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إسم المساق 

 ورمزه

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 

 توصيف المساق

LAW 100  

 المدخل للقانون

، وتشمل تعريف القاعدة القانونية وخصائصها والتفرقة بينها وبين هذا المقرر دراسة نظرية القانون يتضمن  3

، وتدرجها، تفسيرها، وتطبيقها من حيث الزمان ومن االجتماعية األخرى ن ومصادرهاعد غيرها من القوا

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

 ومحله والحماية القانونية.

LAW 103  

 مصادر االلتزام

زام سواء في ذلك المصادر اإلرادية والمصادر غير اإلرادية لاللتزام. يتناول هذا المقرر دراسة مصادر االلت  3

وكذا  به،وتشمل المصادر اإلرادية العقد بأركانه وشروط صحته ونطاقه والمسئولية المدنية عن اإلخالل 

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

LAW 105  

مبادئ القانون 

 التجاري

 وتمييزه العملتحديد مفهوم القانون التجاري، وتطوره، ومصادره، ومفهوم العمل التجاري،  يتضمن المقرر 3

المدني، وتحديد أنواع األعمال التجارية، ومفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر، وبيان الواجبات 

لتسجيل في السجل التجاري، االبتعاد عن المنافسة الغير التجارية، ا المفروضة على التاجر )مسك الدفاتر

 ، أو الرهن.المتجر بطريق البيع، أو اإليجار مشروعة(، وتحديد مفهوم المتجر، والتصرف في

LAW 202  

 أحكام االلتزام

التعويض( وحماية الضمان العام،  -ويتناول هذا المقرر أحكام االلتزام من حيث آثاره )التنفيذ العيني 3

عدم قابلية االلتزام لالنقسام( ثم انتقاله )الحوالة،  –التضامن  –وأوصاف االلتزام )الشرط واألجل 

 حق، دين ، عقد(، انقضائه بالوفاء، أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء.

LAW 208  

قانون الشركات 

 التجارية

موضوعية عامة وخاصة والشروط  يتضمن هذا المقرر التعريف بالشركة وشروط إنشائها من  شروط  3

لشكلية ، وتقسيم الشركات ، )شركات أشخاص كالتضامن وشركات أموال كالمساهمة(، وأنواع الشركات في 

قانون الشركات العماني. والشخصية المعنوية للشركة وآثارها، وأسباب انقضاء الشركات، )تصفية الشركات، 

 تحول الشركات، اندماج الشركات(

LAW 215  

 انون اإلثباتق

يحتوي هذا المقرر على دراسة المبادئ العامة في اإلثبات ، ونعني بها محله، وعبء اإلثبات ، وحياد القاضي،  3

ومدى تعلق قواعده بالنظام العام، ثم بعد ذلك أدلة اإلثبات وهي الكتابة وشهادة الشهود واإلقرار والقرائن 

 واليمين بنوعيها، والمعاينة والخبرة.

LAW 235  

قانون اإلجراءات 

 المدنية والتجارية

 

يتناول هذا المقرر المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العماني، ورجال القضاء من حيث تعيينهم  3

وضماناتهم، كما يتناول  نظرية الدعوى، وتوزيع االختصاص على جهات القضاء في السلطنة على أساس 

القضاء اإلداري والقضاء العادي ، واالختصاص النوعي والقيمي  تقسيم جهات القضاء إلى جهتين هما

والمحلي، واألوراق القضائية وكيفية تحديدها وإعالنها ، ورفع الدعوى وسيرها. كما يتناول األحكام القضائية 

 وأنواعها وكيفية إصدارها، وطرق الطعن المختلفة فيها.

LAW 241  

قانون األحوال 

 (1الشخصية )

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

األحوال الشخصية العماني( ، فيشمل الخطبة وأحكام الزواج وشروطه وأركانه، والمحرمات من النساء، 

ين الزوجين، بالنسبة للمرأة وأحكام الطالق، والخلع، والتطليق بحكم القضاء، واآلثار المترتبة على الفرقة ب

 وبالنسبة لألوالد.

LAW 312  

قانون العمل 

والتأمينات 

 االجتماعية

يحتوي هذا المقرر على تعريف عقد العمل، ونطاق تطبيقه، وإبرامه  وقيوده، وآثاره، التنظيم القانون ألوقات  3

واالشتراكات، ونطاق تطبيق قانون التأمين العمل. وتعريف التأمين االجتماعي وخصائصه وتنظيمه اإلداري، 

 التأمينات. االجتماعي، وتحديد الفئات المستفيدة منه، وكذا أنواع

LAW 320  

قانون األحوال 

 (2الشخصية )

من 282إلى  198يدرس في هذا المقرر أحكام كل من الوصية والتركات )الميراث( والواردة في المادة من 3

ماني. فيشمل أركان الوصية وشروط كل ركن ومبطالتها، وحدودها وقيودها، قانون األحوال الشخصية الع

والحقوق المتعلقة بالتركة، وأركان اإلرث، وأصناف الورثة وحقوقهم ، وذوو األرحام وميراث الغائب 

 والمفقود والحمل، والخنثى، والتخارج من التركة.



LAW 328  

 القانون البحري

تعريف القانون البحري وتطوره ومصادره و نطاق تطبيقه، مفهوم السفينة وحالتها تتضمن دراسة هذا المقرر  2

المدنية، وأسباب كسب ملكيتها والحقوق العينية التي ترد عليها، وحقوق االمتياز، الحجز على السفينة 

القطر بأنواعه، وأشخاص المالحة، وعقد إيجار السفينة، عقد نقل البضائع، ونقل األشخاص بطريق البحر، و

واإلرشاد، والبيوع البحرية ،والحوادث البحرية، التصادم البحري، والمساعدة واإلنقاذ، الخسائر البحرية 

 المشتركة، عقد التأمين البحري.

LAW 335  

األوراق التجارية 

 واإلفالس

 

عليها قانون  يتضمن هذا المقرر تحديد مفهوم األوراق التجارية، وأنواعها ووظائفها، والمبادئ التي يقوم 3

الصرف. ودراسة الكمبيالة من حيث مفهومها  وشروطها، وتداولها بالتظهير ، بأنواعه المختلفة، وأحكام 

الوفاء بالكمبيالة، والتقادم. ثم دراسة  السند لألمر من حيث شروطه ، وتداوله، واالمتناع عن الوفاء، تقادم 

طه،  وتداوله، وتقادمه، وبيان أنواع خاصة من السند لألمر. ثم تناول الشيك من حيث مفهومه، وشرو

الشيكات. ثم دراسة أحكام اإلفالس من حيث تعريفه وأنواعه، وإدارة التفليسة، والصلح الواقي من اإلفالس، 

 ورد اعتبار المفلس.

LAW 341  

العقود المسماة )البيع 

 واإليجار(

السبب(،  –المحل  –أركان انعقاد كل منهما )الرضاء يتبادل هذا المقرر عرض لعقدي البيع واإليجار من حيث  3

 وأنار كل من العقدين ويشتمل االلتزامات الناشئة عن العقدين. والتركيز على أحكام قانون اإليجار.

LAW 345  

 التنفيذ الجبري
 

المنفذ والمنفذ يتناول هذا المقرر تعريف السندات التنفيذية وأنواعها المختلفة، وأشخاص التنفيذ المتمثلة في  3

ضده وقاضي التنفيذ ، والمقومات الالزمة لبدء إجراءات التنفيذ، وأنواع الحجوز مع بيان إجراءات الحجز 

على المنقول وبيعه بالمزاد العلني،  وإجراءات الحجز على العقار وبيعه بالمزاد العلني ، وطرق االعتراض 

 ين.على الحجز وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على الدائن

LAW 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 

العينية وأهميتها، وعرض تفصيلي للرهن الرسمي والرهن الحيازي من حيث  الملكية، ثم تعريف التأمينات

 تعريفهما وانعقادهما وآثارهما، وحقوق االمتياز المختلفة.

LAW 418  

األعمال المصرفية 

 والعقود التجارية

ووديعة يتضمن هذا المقرر دراسة وديعة النقود من حيث مفهومها وأنواعها وأحكام كل منها، وآثارها.  3

األوراق المالية من حيث مفهومها وأحكامها وآثارها. وأحكام عقد إيجار الخزائن. والنقل المصرفي، واالعتماد 

البسيط، واالعتماد المستندي وأنواعه. وخطاب الضمان. والحساب الجاري، ثم دراسة األحكام العامة للعقود 

بنوعيه،  والرهن التجاري، والوكالة التجارية،  التجارية، وبيان أحكام عقد البيع التجاري، وعقد النقل

 والوكالة بالعمولة، والسمسرة.

LAW 430  

القانون الدولي 

 1-الخاص

 

يتناول المقرر دراسة الجنسية في القانون العماني، والجنسية األصلية، والجنسية المكتسبة )التجنيس،  3

وكذلك النظرية العامة لتنازع القوانين ) قواعد الزواج المختلط، االسترجاع( وزوال الجنسية العمانية  

اإلسناد، التكييف، اإلحالة( واستبعاد القانون األجنبي واجب التطبيق، األحكام الوضعية في تنازع القوانين ، 

نظام األحوال الشخصية، ونظام األموال، وااللتزامات. وتنازع االختصاص القضائي الدولي )النظرية العامة 

 في تحديد االختصاص(، وضوابط االختصاص القضائي، وتنفيذ األحكام األجنبية. وحرية الدولة

434 LAW  

القانون الدولي 

 2-الخاص

 

3 

وكذلك النظرية العامة لتنازع القوانين ) قواعد اإلسناد، التكييف، اإلحالة( واستبعاد القانون األجنبي واجب 

نظام األحوال الشخصية، ونظام األموال، وااللتزامات. وتنازع التطبيق، األحكام الوضعية في تنازع القوانين ، 

االختصاص القضائي الدولي )النظرية العامة وحرية الدولة في تحديد االختصاص(، وضوابط االختصاص 

 القضائي، وتنفيذ األحكام األجنبية.

LAW 455  

 أصول الفقه
 

المتفق عليها، واألدلة المختلف فيها، فيتناول يتضمن المقرر تعريف أصول الفقه وأهميته، وبيان األدلة  3

القرآن الكريم  كمصدر أول، من حيث تعريفه ومقاصده، وداللته على األحكام. والسنة من حيث تعريفها 

وحجيتها وتقسيماتها، واإلجماع من حيث تعريفه وأنواعه وحجيته، والقياس من ناحية تعريفه وحجيته 

ن، والمصالح المرسلة، والعرف. كما يتناول تعريف الحكم وتقسيماته، وشروط األدلة األخرى، كاالستحسا

 واأللفاظ من حيث داللتها على المعاني.

LAWS 475  

حقوق الملكية 

 الفكرية
 

يتضمن هذا المقرر دراسة الملكية الصناعية والتجارية، ويعالج فيها براءات االختراع والرسوم والنماذج  3

التجارية، والمحل التجاري والعمالء واالسم والسمعة التجارية، والملكية األدبية الصناعية، والعالمات 

والفنية، وتشمل حقوق المؤلف من حيث طبيعة حقه وسلطاته األدبية والمالية، ومدة حماية حق المؤلف، 

الت وكيفية الحماية وصورها، والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وهي حقوق فناني األداء، ومنتجي التسجي

 الصوتية، وحقوق هيئات اإلذاعة.
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LAW 326  

 قانون التحكيم
يتضمن هذا المقرر التعريف بالتحكيم التجاري واإلقليمي بشكل عام، وبيان طبيعته القانونية، والتمييز بين  2

وغيره من وسائل فض المنازعات. ثم شروط صحة اتفاق التحكيم واآلثار المترتبة عليه، وكذلك التحكيم 

هيئة التحكيم وإجراءات عملها، وصدور حكم التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق أمامها، وتنفيذ حكم 

 المحكم.

LAW 330  

 القانون الجوي

 

يتضمن هذا المقرر تعريف القانون الجوي، خصائصه ومصادره، وعقد النقل الجوي من حيث مفهومه  2

وأحكام الطائرة، وأنواع النقل الجوي، الداخلي والخارجي، وعقد النقل الجوي لألشخاص،  إثباته،وطبيعته 

دفع المسؤولية، ، وحاالت في نقل األشخاص وفي نقل البضائع ونقل البضائع، ومسؤولية الناقل الجوي

وتحديد مسؤولية الناقل الجوي في قانون التجارة العماني، واالتفاقات المتعلقة باإلعفاء من المسؤولية أو 

 التخفيف منها.

LAW 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 ما بين النهرين. وكذلك دراسة تاريخ القانون في سلطنة عمان

LAW 356  

عقد المقاولة 

 والوكالة

عما يشتبه به، ثم أركانه من تراضي ومحل يتضمن هذا المقرر تعريف عقد المقاولة وخصائصه وتمييزه  2

وسبب، وأخيراً آثاره المتمثلة في الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد المقاولة مع دراسة مستفيضة لفكرة 

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

 .العالقة بين الوكيل والموكل

LAW 436  

 عقد الكفالة
يحتوي هذا المقرر على دراسة عقد من أهم العقود المدنية في ضمان حق الدائن، ويحتوي دراسة عقد  2

الكفالة على دراسة تعريف الكفالة وخصائصها وتمييزها عن غيرها، ثم بيان أركانها )تراضي ومحل وسبب( 

اشئة عن عقد الكفالة، سواء في العالقة بين الدائن والكفيل وأخيراً آثارها المتمثلة في الحقوق وااللتزامات الن

وماله من دفوع ضده، أو في العالقة بين المدين والكفيل. وأخيراً انقضاء الكفالة بصفة أصلية أو بصفة 

 تبعية.

LAW 438  

 عقد التأمين
 

)الرضاء والمحل  يتضمن عقد التأمين دراسة تعريف العقد وخصائصه وتمييزه عن غيره، وبيان أركانه 2

والسبب( ، وآثاره ، أي الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه سواء على عاتق المؤمن أو المؤمن له ، وجزاء 

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

 .التأمين على المركبات

LAW 465  

 التشريع الجنائي

 اإلسالمي

يتضمن هذا المقرر تعريف الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، وبيان أنواع الجريمة في الفقه اإلسالمي،  2

وتقسيم العقوبات إلى حدود وتعازير وقصاص، وبيان حاالت وشروط تطبيق كل عقوبة من هذه العقوبات، 

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

LAW 469  

تاريخ التشريع 

 اإلسالمي

يتضمن هذا المقرر تعريف الشريعة اإلسالمية ، وبيان خصائصها، وعالقتها بالشرائع السابقة، والتعريف  2

ة، بالفقه اإلسالمي ، وبيان خصائصه، وبيان أدوار الفقه اإلسالمي عبر العصور المختلفة من عصر النبو

وعصر الخلفاء الراشدين، وعصر التابعين ، وعصر المدارس الفقهية مع التعريف بكل مدرسة من تلك 

 المدارس، وأسباب اختالف الفقهاء، مع بيان مصادر األحكام الشرعية.

LAW 481 

 التجارة اإللكترونية
األمان والخصوصية، والشؤون يتضمن المقرر دراسة تقنيات التجارة اإللكترونية والتي من أهم مواضيعها:  2

 القانونية واإلجتماعية، وإستخدام الويب كقاعدة بيانات.

 


