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ً
ا
ت. :أول ًمخطلباث الجامعت الاحباٍس

 

 

ً(:ARB 101) اللغت العشبُت

اث اللغت جدىاٌو هزه اإلااّدة  ُّ ت: صُاغت ، وجشهُبا ، ومعجما ، ودللت دساظت أظاظ ُّ ،  –ومعالجت أظالُبها  -العشب
ا
كشاءة

ت ، مً خالٌ هصىص جدىاٌو مخخلف ألاحىاط  -وجزوكا ، وهلذا  ت والخعبحرًّ ُّ ت وكُمها الذلل ُّ وبُان خصائصها الجمال

ًألادبُت شعشا وهثرا

. 

 

ً خ وخظاسة البدٍش ً(:HBH 105)جاٍس

ً كبل اإلاُالد والعصش ؤلاظالمي وألاطماع ألاوسبُت وؤلاكلُمُت مً جدىاٌو هزه اإلاادة  خ البدٍش الخعٍشف  بدظاسة وجأٍس

م ، ومشاخل الغضو البرحغالي لهزه اإلاىطلت ، ثم صشاع اللىي ؤلاكلُمُت والذولُت بعذ خشوج  0211م الى عام 0011عام 

سها ، ومً ثم خىم آٌ خلُفت الششُذ واصدهاس اإلاىطلت البرحغالُحن منها ، ثم هُفُت كُام كبُلت العخىب بفخدها وإعما

ًبعذ حعلمهم صمام ألامىس وجشظُخ معالم ومعاوي الذًملشاطُت والذولت الحذًثت .

 

 

ً CS 104مهاساث الحاظىب 

This course covers the following topics: basic concepts of information technology, 

using the computer to manage files, word processing, spreadsheets, presentation 

and database. 
 

 

 

ً HR 106خلىق الاوعان 

ت.  هما ًبدث اإلالشس  ًدىاٌو اإلالشس حعٍشف خلىق ؤلاوعان في العصىس اللذًمت والىظطى وفي الذًاهاث العماٍو

ىُت وإعالهاث خلىق ؤلاوعان واإلاىاطً في  اإلاصادس اللاهىهُت لحلىق ؤلاوعان في اهجلترا وفي إعالهاث الحلىق ألامٍش

دىاٌو أًظا خلىق ؤلاوعان كبل الحشب العاإلاُ ت ألاولى وفي عهذ عصبت ألامم وفي مُثاق ألامم اإلاخدذة فشوعا.  ٍو

 ؤلاعالن العاإلاي لحلىق ؤلاوعان.  هما ًبدث مىطىعاث خلىق ؤلاوعان في العهذ الذولي الخاص بالحلىق 
ا
وخاصت

ً
ا
 اإلاذهُت والعُاظُت والحلىق الاكخصادًت والاحخماعُت.  ويهخم اإلالشس بدلىق ؤلاوعان في اإلاىظماث ؤلاكلُمُت وخاصت

لي لحلىق ؤلاوعان والشعىب واإلاُثاق العشبي لحلىق ؤلاوعان.   ًالاجفاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان واإلاُثاق ؤلافٍش

 



 

 

ت ) ً(ENG 101) -(0اللغت ؤلاهجلحًز

ENG101 is a credit course that runs for one semester of 15 weeks for 3 hours per 

week or 6 hours per week during the summer semester. It is required for students 

of Law, Political Science, Business Administration, and Art and Design Bachelor 

Programmes delivered in Arabic.   This course is for learners whose achievement 

in the Oxford Online Placement Test (OOPT) is 41 or higher. 

The course provides practice in reading, writing, and note taking at Intermediate 

level.  It includes academic English and study skills and a variety of reading texts 

and text types. The course is intended to improve students' skills in English 

language in order to undertake a further English credit course, ENG102, and to use 

English in their studies as necessary. 
 

 

 

ت ) ً(ENG 101  -اإلاخطلب العابم                                                                                   (ENG 102) -(8اللغت ؤلاهجلحًز

ENG102 is a credit course that runs for one semester of 15 weeks for 3 hours per 

week or 6 hours per week during the summer semester. It is required for students 

of Law, Political Science, Business Administration, and Art and Design Bachelor 

Programmes delivered in Arabic.   This course is for learners who have 

successfully completed ENG101. 

The course provides practice in reading, writing, and note taking at Upper 

Intermediate level.  It includes academic English and study skills and a variety of 

reading texts and text types. The course is intended to improve students' skills in 

English language in order to undertake a range of credit courses and to use English 

in their studies as needed. 
 

 

 

ادة الاعماٌ )ملذمت في    (BA 161ٍس

ادة ألاعماٌ، وجضوٍذ يهذف هزا اإلالشس الى  ادة ألاعماٌ. وأهمُت ٍس ادة ألاعماٌ، والششح إلاظامحن  ٍس دساظت مفهىم ٍس

ادي  ادًت جطبُلُت على وفم كىاعذ اوشاء اإلاششوع الٍش ع  ٍس ل ألافياس الى مشاَس الطلبت باإلاعاسف واإلاهاساث الالصمت لخدٍى

ماٌ ابخذاءا مً جاظِغ اإلاششوع وا خخُاس الصُغت وهزلً العمل على اهعاب الطالب اإلاهاساث الشئِعُت لشائذ الاع

ل ولغاًت اداسة العملُت وامال مع جمىحن الطلبت مً جلذًم ملترح   م والخمٍى اللاهىهُت له و الخخطُط والخىظُم والدعٍى

ىاكشها  في نهاًت اإلالشس.  فظال عً دساظت  خالث جطبُلُت  لألعماٌ الشائذة في  مملىت  لوشاء مششوع ججاسي ٍو

  .ً ًالبدٍش

 



 

 

 

 

ت: ثاهُا: ًمخطلباث الجامعت الاخخُاٍس
ً(ISL101الثلافت ؤلاظالمُت   )

ف بمفهىم الثلافت العامت والثلافت ؤلاظالمُت ، واإلافاهُم ألاظاظُت اإلاشجبطت بها ،  جدىاٌو هزه اإلاادة الخعٍش

ً الشخصُت الاظالمُت ،  والخعٍشف بالغضو الثلافي وأظالُبه وخصائصها ، ومصادسها ، ومجالتها ، ودوسها في جىٍى

ًورهش أهىاعه وجدذًذ أخطاسه على الاظالم واإلاعلمحن وظبل مىاحهتها باإلًمان والعلم واإلاعشفت وؤلاجلان

 

ً

ً

ً(ISL 102ألاخالق في ألاظالم )

ٍخ والحظاسة مياهت ألاخالق وألاعماٌ في ؤلاظالم ، والخعشف على أخالق اإلاهىت في العصش الحذًث وملاسهت رلً بالخاًس

ً.ؤلاظالمُت ، وعلى أخالق اإلاهىت ألاظاظُت والخخصصُت ، وعلى الىظائل التي حعحن على جىمُت ألاخالق اإلاهىُت

 

 

 

ً

ً(ISL 103الاظالم وكظاًا العصش   )

اللىاعذ والظىابط الششعُت والفلهُه في الخعامل مع اللظاًا اإلاعاصشة وظاهشة الغلى والخىفحر والخبذٌع واإلاعالجت 

ت وصواه الحلي والىلىد الىسكُت وهزلً هظام الحىم  الششعُت لها والحعاب الفليي واثشه في اثباث الشهىس اللمٍش

ًؤلاظالمي والذًمىكشاطُه وخىم الاظخيعاخ وصسع ألاعظاء والاحهاض.

 

 

 

ً(MAN 101ألاوعان والبِئت  )

ف بالبِئت والفشق بحن البِئت الطبُعُت والبِئت اإلاشُذة، أثًش الاصدخام ، الحشاسة  الخدظش والعمشان على البِئت الخعٍش

،الخلىث ،الظىطاء ، دوس ألاظشة والعلم وؤلاعالم في خماًت البِئت ، جأثحر البِئت على ظلىهُاث ؤلاوعان ، الخيشئت 

ت والعىامل الاكخصادًت ، اظخجزاف مىاسد البِئت. ً  ألاظٍش

 

 

 

ً(    CS 104اإلاخطلب العابم)                                                                                                   -CS 205جطبُلاث الحاظىب



This course covers the following topics: using Microsoft word for report writing, 

using Microsoft excel for creating a simple accounting sheet and using Microsoft 

access for creating a simple information system (database). 
 

 

 

ً( SOC 101علم الاحخماع)إلى مذخل 

اث الحذًثت لعلم  فه ، جطىس علم الاحخماع ، مجالث ومىاهج علم الاحخماع ، الىظٍش مفهىم علم الاحخماع وحعٍش

دساظت الظىاهش الاحخماعُت ، البىاء الاحخماعي ، دوس اإلاؤظعاث الاحخماع ، عالكت علم الاحخماع بالعلىم ألاخشي ، 

ً.  ؤلاعالمُت ، العىإلات والاهفخاح على اإلاجخمعاث ؤلاوعاهُت ، جأثحر الجماعت على الفشد وجأثحر الفشد على الجماعت

 

 

 

 

ً(SPT 101مىطىعاث خاصت  )

ً

مىطىع ؤلابذاع والخطىس واإلاىهبت  8102 -8102ًطشح ملشس مىطىعاث خاصت لهزا الفصل ألاٌو العام الجامعي 

خي إلافاهُم الخفىق العللي واإلاىهبت وؤلابذاع ، والخمحز بحن هزه اإلافاهُم ، هما ٌعخعشض  خُث ًدىاٌو الخطىس الخاٍس

أهم ؤلاججاهاث الحذًثت في الخفىق العللي واإلاىهبت وؤلابذاع ، وهزلً ًدىاٌو اإلالشس الخصائص العللُت والىفعُت 

 واإلاىهىبحن واإلابذعحن وما ًترجب عليها مً خاحاث وما ًيخج عنها مً مشىالث . هما وؤلاحخماع
ا
ُت للمخفىكحن عللُا

 واإلاىهىبحن واإلابذعحن .
ا
 ٌعخعشض دوس البِئت اإلاذسظُت في جىمُت كذساث الطلبت اإلاخفىكحن عللُا

 

 

 

ً(LIB 101مذخل الى علم اإلاىخباث   )

فُت للمادة، مجالث علم ا إلاىخباث،  أهمُت اإلاعلىماث وهظمها، اإلاىخبت ماهُتها ووظائفها، جىملت ملذمت حعٍش

فاث اإلاىخبت  خ اإلاىخباث، أشهش اإلاىخباث ؤلاظالمُت، مشاخل جطىس اإلاىخباث ؤلاظالمُت، حعٍش للمىخباث عبر العصىس، جاٍس

ن العاملحن في خلل في العصش الحذًث، اإلاىخبي ماهُخه ووظائفه، أمىاء اإلاىخباث عبر العصىس، فئاث اإلاىخبُح

، أكعام إحشاء العملُاث الفىُت )التزوٍذ(اإلاىخباث، مصادس اإلاعلىماث، اإلاىاد اإلاىخبُت، جىملت أهىاع اإلاىاد اإلاىخبُت، 

ًالحاظباث واظخخذامها في اإلاىخباثاإلاىخبت، كعم ؤلاعاسة، الذوس الاحخماعي للمىخباث، 

 

 

 

ش مهاساث الخفىحر ً(LFS 102والاجصاٌ ) جطٍى

فه ، الخفىحر ؤلابذاعي ، مهاساث الخفىحر ؤلابذاعي ، الخفىحر الىاكذ والخمُحز بحن الحلائم وآلاساء ،  مفهىم الخفىحر وحعٍش

خل اإلاشىالث بطشق إبذاعُت ، ؤلاجصاٌ وخصائصه ومشىالجه ، العالكت بحن ؤلاجصاٌ والخفىحر ، مهاساث الخأثحر 



اء وفً العشض وؤلاللاء، مهاسة خل اإلاعظالث ، مهاسة هخابت العحرة وؤلاكىاع والخفاوض ، مهاسة الاظخماع ،ؤلاصغ

ًالزاجُت وؤلاعذاد للملابلت .
 

ً

ً

ت )  ثالثا:  ً( ظاعت معخمذة وهي:80مخطلباث اليلُت ؤلاحباٍس

 

LAW 111  ًاإلاخطلب العابم )لًىحذ(ً   ًاإلاذخل إلى اللاهىًن

ت  اللاهىن وجىاولها مً خالٌ ماهُت اللاهىن وأهدافت ٌشخمل اإلالسز على كظمين زئِظُين: اللظم ألاٌو هظٍس

ف بالخم  ت الخم وجىاولها مً خالٌ الخعٍس وأكظامه وفسوعه ومصادزه وهؼاق جؼبُله، أما اللظم الثاوي فهي هظٍس

  وأهىاعه وعىاصس الخم ومصادزه ومدل الخم وخماًخه.

 

 

 

221LAW N  تجذسط باللغت  (مبادئ اللاهىن الخجاسًي ً(LAW 111اإلاخطلب العابم ) )الاهجلحًز

This introductory course in Commercial Law addresses a wide range of topics and issues which are 

essential for understanding the way the law is used to regulate business and commerce.  Topics 

include:  the principles of Commercial Law, their emergence and development, and the definition and 

scope of Commercial Law.  The course also focuses on searches of the commercial register and titles 

and encompasses the need to avoid illegal competition.  Students also learn about various kinds of 

commercial contracts with reference to their provisions and types. 

 

LAW 131  اإلاخطلب العابم ً   ًعلم ؤلاحشام والعلاب (LAW 111)ً

مت واإلاجسم واهم مىاهج واطالُب البدث في علم الاحسام للىصٌى الى  حعنى هرا اإلااده  بدزاطت علم الاحسام والجٍس

الاحسامُت واهم الاججاهاث السئِظُت الخدًثت في جفظير الظاهسة الاحسامُت، هرلً حعنى بمفهىم اطباب الظاهسة 

ت واهم اهىاع اإلاإطظاث العلابُت.  دزاطت علم العلاب، العلىباث وخصائصها واهىاعها، والخدابير الاختراٍش

 

341LAW N  ( 0اللاهىن ؤلاداسي)ً   ً اإلاخطلب العابم(252LAW N)ً

فه، وشأجه، خصائصه، مصادزه، أطاض الخىظُم ؤلادازي، أطالُبه، ًدىاٌو  ف باللاهىن ؤلادازي، حعٍس اإلالسز الخعٍس

 اليشاغ ؤلادازي، الظبؽ ؤلادازي، اإلاسافم العامت.

 



 

 

512LAW N  ( 0اللاهىن الذظخىسي             )ًًً( اإلاخطلب العابمLAW 111)ً

ت العامت   وجؼبُم كىاعده جدىاٌو هره اإلاادة دزاطت الىظٍس
ً
 ومىطىعا

ً
لللاهىن الدطخىزي والخعٍسف به لغت وشىال

ئطافت ئلى عالكخه بفسوع اللاهىن ألاخسي. ودزاطت مصادز اللاعدة الدطخىزٍت اإلاىخىبت وغير اإلاىخىبت وأهىاع 

ونهاًتها الدطاجير وػسق وطعها وطمى الدطاجير وػسق السكابت على دطخىزٍت اللىاهين ئطافت ئلى حعدًل الدطاجير 

اث والىاحباث العامت التي  ً. اإلالىماث ألاطاطُت والخلىق والخٍس وجؼبُلها وجؼىز الخُاة الدطخىزٍت في البدٍس

ني، ػبُعت هظام الخىم والعالكت بين الظلؼاث، صالخُاث ول مً اإلالً والظلؼاث  ًخظمنها الدطخىز البدٍس

عُت والخىفُرًت واللظائُت.  ألاخسي، الدشَس

 

612LAW N  تجذسط باللغت  (اللاهىن الذولي العام ً(LAW 111)اإلاخطلب العابم ً  )الاهجلحًز

The course deals with the main concepts, theories and principles of Public International Law.  It 

defines Public International Law and explores its emergence, nature, basis, sources, and its relation 

with internal laws, by focusing the light on the essential elements of State. The course deals also with 

international recognition, international treaties and the Law of the Sea. 

LAW 201  ًأظالُب البدث العلمي و اللاهىوي ً( اإلاخطلب العابمHrs 30)ً

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

 مً مسخلت الاطخعداد واخخُاز مىطىع 
ً
ًخظمً اإلالسز ئللاء هظسة عامت على البدث اللاهىوي ومفهىمه وػسكه، بدأ

 مسخلت الؼبع 
ً
البدث، مسخلت حمع اإلاصادز واإلاساحع، ومسخلت اللساءة والخأمل، مسخلت الىخابت اللاهىهُت، زم أخيرا

 واإلاىاكشت.

 

 

ت : مخطلباث الخخصص سابعا ً( ظاعت معخمذة مىصعت على الىدى الخالي:21)الاحباٍس

ت ) (ًأ ً( ظاعت معخمذة22مخطلباث الخخصص ؤلاحباٍس

ت ) (ًب  ( ظاعت معخمذة08مخطلباث الخخصص الاخخُاٍس

 

 

 

 

 



 

 

ت ) (ًأ ً( ظاعت معخمذة مىصعت والخالي:22مخطلباث الخخصص ؤلاحباٍس

 

211LAW N ًمصادس الالتزام    ً( اإلاخطلب العابمLAW 111)ً

ني وجدىاٌو في ملدمت عامت الخعٍسف باللاهىن  حعنى هره اإلاادة بدزاطت مصادز الالتزام في اللاهىن اإلادوي البدٍس

اإلادوي ومىطىعاجه اإلاخخلفت وأطع ئججاهاتها العامت، ومً زم جدىاٌو دزاطت مصادز ؤلالتزام ؤلازادًت فخدىاٌو 

به وأزواهه وشسوغ ئوعلاده وصخخه وجفظيره وآزازه وئهدالله. زم دزاطت ؤلازادة  دزاطت العلد مً خُث الخعٍسف

ت ؤلازادة اإلاىفسدة. زم بعد ذلً جدىاٌو  اإلاىفسدة همصدز عام لاللتزام، ودزاطت الىعد بالجائصة هأبسش جؼبُم لىظٍس

مظإولُت الصخص عً فعله  الدزاطت اإلاصادز الالئزادًت وأهمها على ؤلاػالق العمل غير اإلاشسوع، وذلً مً خُث

الصخص ي و/ أو عً فعل الغير ومظإولُخه الىاشئت عً ألاشُاء، زم بعد ذلً حشمل الدزاطت الفعل الىافع 

ت ؤلازساء  )ؤلازساء بال طبب( هلاعدة عامت، وهرلً دزاطت الفظالت، ودفع غير اإلاظخدم باعخبازهما جؼبُلاث لىظٍس

 دزاطت اللاهىن همصدز 
ً
 مباشس لاللتزام.بال طبب، وأخيرا

 

 

 

 

231LAW N  ًكاهىن العلىباث العام   ً( اإلاخطلب العابمLAW 131)ً

مت وأهىاعها ودساظت  ف بالجٍش ًخظمً هزا اإلالشس الخعٍشف بلاهىن العلىباث وأهذافه وجطىسه، ثم الخعٍش

ت الجضاء الجىائي علىباث وجذابحر  ت.أسوانها والاشتران فيها وأظباب إباختها، ودساظت هظٍش ًاختراٍص

ً

ً

LAW 181  عت ؤلاظالمُت ًاإلاخطلب العابم )لًىحذ(ً   اإلاذخل إلى الشَش

ف بالفله  عت الاطالمُت ،زم الخعٍس ًخظمً هرا اإلالسز الخالت اللاهىهُت عىد العسب كبل الاطالم وملازهتها بالشَس

عت وخصائصهما، ودزاطت اللىاعد الفلهُت اليلُت والجصئُت منها ، والادواز  ع والشَس الصمىُت التي مس بها الدشَس

عت الاطالمُت الاصلُت والخبعُت ، واإلالً واإلالىُت الخامت والىاكصت والعلد واهىاعه .  الاطالمي ، ومصادز الشَس

 

2LAW 21N  ًالالتزام أخيام    ً( 211اإلاخطلب العابمLAW N)ً

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :



ع، جىفُر الالتزام: الخىفُر العُني  .1 م الخعٍى لاللتزام )الاخخُازي، ؤلاحبازي( والخىفُر بملابل او بؼٍس

ع اللاهىوي( ع الاجفاقي، الخعٍى ع اللظائي، الخعٍى  )الخعٍى

 ألاوصاف اإلاعدلت آلزاز الالتزام )الشسغ وألاحل، حعدد مدل الالتزام، حعدد ػسفي الالتزام( .2

 اهخلاٌ الالتزام )خىالت الخم، خىالت الدًً( .3

م الىفاء، بما ٌعادٌ الىفاء: الىفاء بملابل، الخجدًد، الاهابت، اإلالاصت، اجداد الرمت، بغير  اهلظاء الالتزام )بؼٍس

 وفاء: الابساء، اطخدالت الخىفُر، الخلادم(.

 

 

311LAWN   ًوؤلاًجاس البُع اإلاعماةالعلىد  ً( 2اإلاخطلب العابمLAW 21N)ً

 جخيىن هره اإلاادة مً كظمين :

خظمً الخعٍسف بعلد البُع وخصائصه والخمُيز بِىه وبين العلىد ألاخسي وهُفُت اللظم  ألاٌو : علد البُع : ٍو

 بعع اهىاع 
ً
اوعلاده وازواهه وآلازاز اإلاترجبت علُه مً خُث خلىق والتزاماث ول مً البائع واإلاشتري زم أخيرا

 ع الترهت والبُع في مسض اإلاىث.البُىع مثل البُع في مسض اإلاىث وبُع الخلىق اإلاخىاشع عليها وبُ

خظمً ماهُت علد ؤلاًجاز وهُفُت اوعلاده وازباجه وآلازاز اإلاترجبت علُه مً خُث  اللظم الثاوي : علد ؤلاًجاز : ٍو

 بعع اهىاع الاًجاز مثل اًجاز الازاض ي الصزاعُت 
ً
خلىق والتزاماث ول مً اإلاإحس واإلاظخأحس واهلظاؤه واخيرا

 واًجاز الىكف.

 

 

421LAW N    ت والافالط ً(221LAW Nاإلاخطلب العابم )ً  كاهىن الششواث الخجاٍس

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

ت وبُان أهمُتها وخصائصها ، والبدث في  ًخظمً مىهج الدزاطت لهره اإلاادة ما ًلي: الخعٍسف بالشسواث الخجاٍز

الخاصت و هرلً الازوان الشيلُت لعلد الشسهت، و ألاخيام العامت للشسواث مً خُث الازوان اإلاىطىعُت العامت و 

هُفُت ئهلظاء الشسهت وجصفُتها زم هدىاٌو ألاخيام اإلاخعللت بشسهت الخظامً وشسهت الخىصُت البظُؼت وشسهت 

اإلاداصت وشسهت اإلاظاهمت العامت وشسهت اإلاظاهمت اإلالفلت والشسهت ذاث اإلاظإولُت اإلاددودة مً خُث الخأطِع 

لظاء، هما جدىاٌو اإلاادة الخعٍسف بىظام ؤلافالض ومفهىمه وخصائصه، وألاطع التي ًلىم عليها وؤلادازة وؤلاه

 ؤلافالض و شسوغ ئشهاز ؤلافالض و آزاز ؤلافالض واهتهاءه.

 

2LAW 23N  ( 0كاهىن العلىباث اللعم الخاص)  ً( 231اإلاخطلب العابمLAW N)ً

حعد هره اإلاادة دزاطت مخلدمت لبعع الجسائم اإلااطت بدم ألاوظان في الخُاة وهي حسائم اللخل بأهىاعه وظسوفه 

اإلاشددة واإلاخففت، وهرلً الجسائم اإلااطت بدله في طالمت بدهه، وهي حسائم ؤلاًراء وظسوفه اإلاشددة واإلاخففت.  



ألاخالق وآلاداب العامت والتي منها:  حسائم الصها هما جدىاٌو هره اإلاادة دزاطت أهم الجسائم الىاكعت على 

 .والاغخصاب وهخً العسض، والجسائم اإلااطت باإلعخباز

 

331LAW N  ( 8كاهىن العلىباث اللعم الخاص)  ً( 2اإلاخطلب العابمLAW 23N)ً

مت  السشىة والجسائم حعد هره اإلاادة دزاطت مخلدمت للجسائم اإلااطت بىاحباث الىظُفت العامت والتي جخظمً حٍس

مت الاخخالض والاطساز باإلااٌ العام ، وهرلً الجسائم اإلاخلت بالثلت العامت والتي جخظمً حىاًاث  اإلالخلت بها وحٍس

مت جصوٍس اإلادسزاث ، وهرلً الجسائم الىاكعت على الامىاٌ والتي جخظمً حسائم الظسكت  ُف العملت وحٍس جٍص

 خلت بهم.والاخخُاٌ وخُاهت الاماهت والجسائم اإلال

 

 

342LAW N  ( 8اللاهىن ؤلاداسي)ً   ً( 341اإلاخطلب العابمLAW N)ً

فها وعىاصسها ومعُاز جمُيزها عً غيرها مً ألاعماٌ وأزوانها وأهىاعها  ت مً خُث حعٍس ًدىاٌو اإلالسز اللسازاث ؤلاداٍز

فه وعىاصسه وػسق  ئبسامه وأهىاعه وهرلً وهفاذها وجىفريها زم نهاًتها وهرلً العلد ؤلادازي مً خُث حعٍس

طلؼاث ؤلادازة اججاه اإلاخعاكد معها والتزاماث اإلاخعاكد مع ؤلادازة ومً زم خلىق اإلاخعاكد مع مىاحهت الادازة 

 ً وأهتهاء العلد الادازي زم الىطع العام مً خُث مفهىمها وحعٍسف اإلاىظف العام خاصت في مملىت البدٍس

سوغ الخعُين في الىظُفت العامت وواحباث اإلاىظف وخلىكه وعىاصسه وػبُعت عالكت اإلاىظف بالدولت وش

وأوطاعه ومً زم خاالث اهتهاء الخدمه الىظُفُت، وهرلً ألامىاٌ العامت مً خُث ماهُتها وخصائصها 

 واطخعمالها وخماًتها.

ً

2LAW 25N  ( 8اللاهىن الذظخىسي)    ً( 1اإلاخطلب العابمLAW 25N)ً

خصائصها، والنظريات املفسرة لسيادة الدولة. دراسة أصل نشأة الدولة وأساس السلطة  أركاهنا،يتناول املقرر تعريف الدولة و 
أنواع الدول من حيث السيادة والتكوين أو الشكل.  كما يشتمل على دراسة مبدأ و فيها والنظريات اليت ظهرت لتفسري ذلك، 

 خضوع الدولة للقانون وعناصر الدولة القانونية وضماناهتا وتطبيقاهتا يف الدستور البحريين.  

وكذلك تتناول أنواع  فضاًل عن دراسة احلكومة ومدلوالهتا املختلفة وأشكال احلكومات وصورها، الدميقراطية وغري الدميقراطية،
 الدميقراطية من حيث كيفية مشاركة الشعب يف السلطات احلاكمة كالدميقراطية املباشرة والنيابية وشبه املباشرة. 

وسائل إسناد احلكم، ماهية اإلنتخاب والتكييف القانوين وطبيعته القانونية، تكوين هيئة الناخبني من خالل اإلقرتاع العام 
اإلجراءات التمهيدية لإلنتخاب وضماناته وتطبيقاهتا يف مملكة البحرين، باإلضافة إىل نظم اإلنتخاب  واإلقرتاع املقيد،

 املختلفة.



   تنظيم السلطات العامة وصور احلكومات إستناداً إىل مبدأ الفصل بني السلطات وأنظمة احلكم يف العامل.
 

  

LAW 281N  اإلاخطلبً  ًأخيام الضواج والفشكت في ؤلاظالم ( العابمLAW 181)ً

ف بعلد الصواج ووشاجه ومشسوعُخه وخىمه واهىاعه وخلىكه  م بين الصوحين  -ًخظمً هرا اإلالسز الخعٍس والخفٍس

  واكظامه وػسكه

 

 

381LAW N  ث والىصاًا والىكف ً(LAW 281Nاإلاخطلب العابم )ً   اإلاىاٍس

ث والىصاًا والىكف ،  ف باخيام اإلاىاٍز واطبابها وشسوػها واكظامها ، وهُفُت جىشَع ًخظمً هرا اإلالسز الخعٍس

 .الترهت وهفاذ الىصُت الىكف

 

312LAW N  ًكاهىن العمل والخأمُىاث الاحخماعُت ً( 2اإلاخطلب العابمLAW 21N)ً

فه واهمُخه وجؼىزه والخىظُم الدولي له  جدىاٌو هره اإلاادة دزاطت اإلابادئ العامت في كاهىن العمل مً خُث حعٍس

اطخلالله وهؼاق جؼبُله ، زم دزاطت علد العمل الفسدي مً خُث عىاصسه واوعلاده ومدجه وآزازه ، زم ومصادز 

دزاطت الخىظُم اللاهىوي لعالكاث العمل الجماعُت وال طُما اجفاكاث العمل الجماعُت والىلاباث العمالُت 

 كاهى 
ً
ت النزاعاث العمالُت الجماعُت ، هما جدىاٌو هره اإلاادة اًظا ن الخأمُىاث الاحخماعُت مع الترهيز على وحظٍى

ً )الشُخىخت ، العجص ، الىفاة ، ئصاباث العمل ،  اللىاعد الخاصت باهىاع الخأمين اإلاؼبلت في مملىت البدٍس

ل لهره الخأمُىاث(  مصادز الخمٍى

 

141LAW N  ًاللاهىن الذولي الخاص   ً( 311اإلاخطلب العابمLAW N)ً

ف  باللاهىن الدولي الخاص ومصادزه وجىاشع اللىاهين )اللاهىن اإلاخخص بدىم العالكاث ًدىاٌو هرا اإلالسز الخعٍس

( والخىُُف وؤلاخالت ومىاوع جؼبُم اللاهىن ألاحىبي وكىاعد ؤلاطىاد في ألاخىاٌ 
ً
 أحىبُا

ً
التي جخظمً عىصسا

ت، وجىاشع الاخ خصاص اللظائي الدولي مع الصخصُت وألاخىاٌ العُيُت والالتزاماث الخعاكدًت واإلاظإولُت الخلصيًر

يُت، ومظألت جىفُر ألاخيام ألاحىبُت وهرلً اللسازاث الصادزة  بُان الاخخصاص اللظائي الدولي للمداهم البدٍس

  عً مإطظاث الخدىُم ألاحىبُت.

ً

ً

422LAW N  ت ً(212LAWNاإلاخطلب العابم )ً   ًألاوساق الخجاٍس



ت مً خصائص، وظائف ، جمُيز ألاوزاق ًخظمً مىهج الدزاطت لهره اإلاادة ما ًلي:  ف باالوزاق الخجاٍز الخعٍس

ت: الىمبُالت هُفُت  ت عً ألاوزاق اإلاالُت، واللُم اإلاىلىلت وعً ألاوزاق الىلدًت. أهىاع  ألاوزاق الخجاٍز الخجاٍز

فُه ئوشائه ،هُفُت أوشاؤها ، هُفُت كبىلها ، هُفُت وفائها ، هُفُه جداولها، الامخىاع عً الىفاء، الظىد لألمس : هُ

كبىله ، هُفُه جدوله ، الىفاء والامخىاع أو عدم الىفاء.  الشًُ ئوشائه، أهىاعه، جمُيزه عً، الىمبُالت والظىد 

 .لألمس. ملابل الىفاء،  الشًُ هُفُت الىفاء به ، وجداوله، وجمُيزه عً غيره مً ألاوزاق

 

 

414LAW N  اللظاء ؤلاداسًي ً   ً( 243اإلاخطلب العابمLAW N)ً

حشخمل هره اإلاادة على دزاطت مبدأ الشسعُت، وهُفُت جؼبُله، وخظىع ؤلادازة العامت لللاهىن.  هما جدىاٌو 

ت الظلؼت  مصادز الشسعُت اإلاىخىبت وغير اإلاىخىبت، وجدىاٌو هرلً مىاشهت مبدأ الشسعُت مً خالٌ دزاطت هظٍس

ت أعماٌ  ت الظسوف الاطخثىائُت، وهظٍس ت، وهظٍس ف بأهظمت السكابت اللظائُت على الخلدًٍس الظُادة، وهرلً الخعٍس

ني، ئطافت ئلى الشسوغ  أعماٌ ؤلادازة العامت ودعىي ؤلالغاء وخصائصها وآزاز الخىم باإللغاء في اللاهىن البدٍس

الشيلُت لدعىي ؤلالغاء اإلاعسوفت بشسوغ كبٌى الدعىي، والشسوغ اإلاىطىعُت اإلاعسوفت بأطباب ؤلالغاء، ودزاطت 

ً ، وئحساءاث زفع دعىي ؤلالغاء والخىم دع ع وأطاض مظإولُت الدولت وجؼبُلاث ذلً في البدٍس ىي الخعٍى

 فيها.

 

 

 

LAW 371  بي ع الظٍش ً(413LAW Nاإلاخطلب العابم )ً  ًاإلاالُت والدشَش

م بُان هُفُت  بي اليشاغ اإلاالي للدولت. وذلً عً ػٍس ع الظٍس خصٌى الدولت ًدىاٌو ملسز اإلاالُت العامت والدشَس

عاث اإلالازهت، ومً زم  ني والدشَس ع البدٍس على مىازدها اإلاالُت وهُفُت ئهفاق هره اإلاىازد، وذلً في ئػاز الدشَس

ًخظمً اإلالسز الخعٍسف باإلاالُت العامت مً خُث: مفهىمها ،وشأتها، جؼىزها وعالكتها بالعلىم ألاخسي، هما ًدىاٌو 

فها وبُان عىاصسها وجلظُماتها اإلاخخلفت، وظاهسة جصاًد الىفلاث العامت، بالدزاطت الىفلاث العامت مً خُث:حعٍس

وطىابؽ ؤلاهفاق العام ، وجددًد آلازاز الاكخصادًت للىفلاث العامت ودوز الىفلاث العامت في جدلُم أهداف 

شسح اإلاصادز السئِظُت لإلًساداث العامت والتي جخمثل في أمالن الدولت ال عامت والسطىم الظُاطت الاكخصادًت, َو

والظسائب واللسوض العامت وؤلاصداز الىلدي الجدًد, هما ًدىاٌو بالدزاطت اإلاىاشهت العامت للدولت مً خُث: 

مسخلت الخىفُر(, وهرلً السكابت على  -مسخلت الاعخماد -الخعٍسف بها وبمبادئها ومساخلها اإلاخخلفت)مسخلت ؤلاعداد

 جىفُر اإلاىاشهت.

 

 



 

 

 

2LAW 38N  ًٌ ً(183LAW Nاإلاخطلب العابم )ً   ًالفله علم أصى

ف بماهُت علم أصٌى الفله همفسد مسهب وهعلم شسعي ، ودزاطت الخىم الشسعي  ًخظمً هرا اإلالسز الخعٍس

ت والاصىلُت واليسخ والاحتهاد  .بلظمُه الخيلُفي والىطعي ، واللىاعد اللغٍى

 

 

LAW 401 ب العملي ً(332LAWN – 2LAW41N  +ظاعت معخمذة 21اإلاخطلب العابم ) ًالخذٍس

ت التي جللىها مً خالٌ  ب الؼلبه بأخد الدوائس اللاهىهُت مً خالٌ جسحمت الافياز الىظٍس حعنى هره اإلاادة بخدٍز

دزاطت بعع اإلاىاد في اليلُت الى واكع عملي ًخجظد في الاػالع على آلُت الخعاػي والخعامل مع الدعىي مدهُت 

إدي  ت واهذ أم حىائُت.  ٍو ب واإلاخمثلت في كدزة الؼالب وججاٍز هرا الاػالع الى جدلُم الاهداف اإلابخغاة مً الخدٍز

على الخعامل مع الىص اللاهىوي مً خُث الخؼبُم العملي وئهظاب الؼالب مهازة الخعامل مع اإلاىول والدعىي 

ت البدخت الى اإلاادة ا لعملُت مً خُث واإلادىمت والخصم بما ًجعله ًخسج مً فىسه اإلاادة الاوادًمُت الىظٍس

 فُه 
ً
ب ًخم مىاكشخه فُه مىضخا س خاص بالخدٍز الخعامل والخؼبُم.  وئهظاب الؼالب اللدزة على ئعداد جلٍس

ب الري جالكاه ومدي اطخفادجه مىه .  ألاعماٌ التي جدزب عليها وهدُجت الخدٍز

 

 

4LAW 41N  ًالخىفُز الجبري والاثباث  ً( 2اإلاخطلب العابمLAW 41N)ً

ت ؤلازباث )البُاهاث( مً خالٌ بُان ماهُت الازباث وأهمُخه واإلاراهب جخظمً هره  اإلاادة ألاخيام العامت لىظٍس

اإلاخخلفت فُه، زم اللىاعد العامت في الازباث خُاد اللاض ي والخم في الازباث وعبء الازباث ومدل الازباث، زم 

 بالىخابت زم الشهادة فاللسائً وحجُت ألامس اإلا
ً
لط ي به وؤلاكساز واطخجىاب الخصىم، والُمين ػسق الازباث بدءا

ف به  خظمً الجصء الثاوي مً هرا اإلالسز ألاخيام العامت في الخىفُر الجبري والخعٍس  اإلاعاًىت والخبرة.  ٍو
ً
وأخيرا

والظلؼت التي جلىم بالخىفُر وأزوان عملُت الخىفُر اإلاىطىعُت وؤلاحسائُت زم بُان هُفُت الخىفُر على أمىاٌ 

  إلاىلىلت وغير اإلاىلىلت وهُفُت جىشَع خصُلت الخىفُر.اإلادًً ا

 

 

314LAW N  ًعلىد جأمحن وهفالت   ً( 311اإلاخطلب العابمLAW N)ً

م بين  فه وجىطُذ خصائصه اللاهىهُت وأهىاعه والخفٍس : علد الخأمين:  جبين هره اإلاادة معنى الخأمين وحعٍس
ً
أوال

الخأمين مً ألاطساز والخأمين مً ألاشخاص زم الخعٍسف بالخأمين على ألاشُاء والخأمين مً اإلاظإولُت اإلادهُت، زم 



خها وجفظيرها وملخم وزُلت  دزاطت ػسق ئبسام علد الخأمين مً الىاخُت اللاهىهُت والعملُت ووزُلت الخأمين وجاٍز

الخأمين وآزازه ودزاطت أػساف علد الخأمين )اإلاإمً، واإلاإمً له واإلاظخفُد( وئلتزاماث ول منهم والخؼس اإلاإمً 

 مىه، ومبلغ الخأمين وئهلظاء علد الخأمين وجلادمه.

: علد الىفالت:  علد الىفالت مً علىد الخأمُىا
ً
ف زاهُا ث الصخصُت، هدىاٌو دزاطت هرا العلد مً خالٌ الخعٍس

به وبُان خصائصه واإلالازهت بِىه وبين بعع العلىد ألاخسي، وهخىلى دزاطت أزوان الىفالت زم هبين آلازاز اإلاترجبت 

 جخىلى دزاطت هُفُت اهلظاء علد الىفالت.
ً
  عليها وأخيرا

 

 

2LAW 41N  ت ً(311LAW Nاإلاخطلب العابم )ً كاهىن اإلاشافعاث اإلاذهُت والخجاٍس

ت وجؼىزه ومصادزه وصلخه باللىاهين ألاخسي،  ف بلاهىن اإلاسافعاث اإلادهُت والخجاٍز جدىاٌو هره اإلاادة الخعٍس

ودزاطت الخىظُم اللظائي مً خُث حشىُل اإلاداهم دزحاث الخلاض ي، وزحاٌ اللظاء، وكىاعد الاخخصاص، 

ت الدعىي وئحساءاث الخلاض ي )ال  خصىمت( زم دزاطت ألاخيام اللظائُت وػسق الؼعً فيها.ودزاطت هظٍس

ً

 

413LAW N  )الحلىق العُيُت )ألاصلُت والخبعُت  ً( 311اإلاخطلب العابمLAW N)ً

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

اللظم ألاٌو : ًخظمً دزاطت الخلىق العُيُت ألاصلُت وهي خم اإلالىُت وخم الاهخفاع وخم ألاطخعماٌ وخم 

 وخلىق الازجفاق مً خُث مفهىم وخصائص ول خم وهُفُت اهدظابه وخماًخه واهلظائه.الظىنى 

اللظم الثاوي : ًخظمً دزاطت العُيُت الخبعُت وهي السهً الخأمُني والسهً الخُاشي وخلىق الامخُاش مً خُث 

 مفهىم ول خم وهُفُت ئوشاؤه وآزازه واهلظائه.

 

 

416LAW N   تالذعىي جطبُلاث عملُت في ً(2LAW 41Nاإلاخطلب العابم )ً      اإلاذهُت والخجاٍس

ت في كاهىوي ؤلازباث واإلاسافعاث اإلادهُت والتي جمهد للخؼبُلاث العملُت في  جدىاٌو هره اإلاادة اطترحاع اإلابادئ الىظٍس

ُم مجاٌ اللاهىهين طالفي الرهس ، ومً زم الخعسض لألخيام اللظائُت مً خُث الخعسض لخدلُلها وهُفُت الخعل

عليها وجفىُدها واإلابادئ اللاهىهُت التي أكستها ، وهُفُت ئعداد لىائذ الدعىي بمىاحهت مً ًصح اخخصامه فيها في 

ت، ئلى حاهب ؤلاخاػت بفً اإلاسافعاث أمام اإلاداهم والظير  مساخل اللظاء اإلاخخلفت ؤلابخدائُت وؤلاطخئىافُت والخمُيًز

ض الخؼبُلاث اللظائُت بشأن بعع العلىد والبُع وؤلاًجاز والخأمين في الدعىي في حىاهبها اإلاخخلفت ومً زم عس 

والخُاشة. وهرلً جددًد اإلاسهص اللاهىوي لألحىبي وعسض الخؼبُلاث اللظائُت التي جىضح الاخخصاص اللظائي 

ً ، واهدظاب الخىم ألاحىبي الصُغت الخىفُرًت.  الدولي إلاملىت البدٍس



 

 

 

332LAW N    كاهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت   ً( 331اإلاخطلب العابمLAW N)ً

ف بلاهىن ؤلاحساءاث الجىائُت وعالكخه بفسوع اللاهىن الاخسي والاهظمت الاحسائُت، ودزاطت  ًدىاٌو اإلالسز الخعٍس

ىها وشسوػها وأطباب اهلظائها، ودزاطت كىاعد الاخخصاص والبؼالن  الدعىي العمىمُت مً خُث أػسافها وجدٍس

وؤلازباث، ودزاطت ؤلاحساءاث الجىائُت خالٌ مساخل الخدسي والاطخدالٌ والخدلُم الابخدائي واإلاداهمت، ودزاطت 

 .ألاخيام الجىائُت، وػسق الؼعً فيها

ً

LAW 432N   الذعىي الجىائُتجطبُلاث عملُت في    ً( 332اإلاخطلب العابمLAW N)ً

أصول الكتابة القانونية، والعمل القضائي والضابطة القضائية وأصول اصول وفن الصياغة التشريعية كما يتناول يتناول المساق 
عداد االوراق القانونية المختمفة المحاماة ، وتطبيقات عممية في العمل القضائي  الجنائي من خالل المحاكمات التدريبية وا 

 

 

 

ت (ًب خحن:( ظاعت عخمذة ًخخاسها الطالب 08) مخطلباث الخخصص الاخخُاٍس  مً اإلاجمىعخحن الاخُاٍس

ت مجمىعت ) ً(:0كعم اخخُاٍس

 

133LAW N  خ اللاهىًن ً(LAW 111اإلاخطلب العابم )  ً   جاٍس

جخظمً هره اإلاادة دازطت أصٌى وشأة اللاعدة اللاهىهُت ومبرزاث وشىئها والىظم التي واهذ طائدة في اإلاجخمعاث 

ت وهظام خىم اللىة وغيرها مً الىظم التي واهذ طائدة آهران. زم جخعسض بعد البدائُت هىظام  الظلؼت ألابٍى

 في اللىاهين الىطعُت اإلاعاصسة، ولعل أبسش 
ً
ذلً ألهم اإلادوهاث واللىاهين اللدًمت التي وان لها جأزير واضخا

ً ، هلاهىن لبذ عشخاز وكاهىن اللىاهين اللدًمت في هرا الشأن هي اللىاهين التي واهذ طائدة في بالد ما بي ن النهٍس

 بدزاطت اللاهىن السوماوي مً خُث وشأجه وجؼىزه واإلاساخل 
ً
اٌشىىها وكاهىن خمىزابي. هما تهخم هره اإلاادة أًظا

 التي مس بها واإلاصادز التي اعخمد عليها وأهم ألاخيام التي حاء بها

ً

ً

 

623LAW N  اإلاخطلب ً    اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي( العابمNLAW261)ً



خي ومىظىزه ؤلاطالمي، هما  ف بمفهىم اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ووشأجه وجؼىزه الخاٍز ًدىاٌو هره اإلالسز الخعٍس

ًدىاٌو دزاطت مبادئه وػبُعخه اللاهىهُت ومصادزه والدعائم ألاطاطُت التي ًلىم عليها، وبُان عالكخه باللاهىن 

 الدولي لخلىق ؤلاوظان. 

هما جخظمً هره اإلاادة دزاطت الىؼاق اإلاادي لللاهىن الدولي ؤلاوظاوي مً خُث دزاطت النزاعاث الدولُت 

والداخلُت، وهرلً الىؼاق الصخص ي لهرا اللاهىن بالترهيز على ضخاًا النزاعاث اإلاظلخت وألاشخاص والظيان 

 اإلادهُين، وهرلً هؼاكه العُني. 

وطع اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي مىطع الخىفُر ودوز اللجىت الدولُت للصلُب هما جخظمً هره اإلاادة دزاطت آلُاث 

ألاخمس في هرا الشأن، واإلاظإولُت الدولُت اإلاترجبت على خسق كىاعده وألُاث وطع الجصاءاث اإلاترجبت على اهتهان 

لؼالب بالجهىد اإلابرولت أخيامه، ودوز اإلادىمت الجىائُت الدولُت في هرا ؤلاػاز، هما تهدف هره اإلاادة ئلى حعٍسف ا

ً لخىفُر أخيام اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي.    مً حاهب مملىت البدٍس

 

 

 

302LAW N  ًالاخصاء لللاهىهُحن   ً( اإلاخطلب العابمLAW 111)ً

ب وعسض ومعالجت البُاهاث. ًخظمً اإلالسز مفاهُم وأدواث  ًدىاٌو هرا اإلالسزوافت الجىاهب اإلاخعللت بجمع وجبٍى

وػسق البدث ؤلاخصائي.ًخم الترهيز علىاألمثلت الخؼبُلُت  ذاث الصلت بعمل اللاهىهُين مثل الخؼبُم على وجلىُاث 

 الجسائم وعالكتها باإلاخغيراث اإلاخمثلت باإلاظخىي اإلاعِش ي والخعللُمي والبُئي وغيرها.

 

 

 

3LAW 33N  حشائم ألامً الىطنى    ً( 231اإلاخطلب العابمLAW N)ً

مت اإلاظاض جىاٌو هره اإلاادة  دزاطت مخلدمت  الهم الجسائم اإلااطت باألمً الىػني الداخلي والخازجي والتي منها: حٍس

مت علد  مت الافعاٌ العدائُت طد دولت احىبُت، وحٍس مت افشاء الظس للجمهىز،  وحٍس بظُادة الدولت، و حٍس

مت الاعخداء على اإلالً ا مت الاخالٌ اإلاخعمد، وحٍس مت الاعخداء على صفلاث مع دولت عدوه، وحٍس و ولي العهد، وحٍس

مت حعؼُل أوامس الخيىمت. مت الاعخداء على الظلؼت، وحٍس مت الاعخداء على الظالم الاحخماعي، وحٍس  الدطخىز، وحٍس

 

 

4LAW 33N  الجشائم الاكخصادًت و الالىتروهُت  ً( 331اإلاخطلب العابمLAW N)ً

حعد هره اإلاادة دزاطت مخلدمت للىصىص اللاهىهُت الىاظمت للجسائم الاكخصادًت الالىتروهُت وػبُعتها اللاهىهُت 

وازوانها والعلىباث اإلالسزة لها. والتي جىصب على الظسكت اإلاعلىماجُت و الاطخغالٌ غير اإلاشسوع لبؼاكاث الائخمان و 



ل الال ل التزوٍس في اإلادسزاث اإلاعلىماجُت الخدٍى مت جمٍى مت غظل ألامىاٌ حٍس ىترووي غير اإلاشسوع لألمىاٌ وحٍس

 .الازهاب

 

ً

 

372LAW N  مبادئ الاكخصاد   ً ( اإلاخطلب العابمLAW 111)ً

خظمً دزاطت اإلاشيلت الاكخصادًت  ًدىاٌو اإلالسز الخعٍسف باإلافاهُم ألاطاطُت لالكخصاد الجصئي والىلي، ٍو

ت العسض والؼلب  ت وأزوانها، وهظٍس ت ؤلاهخاج، وهظٍس ت طلىن اإلاظتهلً، وهظٍس والعىامل اإلاإزسة عليها، ودزاطت هظٍس

ألاطىاق، وهرلً دزاطت اليشاغ الاكخصادي لالكخصاد اللىمي هيل، ودزاطت العالكاث التي جسبؽ اإلاخغيراث 

والاطدثماز الىلي، اليلُت في الاكخصاد مثل الىاجج اللىمي والدخل اللىمي، والاطتهالن الىلي، والادخاز الىلي، 

ف بمفهىم الىلىد والبىىن  وجؼىزها ووظائفها، هما ًدىاٌو اإلالسز ألهم اإلاشىالث الاكخصادًت  باإلطافت ئلى الخعٍس

  والىلدًت وهي مشيلت الخطخم، مشيلت الىظاد الاكخصادي ومشيلت الىظاد الخطخمي.

 

 

373LAW N  الاكخصاد العُاس ي    ً( اإلاخطلب العابمLAW 371)ً

ًدىاٌو ملسز الاكخصاد الظُاس ي الخعٍسف بعلم الاكخصاد الظُاس ي، وهرلً وشأة وجؼىز علم الاكخصاد الظُاس ي 

وعالكخه بالعلىم ألاخسي، هما ًخظمً الخعٍسف بالىظام الاكخصادي ودزاطت عىاصس الىظام الاكخصادي مً كىي 

صادًت، هما ًدىاٌو اإلالسز دزاطت الفىس ؤلاهخاج، وعالكاث ؤلاهخاج، وعالكاث الخىشَع، وأهىاع الىظم الاكخ

الاكخصادي في اإلاساخل الظابلت علي السأطمالُت )الىظام البدائي، هظام السق، والىظام ؤلاكؼاعي(، هما ًدىاٌو 

دزاطت الىظام الاكخصادي السأطمالي مً خُث عىامل وشأجه، وخصائصه ألاطاطُت، وجلُُمه، والخصائص 

، هما ًدىاٌو دزاطت الىظام الاكخصادي الاشتراوي مً خُث خصائصه، وجلُُمه، ألاطاطُت للسأطمالُت اإلاعاصسة

فه وخصائصه، وهرلً الىظام الاكخصادي ؤلاطالمي مً خُث  ودزاطت الىظام الاكخصادي اإلاخخلؽ مً خُث حعٍس

ني. ، ًدىاٌو دزاطت خالت الاكخصاد البدٍس
ً
 الخعٍسف به وخصائصه، وأخيرا

 

 

 

335LAW N  الطب الششعي     ً( 232اإلاخطلب العابمLAW N)ً

ذ، ومعاًير اإلاىث،  جىاٌو هره اإلاادة دزاطت مخلدمت الخخصاصاث الؼب الشسعي، والؼبُعت اللاهىهُت للدشٍس

 ومخغيراث الجثه مً جسطب وجُبع وجدلل، وطائل اللخل مً طمىم و اخخىاق وحسوح،  وازاز البصماث.

 



 

 

 

613LAW N  ت )جذسط اإلاىظماث الذولُت ً(612LAW Nاإلاخطلب العابم )   )باللغت الاهجلحًز

The course deals with the historical development of International Organization and the creation of 

League of Nations concerning aims, membership, and functions.  The course deals also with the 

definition of International Organization, Legal Personality, and International Employers; their 

Privileges and Immunities; and with the creation of the United Nations and its branches: General 

Assembly, Security Council, Economic and Social Council, and International Court of Justice. Finally, it 

deals with regional organizations such as: Arab League and the Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf. 

 

 

ت مجمىعت ) ً(:2كعم اخخُاٍس

 

 

 

425LAW N  اللاهىن البدشًي     ً( 221اإلاخطلب العابمLAW N)ً

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

ًدىاٌو هرا اإلالسز مىطىع اللاهىن البدسي مً خُث وشأة اللاهىن البدسي ومىطىعه ومهازاجه، ومً زم دزاطت 

ت وػسق اطخغالٌ الظفُىت واطدثمازها،  ت، والخعٍسف بأشخاص اإلاالخت البدٍس الظفُىت بىصفها أداة اإلاالخت البدٍس

ت التي جخعسض لها الظفُىت وأخيرا للخأمين ال  بدسي.والخىادر البدٍس

 

514LAW N  اللظاء الذظخىسي    ً( 2اإلاخطلب العابمLAW 25N)ً

ًدىاٌو هرا اإلالسز السكابت على دطخىزٍت اللىاهين واللىائذ وأهىاع السكابت، الظُاطُت واللظائُت، وهرلً ػسق 

ً الدعىي أمام اللظاء، أوحه السكابت على اللاهىن اإلاخالف للدطخىز، السكابت على دطخىزٍت  اللىاهين جدٍس

ً حشىُل اإلادىمت وطماهاث  واللىائذ في الىظم الدطخىزٍت اإلالازهت.  اإلادىمت الدطخىزٍت في مملىت البدٍس

يُت ومً زم احساءاث الخلاض ي امام اإلادىمت و آزاز الخىم بعدم  اعظائها، اخخصاصاث اإلادىمت الدطخىزٍت البدٍس

 .الدطخىزٍت

 



 

 

 

6LAW 42N   اإلاصشفُتكاهىن البىىن والعملُاث  ً( 221اإلاخطلب العابمLAW N)ً

ً مثل الخظاباث  ًدىاٌو هرا اإلالسز كاهىن البىىن والعملُاث اإلاصسفُت التي جلىم بها البىىن في مملىت البدٍس

ل اإلاصسفي، وغيرها مً العملُاث  اإلاصسفُت و الخظاب الجازي و الاعخماد اإلاظدىدي و الىفاالث اإلاصسفُت والخدٍى

 .ىم بها البىىن لصالح عمالءهااإلاصسفُت التي جل

 

7LAW 42N  ت ً(2LAW 41Nاإلاخطلب العابم )ً  الخدىُم فى اإلاىاد اإلاذهُت والخجاٍس

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

ت اإلاىاشعاث وبُان صىزه وأشياله، وبُان ازوان الاجفاق على الخدىُم وشسوغ  الخدىُم وىطُلت مً وطائل حظٍى

الخدىُم وجىالي ئحساءاتها، هما ًدىاٌو خىم الخدىُم مً خُث الشيل واإلاظمىن صخخه، وهُفُت ئفخخاح خصىمت 

 هُفُت جىفُر خىم الخدىُم.
ً
 وآلازاز، واخيرا

 

 

 

417LAW N  كاهىن الجيعُت وألاحاهب   ً( 411اإلاخطلب العابمLAW N)ً

ف  ت العامت للجيظُت، مً خُث حعٍس الجيظُت، وأهىاعها، وهُفُت ًدىاٌو اإلالسز في اللظم ألاٌو إلاىطىع الىظٍس

يُت لظىت  اهدظاب وفلدان الجيظُت واطتردادها في اللىاهين اإلالازهت، زم دزاطت أخيام كاهىن الجيظُت البدٍس

 وحعدًالجه. 1663

أما اإلاىطىع الثاوي مدل الدزاطت فهى مسهص ألاحاهب، مً خُث جددًد الخلىق التي ًخمخع بها ألاحىبي في مملىت 

ً، والتز   اماجه أمامها، وهُفُت دخىله اإلاملىت وما ًخؼلب ذلً مً وزائم ومظدىداث وئحساءاث.البدٍس

 

 

415LAW N  ت ً(2LAW 21Nاإلاخطلب العابم )ً     اإلالىُت الفىٍش

 جخظمً هره اإلاادة اإلاىطىعاث الخالُت :

ت ومً زم دزاطت أهمُت  .1 ت مً خُث وشأة ومفهىم وهؼاق الخلىق الفىٍس دزاطت مىطىع اإلالىُت الفىٍس

ت والاخخالف الفلهي خٌى ماهُتها.   الخلىق الفىٍس

خم اإلاإلف :  مفهىمه ، شسوغ اهدظاب وصف اإلاإلف ،جىصُف خم اإلاإلف وهى الخم الادبي والخم   .2

 اإلاالي للمإلف .



لخم اإلاإلف : مفهىمها ، عالكتها بدم اإلاإلف ، اهم اهىاعها وهي خلىق فىاوي الاداء الخلىق اإلاجاوزة  .3

 ومىخجي الدسجُالث الصىجُت وخلىق هُئاث الاذاعت.

 بساءة الاختراع : مفهىمها ، اهدظابها ، خلىق اإلالىُت في اػازها ، خماًتها. .4

فها ، شسوػها ، حسجُلها  .5  ، ملىُتها ، خماًتها.السطىم والىماذج الصىاعُت : حعٍس

 بسامج الخاطب آلالي : مدي امياهُت خماًتها في اػاز اإلالىُت الصىاعُت أو طمً خماًت خم اإلاإلف. .6

ت : اإلالصىد بها ، ػبُعتها ، شسوػها ، هظام ملىُتها ، الخماًت اللاهىهُت لها. .7  العالمت الخجاٍز

فه ، وظُفخه ، خماًخه  .العىىان الخجازي : حعٍس

 

 

429LAW N   ت الذولُت )جذسطكاهىن الخجاسة ً(221LAW Nاإلاخطلب العابم )   )باللغت الاهجلحًز

This course provides an introduction to International Commercial Law, a study of its properties, and 

introduces students to research in the standardization of International Commercial Law.  This is 

accomplished by adopting a study of the methods of standardization and the factors which have 

assisted concerned organizations to achieve their goals. The course also encompasses a 

comprehensive study of the sources of International Commercial Law and the competent individuals 

responsible for enacting the same and the International Commercial Contracts conclusion.  Study 

focus is also laid on the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 

Convention) and research in commercial arbitration. 

 

 

428LAW N  ت ت )جذسط كاهىن اإلاىافعت ومىع اإلاماسظاث الاخخياٍس ً(212LAW Nاإلاخطلب العابم )  )باللغت الاهجلحًز

This course addresses competition law and the addressing of monopolistic practices in business. 

curriculum includes:  the provisions of competition, its concept and images under the economic 

systems of capitalism, socialism and the Islamic view. Emphasis is laid on the methods of protecting 

legitimate competition, in light of the new world which is based on sectarian freedom of trade and 

trade protection, under the World Trade Liberalization agreements and free market economics which, 

in turn, are based on the use of competition to attract the widest possible audience to achieve high 

profits. 

The competition achieved through good product development, increased quality, reduced costs and 

grants and the development of efficient selling and distribution facilities, can lead to monopolistic 



tendencies and dumping, despite the levels of competition prevalent in the market. These potential 

drawbacks are also considered in the course. 

 

 

ً

ً

LAW 423  كاهىن الطاكت والعلىد البترولُت   ً( 311اإلاخطلب العابمLAW N)ً

 جخظمً هره اإلاادة ما ًلي :

وخصائصها، الخعٍسف بلاهىن الؼاكت وبُان أهمُخه وخصائصه ، والبدث في العلىد البترولُت مً خُث: مفهىمها 

 عً دزاطت ألاشياٌ 
ً
زم دزاطت آلُت ابسام هره العلىد مً خُث الشسوغ وألازوان وأػساف هره العلىد. فظال

اإلاخخلفت التي ًمىً أن جخخرها علىد البتروٌ مثل علىد الامخُاش وعلىد اإلاشازهت وعلىد اإلالاولت وعلىد اكدظام 

علىد اإلاروىزة مً خُث خلىق الؼسفين والالتزاماث اإلاترجبت على ألازباح. هما جدىاٌو دزاطت آلازاز التي جيخجها ال

عاجم ول منهما ، وهرلً حعسض للشسوغ التي كد جخظمنها هرا العلىد مً خُث فىائدها ومخاػسها. زم جدىاٌو 

ت اإلاىاشعاث التي كد جيشب بين أػساف في علىد البتروٌ.  آلالُاث التي جدبع لدظٍى
ً
 أخيرا

 

 

 

LAW 424   الخجاسة الالىتروهُتكاهىن   ً( 311اإلاخطلب العابمLAWN)ً

ف بالخجازة ؤلالىتروهُت وبُان اهمُتها اإلاتزاًدة وجمُيزها عً الخجازة في شيلها الخللُدي،  ًدىاٌو هرا اإلاظاق الخعٍس

ؤلالىترووي هما ًدىاٌو هُفُت اوعلاد العلد الالىترووي والخىكُع ؤلالىترووي وؤلازباث ؤلالىترووي ووطائل الدفع 

 .وخماًت اإلاظتهلً في العلىد ؤلالىتروهُت

 

 

 

 

 

ً

 

 
 


