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 كليةالعميد  كلمة
 

بجهههةد ههه   الحقيق في كليههه   بكم أو ن حهههب  سهههههههههههههه ي   إنهههم لدو عياعي أعزائي الطالب 
حييي  يأو دليئ  بةلنشهههههةط يال في الكلي لدي   الت كمي نتدني او تكيو  حلتالسهههههلطةو  ةبي  

يئ  ب يسههههههههههههههيل لو تتةني الكلي  في تيفي  ،دتديزأكةعيدي  في النهةي  بإنجةز كمعي تكلل جه
 .ي العيللالنضدةم ألسياق ال دل الدحلي  ي تكم ئتهيتسةعع في  عةلي  الجيعةأكةعيدي  

عو كلي  الحقيق لقع سههههههههههه ينة في إلا العليل إل  يضهههههههههههم كل دة يهم الطةلب دو د ليدة  
 لدي  ال هة ي يدهة يلغ  التع ي  ياأل سههههههههههههههةمابتعاء دو نشههههههههههههههرتهة ي  يتهة ي سههههههههههههههةلتهة يأإعاف

  تغطي كهههةفههه  د ليدهههة الهههعليهههل   ال لديههه  التي تدنحههههة. كدهههة ييف  الديجيعة فيههههة يالهههع جههه
 مدسههههههههههههههي ت طيالبهة   فتهة يالتقيع د الطةلب التنظيدي  الي يجب عليالجيانب األكةعيدي  ي 

  الخطي  ي ياأل سهههههههههههههههةم األكهةعيديه ةدج األكهةعيدنهالب   ، كد ليدهة  عوكهةعيديه  في الكليه األ
 م نظههةي   األكههةعيديهه الليائحي  ةلنظههةمبهه كدههة يقههعم ت  يل، تيصههههههههههههههيل الدق  ا ي  الههع اسههههههههههههههيهه 
كدة تط  نة  .الجةد  ي  التخ ج يالخعدة  التي تقعدهة الكلي دتطلبة  ي  التقييمي  االختبة ا 

طةلب ينظ ا ألإدي  د  ف  اللكلي  بحسههب لالدسههة ة  يال(صههيل .  اسههي  لفيم إل  الخط  الع
لا جةنبة دو إلا الكتيب له بةليظةئل التي يدكو أو يشههههههههههغلهة ب ع التخ ج فقع خصههههههههههصههههههههههنة

يحتي  الكتيب عل  يصهههههههههههههل الدسهههههههههههههة ة  الع اسهههههههههههههي  الدط يح  في الكلي ، كدة  .الغ ض
كتيب. يدو أجل تسههههههيل خصهههههصهههههنة أيضهههههة دسهههههةح  للنشهههههةط الطالبي في صههههه(حة  إلا ال

اليصهههههههههههيل لكةف  الديظ(يو في الكلي  دو إعا ييو يأكةعيدييو أف عنة ب ض الصههههههههههه(حة  في 
 نهةي  إلا العليل برسدةء إ الء الديظ(يو يالب يع اإللكت يني الخةص بكل ياحع دنهم.

 د.راشد بن حمد البلوشي                                                                                                                                                        

 عميد الكلية        
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 األهداف و: النشأة، الرسالة كلية الحقوق 

عشهههههههههههههه يو تكيو كلي  الحقيق  ع أكدل  ثالث ي  2020تة يخ كتةب  إلا التق ي  دةيي  عنع
ل(ضهههههههههي يبيلهة ايتقت ب دو األحت(ةل بي عةدة دو ال طةء ياالبعاع في دجةل الحقل القةنيني 

سههلطةني   م  م بد سههيم1997دةيي  28فقع ترسههسهه  كلي  الحقيق  ي   عةدة . 25األيل ل
عفهة كةو إاليطي  ي  يف القةنيوبةسهههههههم كلي  الشههههههه ي   ي  أيال دسهههههههي تهة  عأي ع ب ،م 26/97

 الدتخصصيو يالبةحثيو في ديةعيو الع اسة  الش عي  يالقةنيني .أجيةل دو إععاع 
طةلبة يطةلب  لل ةم الع اسههي  120ال(يج األيل دو الطلب  الدقبيليو يعععإم اسههتقبل  الكلي  

إه  1418ن  جدةعى األيل  س 19م. يبعأ  الع اس  في ال(صل األيل ييم السب  97/98
يتم افتتةح الكلي  تح   عةي  صههههةحب السههههدي السههههيع/ فيصههههل بو  م،20/9/1997الديافق 

إه 1418شهههههه بةو 7ي يالثقةف ، في ييم األحع علي بو فيصههههههل دل سهههههه يع يزي  الت اث القيد
م صهههههههههههههههع  الد سههههههههههههههيم السههههههههههههههلطههةني   م 22/6/2005يبتههة يخ  م. 7/12/1997الديافق 

 -يقكلي  الحق-م الل  يقضههههههي بتغيي  دسههههههد  الكلي  لالشهههههه ي   يالقةنيو  إل  55/2005
م ينقههل تب يتهههة إل  جههةد هه  السههههههههههههههلطههةو  ههةبي  2005/2006اعتبههة ا دو ال ههةم الجههةد ي 

 ة ا دو تة يخ اكتدةل الدنشآ  الخةص  بهة في الح م الجةد ي .اعتب
م الل  يقضهههههههي بنقل تب ي  38/2006يفي ال ةم الالحق صهههههههع  الد سهههههههيم السهههههههلطةني   م 

في دكةنهة دم بقةئهة  م ،2006/2007اعتبة ا دو بعاي  ال ةم الع اسههي  الكلي  إل  الجةد  
ي في ح م جةد   السههههههههههههههلطةو  ةبي  في ال ةم ثم تم نقلهة الحقة إل  دكةنهة الحةل بةليطي .
ح ب نةدج ي سيل تط  القةنيو  ي الدةجستي  في بكةلي يي ال جي . تقعم الكلي  ب نةد2012

 العكتي اه في القةنيو في الدستقبل الق يب .
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 College’s Vision رؤية الكلية   

ي لدستيييو الدحلالتديز في الب ادج األكةعيدي  يالبحث ال لدي يخعد  الدجتدم عل  ا
 .يالعيلي

    College’s Mission   رسالة الكلية

تس ي الكلي  للتديز في ب ادجهة ل فع الدجتدم بدخ جة  دزيعة بدهة ا  النقع يالتحليل 
 يالبحث ال لدي

 College’s Objectives الكليةأهداف 

النظ    لترسي يزيع ب نةدج البكةلي يي  الطالب بدة يلزدهم في دهن  القةنيو دو خالل ا
 كدة يتم جنب دم التطبيق ال دلي. الدتيو للد(ةإيم القةنيني  يالت(كي  القةنيني جنبًة إل 

تزييع الطالب بةلدهة ا  األكةعيدي  يال دلي  الالزد ، يالتع يب الدهني لبعء دزايل  دهن  
تهة، فإو للتحقيق  سةفي  التخ ج دو الكلي . ي القةنيو في سلطن  عدةو يالدنطق  ال  بي  

 األإعال التةلي : تحقيق  كلي  الحقيق تضم نصب أعينهة 
تزييع سيق ال دل الدحلي، اإل ليدي يالعيلي بك(ةءا   ةنيني  د إل  لل دل في كةف  .1

 الدجةال  القةنيني .
 اال تقةء بدستيى البحث ال لدي يت زيزه بدة يخعم الدجتدم ال دةني..2
طة  الد إال   اتسةق أإعال يدخ جة  الب نةدج.3 األكةعيدي دم سدة  الخ يجيو يا 

 اليطني .
 .اكسةب الطةلب الدهة ا  ال(ك ي  يالتقني  يدهة ا  التياصل يالت ليم الدستد .4
 .ت زيز القيم اليطني  ياألخال ي  يالدهني  لعى طةلب القةنيو.6
 .لب نةدج و ات زيز الجةنب ال دلي للد  ف  القةنيني  النظ ي  التي اكتسبهة الطالب د.7
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 .تدكيو الطالب دو اععاع بحيث علدي   ةنيني  يفقة لدنهجية  البحث ال لدي.8
  Intended Learning Outcomes (ILOs) مخرجات البرنامج المستهدفة

اكتسةب الطالب ال لم يالد  ف  يالدهة ا  التي تسدح لهم بددة س  دختلل صي   .1
 .الدهو ياليظةئل القةنيني 

بيق ة كةو القةنيو الياجب التطعلي تنةيل كةف  الدسةئل القةنيني  أي ع ة الخ يجيو  .2
 .ل  الد  يض ئد ةإعة العيلي  السة ي  عل  الدسال أي

 .زي ي  بةللغتيو ال  بي  ياالنجلي ع ة الخ يجيو علي تنةيل كةف  الدسةئل القةنين .3
 .لقةنينيا اظهة  الدقع ة في إدكةني  استخعام التقنية  الحعيث  في البحث ال لدي .4
 .اظهة  الدقع ة عل  تطبيق الد ةيي  الدهني  ياألخال ي  .5
 .القع ة عل  القيةعة يتحدل الدسئيلي  .6

       College’s Valuesقيم الكلية

 .النزاإ : يت ني األدةن  ياليفةء بةل هع 
 .الديضيعي : يت ني الب ع عو الهيى يالدصةلح الشخصي  
 .ي " عنع االختاللالتنيع الثقةفي: يجيإ ه احت ام "الغ 
 .الدسةياة: يت ني الد ةدل  الياحعة للد اكز الدتدةثل  

 الجةد   يالكلي  يم ي أإعال ي   سةل   ي  ي الت ابط بيو  : 1جعيل   م ل
 كلي  الجقيق جةد   السلطةو  ةبي  البنع

 
 الرؤية

أو تتبههيأ الجةد هه  دكةنهه  عيليهه  دتديههزة ي(ةخهه  
يبحيثهههة ال لديهه  يخعدةتهههة  بجههيعة خ يجيهههة

 خ دكةنتهههة ؛ لتصبح بي الدجتد يهه ، يأو ت سهه
  دههةوبالخب ة 

التديز في الب ادج األكةعيدي  
يالبحث ال لدي يخعد  الدجتدم 
 عل  الدستيييو الدحلي يالعيلي.
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 الرسالة

ال يههةعة فههي الت ليههم يالت لههم يالبحههث ال لدههي 
خعدهه  الدجتدههم، دههو خههةل ت زيههز ياالبتههكة  ي 

دبههةعئ التحليههل ال لدههي يالت(كيهه  اإلبعاعههي 
ج الد  فهه  يتطيي إههة يالدشههة ك  فههي إنتههة

يالت(ةعههل دههم الدجتد يههو الدحلههي ، ينشهه إة
 يالعيلههي

تس ي الكلي  للتديز في ب ادجهة 
ل فع الدجتدم بدخ جة  دزيعة 

نقع يالتحليل يالبحث بدهة ا  ال
 .ال لدي

 
 
 
 
 

 األهداف

 أيال: في دجةل الت ليم ال ةليً 
إعههعاع أجيههةل جةد يهه  ت ههي ت اثهههة الحضههة   •

ياإلسههةدي يتحهه ص علهه  ت سههيخ إيدةنهههة بههةهلل 
 ييالئهههة لليطههو يالسههلطةو. 

 إعههعاع الشههبةب ال دةنههي الدتدتههم• 
 ييههم، الح يههص علهه  االلتههزام ً بةلنهههجبةلخلههق الق

ال لدههي، يترإيلههم أكةعيديههة يت ييههعه االعتدههةع 
علهه  الن(هه ً يفنيههة ياالسههت عاع الدسههتد  لخعدهه  

 اليطههو. 
إعههعاع الشههبةب ال دةنههي القههةع  علهه  اإلبههعاع • 

 هةة. ياالبتههكة  يالت لههم اللاتههي دههعى الحيه

تزييههع الدجتدههم ال دةنههي بةالختصةصييو • 
يالخبهه اء فههي دختلههل الدجههةال  دههم د اعةة 
االحتيةجههة  الدتطههي ة لسههيق ال دههل، يللههك فههي 
  إطههة  سيةسهه  العيلهه  لتنديهه  الدههيا ع البشهه ي .

التجعيههع الدسههتد  لل دليهه  الت ليديهه  علهه  • 
هتيى الع جهه  الجةد يهه  األيلهه  يالع اسههة  دسه

 .ال ليههة

  تزييع سيق ال دل
الدحلي، اإل ليدي 
يالعيلي بك(ةءا  

 ةنيني  د إل  لل دل 
في كةف  الدجةال  

 القةنيني .
  اال تقةء بدستيى

البحث ال لدي يت زيزه 
بدة يخعم الدجتدم 

 ال دةني.
 اتسةق أإعال 

يدخ جة  الب نةدج 
األكةعيدي دم سدة  

طة   الخ يجيو يا 
  إال  اليطني .الد

  اكسةب الطةلب
الدهة ا  ال(ك ي  
يالتقني  يدهة ا  
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 في دجةل البحث ال لديً ثةنية: 
إجهه اء البحههيث يالع اسههة  النظ يهه  يالتطبيقيهه   •

لخعدهه  الدجتدههم، يالدشههة ك  فههي إيجههةع الحلههيل 
 •ال لديهه  لدشههةكلم االجتدةعيهه  ياال تصةعيهه . 

ع اسههة  الجةد هه  الدختل(هه   بههط بحههيث ي 
بخطههط التنديهه  الشههةدل  يبةل  يهه  الدسههتقبلي  

 للدجتدههم. 
إعههعاع أجيههةل دههو ال لدههةء يالبةحثيههو يالخبهه اء • 

ال دةنييههو القةع يههو علهه  ال دههل الدنظههم الدبههعع 
ال لههيم ياآلعاب يال(نههيو  فههي شههت  دجههةال 

 نيهه . يالتق

 : في دجةل خعد  الدجتدم يتنديتم ً ثةلثة
يتنديتههم دههو الدشههة ك  فههي خعدهه  الدجتدههم • 
ل الت(ةعههل الدبةشهه  يالدسههتد  دههم الخهه

د سسههةتم اال تصةعيهه  ياالجتدةعيهه  يالثقةفيهه  
يتقعيههم الدشههي ة ال لديهه  يال(نيهه  لهههله 

عى إلهه  اسههت(ةعة الدجتدههم الد سسههة ، بدههة يهه  

دكةنيةتهههة  .دههو طة ههة  الجةد هه  يا 
تنديهه  الدههيا ع البشهه ي  ال دةنيهه  يزيةعة •  

 الت ليههم ل تيفيهه  ب ادههجالك(ةءتهههة دههو خ
 .يالتع يههب الدسههتد  لجديههم د سسههة  الدجتدههم

 

  

التياصل يالت ليم 
 الدستد 

   ت زيز القيم اليطني
ياألخال ي  يالدهني  
 لعى طةلب القةنيو

  ت زيز الجةنب ال دلي
للد  ف  القةنيني  

النظ ي  التي اكتسبهة 
 الطالب دو الب نةدج 

  تدكيو الطالب دو
اععاع بحيث علدي  

 لدنهجية   ةنيني  يفقة
 البحث ال لدي



 

 
 
 

10 

 دجةل الت ةيو دم الد سسة  : في اب ة
 األخ ى ال لدي 

  يال يابههط ال لديهه ، يتبههةعل التععيههم الصهه•  
الخبهه ا  دههم الجةد ههة  يالد سسههة  ال لديهه  
فههي جديههم الههعيل، بخةصهه  عيل دجلهه  الت ههةيو 

 لههعيل الخليههج ال  بيهه . 
الت(ةعههل دههم التجههة ب يالخبهه ا  ال لديهه  • 

 .  ال(كهه  يال لههم يالثقةفهه ال ةلديهه  فههي دجههةال
 
 لقيما

   الدهني 
  التديز 
  االلتزام 
   النزاإ 
  اليالء 
  الت ةيو 
 الدسةياة 

  النزاإ 
  الديضيعي 
 التنيع الثقةفي 
 الدسةياة 
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نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وخدمة المجتمع

عميد الكلية

المدير االداري

مساعد المدير االداري

قسم القانون الخاصقسم القانون العام

قسم التنسيق والمتابعة واالرشفة
مجلس الكلية

اللجان الفرعية

مساعد العميد للدراسات الجامعية االولى

مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي

مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع

مكتبة الكليةمشرف فني الكلية

وحدة ضمان الجودة

 الهيكل اإلداري لكلية الحقوق
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 األقسام العلميةالبرامج األكاديمية و 

 أوال:  البرامج األكاديمية:

 العليا: برنامج الماجستيرأ. برنامج الدراسات 
تدنح الكلي  ع ج  الدةجسههههههههههههههتي  في الحقيق لحدل  شهههههههههههههههةعة البكةلي يي  في القةنيو/ 
الحقيق الليو تنطبق عليهم شههههه يط القبيل للب نةدج. يالسهههههتكدةل الب نةدج عل  الطةلب 

سههةع   يدق  يو إختية ييو  18دق  ا  أسههةسههي  ل 6سههةع  د تدعة تتضههدو  24إكدةل 
 للحصيل عل  ع ج  الدةجستي  في أحع التخصصة  التةلي :سةعة    6ل

   القةنيو التجة 
 القةنيو الجزائي 
 القةنيو الخةص 
 القةنيو ال ةم 

 ب: برنامج البكالوريوس:
 :وصف موجز عن برنامج الدراسة 

يهعل ب نةدج البكةلي يي  في القةنيو بجةد   السههههههههههههههلطةو  ةبي  إل  تزييع الطالب 
 وأي الدسههههتشههههة ي قةنيني  لدثل القضههههةة يالدحةديوة سهههه  الدهو البةلد إال  الالزد  لدد

أيضة إل  تثقيل الطالب في دجةل القةنيو بشكل عةم  القةنينييو . كدة يهعل الب نةدج
لتدكينهم دو شهههههههههههغل أ  دنصهههههههههههبن كةو في الدجةل القةنيني دسهههههههههههتقباًل. كدة أو دنهج 

 زد  للدنةفسهههه  في سههههيق ال دلالب نةدج دصههههدم لتزييع الطالب بةلدهة ا  يالد  ف  الال
 .اليطني ياإل ليدي
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لبكةلي يي  ثدةني  دعة الع اسههه  لنيل ع ج  اي  قةنيوال في البكةلي يي  تدنح الكلي  ع ج 
  شهههههةدل  كال دو  126ت ةعل دةئم يسهههههت  يعشههههه يو سهههههةع  د تدعة  لفصهههههيل ع اسهههههي  ي 
 .ياالختية ي لزادي  الكلي  اإليدق  ا  دتطلبة  الجةد   

 األقسام العلمية: ثانيا: 

 ييجع في الكلي   سدةو: لأ   سم القةنيو ال ةم، ي لب   سم القةنيو الخةص

 رئيس القسم مهام القسم أقسام الكلية

 

 

 ال ةم القةنيو  سم

بتدريس القانون  العام يختص قسم القانون
 في األفرع التالية:

   القةنيو العستي  
   القةنيو اإلعا 
 القةنيو الجزائي 
  و العيلي ال ةمالقةني 
   ال ليم اال تصةعي  ي الدةلي

لاال تصةع ي النظةم الدص في 

  يالدةلي  ال ةد  

 ع. سيل ال ياحي      
  ئي   سم القةنيو ال ةم      

 
 
 

 الخةص القةنيو  سم

بتدريس   الخاص قسم القانون يختص

 :القانون في األفرع التالية

 القةنيو الدعني 
   القةنيو التجة 
 إلج اءا  الدعني  ي التجة ي  ةنيو ا 
 القةنيو العيلي الخةص 

 يد  الخ يصي   حع        
  ئيس   سم القةنيو الخةص      
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  ي دقةصع التش يم اإلسالديتة يخ 
 القةنيو العيلي الخةص 
  اللغ  ال  بي 
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 ة: السياسات و اللوائح األكاديميالمعلومات األكاديمية

ي يجب التتقعيم د ليدة  أكةعيدي  دبسط   ي ل سيل نقيم بفي إلا الجزء دو العلي
هة في حيةتك الع اسههههههههههههههي  بةلجةد  . يلدزيع دو عليك االلدةم بهة ي االسههههههههههههههت(ةعة دن

ألكهةعيدي للهع اسهههههههههههههههة  اكتهةب النظهةم  الد ليدهة  الت(صههههههههههههههيليه  يدكنهك ال جيع الي
 ههه  جهههةدالتسههههههههههههههجيهههل بي  علي الدي م االلكت يني ل دهههةعة القبيل الجهههةد يههه  يالدتيف 

 السلطةو  ةبي  ، يالعليل اال شةع  للد حل  االفت اضي  لديالع .
 متطلبات الدرجة العلمية .1

  لع قهةنيوسههههههههههههههتكدهةل دتطلبهة  الهع جه  ال لديه  لنيهل ع جه  البكهةلي يي  في الال 
تدعة  سةع  د ت ةعل دةئم يست  يعش يو  الطةلب ع اس  ثدةني  فصيل ع اسي  يإي

 ياالختية ي . بة  الجةد   يدق  ا  الكلي  اإللزادي   شةدل  كال دو دتطل126ل

 عدد الساعات المعتمدة في االسبوع الفصل الدراسي
 14 ال(صل الع اسي  األيل
 16 ال(صل الع اسي االثةني
 17 ال(صل الع اسي الثةلث
 17 ال(صل الع اسي ال ابم
 15 ال(صل الع اسي الخةد 
 17 ال(صل الع اسي السةع 

 15 ع اسي السةبمال(صل ال

 15 ال(صل الع اسي الثةدو

 126 تمدةعاجمالي الساعات الم
 

 

 

 : إجدةلي السةعة  الد تدعة لكل فصل ع اسي1جعيل 
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 العام الدراسيالتقويم األكاديمي و  .2
ل الخ ي أسههههههةسههههههييو إدة في الجةد   دو فصههههههليو ع اسههههههييويتكيو ال ةم الع اسههههههي 

سي . حيث يستد  كل فصل ع الاستثنةئي  فصل صي(ي إضةفي دخ  يال بيم دم
لالدتحةنة   يو األخي يوبيًعة، ييتم تخصهههههههههههيص األسهههههههههههبيعأسههههههههههه 17عةع  حيالي 

يدة أكةعيدية سههههههههههههنيية ييضههههههههههههح االنشههههههههههههط  التي تقيم بهة يتقعم الجةد   تقي النهةئي  
 .السن  الع اسي الجةد   يينش   بل بعء 

 ل ال ابههط اآلتههي:الع علهه  التقييههم األكةعيدههي دههو خههالييدكههو االطه
https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic%20clander%2

563-102550-03-06-2020.pdf?ver=2019-02021 
 لوائح الدراسة واالختبارات   .3

ي ة لليائح األكةعيدي  الجةد ي  الدنشههههههههه يتم تحعيع جديم ليائح الع اسههههههههه  ياالختبة ا  يفقةً 
 في الدي م اإللكت يني لجةد   السهههههههههههههلطةو  ةبي . ييتم نشههههههههههههه  التقييم األكةعيدي عل 

و في بعاي  كل فصههل ع اسههي ييتم االعال  الدي م االلكت يني ل دةعة القبيل ي التسههجيل
 ي:عو االدتحةو النهةئي دم الجعيل الع اسي للتع ي  عل  الدي م اإللكت ين

https://sis.squ.edu.om/sis/webreg/3s/masterTimeTableList.jsp 

 : جعيل االدتحةنة 2جعيل          

 الجدول االمتحان

 األسبيع السةبم إل  الثةدو ادتحةو دنتصل ال(صل

االدتحةنة  النهةئي  لدتطلبة  الجةد   
 لالدق  ا  اإللزادي  ياالختية ي  

 عش   ابماألسبيع ال

https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic%20clander%202021-2020.pdf?ver=2019-06-03-102550-563
https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic%20clander%202021-2020.pdf?ver=2019-06-03-102550-563
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ةو النهةئي للدق  ا  التخصصي  االدتح
ال ئيسي  يال( عي ، يالدق  ا  الدطليب  دو 

 الكلي 

 بم عش  إل  الثةدواألسبيع السة
 عش 

 مالحظة: مدة االختبار النهائي: ساعتان         

عل  دسهههتيى الكلي  لاشههه ال عل  االدتحةنة ؛ يتيكل دهد  د ا ب   يتم ت ييو لجةو د ا ب 
أعضهههههههةء إيئ  التع ي ، للدق  ا  التي يع سهههههههينهة. ييفقًة لسهههههههيةسهههههههة  سهههههههي  االدتحةو إل  

 االدتحةنة  لجةد   السلطةو  ةبي  يت يو اآلتي:
I.  ادتحةنة  في  3يجب أال يكيو لعى الطالب أكث  دو ادتحةنيو في ييم ياحع أي

 .ييديو دتتةلييو
II.  طةلًبة في  ةع  االختبة   30لو يتم يضم أكث  دو. 
III. الخةص  بهم جةد ي  بطة   الالة  يجب عل  الطالب إحض. 

 الساعات المعتمدة .4

هي  الب نةدههج األكةعيدههي  هعة الههل  بديجبههم يتحههعع سه هةم السههةعة  الد تده تتبههم الجةد هه  نظه
حيههث يجههب علهه  الطةلههب الحصههيل علهه  عههعع دحههعع دههو السههةعة  الد تدههعة  للطةلههب،

سههي، يت لههل تلههك السههةعة  ال(صليهه  بشههكل ت اكدههي إجدةلههي السههةعة  فههي كل فصههل ع ا
التههي يجههب علهه  الطةلههب أخلإههة؛ لكههي يتدكههو دههو التخهه ج دههو الكليهه  الدقيههع بهههة. يييفهه  

ههه  طبقههههههة للخطهههنظههههههةم السههههههةعة  الد تدههههههعة للطةلههههههب ال( صهههههه  السههههههتكدةل الب نةدههههههج الع اسههههههي 
 ،د هههههه  أي الكليهههههه  أي القسههههههمالع اسههههههي  التههههههي تحههههههعع كةفهههههه  دتطلبههههههة  الع اسهههههه  الدت لقهههههه ً بةلجة

لدههههههههياع االختية يهههههههه  فههههههههي تخصص الطةلههههههههب ييقههههههههعم إههههههههلا النظههههههههةم أيضههههههههة ت(ةصيههههههههل عههههههههو ا
ههههههي أكةعيد دو اتبةع ب نةدج  ههههههبالطةلو السههههههةعة  الد تدههههههعة يدك  نظةم  يبةإلضةفهههههه  الي للك

  ع اتههم، يي اعههي الظهه يل التههي يدهه  بهههة.دم يتدةشهه  
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 العبء الدراسي .5

  يالد عل sGPAيتم تحعيع النقةط يال بء الع اسهههههههههههههي حسهههههههههههههب دتيسهههههههههههههط نقةط الع جة  ل
سههةع  د تدعة لكل  18-15  لعى الطالب. ال بء الطبي ي للدق   إي cGPAالت اكدي ل
سههههههههههههي عةع . ييكيو الحع األعن  ل عع اليحعا  الع اسههههههههههههي  التي يدكو للطةلب فصههههههههههههل ع ا
 يحعا ، دة لم يكو ال(صل الع اسي النهةئي للطةلب.  9تسجيلهة 

سههةع  د تدعة في ال(صههل الع اسههي ال ةع   18يدكو السههدةح للطةلب بةلتسههجيل ألكث  دو 
 في حةل  استي(ةء أ  دو الش طيو التةلييو: 

   CGPA  3.00 ≤ عل الت اكدي   أو يكيو الد1ل

  ي كةدل، خالل ال(صليو الع اسييو السةبقيو الد عل نقةط تقعي ه، دم عبء ع اس  2ل
 . 3.0يقل عو 

 12 ي إل   األكةعيدي  تخ(يض عبئهم الع اسههههههههههههههيت يو عل  الطلب  الخةضهههههههههههههه يو للدالحظ
 ال ةع . سةعة  د تدعة كحع أعن  خالل ال(صل الع اسي 9د تدعة كحع أ ص  ي  سةع 

ع اسهههي الد تةع لالخ يل سهههةعة  د تدعة كحع أعن  في ال(صهههل ال 9يدكو للطةلب تسهههجيل 
إال إلا كةو في فصلم الع اسي األخي . يععم استد ا  الطةلب في ال بء الع اسي  يال بيم  

  سههههههههههينتج عنم إلغةء Wع ج  ل أ ي  FWالدحعع أعاله دو خالل الحصههههههههههيل عل  ع ج  ل
  اوي سهههههههينتج عنم فقعبهلا ال بء الع اسههههههه  لتزام الطةلب غي  الخ يجكدة أو ععم ا ال(صهههههههل

االدتيةزا  الدقعد  دو الجةد   ل بدة فيهة الدخصهههصهههة  الدةلي  يالسهههكو يالتغلي  يالنقل   
 خالل للك ال(صل. 
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 5ليفي ال(صل الصي(ي يت يو عل  الطةلب أو يسجل ب بء ع اسي يتكيو دو دق  يو  
د  في ع اسهههههتهدة حت  نهةي  ال(صهههههل، يال يجيز للطةلب اليا م يأو يسهههههت  سهههههةعة  د تدعة 

 .سةعة  د تدعة في ال(صل الصي(ي 6الدالحظ  األكةعيدي  التسجيل في أكث  دو  في

 ييسههتثن  الطةلب الدتي م تخ جم بنهةي  ال(صههل الع اسههي الصههي(ي دو شهه يط الحع األعن 
 سةعة  8ةلتسجيل في أكث  دو للدق  ا  أ ي السةعة  الد تدعة، يال يسدح أل  طةلب ب

 د تدعة في ال(صل الصي(ي.

أ ي  %  50)ه  (ي اسهههب بسهههبب الغيةب  )ه(إلا تجةيز  نسهههب  الدق  ا  بتقعي   اسهههب
سجل فيم الطةلب فلو يسدح لم بةلتسجيل في ال(صل  )ال بيم(دخ  فصل ع اسي  أكث  في
 الصي(ي.

 نظام الدرجات .6
 د علالفي احتسههههههههههههههةب عالدة  الدياع ي  لتقعي يا بنظةم النقةط يال ديز ت دل الكلي 

عي  يفق التقال الدة  للدياع بةل ديز يالنقةط ي  تصهههنلال(صهههلي يالد عل الت اكدي ي 
 .3الجعيل   م 

 التقعي ا  بةلح يل يدة يقةبلهة دو نقةط د تدعة  : 3جعيل   م       

 ةالدرجة النهائي (Ar)رمز الدرجة   (En)رمز الدرجة  النقاط المعتمدة
4.0 A 100 أ  95-  
3.7 A- -95 أ  90 -  
3.3 B+ + 90 ب  87 -  
3.0 B 87-83 ب  
2.7 B- -83 ب  80 -  
2.3 C+ + 80 ج  77 -  
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2.0 C 77 ج  73 -  
1.7 C- -73 ج  70 -  
1.3 D+ + 70 ع  65 -  
1.0 D 65 ع 60 -  
0 F أ ل دو 60 إه 

 

 (  GPAحساب نقاط التقدير ) .7
 الد ههعل ال(صههههههههههههههلي يلخص  د ههعل  يد ههعل نقههةط التقههعي  إ (sGPA) ي الد ههعل

 األكةعيدي كدة يلي: ألعاء الطةلب  (cGPA)الت اكدي
 د عل  نقةط التقعي  ال(صههههههههههههلي  لsGPA  بنةء علي أعاء الطةلب  ييتم احتسههههههههههههةبم

 األكةعيدي في الدق  ا  الدسجل  في فصل د يو دو ال(صيل الع اسي .
 د ههعل نقههةط التقههعي  الت اكديلcGPAأعاء الطههةلههب  بنههةء علي ةبههم  ييتم احتسهههههههههههههههه

 الدق  ا  حتي تة يخ  شةدال في كل ال(صيل الع اسي .األكةعيدي في كةف  
 الفصلي و نقاط التقدير التراكمي كما يلي:يحسب كل من نقاط التقدير 

 لم ععع د يو دو السةعة  الد تدعة ل دق   يع سم الطةلب في فصل د يوك. 
   لم  يد  عععي  كل تقعي  لدق. 
 يل دق   للحصهه لتقعي  في ععع السههةعة  الد تدعة لك لالقيد  ال ععي  لك تضهه ب

 .النتيج  تسدي نقةط التقعي  الدكتسب دق   ي  لعلي نقةط التقعي  الدكتسب  لك
 ي في اجدةلي نقةط التقعي  الدكتسب  الدق  ا  للحصيل عل لأجدم نقةط التقعي  لك

 .ال(صل الع اسي الياحع
 الدكتسههههههههههب  علي دجديع السههههههههههةعة  الد تدعة التي  ةم أ سههههههههههم دجديع نقةط التقعي  

 .الطةلب بتسجيلهة للحصيل علي د عل نقةط الت عيل ال(صلي
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   ي بن(  الط يق  يتم حسههههههةب د عل نقةط التقعي  الت اكدي بةسههههههتخعام كل الدق  ا
 .ع اسي التي تم ع استهة حتي تة يخم في كل ال(صيل ال

 مثال

سةع  د تدعة بد عل نقةط  24نقط  دو  78ن  الثةلث  لعيمالا افت صنة أو طةلبة  ي الس 
 الحصيل علي التقعي ا  التةلي  فيفي ال(صل التةلي تم . 3.25ت اكدي  ع ه  تقعي 

 دق  ا  جعيعة  لي  فيهة إعةعة أل  دق  :

     

 

 

 درجة التقدير النقاط المحتسبة

 )القيمة العددية(

رمز 
 التقدير

 رررمز ورقم المق اسم المقرر الساعات

8.10 =2.70 x 3 2.70 B- 3 3001 نخص  2األحيال الشخصي  ل 
6.90 = 2.30  x 3 2.30 C+ 3  ةنيو الجزاء لالقسم 

 *الخةص  
 3003 ةعم 

9.00 = 3.00 x 3 3.00 B 3  الدةلي  ال ةد  يالتش يم 
 الض يبي

 3005 ةعم 

12.00 = 4.00 x 3 4.00 A 3  عقعا لبيم ياإليجةE 3007 ةخص 
6.00 = 2.00 x 3 2.00 C 3   اختية   كلي  بةللغ

 ال  بي 
 

 مجموع الساعات المعتمدة 15 اجمالي النقاط 42.00

 : كيقي  حسةب الد عل ال(صلي ي الد عل الت اكدي 4جعيل   م 

 2.80=  42/15د عل نقةط التقعي  ال(صلي = 

 



 

 
 
 

22 

 يجسب معدل نقاط التقدير  التراكمي الجديد بالطريقة التالية: 

لي ععع السةعة  ع ي سد  النةتج  120=42+78جدم كل النقةط دم ب ض ل
جد هة بةجدةلي السةعة  الد تدعة السةبق   ي  د تدعة التي اخل  في إلا ال(صلال
  39=24+15ل

     3.08=  120/39ي عليم فةو د عل نقةط التقعي  الت اكدي = ل   
  و الغياب الحضورقواعد  .8

a.  االلتزام بالحضور 
ععم التغيب عنهة اال دل بحضهههههههههي  الدحةضههههههههه ا  ي يجب علي الطةلب االلتزام الكة

ييسههههههههههههههجل الحضههههههههههههههي  ائح الجةد   األكةعيدي .ي لي فهة  برعلا   ةنيني  تم تيضيح
هب  هيب الطةله ه   سه ه ع  إله هع يه ه   ه هو الع اسه هب عه هإو التغيه هم فه هكل عي  ، يعليه بشه
فههههي الدقهههه  . ييسههههتطيم الطةلههههب أو ينسههههحب دههههو دقهههه   دههههة ضدههههو دههههعة زدنيهههه  

هههه . ييشههههكل حضههههي  الدحةضهههه ا  دحههههععة، أي تقعيههههم عههههل  دقبههههيل لترجيههههل الع اس
أحههع  كةئههز أعاء الطةلههب فههي الدقهه   الع اسههي علهه  ال غههم دههو أنههم  ههع ال يكههيو 
إنةلههههههك بةلضهههههه ي ة ا تبههههههةط بيههههههو الدياظبهههههه  علهههههه  الحضههههههي  يالتحصيههههههل الع اسههههههي 

ي ههع طههي    سههتيى أعاء الطةلههب.ال ةلههي، إال أو الحضههي  ي ثهه  بشههكل دههة فههي د
هةم الع اسههي هةً  ٢٠١٦ - ٢٠١٥الجةد هه  فههي ال ه هة إلكت ينيه لتسههجيل حضههي   نظةده

الطلبهه ؛ً لدسههةععة أعضههةء الهيئهه  األكةعيديهه  علهه  دتةب هه  دسههتيى الحضههي  لههكل 
 جةد هه  السههدةح للطةلههب بةلتغيههبيتقتضههي  يانيههو الطةلههب، يدتةب هه  اإتدةدةتههم. 

ل ال(صههل الع اسههي، أدههة إلا الدههو سههةعة  الدقهه   الع اسههي  خهه %5بدههة دقههعا ه 
لا ت ههههعى الطةلههههب إههههله النسههههب  فههههي الغيههههةب فإنههههم يحصههههل علهههه  إنههههلا   غيةب. يا 

هدههو سههةعة  الدقهه   الع اسههي فإنهه %20ت ههعى   هرعاء االدتحههةو م ال يسههدح له م به
 فههي الدقهه  . يي ههع  اسههبة  النهةئههي،
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هي  او الد ههههعل الدطلههههيب فههههي تحصيههههل الطةلههههب الع اسههههي فهههه ي دسههههتيى البكةلي يهه
هعل الطةلههب عيو دههو دجدههيع  2.00إههي لا كةو د ه هعل الت اكدههي، يا   2.00 الد ه

 دكههو دههوحظهه  األكةعيديهه  لدههعة  فصههل ع اسههي؛ لكههي يتالالد فإنههم يكههيو تحهه 
طةلههههههههب بدياصلهههههههه  ع اسههههههههتم ظهههههههه  األكةعيديهههههههه . يال يسههههههههدح لحالاجتيههههههههةز د حلهههههههه  الد

   اث دهه ا .الحظهه  األكةعيديهه  لثههالةد يهه  عنعدههة يقههم تحهه  الدالج
 قواعد أعذار الغياب .ب

 ب لجديم الطلب  نظ ا لدة يلي:يدنح ال ل  للغية
أ   الغيةب بسههههههههبب الد ض عل  أو يكيو ديثقة يد تدعا دو الجهة  الصههههههههحي    

 حسب األنظد  الدتب  . 
 األخ  أ يالزيج  أي األخ يل  لاليالعيو أيدو الع ج  األب   يفةة أحع األ ة ب  
 .أو يتم تقعيم دة يثب  للك  سدية عل  .  األبنةء يالزيج  أ أي
الغيةب للدشههة ك  بةألنشههط  الالصهه(ي  الجهة  الدختصهه  بةلجةد   ،عل  أو    ج 

 .تكيو د تدعة يديافق عليهة دو الجهة  الدختص  بةلجةد  
، لحج، إجةزة اليضههمع    الغيةب بسههبب أ  ظ يل خةصهه  أخ ى كرعاء ف يضهه  ا

 عل  أو تكيو دههععدهه  لل الج ة ب دو الههع جهه  األ يل د افقهه  د يض دو األ هه يأ
 أي  يثةئق  سدي  لا  عال  . يزد  كرختةم الجيازا ، الخ أبةليثةئق الال

  التســـجيل .9

ة عالع اسههههههي  ، حسههههههب الخط  الع اسههههههي  الد تد  الدق  ا التسههههههجيل إي  يةم الطةلب بةختية 
تقيم عدةعة القبيل يالتسههههههههههههههجيل بةإلعالو عو دياعيع ي  ييتحدل الطةلب دسهههههههههههههه يلي  للك.

   التسجيل لكل فصل ع اسي.

 في الحةال  التةلي :    ي ع ال يسدح للطلب  بةلتسجيل في الدق  ا  الع اسي 
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  ععم استي(ةء دتطلبة  أكةعيدي  دسبق 
 ي ععم ت ة ض في جعيل الدحةض ا  أ ي يجيعععم يجيع دقةعع شةغ ة أ

 إعةعة الكتب الع اسي .
  دو دق  يو ع اسههههههههييو دو الدق  ا  الع اسههههههههي   دحةيل  التسههههههههجيل في أكث

 تية   جةد  .اخ
 . يجيع عقبة  أكةعيدي  أي ترعيبي 

-en-https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic 
280-085736-30-10-2019.pdf?ver=2018 

 األكاديمي التحصيل .10
 اديميالتميز األك .أ

 تقيم الجةد   بتك يم الطلب  الدتديزيو أكةعيدية يالليو يحققيو دستيية  أكةعيدي  عةلي  في
 سهههههةع  د تدعة لدق  ا  تكيو لا  تقعي ا  بقيدم 12الحع األعن  إي لب ادجهم الع اسهههههي  

 يللك بإصعا   ةئدتيو خةصتيو: )عععي 

 قائمة عميد الكليةDean’s List   

ي اعتيةع  لالخ يل يال بيم  لكلي  في نهةي  كل فصل ع اسديع اتصع   ةئد  ع -
 عل  النحي التةلي: 

ي أكث  عل  أو ال أ 3.70:  الطةلب الل  يحصل عل  د عل فصليقائمة االمتياز
 يقل  تقعي  أ  دق   عو لب . 

أ ي أكث  عل  أو ال  3.50: الطةلب الل  يحصل عل  د عل فصليقائمة الشرف 
 عو لج .   تقعي  أ  دق    يقل

https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic-en-%202019.pdf?ver=2018-10-30-085736-280
https://www.squ.edu.om/Portals/20/academic-en-%202019.pdf?ver=2018-10-30-085736-280
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   قائمة الطلبة المتميزين أكاديمياDistinguished Students’  List  

تصهههههههع   ةئد  الطلب  الدتديزيو أكةعيدية في شهههههههه  يينيي دو كل عةم ب ع النظ  في   
اسهههي ياحع    يل يال بيم الدتتةلييو دو عةم عنتةئج الطلب  الد كب  دو نتةئج فصهههلي الخ

 لنحي التةلي:فقط يب بء ع اسي عةع ، عل  ا
 : الطةلب الل  يحصل عل  د عل كلي لنتةئج فصلي الخ يل يال بيمقائمة االمتياز

 .عل  أو ال يقل تقعي  أ  دق   عو لب    4.00إل  3.70لالدتتةلييو دو  
  حصهههههل عل  د عل كلي لنتةئج فصهههههلي  : الطةلب الل  يقائمة درجة الشـــرف األ ول   

دم يجيع تقههعي  في  دق   دههة ا ههل    4.00إل  3.70لالخ يل يال بيم الدتتههةلييو دو
 عو لب .  

: الطةلب الل  يحصهههههههههل عل  د عل كلي لنتةئج فصهههههههههلي   قائمة درجة الشــــــرف الثانية
أ  دق   عو  عل  أو ال يقهل تقهعي   4.00إل  3.50لالخ يل يال بيم الدتتهةلييو دو

 .لج 
 التعثر األكاديمي: المالحظة األكاديمية  .ب

  : ةيي  ال(صلي  يالت اكدي  التةلي ده د عل نقةط التقعي ، في حعيع الإلا اليضم يحعع

ي الدالحظ  األكةعيدي ، بةتخةل ينصههههههههههههههح الطةلب،  غم ععم كينم  سههههههههههههههدية يا  ة ف  أ
االج اءا  الدنةسب  إزاء يضه م األكةعيدي دو تلقةء ن(سم عنعدة يكيو د عل نقةط 

 غم بقةء ي  2.00أي أ ل دوأي أكث   1.00تقعي ه لل(صهههههههههل الع اسهههههههههي الجة   بيو 
أو يقيم  .في دثل إله الحةل ، يجههههههههههههههههههههههههههب 2.00د عل نقةط التقعي  الت اكدي فيق 

كةعيدي  بل التسهههههههجيل لل(صهههههههل الع اسهههههههي التةلي، ييتم ألاالطةلب بد اج   دشههههههه ف  
تسجيل أيههه  إجههه اءا  تصهههحيحي  في حينم. ييدكو أو تشتدل إله االج اءا  عل  

 :أ  ددة يلي
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  بء الع اسي.تخه(يل ال 
 .ترجيل أحهع الدق  ا  إل  فصل الحهق 
 الدهة ا  الع اسي . ضةفي  في ال يةضية ، أي اللغ  أيدق  ا  إ 
  يالطالبي أ اإل شةعإحهههههههةلتم إل  الهيئة  الجةد ي  لك دةعة ش يو الطلب  أي د كز 

-8ال يةعة الصههحي   لدسههةععتم في حل دشههكالتم الشههخصههي  أي الصههحي .انظ لج
 ج .-1

  الج اءا  التصحيحيضم الطةلب في الدالحظ  األكةعيدي  يييعهز إليم اتخةل ايي   (ب
 :  التةلي ةالالحفي أحع 

 .2.00.انخ(ةض د عل نقةط التقعي  الت اكدي إل  أ ل دو  1
 أي أكث  يلكو د هههعل نقهههةط 00.2.عنهههعدهههة يكيو د هههعل نقهههةط التقهههعي  الت اكدي 2

 .1.00ال(صل الع اسي الجة   أ ل دو تقعي 
أي أكث ، يلكو د ههعل نقههةط  2.00يكيو د ههعل نقههةط التقههعي  الت اكدي.عنههعدههة  3

 ل(صليو دتتةلييو . 2.00عيو  ال(صلي يستد  التقعي 
 حظ  األكةعيدي  في سجل الطةلب الع اسي كدة يلي:الداليكيو ت تيب 

 .دالحظ  أكةعيدي  أيل  : إنلا  1
 .دالحظ  أكةعيدي  ثةني  : إنلا  نهةئي 2
 دطةلب بةالنسحةب دو الجةد   ألسبةب أكةعيدي . :حظ  أكةعيدي  ثةلث .دال 3

لو يحتسهب ال(صهل الع اسهي األيل دو الدالحظ  األكةعيدي  دة لم يحصهل الطةلب 
الحظه  أو يكيو ت هة هب الدي  ، 1.0عل  د هعل نقهةط التقهعي  ال(صههههههههههههههلي أ هل دو 

  ع خ يجميدي  بعنع عيعة الطةلب للدالحظ  األكةعاألكةعيدي  بشههههههههههههههكل دتتةلي، ي 
كةعيدي  التي سهههههبق لم الحصهههههيل عليهة، عل  ألحظ  الدالدنهة، ييضهههههم في ن(  ا

 :سبيل الدثةل
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  .3دالحظ   > 2دالحظ   >عةع    > 2دالحظ   >  1دالحظ   >عةع  
يتيجب عل  الطةلب الل  يقم في الدالحظ  األكةعيدي  أو ي فم د عل نقةط تقهعي ه 

(صههل الع اسههي التةلي. يي ع ال(صههل الصههي(ي أحههههههههههههههههع إل  اليضههم الطبي ي خالل ال
سةعة  أي  6ال(صيل الع اسي  إلا دة كةو الطةلب  ع سجل ل هبء ع اسي كةدل ل 

أكث    خالل للك ال(صهههل. أدة الطةلب الل  يكدل فصهههليو دتتةلييو في الدالحظ  
 2.00األكةعيدي ، سهههيل ي سهههل لم دلك ة إنلا  برو عليم  فم د علم الت اكدي إل  

طلب  ال(صههل الثةني دو الدالحظ  االكةعيدي   الل ال(صههل الع اسههي التةلي. يعل خ
 .إحضة  إ  ا  دي م دو أيليةء أدي إم حت  يسدح لهم بةلتسجيل

 ج   إعةعة القيع ب ع الدالحظ  األكةعيدي  الثةلث 
ب ههههل، يدكههههو أو يدههههههههنح الطةلههههههههيدههههههههة  بهههه 2017/2018دههههو ال ههههههههةم األكههههةعيدي  -أ
 :صهه  إلعههةعة  يعه في الجةد   إلا حقق دة يليف  
o كحع أعن .1.8د عل فصلي ل   
o كحع أعن .1.8د عل ت اكدي ل  
o  انجةز السهههههههههههةعة  الد تدعة الديضهههههههههههح  في الجعيل أعنةه عل  األ ل خالل فت ة

 ع استم فهي الجةد  
 ععع السةعة  الدطليب عل  األ ل إنجةزإة   م ال(صل الع اسي

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 
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8 80 

9 90 

10 100 

11 110 

12 121 

13 133 

يدة ب ع، يدكو أو يدنح الطةلب ف ص   2018/2019دو ال ةم األكةعيدي  -ب
 :إلعةعة  يعه في الجةد   إلا حقق دة يلي

o كحع أعن .1.8د عل فصلي ل   
o كحع أعن .1.8د عل ت اكدي ل  
o الديضح  في الجعيل أعنةه عل  األ ل خالل فت ة  انجةز السةعة  الد تدعة

 ع استم فهي الجةد  
 ععع السةعة  الدطليب عل  األ ل إنجةزإة   م ال(صل الع اسي

3 13 

4 25 

5 37 

6 49 

7 61 

8 73 
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9 85 

10 97 

11 109 

12 121 

13 133 

 
 متطلبات التخرج .11

كحع أعن ،  ٢٫٠٠لع ج  ال لدي  بد عل دتطلبة  ا  ج دو الجةد   عليك استكدةل كةف للتخ
كةعيدي ألا حععة في الخط  الع اسي  للب نةدج ع استيفي  أ  دتطلبة  إضةفي  ديأو تكيو 

 .ي لخب ة ال دلي  الديعانالدطليب  في التخصص يا  عيالل  ع ستم دثل د عل نقةط التق

 تصنيف الدرجات العلمية .1

  للطلب  عنع التخ ج بنةء عل  د عل نقةط تقعي يتم تصهههههههههنيل الع جة  الجةد ي  التي تدنح
 التخ ج الدكتسب  في جديم الدسة ة  الدتضدن  في خط  الع اس  الجةد ي  حسب التةلي:

 ادتيةز دم د تب  الش ل              4.00_ 3.75

 ادتيةز               3.74_ 3.30

 جيع جعا                3.29_ 2.75

 جيع                2.74_ 2.30

 دقبيل                2.29_2.00
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 القواعد واللوائح العامة

 القواعد واللوائح المنظمة لالمتحانات 

 تمهيد .أ
عل  الطلب  د  ف  الليائح يالقياعع ال ةد  يالسيةسة  التي تنظم ال دلي  األكةعيدي  كسيةس  

 . 2019ةد ي  األيلي االخالل بةلسليك األكةعيدي للطلب  يالنظةم األكةعيدي للع اسة  الج

  كةاللتزام   (Academic Integrityكدة عليهم االلتزام بد ةيي  يدبةعئ النزاإ  األكةعيدي  
نجةح  ي  الدشهههههههههه يع  في تحقيقددة سههههههههههة  الغاسههههههههههتخعام ال بةألدةن  ال لدي  ياالبت ةع عو

 أكةعيدي غي  دستحق.

 (Academic Misconduct) االخالل بالسلوك األكاديمي للطلبة .ب
ي ععم عع  أيسههههههةئل دخة يللطلب  ي ني انتهةج أي  أسههههههةليب أاالخالل بةلسههههههليك األكةعيدي 

األدةن  بقصهههههههههههههههههههههههههع تحقيق دنةفم أي ادتيةزا  أكةعيدي  ليدكو ال جيع إل  سهههههيةسههههه  االخالل 
 2-11الدةعة ج . 2019األكةعيدي للطلب  أي النظةم األكةعيدي للع اسة  الجةد ي  األيلي 

ياعع سليك الطلب  الددتحنيو  يالل   ع يتخههههههههههههههههل أشكةال عل  سبيل الدثةل ال ي الخةص  بق
 الحص  دنهة دة يلي: 

تقعيم أفكة  أي عدل عيو الحصههههههههههههيل عل  الديافق   :Plagiarism . الســــــــرقة األدبية1
 الدنةسب  أدثل :

نسخ يلصق جدل أي كلدة  أي فق ا  أي نصيص دو الكتب أي الدجال  أي الدصةع    -
ت يني  عيو االسهههههتشههههههةع بجديم دة تم اسهههههتخعادم دو أفكة  أي نتةئج أي أعدةل دكتيب  اإللك

 .دنسيب  آلخ يو

 .إعةعة كتةب  جدل أي فق ا  ت يع الي شخص دخ  -
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غي  سهههيي  للحصهههيل عل   أ  ف ل يتم دو خاللم اسهههتخعام ط ق :Cheating . الغش2
 يتشدل عل  سبيل الدثةل:، الد ليدة 

ل الي أ  دةعة اي جهةز يحتي  عل  د ليدة  تت لق بشههكل دبةشهه  أي ادتالك أي العخي  -
 .غي  دبةش  بةلديضيع عيو الحصيل عل  التص يح الالزم

 االستد ا  في أعاء الدهةم خة ج ش يط النشةط الدسديح بم. -

 Acknowledgement)  (دياع تم تنزيلهة دو اإلنت ن  عيو االعت ال بدصةع إة تسليم -

دثال تقعيم أ  عدل أي دهد  ع اسههههههههههههههي  يالل  تم  :Misrepresentation .  التحريف3
 .إنجةزإة دو  بل شخص دخ 

القيةم برخل دكةو شهههههههخص دخ  أي السهههههههدةح ل خ  برخل  :Impersonation ل. االنتحا4
ي نتةئج شههههههخص د اء أ يأفكة  أ يدي، كةسههههههتخعام د( عا  أيدكةو ال( ع في النشههههههةط األكةع
 .التنييم بةلدصع  كرندة ال دل كةو دو صنيم الطةلب ن(سمدخ  في ف ض تح ي   عيو 

أو ي تدع  يو في أعاء ب ض ال( يض الدقصهههههههههههههيعال دل دم دخ  : Collusion . التواطؤ5
ع اج عدلهم ضدو عدل إلا الطةلبحفي إنجةزإة عل  شخص يا  .ع. يا 

أخ   تقعيم أي اسههههههههههههههتخعام د ليدة  أي يثةئق أي دةعة علدي   :Fabrication. التلفيق 6
 .يإدي  أي دزي ة أي د عل  عل  أنهة أصلي 

 ج.   عقوبات اإلخالل بالسلوك األكاديمي للطلبة

ال دو أف ةل السههههههليك األكةعيدي السههههههيء سههههههياء كةو دو ضههههههدو  فةلا دة ا تكب الطةلب ف
بةع  ا ال( ل يدو ثم يتم إتأعاله أي لا طبي   دختل( ، فسههههههههههههههيتم تيثيق إل األف ةل الدلكي ة

 أكث  دو ال قيبة  التةلي :ي أحع أ
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 اإلنلا  كتةبية .1
 االدتحةو يتخ(يض التقعي  عل  الياجب أ .2
 االدتحةو يدنح تقعيه  " إه " عل  الياجب أ .3
 دنح تقعيه  " إه " عل  الدقه   .4
 اإليقةل دو الع اسه  بةلجةد   ل(ت ة دحهععة .5
 الطه ع دو الجةد   .6

خالل بةلسليك األكةعيدي للطلب  لدزيع دو الد ليدة  يدكنكم االطالع عل  سيةس  اال
 دو خالل ال يابط التةلي : 2019يالنظةم األكةعيدي للع اسة  الجةد ي  األيلي 

 سياسة االخالل بالسلوك األكاديمي للطلبة

https://www.squ.edu.om/Portals/17/Student%20Academic%20Misc
onduct_Arabic 03-12-094249-2016.913-293_  ا-pdf?ver=2017 

 2019النظام األكاديمي للدراسات الجامعية األولي 

///F:/file:%202019األكةعيدي%20الطةلب/النظةم%20عليل.pdf 

 التظلم عل  الدرجات. د

للطلب  الحق في التظلم عل  الع جة  التي حصليا عليهة في ا  دق   ع اسي يللك خالل 
 ل إله الحةل  يجب أو تتم إج اءا ييدة دو إعالو النتةئج بص(   سدي . يفي دث ۳۰

 بةلط يق  التةلي : التظلم
سيم إعا ي  لكل تظلم لخدس   يةال  عدةني   لكل حةال  التظلم عفم    .1

تكيو إله ال سيم  ةبل  لالست عاع في حةل  أو التظلم  ع كسب  عل  أو
 .التظلم

https://www.squ.edu.om/Portals/17/Student%20Academic%20Misconduct_Arabic_قرار293-2016.pdf?ver=2017-03-12-094249-913
https://www.squ.edu.om/Portals/17/Student%20Academic%20Misconduct_Arabic_قرار293-2016.pdf?ver=2017-03-12-094249-913
https://www.squ.edu.om/Portals/17/Student%20Academic%20Misconduct_Arabic_قرار293-2016.pdf?ver=2017-03-12-094249-913
file:///F:/دليل%20الطالب/النظام%20الأكاديمي%202019.pdf
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ييجم التظلم إل  دسةعع ال ديع للع اسة  الجةد ي  في الكلي  التةبم لهة  .2
 الد اع التظلم فيم. الدق  

ة  إل  لجن  االدتحةنة  د ي  الطلبيحيل دسةعع ال ديع للع اسة  الجة  .3
 ب مالل  يتبةلكلي  حيثدة أدكو أي إل   ئي  القسم األكةعيدي  بةلقسم /

 إل  لجن  ادتحةنة  القسم. الدق   ليحيلهة بعي ه
 يقيم  ئي  القسم أي  ئي  لجن  ادتحةنة  القسم / لجن  ادتحةنة  الكلي   .4

 لجن  التظلم .لبتشكيل 
دختص للحضي  يالل  سيل يسلم عية الدع   التقيم لجن  التظلم بع  .5

 .  ا إة في الديضيع الصعا جن  الدياع لا  الصل  إل  الل جديم
ي ي م فيهة خطر في جدم الحةال  التي تقبل للتظلم تلك الحةال  الت  .6

 نقلهة. الع ج  أي
سل   القسم الد ني في حيو ت  ت فم لجن  التظلم بةلقسم   ا إة إل   ئي .7

 بةلكلي    ا إة إل  لجن  االدتحةنة  بةلكلي .التظلم  لجن 
 ل ة  بةلكلي    ا  لجن  التظلم إيحيل  ئي  القسم /  ئي  لجن  االدتحةن  .8

   يالل  سيل يحيلم بعي ه دو خاللال ديع للع اسة  الجةد ي دسةعع
 .عدةعة القبيل يالتسجيل عديع الكلي  إل 

 .  ا  اللجن  نهةئي .9
 ئي  الجةد   عل    ا  الكلي  الد ني .يدكو للطةلب التظلم إل     .10

 56ص(ح   14-، الدةعة ج  2019أنظ  النظةم األكةعيدي للع اسة  الجةد ي  األيلي 
file:///F%202019األكةعيدي%20الطةلب/النظةم%20:/عليل.pdf 

 

 

 

file:///F:/دليل%20الطالب/النظام%20الأكاديمي%202019.pdf
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  Academic Advising مياالشراف األكادي

هةع الطةلههب إلهه   هة، إلهه  إ شه يسهه   اإلشهه ال األكةعيدههي، حسههب  يانيههو الجةد هه  يليائحهه
إي  فةإل شةع األكةعيديدليههة  السههي  فههي ب نةدجههم الع اسههي يتحقيههق األإههعال األكةعيديهه . 

 التسههههههجيل يالسههههههحب ياإلضههههههةف  ياختية  عدلي  تيجيهيم ت شههههههع الطةلب يتسههههههةععه في عدلي 
الدياع حسههههب الخطط الع اسههههي ، كدة يسههههةعع الد شههههع الطةلب في حل ب ض دشههههةكلم عاخل 

 .ال لدي لمالكلي ، يدسةععتم في كي(ي  الع اس  يتحسيو تحصي
يو ديكةعياأل شههههههههه فييودالت ييو بدهد  دكتب دسهههههههههةعع ال ديع للع اسهههههههههة  الجةد ي  ييختص 

يتقتضههههههي  يانيههههههو الجةد هههههه   ةلكليهههههه .بدههههههو أعضههههههةء إيئهههههه  التع يهههههه   بالطال  لالش ال عل
يليائحهههههههة الدنظدهههههه ، ضهههههه ي ة  يههههههةم الطةلههههههب بزيههههههة ة دشهههههه فم األكةعيدههههههي فههههههي الد حلهههههه  التههههههي 

هةج الطة هي الدقهه  ا  التههي يحته هم فه هةي  د ه هي  للتشه هجيل الدقهه  ا  الع اسه هبق تسه ههب أو لتسه
ل السههههههةعة  الدكتبيهههههه ، أي اليسههههههجلهة فههههههي ال(صههههههل القههههههةعم. يتكههههههيو دثههههههل إههههههله الزيههههههة ا  خهههههه

سههههههههههةعة  اإلشهههههههههه ال األكةعيدههههههههههي التههههههههههي يحععإههههههههههة كل دشهههههههههه ل أكةعيدههههههههههي. ييقيم الدش ل 
 األكةعيدي بدسةععة الطةلب في ععة أدي ، دنهة:

o  فقة لخط  الطةلب الع اسي  ا  ي الدق  اختية  دسةععة الطةلب في. 
o   للطةلب. تطبيق الخط  الع اسي  اإلش ال عل  سي 
o  االضةف اتخةل    اتم أثنةء الحلل ي دسةععة الطةلب في. 
o  الطالب ( الدالحظه  األكهةعيديه  فيدسهههههههههههههههةعهعة الطهةلهب في تجنهب الي يع

 At risk)تح  الخط  
o الثةني  األيلي ي ( الخ يج دو الدالحظ  األكةعيدي  دسهههههههههههههههةععة الطةلب في

 .)األخي ةي 
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علهههههه   SIS)ل ل الدي ههههههم االلكت ينههههههيالع دههههههو خههههههالييسههههههتطيم الدشهههههه ل األكةعيدههههههي االطههه 
   اآلتيهه  التههي تت لههق بةلطةلههب الههل  تحهه  إشهه افم:  الالسههج

 البيةنة  الشخصي  للطةلب.•   

 حةل  التسجيل الخةص  بةلطةلب. •  

 الع اسي للطةلب.الجعيل • 

 كشل ع جة  الطةلب.•  

  دو دي م عدةعة القبيل ي التسجيليدكو االطالع عل  العليل الشةدل لاش ال األكةعيدي 

 يالتسجيل دو خالل ال ابط اآلتي:

phttps://sis.squ.edu.om/sis/webreg/3s/index.js 

 بدسهههههههههههههةععة عائدة يقيم Academic advisor)األكةعيدي ل عل  ال غم دو أو الدشههههههههههههه ل
الطةلب    عل ميلكو تق ،القيةم بةختية ا  اكةعيدي  ف ةلم تقعيم الععم الالزم لم فيالطةلب ي 
ي دشهه فم ع ضهههة علي  ي طتم الع اسههختنسههيق ي الع اسههي  مدسهه يلي  التخطيط  لب نةدجأيضههة 

  زدةم الدبةع ة في تطيي الطةلب أخل  ياجةزتهة لللك ينبغي عل ةالع عليهلالطاألكةعيدي 
 ه  ةععيسههههسههههيل االكةعيدي  دشهههه فمالدنتظم دم  تياصههههلماالكةعيدي. أو  شهههه فمتياصههههلم دم د

ثل د  ا  الدشههههههههههه ل االكةعيدي  الدت اكد االسهههههههههههت(ةعة دو خب يللك عب  معل  تطيي  دهة ات
 .لدشكال دهة ة التياصل، اتخةل الق ا  يحل ا

 تقيم الكلي  ي تح  اشهه ال دسههةعع ال ديع للع اسههة  الجةد ي  في كل عةم ع اسههي بتشههكيلي 
 الدشهههههههههههه فيو األكةعيديههههههههههههيو ي يقيم، الدالحظ  األكةعيدي لجةو خةص  بةال شةع األكةعيدي ي 

 األكةعيدي لطالب الدالحظ  األكةعيدي  بدتةب   التقعم الع اسي   بةإلشهههههههههههههههههههههههههههههههه ال دختصيوال

https://sis.squ.edu.om/sis/webreg/3s/index.jsp
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ههتيى زم بهههعل تحسههيو دسالالععههم الهه يتيفيهه ، حظهه  األكةعيديهه البهه  اليا  يههو تحهه  الدلطلل
 حظهه  األكةعيديهه .الأعائهههم األكةعيدههي، الجتيههةز د حلهه  الد

في إيجةع  الكلي الدشهههه ق األكةعيدي ي   ي ب ض الحةال  االسههههتثنةئي  يالتي يسههههت صههههي علف
هةع الطاليقههعم دحليل لهة  هةعي   كههز اإل شه هةدل  للطلبهه ، يدكههوبههي بةلجةد هه ، ب ادههج إ شه  شه

 :ال ابههط اآلتههي اللع عليهههة دههو خههالاالطهه

https://www.squ.edu.om/scc  
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 الخدمات األكاديمية المساندة

 المرافق والمعدات 

يتم تيفي  ديا ع تكنيليجية الد ليدة  يالت لم للب نةدج دو خالل د كز خعدة  الد ليدة  
   ، يتشدل اآلتي:CET  يد كز تكنيليجية الت ليم لCISل

 : ديا ع تكنيليجية الد ليدة  يالت لم4جعيل                     

البياب  االلكت يني  لجةد   
 السلطةو  ةبي 

طالب اليصيل إل  د ليدة  دحععة بإدكةو الديظ(يو يال
 يدحع ث  الكت ينية تنةسب احتيةجةتهم

إنةك شبك  ياس   دو دختب ا  الكدبييت  في الدجةال   دختب ا  الحةسيب
الععم  CISاألكةعيدي . كدة ييف  د كز خعد  الد ليدة  

 ال(ني الالزم
 20,000ألكث دو دتهههههةحههههه    الب يهههههع اإللكت ينيخهههههعدهههههة الب يع اإللكت يني

 دستخعم
 دو حسةبة  الطالب  15,000لبدة في للك حيالي 

عدلية  العخيل إل  الشبك  
 ياستخعادهة

يدكو اليصيل إل  الديا ع عل  شبك  االنت ن  الخةص  
/ د كز خعد  الد ليدة  SQUبجةد   السلطةو  ةبي  

CIS دو عاخل يخة ج الح م الجةد ي 
نظةم د ليدة  الطةلب 

(SIS) 
ععًعا دو خعدة   SIS يدة  الطةلبييف  نظةم د ل

 الد ليدة  األكةعيدي  للطالب
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ط  دييعل  بياسالدنصتي الت ليم اإللكت يني ليتم ععم  الت ليم عب  اإلنت ن 
  يد كز تكنيليجية الت ليم SISنظةم د ليدة  الطةلب ل

  CISل
 

ةعًة في ادم عبةإلضهههههههههةف  إل  للك، تدتلك الكلي  دختب ًا حةسهههههههههيبيًة خةصهههههههههًة بهة يتم اسهههههههههتخع
 للدحكد  الصي ي .  ةع العي ا  التع يبي  كدة لعيهة 

  االرشاد الطالبيمركز 

حيث ييف  الد كز  ،د كز اإل شةع الطالبي 1999ي عةم أسس  جةد   السلطةو  ةبي  ف
ب نةدًجة شههةداًل لخعدة  الععم لدسههةععة الطالب في جةد   السههلطةو  ةبي  عل  التكييل 

ليدي  دو ةلب الت الجةد ي . يتم تصهههههههههديم خعدةتهم لتحسهههههههههيو تج ب  الط دم دتطلبة  البيئ 
للد كز عضيي  في ال ابط  العيلي  لد اكز االستشة ة. يالدستشة يو في  .خالل ععم تطي ه

الد كز يدة سيو التيجيهة  اإل شةعي  العيلي  يدعين   ياعع السليك. للدزيع دو الت(ةصيل، 
  http://www.squ.edu.om/sccني: ت(ضليا بزية ة الدي م اإللكت ي 

 مركز التوجيه الوظيفي 

يقيم د كز التيجيم اليظي(ي بتقعيم جدل  دو الخعدة  للطالب يأ بةب األعدةل لتععيم 
 عدةل الدختل( ، كدة يقيم الد كزال ال   بيو جةد   السلطةو  ةبي  ي طةعة  األ

ب الجةد   عل  اختية  يتخطيط دسة اتهم الدهني  يالت  يل بسبل التحضي  بدسةععة طال
لطالب  ةياإلست عاع للت شيح يشغل اليظةئل يللك دو خالل تقعيم خعدة  دتنيع  يدتديز 

. يدكو زية ة الدي م االلكت يني علي  إلا ال ابط:  الجةد   يخ يجيهة
https://www.squ.edu.om/ccg-ar 

http://www.squ.edu.om/scc
https://www.squ.edu.om/ccg-ar
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 كدة يتم تيفي  ععم إضةفي دو خالل الدكةتب التةلي :

 عدةعة ش يو الطالب. 
 عدةعة القبيل يالتسجيل. 
  الت ليمتقنية  د كز. 
  د كز نظم الد ليدة. 
  الع اسة  التحضي ي د كز. 
 لاتيد كز الت لم ال. 
  دكتب  الجةد   ال ئيسي. 
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 Degree Plan))الخطة الدراسية 

 
 جامعة السلطان قابوس
 الدرجة والخطة الدراسية

 2020-2018الدفعة:       الحقوق الكلية:     
 التخصص : القانون   البكالوريوس :رجةالد                      

 جدول ملخص الساعات المعتمدة

مجموع 

 الساعات
عدد الساعات 

 المعتمدة لكل مقرر
 المتطلبات

 مقررات( 3قررات الجامعة اإللزامية )اواًل: م  
 

6 
 اللغ  ال  بي -أ 2
 عدةو العيل  ياالنسةو-ب 2
 عدةو يالحضة ة اإلسالدي  أي الثقةف  االسالدي -ج 2

 مقررات(  3ثانيًا: مقررات الجامعة االختيارية ) 2 6
 أنظ  القةئد  لأ 

 ثالثًا: مقررات الكلية اإللزامية :  
 مقرر( 20لزامية باللغة العربية )مقررات إ-أ 3 60

 أنظ  القةئد  لب 
 مقررات( 9مقررات إلزامية باللغة اإلنجليزية )-ب 3 27

 أنظ  القةئد  لب 
 رابعًا: مقررات الكلية االختيارية :  
 مقررات( 5مقررات اختيارية باللغة العربية )-أ 3 15

 أنظ  القةئد  لع 
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 مقررات( 4نجليزية )مقررات اختيارية باللغة اإل -ب 3 12
 أنظ  القةئد  لإه 

126 

 ساعة
 :جمالي الســـــاعات المعتمدة ا

 إجمالي عدد المقــــــــررات : مقرر 44
 

 2020- 2018: الخطة الدراسية الدفعة

 

 رمز المقرر
اسم 
 المقرر

 س.م
المتطلب 

 السابق/المصاحب*
 الفئة

ا
صل 

لف
ول
األ

يف 
خر
ال

 

الب نةدج 
 يسالترسي

  
0 

 

 

 رمز المقرر
اسم 
 المقرر

 س.م
المتطلب 

 السابق/المصاحب*
 الفئة

ا
صل

لف
ول 

األ
 

ال
بيع
ر

 الب نةدج الترسيسي 
0   

 

المتطلب  
 السابق

 رمز ورقم المقرر اسم المقرر الساعات

ا 
لث
الثا
صل 

لف
 

يف
خر

 

 1010تأرخ    عمان والحضارة اإلسالمية 2 

 1021عربي  اللغة العربية للقانون** 3 

 1007قنخص مدخل للقانونال 3 

 1009قاعم   نظرية الدولة ونظم الحكم 3 

 2007مهلغ **1اللغة االنجليزية للقانون 3 

 مجموع الساعات المعتمدة 14    
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 رمز ورقم المقرر اسم المقرر الساعات المتطلب السابق 
 

رابع
ل ال

فص
ال

 
بيع
ر

 
 1010    قاعم Eمبادئ اإلقتصاد 3  

 1008قنخص  صادر اإللتزام*م 3 1007قنخص
النظام األساسي لسلطنة  3 1009قاعم 

 عمان
 1006  قاعم 

مبادئ القانون الدولي  3 
 Eالعام

 1012   قاعم

  مقرر أختياري جامعة 2 
   1005اجمع  عمان الدولة واالنسان  2 

 مجموع الساعات المعتمدة 16    

 مز ورقم المقررر  اسم المقرر الساعات المتطلب السابق 

 
س
خام

ل ال
فص
ال

 
 فخري

 2007قاعم     Eالمنظمات الدولية 3 1012قاعم  
 2001قنخص   أحكام وأثبات االلتزام* 3 1008قنخص

 2005قنخص   مبادئ القانون التجاري 3 
 2003قاعم     القانون اإلداري  3 1007قنخص

  اختياري كليه باللغة العربية 3 
  ري جامعةمقرر اختيا 2 

 مجموع الساعات المعتمدة                17  
 

 رمز ورقم المقرر اسم المقرر الساعات المتطلب السابق 

 
س
ساد

ل ال
فص
ال

 
بيع
ر

 
 2002     ةعم   ةنيو الجزاء لللقسم ال ةم * 3 1007 نخص 

 ةنيو اإلج اءا  الدعني   3 2001 نخص
 يالتجة ي *

 2004 نخص 

 2006 نخص   1شخصي لاألحيال ال 3 
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اللغ  اإلنجليزي   3 2007دهلغ
  **2للقةنيول

 2008دهلغ    

  اختية   كلي  بةللغ  ال  بي  3 
  دق   اختية   جةد   2 

 دجديع السةعة  الد تدعة                    17
 

الدتطلب  
 السةبق

  دز ي  م الدق   اسم الدق   السةعة 

ابع
لس
ل ا
فص
ال

 
يف
خر

 
 3001 نخص   2األحيال الشخصي  ل 3 2006خص ن 

  2002 ةعم
 نخص 
1008 

 3003 ةعم   ةنيو الجزاء لالقسم الخةص  * 3

 3005 ةعم  الدةلي  ال ةد  يالتش يم الض يبي 3 1010 ةعم
1008 نخص
 2001 نخص
 2007دهلغ
 2008دهلغ

 3007 ةخص Eبيم ياإليجة العقع  3

   اختية   كلي  بةللغ  ال  بي 3 
 دجديع السةعة  الد تدعة                   15

 

 

 

  دز ي  م الدق   اسم الدق   السةعة  الدتطلب السةبق 

 
صل 

الف
من
الثا

 
بيع
ر

 
 2003 ةعم 

 2004 نخص
         3002 ةعم      القضةء األعا  * 3

 3004 نخص  ةنيو ال دل يالتردينة  االجتدةعي  3 1008 نخص
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  دز ي  م الدق   اسم الدق   السةعة  الدتطلب السةبق 

 
سع
التا
صل 

الف
 

يف
خر

 
 4001 نخص الحقيق ال يني  * 3 2001 نخص 

 4003 نخص القةنيو العيلي الخةص* 3 2004 نخص
 2005 نخص
 2007دهلغ
 2008دهلغ

 4005 نخض E*القةنيو البح   3

  اختية   كلي  بةللغ  ال  بي  3 
  اختية   كلي  بةللغ  االنجليزي  3 

 يع السةعة  الد تدعةدجد                   15
 

  دز ي  م الدق   اسم الدق   السةعة  الدتطلب السةبق 

 
شر 

العا
صل 

الف
 

بيع
ر

 
 2002 ةعم 

 3003 ةعم
 4002 ةعم    ةنيو اإلج اءا  الجزائي * 3

 4004 نخص أصيل ال(قم اإلسالدي 3 
-األي اق التجة ي -أعدةل البنيك 3 3006 نخص

 Eاإلفال *
 4006 نخص

  ية   كلي  بةللغ  ال  بي اخت 3 

 2005 نخص
 2007دهلغ
 2008دهلغ

 3006 نخص *Eالش كة  التجة ي  3

  اختية   كلي  بةللغ  ال  بي  3 
  اختية   كلي  بةللغ  االنجليزي  3 
 1005ع بي  اللغ  ال  بي  لدتطلب  2 

 دجديع السةعة  الد تدعة                      17    
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  اختية   كلي  بةللغ  االنجليزي  3 
 دجديع السةعة  الد تدعة                   15    

 
 ساعات معتمدة( 6القائمة )أ(: مقررات الجامعة االختيارية )يختار الطالب     

 الدتطلب السةبق  /م اسم الدق   ال دز يال  م م
  2 صع التش يم اإلسالديتة يخ يدقة 1001 نخص .1
  2 تة يخ النظم االجتدةعي  ي القةنيني  1002 نخص  .2
  2 دنةإج البحث 1003 ةعم  .3
  2 أخال ية  الدهو القةنيني  1004 ةعم .4
  2 الدق  ا  الجةد ي  االختية ي   .5

 
 ساعة معتمدة( 60القائمة )ب(: مقررات الكلية اإللزامية باللغة العربية )  

 الدتطلب السةبق  /م اسم الدق   ال دز يال  م م
 - 3 الدعخل للقةنيو 1007 نخص .1
 - 3 العيل  يالنظم السيةسي نظ ي   1009 ةعم .2
 - 3 اللغ  ال  بي  للقةنيو ** 1021ع بي .3
          1009 ةعم    3 النظةم األسةسي لسلطن  عدةو 1006 ةعم .4
 1007 نخص 3 دصةع  االلتزام* 1008 نخص .5
 1008 نخص 3 أحكةم ياثبة  االلتزام* 2001 نخص .6
 1007 نخص 3 القةنيو اإلعا   2003فةعم  .7
 1007 نخص 3  ةنيو الجزاء لالقسم ال ةم * 2002 ةعم .8
 2001 نخص 3  ةنيو اإلج اءا  الدعني   يالتجة ي * 2004 نخص .9

 - 3 دبةعئ القةنيو التجة   2005 نخص .10
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 - 3  1األحيال الشخصي  ل 2006 نخص .11
 2006 نخص 3  2األحيال الشخصي ل  3001 نخص .12
 – 2002 ةعم    3  ةنيو الجزاء لالقسم الخةص * 3003 ةعم .13

 1008 نخص
 1010 ةعم 3 الدةلي  ال ةد  يالتش يم الض يبي 3005 ةعم 14
– 2003 ةعم    3 القضةء اإلعا   3002 ةعم 15

 2004 نخص
 1008 نخص 3  ةنيو ال دل يالتردينة  االجتدةعي  3004 نخص 16
 2001 نخص 3 *الحقيق ال يني  4001 نخص 17
 2004 نخص 3 القةنيو العيلي الخةص* 4003 نخص 18
 -2002 ةعم  3  ةنيو اإلج اءا  الجزائي * 4002 ةعم 19

 3003 ةعم
 - 3 أصيل ال(قم اإلسالدي 4004 نخص 20

 د تدعةةعم س 60     الدجديع

 

 ساعة معتمدة( 27القائمة )ج(: مقررات الكلية اإللزامية باللغة االنجليزية ) 

 الدتطلب السةبق  /م اسم الدق   ال دز يال  م م
 - 3  **1اللغ  اإلنجليزي  للقةنيو ل 2007دهلغ     .1
 - 3 دبةعئ اال تصةع 1010 ةعم  .2
 - 3 دبةعئ القةنيو العيلي ال ةم 1012 ةعم .3
 1012 ةعم  3 الدنظدة  العيلي  2007 ةعم . 4
 2007دهلغ  3  **2اللغ  اإلنجليزي  للقةنيو ل 2008دهلغ .5
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 2005 نخص 3 الش كة  التجة ي * 3006 نخص .6
 2007دهلغ
 2008دهلغ

 1008 نخص 3 عقع البيم ياإليجة  3007 نخص .7
 2001 نخص
  2007دهلغ
 2008دهلغ

  2005 نخص 3 لبح  *القةنيو ا 4005 نخص .8
 2007دهلغ
 2008دهلغ

األي اق التجة ي  –أعدةل البنيك  4006 نخص .9
 اإلفال  -

 3006 نخص 3

  سةع 27  الدجديع                           
دق   ع اسي بثالث سةعة  د تدعة يأ بم سةعة  تع يسي  تق    لم تد ينة  عدلي  بيا م سةع    *

 ياحعة دنهة.
 تطبيقي تخصص لم س  سةعة  تع يسي ع اسي لي طةبم  * * دق   

 ( ساعة معتمدة.15)-القائمة )د(: المقررات االختيارية باللغة العربية                

 م الرمز والرقم اسم المقرر س/م المتطلب سابق
 دق  ا  القةنيو ال ةم +

 1 2101 ةعم القةنيو العيلي للبحة  3 1012 ةعم 
 2 2103 ةعم ال تصةع النقع  يالدص فيا 3 1010 ةعم 
 3 2105 ةعم القضةء العستي   3 2004 نخص
 4 2102 ةعم القيانيو الجنةئي  الخةص  3 2002 ةعم
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 5 2104 ةعم ج ائم أدو العيل  3 2002 ةعم
 6 3102 ةعم   ةنيو البيئ  3 2003 ةعم
 7 3104 ةعم ج ائم اليظي(  ال ةد  3 2002 ةعم 
 8 3106 ةعم  1الع اسة  التطبيقي  ل 3 4002 ةعم 
 9 4105 ةعم اليظي(  ال ةد  3 2003 ةعم

 2004 نخص-2007 ةعم
 1012 ةعم

 10 4108 ةعم تسيي  الدنةزعة  العيلي  3

 11 4102 ةعم القةنيو الدقة و   3 1007 نخص
 12 4104 ةعم التش ي ة  السيةحي  3 1007 نخص

 13 3113 ةعم دكةفح  ال(سةع 3 
 ق  ا  القةنيو الخةص +د

  2107 نخص  ةنيو االستثدة  3 3006 نخص
 14 2109 نخص العية  ياأل يش 3 -
 15 2106 نخص الجنسي  يد كز األجةنب 3 -
 16 2108 نخص التنظيم القضةئي 3 -
 17 3108 نخص عقع الترديو 3 1008 نخص
 18 3110 نخص  ةنيو حدةي  الدستهلك 3 -
 19 4101 نخص ل الجب   التن(ي 3 2004 نخص
 20 4103 نخص  ةنيو الد ةدال  اإللكت يني  3 2001 نخص

 21 4105 نخص  2الع اسة  التطبيقي  ل 3 3001 نخص2004 نخص
 22 4104 نخص القةنيو الجي  3 2005 نخص
 23 4106 نخص عقع الك(ةل  3 4001 نخص

 24 4108 نخص  3الع اسة  التطبيقي  ل 3 3004 نخص2004 نخص
 25 4110 نخص دش يع التخ ج++ 3 -
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 ++ يختة  الطةلب دش يع التخ ج سياء بةللغ  ال  بي  أي بةللغ  اإلنجليزي 

 ساعة معتمدة.( 12) -القائمة )ه(: لمقررات االختيارية باللغة اإلنجليزية 

                    

 

 الدتطلب السةبق  /م اسم الدق   ال دز يال  م م
 دق  ا  القةنيو ال ةم +

 1012 ةعم 3 حقيق اإلنسةو 3101 ةعم 1
 1012 ةعم 3 القةنيو العيلي اإلنسةني 3103 ةعم 2
 1012 ةعم 3 ال ال ة  العيلي  3112 ةعم 3
 1010 ةعم 3 اال تصةع العيلي 4107 ةعم  4
 - 3 علم اإلج ام 4109 ةعم 5
 1012 ةعم-2002 ةعم 3 القةنيو الجنةئي العيلي 4112 ةعم 6
  3 تخ ج++دش يع ال 4114 ةعم  7

 مقررات القانون الخاص +
 2005 نخص 3  ةنيو الدلكي  ال(ك ي  3105 نخص     7
 2003 ةعم 3  ةنيو الن(ط يالغةز 3112 نخص 8
 3006 نخص-1010 ةعم 3  ةنيو سيق الدةل 3114 نخص 9
 2005 نخص-2001 نخص 3 ال قيع التجة ي  3116 نخص 10
 3116 نخص 3 عقيع التجة ة العيلي  4111 نخص 11
 2004 نخص 3  ةنيو التحكيم 4116 نخص 12
 - 3 دش يع التخ ج++ 4118 نخص 13
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 التوصيف المختصر لمساقات الخطة الدراسية 

 مقررات الكلية  األلزامية باللغة العربية

 
 

المدخل للقانون  
 1007قنخص

 

يو،إدة : القسهههم األيل : يشهههدل دق   "الدعخل إل  القةنيو"عل   سهههديو  ئيسههه
نظ ي  القةنيو ، يتبحث في أ ب   ديضهههيعة  أسهههةسهههي  ،إي : دةإي  القةععة 

ه. يدو ثم دصهههههههههههةع   القةنيني ، ينطةق تطبيقهة، يالقةنيو، يأ سهههههههههههةدم ،يف يعم،
القسههههههم الثةني:  نظ ي  الحق، يتبحث في ثالث  ديضههههههيعة  أسههههههةسههههههيم إي : 

صههههههههههههههم، يختةدة دصههههههههههههههةع  الحق ت  يل الحق، يأنياعم، ثم أ كةنم، يأشههههههههههههههخة
 ياست دةلم ياثبةتم

 
والنظم  نظرية الدولة

 السياسية
 1009قاعم

يهعل الدق   الي ع اسهه  النظم السههيةسههي  ، ع اسهه  أ كةو العيل  يخصههةئصهههة 
ييظةئ(هة، ع اسههههه  السهههههلطة  ال ةد  في العيل  ، ع اسههههه  الحكيدة  يأشهههههكةلهة 

 د  ، ع اسهه  النظةم الب لدةني ،ييسههيل  اسههنةع السههلط  في النظم السههيةسههي  ال ة
يال ئةسي ، يالدختلط يالنظةم الدجلسي، ع اس  نشرة العسةتي  ، ع اس  أشكةل 

 العيل الد ةص ة . الت  يل بةلعيدق اطي  ياألس  التي تقيم عليهة
 
 

العربية  اللغةمهارات 
للقانون ** عربي 

1021 

ةل ةللغ  ال  بي  حيهعل الدسههههههههههههههةق إل  تقيي  الد(ةإيم يالد ةني الدتصههههههههههههههل  ب
است دةلهة في دجةل ال ال ة  القةنيني  اليطني  ياإل ليدي ، يللك بتحسيو  ع ة 
ععاع يكتةب  دلك ا  يع ائض،  الطالب عل    اءة الدسههههههههههههههتنعا  القةنيني ، يا 
يكتةب  د اسهههههال   ةنيني . يي ع  الدسهههههةق إل  تندي  القع ا  البحثي  للطالب 

   لكتةب  الدلك ا  يالد اف ة .دو حيث جدم الد ليدة  الخةعد

النظام األساسي 
لسلطنة عمان 

 1006قاعم

الدبةعئ العسههتي ي  ال ةد ، الت  يل بةلنظةم األسههةسههي ال دةني، يخصههةئصههم. 
يتطي  نظةم الحكم في السهههههههههههههلطن ، السهههههههههههههلطة  الثالث، التن(يلي  يالسهههههههههههههلط  

ال  ةب    ةد  ،يالح ية   ال التشهه ي ي  يالسههلط  القضههةئي  ، الحقيق يالياجبة 
 عل  عستي ي  القيانيو. نظةم االنتخةبة  الدتب   في عدةو
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مصادر االلتزام* 
 1008قنخص

 

دصهههةع  االلتزام اإل اعي  يغي  اإل اعي   –ت  يل االلتزام يخصهههةئصهههم يأنياعم 
تالل  السبب  جزاء اخ –الدحل  -ان قةع ال قعل الت اضي –ال قع يتقسيدةتم  –

زيال ال قعل ال(سههخ  –ل قع دو حيث األشههخةص يالديضههيع أ كةو ال قع دثة  ا
 الدس يلي  عو األعدةل الشخصي   –، االن(سةخ ، يالت(ةسخ  اإل اعة الدت( عة 

 القةنيو –يعو الغي  يعو األشيةء اإلث اء بال سبب يتطبيقةتم 
أحكام واثبات االلتزام* 

 2001قنخص
أحكةم اليفةء التن(يل بد ةيي  ي يتضههههههههدو الدسههههههههةق كي(ي  التن(يل ال يني لاللتزام ي 

يالشهههه ط ياألجل ييتضههههدو الحيال  يدضههههي الدعة  كدة يتضههههدو تحعيع اليا    
دحل اإلثبة  يشهههههههههههههه يطهة يأعل  اإلثبة  الكتةبي  يالشهههههههههههههههةعة ياإل  ا  ياليديو 

 .يالد ةين  يالخب ة

 
 

القانون اإلداري قاعم 
3003 

  صهههههةئصهههههم، دصهههههةع ه، د ةييالت  يل بةلقةنيو اإلعا   يدظةإ ه ياختالفم، خ
انطبة م، أسةليب التنظيم االعا   لالد كزي  يالالد كزي  االعا ي   ، األشخةص 
الد نييه  ال هةده  اإلعا يه  أحكهةم اليظي(ه  ال هةده  ل هةنيو الخهعده  الدهعنيه   دنهل 
عخيل الديظل إل  اليظي(  يحت  خ يجم دنهة دم بيةو أحكةم الدسهههههههههههههههةءل  

 دهههل اإلعا   بيو األعدهههةل القهههةنينيههه  يد تبههه  إهههلا االعا يههه ، تحهههعيهههع دهههعليل ال
ال دل،ع اسهههههههههههه   نظ ي  النشههههههههههههةط  اإلعا   الدتدثل  في لتن(يل القيانيو، يا  ةد  
شههههههههههبةع الحةجة  ال ةد  دو خالل انشههههههههههةء  النظةم ال ةم ب نةصهههههههههه ه الثالث ، يا 
يتنظيم يتيسهههي  الد افق ال ةد  ، دم بيةو النظةم القةنيني لهله الد افق يط ق 

عا تهة يالدبةعئ الضههههههههةبط  لسههههههههي إة، نظ ي   األديال ال ةد  يد ةيي  تدييزإة إ
ل قيع عا ي  ، ينظ ي  ايحدةيتهة الدعني  يالجزائي  ياإلعا ي ، نظ ي  الق ا ا  اإل

 اإلعا ي 
 
 

قانون الجزاء )القسم 
 2002العام(* قاعم

 إة ، لعنةص الدبةعئ الدت لق  بةلج يد  –يع   إلا الدسةق الج يد  يالجزاء 
  ال كو الدةع –ظ يفهة، أنياعهة . تطبيق  ةنيو الجزاء في الزدةو يالدكةو 

الدسههههههههههههههههةإدههه   -الج يدههه  الدسههههههههههههههتحيلههه  -الشهههههههههههههه يع في الج يدههه  –للج يدههه  
دهه  الج ي –الدتههعخههل  ال كو الد ني  للج يدهه   -الدح ض -الجنههةئيهه لال(ههةعههل

زاء لي  الجزائي. الجديانم الدسهههه ي  –أسههههبةب التب ي   –غي  ال دعي   -ال دعي 
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عي  األصههههههههههههههلي  يال(   –تن(يل ال قيبة   –أإعال ال قيب   –/ دديزا  ال قيب  
 –ي ل تن(يل ال قيب   –الظ يل الدشههههههههههههععة لظ يل الدخ((   –ياإلضههههههههههههةفي  

 أسبةب سقيط األحكةم
قانون اإلجراءات 
المدنية  والتجارية* 

 2004قنخص

الههب اإلج ائيهه  التي تحكم الههععيى إههلا الدق   ي   ل الطههةلههب بههةلدبههةع ء يالقي 
الدعني  دنل  ف هة د ي ًا بكل اإلج اءا   التي تحكم سي إة ياصعا  حكم فيهة 

 يكللك الط و في األحكةم

مبادئ القانون 
التجاري 

 2005قنخص
 

نشههههههههههههههرة القةنيو التجة  ، يتطيي ه، يدصههههههههههههههةع ه، ياألعدةل  يتنةيل إلا الدق  
ج  يالشهههههههههههههه يط الياجههب تياف إههة فيههم، ياألإليهه  التجههة يهه  الب يهه  يالبح يهه  يالتههة

التجهههة يههه  ، يالدتج  يعنهههةصهههههههههههههه ه يحدهههةيتهههم، يالهههعفهههةت  التجهههة يههه  اإلجبهههة يههه  
ياالختية ي ، يحجيتهة في االثبة ، يالسههجل التجة  ، يال قيع التجة ي  بصههي ة 
عةد ، يال إو التجة  ، ياليكةل  بةل ديل ، يالسهههههههههههههدسههههههههههههه ة، تطي  الشههههههههههههه كة  

الشههههههههههه كة  ، يأحكةدهة ال ةد ، شههههههههههه ك  التضهههههههههههةدو، شههههههههههه ك  التجة ي ، أنياع 
التيصههي ، الدحةصهه ، الشهه كة  لا  الدسهه يلي  الدحعيعة، يالتيصههي  بةألسهههم 

 ، يالدسةإد  ال ةد ، ياالفال  يالصلح اليا ي دنم.
( 2األحوال الشخصية)

 3001قنخص
 ميتضدو الدسةق كل دة يت لق برحكةم الزياج ي األبنةء يتضدو الدسةق أحكة

الديا يث يتشههههههههههههدل الت كة ، أ كةو الدي اث. أصههههههههههههحةب ال( يض، أصههههههههههههيل 
الدسةئل، اليصةية. يتشدل حكدهة الش عي، أحكةم اليصي ، دبطال  اليصةية 

 يتزاحدهة.
 

قانون الجزاء )القسم 
الخاص(* 

 3003قاعم

يتنةيل إلا  الدسههههههههههههههةق  ع اسهههههههههههههه  نيعيو دو الج ائم إدة ج ائم االعتعاء عل  
ج يد  القتل الدقصهههههههيع يالظ يل الدشهههههههععة ياألعلا   األشهههههههخةص يتتضهههههههدو

القةنيني  يالقتل دت ع  القصع يج يد  اإليلاء الدقصيع يغي  الدقصيع ، كدة 
يتنةيل ج ائم االعتعاء عل  األديال يتشههدل ج ائم  السهه    ياالحتيةل ي إسههةءة 
 األدةن  ي الشههههههههههيك بعيو دقةبل حيث تتنةيل الع اسهههههههههه  القياعع التي تحكم إله

 الج ائم دو حيث بنة إة القةنيني يال قيبة .
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المالية العامة 

والتشريع الضريبي 
 3005قاعم

دسههةق الدةلي  ال ةد  يالتشهه يم الضهه يبي يتنةيل ديضههيعة  اإلن(ةق ال ةم دو 
حيث تحعيعه يط ق حسههةبم يشههكل اإلن(ةق ال ةم يصهه(  القةئم بةلن(قة  ال ةد  

ج اءا . يال( ق بيو اإلن(هههههةق ال هههههةم يالخهههههةص  يدهههههة يتبم للهههههك دو ط ق يا 
بةإلضهههههههههةف  إل  النظ ية  الد(سههههههههه ة لطبي   اإلن(ةق ال ةم ثم ب ع للك يت  ض 
الدنهج إل  اإلي اعا  ال ةد  دو حيث دصةع إة يط ق تحصيلهة يعي  العيل  
في سههههههههههيةسهههههههههه  اإلي اعا  ال ةد  ثم يخلص الدنهج إل  شهههههههههه ح الديازن  ال ةد  

في إحكةم الديازن  ال ةد  بدة يتنةسهههههههههب دو حجم يط ق إععاعإة يعي  العيل  
 اإلي اعا  يتحعيع اإلن(ةق.

 
 

 القضاء اإلداري
 3002قاعم

 

ال  ةب  القضههةئي  عل  أعدةل اإلعا ة، الت  يل بدبعأ الدشهه يعي  يدقتضههيةتهة، 
دصهههههههههههةع  الدشههههههههههه يعي  ينطة هة يالقييع اليا عة عليم لأعدةل السهههههههههههيةعة، حةل  

ي ي  ، يالي  القضههههههةء اإلعا   ل ضههههههةء الدشهههههه يعي ، الضهههههه ي ة، السههههههلط  التقع
 ضةء الحقيق أي القضةء الكةدل ، خصةئص الععةيى اإلعا ي  لععية اإللغةء 
يععيى الت ييض  ، شهههههههههههههه يط  بيل ععيى اإللغهههةء يأيجهههم اإللغهههةء . ععيى 
الت ييض يدسههه يلي  اإلعا ة القةئد  عل  أسهههة  الخطر أي القةئد  عل  أسهههة  

 التب ي ، دم بيةو عنةص  إله الدسئيلي  في الحةلتيو.الدخةط  يتحدل 
الحقوق العينية* 

 4001قنخص
يتنةيل الدسههههةق ديضههههيع األعدةل التجة ي ، التجة ، السههههجل التجة  ، العفةت  

  التجة ي ، الدتج ، الدلكي  الصنةعي  
 

القانون الدولي 
الخاص* 

 4003قنخص

يانيو، الحليل اليضهههههههههههههه يههه  لتنهههةزع تنهههةزع القيانيو: النظ يههه  ال هههةدههه  لتنهههةزع الق
 القيانيو. االختصةص القضةئي العيلي

يتنةيل إلا الدسهههههههههههههههةق ع اسههههههههههههههه   ةنيو ال دل يالتردينة  االجتدةعي  بعأ دو  
تطي إدههههة التههههة يخي يد ي ا بههههإب ام عقههههع ال دههههل ال( ع  يالجدههههةعي ، يبيههههةو 

 ال   ال دل يالدحععة لنطةق تطبيق  ةنيو ال دل ي التزادم ال نةصههه  الدديزة ل
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قانون العمل 
والتأمينات االجتماعية 

 3004قنخص
 

برعاء ال دل الدت(ق عليم يالتزادم بطةع  أياد  صههههههههههههةحب ال دل الدشهههههههههههه يع  
يععم إفشههههههةء األسهههههه ا  يععم دنةفسهههههه  صههههههةحب ال دل. أدة فيدة يت لق بقةنيو 
التردينة  االجتدةعي  نبيو خصههههههةئص إلا القةنيو يأإم التردينة  االجتدةعي  

لتي    إة الدشهه ع ينطةق تغطيتهة يبيةو أإم القياعع ياألصههيل التي أت  بهة ا
 72 ةنيو التردينة  االجتدةعي  ال دةني الصهههههههةع  بةلد سهههههههيم السهههههههلطةني   م 

عل  ال ةدليو بةلقطةع الخةص عاخل السههههلطن  يت عيالتم. يكلا  1991لسههههن  
ل دةنييو الخةص بةل ةدليو ا 2000لسههههههههههدن   32بةلد سههههههههههيم السههههههههههلطةن    م 

 ال ةدليو بةلخة ج يدو ف  حكدهم
 

قانون اإلجراءات 
 4002قاعم الجزائية*

 

يتنةيل إلا الدق   القياعع االج ائي  الدت لق  بةلععيى الجزائي  يكي(ي  ا ةدتهة 
يالسهههههلط  الدختصههههه  بدبةشههههه ة الععيى يكللك الععيى الدعني  التةب   لهة. كدة 

يى يانقضههههةء الععيى. يتقسههههم االج اءا  يتضههههدو القييع التي تدنم ا ةد  العع
إل  د حلتيو تتضهههههههدو الد حل  األيل  جدم االسهههههههتعالال  يالتحقيق االبتعائي 
يعل  بيةو القياعع التي تحكم إله االج اءا ، ثم د حل  الدحةكد  يتتضهههههههدو 
ج اءا  الدحةكد  يالحكم يالط و  تشههههههكيل القضههههههةء الجزائي ياختصههههههةصههههههم يا 

 شكةل في التن(يلبةألحكةم يتن(يلإة، ياال
 المساقات األختيارية باللغة العربية

 مقررات القانون العام .أ

القانون الدولي للبحار 
 2101قاعم

 

يهههعل الدق   إل  ت  يل الطههةلههب بههةلقههةنيو الههعيلي للبحههة  يأإديتههم يتطي ه 
التة يخي يأإم االت(ة ية  العيلي  لا  الصههههههههههههل  بةلبحة ، كدة يتنةيل الدق  ا  

ح ي  الدختل(  كةلديةه العاخلي  يالبح  اال ليدي يالدنطق  الدتةخد  الدنةطق الب
يالدنطق  اال تصههههههةعي  الخةلصهههههه  يأعةلي البحة ، يكللك الدضههههههةيق يالخلجةو 
يالجز  يالج ل القهههة   يالدنطقههه  الهههعيليههه  لقي هههةو البحهههة  يحقيق يياجبهههة  

 ي عيلالعيل في كل دنطق  بح ي  ، ييسةئل تسيي  الدنةزعة  البح ي  ال
يهتم إلا الدسهههههههههههههةق بع اسههههههههههههه  النقيع يالبنيك كيحعا  دتكةدل  يد  ف  الت ابط  

بينهدة يللك بت  يل الطةلب بنشهههههههههههههههرتهة يتطي إة. يعل  يجم الخصههههههههههههههيص 
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االقتصاد النقدي 
والمصرفي 

 2103قاعم

الي يل عل  طبي   النقيع يدةإيتهة يأنياعهة ييظةئ(هة يكللك النظم النقعي  
سهههههههة  النقعي  يعل  يجم الخصهههههههيص البنيك الد كزي  يالسهههههههيةسهههههههة  يالد سههههههه

 يالبنيك التجة ي  يأإم اليظةئل ياألعيا  التي يضطلم كل دنهة في اال تصةع.

القضاء الدستوري 
 2105قاعم

يهعل الدق   الي ع اسهههههه   أإدي  ال  ةب  عل  عسههههههتي ي  القيانيو، نظم ال  ةب  
  عل  لتشههه ي ة   ي ال  ةبعل  عسهههتي ي  القيانيو. أث  العسهههتي ي  في ضهههبط ا

 عستي ي  القيانيو في عدةو
 
 
 

القوانين الجنائية 
 2102الخاصة قاعم

ع اسهههههههههه  القيانيو الجزائي  الخةصهههههههههه  الدكدل  لقةنيو الجزاء أي الدنظد  لقياعع 
دظةإ  التشههههههعيع يالتخ(يل في  –خةصهههههه ،  ةنيو الدخع ا  يالد ث ا  ال قلي  

 –القياعع الخةصهههههههههه  بةلتج يم  –لجدة ك  ةنيو ا –غسههههههههههل األديال  –ال قيب  
 الج ائم اليا عة في – ةنيو الد ي   -القياعع الخةصههههههههههه  بةلدسههههههههههه يلي  الجزائي 

 ههةنيو األسههههههههههههههلحهه  يالههلخههةئ  يال قيبههة  عل  الحيههةزة  –  50-49الدههةعتيو ل
ج اءا  الععيى ييدكو تع ي   يانيو أخ ى كقةنيو  ياالتجة  ياإلصههههههههههههههالح يا 

  ة  الجزائي  الخةص  بحدةي  البيئ .دسةءل  األحعاث يالتش ي
جرائم أمن الدولة 

 2104قاعم
يتضههدو دسههةق ج ائم أدو العيل  أحكةدًة خةصهه  ب(ئة  د ين  دو الج ائم دثل 
تلك اليا    عل  اإلعا ة ال ةد  يأدو العيل  العاخلي يالخة جي، ييهعل إلا 

ًة في ًة عةدالدسههههههههههةق إل  ت ديق الد  ف  بب ض الج ائم التي تبحعث اضههههههههههط اب
الدجتدم يت ث  عل  بنيةو العيل ، ددة يسههههههههههههتععي د ةلجتهة برحكةم خةصهههههههههههه  

 يبيةو عل   تشعيع ال قةب بحق د تكبيهة يالدتعخليو فيهة.
قانون البيئة 

 3102قاعم
. ت  يل  ةنيو حدةي  البيئ  يأإديتم يدصههههههههههههههةع ه، يالحدةي  القةنيني  للدجةل 

خض ، يكي(ي  دكةفح  التليث عو ط يق البيئي دو ت ب  يدةء يإياء يدجةل أ
الن(ةية  الصهههههههلب ، يالتليث الل  ، يالتليث الصهههههههيتي، دم بيةو عي  الضهههههههبط 

 اإلعا   في حدةي  البيئ ، يالجزاء الدت تب عل  تلييث البيئ .
جرائم الوظيفة العامة 

 3104قاعم
  اليتنةيل الدسههةق الج ائم اليا    عل  الدصههلح  ال ةد  يإي ال شههية ياالخت

يالتزيي . كدة يتنةيل في كل ج يد  أ كةنهة   يال قيبة  الدسهههة   لهة يالقياعع 
 الخةص  بكل ج يد  دو ج ائم اليظي(  ال ةد .
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الدراسات التطبيقية 
 3106( قاعم1)

الدق   عبة ة عو ع اسههههة  لب ض القيانيو ال دةني  يتطبيقهة في الد سههههسههههة  
تهة بةلقيانيو الدشهههههههههةبه  في العيل القضهههههههههةئي  دم ع اسههههههههه  ندةلج عدلي  يدقة ن

 األخ ى
 
 

 الوظيفة العامة
 4105قاعم

 

بيههةو التنظيم ل القههةنيو لليظي(هه  ال ههةدهه ، دو خالل ع اسههههههههههههههتههم  ههةنيو الخههعدهه  
الدعني  بيص(م الش ي    ال ةد  في  يانيو اليظي(  ال ةد  ، دم بيةو الش يط 

يغي  الدةلي  ، يبيةو ال ةد  لشههههههغل اليظي(  ال ةد  ، يحقيق الديظل الدةلي  
ياجبة  الديظل ال ةم ياألعدةل الدحظي  عليم اتيةنهة ، أحكةم الدسههههههههههههههةءل  
الترعيبي  يضدةنةتهة ، يالجزاءا  الترعيبي  يالسلطة  الترعيبي  دم بيةو أسبةب 
يأحيال انتهةء الخعد  في  ةنيو الخعد  الدعني  ، يبةلجدل  بيةو كةف  األحكةم 

 ليظي(  ال ةد القةنيني  النةظد  ل
 

تسوية المنازعات 
 4108الدولية قاعم

يهعل الدسههههههههههةق إل  ت  يل الطةلب بط ق تسههههههههههيي  الدنةزعة  العيلي ، حيث 
يتط ق إل  اليسهةئل السهلدي  يغي  السهلدي  لالقسه ي   لتسهيي  تلك الدنةزعة ، 
إل يتط ق الدسهههةق بةلت(صهههيل إل  اليسهههةئل السهههيةسهههي  ل(ض الدنةزعة  العيلي  

لد(ةيضة  يالدسةعي الحديعة ياليسةط  يالتحقيق يالتيفيق، كدة يتنةيل يإي ا
إل  الدنظدة  العيلي  ال ةلدي  ياإل ليدي  كرسههههههههههههههليب ل(ض  الدسههههههههههههههةق اللجيء

الدنةزعة  العيلي ، ييتنةيل كللك عي  التحكيم العيلي يالقضههههههههههههههةء العيلي في 
 فض الدنةزعة  العيلي .

القانون المقارن 
 4102قاعم

هإدي  دراسسةق إل  ت  يل الطةلب. بريهعل الد ه  القةنه  وعال تم الدقةرن نوه
 عليهة موتق التي سواألس الدبةدئ ف رد  كههههللههههك ي األح  ني والقةن مو لبةل
 الد ةص ة. القضةئي  األنظد  ي الدقةرن  ني والقةن راسةتدال

التشريعات السياحية 
 4104قاعم

السهههههيةحي ياسهههههتغالل الدنةطق عي  العيل  في دجةل السهههههيةح : ت( يل النشهههههةط 
يالديا م السيةحي ، صنعيق التندي  السيةحي ، ال  ةب  عل  الدنشآ  السيةحي . 
تنظيم الدنشههههآ  ال(نع ي  يالسههههيةحي : تصههههني(هة، إنشههههةء جد ية   طةعي  بهة، 
الت خيص لهة،   ةبتهة يت(تيشهههة، يالجزاءا  الدسههة   لدخةل(تهة أحكةم القةنيو. 

   يالسيةح . تنظيم اإل شةع السيةحي.تنظيم دكةتب الس(



 

 
 
 

57 

 
 

مكافحة الفساد 
 3113قاعم

 

يهعل الدسههههههههههةق إل  ت  يل الطةلب بط ق تسههههههههههيي  الدنةزعة  العيلي ، حيث 
يتط ق إل  اليسهةئل السهلدي  يغي  السهلدي  لالقسه ي   لتسهيي  تلك الدنةزعة ، 

لعيلي  اإل يتط ق الدسهههةق بةلت(صهههيل إل  اليسهههةئل السهههيةسهههي  ل(ض الدنةزعة  
يإي الد(ةيضة  يالدسةعي الحديعة ياليسةط  يالتحقيق يالتيفيق، كدة يتنةيل 
الدسههههههههههههههةق اللجيء إل  الدنظدة  العيلي  ال ةلدي  ياإل ليدي  كرسههههههههههههههليب ل(ض 
الدنةزعة  العيلي ، ييتنةيل كللك عي  التحكيم العيلي يالقضههههههههههههههةء العيلي في 

 فض الدنةزعة  العيلي .

 لخاصمقررات القانون ا .ب

قانون االستثمار 
 2107قنخص

 

يهعل الدسههةق إل  ت  يل الطةلب بقةنيو االسههتثدة  ي تنظيم األط  القةنيني  
تجةه الدسههههههههههههههتثد يو األجةنب. ي كللك يهعل الدق   الي دنة شهههههههههههههه   القيانيو 
بةالسهههههههههههتثدة  العاخلي ، بةإلضهههههههههههةف  إل   دنة شههههههههههه  القيانيو ياألع ال العيلي  

 ألجنبي.الد تبط  بةالستثدة  ا
الديات واألروش 

 2109قنخص
الدسهههه يلية  الجزائي  يالدعني   عو اليفةة ي االعتعاء عل  السههههالد  الجسههههعي  
 لانسةو، نظةم العي  في القةنيو ال دةني، نظةم األ يش في القةنيو ال دةني.

الجنسية ومركز 
األجانب 

 2106قنخص

أط  ال  ابط  يتنةيل إلا الدسههههههههههههةق ت  يل الجنسههههههههههههي  يعنةصهههههههههههه إة، يبيةو 
الجنسههههي ، ياألسهههه  التي تبن  عليهة، ي جنسههههي  الشههههخص االعتبة  ، يأحكةم 
فقع الجنسهههههههههي  ياسهههههههههت عاعإة، يت عع الجنسهههههههههية . يكللك يتنةيل ع اسههههههههه  د كز 

 األجةنب ي ياعع تدتم األجةنب بةلحقيق يالتنظيم العيلي لهة.
التنظيم القضائي 

 2108قنخص
ال ةد ، دو خالل ع اس   ةنيو الخعد  الدعني  بيةو التنظيم لالقةنيني لليظي(  

بيصههههه(م الشههههه ي   ال ةد  في  يانيو اليظي(  ال ةد ، دم بيةو الشههههه يط ال ةد  
لشهههههههههغل اليظي(  ال ةد ، يحقيق الديظل الدةلي  يغي  الدةلي ، يبيةو ياجبة  

 الديظل
عقد التأمين 

 3108قنخص
هالتردي دههعق هبين   روالت( ،نه  ،دال ق صخصةئ  ههدراس ،ىرألخا دوال ق نوبي مه

 دههههههههههههههههههههعق نهةي  ،ي ههههههههههههههههههههاألسةس هرعنةص ،وآثةره ،افمطرأ ،نالتردي دعق أركةن
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 دنةزعةت ضههههههههف لةئههههههههوس ،نالتردي كةترههههههههش ،نالتردي ةدةههههههههإع دعق ،نههههههههالتردي
 .نالتردي

التنفيذ الجبري 
 4101قنخص

الدتدثل  في  ليتنةيل إلا الدق   السههنعا  التن(يلي  يأنياعهة ، يأشههخةص التن(ي
الدن(ل يالدن(ل ضههعه ي ةضههي التن(يل ، يالدقيدة  الالزد  لبعء إج اءا  التن(يل 
ج اءا  الحجز عل   ج اءا  الحجز عل  الدنقيل يبي م بةلدزاع ال لني و يا  يا 

زيم يأخي ا تي   لني ، يط ق االعت اض عل  الحجز ال قهههة  يبي هههم بهههةلدزاع ال
 حصيل  التن(يل عل  العائنيو.

نون المعامالت قا
اإللكترونية 

 4103قنخص

الت  يل بهيئهه  تقنيهه  الد ليدههة ، الت ههة ههع اإللكت يني: الت  يل بههةلد ههةدال  
ت ينييو، اإللك  اإللكت يني ، التي يم يالتصههههههههههههعيق اإللكت يني ، حجي  الد ةدال

حدةي  الد ةدال  اإللكت يني ، االسههههتخعادة  الحكيدي  للسههههجال  يالتي ي ة  
  اإللكت يني

 
الدراسات التطبيقية 

 4105( قنخص2)

لتهع يهب  الطالب عل  تطبيق الهع اسهههههههههههههههة  النظ يه  ل( يع القهةنيو الخهةص ، 
بةختية  أحعى نظ ية  القةنيو الديضهههههههههههيعي أي القةنيو االج ائي دثل نظ ي  
ال قع ينظ ي  االلتزام ينظ ي  الععيى ينظ ي  االختصههههههههههههههةص ينظ ي  األحكةم 

دو خالل  يللهك -تنهةزع القيانيو –االثبهة   –الجب   يالط و فيههة ي التن(يهل 
 ندةلج لقضةية عدلي  يتع ب الطةلب عل  حلهة.

 
 القانون الجوي

 4104قنخص

القياعع القةنيني  التي تخضهههم لهة الطةئ ة يطة م الدالح  الجيي  يعل   أسههههم 
 ههههةئههههع الطههههةئ ة يالدالحيو الجيييو، يالنظههههةم القههههةنيني الههههل  يحكم الدطههههة ا  

أحكهههةم عقيع النقهههل التجهههة    –حقيق اال ت(هههة هههة  الجييههه  يالدالحههه  الجييههه  ي 
الجي  العاخلي يالعيلي يالدنظدة  الجيي  العيلي    ياعع يأسهههههههههه  دسههههههههههئيلي  

 النة ل الجي  يالد ةإعا  العيلي  ياألنظد  القةنيني  الدقة ن 
عقد الكفالة 

 4106قنخص
 

أ كةو الك(ةل  دو حيث  ضههههةء  الت  يل بةلك(ةل  ، يخصههههةئصهههههة ، يأنياعهة ،
الك(يل ، يالدحل ، يالسهههههههههههبب ، دثة  الك(ةل  ف  ال ال   بيو الك(يل  يالعائو ، 
يف  ال ال   بيو الك(يل يالدعيو ،ياخي ا انقضههههههةء الك(ةل  بصهههههه(  تب ي  يكللك 

 بص(  أصلي  ، ثم انقضةء الك(ةل  بةلن(  .
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الدراسات التطبيقية 

 4108( قنخص3)

الي تع يب الطالب  دسههههههههةئل تطبيقي  في دختلل ف يع القةنيو  يهعل الدق  
الخةص ، بةختية  أحعى نظ ية  القةنيو الديضههههههههههههههيعي أي القةنيو االج ائي 
دثل نظ ي  ال قع ينظ ي  االلتزام ينظ ي  الععيى ينظ ي  االختصةص ينظ ي  

لك دو يل -تنةزع القيانيو –االثبة   –األحكةم يالط و فيهة ي التن(يل الجب   
 خالل ندةلج لقضةية عدلي  يتع ب الطةلب عل  حلهة.

مشروع التخرج++ 
 4110قنخص

يقيم الطةلب تح  إشهه ال أسههتةل دتخصههص في القةنيو ال ةم بإععاع ع يضهه  
ععيى أي دلك ة عفةع، أي صههيةغ  عقع، أي تقعيم اسههتشههة ة  ةنيني  دكتيب ، أي 

 اءا  تحقيقيشة ك في تقعيم دحةكد  صي ي ، أي في تدثيل إج  
 المساقات األلزامية باللغة اإلنجليزية

This course is designed to build an understanding of basic 

economics including meaning of economics, principals of 

economics, scope of economics, economic problem and 

economic systems. The course looks at both 

microeconomics and macroeconomics. Microeconomics 

include the study of individual consumer and firm 

behavior. Macroeconomics involves the topics, including 

output, unemployment, inflation, money and financial 

system 

Principles of 
Economy 

PULW1010 
 

This course aims to identify the Public International Law 

in terms of its originality, development, main sources and 

other related subjects 

Principles of 
International 
Public Law  
PULW1012 

This course aims to identify the student with international 

organizations and its developmental historical growth and 

its characterization. The student also will be informed of 

main systems for international organizations including 

executive bureau, general bureau, administrative system 
as well as minor systems of international organizations. 

The course also focuses on legal system of international 
employees, immunities and privileges of international 

International 
Organizations    
PULW2007 
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organization. finally  the course outlines detailed 

description of regional and international organizations.   
The purpose of this course is to provide knowledge about 

the concept of the company and the rules which regulate 

it. It explains the five types of commercial companies 

which are regulated in Oman. They are:  the Joint-Liable 

Company (General Partnership), Limited Partnership, 

Particular Partnership, Limited Liability Company and the 

Shareholding Company (Joint-Stock Company). 

Commercial 
Companies  
PRLW3006 

 
 
 

Basis for these are convenience, place and reason along 

with the effects of contract including the liabilities arisen 

by the contract. Pre-Requisite: PRLW1008Maritime Law 

Sale and Lease 
Contracts 

Nationality and Registration of Ships. -The Rules to be 

followed by the Master concerning birth, death, and 

Crimes on Board. -Private Maritime Relationships 

(Carriage of Goods or Passengers by Sea, Charter parties, 

Towage, Ships Sale and Mortgage, Maritime Insurance). -

Master and Crew's Relationships with Ship Owners. -

Collision at Sea. 

Martime 
PRLW4005 

Banking law contains; bank accounts, bank financing, 

bank guarantee Commercial papers; bill of exchange, 

promissory note, check. Bankruptcy; announcement of 

bankruptcy, effects of bankruptcy, management of 

bankruptcy, termination of bankruptcy.   

Banking Law-
Trade Bills- 
Bankruptcy 
PRLW4006 

 ()قسم القانون العام: المساقات االختيارية  باللغة اإلنجليزية
This course aims to identify the student with Human 

Rights principles and its origins, the social importance of 

Human Rights, general theories of Human Rights: 

characterizations, history, Human Rights issues, special 

forms of Human Rights:  women rights , child rights, 

citizenship rights. 

Human Rights  
PULW3101 

 

This course aims to identify the student with Human 

international law and its historical development and its 
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relationship with other laws and the principles which built 

on them. The course also contained of sources for human 

international law, persons, materials, personal and time 

that needed to apply as well as mechanisms of its 

execution, also reality and future of Human International 

law, the course also outlines some practical applications 

of the Human International law. 

 
International 
Humanitarian 

Law PULW3103 

 

The course aims to identify students of the international 

law , which outlined diplomatic and consular relationships 

as well as amicable , dispute means , solving , settlements 

of international disputes and conflicts, besides to 

international responsibility verdicts 

 
International 

relations    
PULW3112 

 

The models studied will provide students with the 

analytical tools that will allow them not only to understand 

the underlying basis for trade but also to critically evaluate 

observed trade policies. Foreign trade theories and 

policies will be covered in this course. In this framework, 

Classical and Neoclassical trade theories, Heckscher-

Ohlin model, trade policies, protectionism, and political 

economy of trade will be explored. Additionally, emphasis 

will be put on the effects of tariffs, nontariff barriers and 
quotas. Lastly, economic integration and foreign trade in 

developing countries will be analyzed in this course. 

International 
Economics 
PRLW4107 

 
 
 
 

Definition of Criminology, definition of the criminal 

phenomenon, Theories of jurisprudence in interpreting 

criminal phenomenon, factors that encourage the criminal 

phenomenon 

Criminology  
PULW4109 

 

This course is of vital interest for any legal responsive 

action from the side of public international on the 

individual criminal responsibility. The principles of law 

related to some issues such as international jurisdiction, 

International 
Penal Law      
PULW4112 
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Extradition of criminals, crime clues, witnesses and 

evidences are having great intention. The most crimes 

which draw intention from the international community 

such as: war crimes, crime against humanity, holocaust, 

torture, terrorism, trans boundary crime. Thus, the 

criminal international law compromises in its general 

aspect of several numbers of jurisdiction establishments as 

well as vital secondary and major rules for instance: 

international laws, criminal procedures after international 

courts, legal cooperation amid crime, national lawsuits, 

trans boundary crimes, national and international courts. 

 

The course deals with the international crimes and issues 

of international criminal procedures. It comprises the 

topics on the sources of the international criminal law, 

ICC, ad hoc tribunals, criminal jurisdiction of states and 

immunities, mutual legal assistance in criminal matters 

and extradition, international criminal justice, individual 

criminal responsibility for genocide, crimes against 

humanity, war crimes and the crime of aggression. 

International 
Criminal Law  
PULW4112 

The student,asked to  prepare a petition or defense 

memorandum, drafts a contract, provides written legal 

advice, or participates in providing a mock trial, or in 

representing investigation 

Research 
Project  PRLW 

4114 
()قسم القانون الخاص :المساقات االختيارية  باللغة اإلنجليزية    

Discussion will focus on these rights as formed of: -

Industrial and commercial rights (patent, industrial 

formula, trademarks, good will. etc. Literal and artist 

rights (copy  rights, period and method of protection. etc. 

Law of 
Intellectual 
Property 

PRLW3105 
The statement of the right to oil wealth, license to exploit 

oil resources, restrictions on the exploitation of oil 

resources, the protection of workers, protection of the 

environment 

Law of Oil and 
Gas PRLW3112 
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General Definitions and Introduction to Securities. -

Capital Market Authority and Muscat Securities Market. 

Transactions and Disclosure of Information. –Companies 

Operating in the Field of Securities. -Crimes and 

Sanctions.  

 
Capital Market 
law PRLW3114 

Study of the commercial contracts includes: General 

provisions, nature : The commercial sale and its concept, 

basis, liabilities of buyers and sellers, concepts of sale on 

instalments, provisions governing the sale on instalments, 

transportation contract, its effects and the liabilities of the 

sender, the addressee, the carrier, passengers carrier, 

passengers. Other issues are the commercial mortgage, its 

provisions, and effects, liabilities of the creditor and the 

debtor in addition to the commercial agent and the 

liabilities of the principal in the agency agreement, agency 

by commission, effect of its contract, and liabilities of 

these parties. Study will cover also the concept of 

brokerage, its importance, effects of its contract liabilities 

of the broker and the client in the brokerage transaction.  

 
Commercial 
Contracts 

PRLW3116  

The Contract of Commercial Sale (Fundamentals 

Principles-Effects) -Certain Types of Commercial Sale 

Contract (Sale by Instalment, Sale by an Agent for his 

Own Account) -Carriage Contracts (Carriage of Goods 
Contract-Carriage of Persons Contract) -Guarantee and 

Deposit in Public Warehouses.. 

International 
Trade Contracts 

PRLW4111 
 

To provide a basic information to key topics in arbitration 

as a means of settlement of disputes. It is designed to stand 

as an outline of the key principles involved in the practice 

of arbitration. The central theme analyses the UNCITRAL 

Model law and the various steps required in an 

international and regional arbitration. The importance to 

international commerce and the Omani law of arbitration 

are the key themes throughout the course. 

Law of 
Arbitration 
PRLW4116 

The student under a supervision of a professor of private 

law prepare suit petition or defence memoir, or drafting a 
Final Project 
PRLW4118 
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contract, or take part in a show trial, or arbitration trial 

show 
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 األنشطة الطالبية

 جماعة الوعي القانوني
الدظل  التي تجدم األنشهههههط  الطالبي  في كلي  الحقيق بجةد    جدةع  اليعي القةنيني إي

م ، يكةو إلا بعاي  انطال هة في نش  اليعي القةنيني 2002السلطةو  ةبي . ترسس  عةم 
يدكو تصههههههههههههههنيل ف ههةليههة  الجدههةعهه  د ي ، يدنههم لههعى أف اع الدجتدم. ي لههعى الطههةلههب الجههة

 ع يسهههههههههههههة لطالب الحقيق في الجةد  تالدتنيع  عل  أسههههههههههههة  دو نيعي  القيانيو التي يتم 
 لالقةنيو التجة   .لالقةنيو الجزائي  يلالقةنيو الخةص  يالقةنيو ال ةم  يل،

شههههههههه  نختل(  إل  تقعيم ثقةف   ةنيني  ي يتهعل جدةع  اليعي القةنيني دو خالل ف ةليةتهة الد
ا ةنيني  ألب ةع إلاليعي القةنيني، ي بط الطةلب بةليا م االجتدةعي دو خالل د ةلجة   

اليا م كدة تسهههههههههههههههةإم في عدلي  التنيي  الثقةفي يالقةنيني دم بقي  الجدةعة  الطالبي  في 
 دجتدم الجةد  .

لتحقيق أإعال الجدةع ،  ععع دو اللجةو التي تنشط دجتد   يتيزع أعضةء الجدةع  عل 
 يالح(ةظ عل  حضي إة في دحةفل األنشط  الطالبي ، يإله  اللجةو إي:

 للجنة اإلعالميةا 
  تن(يْل جديم أعدةل الَتصةديْم لل( ةلية.  
 لتَّ ييْج اإلعالدي لل( ةلية  ا. 
   عنهة في الديا م تيثيق أعدةل ال( ةلي  بةلصههههههههههههههي  يالصههههههههههههههي ة، ينشهههههههههههههه  األخبة

 دةع .اإللكت يني  للج
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 لجنة العالقات العامة 
   ةليةتهةج الجدةع  للدشة ك  في فالتياصل دم األشخةص الدقت حيو دو خة . 
  )ةلية  يالدشة كيو الخة جييو فيهةاستقبةل ضييل ال. 
  تيفي  الضيةفة  الالزد. 
  اإلش ال عل  النظةم ال ةم أثنةء سي  ف ةلية  الجدةع. 

 لجنة التصورات 
   إععاع التصي ا  ال ةد  ل( ةلية  الجدةع  خالل ال(صيل الع اسي. 
   َّتةب  ب األْعدةل يالخبطياِ  التَّْن(يلي لخب يِج برْعل  للَ( ةلي   ينقعإة نقعًا إيجةبي ًة َبنَّةًء لدب

 .دبستيى في كةفَِّ  الدجةال ْ 
  يةم بةل  ةب  ال(ني  لضبط جيعة أعدةل بة ي اللجةو في الجدةع . 

 لجنة إعداد األمسيات 
  فيهههة ال( ههةليههة ، يدتههةب ه التياصهههههههههههههههل دم لي  ال ال هه  لتجهيز القههةعههة  التي تقههةم 

 .التن(يل
  العيكي  ياإلكسسيا  لل( ةلية  تجهيز. 
   التي  ْع تط أ أثنةء كبل ف ةلي تغطَي  االْحتيةجة. 
  تيفي  األجهزة اإللكت يني  للجدةع. 

 للتواصل مع الجماعة: 
 94002818ياتسةب:

alwa3i@hotmail.com ب يع إلكت يني         

 ةع  اليعي القةنينيجد:  في  بيك        

@alwa3i7:    تييت        
@alwa3i: انستةغ ام          

mailto:alwa3i@hotmail.com
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 لجنة التواصل الطالبي

سههههههتدةع إلهههههه  البههههههي فههههههي كل  سههههههم دههههههو أ سههههههةدهة؛ لالنشههههههر  الكليهههههه  لجههههههةو التياصههههههل الطأ
عة علهه  طلبهه  دهه ة ياحههالطلبهه ، ييهه أ  اللجنهه   ئيهه  القسههم، حيههث يلتقههي بةل يجهههة  نظهه 

 إلهه  عديههع الكليهه  دههم خطهه  عدههل الاأل ههل فههي كل فصههل ع اسههي، ثههم يقههعم تق يهه ا د(صهه
ل ه . يا  هةو التياصههل الطياضحه ه  التياصههل الهه  جةنههب لجه هكل لجنه هةم تشه هي فههي األ سه م دبه

 الكلي .علهه  دسههتيى  الطلبهه 

 االستشاري الطالبيالمجلس 

عضههههههههيًا يتم انتخةبهم سههههههههنييًة دو ِ بل طلب  جةد   السههههههههلطةو  17تدثيل طالبي دكيو دو 
 ةبي ، يي دل عل  الدسههةإد  في تطيي  الحيةة الطالبي  بةلجةد   دو النياحي االكةعيدي  

 يالخعدي  ياألنشط  يالدبةع ا .

 إعال الدجل  االستشة   الطالبيأ 

 :يق الغةية  اآلتي يهعل الدجل  ال  تحق

o . الدشة ك  في تحسيو ال دلي  الت ليدي  يالبحثي  يالخعدة  الدقعد  للطلب 
o  بعاء ال أ  الدتزو يالدسههههههههههههه يل يااللتزام برعب ت زيز دبعأ الشههههههههههههه(ةفي  يالنقع البنةء يا 

 الحيا  لعى الطلب .
o  تنديهه  اليعي الههل  يج ههل دو الطههةلههب دياطنههة ياعيههة يدنتجههة خال ههة يدههة   عي ه

 إلنسةني ياالجتدةعي يالخعدي بيعي يخلق يدس يلي .ا
o  تندي  القيم ال يحي  يالدثل األخال ي  لعى الطةلب ياالعتزاز الياعي بةليطو يفك ه

 يت اثم يدثلم ي يدم.
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o   تزييع الطلب  بةلدقيدة  االسهههةسهههي  التي دو شهههرنهة او ت ع  ال  تقيي  الشهههخصهههي
ل لدي في الت(كي  يتندي   يح الحيا  يتندي   يح ال دل الجدةعي يععم االسليب ا

 ياحت ام ال أ  اآلخ ، يدهة ا  التياصل.
o  دتهههةب ههه   ضههههههههههههههههةيهههة الطلبههه ، يتيعيتهم يالدحهههةفظههه  عل  دنجزاتهم يال دهههل دم إعا ة

 الجةد   عل  حل دشكالتهم.
o   ال دل عل   فم دسههههههههههههتيى النشههههههههههههةط الطالبي في دختلل دجةالتم ال لدي  يالثقةفي

 ي  يال(ني  يغي إة دو خالل اإلش ال عليهة يالتنسيق بينهة.ياالجتدةعي  يال يةض
o . ت سيخ  يم ال دل التطيعي العاعم للدشة يم ياالعدةل الخي ي  التطيعي 
o  األخل بيع الدجيعيو دو الطلب  يتهيئ  األجياء الدنةسههههههههههب  لهم بدة يخعم ع اسههههههههههةتهم

 يأبحةثهم ال لدي  الددكن .
o  ل ياالجتدةعي  يال يةضههههههي  يت زيز دفةق التياصههههه  فم دسههههههتيى الحيةة ال(ك ي  يال(ني

 يت( يل  نيا  االتصةل بيو الطلب  يالدس يليو عاخل الجةد  .
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 العمل آفاق: الكلية المستقبلية لخريجي  لوظائفا

 المحاماة 

تدة   دهن  الدحةدةة في سهههههههلطن  عدةو بدقتضهههههههي ت خيص يصهههههههع  بللك دو لجن   بيل 
 ع التع يب لدعة سهههههههههنتيو في أحع دكةتب الدحةدةة الدسهههههههههجل  لعى الدحةديو بيزا ة ال عل، ب

يزا ة ال عل. ييسههههههدح الت خيص للدحةدي بةلحضههههههي  أدةم الدحةكم يإيئة  التحكيم ياللجةو 
التحقيق ال سههدي  للعفةع في جديم أنياع القضههةية عيو  لا  االختصههةص القضههةئي يجهة 

بعاء ال أ  يالدشي ة في شت   أيًة  الدسةئل القةنيني ، يصيةغ  ال قيعتحعيع أي تخصيص، يا 
 كةو نيعهة. 

و شهههههههةء إي أو يتخصهههههههص فةألد  ي جم  األصهههههههل في الدحةدي أنم ددة   عةم للقةنيو، يا 
إليم يال ي ع دو دقتضهههههههههههية  الدهن  لاتهة، كدة إو تطي  دهن  الدحةدةة عةلديًة يسهههههههههههي  في 

عدة  عيم كةف  صهههي  الخاتجةه ترسهههي  شههه كة  الدحةدةة، بحيث تسهههتطيم إله الشههه كة  تق
 ة ال دةني ترسي  ش كة  للدحةدةة.القةنيني  ل دالئهة. ييجيز  ةنيو الدحةدة

  الدحتدل : ال دههلجه  
 الش كة  - دكةتب الدحةدةة -العيائ  الحكيدي  

   اإلداري( –القضاء )القضاء العادي  

ح دجل  ل  ت شهههههيم ت ييو القضهههههةة بةلدحةكم ال دةني  بدقتضهههههي د سهههههيم سهههههلطةني بنةًء عيت
يإي أيل دي م يتبيأه القةضهههههي حعيث  –الشههههه يو اإلعا ي ، فيدة ععا يظي(   ةض دسهههههةعع 

فيكيو الت ييو فيهههة بق ا  دو يزي  ال ههعل ب ههع ديافقهه  الدجل . يالقضههههههههههههههههةء في  –التخ ج 
سلطن  عدةو نيعةو: القضةء ال ةع  يالقضةء اإلعا  . يي ع القضةء اإلعا   حعيث النشرة 

يختص القضهههةء اإلعا   بةل(صهههل في الدنةزعة  اإلعا ي  الخةصههه    .1999طن  لفي السهههل
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ختص ي بةلط و في الق ا ا  اإلعا ي  يالط يو الترعيبي ، يالدسههةئل الخةصهه  بةل قيع اإلعا ي 
 .القضةء ال ةع  بسةئ  الدنةزعة  األخ ى كةلدنةزعة  الدعني  يالتجة ي  يالجزائي  يال دةلي 

  تدل : جه  ال دههل الدح

 الدحةكم عل  اختالل أنياعهة - دحكد  القضةء اإلعا  

 التحقيق )االدعاء العام( 

ي ع االععةء ال ةم، أ  التحقيق في الج ائم الجزائي ، إيئ  دسههههههههههههههتقل  ، ينيب االععةء 
ال ةم عو الدجتدم في ا تضههههةء الحق في ال قةب ددو ا تكبيا ج ائم دنصههههيصههههة عليهة 

ييتحقق ا تضهههههههههههةء الحق في ال قةب طبقًة لدحكةم اليا عة في  في  ةنيو الجزاء ال دةني
  ةنيو اإلج اءا  الجزائي  ال دةني

 جه  ال دههل الدحتدل  :

 االععةء ال ةم

 التوفيق و التحكيم 

ي تب  التيفيق يالتحكيم دو اليسةئل الخةص  لتسيي  الدنةزعة  النةشئ  بيو األف اع     
ييجيز التيفيق   ضيع النزاع عل  القضةء اليطوض دي يالش كة ، يرتي بعياًل عو ع  

يالتحكيم في جههةنههب كبي  دو الدنههةزعههة ، يأإدهههة عل  اإلطالق الدنههةزعههة  التجههة يهه  
يالدنةزعة  البح ي ، يبيجم عةم الدنةزعة  لا  الطةبم اال تصهههههههههةع ، بةإلضهههههههههةف  إلي 

ييدكو  عا ي التحكيم في الدنةزعة  اإلعا ي  يأإدهة الدنةزعة  الخةصههههههههههههههه  بةل قيع اإل
القيل إنم في دجةل عال ة  التجة ة العيلي ، سهههههههههياء دم أشهههههههههخةص القةنيو الخةص أي 
األشههههخةص االعتبة ي  ال ةد ، أصههههبح التحكيم عل  يجم الخصههههيص اليسههههيل  الشههههةئ   
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لتسيي  الدنةزعة ، يلم ي ع اللجيء إل  القضةء اليطني بشرنهة إال في القليل النةع  دو 
 .الحةال 

 د اكز التيفيق يالتحكيم هل الدحتدل :جه  ال ده

      التمثيل الدبلوماسي 

يت لق التدثيل العبليدةسهههههههههههههي يالقنصهههههههههههههلي بةل ال ة  القةئد  بيو العيل، أعضهههههههههههههةء     
الدجتدم العيلي. يددة ال شهههك فيم أو أكث  ف يع القةنيو انشهههغةال بةلتدثيل العبليدةسهههي 

لعبليدةسههههههههي، كةلسهههههههه(ي ، أي القنصههههههههلي، يالقنصههههههههلي إي القةنيو العيلي ال ةم. يالددثل ا
 كةلقنصل، إندة يخةطب الجهة  ال سدي  في العيل  التي يدثل عيلتم فيهة

يالحظ أو التدثيل القنصهههههلي علي يجم الخصهههههيص يقيم القنصهههههل ددثاًل للسهههههلطة     
ال ةد  في عيلتم يالتي يدة سهههههههههههههههة في العيل  التي يتم فيهة التدثيل. فإلا كةو القةنيو 

يشههت ط إج اًء  سههديًة د ينًة يأ يع اتخةله في الخة ج يتخله القنصههل ال دةني في ال دةني 
 الخة ج بيص(م الددثل للسلط  ال ةد  لعيلتم في الخة ج.

 يزا ة الخة جي :   جه  ال دههل الدحتدل  :

 الشؤون القانونية 
دختل(  سياء ال يقصع بةلش يو القةنيني  ال دل بةإلعا ا  القةنيني  بةلدش يعة  ياألجهزة    

كةن  تنتدي إل  القطةع الخةص أي إل  الجهةز اإلعا   للعيل ال بع فيدو ي دل بةلشهههههههههه يو 
يع ال دل، قالقةنيني  أو يكيو دلدًة بةلدسههههههةئل القةنيني  التي ت ني الدشهههههه يع دثل دسههههههةئل ع

الخةص، يدسهههههةئل الضههههه ائب يال سهههههيم، يإي دو دسهههههةئل القةنيو يإي دو دسهههههةئل القةنيو 
أكث  الدجةال  التي تتطلب "ددة سهههههههًة عةدًة للقةنيو" إي الشههههههه يو القةنيني ، يإي في  ال ةم

 لا  الي   الدجةل األكب  لليظةئل القةنيني  التي يدكو أو يشغلهة خ يجي كلي  الحقيق
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  الش كة  التجة ي  -الجهة  الحكيدي    -جه  ال دل الدحتدل : يزا ة الش يو القةنيني 

 نيةاالستشارات القانو  

إبعاء ال أ  في الدسهههةئل القةنيني  التي ت  ض عل  الشهههخص. يغةلبًة دة يتطلب ال دل 
كدسههههتشههههة   ةنيني سههههنيا  خب ة طييل  نسههههبيًة االسههههت ةن  بخعدة  الدسههههتشههههة  القةنيني 
يكيو أد ًا يجيبيًة في ب ض الدجةال ، دثل عدل الدشهههههههههههههه يعة  الكبي ة كشهههههههههههههه كة  

كةلجةد ة  يالد افق الحييي  كةالتصههههةال  ي تيزيم  الدسههههةإد  يالبنيك يالهيئة  ال ةد 
يجب فيدو ي دل دسههههههههههههههتشهههههههههههههههة ًا  ةنينيًة أو يكيو  ةع ًا عل  إبعاء ال أ   الديةه يالطة  

القةنيني في أي  دسرل   ةنيني  ت  ض عليم، بل عليم تقعيم النصح إل  صةحب الشرو 
 فيدة ينبغي اتخةله دو إج اءا  في الدسرل  الد  يض 

  دههل الدحتدل :جه  ال
 الجهة  الحكيدي  -دكةتب الدحةدةة  - البنيك التجة ي  - الش كة  التجة ي 

  التوثيق )كاتب العدل( 

يتطلب القةنيو بةلنسههههب  لب ض ال قيع أو يتم إف اغهة في  ةلب  سههههدي دثل عقيع شهههه كة   
هة بشهههكل ليتطلب القةنيو إثبة  ب ض الي ةئم الدهد  بتسهههجي الدسهههةإد  يعقيع شههه اء السههه(و

 سههههدي كةلدياليع ياليفية . يي ني للك ضهههه ي ة صههههيةغ  ال قع أي تسههههجيل اليا    بياسههههط  
شهههههههههههههخص يكيو دخياًل حق تدثيل السهههههههههههههلط  ال ةد  في تيثيق ال قيع يالي ةئم لا  األإدي  

 .الخةص 
 جه  ال دههل الدحتدل  :

 يزا ة ال عل
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 جاري(لتسجيل )األحوال المدنية، السجل العقاري، السجل التا 

إو التسهههههههجيل إج اء ي اع بم اإلشههههههههة ، أ  إعالم الكةف  بةليا    أي ال قع دحل التسهههههههجيل.  
 لللك تكيو جه  التسجيل جه  إعا ي 

ندة تتيل  إشهة  عقيع أي ي ةئم غةلبًة دة ت ع دو دسةئل القةنيو الخةص   يا 

 :جه  ال دههل الدحتدل  
  ش ط  عدةو السلطةني 

  يزا ة اإلسكةو
  التجة ة يالصنةع  يزا ة 

  غ ف  تجة ة يصنةع  عدةو
  الش ك  ال دةني  إلعا ة الدطة ا 

 د سس  خعدة  الديانئ
 المعاهد(  - تدريس القانون) بالجامعات 

يدكو لخ يج القهههةنيو أو ي دهههل في دجهههةل التهههع ي  ، يلكو ب هههع اكدهههةلهههم لكهههل الد إال  
بةلد ةإع يتطلب تكيينًة علديًة  يددة ال شهههههههههههههههك فيم أو التع ي  بةلجةد ة  أي الدطليب  .

يتجههةيز الشهههههههههههههههههةعة الجههةد يهه  األيل  إل  الحصههههههههههههههيل عل  الههعكتي اه أي عل  األ ههل عل  
 الدةجستي  في ب ض الحةال  يطبقًة لش يط د ين 

 كلي  الحقيق _ جةد   السلطةو  ةبي ، د سسة  الت ليم ال ةلي جه  ال دههههههههههههههل الدحتدل :
 ،الكلية  الخةص
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 ديمي و اإلداري بالكليةالكادر األكا

 االسم المسم  الوظيفي البريد الجامعي

 دكتب ال ديع

rashid68  عديع الكلي 
العكتي  /  اشع بو حدع بو حديع 

 البليشي

saidms 
 ئي   سم التنسيق 

 يالدتةب  
 س يع بو دحدع بو سلطةو السعي  

zadjali1  أدةني بن  عبعالنبي الزعجةلي  دنسق 
shamis54 شةد  بو سةلم بو حديع ال ياحي ئي دتةب  أخصة 
alalawi1  )عزة بن  دحدع بو علي ال ليي  ديظ 

essamfow  عصةم بو عبعال حدو البليشي دش ل فني كلي 
yahaya125 يحي  بو دحدع بو خل(ةو الد د   ديظل 

 مساعد العميد للدراسات الجامعية

masaudhm الد د   العكتي / دس يع بو حديع دسةعع ال ديع 
khalid2 خةلع بو حديع بو علي اليإيبي ديظل 
samirab  سدي ة بن  سلطةو بو دحدع الدال أخصةئي  ش يو طلب 

 مساعد العميد للدراسات العليا

bader808 ع. بع  بو جد   بو  اشع الدسك   دسةعع ال ديع 
marf3344 س يع بو عبعاهلل بو دحدع ال  يدي ديظل 
alnargss  )عليةء بن  حديع بو دحدع السيةبي  ديظ 

 مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع
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jahani ع. عبعالنةص  السيع دحدع جهةني دسةعع ال ديع 
zaherjz زاإ  بو جد   بو زاإ  ال ز   دنسق 

khalid119 خةلع بو دبة ك بو حدعاو ال ةد   ديظل 

 وحدة ضبط الجودة

sufian ئي  اليحعة  
يةو الطيب دحدع العكتي / س(

 عبعالقةع 
algharabi  حد  بن  س يع بو سيل الغة بي  دنسق  

 اإلدارة

kiyoumi   يع الكييدي دحدع س الدعي  االعا 

kharusi1 ديظل 
إب اإيم بو دحدع بو عبعاهلل 

 الخ يصي
layan  )فتحي  بن  خل(ةو بو دحدع ال ياحي  ديظ 

masoud2 ال لي دس يع بو تةعب بو دس يع  ديظل 
yazeedi عايع بو سليدةو بو دحدع اليزيع  فني حةسب دلي 
Amko  أحدع بو دحدع بو خل(ةو ال يفي فني أيل لأ 

ahmed407  أحدع بو سليدةو بو عبعاهلل الكنع  دشغل دل  تصيي 
said7446 س يع بو دحدع بو سيل الد ش   ديظل بدخزو الكتب 

 قسم القانون الخاص

kharusi8 
ي  ئي   سم  سةععأستةل د

 القةنيو الخةص
ع.  حيد  بن  حدع بو سةلم 

 الخ يصي 

elsiddik ع.عبة  دحدع طم الصعيق أستةل دشة ك 

moustafa ع. دصط(  ابي دنعي  ديس  استةل دسةعع 
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masum ع. دحدع د صيم بةهلل استةل دسةعع 
rashed74 ع.  اشع بو حديع بو احدع النظي   استةل دسةعع 

maen ع. د و القسةيد  ةل دسةععاست 
bsaleh ع. صةلح بي شالغم أستةل دسةعع 

yousefnawaflah ع. ييسل احدع دحديع نيافلم أستةل دسةعع 
sinaw814 ع. صةلح بو حدع بو دحدع الب اشع  أستةل دسةعع 
alsheyab العكتي / دحدع س يع الشيةب أستةل دشة ك 

 ع. دحدع خي  ال عياو أستةل دشة ك 
albortomani   دحدع بو عبعاهلل الب طدةني دع 

saif204   سيل بو نةص  بو عبعاهلل الد د   دع 

amal11   دع 
ادل بن  سةلم بو س يع 

 الدح زي 
kharusi9   عبعال حدو بو دحدع الخ يصي دع 
Ssabri   سليدةو بو عبعاهلل بو دحدع ال ب   دع 
hmohd دحدع بو جد   بو صةلح الدقيدي د يع 

b.alswaii بثين  بن  حدع بو سةلم الصياعي  د يع 

 قسم القانون العام

rawahi82 
ي  ئي   سم  استةل دسةعع

 القةنيو ال ةم
 ع. سيل بو أحدع بو دحدع ال ياحي

Aliyat  عةلي  بن  حديع بو حديع الطي ي  دنسق 
mhammed أ.ع.دحدع دةلكي أستةل 
rashid68 بو حديع البليشي ع.  اشع بو حدع استةل دشة ك 

masaudhm ع. دس يع بو حديع الد د   استةل دسةعع 
alwaily ع. ي قيب بو شيخةو اليائلي أستةل دسةعع 
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alabri1 ع. عبعاهلل بو دبة ك بو سيل ال ب   أستةل دسةعع 
drsaif04 ع. سيل بو سةلم بو س يع الس يع  أستةل دسةعع 
sufian دع عبعالقةع ع. س(يةو الطيب دح أستةل دسةعع 

mababubakr أستةل دسةعع 
ع. دحدع أبيبك  عبعالدقصي  

 عبعالهةع 
jahani ع. عبعالنةص  السيع دحدع جهةني أستةل دسةعع 

ahmedsoliman  ع. أحدع سليدةو عبعال اضي 
elkamel حسيو أجدع الكةدلع.  استةل دسةعع 

Abdullah.al عبعاهلل الحبيب ستةل دسةعع 
ahad   ع بن  عبعاهلل اليحيةئي عه دع 

 


