الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون الخاص للعام األكاديمي 2021
 متطلبات مسار الرسالة:
أوال :تمنح درجة الماجستير في القانون الخاص (مسار الرسالة) بعد أن ينهي الطالب بنجاح متطلبات الدرجة وهي )33( :ساعة معتمدة.
ثانيا :توزع متطلبات منح درجة الماجستير في القانون الخاص (مسار الرسالة) على النحو اآلتي:

أ -المساقات اإلجبارية بواقع ( )18ساعة معتمدة:
م

رقم المساق

اسم المساق

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

1

0103558

فقه المعامالت

ال يوجد

3

2

0601574

قانون االجراءات المدنية مع
التعمق

ال يوجد

3

3

0601585

قانون المعامالت التجارية مع
التعمق

ال يوجد

3

4

0601575

القانون الدولي الخاص باللغة
اإلنجليزية مع التعمق

ال يوجد

3

5

0601596

قانون المعامالت المدنية مع
التعمق

ال يوجد

3

6

0602542

منهج البحث القانوني*

ال يوجد

3

* يلتزم الطالب بتسجيل هذا المساق في الفصل الدراسي األول لدراسة البرنامج.

ب – المساقات االختيارية بواقع ( )6ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية- :
المتطلب السابق

الساعات المعتمدة
3

رقم المساق

اسم المساق

1

0601597

قانون حماية المستهلك مع التعمق

ال يوجد

2

0601586

التحكيم التجاري الدولي مع التعمق

ال يوجد

3

3

0601593

أصول القانون المقارن

ال يوجد

3

4

0601587

الملكية الفكرية مع التعمق

ال يوجد

3

5

0601589

التجارة اإللكترونية مع التعمق

ال يوجد

3

م

ج – الرسالة العلمية:

0601500

1

.I

إنجاز  %50من المساقات
المنهجية

الرسالة العلمية

9

الخطة االسترشادية لبرنامج الماجستير في القانون الخاص 2021

اسم البرنامج

ماجستير في القانون الخاص
القانون

الكلية

القسم

التخصص

القانون الخاص
القانون الخاص

تاريخ االعتماد

 20مايو 2014

مكان الدراسة

المدينة الجامعية بالشارقة  +خورفكان  +كلباء

ماجستير

نظام الدراسة

المساقات الدراسية  -األطروحة

المرحلة
عدد الساعات
المعتمدة

33

المدة الدراسية

الرسوم

 2860درهم رسوم الساعة
المعتمدة

 94380درهم رسوم
الدراسة

 5-2سنوات حسب نظام الدراسة

لغة التدريس

العربية

الخريف و الربيع

وضع الدراسة

دوام كامل – دوام جزئي

الفصول الدراسية

 .IIالمقدمة

تبتغي كلية القانون من إنشاء برنامج الماجستير في القانون تحقيق ثالثة أبعاد :بعد معرفي ،وبعد تخصصي ،وبعد
بحثي هادف في مجال الدراسات القانونية ،ومتابعة أحدث النظم القانونية المقارنة ،واالستفادة من كل ما هو جديد،
خاصة في عالم التكنولوجيا وأثره على طرائق ومناهج التدريس ،وهذا يتطلب إكساب الدارسين معارف ومهارات
قانونية يعمل البرنامج على تحقيقها ،وإعداد عناصر على مستوى عال من المتخصصين في المجال القانوني..
باإلضافة إلى اإلسهام في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز مكانتها بصفتها مركزا ً لإلشعاع الفكري والعلمي
والحضاري على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية ،ورافدا ً من روافد تنمية الموارد البشرية ،وإعداد
المتخصصين بمختلف فروع القانون من أجل تطوير المجتمع نحو األفضل والحفاظ على هويته.



 .IIIأهداف البرنامج





تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا على اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبها في فروع القانون المختلفة.
تطوير حركة البحث العلمي وإثراء المعرفة في جميع فروع القانون عن الدراسات القانونية المعمقة
والبحث الجاد للوصول إلى إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
تلبية متطلبات وحاجات المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي
عامة بتخريج باحثين قانونيين مؤهلين ومتخصصين.
تمكين الطالب المتميزين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو البكالوريوس في الشريعة والقانون
من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
تزويد الجامعات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة بالعناصر القانونية المتخصصة
القادرة على متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية وما أوجدته من تشريعات حديثة لمواجهتها.



اإلسهام من خالل البحث العلمي المعمق في تطوير النظم القانونية القائمة بما يتالءم مع التطورات
االقتصادية واالجتماعية والعلمية.

يطرح برنامج الماجستير في القانون الخاص بمسار الرسالة فقط :
 .1تمنح درجة الماجستير في القانون الخاص بعد أن ينهي الطالب بنجاح ( )33ساعة معتمدة.
 .2توزع متطلبات منح درجة الماجستير في القانون الخاص على النحو اآلتي:
أ .المساقات اإلجبارية بواقع ( )18ساعة معتمدة وتشمل على دراسة المساقات اآلتية:
رقم المساق

اسم المساق

الساعات المتطلب
المعتمدة السابق

0103558 1

فقه المعامالت

3

ال يوجد

3

ال يوجد

0601585 3

قانون المعامالت التجارية مع التعمق

3

ال يوجد

0601574 4

قانون االجراءات المدنية مع التعمق

3

ال يوجد

0601596 5

قانون المعامالت المدنية مع التعمق

3

ال يوجد

0602542 6

منهج البحث القانوني*

3

ال يوجد

م

القانون الدولي الخاص باللغة اإلنجليزية
0601575 2
مع التعمق

 .IVمتطلبات البرنامج

* يلتزم الطالب بتسجيل هذا المساق في الفصل الدراسي األول لدراسة البرنامج.
ب .المساقات االختيارية بواقع ( )6ساعات معتمدة وتشمل على دراسة المساقات اآلتية يختارها الطالب من
المساقات التالية:
م

رقم المساق

اسم المساق

الساعات المتطلب
المعتمدة السابق

1

0601597

قانون حماية المستهلك مع التعمق

3

ال يوجد

2

0601586

التحكيم التجاري الدولي مع التعمق

3

ال يوجد

3

0601593

أصول القانون المقارن

3

ال يوجد

4

0601587

الملكية الفكرية مع التعمق

3

ال يوجد

5

0601589

التجارة اإللكترونية مع التعمق

3

ال يوجد

ج .الرسالة العلمية ( )0601500بواقع ( )9ساعات معتمدة
يسجل الطالب موضوع رسالة علمية في أحد تخصصات القانون الخاص بعد أن ينجز  %50من المساقات
المنهجية:

 .Vمتطلبات القبول
الخاصة بالبرنامج

انظر شروط وأسس القبول على الرابط:
) (http://www.sharjah.ac.ae/ar/Research/gs/master/Pages/ar.aspx

السنة األولى
فصل الخريف

فصل الربيع

رقم المساق

اسم المساق

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
المعتمدة

رقم المساق

اسم المساق

الفصل المطروح
فيه المساق

الساعات
المعتمدة

0602542

منهج البحث
القانوني

الخريف

3

0601585

قانون المعامالت
التجارية مع
التعمق

الربيع

3

0601596

قانون المعامالت
المدنية مع التعمق

الخريف

3

0601574

قانون االجراءات
المدنية مع التعمق

الربيع

3

-

مساق اختياري

الخريف

3

-

-

-

-

السنة الثانية
فصل الربيع

فصل الخريف
اسم المساق

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
المعتمدة

0103558

فقه المعامالت

الخريف

3

0601575

-

مساق اختياري

الخريف

3

0601500

رقم المساق

.VIالخطة
الدراسية
المقترحة

رقم المساق

الساعات
المعتمدة

اسم المساق

الفصل المطروح
فيه المساق

القانون الدولي
الخاص باللغة
اإلنجليزية مع
التعمق

الربيع

3

الرسالة العلمية

الربيع

3

السنة الثالثة
فصل الربيع

فصل الخريف
رقم المساق

اسم المساق

الفصل
المطروح فيه
المساق

الساعات
المعتمدة

رقم المساق

اسم المساق

الفصل المطروح
فيه المساق

الساعات
المعتمدة

0601500

الرسالة العلمية

الخريف

3

0601500

الرسالة العلمية

الربيع

3

يتكون كل مساق من المساقات اإلجبارية واالختيارية من قسمين منهجيين:
أ .دراسة عامة تحدد مفرداتها في وصف المساق يرجع فيها الطالب للمراجع المتخصصة بتوجيه من
مدرس المساق ،ويجرى فيها للطالب اختبار دون أن يتلقى فيها تدريساً خاصاً.
ب .دراسة خاصة معمقة ألحد موضوعات المساق يقترحه القسم المختص ويقره مجلس الكلية ،ويتلقى فيه
الطالب محاضرات بواقع ثالث ساعات أسبوعياً طوال مدة الفصل الدراسي.
المساقات اإلجبارية

0103558

فقه المعامالت

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة المعامالت الشرعية من حيث تعريفها وضوابطها مع اإلحاطة بنظرية
أ.
العقد في الفقه اإلسالمي( :تعريفه ،مقوماته ،شروطه وأركانه ،أنواعه ،آثاره ،أوصافه الشرعية).

 .Iوصف المساقات

ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات فقه المعامالت الشرعية مثل :الملكية،
األموال ،عقد الكفالة ،عقد الرهن ،عقد الوكالة ،عقد االستصناع ،عقود األمانة ،عقود الغرر مع المقارنة مع
قانون المعامالت المدنية بما يجري عليه العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

0601575

القانون الدولي الخاص باللغة اإلنجليزية مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة مختلف مواضيع القانون الدولي الخاص ،الجنسية ،تنازع القوانين ،تنازع
أ.
االختصاص القضائي الدولي ،المركز القانوني لألجانب ،تنفيذ األحكام األجنبية.
ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون الدولي الخاص مثل:
تنازع القوانين في العقود ،تنازع القوانين في األحوال الشخصية ،اإلحالة ،إجراءات الخصومة المدنية الدولية،
القضاء المستعجل في المنازعات الخاصة الدولية.

0601585

أ.
البحري.

قانون المعامالت التجارية مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة المبادئ العامة للقانون التجاري ،الشركات التجارية ،وأحكام القانون

ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون التجاري مثل  :معيار
العمل التجاري ،شركة الشخص الواحد ،مسئولية مدير وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ،مسؤولية
الناقل البحري ،والنقل متعدد الوسائط.

0601574

قانون اإلجراءات المدنية مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن التعريف بقانون اإلجراءات المدنية ،التنظيم القضائي ،قواعد االختصاص،
أ.
نظرية الدعوى ،األحكام واألوامر وكيفية إصدارها وطرائق الطعن فيها ،قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته
ومنازعاته وقواعد اإلثبات اإلجرائية وأدلته.
ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القسم العام مثل  :دور النيابة
العامة في الدعوى المدنية ،القضاء المستعجل ،نظرية الدفوع ،البطالن في قانون اإلجراءات المدنية ،كيفية
إصدار األحكام ،الطعن بالنقض في المواد المدنية ،قاضي التنفيذ واختصاصاته ،منازعات التنفيذ ،التدخل في
الدعوى ،التقاضي عن بعد والمحكمة اإللكترونية.

0601596

قانون المعامالت المدنية مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام وأحكامه ،إضافة إلى األحكام
أ.
المتعلقة بالحقوق العينية األصلية والتبعية وقواعد اإلثبات الموضوعية وأدلته.
ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون المدني مثل :المرحلة
التمهيدية في التعاقد ،مشروعية وضوابط نقل وزراعة األعضاء البشرية ،أحكام الجنين ،التأمين من المسئولية
والتأمين اإلجباري على المركبات ،بيع العقار على الخريطة قانون الملكية المشتركة في إمارة دبي والشارقة
وعجمان ،وقانون مركز فض نزاعات اإليجار ،أحكام الوعد بجائزة عبر وسائل االتصال الحديثة في القانون
المدني ،عقود الفرنشايز ،المسئولية عن األضرار النووية واإلشعاعية ،المسؤولية المدنية للوسيط العقاري،
العدالة التعاقدية في عقود االستهالك المبرمة عبر شبكة اإلنترنت ،رهن العقارات الممنوحة في إماراتي دبي
والشارقة ،المسؤولية المدنية للصحفي في القانون اإلماراتي ،إشكاالت التنازع في عقد التأمين الدولي ،الخطأ
الفني للطبيب في القانون اإلماراتي ،المسئولية المدنية للخبير القضائي ،عقد اإلخصاب في القانون اإلماراتي،
الحماية القانونية للبيانات الشخصية.

0602542

منهج البحث القانوني

3.00
س.م

يتضمن عرضا ً ألصول البحث القانوني بصفة عامة ،تحديد الهدف من البحث واالستراتيجية الالزمة لتحقيقه
واألصول التي يتعين مراعاتها من حيث الشكل والموضوع واحترام أخالقيات البحث العلمي  ،و البحث في
المراجع واستخالص األفكار منها واإلشارة إليها ،وإعداد الخطة األساسية للبحث وتفصيالتها ،وأصول
الصياغة القانونية ،استخالص النتائج وعرض التوصيات ،والقواعد العامة لكتابة الرسائل العلمية ،وأصول
النشر العلمي لألبحاث العلمية والمجالت العلمية المحكمة المصنفة للنشر ،وأخيرا ً متابعة التطبيق العملي
للطالب لكل من هذه الجوانب.

المساقات االختيارية

0601597

قانون حماية المستهلك مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :دراسة عامة عن المبادئ العامة لقانون حماية المستهلك ،عقد االستهالك ،وآليات حماية
أ.
المستهلك.
ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات قانون االستهالك مثل :معيار
وحدود حماية المستهلك العادي واإللكتروني ،الحماية المدنية في التشريع اإلماراتي والمقارن ،الممارسة
القضائية للحماية في القضاء اإلماراتي والمقارن ،آليات تفعيل حماية المستهلك وتعويض األضرار ،حماية
رضا المستهلك ،الزامات المهني تجاه المستهلك (االلتزام باإلعالم – االلتزام بالسالمة – االلتزام بالمطابقة).

0601586

التحكيم التجاري الدولي مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة ماهية التحكيم التجاري وأهميته ودوره في حل المنازعات التجارية على
أ.
الصعيد الداخلي والدولي ،إجراءات التحكيم ،وتنفيذ أحكام التحكيم في القانون اإلماراتي.
ب  .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم مثل  :شرط التحكيم
ومشارطة التحكيم ،القانون الواجب التطبيق في التحكيم ،التحكيم في منازعات الملكية الفكرية وتنفيذ أحكام
التحكيم األجنبية.

0601593

أصول القانون المقارن

3.00
س.م

المنهج العام :النظم والعائالت القانونية المعاصرة من حيث خصائص كل نظام ،معيار التفرقة بين
أ.
النظم المختلفة ،دراسة النظم القانونية العربية من حيث العائلة القانونية التي تنتمي إليها ومدى تأثرها بالفقه
اإلسالمي والقوانين األجنبية ،مدى وجود قوانين عربية موحدة على المستوى اإلقليمي وخصوصا ً دول مجلس
التعاون أو على مستوى دول جامعة الدول العربية ،توحيد القوانين عن طريق االتفاقيات الدولية أو المشروعات
التي تتبناها الهيئات الدولية.
ب.

المنهج الخاص :دراسة متعمقة ألحد النظم القانونية المعاصرة.

0601587

الملكية الفكرية مع التعمق

3.00
س.م

أ -المنهج العام :دراسة عامة عن حقوق الملكية الفكرية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة وأنواع حقوق الملكية
الفكرية.
ب  -المنهج الخاص  :دراسة متعمقة ألحد موضوعات حقوق الملكية الفكرية ،مثل النظام القانوني لعقود نشر المؤلفات
الفردية والجماعية ووسائل حمايتها ،عقد النشر االلكتروني ،حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية
(اإلنترنت(،التحكيم و النظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية ،النظام القانوني لبرامج المعلوماتية كأحد تطبيقات
الملكية الفكرية ،حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية.

0601589

التجارة اإللكترونية مع التعمق

3.00
س.م

المنهج العام :يتضمن دراسة مبادئ القانون التجاري ،قواعد اإلثبات في المسائل التجارية ،التعريف
أ.
بالتجارة اإللكترونية ،أهميتها ،القواعد الداخلية والدولية التي تحكم التجارة اإللكترونية ،باإلضافة إلى نظرية
العقد وأحكام المسؤولية.
ب .المنهج الخاص :يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التجارة اإللكترونية مثل :
التعاقد اإللكتروني ،التوقيع اإللكتروني ،حماية المستهلك في التجارة اإللكترونية ،وسائل الوفاء في التجارة
اإللكترونية ،القانون الواجب التطبيق في مجال التجارة اإللكترونية

