
 المساقات بقسم الحقوقجدول 

عدد الساعات  إسم المساق ورمزه م
 المعتمدة

 توصيف المساق الحالي

1.  ECON 100 - مبادئ علم االقتصاد 

 

يحتوى المقرر على بيان النظم االقتصادية المختلفة السائدة في العالم، ودور الدولة في النشاط االقتصادي في  3
، وقوانين العرض والطلب. اإلنتاجضوء كل نظام اقتصادي،واإلنتاج من حيث  الكميات االقتصادية، ونظرية 

 نظام النقدي.وكذلك دراسة الدخل القومي وعناصره المختلفة. وأخيراً دراسة ال

2.  LAWS 100 - المدخل للقانون 

 

يتضمن هذا المقرر دراسة نظرية القانون ، وتشمل تعريف القاعدة القانونية وخصائصها والتفرقة بينها وبين   3
غيرها من القواعد االجتماعية األخرى ن ومصادرها ، وتدرجها، تفسيرها، وتطبيقها من حيث الزمان ومن 

وكذا دراسة نظرية الحق وتشمل تعريف الحق وبيان أنواع الحقوق، وأركان الحق  حيث المكان وإلغاؤها.
 ومحله والحماية القانونية.

3.  LAWS 101 - الدولة ونظم الحكم نظرية 

 

وأنواع الدول، كما يدرس  ،يدرس الطالب نظرية الدولة من حيث تعريفها ونشأتها وخصائصها ووظيفتها 3
كالنظام البرلماني والنظام  ،الحكومات ووسيلة إسناد السلطة المعاصرة في الحكمشكال أالحكومة من حيث 

 الرئاسي ونظام حكومة الجمعية.

4.  LAWS 103 - مصادر االلتزام 

 

رادية لاللتزام. اإلغير المصادر يتناول هذا المقرر دراسة مصادر االلتزام سواء في ذلك المصادر اإلرادية و  3
اإلرادية العقد بأركانه وشروط صحته ونطاقه والمسئولية المدنية عن اإلخالل به ، وكذا وتشمل المصادر 

 .اإلرادة المنفردة , بينما تشمل المصادر غير اإلرادية الفعل الضار والفعل النافع والقانون

5.  LAWS 105 - مبادئ القانون التجاري 
 

العمل   هتمييزومفهوم العمل التجاري، و، همصادرو، هتطوروتحديد مفهوم القانون التجاري، المقرر يتضمن  3
بيان الواجبات ومفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر، وتحديد أنواع األعمال التجارية، والمدني، 

التجارية، التسجيل في السجل التجاري، االبتعاد عن المنافسة الغير  مسك الدفاتر)المفروضة على التاجر 
 رهن.أو الأو اإليجار ،  ،لمتجر بطريق البيعي افف التصروالمتجر،  تحديد مفهومو، (مشروعة

6.  LAWS 107 - اإلقليميةالمنظمات الدولية و 

 

دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية، من حيث تعريف المنظمة الدولية وعناصر ا المقرر يتضمن مقرر هذ 3
الداخلي من حيث أجهزتها الرئيسية والفرعية ، وبعد  ها، وكذلك أنواعها، ثم أحكام العضوية فيها وهيكلهامقيا

والعالقات الخارجية  ،ذلك التعرض للشخصية القانونية للمنظمات الدولية وما يترتب عليها من نتائج
ومجلس  ،تطبيق هذه القواعد على األمم المتحدة كمنظمة عالمية، ثم الجامعة العربيةو ،للمنظمات الدولية

 منظمة إقليمية.نموذج للالعربي كالتعاون لدول الخليج 

7.  LAWS 202 - أحكام االلتزام 

 

 

 التعويض( وحماية الضمان العام، -)التنفيذ العيني ويتناول هذا المقرر أحكام االلتزام من حيث آثاره 3
عدم قابلية االلتزام لالنقسام( ثم انتقاله )الحواله حق،  –التضامن  –)الشرط واألجل االلتزام وأوصاف

 .، عقد(، انقضائه بالوفاء، أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاءدين 

8.  LAWS 204 - سلطنة عمانالنظام األساسي ل 

 

المقرر على دراسة المبادئ الدستورية العامة، ودراسة النظام األساسي للسلطنة من حيث التعرف  يحتوي 3
العامة، وخصائص هذا النظام، وتطور نظام على النظام األساسي، وفهمه وتحليله من خالل دراسة القواعد 

الحكم في السلطنة حتى إعالن النظام األساسي. والحقوق العامة للمواطنين وواجباتهم، واختصاصات رئيس 
 الدولة، ومجلس عمان، ومجلس الوزراء ، ودور السلطة القضائية.

9.  LAWS 206 -  القسم العام(قانون الجزاء( 

 

الخاصة بمبدأ المشروعية، وتحديد نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان والمكان،  دراسة القواعد 3
 ،والظروف المختلفة التي قد تكتنفها مؤثرة في تكييفها أو عقوبتها ،والوقوف على أركانهاوتعريف الجريمة، 

، وأنواعها المختلفة، ة للعقوبةاألحكام العامووأحكام المسئولية الجنائية لمرتكبها.العقوبة .  ،وأسباب إباحتها
الشروط العامة و ،التدبير االحترازي ومبدأ الشرعية، وانقضاء العقوبةووقف التنفيذ. وتطبيق العقوبة،  و

 انقضاء التدبير االضطراري.وأنواع التدابير االحترازية . وللتدبير االحترازي، 

10.  LAWS 208 - التجارية قانون الشركات 

 

الشروط  شروط موضوعية عامة وخاصة و من  التعريف بالشركة وشروط إنشائهاهذا المقرر يتضمن  3
أنواع الشركات في و، كالمساهمة( أموالشركات و كالتضامن ركات أشخاص)شتقسيم الشركات ، ولشكلية ، 

الشركات، تصفية )أسباب انقضاء الشركات، والشخصية المعنوية للشركة وآثارها، وقانون الشركات العماني. 
 (تحول الشركات، اندماج الشركات



11.  LAWS 210 - القانون الدولي العام 

 

أساس و ،ن فروع القانون األخرىمتعريف القانون الدولي العام وتمييزه عن غيره  قرريتضمن مقرر هذه الم 3
وهم الدول والمنظمات  الدولي ثم أشخاص القانون ،تحديد مصادرهوالقوة اإللزامية لقواعد هذا القانون 

بشكل تفصيلي للدولة من حيث عناصر قيامها واالعتراف بها ، وكذلك أنواعها ، ثم يتناول  حيث  ،الدولية
 دراسة إقليم الدولة بعناصره الثالثة البري و البحري والجوي.

12.  LAWS 215 -  اإلثباتقانون 

 

، ونعني بها محله، وعبء اإلثبات ، وحياد  يحتوي هذا المقرر على دراسة المبادئ العامة في اإلثبات 3
القاضي، ومدى تعلق قواعده بالنظام العام، ثم بعد ذلك أدلة اإلثبات وهي الكتابة وشهادة الشهود واإلقرار 

 والقرائن واليمين بنوعيها، والمعاينة والخبرة.

13.  LAWS 225 - القانون اإلداري 

 

تنظيم السلطة اإلدارية و نشأته وتطوره ومصادره ، ونطاق تطبيقه,والتعريف بالقانون اإلداري، ببيان مدوله  3
التعريف بالعمل اإلداري ، وتنظيم المرافق العامة في عمان،والتنظيم القانوني للوظيفة العامة  مع شرح

أساليب العمل اإلداري ، أي التصرفات اإلدارية وهي تشمل القرارات اإلدارية والعقود ، والعامةل موااألو
 .اإلدارية واألعمال المادية

14.  LAWS 235 - قانون اإلجراءات المدنية والتجارية 

 

يتناول هذا المقرر المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العماني، ورجال القضاء من حيث تعيينهم  3
أساس وضماناتهم، كما يتناول  نظرية الدعوى، وتوزيع االختصاص على جهات القضاء في السلطنة على 

تقسيم جهات القضاء إلى جهتين هما القضاء اإلداري والقضاء العادي ، واالختصاص النوعي والقيمي 
. كما يتناول األحكام القضائية سيرهااألوراق القضائية وكيفية تحديدها وإعالنها ، ورفع الدعوى و، ووالمحلي

 المختلفة فيها.وطرق الطعن ا، وأنواعها وكيفية إصداره

15.  LAWS 241 - ( 1قانون األحوال الشخصية) 
 

من قانون  198إلى  1المادة  في ) الواردةيتناول المقرر المسائل المتعلقة بالزواج والفرقة بين الزوجين  3

، من النساء ، فيشمل الخطبة وأحكام الزواج وشروطه وأركانه، والمحرمات (األحوال الشخصية العماني
بين الزوجين، بالنسبة للمرأة  الفرقة المترتبة على ثاراآلبحكم القضاء، والطالق، والخلع، والتطليق أحكام و

 وبالنسبة لألوالد.

16.  LAWS 302 - )قانون الجزاء )القسم الخاص 

 

الجرائم الواقعة على حياة اإلنسان وسالمته : جريمة القتل، األسباب المشددة ، األسباب يدرس المقرر  3
الجرائم و بأنواعها المختلفة، جرائم الواقعة على العرضوالجرائم اإليذاء. ، وجريمة اإلجهاضو ،المخفضة

 ، كما يتناولاإلهانة وانتهاك حرمة منزل، و األشخاص، الجرائم الواقعة على حرية، والمخلة بالحياء العام
الشيك بدون ، جرائم االحتيال ، جرائم وظروفها المشددة ) جرائم السرقات بأنواعها المختلفة جرائم األموال

 .رصيد، جرائم إساءة األمانة(

17.  LAWS 308 - القضاء اإلداري 

 

أعمال  معرفة أنواع الرقابة القضائية علىو ،ضمانات مبدأ المشروعيةه، ومصادرو مبدأ المشروعيةدراسة  3
، )مراجعة القرار اإلداري( من حيث مفهومها وخصائصها، وشروط رفع دعوى اإللغاءودراسة  اإلدارة.

دعوى مراجعة القرار اإلداري أمام محكمة القضاء اإلداري، واألعمال التي ال يجوز الطعن عليها باإللغاء. 
 ودراسة األحكام المنظمة لمحكمة القضاء اإلداري.

18.  LAWS 312 - ةقانون العمل والتأمينات االجتماعي 

 

وآثاره، التنظيم القانون ألوقات وقيوده،  وإبرامه  ،ونطاق تطبيقه ،يحتوي هذا المقرر على تعريف عقد العمل 3
تعريف التأمين االجتماعي وخصائصه وتنظيمه اإلداري، واالشتراكات، ونطاق تطبيق قانون التأمين . والعمل

 التأمينات. وتحديد الفئات المستفيدة منه، وكذا أنواع ،االجتماعي

19.  LAWS 320 - ( 2قانون األحوال الشخصية) 

 

من 282إلى  198منالمادة  والواردة في )الميراث( المقرر أحكام كل من الوصية والتركاتيدرس في هذا  3

، حدودها وقيودهافيشمل أركان الوصية وشروط كل ركن ومبطالتها، و .قانون األحوال الشخصية العماني
وأركان اإلرث، وأصناف الورثة وحقوقهم ، وذوو األرحام وميراث الغائب  ،التركةالمتعلقة بحقوق الو

 من التركة. والتخارج ،والمفقود والحمل، والخنثى

20.  LAWS 328 - السفينة مفهوم ،نطاق تطبيقه و مصادرهو هتطوروتعريف القانون البحري دراسة هذا المقرر  تتضمن 2 القانون البحري 
حقوق االمتياز، الحجز على و، يهاالحقوق العينية التي ترد علو تهاكسب ملكيأسباب وحالتها المدنية، و

 ،نقل األشخاص بطريق البحروعقد إيجار السفينة،عقد نقل البضائع، ، وأشخاص المالحةو، بأنواعه السفينة
الخسائر المساعدة واإلنقاذ، والحوادث البحرية، التصادم البحري، والبيوع البحرية ،و ،القطر واإلرشادو

 .البحرية المشتركة،عقد التأمين البحري



21.  LAWS 335 - واإلفالس األوراق التجارية 

 

والمبادئ التي يقوم عليها قانون  ها،وظائفووأنواعها  ،تحديد مفهوم األوراق التجاريةهذا المقرر يتضمن  3
 وأحكام،المختلفة أنواعهبالتظهير ، ب هاتداولو، هاشروطومفهومها   من حيث الكمبيالة . ودراسةالصرف

االمتناع عن الوفاء، تقادم و، هتداولوشروطه ،  من حيث السند لألمر . ثم دراسة التقادموالكمبيالة، بوفاء ال
أنواع خاصة من وبيان ، هتقادمو وتداوله، ، هشروطومفهومه،  . ثم تناول الشيك من حيثالسند لألمر

ريفه وأنواعه، وإدارة التفليسة، والصلح الواقي من اإلفالس، . ثم دراسة أحكام اإلفالس من حيث تعالشيكات
 ورد اعتبار المفلس.

22.  LAWS 341 - ( البيع العقود المسماة)واإليجار 

 

السبب(،  –المحل  –كل منهما )الرضاء  انعقاديتبادل هذا المقرر عرض لعقدي البيع واإليجار من حيث أركان  3
 والتركيز على أحكام قانون اإليجار. .ينااللتزامات الناشئة عن العقدمل توأنار كل من العقدين ويش

23.  LAWS 345 - التنفيذ الجبري 
 

، وأشخاص التنفيذ المتمثلة في المنفذ والمنفذ المختلفة السندات التنفيذية وأنواعهاتعريف يتناول هذا المقرر  3
إجراءات الحجز على  ،وأنواع الحجوز مع بيانالتنفيذضده وقاضي التنفيذ ، والمقومات الالزمة لبدء إجراءات 

وإجراءات الحجز على العقار وبيعه بالمزاد العلني ، وطرق االعتراض على   ،المنقول وبيعه بالمزاد العلني
 توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين.وكيفية الحجز 

24.  LAWS 375 - الضريبية التشريعاتالمالية العامة و 

 

ودراسة أنواع عالقتها بالعلوم األخرى، ونشأتها، وتحديد ماهية المالية العامة على  المقرر يحتوي هذا 3
أنواعها، والنظم الضريبية و في الدولة النفقات العامةوبيان  ، ودرجة أهميتها، لدولةا فياإليرادات العامة 

 في سلطنة عمان. المطبق  النظام الضريبيالمختلفة مع التركيز على 

25.  LAWS 410 - الحقوق العينية 

 

يحتوي هذا المقرر على دراسة حق الملكية في ذاته، والقيود الواردة عليه ، ثم أنواع الملكية والسيما الملكية  3
الشائعة، وأسباب كسب الملكية وهي االستيالء ، االلتصاق، الشفعة، الحيازة، والحقوق المتفرعة عن حق 

من حيث  عرض تفصيلي للرهن الرسمي والرهن الحيازيو، وأهميتها التأمينات العينية ثم تعريف ،الملكية
 .المختلفة ، وحقوق االمتيازتعريفهما وانعقادهما وآثارهما

26.  LAWS 412 - (1) قانون اإلجراءات الجزائية 

 

يتناول  المقرر الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة ببيان الخصوم في الدعوى الجزائية واالدعاء العام  3
واخصاصاته، وقيود رفع الدعوى الجزائية، واألسباب المختلفة لسقوط الدعوى الجزائية. ودراسة الدعوى 

، ضمانات بالمدنية التابعة للدعاوى الجزائية. ودراسة التحقيق األولى: إجراءات تحقق األولى، االنتدا
المراسالت، قرار التصرف بالتحقيق  ط،  ضبب، االستجواشاالحتياطي، التفتي سالتحقيق االبتدائي، الحب

 بصوره المختلفة.

27.  LAWS 418 - ية والعقود التجاريةالمصرف عمالاأل 

 

وديعة و. وآثارهامفهومها وأنواعها وأحكام كل منها،  من حيث وديعة النقوديتضمن هذا المقرر دراسة  3
النقل المصرفي، وعقد إيجار الخزائن. وأحكام مفهومها وأحكامها وآثارها.  من حيث األوراق المالية

األحكام ، ثم دراسة الحساب الجاريوخطاب الضمان. و. هاالعتماد المستندي وأنواعواالعتماد البسيط، و
الوكالة والرهن التجاري، و بنوعيه، نقل العقد والبيع التجاري،  وبيان أحكام عقدالعامة للعقود التجارية، 

 .السمسرةو ،الوكالة بالعمولةوالتجارية، 

28.  LAWS 430 - القانون الدولي الخاص 

 

) التجنيس،  ةسبالجنسية المكتو ،ليةصالجنسية األو ،الجنسية في القانون العمانييتناول المقرر دراسة  3
) قواعد  النظرية العامة لتنازع القوانينوكذلك  زوال الجنسية العمانية والزواج المختلط، االسترجاع( 

األحكام الوضعية في تنازع القوانين ، ، واستبعاد القانون األجنبي واجب التطبيق اإلحالة( اإلسناد، التكييف،
عامة النظرية التنازع االختصاص القضائي الدولي )وااللتزامات. و ،نظام األموال، ونظام األحوال الشخصية

 ألجنبية.األحكام اوتنفيذ  ،ضوابط االختصاص القضائيو ،حرية الدولة في تحديد االختصاص(و

29.  434 

 2 الخاص الدولي القانون

 

3 

واستبعاد القانون األجنبي واجب  ) قواعد اإلسناد، التكييف، اإلحالة( النظرية العامة لتنازع القوانينوكذلك 
تنازع وااللتزامات. و ،نظام األموال، واألحكام الوضعية في تنازع القوانين ، نظام األحوال الشخصية، التطبيق

ضوابط االختصاص و ،حرية الدولة في تحديد االختصاص(وعامة النظرية الالقضائي الدولي )االختصاص 
 األحكام األجنبية.وتنفيذ  ،القضائي

30.  LAWS 447 -  يلقانونامناهج البحث 
 

 المنهج التحليليوالمنهج االستقرائي وأهميتها، وبيان المناهج المختلفة ) مناهج البحث تعريفيتناول المقرر  3
قواعد إعداد الخطة وفقاً للنظام الالتيني و ( ، وكيفية اختيار الموضوع،المقارنوالمنهج المنهج الوصفي و

إعداد قائمة والمراجع التي يجب أن يستعين بها الباحث،   ، وكيفية الرجوع إلىسكسوني ونجلوالنظام األ
 قواعد تحرير البحث من الناحية اللغوية والمنهجية.و ،المراجع



31.  LAWS 451 - (2) قانون اإلجراءات الجزائية 

 

يدرس المقرر اختصاص المحاكم )النوعي، المكاني، الشخصي(، وجرائم الجلسات، والقواعد األساسية في  3
عمل المحاكم، وطرق إثبات الدعوى الجزائية)االعتراف، الشهادة، البنية الخطية، القرائن، البصمات( والحكم 

الجزائي، واألمر الجزائي، والطعن في األحكام: المعارضة واالستئناف، الجزائي من حيث شروط الحكم 
 والطعن أمام المحكمة العليا وإعادة النظر، وتنفيذ األحكام الجزائية.

32.  LAWS 455 - لفقهأصول ا 
 

وبيان األدلة المتفق عليها، واألدلة المختلف فيها، فيتناول ، وأهميتهأصول الفقه  يتضمن المقرر تعريف 3
تعريفها من حيث والسنة  .وداللته على األحكام ه،تعريفه ومقاصدكمصدر أول، من حيث  القرآن الكريم 

تعريفه وحجيته  من ناحية والقياس ،تعريفه وأنواعه وحجيتهمن حيث واإلجماع  ،وحجيتها وتقسيماتها
 ،الحكم وتقسيماتهتعريف  . كما يتناولوالعرف ،والمصالح المرسلة ،كاالستحسان خرى،وشروط األدلة األ

 واأللفاظ من حيث داللتها على المعاني.

33.  LAWS 490 - تطبيقات عملية 
 

وى الدعا كتابة صحفو المختلفة،  تدريب الطالب على كيفية إعداد وصياغة العقود هذا المقرر يتضمن 3
. وكيفية إجراء األحكامصياغة وتسبيب كيفية  اوكذ وكيفية إبداء الدفوع أثناء الدعوى بأنواعها المختلفة،

 تدريب الطالب على الدقةو التحقيق الجنائي واإلداري،  وكيفية إعداد المرافعة الشفوية والمذكرات القانونية،
 في تكييف الوقائع لتطبيق القواعد القانونية عليها.

34.  LAWS 326 - التحكيم قانون 
 

التمييز بين ويتضمن هذا المقرر التعريف بالتحكيم التجاري واإلقليمي بشكل عام، وبيان طبيعته القانونية،  2
هيئة  لكوكذ المترتبة عليه، ثاراآلالتحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات. ثم شروط صحة اتفاق التحكيم و

 ، وتنفيذ حكم المحكم.واجب التطبيق أمامهاوتحديد القانون ال ،وصدور حكم التحكيم ،التحكيم وإجراءات عملها

35.  LAWS 330 - القانون الجوي 

 

مفهومه من حيث عقد النقل الجوي ومصادره، و صهتعريف القانون الجوي، خصائهذا المقرر ضمن يت 2
ألشخاص، لعقد النقل الجوي و ي،أنواع النقل الجوي، الداخلي والخارجوالطائرة، وأحكام  ه، وطبيعته إثبات

حاالت دفع المسؤولية، وفي نقل البضائع ، ومسؤولية الناقل الجوي في نقل األشخاص ونقل البضائع، و
متعلقة باإلعفاء من المسؤولية أو التفاقات واالتحديد مسؤولية الناقل الجوي في قانون التجارة العماني، و

 .نهامالتخفيف 

36.  LAWS 334 - اإلدارة العامة 

 

أهم سلطات الدولة وهي السلطة اإلدارية من و ،هذا المقرر تمثيل اإلدارة العامة من الناحية العضوية يتضمن 2
وتحقيق  ،وإنجاز التنمية الشاملة في كافة المجاالت في المجتمع ،ناحية توفر الخدمات الالزمة ألفراد المجتمع

نشاط اإلدارة من الناحية الفنية مما يوجب على رجل القانون أن يستوعب   ،أهداف الدولة بصفة عامة
 ودراسة القواعد العامة التي تحكم هذا النشاط من حيث مفهوم العملية اإلدارية وعناصرها وأهدافها.

37.  LAWS 350 - تاريخ القانون وفلسفته 
 

عصر يتضمن هذا المقرر تاريخ نشأة القانون في المجتمعات القديمة وتطور القاعدة القانونية في نشأتها من  2
القوة إلى عصر القانون المكتوب، ودراسة بعض النظم القانونية في العصر الفرعوني، والروماني واليوناني، 

 .وفي بالد مابين النهرين. وكذلك دراسة تاريخ القانون في سلطنة عمان
38.  LAWS 352 - مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية 

 

القانونية باللغة اإلنجليزية، في فروع القانون المختلفة وعلى يتضمن هذا المقرر بعض المصطلحات  2
الخصوص في القانون التجاري والمدني واإلداري والجنائي والدستوري وذلك من خالل دراسة بعض 

 الموضوعات واستخراج المصطلحات القانونية منها، وتدريب الطالب على إدخالها في عبارات قانونية.
39.  LAWS 354 -  االستثمارقوانين 

 

في قطاع استخراج  ،وخاصةيحتوي هذا المقرر على دراسة فرص االستثمارات المتاحة في سلطنة عمان 2
للمستثمر مع بيان الحوافز  ،والسياحة ،وقطاع الصناعة ،والزراعة والثروة السمكية والبترول، المعادن

 وأخيراً ضمانات المحافظة على استمرارية فرص االستثمار قائمة. ،مدعمةالسعار األ وأضريبية الت كاإلعفاءا

40.  LAWS 356 - عقد المقاولة والوكالة 

 

تمييزه عما يشتبه به، ثم أركانه من تراضي ومحل ويتضمن هذا المقرر تعريف عقد المقاولة وخصائصه  2
المقاولة مع دراسة مستفيضة لفكرة وسبب، وأخيراً آثاره المتمثلة في الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد 

في  يحتوي هذا تعريف عقد الوكالة وخصائصه وتمييزه عن غيره ، وأركانه، وآثاره. كما الضمان العشري

 .العالقة بين الوكيل والموكل
41.  LAWS 436 - عقد الكفالة 

 

ويحتوي دراسة عقد الكفالة ، في ضمان حق الدائن يحتوي هذا المقرر على دراسة عقد من أهم العقود المدنية 2
وأخيراً  (تراضي ومحل وسبب)أركانها  بيان ثم وتمييزها عن غيرها، على دراسة تعريف الكفالة وخصائصها

، سواء في العالقة بين الدائن والكفيل وماله آثارها المتمثلة في الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد الكفالة
 دين والكفيل. وأخيراً انقضاء الكفالة بصفة أصلية أو بصفة تبعية.من دفوع ضده، أو في العالقة بين الم



42.  LAWS 438 - عقد التأمين 
 

)الرضاء والمحل  أركانه تعريف العقد وخصائصه وتمييزه عن غيره، وبيان يتضمن عقد التأمين دراسة 2
، وآثاره ، أي الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه سواء على عاتق المؤمن أو المؤمن له ، وجزاء  والسبب(

، مع التركيز على الجزاءات الخاصة بعقد التأمين. وأخيراً استعراض بعض أنواع التأمين وخاصة اإلخالل بها

 .التأمين على المركبات

43.  LAWS 440 - علم اإلجرام والعقاب 

 

المقرر دراسة أهمن النظريات العلمية في تفسير الظاهرة اإلجرامية، والسلوك اإلجرامي والعوامل يتضمن هذا  2
المؤدية إلى ارتكاب الجريمة. باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المقرر يتناول دراسة العقوبة والتدابير االحترازية، 

 .وأنواع المؤسسات العقابية ونظمها، وتصنيف المجرمين في هذه المؤسسات

44.  LAWS 465 - التشريع الجنائي اإلسالمي 

 

تعريف الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، وبيان أنواع الجريمة في الفقه اإلسالمي،  يتضمن هذا المقرر 2
وتقسيم العقوبات إلى حدود وتعازير وقصاص، وبيان حاالت وشروط تطبيق كل عقوبة من هذه العقوبات، 

 المال(.وبيان عالقة العقوبة بتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية )حفظ الدين والنفس والعقل والنسل و

45.  LAWS 469 - تاريخ التشريع اإلسالمي 

 

يتضمن هذا المقرر تعريف الشريعة اإلسالمية ، وبيان خصائصها، وعالقتها بالشرائع السابقة، والتعريف  2
بالفقه اإلسالمي ، وبيان خصائصه، وبيان أدوار الفقه اإلسالمي عبر العصور المختلفة من عصر النبوة، 

الراشدين، وعصر التابعين ، وعصر المدارس الفقهية مع التعريف بكل مدرسة من تلك وعصر الخلفاء 
 المدارس، وأسباب اختالف الفقهاء،مع بيان مصادر األحكام الشرعية.

46.  LAWS 473 -  البيئةحماية قوانين 
 

على البيئة  يتضمن هذا المقرر دراسة تحديد معنى البيئة والمقصود بالتلوث، والقواعد العامة للمحافظة 2
ومكافحة التلوث، والحماية القانونية للمجال البيئي: التربة، الماء، الهواء، المجال األخضر. والمكافحة 
القانونية للتلوث مثل: مكافحة النفايات الصلبة، والتلوث الصوتي، واإلشعاعي، الذري، ودور الضبط اإلداري  

 ث البيئة.في حماية البيئة، والجزاءات القانونية بشأن تلوي

47.  LAWS 475 - حقوق الملكية الفكرية 
 

الملكية الصناعية والتجارية، ويعالج فيها براءات االختراع والرسوم والنماذج يتضمن هذا المقرر دراسة  2
الملكية األدبية ، والمحل التجاري والعمالء واالسم والسمعة التجاريةوالصناعية، والعالمات التجارية، 

 ،ومدة حماية حق المؤلف ،حقوق المؤلف من حيث طبيعة حقه وسلطاته األدبية والمالية تشملوالفنية، و
منتجي التسجيالت ، وي األداءنوالحقوق المجاورة لحق المؤلف، وهي حقوق فنا ،وكيفية الحماية وصورها

 حقوق هيئات اإلذاعة.والصوتية، 

48.  LAWS 481 – تقنيات التجارة اإللكترونية والتي من أهم مواضيعها: األمان والخصوصية، والشؤون يتضمن المقرر دراسة  2 التجارة اإللكترونية
 القانونية واإلجتماعية، وإستخدام الويب كقاعدة بيانات.

49.  LAWS 485 – التجارة الدولية 
 

يتناول يتضمن هذا المساق الضوابط الحكومية والمؤسسات الدولية المشرفة على أعمال التجارة العالمية، كما  2
المساق السلطات والصالحيات للهيئات التنظيمية األساسية في عدد من المبلدان، ويغطي كذلك الرسوم 
واللوائح الجمركية، والملكية الفكرية، وحقوق الطبع والنشر، والعالمات التجارية، وبراءات اإلختراع، 

 وقواعد الترخيص.

 


