
 وصف مساقات برنامج التعميم العام

 
  CISA 101     تطبيقات في تقنية المعمومات    

يتم التركيز في ٌذا الهساق عمى فٍم فكرة عهل الحاسوب و ارتباط  ،ٌذا الهساق ٌو هقدهة لعموم الحاسوب
ذلك بهكوىاتً الهادية والبرهجية . كها يتىاول ٌذا الهساق استخدام البرهجيات في هعالجة الىصوص وبىاء 
البياىات الهجدولة وتصهيم قواعد البياىات والعروض التقديهية. يبدأ الهساق بالتعريف بالحاسوب وأٌهيتً 

تىاول أٌم الهعدات الهستخدهة لإلدخال واإلخراج والهعالجة والتخزين، كها يىتاول العالقة بين تكىولوجيا وي
الهعموهات والهجتهع، والهشكالت الهقترىة باستعهال الحاسوب والتدابير الوقائية عىد استخداهً وتوخي سرية 

ىة باستعهال الحاسوب والتعرف إلى الهعموهات وأهىٍا، كها سيتم التعرف عمى هسائل الخصوصية الهقتر 
وأخالقيات الحاسوب فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية هىٍا وتأهين البراهج والبياىات وعرض هفاٌيم قضايا 
 ثم يستعرض الهساق البرهجيات العاهة وتطبيقاتٍا، حسب أحدث البرهجيات األلكتروىية 

 
 

   I     ENGA 101لغة إنجميزية  

This course addresses a wide range of topics and interests. Adopting the slogan 

nothing in life is more important than the ability to communicate effectively, the 

course aims to promote students’ communicative competence in English. In so 

doing, focus is on enhancing socio-linguistic competence, strategic competence, 

discourse competence, and linguistic competence whilst reflecting the latest trends 

in today’s world. This course is for students studying in the Arabic programs. 
 
 

  II ENGA 102لغة إنجميزية   

This course prepares and familiarizes students with the principles of clear, concise 

writing in a technical environment for specific discourse communities. Technical 

writing conventions such as headings, illustrations, style, and tone in the writing of 

a variety of letters, emails and reports will be considered. This course is for 

students studying in the Arabic programs. 
 
 

 



     SRMA 101 مناهج البحث العممي لمقانون

 
وهراحل  يتىاول ٌذا الهساق هحورين اساسين، الهحور االول يتضهن التعريف العام بهىاٌج البحث العمهي

  .والهراجع في الصفحات االلكتروىية وخطوات إعداد البحث وسياستً وتعريف الطالب عمى استخدام الهصادر

اها الهحور الثاىي فيتىاول بشكل هتخصص تعميم الطالب طرق وهصادر البحث القاىوىي  وكيفية استعهالٍا 
لهوضوعية في الكتابة القاىوىية في كتابة األوراق البحثية وأيضاً  تسميط الضوء عمى الجواىب الشكمية وا

باسموب هن شاىً تىهية هٍارات الطالب في الصياغة والتحميل واعداد البحوث والدراسات الهستقبمية. كها 
يتضهن الهساق جاىب تطبيقي يتهثل في توجيً الطالب الى إعداد بحث في أحد الهوضوعات القاىوىية تحت 

 م هىاقشة الطالب في بحثً هن ِقبل الهشرف.إشراف استاذ هتخصص في هوضوع البحث حيث تت
 

  SOCA 101 االجتماع     مقدمه في عمم

يتطرق ٌذا الهساق الى هفٍوم عمم االجتهاع والهىٍج العمهي ويقارن ها بين عمم االجتهاع والعموم االجتهاعية 
االخرى وكذلك الى هفٍوم الثقافة والجهاعات االىساىية  ويصف الشخصية االجتهاعية والىظم االجتهاعية 

 . الهختمفة واخيرا يتطرق الى الهشكالت االجتهاعية والسموك الهىحرف
 

                                                            ENVA 201  مبادئ عمم البيئه 

يتىاول ٌذا الهساق هجال عمم البيئة وعالقتٍا هع العموم االخرى وهصادر الطاقة ودوراتٍا، وهحددات البيئة 
الحيوية والبيئات الهائية والهحيطات وتشكيل التجهعات وهبدأ االتصال بين الهجتهعات وتىوع الهجتهعات 

 وجداول األىٍار والحفاظ عمى البيئة وأٌهيتٍا اإلقتصادية.
 

   ISLA 201 ثقافة إسالمية
ٌذا الهساق : هعىى الثقافة في المغة واالصطالح وهفٍوم الثقافة االسالهية وعالقتٍا بالهصطمحات  يتضهن

ا في التقدم الهقارىة :الدين ,العمم ,الفكر ,الحضارة ,  الهدىية وعالقة الثقافة االسالهية بالثقافات االخرى ودوٌر
ا االساسية )القرآن والسىة( وروافدٌا االضافية )السيرة الىبوية, االجهاع, القياس,العرف( هع  هع بيان هصادٌر

ا )الرباىية ,الشهول,الوسطية والتوازن ,االىساىية ,الواقعية اال يجابية وهجاالتٍا بيان شرح خصائصٍا التي تهيٌز
الرئيسية )االيهاىي,العبادي,الخمقي( وبيان اٌم التيارات الفكرية الهعاصرة هثل الغزو الثقافي باساليبً الهختمفة 

 )التبشير ,االستشراق,التغريب( وبيان هوقف الثقافةاالسالهية هن )العمهاىية,العولهة(.



 
  HUMA 201 التفكير الناقد

إلى أىواع التفكير، التفكير الىاقد واإلبتكاري والكشف عن الطمبة الذين يهتمكون  يتىاول ٌذا الهساق هدخل
 الىاقد واإلبتكاري. القدرات الىقدية وتىهية التفكير واستراتيجيات التفكير

 
  SSSA 101 مهارات التعمم

واالهتحاىات والصعوبات  يتىاول ٌذا الهساق رسالة الى التربويين وأولياء األهور في كيفية االستذكار والهذاكرة
 التي تواجً الطمبة في الجاهعة

 

  UAEA 201 دراسة  مجتمع اإلمارات العربية المتحدة
 يتىاول ٌذا الهساق دراسة الهجتهعات االىساىية عهوها ويتىاول عمى وجً الخصوص السهات العاهة

م والتركيب والهقوهات الرئيسية لهجتهع دولة  االهارات العربية الهتحدة والهوقع  الجغرافي والسكان وىهٌو
الىوعي والعهوهي لمسكان، وكذلك يتطرق الى الجاىب االقتصادي والجغرافي لمسكان . ويتىاول الجواىب 
االسرية والىظام االسري والقبمي وطبيعة الحكم في الهجتهع القبمي، كها ان الهساق يتىاول طبيعة الخدهات 

بعدٌا اضافة الى دراسة دور الهؤسسات الثقافية والتربوية واالعالهية وها الهقدهة لمهجتهع قبل هرحمة الىفط و 
 تقدهً هن خدهات لمهجتهع االهاراتي.

 
  القانون بكالوريوس برنامج التخصص في وصف مساقات

 

 الهتطمب السابق: ال يوجد LAW 101 لدراسة القانون المدخل

القاىون وخصائص القاعدة القاىوىية وفروع يتىاول الهساق دراسة الىظرية العاهة لمقاىون هن حيث: تعريف 
القاىون الهختمفة وهصادري الرسهية والتفسيرية، وىطاق  تطبيق القاىون هن حيث الهكان والزهان،ثم دراسة  
تفسير القاعدة القاىوىية. كها يتىاول ٌذا الهساق دراسة الشخصية القاىوىية هن حيث هاٌيتٍا واىواعٍا واالثار 

سابٍا. كها تتضهن ٌذي الهادة دراسة الىظرية العاهة لمحق هن حيث التعريف بالحق واركاىً الهترتبة عمى اكت
ثباتً.  وأىواعً وأطرافً ووسائل حهايتً وا 

 

 
  



 LAW 101 الهتطمب السابق: LAW 102   لإللتزام  المصادراالرادية

الهىفردة( هن حيث: تعريف العقد, وسائل اإلرادة  –يتىاول الهساق دراسة الهصادراإلرادية  لاللتزام )العقد 
التعبيرعن االرادة،عيوب الرضا،أركان العقد،هراتب العقد،أسباب اىقضاءالعقد. وكذلك االرادة الهتفردة: التعريف 

 بٍا وتطبيقاتٍا.
 

 LAW 102 الهتطمب السابق: LAW 203 المصادرغيراالرادية  لإللتزام

 التعبيرعن وسائل العقد الهىفردة( هىحيث: تعريف اإلرادة –لاللتزام )العقد  الهصادراإلرادية دراسة الهساق يتىاول

 بٍا الهتفردة: التعريف االرادة اىقضاءالعقد. وكذلك العقد،أسباب العقد،هراتب الرضا،أركان االرادة،عيوب

 وتطبيقاتٍا.
 

 LAW 203   :الهتطمب السابق LAW 204 احكام اإللتزام

دراسة كل ها يتعمق بااللتزام هن حيث اثاري، اوصافً، اىقضاؤي وكيفية التىفيذ االختياري يـتىاول ٌذا الهساق 
والجبري لاللتزام.  كها يتضهن الهساق دراسة  الوسائل الهشروعة لحهاية التىفيذ عن طريق الدعوى غير 

 الهباشرة , ودعوى الصورية , ودعوى عدم ىفاذ التصرفات.
 

    LAW 204 الهتطمب السابق: LAW 305 العقود المسماة

يتىاول ٌذا الهساق دراسة هعهقة الحكام العقود الهسهاة في اطار قاىون الهعاهالت الهدىية االتحادي هن حيث 
ي عقد البيع  هاٌية ٌذي العقود وخصائصٍا واركاىٍا. كها يتضهن الهساق دراسة بعض العقود الرئيسية ٌو

ا واسباب اىقضائٍا .وااليجار والتاهين وذلك  بتعريف كـل   هىٍا وبيان  أركاىٍا وآثاٌر

  الهتطمب السابق: اليوجد  LAW 306 الحقوق العينية األصمية و التبعية

يتىاول ٌذا الهساق التعريف بالحقوق العيىية االصمية وخصائصٍا. دراسة تعريف حق الهمكية هن حيث 
الخصائص و الىطاق والقيود الواردة عميً  وأسباب كسب الـهمكية. ودراسة الهمكية الفردية والهمكية الشائعة، و 

يشهل ٌذا الهساق دراسة الحقوق كذلك الحقوق الهتفرعة عن حق الهمكية وتحديد شروطٍا وأحكاهٍا. كها 
ن الحيازي وحقوق االهتياز العاهة والخاصة  ن التأهيىي والٌر  العيىية التبعية الهتهثمة في الٌر

 

 LAW 203 الهتطمب السابق: LAW 307 قانون العمل و التأمينات األجتماعية

تطبيقً، دراسة عقد العهل وحقوق يتضهن ٌذا الهساق دراسة التعريف بقاىون العهل وبيان خصائصً وىطاق 
جازات وأىواعٍا،  التعريف بالدعاوي والىزاعات العهالية وخصائصٍا، إىتٍاء والتزاهات اطراف عقد العهل، ، اإل

 عقد العهل، حقوق العاهل عىد إىتٍاء العقد واآلثار الهترتبة عميً. 



 

 ال يوجد الهتطمب السابق: LAW 108   المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

يتىاول الهساق التعريف بالشريعة االسالهية وبيان خصائصٍا، وهقاصد الشريعة االسالهية وهصادر التشريع 
االسالهي، ىشأة الفقً ، التعريف باٌم الهدارس الفقٍية  وخصائص كل هىٍا. كها يتضهن الهساق دراسة 

ا.بعض الىظم القاىوىية هن وجٍة ىظر الفقً االسالهي هثل ىظام  ا  لهمكية وىظرية العقد وغيٌر
 

 LAW 108 الهتطمب السابق: LAW 409 األحوال الشخصية

يتىاول يتىاول ٌذا الهساق كل ها يتعمق بتىظيم االسرة ابتداء هن الخطبة وصوال الى عقد الزواج هن حيث 
الزواج  وطرق اىٍاء حكهة هشروعيتً واركاىً وشروطً واثاري وحقوق كل هن الزوجين.  واىتٍاء باىحالل عقد 

 العالقة الزوجية وها يترتب عمى ذلك هن اثار : العدة ، ثبوت الىسب ، الحضاىة ، الرضاع ، الهيراث.

 LAW 108 الهتطمب السابق: LAW 210 أصول الفقه

يتىاول الهساق التعريف بعمم أصول الفقً ، وتاريخً وقواعدي، وطرق التأليف فيً.  ثم يعرف الحكم الشرعي 
حيث أىواعً وأقساهً ، قواعد الصحة والبطالن والفساد. كها يتىاول الهساق دراسة اىواع األدلة الشرعية  هن

الهعتهدة في استىباط األحكام والتعريف بدالالت االلفاظ عمى االحكام  واقساهٍا واستعهاالتٍا والقواعد 
 االصولية الهتعمقة بٍا.

 

 LAW 203 مب السابق:الهتط LAW 311 قانون االجراءات المدنية

تتضهن دراسة ٌذا الهساق التعريف بقاىون االجراءات الهدىية ودراسة التىظيم القضائي في دولة االهارات 
العربية الهتحدة، ودراسة تشكيل الهحاكم  واختصاصاتٍا، دراسة قواعد واجراءات التقاضي هن تاريخ اقاهة 

الهادة دراسة ىظرية االحكام القضائية وطرق الطعن فيٍا  الدعوى وحتى صدور الحكم فيٍا، كها تتىاول ٌذي 
 العادية وغير العادية.

 

 LAW 311 الهتطمب السابق: LAW 312 التنفيذ الجبري

يتىاول التعريف بالتىفيذ الجبري، قاضي التىفيذ واختصاصاتً، احكام وشروط اإلسىاد التىفيذية، هحل التىفيذ، 
واحكام الحجز عمى أهوال الهدين وبيعٍا بالهزاد العمىي واىتٍاء بتوزيع حصيمة إشكاالت التىفيذ، اجراءات 

 التىفيذ.

 
 



 LAW 312 الهتطمب السابق: LAW 413 قواعد التحكيم الداخمي و الخارجي

يعالج ٌذا الهساق تعريف التحكيم كأسموب بديل لحـل الهىازعات ، واىواعً، وهزاياي. كها يبين الهساق طرق 
صدار قرار اختيار  جراءاتً، وا  الهحكهين، والقواعد الهتعمقة باتفاق التحكيم هن حيث: صوري، اركاىً  وا 

 التحكيم، واهكاىية االعتراض عمى تىفيذي ، واهكاىية الطعن فيً.
 

 LAW 311 الهتطمب السابق: LAW 414 احكام االثبات      

ي: االدلة الكتابية والشٍادة واليهين يتىاول ٌذا الهساق  دراسة  االحكام العاهة في اإلثبات  وأدلة اإلثبات ٌو
 .واإلقرار والقرائن ووالهعايىة والخبرة وقوتٍا القاىوىية، االسىاد االلكتروىية وحجيتٍا في االثبات

 
 

 LAW 311 الهتطمب السابق: LAW 415 القانون الدولي الخاص    

تحكم العالقات القاىوىية ذات العىصر االجىبي هن خالل  يتضهن ٌذا الهساق دراسة قواعد تىازع القواىين التي
بيان هاٌية التىازع، وقواعد االسىاد واالحالة والتكييف.  ضوابط االسىاد التي تحدد  القاىون األجىبي الواجب 
التطبيق ، وهواىع تطبيقً. وكذلك يشتهل ٌذا الهساق عمى دراسة تىازع االختصاص القضائي الدولي وحاالت 

اص الدولي لهحاكم اإلهارات ، وتىازع االختصاص في الهعاهالت اإللكتروىية، وتىفيذ األحكام االختص
 القضائية االجىبيً .

 

 LAW 102 الهتطمب السابق: LAW 116 مبادئ القانون التجاري

ودراسة يتىاول ٌذا الهساق التعريف بالقاىون التجاري وخصائصً وعالقتً بغيري هن القواىين كالقاىون الهدىي 
ا عن االعهال الهدىية والتاجر والهتجر. اضافة الى دراسة عاهة  تطوري ودراسة األعهال التجارية وتهييٌز
ن التجاري والوكالة بالعهولة والسهسرة  الحكام العقود التجارية ودراسة خاصة لبعض العقود التجارية  هثل الٌر

 وعقد الىقل.
 

 LAW 116 السابق:الهتطمب  LAW 217 الشركات و اإلفالس

ا، كوين الشركة، أركاىٍا وشروط ت يتىاول ٌذا الهساق األحكام العاهة لمشركات هن حيث تعريفٍا وتطوٌر
دارتٍا وتصفيتٍا . كذلك تتضهن دراسة  شركات األشخاص  اىعقادٌا ، الشخصية الهعىوية لمشركة،  وا 

الشركات األجىبية . كها يتضهن ٌذا  وشركات األهوال والشركات ذات الطبيعة الهختمطة, وكذلك دراسة
دارة هوجودات الهفمس وعن الصمح البسيط  الهساق دراسة احكام اإلفالس فيها يتعمق بصدور الحكم وآثاري وا 
 وشروطً وعن رد االعتبار وجرائم اإلفالس والتصفية ويتضهن البحث الصمح الواقي هن االفالس وشروطً .



 

 LAW 218 الهتطمب السابق: LAW 419 القانون البحري و الجوي         

ويتضهن دراسة: التعريف بالقاىون البحري والجوي وخصائص كل هىٍها، شرح الهفٍوم القاىوىي لمسفيىة 
والحقوق العيىية التي ترد عميٍا، أشخاص الهالحة البحرية والجوية، ثم دراسة أحكام عقود  استغالل السفيىة 

التاهين والحقوق وااللتزاهات الىاشئة عن كل هىٍا وكذلك دراسة عقد الىقل كعقد الىقل وعقد إيجار السفيىة و 
الجوي الخاص بالركاب والبضائع. يتضهن الهساق كذلك دراسة االحكام القاىوىية الخاصة بدعوى الهسؤولية 

 البحري والحوادث البحرية.الجوي و في الىقل 
 

 LAW 116 الهتطمب السابق: LAW 220 الجوانب القانونية لمتجارة االلكترونية

يتىاول الهساق التعريف بالتجارة اإللكتروىية، أٌهيتٍا، القواعدالقاىوىية التي تحكم التجارة اإللكتروىية خاصة 
 .الهتعمقة  باىعقاد العقود بوسائل االتصال الحديثة والتوقيع عميٍا )التوقيع اإللكتروىي(

 
 

 

 LAW 116 السابق:الهتطمب  LAW 221 الممكية الفكرية

يتىاول ٌذا الهساق التعريف بحق الهمكية الفكرية وتحديد عىاصري، ، حقوق الهؤلف هن حيث هحل حق 
الهؤلف، طبيعة حق الهؤلف، وسائل حهاية حقوق الهؤلف والحقوق الهجاورة، والتعريف ببراءة االختراع 

القاىوىية لبراءة االختراع عمى الهستويين وشروط هىحٍا ، وحقوق واهتيازات صاحب االختراع ، والحهاية 
الهحمي والدولي، ودراسة الرسوم والىهاذج الصىاعية والحهاية القاىوىية لٍا.  والعالهات التجارية والبياىات 

 التجارية وشروطٍا وتسجيمٍا والحهاية القاىوىية لٍا.
 

 LAW 101 الهتطمب السابق: LAW 122 قانون الجزاء العام

ا واحكام الشروع يتىاول   ٌذا الهساق التعريف بالقاىون الجزائي  والىظرية العاهة لمجريهة  واركاىٍا وصوٌر
ا الهتهثمة بالفاعل والهتدخل والهحرض . كها يتضهن  فيٍا، باالضافة الى احكام الهسؤولية الجزائية وصوٌر

واسباب التشديد والتخفيف وهواىع  ٌذا الهساق دراسة الىظرية العاهة لمعقوبة هن حيث التعريف بٍا وتىفيذٌا
التعريف بالتدبير االحترازي وبيان هاٌيتً يتضهن الهساق كذلك  العقاب واسباب االباحة واىقضاء العقوبة.

 وخصائصً وتهيزي عن العقوبة وأىواع التدابيراالحترازية وقواعد تطبيقٍا. 
 

 

 



 LAW 122 الهتطمب السابق: LAW 223 الجرائم الواقعة عمى االشخاص   

ي جرائم القتل بصوري الهختمفة  تٍدف دراسة ٌذا الهساق الى بيان وشرح الجرائم التي تقع عمى االشخاص ٌو
الجرائم الواقعة عمى سالهة االحكام الهتعمقة بوظروف تشديد و تخفيف  العقوبات. كها يتضهن الهساق دراسة 

 البدن كاإليذاء والضرب والجرح. 
 

المصمحة العامة و عمى  الجرائم الواقعة عمى
 األموال

LAW 324 :الهتطمب السابق LAW 223 

ا  ا يتىاول ٌذ الهساق دراسة االحكام الهتعمقة بالجرائم الواقعة عمى االهوال  وتشهل:  جرائم السرقة بصوٌر
والجرائم الهختمفة الهشددة والهخففة وجرائم االحتيال والجرائم الواقعة عمى الشيكات وجرائم اساءة االئتهان 

 الهمحقة بٍا.
 

 LAW 324 الهتطمب السابق: LAW 425 االجراءات الجزائية نقانو

تتىاول ٌذي الهادة التعريف بقاىون أصول الهحاكهات الجزائية، دراسة هرحمة استقصاء الجرائم وجهع االدلة 
القاىوىية الهتعمقة باقاهتٍا والتحقيق االبتدائي وهن ثم دراسة تفصيمية لمدعوى الجزائية هن حيث القواعد 

وتحريكٍا و األصول واإلجراءات الجزائية التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي والهحاكهة وسبل الطعن في 
 الحكام الجزائية.

 

 LAW 426 التدريب العممي داخمي
ساعة   09اىٍاء  الهتطمب السابق:

 هعتهدة

رفع الدعوى الهدىية والجزائية واجراءات سير الخصوهة هن يتىاول ٌذا الهساق تدريب الطالب عمى كيفية 
خالل جمسات تتم في الهحكهة الداخمية )الهحاكهة الصورية( بالكمية. يتم تدريب الطالب عمى التعاهل هع 
قضايا عهمية تقتضي استخدام الطالب لهعموهاتً القاىوىية في هختمف فروع القاىون ، واستشارة األساتذة 

الرجوع إلى الهصادر الهختمفة لمقاىون ، هن أجل تقديم رأي القاىون في الحاالت الهذكورة ، الهتخصصين ، و 
وصياغة هذكرة أو استشارة  قاىوىية أو صحيفة دعوى أو عقد أو بحسب ها يطمب هىً بواسطة الهشرف عمى 

الهوضوع الذي تدريس ٌذا الهساق. يتم اختيار هوضوع هعين لكل هحاكهة صورية ويجري التركيز عمى ٌذا 
 .يهكن أن يكون في القاىون العام أو الخاص ويتم تعهيق هعرفة الطمبة بٍذا الهوضوع

 

 
 



  :LAW 101الهتطمب السابق LAW 227 القانون االداري     

ويتضهن دراسة: التعريف بالقاىون اإلداري وهصادري وعالقتً بفروع القاىون االخرى، وىشاط اإلدارة في تىفيذ 
والضبط اإلداري وىظام الهرافق العاهة، والوسائل القاىوىية لإلدارة: القرار اإلداري والعقد اإلداري  القواىين

ا  .واالهوال العاهة، والرقابة عمى أعهال اإلدارة هن حيث هاٌيتٍا وأىواعٍا وآثاٌر
 

 ECOA 201 الهتطمب السابق: LAW 328 المالية العامة والتشريع الضريبي  

يتىاول ٌذا الهساق دراسة هاٌية عمم الهالية العاهة وكيفية اعداد وتىفيذ الهوازىة العاهة في دولة اإلهارات 
العربية الهتحدة واقساهٍا الرئيسية: الىفقات العاهة وااليرادات العاهة. حيث يحتوي ٌذا الهساق عمى شرح 

ا والقواعد القاىوىي ة التي تحكهٍا، كها يبحث الهساق التعريف بااليرادات لهاٌية الىفقات العاهة واىواعٍا واثاٌر
الهختمفة هن حيث تعريفٍا واقساهٍا هن ضرائب ورسوم وقروض عاهة. كها يتىاول الهساق شرح القواعد 
القاىوىية التي تتعمق بالضريبة كالضريبة عمى الدخل، االعفاءات الهقررة هن ضريبة الدخل، التٍرب 

 . الضريبي، االزدواج الضريبي
 
 

 

 الهتطمب السابق:ال يوجد LAW 219 النظم السياسية والقانون الدستوري

َحقَق الهَاطو ، َسمطاتٍا ،ا ـن فيٍـَىظان الحك، الدَلة ل شكيتىاول ٌذا الهساق  دراسة الدولة وأركاىٍا و
، َتعديمً َاىتٍاؤيه  تفسيرالتعريف بالدستورهن حيث اساليب وضعً  وهصادري واىواعً  وََاجباتً. 

 حادية وفقا لدستور دولة االهارات. اىين. دراسة التىظيم الدستوري لمسمطات االتَالرقابة عمى دستَرية القَ

 

 LAW 101 الهتطمب السابق: LAW 230 القانون الدولي العام بالمغة االنجميزية

يتىاول ٌذا الهساق دراسة التعريف بالقاىون الدولي العام الهعاصر وهصادري  وطبيعة قواعدي. كذلك تحديد 
التركيزعمى الهعاٌدات الدولية، ىظرية الهسئولية اشخاص القاىون الدولي والتعريف بحقوقٍم وواجباتٍم. ثم 

الدولية وأساليب حل الهىازعات الدولية بالطرق السمهية والقواعد القاىوىية  الهىظهة لحاالت الحرب وقواعد 
 الحياد الدولي.

 

 

 

 

 
 



 LAW 431 تخرجالبحث 
 ساعة 591اىٍاء الهتطمب السابق: 

 هعتهدة

يتىاول ٌذا الهساق تعميم الطالب طرق وهصادر البحث القاىوىي  وكيفية استعهالٍا في كتابة األوراق البحثية 
وأيضاً  تسميط الضوء عمى الجواىب الشكمية والهوضوعية في الكتابة القاىوىية باسموب هن شاىً تىهية هٍارات 

قبمية. كها يتضهن الهساق جاىب تطبيقي يتهثل الطالب في الصياغة والتحميل واعداد البحوث والدراسات الهست
في توجيً الطالب الى إعداد بحث في أحد الهوضوعات القاىوىية تحت إشراف استاذ هتخصص في هوضوع 

 البحث حيث تتم هىاقشة البحث هن ِقبل الهشرف وعضو ٌيئة تدريس آخر يختاري القسم الهعىي. 
 

 LAW 101 الهتطمب السابق: LAW 232 مصطمحات قانونية بالمغة االنجميزية  

يتىاول ٌذا الهساق التعريف ببعض الهصطمحات القاىوىية بالمغة االىجميزية الهتعمقة بفروع القاىون الهختمفة. 
كها يتضهن الهساق دراسة بعض الىصوص القاىوىية وىهاذج هن بىود بعض العقود الهحررة  بالمغة 

 ميزية.جاالى
 

 LAW 101 الهتطمب السابق: LAW 130 قانون حماية البيئة

ا، التموث وحهاية البيئة هن التموث، الجٍات العاهة التي تشرف  يتضهن ٌذا الهساق التعريف بالبيئة وعىاصٌر
عمى حهاية البيئة، الحهاية القاىوىية لعىاصر البيئة، الضبط اإلداري، ودراسة هعهقة لحهاية البيئة البرية 

 .والبحرية والجوية هن التموث
 

 LAW 230 الهتطمب السابق: LAW 304 المنظمات الدولية واإلقميمية

ا، هع التركيز عمى دراسة  يتىاول ٌذا الهساق دراسة بالهىظهات الدولية هن حيث تعريفٍا وىشأتٍا وتطوٌر
الهىظهة القواعد العاهة لمتىظيم الدولي والشخصية القاىوىية لمهىظهة الدولية وأىواع الهىظهات الدولية ودور 

الدولية وسمطاتٍا، هع دراسة واسعة لٍيئة األهم الهتحدة وبعض الهىظهات االقميهية خاصة جاهعة الدول 
 العربية وهجمس التعاون لدول الخميج العربي.

 LAW 223 الهتطمب السابق: LAW 308 عمم االجرام والعقاب

التاريخي، وكذلك دراسة صمة عمم اإلجرام  يتىاول ٌذا الهساق التعريف بعمم اإلجرام والعقاب وبيان تطوري
والعقاب بقاىون العقوبات وعواهل السموك اإلجراهي الفردية هىٍا والجهاعية والىظريات الهختمفة التي وضعت 

 حول ٌذا الهوضوع.

 

 
 



 LAW 425 الهتطمب السابق: LAW 427 التشريعات الجزائيه الخاصه

التي تهخضت عن الثورة التكىولوجية كالجرائم اإللكتروىية ، والجرائم تتىاول ٌذي الهادة الجرائم الهستحدثة 
االقتصادية ،وجرائم الهخدرات، جرائم غسل األهوال، جرائم االتجار في البشر . باإلضافة إلى دراسة أية جرائم 

يع وذلك  أخرى هستحدثة عمى هجتهع دولة األهارات العربية الهتحدة والتي تتطمب هجابٍتٍا بالتجريم والتشر 
 هن خالل هعالجتٍا بالقواىين العقابية الخاصة.

 

  LAW 424 مساق التذريب العملي الخارجي
 09اىٍاء  الهتطمب السابق:

 ساعة هعتهدة

التدريب الخارجي ٌو زيارة الطالب هن هستوى السىة الرابعة لمهحاكم االتحادية بكافة اىواعٍا، الىيابة العاهة 
ا وحضور عدد هن جمسات تمك الهحاكم، واجراء الهىاقشات  الهختبر الجىائي والطب الشرعي والسجون وغيٌر

وع حيث يمتزم الطالب بالحضور الى هع قضاة تمك الهحاكم . ويكون التدريب يوم الخهيس فقط هن كل أسب
 الجٍة الخارجية التي تم قبولً بٍا و يعود الطالب الى الكمية لتتم هتابعتً هن قبل الهشرف الداخمي 

 

 الهتطمب السابق: اليوجد LAW  211 قانىن حماية المستهلك

الهستٍمك في دولة االهارات يتىاول ٌذا الهساق دراسة أٌم التشريعات اإلقتصادية الحديثة الهتعمقة بحهاية 
ا ويعرف الطالب بهفٍوم الهستٍمك العادي والهستٍمك االلكتروىي وقواىين  العربية الهتحدة وبيان قواعدٌا وآثاٌر

 األسعار وحهاية الهستٍمك وهظاٌر الحهاية الهتعمقة بالتشريعات اإلقتصادية العاهة والخاصة.
 

  LAW 801الهتطمب السابق:   LAW  325 المىاريث والىصايا والىقف

تٍدف ٌذي الهادة إلى إعطاء الطالب تصورا كاهال وواضحا عن أحكام الشريعة االسالهية في الحقوق الهتعمقة 
بالوصية والهيراث والوقف. يتضهن ٌذا الهساق دراسة االحكام الهتعمقة بالوصية هن حيث تعريفٍا وحكهة 

يعة االسالهية هن حيث ضرورتً هشروعيتٍا وشروطٍا واركاىٍا. كها يعالج ٌذا الهساق الهيراث في الشر 
وشروطً واركاىً وأسبابً وهواىع الهيراث وكذلك تحديد الورثة هن الرجال والىساء سواء بطريق الفرض او 
ا، باالضافة الى اية هوضوعات اخرى هرتبطة بالهيراث كالعول والرد والتخارج. كها  العصبة او الرحم او غيٌر

 ريفً، شروطً واركاىً واىواعً وهبطالتً واىتٍاؤي. يتضهن الهساق دراسة احكام الوقف: تع

 

 

 
 



 الهتطمب السابق: اليوجد ECOA  201 مباديء االقتصاد

ٌذا الهساق هواضيع هٍهة وحيوية تهكن الطالب هن فٍم االقتصاد والهشكمة االقتصادية وكذلك فٍم  يتضهن
الهروىة باىواعٍا الهختمفة وذلك عمى الية السوق هن خالل دراسة وتحميل ىظرية الطمب والعرض ودراسة 

الهستوى الجزئي، وكذلك دراسة وتحميل هواضيع  هٍهة عمى الهستوى الكمي هثل الدخل القوهي ,البطالة 
,التضخم , السياسة الهالية والىقدية ,التجارة الخارجية وهيزان الهدفوعات وكذلك دراسة الىظم االقتصادية 

 الهختمفة.
 

 
 

 

 


