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العربية
دوام كامل

تبتغي كلية القانون من انشاء برنامج الدكتوراه في القانون الخاص تحقيق ثالثة أبعاد :بعد معرفي وبعد تخصص ي وبعد
بحثي هادف في مجال الدراسات القانونية ومتابعة أحدث النظم القانونية املقارنة واالستفادة من كل ما هو جديد في
مجال املعارف واملهارات القانونية .وتنمية العناصر الوطنية املؤهلة في الدولة لكونها تتبنى مفهوم التخطيط االستراتيجي
ً
تلبية لحاجات سوق
في املجاالت كافة ،وتهتم بالتنمية البشرية للمؤهلين في املجاالت القانونية والقضائية والتعليم العالي
العمل املتجددة لهذا التخصص ولهذه الدرجة العلمية.
.1
.2
.3
.4

متطلبات
البرنامج

القانون الخاص

ترسيخ القاعدة العلمية القانونية التخصصية لدى الطالب في مجال القانون في فرع الخاص .
تطوير القدرات واملهارات الفكرية التخصصية العليا لدى الطالب.
تمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات القانونية املتخصصة املقارنة في فرع القانون الخاص على نحو يثري
املعرفة القانونية.
غرس روح اإلبداع والتطور املعرفي التخصص ي املستمر لدى الطالب في مجال القانون.

متطلبات الحصول على الدرجة العلمية:
يشترط للحصول على درجة الدكتوراه:
ً
أوال -اجتياز الطالب ( )60ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو اآلتي:
أ .املساقات اإلجبارية املشتركة ( )12ساعة معتمدة على الوجه اآلتي:
م رقم املساق

اسم املساق

الفصل الذي يطرح فيه

عدد الساعات

0603711 1

مناهج وطرق البحث

1

3

 0603712 2النظم القانونية املقارنة

1

3

 0603713 3دراسة قانونية بلغة اجنبية

2

3

0603714 4

قاعة البحث

3

2

ب .املساقات االختيارية التخصصية ( )9ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين املساقات الخمسة اآلتية وفق تخصصه في املاجستير كما يأتي:
تخصص القانون الخاصم

رقم املساق

اسم املساق

الفصل الذي يطرح فيه عدد الساعات

1

0601721

القانون املدني

1

3

2

0601722

القانون التجاري

1

3

3

0601723

الشريعة اإلسالمية

1

3

4

0601724

القانون الدولي الخاص

2

3

5

0601725

قانون اإلجراءات املدنية

2

3

ثانيا -اجتياز امتحان الكفاية املعرفية ورقمه ( )0603715الذي يتناول اختبار مدى املام الطالب باساسيات التخصص الدقيق الذي يرغب
تسجيل رسالته فيه ،والذي يتم وفق االجراءات االتية:
ً
ً
يجرى امتحان الكفاية املعرفية تحريريا وشفويا من لدى لجنة يختارها القسم املختص من أعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ أو استاذ مشاركفي التخصص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه.
يعقد امتحان الكفاية املعرفية الكتابي في فصلي الخريف والربيع.يعد امتحان الكفاية املعرفية على ورقتين منفصلتين بيومين منفصلين ويخصص لكل ورقة ما ال يقل عن  3ساعات ،ويلزم الجتياز االمتحانأال يقل مجموع ما حصل عليه الطالب عن  % 80من الدرجة النهائية.
محاور امتحان الكفاية املعرفية:
ً
يتحدد محور امتحان الكفاءة املعرفية وفقا لتخصص الرسالة العلمية التي يسجلها الطالب على النحو اآلتي:القانون املدني.القانون التجاري.اإلجراءات املدنية.القانون الدولي الخاص.ثالثا -إعداد رسالة علمية يحسب لها ( )39ساعة معتمدة ،ويشترط لتسجيل الرسالة واإلشراف عليها ما يأتي:
أن يجتاز الطالب بنجاح املساقات الدراسية بمعدل تراكمي ال يقل عن  3من  4نقاط.أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه ذا صلة بفرع القانون الخاص الذي درسه الطالب.يكون املشرف على رسائل الدكتوراه (أو املشرف الرئيس في حالة اإلشراف املشترك مع عضو هيئة تدريس من خارج الكلية) ممن يحملون رتبةاستاذ أو استاذ مشارك من املعينين في الكلية (املادة  29من الئحة الدراسات العليا).
ً
أن يقدم الطالب في مناقشة علنية (سيمنار) مقترحا بموضوع الرسالة والخطوط العريضة لخطتها ومرئياته املبدئية حول موضوعها ،تمهيداالعتمادها من لدن مجلس القسم املختص.

تعقد في نهاية كل عام دراس ي جلسة مناقشة (سيمنار) يعرض فيها الطالب ما حققه من انجازات في إعداد الرسالة.وتسجل الرسالة باألرقام اآلتية ،على مدار أربعة فصول وتوزع بحسب اآلتي:

م

رقم املساق اسم املساق

1

 0601726-Aالرسالة العلمية لغايات الخطة 1+2

2

 0601726-Bالرسالة العلمية

1+2

12

3

 0601726-Cالرسالة العلمية

1+2

12

4

 0601726-Dالرسالة العلمية

1+2

12

املجموع

.V

متطلبات
القبول
الخاصة
بالبرنامج

الفصل الذي يطرح فيه عدد الساعات
3

39

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

 .VIالخطة الدراسية

توزيع ساعات البرنامج على الفصول
توزع متطلبات التخرج على ستة فصول على النحو املبين أدناه.
الفصل األول:
م

رقم املساق اسم املساق

مخرجات املساق عدد الساعات نوع املساق

1

 0603711مناهج و طرق البحث

3,2,1

3

اجباري مشترك

2

 0603712النظم القانونية املقارنة 4,3,1

3

اجباري مشترك

3

-

اختياري أول

4,3,1

3

اختياري تخصص

4

-

اختياري ثان

4,3,1

3

اختياري تخصص

املجموع 39

الفصل الثاني:

مخرجات املساق عدد الساعات نوع املساق

م رقم املساق اسم املساق

3

اجباري مشترك

4,2,1

3

اجباري مشترك

4,3,1

3

اختياري تخصص

 0603713 1دراسة قانونية بلغة اجنبية 3,2
 0603714 2قاعة البحث
اختياري ثالث

- 3

الفصل الثالث:
م

رقم املساق

اسم املساق

1

0601726

الرسالة العلمية

مخرجات املساق عدد الساعات
4,3,2,1

3

نوع املساق
اجباري تخصص

الفصل الرابع:
م

رقم املساق

اسم املساق

1

0601726

الرسالة العلمية

مخرجات املساق عدد الساعات
4,3,2,1

12

نوع املساق
اجباري تخصص

الفصل الخامس:
م

رقم املساق

اسم املساق

1

0601726

الرسالة العلمية

مخرجات املساق عدد الساعات
4,3,2,1

12

نوع املساق
اجباري تخصص

الفصل السادس

.I

وصف
املساقات

م

رقم املساق

اسم املساق

1

0601726

الرسالة العلمية

املساقات االجبارية املشتركة:

مخرجات املساق عدد الساعات
4,3,2,1

12

نوع املساق
اجباري تخصص

مناهج وطرق البحث

ساعات

يتناول املساق دراسة معمقة ملناهج البحث العلمي القديمة ( منهج البحث عند ارسطو وإفالطون) واملناهج الحديثة عند ديكارت وبيكون،
وتطبيقاتها في مجال الدراسات القانونية وذلك من خالل التعرض للمنهج الوصفي والتاريخي واالستقرائي واالستنباطي والتحليلي والتأصيلي
واملقارن ،وكذلك التعرض لطرق البحث العلمي ( دراسة الحالة والدراسة املسحية ودراسة الرأي العام واملقابلة الشخصية) وأساليب البحث
العلمي التقليدية ( املكتبة الورقية ) والحديثة ( املكتبة اإللكترونية ) .

تقويم أداء الطالب:
تكون الدرجة النهائية للتقويم مائة درجة موزعة على النحو اآلتي:
أ 50 -درجة للبحوث واألنشطة الصفية ( السمنارات -الحلقات النقاشية .)...
ً
ً
ً
ً
ب 50 -درجة لالمتحان النهائي ويتضمن اختبارا تحريريا ( 30درجة) واختبارا شفويا ( 20درجة).

النظم القانونية املقارنة

ساعات

يتناول املساق دراسة معمقة للنظم القانونية املقارنة ( النظام اإلسالمي والنظام الالتينيوالنظام األنجلوأميركي والنظام الجرماني ) من حيث
نشأتها وأصولها وفلسفتها وخصائصها وطرق وإجراءات التقاض ي فيها.

دراسة قانونية بلغة اجنبية

ساعات

يتناول املساق دراسة موضوعات قانونية مختلفة من تخصص ي القانون العام والقانون الخاص بلغة أجنبية ،على أن تشتمل على
التخصصات الدقيقة في فرعي القانون العام والقانون الخاص قدر اإلمكان.

قاعة البحث

ساعات

يتناول املساق تكليف الطلبة بإعداد أبحاث في موضوعات قانونية متنوعة والتعليق على األحكام القضائية وعرضها ومناقشتها وعقد حلقات
نقاشية يعدها الطلبة تحت إشراف مدرس املساق.

القانون املدني

ساعات

يتناول املساق دراسة عدد من املوضوعات ويراعى التركيز قدر اإلمكان على الجوانب الجديدة في القانون املدني ،على أن تطرح من خالل
الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة الى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس املساق إدارة الحوار والتعقيب عليها
لغرض شمول جوانب املوضوع املختلفة.

القانون التجاري

ساعات

يتناول املساق دراسة عدد من املوضوعات ويراعى التركيز قدر اإلمكان على الجوانب الجديدة في القانون التجاري ،على أن تطرح من خالل
الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة الى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس املساق إدارة الحوار والتعقيب عليها
لغرض شمول جوانب املوضوع املختلفة.

الشريعة االسالمية

ساعات

يتناول املساق دراسة عدد من املوضوعات ويراعى التركيز قدر اإلمكان على املستجدات التي تحتاج إلى اجتهاد جديد في الشريعة االسالمية،
على أن تطرح من خالل الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة الى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس املساق إدارة
الحوار والتعقيب عليها لغرض شمول جوانب املوضوع املختلفة.

القانون الدولي الخاص

ساعات

يتناول املساق دراسة عدد من املوضوعات ويراعى التركيز قدر اإلمكان على الجوانب الجديدة في القانون الدولي الخاص ،على أن تطرح من
خالل الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة الى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس املساق إدارة الحوار والتعقيب
عليها لغرض شمول جوانب املوضوع املختلفة.

قانون اإلجراءات املدنية

ساعات

يتناول املساق دراسة عدد من املوضوعات ويراعى التركيز قدر اإلمكان على الجوانب الجديدة في قانون اإلجراءات املدنية ،على أن تطرح من
خالل الحلقات النقاشية التفاعلية التي يوجه الطلبة الى التحضير فيها وعرض أفكارهم وآرائهم ويتولى مدرس املساق إدارة الحوار والتعقيب
عليها لغرض شمول جوانب املوضوع املختلفة.

