
 الماجستير في القانون الخاصوصف مساقات برنامج 

 الماجستير في القانون الخاص لبرنامج اإلجباريةوصف مساقات  -

  LAW611 القانون المدني

غير اإلرادية، والتي تشمل العقد و  اإلرادية االلتزامالتعريف بمصادر  يتناول ىذا المساقالمنهج العام:
وأحكام اإلثبات  اللتزامويتناول أيضا أحكام .والقانونبالفعل الضار والفعل النافع  االنفراديوالتصرف 

وتشمل حق الممكية والحقوق العينية  ،والحقوق العينية األصمية )البيع والمقاولة والتأمين(، والعقود المسماة
)الكفالة والرىن التأميني والرىن  والضمانات الشخصية والعينية عنيا، وأسباب كسب الممكية، المتفرعة

 . الحيازي وحقوق االمتياز(
 

من موضوعات العقود والمسؤولية المدنية المترتبة عمقة لموضوع تويتضمن دراسة م المنهج الخاص:
وقواعد حماية المستيمك في العقود العادية عنيا ومنيا موضوع عقد البيع واإليجار والتأمين والمقاولة 

والعقود اإللكترونية والعقود المستحدثة في المجاالت التقنية والمجاالت الرياضية كعقد االحتراف 
 الرياضي.

 
 

 
 
 

  LAW621 القانون التجاري

: ويشمل دراسة المبادئ العامة لمقانون التجاري، الشركات التجارية األوراق التجارية. وأحكام المنهج العام
 القانون البحري والجوي واالفالس التجاري.

 
ويتضمن دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون التجاري، مثل: نظرية  المنهج الخاص:

العمل التجاري، شركة الشخص الواحد، مسئولية الناقل البحري، مسئولية الناقل الجوي، التصادم البحري، 
 الحساب المصرفي ، النقل المصرفي، الشيك ، الشركة المساىمة.

 
 

 
 



 

 

 

 LAW614 القانون الدولي الخاص

ويشمممل دراسممة مختمممف مواضمميع القممانون الممدولي الخمماص وىممي الجنسممية، المركممز القممانوني  المنننهج العننام:
 لألجانب، تنازع القوانين، تنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية.

 
ويتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي الخاص مثل:  المنهج الخاص:
التطبيق في مسألة ما والقضاء المختص وكذلك اشكاالتجنسية األشخاص الطبيعية و  القانون الواجب

المعنوية، اإلحالة، إجراءات الخصومة المدنية الدولية والقضاء المستعجل في المنازعات الخاصة الدولية 
تطبيق عمى وموضوع إنكار العدالة ، وتاريخ القوانين في مجال اإللتزامات التعاقدية، القانون الواجب ال

عقود خدمات المعمومات اإللكترونية ، القانون الواجب التطبيق عمى عقود إطالق األقمار الصناعية، 
 القانون الواجب التطبيق عمى عقد الضمان المقابل.

 
 

 LAW613 قانون اإلجراءات المدنية والتجارية

نطمماق تطبيقممو مممن  والتجاريممة و يتنمماول ىممذا المسمماق التعريممف بقممانون اإلجممراءات المدنيممة المنننهج العننام:
حيممث الزمممان، والمبممادئ األساسممية التممي يقمموم عمييمما النظممام القضممائي، وأنممواع المحمماكم ودرجتيمما فممي دولممة 
اإلمممارات، و األشممخاص الممذين ليممم دور فممي العمممل القضممائي مممن قضمماة وأعمموانيم، والضمممانات المختمفممة 

سمممتعماليا مممممن طمبمممات ودفمممموع، القضمممائي المختمفممممة ، والمممدعو  ووسممممائل ا االختصمممماصلمقضممماة، وقواعمممد 
ألحكمام كمما ويتنماول اوالخصومة القضائية منذ بدايتيا وحتى نيايتيما، واألحكمام واألواممر وطمرق الطعمن. 

وسممائل التنفيممذ الجبممري، ، و العامممة لمتنفيممذ الجبممري، وتشمممل موضمموعين: خصممومة التنفيممذ والسممند التنفيممذي،
تنفيممذ المباشممر والتنفيممذ بطريممق الحجممز، ووسممائل التنفيممذ وتشمممل وسممائل التنفيممذ الجبممري بممالحمول ممثمممة بال

  الجبري باإلكراه ممثمة بحبس المدين ومنعو من السفر .
عمقة لموضوعات اإلجراءات القضائية لمدعو  المدنية وطرق الطعن ت: ويتضمن دراسة مالمنهج الخاص

القضائي واألحكام واألوامر وطرق والتنفيذ لألحكام المدنية ومنيا عمى سبيل المثال قواعد االختصاص 
 . ،والقضاء المستعجل ،وضمانات التقاضي القضائي  اإلعالنأحكام الطعن والخصومة القضائية و 



 
 

 LAW662 فقه المعامالت

مقررات المدخل لدراسة الفقو اإلسالمي، أصول الفقو، الثقافة  مراجعةواليدف منو  المنهج العام:
 اإلسالمية، أحكام الوصية والميراث والوقف.

لممعامالت المالية وأحكاميا، ومنيا: المعامالت المالية ويتضمن دراسة شرعية متعمقة  المنهج الخاص:
وفقو الموازنات في الشريعة اإلسالمية وعقد المقاولة والتوريد في الفقو اإلسالمي، التأمين . المعاصرة

 .المرابحة وفق ما تجريو المصارف اإلسالمية بيعوأحكامو الشرعية 
 

 

 

 

 LAW680 منهج البحث القانوني

 فممي العممممي البحممث بمنمماى  العممام التعريممف يتضمممن االول أساسمميين،المحور محممورين المسمماق ىممذا يتنمماول
 الخممماص بمفيوممممو القمممانوني البحمممث عمممن ويتحمممدث والمحورالثممماني وعوائقمممو وأىدافمممو وأىميتمممو العمممام مفيوممممو
 ويتنماول الصمفحات فمي والمراجمع المصمادر اسمتخدام عممى الطالمب وتعريف إعدادالبحث وخطوات ومراحل
 البحثيمة األوراق كتابمة فمي اسمتعماليا وكيفيمة القانوني ومصادرالبحث طرق الطالب تعميم متخصص بشكل
 تنميمممة منشمممانو باسمممموب القانونيمممة الكتابمممة فمممي والموضممموعية الشمممكمية الجوانمممب عممممى الضممموء تسمممميط وأيضممما
 .المستقبمية والدراسات البحوث واعداد والتحميل الصياغة في الطالب ميارات

 
 

 

 

 LAW699 رسالة الماجستير

يعد الطالب "الرسالة العممية" في أحد موضوعات القانون الخاص، وذلك بالمغة العربية عمى أن تتضمن 
ممخصًا بالمغمة االنجميزية، ويعين لو مشرفًا من قسم القانون الخاص. ويجوز، عند االقتضماء أن يعين لو 

المة العمميمة" إال بعد أن ينيي مشرفمًا مسماعدًا من غير قسم القمانون الخماص. وال يجوز تسجيل " الرسم
 ساعة معتمدة(. 81المساقات اإلجبارية )الطالب بنجاح دراسة 

 .ويتم تعيين المشرف بقرار من مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجمس قسم القانون الخاص

 .عشر في الجزء الخاص بالبرنام  في ىذه الوثيقة الحاديويتم تقييم الطالب وفقًا لمبند 



 

 الماجستير في القانون الخاص لبرنامج اإلختياريةوصف مساقات  -

  LAW622 الممكية الفكرية والصناعية

ويشمل التعريف بالممكية بوجو عام، أنواع المال، المادي والمعنوي التعريف بحق الممكية  المنهج العام:
الفكرية وتحديد عناصره، حقوق الممكية الصناعية والتجارية وحقوق الممكية األدبية والفنية، القواعد 

لدولية المعنية القانونية الخاصة بحماية الممكية الفكرية عمى الصعيدين المحمي والدولي، المنظمات ا
 بحماية الممكية الفكرية، وأىم االتفاقيات الدولية في ىذا المجال.

 
 المنهج الخاص :

ويتضمن دراسة معمقة إلحد  مفردات الممكية الفكرية والصناعية مثل: براءات االختراع، الرسوم 
ة المشمولة بالحماية، والنماذج الصناعية، العالمة التجارية، االسم التجاري، المصنفات األدبية والفني

 الحماية القانونية لبرام  الحاسوب وقواعد البيانات.
 

International commercial contracts LAW624  

تمك العقود ومراحل  وطبيعة بعقود التجارة الدولية التعريف دراسة المساق ىذا يتناول :العام  المنهج
برام عقود التجارة الدولية, والشروط العامة والخاصة لعقود التجارة  الدولية وأسس وأساليب صياغة وا 

 صياغة تمك العقود, التزامات أطراف العقد وجزاء مخالفتيا.
مثل  من موضوعات عقود التجارة الدولية -أو أكثر –يتضمن دراسة معمقة لموضوع  :الخاص  المنهج

 مبادئ قانون التجارة الدولية. -عقد النقل الدولي –عقد البيع الدولي لمبضائع 
 
 

 
 

 
 



 LAW623 التحكيم التجاري الدولي

يتضممن عرضممًا لماىيمة التحكمميم التجماري وأىميتمو ودوره فممي حمل المنازعممات التجاريمة عمممى  المننهج العننام:
الصمممعيدين المممداخمي والمممدولي، إجمممراءات التحكممميم، القمممانون الواجمممب التطبيمممق عممممى التحكممميم، وتنفيمممذ أحكمممام 

 التحكيم في القانون اإلماراتي.
 

عات التحكمميم مثممل: اتفمماق التحكمميم، ويشمممل دراسممة معمقمة لموضمموع أو أكثممر مممن موضمو  المنننهج الخنناص:
اختيممار المحكمممين ، القمممانون الواجممب التطبيممق عممممى التحكمميم، إجممراءات التحكممميم ،، تنفيممذ قممرار التحكممميم ، 

 الطعن في قرار التحكيم ، خصومة التحكيم ، التعويض في التحكيم. 
 
 

 

 
 

 LAW625 التجارة اإللكترونيةعقود 

قواعد اإلثبات فمي المسمائل  –عقد البع التجاري  –تتضمن الدراسة مبادئ القانون التجاري  المنهج العام:
 التعريف بالتجارة الدولية وأىميتيا . –التجارية 

 
 المنهج الخاص: 

مفيممممموم  التجمممممارة االلكترونيمممممة ، التعاقمممممد   : دراسمممممة معمقمممممة لموضممممموع ممممممن الموضممممموعات التاليمممممة نيتضمممممم
 شروط العقد وآثاره وطرق الوفاء في التجارة االلكترونية. -االلكترونية 

بطاقات الدفع االلكترونية.، اثبات عقود التجارة االلكترونية ، حماية المستيمك في التعاقد االلكتروني،  -
 ترونية.التوقيع االلكتروني ، النظام القانوني لمعقود االلك

 
 

  

 

  



 

 


