
 مقررات قسم القانون العام:

 متطلبات التخصص اإلجبارية أوالً: 
إسم 

المساق 

 ورمزه

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 

 توصيف المساق

ECON 100  

مبادئ علم 

 االقتصاد

يحتوى المقرر على بيان النظم االقتصادية المختلفة السائدة في العالم، ودور الدولة في النشاط االقتصادي  3

نظام اقتصادي، واإلنتاج من حيث  الكميات االقتصادية، ونظرية اإلنتاج، وقوانين العرض في ضوء كل 

 والطلب. وكذلك دراسة الدخل القومي وعناصره المختلفة. وأخيراً دراسة النظام النقدي.

LAW 101  

نظرية الدولة 

 ونظم الحكم

ظيفتها، وأنواع الدول، كما يدرس يدرس الطالب نظرية الدولة من حيث تعريفها ونشأتها وخصائصها وو 3

الحكومة من حيث أشكال الحكومات ووسيلة إسناد السلطة المعاصرة في الحكم، كالنظام البرلماني والنظام 

 الرئاسي ونظام حكومة الجمعية.

LAW 107  

المنظمات الدولية 

 واإلقليمية

 

من حيث تعريف المنظمة الدولية وعناصر  يتضمن مقرر هذا المقرر دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية، 3

قيامها، وكذلك أنواعها، ثم أحكام العضوية فيها وهيكلها الداخلي من حيث أجهزتها الرئيسية والفرعية ، 

وبعد ذلك التعرض للشخصية القانونية للمنظمات الدولية وما يترتب عليها من نتائج، والعالقات الخارجية 

ه القواعد على األمم المتحدة كمنظمة عالمية، ثم الجامعة العربية، ومجلس للمنظمات الدولية، وتطبيق هذ

 التعاون لدول الخليج العربي كنموذج للمنظمة إقليمية.

LAW 204  

النظام األساسي 

 لسلطنة عمان

يحتوي المقرر على دراسة المبادئ الدستورية العامة، ودراسة النظام األساسي للسلطنة من حيث التعرف  3

النظام األساسي، وفهمه وتحليله من خالل دراسة القواعد العامة، وخصائص هذا النظام، وتطور نظام على 

الحكم في السلطنة حتى إعالن النظام األساسي. والحقوق العامة للمواطنين وواجباتهم، واختصاصات رئيس 

 الدولة، ومجلس عمان، ومجلس الوزراء ، ودور السلطة القضائية.

LAW 206  

قانون الجزاء 

 )القسم العام(

 

دراسة القواعد الخاصة بمبدأ المشروعية، وتحديد نطاق تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان والمكان،  3

وتعريف الجريمة، والوقوف على أركانها، والظروف المختلفة التي قد تكتنفها مؤثرة في تكييفها أو عقوبتها، 

الجنائية لمرتكبها. العقوبة . واألحكام العامة للعقوبة، وأنواعها المختلفة،  وأسباب إباحتها، وأحكام المسئولية

و تطبيق العقوبة، ووقف التنفيذ. وانقضاء العقوبة، والتدبير االحترازي ومبدأ الشرعية، والشروط العامة 

 للتدبير االحترازي، وأنواع التدابير االحترازية . وانقضاء التدبير االضطراري.

LAW 210  

القانون الدولي 

 العام

 

يتضمن مقرر هذه المقرر تعريف القانون الدولي العام وتمييزه عن غيره من فروع القانون األخرى، وأساس  3

القوة اإللزامية لقواعد هذا القانون وتحديد مصادره، ثم أشخاص القانون الدولي وهم الدول والمنظمات 

حيث عناصر قيامها واالعتراف بها ، وكذلك أنواعها ، ثم الدولية، حيث  يتناول بشكل تفصيلي للدولة من 

 دراسة إقليم الدولة بعناصره الثالثة البري و البحري والجوي.

LAW 225  

 القانون اإلداري

 

التعريف بالقانون اإلداري، ببيان مدلوله ونشأته وتطوره ومصادره ، ونطاق تطبيقه, وتنظيم السلطة اإلدارية  3

القانوني للوظيفة العامة في عمان، والتعريف بالعمل اإلداري ، وتنظيم المرافق العامة مع شرح التنظيم 

واألموال العامة، وأساليب العمل اإلداري ، أي التصرفات اإلدارية وهي تشمل القرارات اإلدارية والعقود 

 اإلدارية واألعمال المادية.

LAW 302  

قانون الجزاء 

 )القسم الخاص(

 

الجرائم الواقعة على حياة اإلنسان وسالمته : جريمة القتل، األسباب المشددة ، األسباب  يدرس المقرر 3

المخفضة، وجريمة اإلجهاض، وجرائم اإليذاء. والجرائم الواقعة على العرض بأنواعها المختلفة، والجرائم 

اإلهانة ، كما يتناول المخلة بالحياء العام، والجرائم الواقعة على حرية األشخاص، وانتهاك حرمة منزل، و

جرائم األموال بأنواعها المختلفة ) جرائم السرقات وظروفها المشددة، جرائم االحتيال ، جرائم الشيك بدون 

 رصيد، جرائم إساءة األمانة(.

LAW 308  

 القضاء اإلداري

 

القضائية على أعمال دراسة مبدأ المشروعية ومصادره، وضمانات مبدأ المشروعية، ومعرفة أنواع الرقابة  3

اإلدارة. ودراسة دعوى اإللغاء، )مراجعة القرار اإلداري( من حيث مفهومها وخصائصها، وشروط رفع 

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

 ودراسة األحكام المنظمة لمحكمة القضاء اإلداري.



LAW 375  

المالية العامة 

والتشريعات 

 الضريبية

يحتوي هذا المقرر على تحديد ماهية المالية العامة ونشأتها، وعالقتها بالعلوم األخرى، ودراسة أنواع  3

اإليرادات العامة في الدولة، ودرجة أهميتها،  وبيان النفقات العامة في الدولة وأنواعها، والنظم الضريبية 

 التركيز على النظام الضريبي المطبق  في سلطنة عمان.المختلفة مع 

LAW 412  

قانون اإلجراءات 

 (1الجزائية )

 

لدعوى الجزائية واالدعاء العام يتناول  المقرر الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة ببيان الخصوم في ا 3

الجزائية. ودراسة الدعوى صاصاته، وقيود رفع الدعوى الجزائية، واألسباب المختلفة لسقوط الدعوى تخإو

المدنية التابعة للدعاوى الجزائية. ودراسة التحقيق األولى: إجراءات تحقق األولى، االنتداب، ضمانات 

التحقيق االبتدائي، الحبس االحتياطي، التفتيش، االستجواب،  ضبط المراسالت، قرار التصرف بالتحقيق 

 بصوره المختلفة.

LAW 447  

مناهج البحث 

 نيالقانو

يتناول المقرر تعريف مناهج البحث وأهميتها، وبيان المناهج المختلفة )المنهج االستقرائي والمنهج التحليلي  3

والمنهج الوصفي والمنهج المقارن( ، وكيفية اختيار الموضوع، وقواعد إعداد الخطة وفقاً للنظام الالتيني 

ي يجب أن يستعين بها الباحث، وإعداد قائمة والنظام األنجلوكسوني، وكيفية الرجوع إلى  المراجع الت

 المراجع، وقواعد تحرير البحث من الناحية اللغوية والمنهجية.

LAW 451  

قانون اإلجراءات 

 (2الجزائية )

 

يدرس المقرر اختصاص المحاكم )النوعي، المكاني، الشخصي(، وجرائم الجلسات، والقواعد األساسية في  3

الدعوى الجزائية)االعتراف، الشهادة، البنية الخطية، القرائن، البصمات( والحكم عمل المحاكم، وطرق إثبات 

الجزائي من حيث شروط الحكم الجزائي، واألمر الجزائي، والطعن في األحكام: المعارضة واالستئناف، 

 والطعن أمام المحكمة العليا وإعادة النظر، وتنفيذ األحكام الجزائية.

LAWS 490  

 تطبيقات عملية
 

يتضمن هذا المقرر تدريب الطالب على كيفية إعداد وصياغة العقود المختلفة،  وكتابة صحف الدعاوى  3

بأنواعها المختلفة، وكيفية إبداء الدفوع أثناء الدعوى وكذا كيفية صياغة وتسبيب األحكام. وكيفية إجراء 

ات القانونية، وتدريب الطالب على الدقة التحقيق الجنائي واإلداري،  وكيفية إعداد المرافعة الشفوية والمذكر

 في تكييف الوقائع لتطبيق القواعد القانونية عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ً  : متطلبات التخصص اإلختياريةثانيا
إسم 

المساق 

 ورمزه

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 

 توصيف المساق

LAW 334  

 اإلدارة العامة

 

من الناحية العضوية، وأهم سلطات الدولة وهي السلطة يتضمن هذا المقرر تمثيل اإلدارة العامة  2

اإلدارية من ناحية توفر الخدمات الالزمة ألفراد المجتمع، وإنجاز التنمية الشاملة في كافة المجاالت 

في المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة بصفة عامة، مما يوجب على رجل القانون أن يستوعب  نشاط 

راسة القواعد العامة التي تحكم هذا النشاط من حيث مفهوم العملية اإلدارة من الناحية الفنية ود

 اإلدارية وعناصرها وأهدافها.

LAW 352  

مصطلحات 

قانونية باللغة 

 اإلنجليزية

يتضمن هذا المقرر بعض المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية، في فروع القانون المختلفة وعلى  2

والمدني واإلداري والجنائي والدستوري وذلك من خالل دراسة بعض الخصوص في القانون التجاري 

الموضوعات واستخراج المصطلحات القانونية منها، وتدريب الطالب على إدخالها في عبارات 

 قانونية.

LAW 354  

 قوانين االستثمار
 

قطاع وخاصة في  يحتوي هذا المقرر على دراسة فرص االستثمارات المتاحة في سلطنة عمان، 2

استخراج المعادن والبترول، والزراعة والثروة السمكية، وقطاع الصناعة، والسياحة، مع بيان 

الحوافز للمستثمر كاإلعفاءات الضريبية أو األسعار المدعمة، وأخيراً ضمانات المحافظة على 

 استمرارية فرص االستثمار قائمة.

LAW 440  

علم اإلجرام 

 والعقاب

راسة أهمن النظريات العلمية في تفسير الظاهرة اإلجرامية، والسلوك اإلجرامي يتضمن هذا المقرر د 2

والعوامل المؤدية إلى ارتكاب الجريمة. باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المقرر يتناول دراسة العقوبة 

 والتدابير االحترازية، وأنواع المؤسسات العقابية ونظمها، وتصنيف المجرمين في هذه المؤسسات.

LAW 473  

قوانين حماية 

 البيئة

يتضمن هذا المقرر دراسة تحديد معنى البيئة والمقصود بالتلوث، والقواعد العامة للمحافظة على  2

البيئة ومكافحة التلوث، والحماية القانونية للمجال البيئي: التربة، الماء، الهواء، المجال األخضر. 

ت الصلبة، والتلوث الصوتي، واإلشعاعي، الذري، والمكافحة القانونية للتلوث مثل: مكافحة النفايا

 ودور الضبط اإلداري  في حماية البيئة، والجزاءات القانونية بشأن تلويث البيئة.

LAW 477  

القانون الدولي 

 للبحار
 

تتضمن دراسة هذا المقرر تعريف القانون الدولي للبحار وتطوره وخصائصه ومصادره ونطاق  2
دراسة المناطق البحرية داخل السيادة اإلقليمية وهي المياه الداخلية والمياه تطبيقه، كما تتضمن 

اإلقليمية، والمناطق التي للدولة الساحلية حقوق سيادية وهي المنطقة المتاخمة والمنطقة اإلقتصادية 
الخالصة، والجرف القاري، ويتناول المقرر دراسة المناطقة خارج السيادة اإلقليمية وهي أعالي 

بحار والمنــــــطقة )منطقة التراث اإلنساني المشترك(. كما يتضمن هذا المقرر دراسة المنازعات ال
 البحرية والبيئة البحرية.

LAW 485 

 التجارة الدولية
 

يتضمن هذا المساق الضوابط الحكومية والمؤسسات الدولية المشرفة على أعمال التجارة العالمية،  2

والصالحيات للهيئات التنظيمية األساسية في عدد من المبلدان، ويغطي  كما يتناول المساق السلطات

كذلك الرسوم واللوائح الجمركية، والملكية الفكرية، وحقوق الطبع والنشر، والعالمات التجارية، 

 وبراءات اإلختراع، وقواعد الترخيص.

 

 


