
ف املختصر للمساقات:يوصتال  

 التوصيف املختصر ورقمه اسم املساق

القانون دراسات معمقة في 

 املدني

0301601 

املنهج العام: ويشمل دراسة النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام اإلرادية وغير اإلرادية، أحكام 

 االلتزام، قواعد اإلثبات والعقود املدنية.

 لواحد من موضوعات القانون املدني.املنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة 

 التعويض عن مرض فقدان املناعة املكتسبة. –على سبيل املثال: التعويض عن ضحايا اإلرهاب  

القانون دراسات معمقة في 

 التجاري 

0301602 

التجارية األوراق التجارية  املنهج العام: ويشمل دراسة املبادئ العامة للقانون التجاري، الشركات

 والعمليات املصرفية.

  .املنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لواحد من موضوعات القانون التجاري 

على سبيل املثال: معيار العمل التجاري، شركة الشخص الواحد، جنسية الشركات العابرة للقارات، 

 مسئولية الناقل البحري، التأمين البحري.مسئولية مدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة املساهمة، 

القانون دراسات معمقة في 

 الدولي الخـــــــاص

0301603 

املنهج العام: ويشمل دراسة مختلف موضوعـات القـانون الدولي الخاص، الجنسيـة املركز القانون 

 األجنبية.لألجانب، تنازع القوانين، تنازع االختصاص القضائي الدولي، تنفيذ األحكام 

 .املنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة ملوضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي الخاص

القضاء  –إجراءات الخصومة املدنية الدولية  –اإلحالة  –على سبيل املثال: جنسية األشخاص املعنوية 

 املستعجل في املنازعات الخاصة الدولية.

قانون دراسات معمقة في 

 لـمـدنيـةاإلجراءات ا

 0301604 

املنهج العام: ويشمل التعريف بقانون اإلجراءات املدنية، التنظيم القضائي من حيث تشكيل املحاكم، 

أنواعها ودرجات التقاض ي، رجال القضاء ومعاونيهم، قواعد االختصاص، نظرية الدعوى املدنية، 

 األحكام القضائية وطرق الطعن فيها.

 .ة معمقة ملوضوع أو أكثر من موضوعات قانون اإلجراءات املدنيةاملنهج الخاص: ويتضمن دراس 

فقه دراسات معمقة في 

 املعامالت 

0301605 

املنهج العام: ويشمل دراسة املعامالت الشرعية من حيث تعريفها وضوابطها مع اإلشارة بوجه خاص إلى 

 أنواعه، أوصافه الشرعية وآثاره.نظرية العقد في الفقه اإلسالمي من حيث تعريفه، شروطه وأركانه، 

  الشرعية.املنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة ملوضوع من موضوعات فقه املعامالت 

امللكية دراسات معمقة في 

 الفكرية

0301607 

املنهج العام: ويشمل التعريف بامللكية بوجه عام، أنواع املال، املادي واملعنوي التعريف بحق امللكية 

د عناصره، حقوق امللكية الصناعية والتجارية وحقوق امللكية األدبية والفنية، القواعد الفكرية وتحدي

القانونية الخاصة بحماية امللكية الفكرية على الصعيدين املحلي والدولي، املنظمات الدولية املعنية 

 بحماية امللكية الفكرية، وأهم االتفاقيات الدولية في هذا املجال.

 .من موضوعات امللكية الفكريةضمن دراسة معمقة ملوضوع املنهج الخاص: ويت 

عقود دراسات معمقة في 

  اإلنشاءات الـــدوليــــــــة

0301608 

 املنهج العام: ويتضمن استعراض للموضوعات اآلتية:

 ، وطبيعتها القانونية.          تقسيماتها وخصائصهاالتعريف بعقود اإلنشاءات الدولية، مع بيان  -

دور املهندس االستشاري في عقود  -الضمانات القانونية واالتفاقية في عقود اإلنشاءات الدولية -

 اإلنشاءات الدولية.

 . موضوعات عقود اإلنشاءات الدولية املنهج الخاص: ويتضمن دراسة متعمقة ملوضوع من

القانون الواجب التطبيق على عقود اإلنشاءات  -على سبيل املثال : التحكيم في عقود اإلنشاءات الدولية

التحكيم الهندس ي  -دور املهندس االستشاري في عقود اإلنشاءات الدولية، وفقا لنظام الفيدك -الدولية

 ات الدولية.املشكالت العملية التي تثيرها عقود اإلنشاء -في عقود اإلنشاءات الدولية



التحكيم دراسات معمقة في 

 التجاري 

0301609 

 ملاهية التحكيم التجاري وأهميته ودوره في حل املنازعات التجارية على 
ً
املنهج العام: ويتضمن عرضا

 الصعيد الداخلي والدولي، إجراءات التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم في القانون اإلماراتي.

 معمقة ملوضوع من موضوعات التحكيم التجاري. املنهج الخاص: ويشمل دراسة

على سبيل املثال: شرط التحكيم، مشارطه التحكيم، القانون الواجب التطبيق في التحكيم، التحكيم 

 في منازعات امللكية الفكرية، وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية.

التجارة دراسات معمقة في 

 اإللكترونية

0301610 

دراسة مبادئ القانون التجاري، قواعد اإلثبات في املسائل التجارية، التعريف املنهج العام: ويشمل 

بالتجارة االلكترونية، أهميتها، القواعد الداخلية والدولية التي تحكم التجارة االلكترونية، مع اإلشارة 

 إلى نظرية العقد وأحكام املسئولية.

 موضوعات التجارة االلكترونية.املنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة ملوضوع أو أكثر من 

على سبيل املثال: التعاقد االلكتروني، التوقيع االلكتروني، حماية املستهلك في التجارة االلكترونية،  

 وسائل الوفاء في التجارة االلكترونية، والقانون الواجب التطبيق في مجال التجارة االلكترونية.

حماية دراسات معمقة في 

 املستهلك

0301611 

املنهج العام: يشمل التعريف باملستهلك في التشريع االماراتي والتشريعات املقارنة وكذلك تحديد مفهوم 

املزود وبيان معايير التمييز بين املستهلك واملزود، وحماية املستهلك من الشروط التعسفية والغش 

 التجاري وأثر قانون املنافسة في حماية املستهلك.

 دراسة معمقة ملوضوع من موضوعات الحماية القانونية للمستهلك.املنهج الخاص: ويتضمن  

الحماية القانونية من الشروط  –على سبيل املثال: الحماية القانونية من الدعاية الكاذبة واملضللة       

 الحماية القانونية من الغش والتدليس. –التعسفية 

 منهج البحث القانوني

0303606 

 ألصول البحث
ً
القانوني بصفة عامة، وتحديد الهدف من البحث، وإعداد خطة البحث،  يتضمن عرضا

اختيار املراجع واستخالص األفكار منها واإلشارة إليها، استخالص النتائج وعرض التوصيات، وأصول 

 الصياغة القانونية ويخصص لهذا الجانب النظري ثلث الدرجة.

بإعداد بحوث تطبيقية تحت إشراف مدرس تكليف الطلبة  -بصفة أساسية -كما يتضمن املساق

املساق، وذلك للتدريب على أصول البحث العلمي التطبيقي ويخصص لهذا الجانب التطبيقي ثلثا 

 الدرجة اإلجمالية.

 


