة الحصول على مصادر البحث یتضمن ھذا المساق التعریف بالبحث القانوني، وأنوا

القانوني   البحث  والمقارن، وقواعد صیاغة  والوصفي  والتاریخي  والتحلیلي  التأصیلي  المنھج  القانوني؛  البحث  -Preوالمراجع، ومناھج 
requisite None 

  PRIV 215 واالثبات أحكام االلتزام
المساق تدریس موضوع " أحكام االلتزام في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي " ، والمتعلقة بتنفیذ االلتزام وأوصافھ وانتقالھ  یتناول ھذا  

وانقضائھ ، وذلك من خالل التعریف بااللتزام وأنواعھ وأثر االلتزام من حیث بیان أنواع التنفیذ وشروطھ وإجراءاتھ والوسائل المشروعة  
فیذ ، انطالقاً من فكرة الضمان العام والدعوى غیر المباشرة والدعوى البولصیة ودعوى الصوریة وحق االحتباس والحجر على  لحمایة التن

المدین المفلس ، فضالً عن بیان أوصاف االلتزام ، المعلق على شرط والمضاف إلى أجل ، وتعدد أطراف االلتزام ، التضامن بین المدینین  
الدائنی بین  معززة والتضامن   ، القانونیة  للقواعد  تحلیلیة  كدراسة نظریة  كلھ  وذلك   ، االلتزام  انقضاء  وأسباب   ، االلتزام  وتعدد محل   ، ن 

سھ  بالتطبیقات القضائیة . وكذللك یشمل التوصیف التعریف بقواعد االثبات الخاصة مثل: الكتابة والشھادة والیمین والخبرة والقرائن على خم
 فصول على النحو اآلتي:

 على خمسھ فصول على النحواآلتي:
 تنفیذ االلتزام .  .1
 وسائل حمایة التنفیذ . .2
 أوصاف االلتزام.  .3
 انقضاء االلتزام بغیر التنفیذ .  .4
 النظریھ العامھ لإلثبات .5

 Pre-requisite PRIV 114 
   PUBL 282قانون العقوبات العام

العقوبات القسم العام وعالقتھ بالعلوم القانونیة األخرى، ومبدأ شرعیة  الجرائم وتدریس النظریة العامة للجریمة من خالل التعریف بقانون  
الجرائم والعقوبات ونطاق تطبیق القانون من حیث الزمان والمكان واألشخاص، واألركان العامة للجریمة، والشروع في الجریمة واألحكام 

یتناول  العام وكذلك  والمخففة،  المشددة  والظروف  القانونیة  واألعذار  اإلباحة  واسباب  وموانعھا  الجنائیة  والمسئولیة  الجنائیة،  للمساھمة  ة 
وكذلك  النظریة العامة للجزاء الجنائي ( العقوبة والتدابیر) وبیان ماھیة العقوبة وأھدافھا واقسامھا وأسباب انقضاءھا، ونظام رد االعتبار،  

 Pre-requisite PRIV 111. تدابیر االحترازیة وأنواعھا وخصائصھا وشروطھا.ال

 



 

        

 

 

 PUBL 283قانون العقوبات الخاص 
وجرائم االعتداء على    ,  عتداء علي سالمة الجسم واإلجھاضتناول ھذا المساق دراسة الجرائم الواقعة على األشخاص كجرائم القتل واال

وجرائم األموال كجرائم السرقة واالحتیال وخیانة األمانة، والجرائم المضرة بالمصلحة العامة كجرائم الرشوة والتزویر واالختالس   الحریة  
 Pre-requisite PUBL 282  مع توضیح العقوبات لكل الجرائم في صورتھا العمدیة وغیر العمدیة، والظروف المشددة والمخففة لھا.

Legal Terminologies in English ENG 290  
This course concerns the study of legal terminologies in the English language through defining 
the law, determining types of legal rules, reviewing sources of law, defining rights and studying 
judicial principles Pre-requisite ENG 120 . 

  272PUBL المالیة العامة والتشریع الضریبي
المیزان�ة العامة، النفقات العامة، اإلیرادات العامة مثل الرسوم والقروض  المال�ة العامة والتي تشمل �شتمل هذا المساق على دراسة  
، �اإلضافة إلى  التشر�عات المنظمة للجماركو ، للضر��ة على الق�مة المضافة بدولة االمارات العر��ة المتحدةوالضرائب، التشر�عات المنظمة 

 Pre-requisite PUBL 171. التشر�عات المنظمة لفض المنازعات الضر�ب�ة

   PRIV 316االجتماعیة والتأمینات العمل قانون
 قسمین: المساق على یشتمل

قانون العمل: ویتضمن التعریف بقانون العمل، وبیان ضوابط استخدام العمال، عقود العمل الفردیة والجماعیة، األجور، ساعات العمل،  .1
ع التعویض  الصحیة،  ورعایتھم  ووقایتھم  العمال  العمل اإلجازات، سالمة  عقد  انتھاء  أسباب  المھنیة،  واألمراض  العمل  إصابات  ن 

 وحقوق العامل عند انتھاء عقده، التفتیش، التدریب ومنازعات العمل الجماعیة.  
 الضمان االجتماعي: ویشتمل على بیان حقوق العامل في الضمان االجتماعي في حاالت الشیخوخة والعجز وعند الحاجة والنكبات. .2

Pre-requisite PRIV 114 
 PRIV 317العقود المسماة 

عقد الب�ع من حیث: تعر�فه وأر�انه وآثاره: التزامات یتناول هذا المساق التعر�ف �العقود المسماة والفرق بینها و�ین العقود غیر المسماة، ودراسة  
الوفاء �الثمن).   -ب الخف�ة)، والتزامات المشتري (تسلم المب�ع  ضمان العیو   -ضمان التعرض واالستحقاق    –تسل�م المب�ع    –ال�ائع (نقل الملك�ة  

، ثم دراسة عقد التأمین، من حیث التعر�ف �ه وخصائصه وانعقاده و�ث�اته وتفسیره وآثاره وانتهائه.تم دراسة عقد اال�جار  من حیث: تعر�فه
 Pre-requisite PRIV 215. وأر�انه، وآثاره، وانقضائه

    PRIV 318صالقانون الدولي الخا
المجال،  یشتمل ھذا المساق على بیان الحاجة إلى تطبیق القانون األجنبي على الوقائع التي تعرض على المحاكم الوطنیة، والقواعد التي تحكم ھذا  

القرارات الصادرة من المحاكم  وھو ما یعرف بتنازع القوانین. ثّم بیان القواعد القانونیة التي تحكم تحدید االختصاص القضائي، وكذلك تنفیذ  
األجنبیة وكذللك یتناول ھذا المساق الجنسیة والموطن وطرق اكتساب الجنسیة وأسباب فقدھا والمقصود باألجنبي ومركز األجانب والحقوق 

 Pre-requisite PRIV 317. التي یتمتع بھا األجنبي والتزاماتھم

     PRIV 335األحوال الشخصیة (الزواج والطالق) 
تضمن ھذا المساق التعریف بعقد الزواج، وأركانھ، وشروطھ ، وآثاره ، التعریف بطرق انتھائھ؛ سواء بإرادة الزوج (الطالق) أو بالخلع ی

 Pre-requisite PRIV 133أو بالتفریق القضائي أو بالفرقة بحكم الشرع. والتعریف بحقوق األوالد من النسب والنفقة والحضانة.

   PRIV 342مدنیةقانون اإلجراءات ال
م  یتضمن ھذا المساق التعریف بقانون اإلجراءات المدنیة وأھم مبادئھ، التنظیم القضائي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وأنواع المحاك

الخصومة،   ونظریة  القضائي،  واإلعالن  الدعوى  نظریة  ومعاونیھم،  ومسؤولیاتھم  وحصاناتھم  القضاء  رجال  واألحكام واختصاصاتھا، 
 Pre-requisite PRIV 215واألوامر القضائیة، وطرق الطعن القانونیة

Commercial Arbitration PRIV  356  
This course examines international commercial arbitration, including its definition, stating its legal 
nature and distinguishing it from mediation, expertise and negotiation. It also covers the statement 
of the legal provisions of arbitration agreement, including the conclusion of arbitration agreement, 



 

        

 

 

necessary elements for this conclusion, types of arbitration agreement, tribunal of arbitration, 
appointment of arbitrators, arbitral proceedings, arbitral award and enforcement of the arbitral 
award .Pre-requisite PRIV 342 
 

  PRIV 419الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة   
  - : ینقسم ھذا المساق إلى قسمین رئیسین، ھما

األصلیة: وتشتمل دراسة حق الملكیة بوجھ عام: (تعریف حق الملكیة، خصائصھ، عناصره، نطاقھ، قیوده، والملكیة الحقوق العینیة  .1
 .الشائعة وملكیة الطبقات، وأسباب كسب الملكیة، والحقوق المتفرعة عن الملكیة)

 Pre-requisite PRIV 317متیاز.الحقوق العینیة التبعیة: وتشتمل دراسة الرھن التأمیني ، والرھن الحیازي، وحقوق اال . 2
   PRIV 427العملیات المصرفیة واالوراق التجاریة

تتضمن دراسة ھذا المساق أربعة طوائف رئیسة من العملیات المصرفیة. ینطوي تحت كل منھا عدد من العملیات المصرفیة المتفرعة عنھا.  
رفیة وودیعة األوراق المالیة وإیجار الخزائن الحدیدیة. وثانیھا: الحسابات  أول ھذه الطوائف اإلیداع المصرفي ویشمل: الودیعة النقدیة المص 

المصرفیة وتشمل: التحویل المصرفي والحساب الجاري. أما الطائفة الثالثة فتخص االعتمادات المصرفیة وھي تضم: القرض المصرفي  
الطائفة الرابعة بالعملیات التي ترد على األوراق التجاریة وتشمل: والكفالة المصرفیة وعقد فتح االعتماد واالعتماد المستندي. في حین تتعلق  

خصم األوراق التجاریة وتحصیل األوراق التجاریة كما یتناول الوصف تعریف األوراق التجاریة وخصائصھا واالنواع التي وردت في  
منھما والتزام الموقعین علیھا وتداولھا وقبولھا ووفاء قانون المعامالت االتحادي وھي: الكمبیالة والشیك والسند االذني ومعرفة احكام كل  

 Pre-requisite PRIV 121. قیمتھا وكیفیة رجوع الحامل على الملتزمین بالورقة التجاریة وسقوط الدعوى عنھا بالتقادم.

   PRIV 428القانون البحري والجوي
تتضمن دراسة ھذا المساق مقدمة في التعریف بالقانون البحري وبیان خصائصھ ومصادره ونطاق تطبیقھ, تلیھا دراسة اإلحكام القانونیة 

. كما    للسفینة باعتبارھا أداة المالحة البحریة وتشمل تعریف السفینة وتحدید طبیعتھا القانونیة وحالتھا المدنیة ونظامھا اإلداري والقانوني
ل الدراسة في ھذا المساق التعرف بأشخاص المالحة البحریة وأھمھم مالك السفینة ومجھزھا وربان السفینة وطاقمھا البحري والبري.  تشم

سواء لفترة زمنیة   – مجھزة أو غیر مجھزة    –ویدخل ضمن المساق أیضا عقود االستثمار  البحري وینضوي تحتھا مشارطات إیجار السفن  
بمقتضى سند الشحن البحري و البیوع البحریة سواء في میناء القیام   -للبضائع واألشخاص  – ت وعقد النقل البحري أو لرحلة أو عدة رحال

أو في میناء الوصول. ویدخل في ھذا اإلطار أیضا العوارض البحریة الناشئة عن االستثمار البحري سواء فیما یتعلق بالتصادم البحري أو 
ت البحریة المشتركة وكذللك یشتمل ھذا التوصیف التعریف بالقانون الجوي وبیان خصائصھ ومصادره ونطاق  المساعدة واإلنقاذ أو الخسارا

ق  تطبیقھ_ واالحكام القانونیة للطائرة كأداة مالحة جویة من حیث تعریفھا وطبیعتھا ونطاقھا القانوني ویشتمل كذلك على رھن الطائرة وحقو
ي والتنفیذي على الطائرة وكذللك یشتمل التوصیف على عقد ایجار الطائرة وعقد النقل الجوي وسند االمتیاز الوارد علیھا والحجز التحفظ

 Pre-requisite PRIV  121الشحن الجوي وبیاناتھ والتزامات الناقل الجوي ومسؤولیتھ. 

   PRIV 434أصول الفقھ
وجوباً في مطلع قانون المعامالت المدنیة بإعمالھا لفھم النص  ضمن ھذا المساق التعریف بقواعد أُصول الفقھ التي أمر المشرع القانوني  

معنى  وتفسیره وتأویلھ وبیان داللتھ، وكیفیة استعمال تلك القواعد استعماالً سلیماُ للكشف عن الحكم ومراد المشرع. ویلزم من ذلك التعریف ب
 Pre-requisite.  اعتبار الوضوح والخفاء أو الغموضالحكم وعناصره، وأنواع دالالت النصوص على المعاني واألحكام، ومراتبھا ب

PRIV 133 

   PRIV 436المواریث والوصایا والوقف
یركز ھذا المساق على األحكام الفقھیة المتعلقة بالوصایا من حیث: الشروط، واألركان، والمبطالت. كما یركز على: إیضاح مسائل اإلرث 

-Pre.  وأنواعھم، ودرجاتھم، ومن یتقدم منھم على غیره، وحقوقھم، وطرق تقسیم التركة على مستحقیھامن حیث: بیان المستحقین للمیراث،  
requisite PRIV 335 

    50PUBL4قانون اإلجراءات الجزائیة 
والدعاوى الناشئة عن  یتناول المساق تدریس موضوعات قانون اإلجراءات الجزائیة من حیث تعریفھ ومدى عالقتھ بفروع القانون األخرى،  

مرحلة التحقیق االبتدائي    –الجریمة وأطرافھا وأسباب انقضائھا. كما یتناول بالدراسة المفصلة مراحل الدعوي ( مرحلة جمع االستدالالت  
 Pre-requisite PUBL 283. مرحلة المحاكمة) . –

 
Introduction to the law of Artificial Intelligence PRIV 497 



 

        

 

 

This introductory course examines the law of artificial intelligence, including the definition of artificial 
intelligence and its types. It also covers legal personality and artificial intelligence, artificial 
intelligence and privacy, artificial intelligence and data protection, civil liability and artificial 
intelligence, criminal liability and artificial intelligence, and administrative liability and artificial 
intelligence. It also examines artificial intelligence in international law and artificial intelligence in the 
judicial system. Pre-requisite PRIV317+PUBL 283+ENG290 

  PRIV 453التدریب العملي 
یتناول ھذا المساق تدریب الطلبة عملیاً على ما تم دراستھ من مساقات القانون المختلفة، وبخاصة كیفیة كتابة صحائف الدعاوى والعرائض 

والطلبات العارضة والدفوع، وإنشاء األحكام القضائیة وصیاغة صحائف الطعون المختلفة، وإعداد االستشارات والشكاوى، وكتابة المذكرات  
ورش عمل و التدریب على یتضمن    يالقانونیة الخطیة، وصیاغة العقود، والتدریب على المرافعات الشفویة من خالل برنامج تدریب داخل

خارجي یتضمن  من خالل المحاكم والنیابة العامة ودور التوقیف وغیرھا من الدوائر القضائیة  المحكمة الصوریة الُمعدة ،وبرنامج تدریب  
 Pre-requisite PRIV 342 & PUBL 450وما یرتبط بھا.

  PRIV 454بحث التخرج 
النظري للمواد والموضوعات یھدف مساق بحث التخرج إلى تنمیة مھارات الطالب الذھنیة والعملیة عن طریق توثیق العالقة بین الجانب  

ة التي قام بدراستھا في الكلیة والجانب العملي والتطبیق القانوني، إلى جانب تنمیة مھارات الطالب على استخدام مصادر المعرفة القانونی
بداع. یتضمن ھذا المساق  والبحث في القانون واستقصاء المعلومة وآلیة التعامل معھا إلیجاد الحلول وأداء العمل وتعزیز مھارات البحث واإل

یة  تعلیم الطالب أسالیب كتابة البحث القانون والمنھجیة العلمیة ومن ثم توجیھ الطالب إلى اختیار موضوع من المواضیع القانونیة أو الشرع
اد خطتھ ومراحل لیعد حولھ بحثاً علمیاً متخصصاً تحت إشراف مشرقھ األكادیمي والذي یتتبعھ ویوجھھ منذ اختیار موضوع البحث وإعد

ة  إعداده وما یتطلبھ من ضرورة استخدام المصادر التعلیمیة وكیفیة توثیق المراجع حتى إجراء المناقشة العلنیة من قبل لجنة من أعضاء ھیئ 
المصادر   استخدام  ومھارات  والصیاغة  والتحلیل  البحث  في  الطالب  قدرات  ینمي  مما  البحث  التخصص وموضوع  مراعاة  مع  التدریس 

 .Pre-requisite 105 Cr. Hعلیمیة والمناقشة والجدل وتمكنھ من إعداد الدراسات والبحوث في المستقبل بصورة مستقلة.الت
 

 تصیف المساقات االختیاریة لبرنامج القانون: 
  281PUBL علم اإلجرام والعقاب

امل الفردیة،  یتناول المساق دراسة تفصیلیة لمفھوم الظاھرة اإلجرامیة وعناصرھا الجریمة والمجرم كما یتناول دراسة عوامل اإلجرام المختلفة من العو
بیئة االقتصادیة، كما یتناول ھذا المساق  والعوامل البیئیة، المتعلقة بالبیئة الطبیعیة أو البیئة االجتماعیة أو تلك المتعلقة بالبیئة الثقافیة وأخیراً ما یتعلق بال

لجنائي دراسة تفصیلیة للمدارس، والنظریات التي تناولت تفسیر الظاھرة اإلجرامیة. كما یتناول ھذا المساق التعریف بعلم العقاب وصور الجزاء ا
 (العقوبة والتدابیر االحترازیة)  

 Pre-requisite PRIV 111 .وأسالیب المعاملة الجزائیة داخل المؤسسات العقابیة
   PRIV 325قانون الملكیة الفكریة

تشتمل دراسة ھذا المساق على الموضوعات التالیة: التعریف بالملكیة الفكریة، أھمیتھا، فروعھا، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لھ،    
 وسائل حمایتھا، طرق نقل حق المؤلف، أحكام الملكیة الصناعیة ، براءات االختراع، الرسوم والنماذج الصناعیة ، المعرفة التقنیة ، ویتم 

 Pre-requisite PRIV 121ھذه الموضوعات وفقا للقواعد القانونیة المطبقة في دولة االمارات . تناول 
PUBL 374  Protection LawEnvironmental  

This course focuses on the definition of the environment and environmental pollution. It also examines 
the mechanisms used in determining environmental damage, law protection of environmental elements, 
combating radiation, noise and other pollutions, and criminal, civil and administrative sanctions that 
result from environmental pollution . Pre-requisite PUBL 171 

 PUBL 384    تشریعات جزائیة خاصة  
 یتضمن ھذا المساق التعریف بالتشریعات الجزائیة الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ومنھا جرائم المخدرات وغسل األموال واإلتجار

-Pre الحدیثة للقوانین .بالبشر والجرائم اإلرھابیة وصورھا وأركانھا والعقوبات المقررة لھا والظروف المشددة والمخففة لھا وفقاً للتعدیالت  
requisite PUBL 282 

International organisation PUBL 394 
This course covers international organizations, including definitions, historical development, and the legal 
position of employees. It emphasizes the United Nations and its specialized agencies, including the 
Economic and Social Council (ELOSEC), the Trusteeship Council, and the International Court of Justice 
(ICJ), focusing on the composition, accessibility, and jurisdiction of the ICJ. It also covers the aims and 



 

        

 

 

principles of regional organizations such as the Arab League and the Gulf Cooperation Council.. Pre-
requisite PUBL 393 
 

   PRIV 429التنظیم القانوني للتجارة اإللكترونیة
نیة التعریف بعقود التجارة االلكترونیة وخصائصھا ومزایاھا ومساوئھا. وبیان كیفیة إبرامھا ویتضمن اإلیجاب والقبول عبر الوسیلة االلكترو

ابة  كتو زمان إبرام العقد ومكانھ , والمحل في عقود التجارة االلكترونیة . ثم التعرف على إثبات عقود التجارة االلكترونیة وتحدید مفھوم ال
ة وتشمل االلكترونیة والتوقیع االلكتروني والحجیة القانونیة لكل منھما. یلیھ التعرف على األحكام القانونیة لتنفیذ عقود التجارة االلكترونی 

ي یمكن أن تثار  تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة محل العقد والوفاء االلكتروني بالثمن أو الخدمة . وأخیرا التعرض إلى المسؤولیات القانونیة الت
المعلومات.   ومورد  الوصول  متعھد  ومسؤولیة  االنترنت  مستخدم  مسؤولیة  وتتضمن  االلكتروني  التعامل  إطار   Pre-requisiteفي 

PRIV 317 
   PUBL 490قانون حمایة المستھلك

ثل عقود اإلذعان وخیار الرؤیة وااللتزام یتناول ھذا المساق التعریف بالمستھلك العادي واإللكتروني وطرق حمایتھ في ضوء القواعد العامة م
 Pre-requisite GEDباإلعالم، والقواعد الخاصة مثل الحق في الرجوع، ودور اتفاقات منظمة التجارة العالمیة في ھذا الخصوص  

230 
International Humanitarian Law PUBL 496  
This course introduces international humanitarian law, including the theory of war in international 
law and the prohibition of armed forces in contemporary international relations. It teaches the 
distinction between international and non-international armed conflict, the criteria for the lawful 
use of force in the modern age, the criminalization of wars of aggression, and the development 
and effectiveness of international humanitarian law for armed conflicts.  Pre-requisite PUBL 393 
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