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مبادئ وأساسيات القانون القطري
Basic principles of Qatari law
اللغة العربية
 24ساعة
صمم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بأساسيات وأصول القانون
القطري ،ويركز البرنامج على إكساب المتدربين معارف أساسية
في نظرية القانون وما يتصل بها من التعريف بالقانون ،وبيان
خصائص القواعد القانونية ،والتمييز بين القواعد القانونية
وغيرها من القواعد األخرى ،وتقسيم القانون إلى قانون عام
وقانون خاص ،وبيان مصادر القانون وهي :التشريع ،والعرف،
ومبادئ الشريعة اإلسالمية وقوعد العدالة.
كما يهدف البرنامج إلى إلمام المتدرب بالمفاهيم األساسية التي
تشمل التعريف بالحق ،وبيان أنواع الحقوق ،وأشخاص الحق:
الشخص الطبيعي ،والشخص المعنوي ،وبداية الشخصية القانونية
ونهايتها ،ومميزات الشخصية القانونية :كاالسم ،والحالة،
والموطن ،واألهلية ،والذمة المالية.
ويقدم البرنامج من خالل معلومات نظرية ،وتحليالت للنصوص
القانونية ،وبعض القضايا العملية المعاصرة التي تتصل
بموضوعات البرنامج ،والمواقف االفتراضية التي تطرح على
المتدربين لمناقشتها بشكل يرتكز على النشاط الجماعي ويرسخ
مشاركتهم وتفاعلهم في البرنامج.

محتويات
البرنامج

مخرجات
التعلم

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 -1تعريف القانون وخصائص القواعد القانونية.
 – 2التفرقة بين القواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية المكملة.
 -3فروع القانون العام والقانون الخاص.
 -4مصادر القانون :التشريع ،والشريعة اإلسالمية ،والعرف ،وقوعد العدالة.
 - 5تعريف الحق وأنواع الحقوق.
 -6الحقوق غير المالية والحقوق المالية.
 - 7التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
 – 8بداية انتهاء الشخصية القانونية.
 – 9خصائص الشخصية القانونية.
 – 10محل الحقوق :الشيء والعمل.
 – 11استعمال الحق والتعسف فيه.
بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على:
 )1المعرفة:
عناصر المخرج  :سيكون المتدرب قادرا على:
 .1أن يوضح مفهوم القانون واهميته وأهدافه وخصائص قواعده والتمييز
بينها وبين قواعد السلوك األخرى
 .2ان يبين أنواع القواعد القانونية و الفروع األساسية للقانون العام والخاص
 .3ان يشرح آلية التشريع في دولة قطر
 .4ان يحدد مفهوم الحق وأنواع الحقوق وضوابط استعمال الحق وحمايته
ووسائل إثباته.
 )2مهارات التفكير القانوني:
عناصر المخرج  :سيكون المتدرب قادرا على:
 .1ان يحدد المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع المعروضة عليه بشأن التمييز
بين فروع القانون العام والخاص في القانون القطري ،وكذا القواعد االمرة
والقواعد المكملة
 .2يطبق القواعد القانونية على الوقائع توصال لصحيح حكم القانون فيها ،كما
في تبيان درجات القرابة والمركز القانوني للمفقود واحكام االهلية واثرها
بالنسبة للتعامالت المالية.
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بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

رسوم البرنامج
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المدراء بالجهات الحكومية.
المدراء بالشركات الخاصة.
الموظفون بالسفارات والقنصليات.
الموظفون بإدارات التسجيل العقاري.
المهنيون الذين يرغبون في معرفة المفاهيم األساسية
للقانون.
المهتمون بمعرفة أساسيات القانون من غير القانونين.
عرض توضيحي power pointمن إعداد األستاذ
المحاضر.
أوراق عمل لقضايا عملية تتصل بالمقرر من خالل أنشطة
فردية وجماعية.
بعض نصوص الدستور القطري والقانون المدني القطري
 22لسنة 2004
باإلضافة إلى العديد من النصوص التي تتصل
بموضوعات البرنامج والتي يتم عرضها على المتدربين
مباشرة أثناء المحاضرة عبر مواقع االنترنت القانونية

االسم  :د .محمد فارس
القسم  :كلية القانون جامعة قطر – وكلية الحقوق جامعة
القاهرة
قسم القانون المدني
جوال70203006 :
البريد االلكتروني:
mfares@qu.edu.qa
 2600لاير قطري
خصم  %15للتسجيل والدفع االلكتروني
خصم  %15للمجموعات من  4اشخاص أو اكثر .

