الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون العام للعام
األكاديمي 2021
 متطلبات مسار الرسالة:
أوال :تمنح درجة الماجستير في القانون العام (مسار الرسالة) بعد أن ينهي الطالب بنجاح ( )33ساعة معتمدة.
ثانيا :توزع متطلبات منح درجة الماجستير في القانون العام (مسار الرسالة) على النحو اآلتي:

أ -المساقات اإلجبارية بواقع ( )18ساعة معتمدة:

م

رقم المساق

اسم المساق

المتطلب السابق

الساعات المعتمدة

1

0103659

التشريع الجنائي اإلسالمي

ال يوجد

3

2

0602542

منهج البحث القانوني*

ال يوجد

3

3

0602531

القانون الدولي العام باللغة
اإلنجليزية مع التعمق

ال يوجد

3

4

0602511

قانون العقوبات مع التعمق

ال يوجد

3

5

0602522

القانون اإلداري مع التعمق

ال يوجد

3

6

0602521

القانون الدستوري والنظم
السياسية مع التعمق

ال يوجد

3

* يلتزم الطالب بتسجيل هذا المساق في الفصل الدراسي األول لدراسة البرنامج.

ب – المساقات االختيارية بواقع ( )6ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية- :
م

رقم المساق

اسم المساق

الساعات المعتمدة

المتطلب السابق

1

0103657

نظام الحكم في اإلسالم

ال يوجد

3

2

0602524

القانون االقتصادي والمالي مع
التعمق

ال يوجد

3

3

0602532

القانون الدولي اإلنساني مع
التعمق

ال يوجد

3

4

0602513

القانون الجنائي الدولي مع التعمق

ال يوجد

3

5

0602512

الجرائم المستحدثة مع التعمق

ال يوجد

3

6

0602523

قانون حماية البيئة مع التعمق

ال يوجد

3

ج – الرسالة العلمية:
1

الرسالة العلمية

0602500

إنجاز  %50من
المساقات المنهجية

9

الخطة االسترشادية لبرنامج الماجستير في القانون العام 2021
اسم البرنامج

الماجستير في القانون العام

الكلية

القانون

التخصص

القانون العام

القسم

تاريخ االعتماد

مكان
الدراسة
نظام
الدراسة

المرحلة

ماجستير

عدد الساعات المعتمدة

33

الرسوم

المدة الدراسية

 5-2سنوات حسب نظام الدراسة

لغة التدريس

الفصول الدراسية

الخريف و الربيع

نظام
الدراسة

 .Iالمقدمة

 .IIأهداف
البرنامج

القانون العام

المدينة الجامعية بالشارقة  +خورفكان  +كلباء
المساقات الدراسية – الرسالة العلمية
 2860درهم رسوم الساعة
المعتمدة
العربية

94380درهم رسوم الدراسة

نظام كامل – نظام جزئي

تبتغي كلية القانون من إنشاء برنامج الماجستير في القانون تحقيق ثالثة أبعاد :بعد معرفي ،وبعد تخصصي ،وبعد بحثي
هادف في مجال الدراسات القانونية ،ومتابعة أحدث النظم القانونية المقارنة ،واالستفادة من كل ما هو جديد .وهذا
يتطلب إكساب الدارسين معارف ومهارات قانونية يعمل البرنامج على تحقيقها ،وإعداد عناصر على مستوى عال من
المتخصصين في المجال القانوني ..باإلضافة إلى اإلسهام في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا
لإلشعاع الفكري والعلمي والحضاري على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية ،ورافدا ً من روافد تنمية الموارد
البشرية ،وإعداد المتخصصين
بمختلف فروع القانون من أجل تطوير المجتمع نحو األفضل والحفاظ على هويته.





تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا على اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في فروع القانون المختلفة.
تطوير حركة البحث العلمي وإثراء المعرفة في جميع فروع القانون عن الدراسات القانونية المعمقة والبحث
الجاد للوصول إلى إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
تلبية متطلبات وحاجات المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة
بتخريج باحثين قانونيين مؤهلين ومتخصصين.





تمكين الطالب المتميزين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو البكالوريوس في الشريعة والقانون من
مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
تزويد الجامعات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة بالعناصر القانونية المتخصصة القادرة على
متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية وما أوجدته من تشريعات حديثة لمواجهتها.
اإلسهام من خالل البحث العلمي المعمق في تطوير النظم القانونية القائمة بما يتالءم مع التطورات االقتصادية
واالجتماعية والعلمية.

 .IIIمتطلبات
البرنامج

يطرح برنامج الماجستير في القانون العام بمسار الرسالة فقط :

 .1تمنح درجة الماجستير في القانون العام بعد أن ينهي الطالب بنجاح ( )33ساعة معتمدة.
 .2توزع متطلبات منح درجة الماجستير في القانون العام على النحو اآلتي:
أ .المساقات اإلجبارية بواقع ( )18ساعة معتمدة وتشمل على دراسة المساقات اآلتية:

م

رقم المساق

اسم المساق

المتطلب السابق

الساعات المعتمدة

1

0103659

التشريع الجنائي اإلسالمي

ال يوجد

3

2

0602542

منهج البحث القانوني*

ال يوجد

3

3

3106025

القانون الدولي العام باللغة اإلنجليزية
مع التعمق

ال يوجد

3

4

5110602

قانون العقوبات مع التعمق

ال يوجد

3

5

2206025

القانون اإلداري مع التعمق

ال يوجد

3

6

2106025

القانون الدستوري والنظم السياسية
مع التعمق

ال يوجد

3

* يلتزم الطالب بتسجيل هذا المساق في الفصل الدراسي األول لدراسة البرنامج.

ب .المساقات االختيارية بواقع ( )6ساعات معتمدة وتشمل على دراسة المساقات اآلتية يختارها الطالب من
المساقات التالية:

المتطلب السابق

الساعات المعتمدة

3

م

رقم المساق

اسم المساق

1

0103657

نظام الحكم في اإلسالم

ال يوجد

2

2406025

القانون االقتصادي والمالي مع
التعمق

ال يوجد

3

3

3206025

القانون الدولي اإلنساني مع التعمق

ال يوجد

3

4

1306025

القانون الجنائي الدولي مع التعمق

ال يوجد

3

5

1206025

الجرائم المستحدثة مع التعمق

ال يوجد

3

6

2306025

قانون حماية البيئة مع التعمق

ال يوجد

3

ج .الرسالة العلمية ( )0602500بواقع ( )9ساعات معتمدة
يسجل الطالب موضوع الرسالة العلمية في أحد تخصصات القانون العام بعد أن ينجز بنجاح  %50من المساقات
المنهجية:

.IVمتطلبات
القبول الخاصة
بالبرنامج

انظر شروط وأسس القبول على الرابط:
) (http://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/gs/master/Pages/ar.aspx

السنة األولى
فصل الربيع

فصل الخريف
رقم المساق

الفصل
اسم المساق المطروح
فيه المساق

منهج
 0602542البحث
القانوني

الخريف

القانون
الدستوري
 0602521والنظم
السياسية
مع التعمق

الخريف

الساعات
المعتمدة

رقم المساق

اسم
المساق

قانون
العقوبات
0602511
مع
التعمق

3

3

مساق
اختياري

-

الفصل المطروح فيه
المساق

الربيع

الساعات
المعتمدة

3

3

الربيع

السنة الثانية
 .Vالخطة
الدراسية
المقترحة

فصل الخريف
رقم المساق

فصل الربيع
اسم المساق

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
رقم المساق
المعتمدة

القانون الدولي
العام باللغة
0602531
اإلنجليزية مع
التعمق

الربيع

3

الخريف

3

 0602500الرسالة العلمية

الربيع

3

الخريف

3

-

-

-

القانون اإلداري
0602522
مع التعمق

الخريف

3

التشريع الجنائي
0103659
اإلسالمي
-

مساق اختياري

اسم المساق

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
المعتمدة

-

السنة الثالثة
فصل الخريف
رقم المساق

فصل الربيع
اسم المساق

 0602500الرسالة العلمية

الفصل
المطروح فيه
المساق
الخريف

الساعات
رقم المساق
المعتمدة
3

اسم المساق

 0602500الرسالة العلمية

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
المعتمدة

الربيع

3

المساقات اإلجبارية

 0103659التشريع الجنائي اإلسالمي

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتضمن دراسة أركان الجريمة وفلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية دراسة معمقة مقارنة بالقانون
الجنائي الوضعي.
ب -المنهج الخاص  :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التشريع الجنائي اإلسالمي مثل  :السرقة
والقتل والحرابة والبغي من حيث أركان الجريمة والمسؤولية الجنائية والعقوبة وكيفية تنفيذها ومسقطات الحد
والقصاص ،وأحكام الدية والكفارة.

 0602542منهج البحث القانوني

 .Iوصف المساقات

 3.00س.م

يشمل هذا المساق دراسة الجانب النظري والتطبيقي لمناهج البحث القانوني ،بحيث يتضمن عرضا ً معمقا ً
ألصول البحث القانوني ،تحديد األصول الدقيقة للبحث العلمي التي يتعين على الباحث مراعاتها من حيث
الشكل والموضوع واحترام أخالقياته ،وتحديد آلية البحث في المصادر و المراجع واستخالص األفكار منها
واإلشارة الدقيقة إليها ،وكيفية إعداد الخطة األساسية للبحث وتفصيالتها ومنهجها ،وأصول الصياغة
القانونية ،و استخالص النتائج وعرض التوصيات ،وتحديد كيفية كتابة الرسائل العلمية للدراسات العليا،
وأصول النشر العلمي لألبحاث العلمية والمجالت العلمية المحكمة المصنفة للنشر ،وأخيرا ً متابعة التطبيق
العملي للطالب لكل من هذه الجوانب .وتدريب الطالب على كتابة األبحاث القانونية الرصينة وفقا للمناهج
القانونية السليمة وعرضها ومناقشتها أمام زمالئه.

 3106025القانون الدولي العام باللغة اإلنجليزية مع التعمق

 3.00س.م

أ  -المنهج العام :يتضمن التعريف بالقانون الدولي العام ،مصادره ،أشخاصه ،وباألخص الدولة ،عناصرها ،أنواعها،
أهليتها واالعتراف بها ،العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،وسائل اكتساب السيادة على اإلقليم ،المناطق البحرية
الخاضعة لسيادة الدولة أو التي تمارس عليها اختصاصات محددة وتسوية المنازعات الدولية.
ب -المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي العام مثل  :المسئولية
الدولية ،الحصانات الدبلوماسية ،اختصاصات محكمة العدل الدولية ،الحماية الدولية للبيئة ،استغالل المنطقة
االقتصادية الخالصة في قانون البحار ،المنظمات الدولية غير الحكومية.

 0602511قانون العقوبات مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتناول هذ المساق دراسة النظرية العامة للجريمة ،المسؤولية الجنائية :شروطها وموانعها ،والنظرية
العامة للجزاء الجنائي.
ب -المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة ومقارنة لموضوع أو أكثر من موضوعات قانون العقوبات ومنها :مبدأ
الشرعية ،النموذج القانوني للجريمة ،الركن المعنوي للجريمة ،المشاركة اإلجرامية ،الشروع في الجريمة ،أسباب
اإلباحة وموانع المسؤولية الجنائية ،مبدأ تفريد العقاب ،كما يتضمن دراسة جريمة أو أكثر من الجرائم التي نص عليها
المشرع في قانون العقوبات .على أن يتولى مدرس المساق تحديد الموضوعات التي ستتم دراستها في بداية الفصل
الدراسي
أ.

 2206025القانون اإلداري مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتضمن دراسة المبادئ العامة للقانون اإلداري ،التنظيم اإلداري المركزي والالمركزي وتطبيقاته في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الضبط اإلداري ،المرافق العامة ،وسائل اإلدارة العامة ،الوظيفة العامة ،األموال
العامة ،القرارات اإلدارية ،العقود اإلدارية ،والرقابة القضائية واإلدارية والمالية على أعمال اإلدارة.
ب  -المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون اإلداري مثل :التعبير عن اإلرادة
في العقد اإلداري ،الضبط اإلداري ،السلطة التقديرية لإلدارة ،التأديب الوظيفي ،بطالن القرار اإلداري ،الرقابة
الرئاسية اإلدارية ،والرقابة المالية.

 2106025القانون الدستوري والنظم السياسية مع التعمق

 3.00س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة ،والنظام الدستوري لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والحقوق والحريات العامة.
المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدستوري مثل :مبدأ الفصل بين
السلطات ،الرقابة على دستورية القوانين ،نماذج دستورية ألنظمة الحكم ،نماذج من الحقوق والحريات العامة.

المساقات االختيارية

 0103657نظام الحكم في اإلسالم

 3.00س.م

المنهج العام :يتضمن هذا المنهج عرض ألهم أسس وقواعد وطبيعة نظام الحكم في اإلسالم وشكل النظام السياسي
للدولة اإلسالمية وعناصرها وعالقة السلطات ببعضها مقارنة بالنظم السياسية الوضعية والتشريعات الدستورية
المعاصرة.
المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات النظام اإلسالمي( :الشورى والديمقراطية ،
مسؤولية الحاكم ورقابة األمة و األقليات غير المسلمة في إطار الدولة اإلسالمية) مقارنة مع القانون الدستوري.

 2406025القانون االقتصادي والمالي مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتضمن المساق عرض عام وموجز ألهم األسس والمبادئ المتعلقة بالنفقات العامة
واإليرادات العامة السيما الضرائب وقواعد الميزانية العامة وأهم سمات التشريعات االقتصادية والمالية.
ب -المنهج الخاص  :ويتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من الموضوعات التالية  :قانون الميزانية
والقواعد المالية التي تنظم ميزانية دولة اإلمارات العربية المتحدة ،القوانين المنظمة للمناطق الحرة ،القوانين
الجمركية والضريبية ،القواعد المنظمة للتجارة الدولية حسبما حددتها منظمة التجارة الدولية ، ،االتفاقات
الدولية في مجال التجارة الدولية واالستثمارات عابرة الجنسية ،قوانين مكافحة االحتكار وحماية المستهلك،
القوانين المنظمة للمصرف المركزي والمصارف التجارية ،القوانين المنظمة لسوق األوراق المالية
(البورصة) وتداول األوراق المالية.

 3206025القانون الدولي اإلنساني مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتضمن التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ،وتصنيف النزاعات المسلحة ،وحماية المدنيين
واألعيان المدنية ،واألسرى ،والمنازعات المسلحة غير الدولية ،وأساليب ووسائل القتال ،ومبدأ حظر
استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولية المعاصرة ،مع اإلشارة إلى تطور مفهوم النزاع الدولي المسلح
والمجهودات الدولية المبذولة الحتواء مختلف أشكال استخدام القوة المسلح ،وآليات تنفيذ القانون الدولي
اإلنساني.
ب  -المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي اإلنساني مثل:
القواعد العرفية الدولية المتعلقة بحماية ضحايا الحرب كما تم تقنينها وتطويرها في اتفاقيات جنيف األربع
عام  ، 1949تطور فكرة النزاع الدولي المسلح ،جرائم الحرب.

 1306025القانون الجنائي الدولي مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام  :يتضمن دراسة ماهية القانون الجنائي الدولي ومصادره ،الجريمة الدولية وخصائصها ،والتمييز بينها
وبين الجريمة ذات الطابع الدولي ،المسؤولية الجنائية الدولية،المحكمة الجنائية الدولية وتشكيلها.
ب  -المنهج الخاص  :ويتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الجنائي الدولي ومن ذلك على
سبيل المثال :أركان الجريمة الدولية ،أسباب االباحة وموانع العقاب وصور العقاب في القانون الجنائي الدولي ،وجرائم
خطف وسائل النقل الدولية ،جريمة أخذ الرهائن ،جريمة االتجار في الرقيق االبيض ،جرائم الحرب ،كما تتناول
الدراسة االجراءات الجنائية وكيفية تنفيذ االحكام في مجال القانون الجنائي الدولي.
أ.

 1206025الجرائم المستحدثة مع التعمق

 3.00س.م

المنهج العام :يتناول مفهوم الجرائم المستحدثة وطبيعتها وخصائصها وأنواعها وكيفية التصدي القانوني لها،
والعالقة بين القوانين العقابية الخاصة التي غالبا ً ما يصدرها المشرع لمواجهة الجرائم المستحدثة ،وقانون
العقوبات.
المنهج الخاص :يتناول دراسة معمقة ومقارنة لنوع أو أكثر من الجرائم المستحدثة التي خصص لها المشرع
االتحادي قوانين عقابية خاصة ومنها :قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر ،قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،قانون المسؤولية الطبية االتحادي ،قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية ،قانون حقوق الطفل
(وديمة)؛ على أن يحدد مدرس المساق في بداية الفصل الدراسي اثنين على األكثر من القوانين المشار
إليها لمناقشة موضوعاتها بصورة معمقة ومقارنة أثناء المحاضرات.

 2306025قانون حماية البيئة مع التعمق

 3.00س.م

أ -المنهج العام :يتضمن التعريف بقانون حماية البيئة ،عناصر البيئة التي يحميها القانون :البيئة البرية ،البيئة
المائية والبيئة الجوية ،الجهات العامة التي تشرف على حماية البيئة ،دور الجهات غير الحكومية في هذا
المجال ،الحماية اإلدارية والجنائية للبيئة ،سلطات الضبط العاملة في مجال حماية البيئة.
ب -المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات قانون حماية البيئة مثل :حماية
البيئة البحرية والبرية والجوية من التلوث ،تشريعات حماية التنوع البيئي والتلوث باإلشعاع النووي.

