
 ساقات االجبارية لبرنامج القانون توصيف الم

  111PRIV المدخل لدراسة القانون 
م المساق متطلب لـ: مصادر االلتزام، مبادئ القانون التجاري، القانون الدستوري والنظم السياسية، قانون إداري ، قانون العقوبات / القس

  قسمين:تنقسم دراسة هذا المساق إلى  القانون، علم اإلجرام والعقاب.العام، دراسات قانونية باللغة باإلنجليزية، تاريخ 
  وتشمل التعريف بالقاعدة القانونية وخصائصها وتقسيماتها، أقسام القانون وفروعه، فكرة النظام العام واآلداب العامة  القانون:نظرية

 وتطبيقاتها، مصادر القاعدة القانونية، نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان واألشخاص وتفسير القانون.
  وإثباته.ادره، أركانه، أشخاصه، محله، استعماله، حمايته وتشمل التعريف بالحق، أنواعه، مص الحق:نظرية  Pre-requisite None 

  113PRIV المصادر اإلدارية لإللتزام 
 االنفرادي، والتصرف العقد فى والمتمثلة ،“ اإلماراتي المدنية المعامالت قانون  فى لاللتزام اإلرادية المصادر"  موضوع تدريس المساق هذا يتناول
 والمسؤولية الموضوع، حيث ومن األشخاص حيث من العقد وآثار صحته، وشروط العقد، وأركان وأنواعه، بالعقد التعريف خالل من وذلك

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

  133PRIV المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 
والقوانين الالحقة، والتعرف على القواعد  العامة للفقه اإلسالمي، وخصائصه، وعالقته بالشرائع السابقة المبادئيركز هذا المساق على دراسة 

والوقوف الكلية التي تحكمه والمصادر التي يستقى منها، مع مرور تأريخي لتطوره وازدهاره وتجدده، ونمو الحركة الفقهية في العصر الحاضر، 
 Pre-requisite None على أهم أعالمه، ودراسة بعض النظم الفقهية، نموذجا تطبيقيا لما تقدم.

   252PRIV أساسيات البحث القانوني
يتضمن هذا المساق التعريف بالبحث القانوني، وأنواعه، وعوامل نجاحه، ومصادر البحث القانوني، وكيفية الحصول على مصادر البحث 

-Pre مناهج البحث القانوني؛ المنهج التأصيلي والتحليلي والتاريخي والوصفي والمقارن، وقواعد صياغة البحث القانونيوالمراجع، و 
requisite None 

   161PUBL القانون الدستوري والنظم السياسية
القانون الدستوري، صلته بفروع القانون األخرى، مصادر القواعد الدستورية، أنواع الدساتير، أساليب نشأتها، الرقابة  المساق تعريفيتناول هذا 

ثم بيان  الرئاسي.كما يتناول دراسة الدولة، عناصرها، الصور الرئيسة ألنظمة الحكم كالنظام البرلماني والنظام  القوانين.القضائية على دستورية 
 Pre-requisite None توري لدولة اإلمارات العربية المتحدة.النظام الدس

  171PUBL مبادئ القانون اإلداري 
مصادره، خصائصه، عالقته بفروع القانون األخرى، التنظيم ، الضبط اإلداري، أنواعه، و بيان نشأته وتطوره، مع تعريف القانون اإلداري، 

أنواعها، نفاذها ونهايتها، المرافق العامة، أنواعها، المبادئ األساسية التي تحكمها، طرق إدارتها،  أهدافه، وهيئاته، القرارات اإلدارية، أركانها،
تحديد أوضاعهم الوظيفية، واجباتهم، و  تعيين الموظفينو ، هاتوصيفو  هاتنظيم من حيث الوظيفة العامة . كما تشملاألموال العامة، حمايتها



وتتضمن أيضًا دراسة العقد اإلداري من حيث تعريفه وأركانه وإجراءات قيتهم، تأديبهم، وإنهاء خدماتهم. حقوقهم، نقلهم، انتدابهم، إعارتهم، تر 
 إبرامه واآلثار المترتبة عليه. 

Pre-requisite PRIV 111  

  PRIV 114 المصادر غير اإلرادية لاللتزام 
 والفعل الضار الفعل فى والمتمثلة ،"  اإلماراتي المدنية المعامالت قانون  فى لاللتزام اإلرادية غير المصادر"  موضوع تدريس المساق هذا يتناول
 األعمال عن مسؤولية كانت سواء ، بالغير اإلضرار فعل عن الناجمة التقصيرية المسؤولية قواعد دراسة خالل من وذلك ، والقانون  النافع

 فى والمتمثل ، لاللتزام منشئ كمصدر النافع الفعل أحكام دراسة عن فضالً  ، األشياء أو الحيوان عن أو الغير فعل عن مسؤولية أو الشخصية
 Pre-requisite PRIV .لاللتزام مباشر كمصدر القانون  دراسة وأيضاً  ، والفضالة المستحق غير قبض أى ، وتطبيقاته سبب بال اإلثراء
113 

   121PRIV مبادئ القانون التجاري 
تبدأ دراسة المساق بمقدمة في القانون التجاري  إذمن الموضوعات. عدٌد يتفرع من كل منها  أربعة رئيسةيتناول هذا المساق دراسة موضوعات 

التمييز بين العمل  أهميةالتجارية وتتضمن دراسة  األعمال التعريف بالقانون التجاري ومصادره ونطاق تطبيقه. يليها دراسة نظرية وتشمل:
ويتناول  المحترفة.التجارية  واألعمالالتجارية المنفردة  األعماليز بين العمل التجاري والعمل المدني و التجاري والعمل المدني ومعايير التمي

الموضوع  التجار. أماالموضوع الثالث التاجر وينضوي تحته التعريف بالتاجر وشروط اكتساب صفة التاجر ثم الواجبات القانونية التي يلزم بها 
ويتناول تعريفه وخصائصه والعناصر التي يتكون منها والوسائل القانونية لحمايته وبعض التصرفات القانونية  الرابع فيتعلق بالمحل التجاري 

 Pre-requisite PRIV 114 التي ترد عليه مثل البيع والرهن.

   222PRIV قانون الشركات واإلفالس
. وتشمل هذه الدراسة 2015سنة  2وفقا لقانون الشركات التجارية االتحادي رقم  واالفالس الشركات التجارية أحكام يتضمن هذا المساق دراسة

التي تسري على الشركات التجارية  األحكامنواع الشركات. تليها أمقدمة تتضمن نشأةفكرة الشركة وتطورها والتعريف بالشركة وطبيعتها القانونية و 
النظرية العامة للشركة وتضم تكوين الشركة والشخصية المعنوية لها وانقضاءها. يلي التي يصطلح على تسميتها  األحكاموهي  أنواعهابمختلف 

 باألسهمالمختلفة وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة التوصية ألنواعها الخاصة بالشركات وفقا  األحكامذلك 
والخاصة. وكذلك دراسة األحكام القانونية لإلفالس من إشهار اإلفالس وأثاره العامة  والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة بنوعيها

 Pre-requisite واألحكام القانونية إلدارة التفليسة والمركز القانوني ألمين التفليسة وانتهاء حالة اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس.
PRIV 121 

  241PRIV التنفيذ الجبري 
جراءات التنفيذ الجبري، وبيان الجهة المختصة بإجراءات التنفيذ، من حيث إالمقررة قانونًا ، و التنفيذ الجبري يتضمن هذا المساق التعريف بقواعد 

-Pre . التنفيذ. وإشكاالت، وطرق التنفيذ الجبري، وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ،الجبري  الخصومة في التنفيذو اختصاصها والقائمين عليها، 
requisite PRIV 342 



  215PRIV  واالثبات مأحكام االلتزا
وجبرًا، وكذا الوسائل التي تكفل اختيار ايتضمن هذا المساق دراسة أحكام االلتزام )أي آثار الحق الشخصي(،ووسائل تنفيذه 

التوصيف التعريف بقواعد االثبات وكذللك يشمل  للدائن تنفيذ االلتزام، وأوصاف االلتزام ، وانقضاء االلتزام بغير التنفيذ ،
 Pre-requisite PRIV 114 . الخاصة مثل: الكتابة والشهادة واليمين والخبرة والقرائن.

 فصول على النحواآلتي: خمسهعلى  
 تنفيذ االلتزام . .1

 وسائل حماية التنفيذ . .2

 أوصاف االلتزام. .3

 االلتزام بغير التنفيذ . انقضاء .4

 .  النظريه العامه لإلثبات5

   282PUBL قانون العقوبات العام
م والعقوبات تدريس النظرية العامة للجريمة من خالل التعريف بقانون العقوبات القسم العام وعالقته بالعلوم القانونية األخرى، ومبدأ شرعية الجرائ

الجريمة واألحكام العامة للمساهمة الجنائية، ونطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان واألشخاص، واألركان العامة للجريمة، والشروع في 
تناول النظرية العامة للجزاء الجنائي ) ي، وكذلك والمخففةواسباب اإلباحة واألعذار القانونية والظروف المشددة  والمسئولية الجنائية وموانعها

رازية وأنواعها وخصائصها لتدابير االحتاماهية العقوبة وأهدافها واقسامها وأسباب انقضاءها، ونظام رد االعتبار، وكذلك  وبيانالعقوبة والتدابير( 
 Pre-requisite PRIV 111. .وشروطها

  283PUBLقانون العقوبات الخاص 
كجرائم السرقة األموال جرائم و كجرائم القتل واالعتداء علي سالمة الجسم واإلجهاض،  تناول هذا المساق دراسة الجرائم الواقعة على األشخاص

في صورتها  توضيح العقوبات لكل الجرائممع  االختالسكجرائم الرشوة والتزوير و الجرائم المضرة بالمصلحة العامة واالحتيال وخيانة األمانة، و 
 Pre-requisite PUBL 282 .لها ، والظروف المشددة والمخففةالعمدية وغير العمدية

  ENG 290 قانونية باللغة االنجليزية مصطلحات
المرادفة للمصطلحات القانونية العربية، ويتم ذلك من خالل التعريف بالقانون تتناول هذه المادة دراسة المصطلحات القانونية باللغة االنجليزية 

ية. وبيان انواع القواعد القانونية ومصادر القانون وكذلك التعريف بالحق وانواعه، كذلك دراسة فقرات قانونية مختلفة وبعض المبادئ القضائ
Pre-requisite ENG 120 

   316PRIV االجتماعية والتأمينات العمل قانون 
 يتضمن هذا المساق دراسة: 

ن ماهية قانون العمل وغايته وخصائصه وتطوره التاريخي ، في التشريع اإلماراتي والتشريعات المقارنة ، كما تركز الدراسة على أحكام قانو  .1
وأركانه وأنواعه والقيود القانونية الواردة  العمل واألنظمة ، من حيث بيان مصادره ونطاقه والتعليمات واألنظمة المرتبطة به ، وماهية عقد العمل

حيث  على الحرية التعاقدية فيه ، واألحكام الخاصة بتشغيل األحداث والنساء ، إلى جانب دراسة حقوق والتزامات أطراف العالقة العمالية ، من



التعريف بالدعاوى والنزاعات العمالية وسماتها  الحقوق العمالية وطبيعتها وجزاءات مخالفة نصوص القانون وأسباب انتهاء العقد ، فضاًل عن
وخصوصيتها ، والتعريف بالمحكمة العمالية ومكاتب العمل كدراسة نظرية تحليلية معمقة ومعززة باالجتهادات والتطبيقات القضائية ، كما 

 يتضمن المساق ما يتعلق بإصابات العمل
 .  الضمان االجتماعي في حاالت الشيخوخة والعجز وعند الحاجة والنكباتالضمان االجتماعي : ويشتمل على بيان حقوق العامل في   .2

Pre-requisite PRIV 114 

  317PRIV العقود المسماة
 هذا المساق التعريف بالعقود المسماة والفرق بينها وبين العقود غير المسماة، ودراسة أهم العقود المسماة وهو: عقد البيع بصفة مستمرة يتناول

قد وهو عويضاف اليه احد العقود االتية: )عقد التأمين _عقد المقاولة _ عقد االيجار _ عقد الوكالة(. ويحدد احد هذه العقود مع العقد األساسي 
 Pre-requisite PRIV 215البيع من قبل مجلس القسم في بداية كل عام دراسي. 

    318PRIV الخاص يالقانون الدول
 تحكم التي والقواعد الوطنية، المحاكم على تعرض التي الوقائع على األجنبي القانون  تطبيق إلى الحاجة بيان على المساق هذا يشتمل

 القرارات تنفيذ وكذلك القضائي، االختصاص تحديد تحكم التي القانونية القواعد بيان ثم  . القوانين بتنازع يعرف ما وهو المجال، هذا
 باألجنبي والمقصود فقدها وأسباب الجنسية اكتساب وطرق  والموطن الجنسية المساق هذا يتناول وكذللك األجنبية المحاكم من الصادرة
 Pre-requisite PRIV 317 .والتزاماتهم األجنبي بها يتمتع التي والحقوق  األجانب ومركز

    PRIV 335 األحوال الشخصية )الزواج والطالق(
 أو( الطالق) الزوج بإرادة سواء انتهائه؛ بطرق  التعريف ، وآثاره ، وشروطه وأركانه، الزواج، بعقد التعريف المساق هذا يتضمن
 Pre-requisite.والحضانة والنفقة النسب من األوالد بحقوق  والتعريف. الشرع بحكم بالفرقة أو القضائي بالتفريق أو بالخلع

PRIV 133 

   342PRIV قانون اإلجراءات المدنية
ووظيفة وتشكيل المحاكم وأنواعها واختصاصاتها ، والدعوى وشروطها وإجراءاتها وقواعد  القضائي،ماهية التنظيم بيتضمن هذا المساق التعريف 

وحضور وغياب الخصوم عن جلسات المحاكمة وأثر ذلك واالنضمام للدعوى وطلبات المدعى والمدعى عليه ، ر المحاكمة يالتقاضي وس
ي والدفوع وعوارض الدعوى وإسقاطها ، وأنواع األحكام وطرق ومواعيد وإجراءات الطعن وقواعد وأسس التقاضي والتطبيق العملي لإلجراءات الت

 Pre-requisite PRIV 215جتهادات القضائية ونطاقها وشروط تطبيقهاتتداعى أمام المحاكم بشأن الخصومة واال
    356PRIV التحكيم التجاري 

التعريف بالتحكيم التجاري الدولي وبيان طبيعته القانونية وتمييزه من الوساطة والخبرة والتفاوض. وبيان األحكام القانونية التفاق 
 التحكيم وتشمل إبرام اتفاق التحكيم واألركان الالزمة لهذا اإلبرام وصور االتفاق على التحكيم , والنزاع القابل للتحكيم بوصفه المحل

ق التحكيم وانتهاء اتفاق التحكيم. ثم بيان األحكام القانونية لخصومة التحكيم وتشمل التعرف على هيئة التحكيم من حيث في اتفا



شروط المحكم وتعيين المحكمين وحاالت رد المحكم وتنحيه وإجراءات التحكيم وتحديد مكان التحكيم ولغة التحكيم. وأخيرا التعرف 
 Pre-requisite PRIV 342كيم وشروطه والطعن به وتنفيذه. على األحكام الخاصة بحكم التح

  393PUBLالقانون الدولي العام 
 وفروعه، خصائصه بيان القواعد، من غيرها عن قواعده وتمييز التاريخي، وتطوره ونشأته، الدولي، القانون  تعريف المساق هذا يتناول

 التركيز مع واالحتياطية االصلية المختلفة مصادره الوطني، بالقانون  وعالقته القانونية وطبيعته قواعده، وطبيعة وفروعه، وأقسامه،
 ونظرية الدولية، والمنظمة وعناصرها الدولة على التركيز مع وأشخاصها الدولية القانونية الشخصية مفهوم الدولية، المعاهدات على

 لحل والقضائية والدبلوماسية السلمية والوسائل. البحار وقانون  الدولة وحصانة والقنصلي، الدبلوماسي والقانون  الدوليةـ، المسؤولية
 Pre-requisite PRIV 111 .الدولية المنازعات

   419PRIV   الحقوق العينية األصلية والتبعية
العينية األصلية والحقوق يتناول هذا المساق تدريس موضوع " الحقوق العينية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي " ، والمتمثلة في الحقوق 

ريف العينية التبعية ، في ضوء التطبيقات القضائية الواردة في هذا المجال ، وذلك انطالقًا من التعريف بالحقوق العينية وخصائصها ، والتع
كسب الملكية ، إلى جانب دراسة  بحق الملكية وعناصره ونطاقه والقيود القانونية واإلرادية الواردة عليه ، والملكية الشائعة وقسمتها ، وأسباب

لرهن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وأنواعها وآثارها وأسباب انقضائها . كما تتناول الدراسة أحكام الحقوق العينية التبعية ، بما يشمل ا
هية حقوق االمتياز وخصائصها التأميني والرهن الحيازي ، من حيث شروط إنشائهما وآثار كل منهما وطرق انقضائهما ، فضاًل عن دراسة ما

 Pre-requisite PRIV 317.وأنواعها واآلثار المترتبة عليها
   427PRIV العمليات المصرفية واالوراق التجارية

تتضمن دراسة هذا المساق أربعة طوائف رئيسة من العمليات المصرفية . ينضوي تحت كل منها عدد من العمليات المصرفية المتفرعة عنها. 
بات هذه الطوائف اإليداع المصرفي ويشمل : الوديعة النقدية المصرفية ووديعة األوراق المالية وإيجار الخزائن الحديدية . وثانيها : الحساأول 

المصرفية وتشمل : التحويل المصرفي والحساب الجاري. أما الطائفة الثالثة فتخص االعتمادات المصرفية وهي تضم : القرض المصرفي 
المصرفية وعقد فتح االعتماد واالعتماد المستندي. في حين تتعلق الطائفة الرابعة بالعمليات التي ترد على األوراق التجارية وتشمل : والكفالة 

 Pre-requisite PRIV 121. دراسه احكام الشيك والكمبياله والسند األذني خصم األوراق التجارية وتحصيل األوراق التجارية

   428PRIV ي القانون البحري والجو 
تتضمن دراسة هذا المساق مقدمة في التعريف بالقانون البحري وبيان خصائصه ومصادره ونطاق تطبيقه, تليها دراسة اإلحكام 
 القانونية للسفينة باعتبارها أداة المالحة البحرية وتشمل تعريف السفينة وتحديد طبيعتها القانونية وحالتها المدنية ونظامها اإلداري 

ل الدراسة في هذا المساق التعرف بأشخاص المالحة البحرية وأهمهم مالك السفينة ومجهزها وربان السفينة والقانوني . كما تشم
مجهزة أو  –وطاقمها البحري والبري. ويدخل ضمن المساق أيضا عقود االستثمار  البحري وينضوي تحتها مشارطات إيجار السفن 

بمقتضى سند الشحن البحري  -للبضائع واألشخاص  –ت وعقد النقل البحري سواء لفترة زمنية أو لرحلة أو عدة رحال –غير مجهزة 
و البيوع البحرية سواء في ميناء القيام أو في ميناء الوصول. ويدخل في هذا اإلطار أيضا العوارض البحرية الناشئة عن االستثمار 



ت البحرية المشتركة وكذللك يشتمل هذا التوصيف التعريف البحري سواء فيما يتعلق بالتصادم البحري أو المساعدة واإلنقاذ أو الخسارا
بالقانون الجوي وبيان خصائصه ومصادره ونطاق تطبيقه_ واالحكام القانونية للطائرة كأداة مالحة جوية من حيث تعريفها وطبيعتها 

ي والتنفيذي على الطائرة وكذللك ونطاقها القانوني ويشتمل كذلك على رهن الطائرة وحقوق االمتياز الوارد عليها والحجز التحفظ
-Preيشتمل التوصيف على عقد ايجار الطائرة وعقد النقل الجوي وسند الشحن الجوي وبياناته والتزامات الناقل الجوي ومسؤوليته. 

requisite PRIV  121 

   434PRIV أصول الفقه
وجوبًا في مطلع قانون المعامالت المدنية بإعمالها لفهم النص وتفسيره ضمن هذا المساق التعريف بقواعد ُأصول الفقه التي أمر المشرع القانوني 

كم وتأويله وبيان داللته، وكيفية استعمال تلك القواعد استعمااًل سليمُا للكشف عن الحكم ومراد المشرع. ويلزم من ذلك التعريف بمعنى الح
 Pre-requisite PRIV. اعتبار الوضوح والخفاء أو الغموضوعناصره، وأنواع دالالت النصوص على المعاني واألحكام، ومراتبها ب
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   436PRIV المواريث والوصايا والوقف
 يركز هذا المساق على األحكام الفقهية المتعلقة بالوصايا من حيث: الشروط، واألركان، والمبطالت. كما يركز على: إيضاح مسائل اإلرث من

-Pre. ودرجاتهم، ومن يتقدم منهم على غيره، وحقوقهم، وطرق تقسيم التركة على مستحقيهاحيث: بيان المستحقين للميراث، وأنواعهم، 
requisite PRIV 335 

    50PUBL4ة قانون اإلجراءات الجزائي
يتناول هذا المساق دراسة قانون أصول اإلجراءات الجزائية من حيث تعريفه وبيان طبيعته ومدى عالقته بفروع القانون األخرى. كما 
يتناول بالدراسة المفصلة أنواع الدعاوى الناشئة عن الجريمة من حيث تعريفها وقواعد إقامتها وسبل انقضائها، والنظريات التي تحكم 
 اإلجراءات الجزائية، والمراحل التي تمر بها الدعوى العامة التي تتبع عند وقوع الجريمة والمتعلقة بالبحث األولي والتحقيق االبتدائي

 Pre-requisite PUBL 283. ة، كما يتناول بالتفصيل دراسة طرق الطعن باألحكام الجزائيةوالمحاكم

   145PRIV ي الداخليالتدريب العمل
يتناول المساق تدريس موضوعات قانون اإلجراءات الجزائية من حيث تعريفه ومدى عالقته بفروع القانون األخرى، والدعاوى الناشئة عن 

 –مرحلة التحقيق االبتدائي  –وأسباب انقضائها. كما يتناول بالدراسة المفصلة مراحل الدعوي ) مرحلة جمع االستدالالت الجريمة وأطرافها 
 Pre-requisite PRIV 342 & PUBL 450 . مرحلة المحاكمة(

 
 
 
 



   345PRIV لخارجيي االتدريب العمل
كيفية إجراء التحقيقات وكتابة المذكرات واالستشارات القانونية وصحف يتناول هذا المساق تدريب الطالب عمليا على ما تم دراسته خاصة 

الدعاوى وصياغة العقود، التدريب على المرافعات الشفوية من خالل  حضور جلسات المحاكم والدوائر القانونية المختلفة ، ومكاتب 
 1PRIV 45requisite-rePالمحامين وغيرها.

  454PRIV بحث التخرج 
 التي والموضوعات للمواد النظري  الجانب بين العالقة توثيق طريق عن والعملية الذهنية الطالب مهارات تنمية إلى التخرج بحث مساق يهدف

 في والبحث القانونية المعرفة مصادر استخدام على الطالب مهارات تنمية جانب إلى القانوني، والتطبيق العملي والجانب الكلية في بدراستها قام
 الطالب تعليم المساق هذا يتضمن. واإلبداع البحث مهارات وتعزيز العمل وأداء الحلول إليجاد معها التعامل وآلية المعلومة واستقصاء القانون 
 بحثاً  حوله ليعد الشرعية أو القانونية المواضيع من موضوع اختيار إلى الطالب توجيه ثم ومن العلمية والمنهجية القانون  البحث كتابة أساليب

 من يتطلبه وما إعداده ومراحل خطته وإعداد البحث موضوع اختيار منذ ويوجهه يتتبعه والذي األكاديمي مشرقه إشراف تحت متخصصاً  علمياً 
 مراعاة مع التدريس هيئة أعضاء من لجنة قبل من العلنية المناقشة إجراء حتى المراجع توثيق وكيفية التعليمية المصادر استخدام ضرورة

 والجدل والمناقشة التعليمية المصادر استخدام ومهارات والصياغة والتحليل البحث في الطالب قدرات ينمي مما البحث وموضوع التخصص
 .Pre-requisite 105 Cr. H.مستقلة بصورة المستقبل في والبحوث الدراسات إعداد من وتمكنه

  272PUBL المالية العامة والتشريع الضريبي
 العامة واإليرادات الختامي، والحساب العامة، والنفقات العامة، الميزانية ودراسة العامة، المالية علم مفهوم على المساق هذا يشتمل

 النقدي واإلصدار والقروض، الدولة، وأمالك واالنتقائية، المضافة القيمة ضريبة على التركيز مع والضرائب والقروض الرسوم مثل
 كديوان المستقلة الجهات عبر العامة األموال على والرقابة العام، القطاع استثمار ومشاريع المركزي، المصرف ودور واالئتمان
 Pre-requisite PUBL 171. المحلية األخرى  والجهات المحاسبة

 
 اقات االختيارية لبرنامج القانون صيف المسو ت

  281PUBL علم اإلجرام والعقاب
اإلجرامية وعناصرها الجريمة والمجرم كما يتناول دراسة عوامل اإلجرام المختلفة من يتناول المساق دراسة تفصيلية لمفهوم الظاهرة 

أو تلك المتعلقة بالبيئة الثقافية وأخيرًا ما يتعلق بالبيئة أو البيئة االجتماعية المتعلقة بالبيئة الطبيعية  ،والعوامل البيئية ،العوامل الفردية
كما يتناول هذا المساق دراسة تفصيلية للمدارس، والنظريات التي تناولت تفسير الظاهرة اإلجرامية. كما يتناول هذا  ،االقتصادية

  (العقوبة والتدابير االحترازية) لجزاء الجنائيوصور ا التعريف بعلم العقاب المساق
 Pre-requisite PRIV 111 .العقابيةأساليب المعاملة الجزائية داخل المؤسسات و 
 
 
 



   325PRIV قانون الملكية الفكرية
 المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق  فروعها، أهميتها، الفكرية، بالملكية التعريف: التالية الموضوعات على المساق هذا دراسة تشتمل  

 التقنية المعرفة ، الصناعية والنماذج الرسوم االختراع، براءات ، الصناعية الملكية أحكام المؤلف، حق نقل طرق  حمايتها، وسائل له،
 Pre-requisite PRIV 121.  االمارات دولة في المطبقة القانونية للقواعد وفقا الموضوعات هذه تناول ويتم ،

   374PUBL قانون حماية البيئة
 وحماية البيئية، األضرار تحديد في تستخدم التي اآلليات المساق يتضمن كما. البيئية اإلدارة اقتصاديات المساق هذا يتضمن
 Pre-requisite PUBL 171.. األخرى  والملوثات والضوضاء باالشعاع التلوث ومكافحة البيئة لعناصر القانون 

  384PUBLتشريعات جزائية خاصة      
 األموال وغسل المخدرات جرائم ومنها المتحدة العربية اإلمارات بدولة الخاصة الجزائية بالتشريعات التعريف المساق هذا يتضمن

 الحديثة للتعديالت وفقاً  لها والمخففة المشددة والظروف لها المقررة والعقوبات وأركانها وصورها اإلرهابية والجرائم بالبشر واإلتجار
 Pre-requisite PUBL 282 . للقوانين

  439PUBL  المنظمات الدولية 

التعريف بالمنظمة الدولية، والتطور التاريخي للتنظيم الدولي، والشخصية القانونية للمنظمة الدولية، وطبيعتها، واآلثار  يتناول هذا المساق
المتحدة المترتبة على االعتراف بها، وسلطات المنظمات الدولية، والمركز القانوني للعاملين في المنظمة الدولية، مع التركيز على منظمة األمم 

   Pre-requisite PUBL 394والعربيةالمتخصصة المتفرعة عنها والمنظمات اإلقليمية والوكاالت 
 

 

   429PRIV التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية
التعريف بعقود التجارة االلكترونية وخصائصها ومزاياها ومساوئها. وبيان كيفية إبرامها ويتضمن اإليجاب والقبول عبر الوسيلة 

زمان إبرام العقد ومكانه , والمحل في عقود التجارة االلكترونية . ثم التعرف على إثبات عقود التجارة االلكترونية وتحديد االلكترونية و 
ارة مفهوم الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني والحجية القانونية لكل منهما. يليه التعرف على األحكام القانونية لتنفيذ عقود التج

وتشمل تسليم السلعة أو تقديم الخدمة محل العقد والوفاء االلكتروني بالثمن أو الخدمة . وأخيرا التعرض إلى المسؤوليات االلكترونية 
القانونية التي يمكن أن تثار في إطار التعامل االلكتروني وتتضمن مسؤولية مستخدم االنترنت ومسؤولية متعهد الوصول ومورد 

 Pre-requisite PRIV 317 المعلومات.
 
 
 



   490PUBL قانون حماية المستهلك
يتناول هذا المساق التعريف بالمستهلك العادي واإللكتروني وطرق حمايته في ضوء القواعد العامة مثل عقود اإلذعان وخيار الرؤية 

-Preوااللتزام باإلعالم، والقواعد الخاصة مثل الحق في الرجوع، ودور اتفاقات منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص 
requisite GED 230 

   496PUBL لدولي اإلنسانيالقانون ا
، ودراسة نظرية الحرب في القانون الدولي التقليدي ، ومبدأ حظر استخدام  اإلنسانييتضمن هذا المساق التعريف بالقانون الدولي 

الدولية المبذولة  والمجهوداتتطور مفهوم النزاع الدولي المسلح  اإلشارة إلىالقوة المسلحة في العالقات الدولية المعاصرة ، مع 
الحرب كما تم ضحايا الحتواء مختلف أشكال استخدام القوة المسلحة. ويتضمن كذلك بيان للقواعد العرفية الدولية المتعلقة بحماية 

 Pre-requisite .، تطور فكرة النزاع الدولي المسلح، جرائم الحرب1949لعام  األربعةتقنينها وتطويرها في اتفاقيات جنيف 
PUBL 393 

 
 


