
 )القانونوصف المقررات ( 
 

 
 قم المقررر 2502101

 اسم المقرر  مبادئ  القانون
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3

 المتطلبات السابقة ال یوجد
 

یتناول ھ�ذا المق�رر: نظری�ة الق�انون: وتش�مل التعری�ف بالقاع�دة القانونی�ة وخصائص�ھا وتقس�یماتھا ، 
الزم�ان والمك�ان  أقسام القانون وفروعھ، مصادر القاع�دة القانونی�ة، نط�اق تطبی�ق الق�انون م�ن حی�ث

واألش�خاص، تفس��یر الق��انون وإلغ��اؤه. كم��ا یتن��اول نظری�ة الح��ق: وتش��مل التعری��ف ب��الحق، أنواع��ھ، 
مص��ادره، أركان��ھ، أشخاص��ھ، محل��ھ،  اس��تعمالھ، حمایت��ھ، وإثبات��ھ، م��ع األخ��ذ بع��ین االعتب��ار النظ��ام 

 القانوني والقضائي لدولة قطر.
 
 
 

 رقم المقرر 2502102
 اسم المقرر   مصادر االلتزام

 عدد الساعات  3 ساعات مكتسبة 
 المتطلبات السابقة 2502101

 
یتناول ھذا المقرر التعریف بااللتزام وعناصره، التعریف بالعقد، أركانھ، جزاء تخلف ھذه األركـان 

األحك��ام العام��ة للتص��رف  ،اب انح��الل العق��د . التص��رف االنف��رادي أو ش��روطھا، أث��ار العق��د أس��ب
ن�ص الق�انون. وذل�ك  ،العم�ل الن�افع وتطبیقات�ھ العمل غیر المشروع وتطبیقاتھ. ،االنفرادي وتطبیقاتھ

 وفقا ألحكام القانون المدني القطري والتطبیقات القضائیة في المحاكم القطریة .
 

 
 رقم المقرر 2502205

 اسم المقرر         االلتزامأحكام 
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3

 المتطلبات السابقة 2502102
   
یتن��اول ھ��ذا المق��رر التعری��ف بأحك��ام االلت��زام ( أث��ار الح��ق الشخص��ي) ووس��ائل تنفی��ذه اختی��ارا  

انتق�ال  ،األوصاف المعدلة ألثار االلتزام،الوسائل المشروعة لحمایة التنفیذ على أموال المدین،وجبرا
و ذلك وفقا ألحكام القانون المدني القط�ري و االجتھ�اد القض�ائي القط�ري  ،ام وأسباب انقضائھااللتز

 والمقارن .
 
 
 
 
 
 
 
 



 رقم المقرر 2502103
 اسم المقرر القانون الدولي العام        

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة 2502101

 
ق���رر التعری���ف بالق���انون ال���دولي الع���ام و الطبیع���ة القانونی���ة لقواع���ده و مص���ادره یش���مل ھ���ذا الم

وموضوعاتھ و العالقة بینھ وبین القانون الداخلي. كما یتناول تطبیق القانون الدولي الع�ام ف�ي وق�ت 
الس��لم والح��رب . حی��ث یتن��اول الح��دیث ع��ن مص��ادر الق��انون ال��دولي الع��ام مث��ل المعاھ��دات الدولی��ة 

ل��دولي والمب��ادئ العام��ة للق��انون وغیرھ��ا م��ن المص��ادر األخ��رى. كم��ا یع��الج ھ��ذا المق��رر والع��رف ا
بع�ض الموض�وعات الھام��ة األخ�رى مث�ل: نش��أة ال�دول و مس�ألة االعت��راف بھ�ا و حق�وق وواجب��ات 

و ك��ذلك القواع��د القانونی��ة  ،ووس��ائل تس��ویة المنازع��ات الدولی��ة ،وقواع��د المس��ئولیة الدولی��ة ،ال��دول
 لمنظمة للعالقات الدبلوماسیة و القنصلیة بین الدول.الدولیة ا

 
 

 رقم المقرر 2502201
 اسم المقرر القانون التجاري       

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة 2502101

 
 ،اریةیتناول  المقرر المبادئ األساسیة للقانون التجاري وأسباب نشأتھ وماھیة المعامالت التج

 ،واألعمال التجاریة في القانون القطري ،ومعاییر التمییز بین األعمال التجاریة واألعمال المدنیة 
وااللتزامات التي أوجبھا القانون علیھم و أھمھا  ،ثم یتناول التاجر و شروط اكتساب صفة التاجر
التجاریة كالبیع والرھن  كما یتناول بعض العقود ،مسك الدفاتر التجاریة و القید في السجل التجاري

 و الوكالة بالعمولة.
 

 رقم المقرر 2502315
) 1 (قانون المرافعات المدنیة والتجاریة    اسم المقرر 

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة 2502205

 
التعریف بقانون المرافعات، موضع قانون المرافعات من سائر فروع القانون،  -یتناول ھذا المقرر: 

النظام  -تنازع قوانین المرافعات  من حیث الزمان ومن حیث المكان.  -أنواعھ،  أقسامھ، مصادره. 
ائي في دولة قطر، نظریة الدعوى، االختصاص وأنواعھ، إجراءات المرافعات، إجراءات القض

الطعن في األحكام الصادرة عن المحاكم على اختالف درجاتھا وأنواعھا في  -الخصومة، األحكام. 
التحكیم، إجراءاتھ، حكم المحكمین، طرق  الطعن بحكم المحكمین. وذلك وفقا  -القانون القطري. 

 القضائي القطري. للنظام
 
 
 
 
 
 
 



 رقم المقرر 2502410
)2قانون المرافعات المدنیة والتجاریة (   اسم المقرر 

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة  2502315

 
الس�لطة المختص�ة ب�إجراءات التنفی�ذ (قض�اء  -عامة في أصول التنفی�ذ.المبادئ ال -یتناول ھذا المقرر:

الوس�ائل  -إجراءات التنفیذ، التنفیذ عل�ى عق�ار، التنفی�ذ عل�ى منق�ول. -الخصومة في التنفیذ. -التنفیذ).
التنفیذی��ة، الق��وة الجبری��ة ف��ي الض��غط عل��ى الم��دین، منع��ھ م��ن الس��فر، حبس��ھ،  مح��ل التنفی��ذ، الحج��ز 

إش��كالیات ومنازع��ات التنفی��ذ، النظ��ام الق��انوني،  -توزی��ع حص��یلة التنفی��ذ.  -التنفی��ذي .االحتی��اطي أو 
المب�ادئ  -یتن�اول ھ�ذا المق�رر:  .كم�ا المنازعات الموضوعیة والوقتیة .وفقا للنظام القضائي القطري

العامة في اإلثبات، عبء اإلثبات، محل اإلثبات وشروطھ، دور القاضي ف�ي اإلثب�ات، من�ع القاض�ي 
 -أدل��ة اإلثب��ات: األدل��ة الكتابی��ة (اإلس��ناد الرس��مي، اإلس��ناد الع��ادي  -م��ن الحك��م بعلم��ھ الشخص��ي. 

) ، األدل��ة غی��ر الكتابی��ة ( الش��ھادة ، الق��رائن  ، اإلق��رار  االس��تجواب ، الیم��ین إج��راءات  -العرف��ي
 المعاینة والخبرة) . وفقا للتشریعات القطریة والتطبیقات العملیة .

 
 

 رقم المقرر 2502402
 اسم المقرر القانون الدولي الخاص      

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة  2502102

 
دراسة النظریة العامة في الجنسیة والنظام القانوني القطري وعالقة قانون  -یتناول ھذا المقرر: 

قانون، من حیث تطورھا وأسس ثبوتھا وبیان طرفیھا، ومشاكل الجنسیة الجنسیة بغیره من فروع ال
القواعد العامة لمركز األجانب من حیث تاریخھ وتطوره ومفھوم الحد األدنى  -(التعدد، االنعدام..) 

لمعاملھ األجانب. ودراسة حقوق والتزامات األجانب في القانون الدولي والقانون الوطني ، وإبعاد 
 ،التكییف القانوني ،نشأة وتطور تنازع القوانین -یة وتشجیع االستثمارات  األجنبیة. األجانب وحما

و  ،باإلضافة إلى موانع تطبیق القانون األجنبي ،و قواعد اإلسناد في القانونین المقارن  والقطري
 صة.  القواعد الموضوعة لتحدید المحكمة المختصة في العالقات الدولیة الخا -خاصة النظام العام. 

 
 
 

 لمقرررقم ا 2502105
 اسم المقرر القانون الدستوري و النظم السیاسیة      

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة 2502101

 
أشكال الدول  -التعریف بالقانون الدستوري وصلتھ بفروع القانون األخرى.  -یتناول ھذا المقرر: 

 -لیب نشأتھا، وطرق انتھاء الدساتیر.أنواع الدساتیر، وأسا -وأنواع الحكومات وأنظمة الحكم. 
السلطات العامة (التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة) واختصاصاتھا والعالقة بینھا. وفقاً للنظام 

 الدستوري القطري والقانون المقارن.
 
 



 رقم المقرر 2502202
 اسم المقرر    القانون اإلداري   

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة 2502101

 
تعریف القانون اإلداري، نشأتھ ومصادره، وخصائصھ، وعالقتھ بفروع  -ا المقرر: یتناول ھذ

التنظیم اإلداري، األشخاص المعنویة العامة، المركزیة اإلداریة والالمركزیة  ،القانون األخرى.
مظاھر نشاط السلطة اإلداریة،المرفق العام، عناصره، وأنواعھ، وأسالیب  ،اإلداریة، والتفویض.

القرارات اإلداریة، أركانھا، أنواعھا، نفاذھا  ،الضبط اإلداري، أھدافھ، وأسالیبھ، وأنواعھ. إدارتھ،
و ذلك  وفقاً للتشریعات اإلداریة   ،األموال العامة، ماھیتھا، نظامھا القانوني، حمایتھا،ونھایتھا.

عام، التعریف تحدید الوظیفة العامة، مفھوم الموظف ال -یتناول ھذا المقرر  :  كمابدولة قطر.
 بالوظیفة العامة.

حقوق وواجبات  -النظام القانوني للوظیفة العامة، شروط التعیین وعالقة الموظف بالدولة.  -
النظام التأدیبي، إنھاء الرابطة الوظیفیة . وذلك وفقا ألحكام قانون الخدمة  -الموظف العام. 

 المدنیة وقانون التقاعد في دولة قطر.
 مقرركما یتناول ھذا ال

 
 

 رقم المقرر 2502203
 اسم المقرر أصول الفقھ اإلسالمي       

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة الیوجد

 
وتش�مل   ،یتناول ھذا المقرر األدلة في الفق�ھ اإلس�المي و كیفی�ة اس�تنباط الحك�م الش�رعي م�ن ال�دلیل

 -القی��اس) و المختل��ف علیھ��ا (الع��رف -اإلجم��اع  -الس��نة  -ألدل��ة المتف��ق علیھ��ا ( الق��رآن الدراس��ة ا
ق���ول الص���حابي )  ث���م یتن���اول الط���رق المختلف���ة الس���تنباط األحك���ام  -االستص���حاب –االستحس���ان 

 و تطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي. و كذلك مسألة التعارض و الترجیح  ،الشرعیة
ق اس�تنباط األحك�ام الش�رعیة ف�ي الش�ریعة مث�ل أحك�ام الع�ام والخ�اص، كما یتن�اول ھ�ذا المق�رر ط�ر

والمشترك والمطلق، والمقید واألمر وانھي، والحقیق�ة والمج�از، وھ�ي مص�طلحات تحم�ل أكث�ر م�ن 
معن�ى كم�ا ی�راه الم�ذھب الحنف�ي وأص�حاب الم�ذاھب األخ�رى، كم�ا یتن�اول أحك�ام الظ�اھر والب�اطن 

 اتھا في الفقھ االسالمي.وكذلك التعارض والترجیح وتطبیق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رقم المقرر 2502106
ائي ( القسم العام )    القانون الجن    اسم المقرر 

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة  2502101

 
التعریف بقانون العقوبات، عالقتھ بالعلوم القانونیة األخرى، تطبیق قانون  -یتناول ھذا المقرر: 

احة، الركن المادي مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، أسباب اإلب ،العقوبات من حیث الزمان والمكان
النظریة العامة للعقوبة، التعریف  -والركن المعنوي للجریمة، المسئولیة الجنائیة وموانعھا.  

بالعقوبة وتمیزھا عن غیرھا، أنواع العقوبات، أسباب تشدید وتخفیف العقوبة، انقضاء العقوبة، تنفیذ 
ئصھا، تمیزھا عن العقوبة، أنواع النظریة العامة للتدبیر االحترازي، ماھیتھا، خصا -العقوبة. 

 التدابیر االحترازیة وتطبیقھا في ضوء قانون العقوبات القطري والمقارن. 
 
 

 رقم المقرر 2502204
 اسم المقرر القانون الجنائي   ( القسم الخاص)      

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة  2502106

 
ودراسة  ،العامیتناول ھذا المقرر التعریف  بقانون العقوبات  القسم الخاص، وتمییزه عن قانون العقوبات  القسم 

األحكام القانونیة المتعلقة بجرائم األشخاص: جرائم القتل، جرائم الجرح والضرب، جریمة اإلجھاض، جرائم 
وفقا لقانون العقوبات القطري و االجتھاد القضائي  ،االعتداء على العرض، الجرائم الماسة بالشرف واالعتبار

على األموال، من حیث تفصیالتھا وأركانھا ویتناول الجرائم التالیة:  القطري. كما یتناول ھذا المقرر الجرائم الواقعة
جریمة السرقة، جریمة النصب، جریمة إعطاء شیك بدون رصید، جریمة خیانة األمانة. وفقا لقانون العقوبات 

 .القطري و االجتھاد القضائي القطري
 
 

 رقم المقرر   2502403
قانون اإلجراءات الجنائیة         اسم المقرر 

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 25  المتطلبات السابقة 02204

 
التعریف بقانون اإلجراءات الجنائیة، المبادئ األساسیة لإلجراءات الجنائیة،  -یتناول ھذا المقرر: 

ئیة من حیث المكان والزمان، مرحلة جمع االستدالالت، مرحلة تطبیق قانون اإلجراءات الجنا
حدود اختصاص  -طرق الطعن في األحكام .   -التحقیق االبتدائي، مرحلة المحاكمة الجنائیة.  

القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة. وفقا لقانون اإلجراءات الجنائیة القطري 
 ري.واالجتھاد القضائي القط

 
 

 

 

 



 رقم المقرر 502302
 اسم المقرر قانون األسرة        

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة ال یوجد

 
یتم تدریس ھذا المقرر وفقا ألحكام الفقھ اإلسالمي فیما یتعلق بالزواج و الطالق من حیث الشروط 

تھا و أنواعھا و شروطھا. و الحقوق المتصلة كذا یشمل تعریف الوصیة و مشروعی ،و اآلثار
بالمواریث و أسس توزیعھا على الورثة و مسائلھا األساسیة و دور الوصایا و المواریث في تحقیق 

 العدالة االجتماعیة في المجتمع المسلم. 
 

.  
 رقم المقرر 2502303

)         1العقود المدنیة  (    اسم المقرر 
ساعات مكتسبة   دد الساعاتع 3

 المتطلبات السابقة  2502102
 

عقد البیع،  -التعریف بالعقود المسماة والفرق بینھا وبین العقود غیر المسماة.   -یتناول ھذا المقرر: 
عقد اإلیجار،  -التعریف بعقد البیع، خصائصھ، وأركانھ، وآثاره، وأنواع خاصة من البیوع. 

كانھ،  وآثاره، وانقضاؤه. وفقا إلحكام القانون المدني التعریف بعقد اإلیجار،  وخصائصھ، وأر
 القطري واالجتھاد القضائي القطري والمقارن.

      
 
 

 رقم المقرر 2502313
 اسم المقرر          حقوق الملكیة الفكریة           
ةساعات مكتسب 3  عدد الساعات 

 لمتطلبات السابقةا   2502201
 

یشمل ھذا المقرر التعریف بحقوق الملكیة الفكریة و أھمیتھا في إطار االتفاقیات الدولیة والتشریعات 
الوطنیة قیما یتعلق بحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة و القوانین المتصلة بحمایة براءات االختراع 

ؤلف مع التركیز على التشریعات القطریة. و العالمات التجاریة و النماذج الصناعیة و حقوق الم
كما یشمل ھذا المقرر دراسة االتفاقیات الدولیة األساسیة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة كاتفاقیة 
برن و اتفاقیة باریس و قواعد منظمة التجارة العالمیة الخاصة بمدى ومدد و وسائل حمایة ھذه 

 الحقوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رقم المقرر 2502304
 اسم المقرر قانون العمل       

بةساعات مكتس 3  عدد الساعات 
 المتطلبات السابقة 2502102

 
و مصادره و استقالل قواعده و  ،یتناول ھذا المقرر المبادئ األساسیة لقانون العمل من حیث تعریفھ

والقواعد القانونیة المنظمة   ،عناصره و آثاره ،كما یتناول دراسة عقد العمل الفردي ،نطاق تطبیقھ
 یة المنازعات.و تسو ،و النقابات العمالیة ،التفاقات العمل الجماعیة

 
 رقم المقرر 2502305

 اسم المقرر     االداريالقضاء  
ساعات مكتسبة 3    عدد الساعات 

 المتطلبات السابقة 2502202
 

، و كذا مبدأ المشروعیة  من حیث  ،یتناول ھذا المقرر اختصاصات القضاء اإلداري  و درجاتھ
ونطاقھ.و الرقابة على أعمال اإلدارة، أنواعھا. و نظم الرقابة القضائیة على  مدلولھ، مصادره،

أعمال اإلدارة (القضاء الموحد، القضاء المزدوج). باإلضافة إلى دراسة قضاء اإللغاء وقضاء 
 التعویض.

 
 
 
 
 


	يتناول هذا المقرر: - التعريف بالعقود المسماة والفرق بينها وبين العقود غير المسماة.  - عقد البيع، التعريف بعقد البيع، خصائصه، وأركانه، وآثاره، وأنواع خاصة من البيوع. - عقد الإيجار، التعريف بعقد الإيجار،  وخصائصه، وأركانه،  وآثاره، وانقضاؤه. وفقا لإحكام...

