جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Ajman University of Science & Technology

كلية القانون
(  ) 1توصيف مساقات برنامج املاجستير في القانون اخلاص

أوال ً  :توصيف املساقات اإلجبارية ( 4مساقات  11 -ساعة معتمدة) :
اسم املساق :مناهج البحث في العلوم القانونية
رقم املساق115014 :

عدد الساعات 3 :س م

يتضمن املساق عرضا ألصول البحث العلمي وعناصره ومفترضاته  ،وتدريب الطالب على كيفية اختيار
موضوع البحث  ،ودراسة مناهجه وكيفية جمع املادة العلمية والفهرسة  ،فضال ً عن متابعة التطبيق العملي
للطالب لكل هذه اجلوانب من خالل تكليفهم فرادى وجماعات بإعداد بحوث جتريبية .
اسم املساق :قانون املعامالت املدنية
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة النظرية العامة لاللتزام من حيث املصادر اإلرادية ( بعقد اإلرادة املنفردة )
واملصادر غير اإلرادية ( الفعل الضار والكسب بال سبب ) وأحكام االلتزام.
القسم اخلاص :يتضمن موضوعا ً أو أكثر من موضوعات قانون املعامالت املدنية يتميز بخصوبة الفحوى
واألهمية العملية واختالف املذاهب التشريعية ودراسته دراسة حتليلية وتأصيلية وتتبع تطبيقاته العملية
اخملتلفة ،ومقارنته مع نظيره في بعض النظم القانونية املعاصرة مع بيان موقف القضاء مثال ذلك املسئولية
املهنية ،املسئولية العقدية عن فعل الغير ،املسئولية التقصيرية ،اإلجناب الصناعي ،مسئولية مقاولي البناء
وغير ذلك.
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اسم املساق :قانون املعامالت التجارية
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة النظرية العامة للقانون التجاري من حيث تعريف القانون التجاري ومصادره
ومبررات استقالله وأصوله التاريخية وأحكام العمل التجاري واآلثار القانونية املترتبة عليه ،ثم دراسة التاجر
والتزاماته واملتجر وعناصره املعنوية واملادية اخملتلفة.
القسم اخلاص :يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات القانون التجاري املعاصرة ذات األهمية العلمية
والعملية مثل  :النظام القانوني لإليجار التمويلي  ،اجلوانب القانونية املناطق احلرة  ،األسواق املالية  ،االستثمار
وأبعاده القانونية واالقتصادية واالجتماعية .
اسم املساق :قانون اإلجراءات املدنية
رقم املساق115013 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة القواعد العامة للتقاضي والقضاء بدءا بالتنظيم القضائي  ،وقواعد
االختصاص  ،ونظرية الدعوى  ،واألحكام وكيفية إصدارها وطرق الطعن فيها  ،واألوامر  ،وقواعد التنفيذ اجلبري
وإجراءاته ومنازعاته .
القسم اخلاص  :يخصص لدراسة أحد املوضوعات املتعمقة مثل  :نظرية االختصاص القضائي  ،نظرية
املصلحة في الدعوى  ،تنفيذ األحكام األجنبية في دولة اإلمارات  ،بطالن التبليغات القضائية وأثره على
الدعوى.
ثانيا ً  :توصيف املساقات االختيارية (يختار الطالب  3مساقات فقط  9 -ساعات معتمدة) :
اسم املساق :تنازع القوانني في العقود الدولية
رقم املساق115010 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن عرضا للعقود الدولية ومفاوضات عقدها  ،وكيفية حل تنازع القوانني في العقود
الدولية  ،مع التعريف مببدأ قانون اإلدارة وتطوره وأزمته  ،ونظرية العقد بدون قانون.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتعمقة في تنازع القوانني مثل  :نظرية العقد في القانون
الدولي اخلاص  ،معيار العقد الدولي  ،قانون اإلدارة ودوره في حل تنازع القوانني في العقود الدولية .
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اسم املساق :التحكيم التجاري الوطني والدولي
رقم املساق115010 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن النظرية العامة للتحكيم التجاري الوطني والدولي من حيث معنى التحكيم لغة
واصطالحا ً وطبيعته القانونية والشروط املوضوعية والشكلية له ،وآثار االتفاق على التحكيم ،واألحكام
اخملتلفة جمللس أو ( لهيئة التحكيم ) وإجراءاته ،والتحكيم عبر اإلنترنيت ،واإلثبات اإللكتروني ،وما يتعلق بصدور
قرار التحكيم وأسباب بطالنه وآلية تنفيذه وطنيا ً ودولياً.
القسم اخلاص :يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم التي لها أهمية عملية وعلمية
متميزة ،مثل :التحكيم اإللكتروني  ،بطالن شرط التحكيم  ،تنفيذ قرار التحكيم  ،التحكيم في املعامالت
الرياضية .
اسم املساق :قانون املعامالت اإللكترونية
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة القواعد العامة للتجارة عبر الوسائل اإللكترونية ومشكالتها القانونية ،
وكيفية انعقاد املعامالت اإللكترونية  ،وحفظ السجالت اإللكترونية  ،والرسائل اإللكترونية وحجيتها في
اإلثبات.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل  :بطاقات االئتمان
اإللكترونية  ،التوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات  ،احللول التشريعية والفقهية للمشكالت القانونية
املتعلقة بالتعاقدات اإللكترونية.
اسم املساق :تشريعات منع االحتكار وحماية املستهلك
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة األصول التاريخية حلماية املستهلك في الشرائع القدمية والشريعة اإلسالمية
ومبررات هذه احلماية ونطاقها في القواعد العامة  ،والقوانني اخلاصة بحماية املستهلك  ،ومفهوم السلعة أو
اخلدمة والتزامات املنتج مبوجب قوانني حماية املستهلك والتأكيد على اإلدارات املوكل إليها مهمة احلماية
واإلجراءات املتبعة والتدابير التحفظية  ،واحلماية اجلنائية للمستهلك.
القسم اخلاص :يتضمن دراسة موضوع مختار من موضوعات حماية املستهلك يكون لها أهمية عملية
وعلمية مثل  :مفهوم املستهلك في نطاق تشريعات احلماية  ،واحلماية املدنية والتجارية للمستهلك  ،أثر
حماية املستهلك على اقتصاديات السوق  ،الغش التجاري وأثره على املستهلك.
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اسم املساق :قانون امللكية الفكرية
رقم املساق115019 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة القواعد العامة حلماية امللكية الفكرية في جوانبها اخملتلفة ،سوا ًء حقوق
املؤلف أو احلقوق اجملاورة  ،والعالمات التجارية وبراءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية  ،ووسائل حمايتها
في التشريعات الوطنية واملعاهدات الدولية .
القسم اخلاص :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل  :حماية العالمة التجارية عبر
الوسائل اإللكترونية  ،حقوق املصنفات الفنية  ،حماية امللكية الفكرية وأثرها في االستثمار األجنبي ،
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ودورها في نشر مفاهيم حماية امللكية الفكرية.
اسم املساق :تشريعات النقل (البحري – اجلوي – البري)
رقم املساق115035 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة األحكام اخملتلفة للنقل البري والبحري واجلوي  ،من حيث األحكام املتعلقة
بعقد النقل  ،وااللتزامات املترتبة عليه وإثباته  ،مع بيان أشخاص املالحة البحرية واجلوية والتزامات وحقوق كل
منهم  ،ودراسة التأمني عن املسؤولية املدنية في مجال النقل .
القسم اخلاص :يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات النقل اجلوي والبحري والبري ذات األهمية
العملية والعلمية مثل مسؤولية الناقل اجلوي  ،ومسؤولية الناقل البحري في نقل األشياء  ،والتأمني عن
املسؤولية املدنية الناجمة عن حوادث السيارات  ،وسند الشحن في النقل البحري  ،وعقد النقل باجملان وأثره
على مسؤولية الناقل .
اسم املساق :أحكام املعامالت املالية في الشريعة اإلسالمية
رقم املساق115031 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة مفهوم املعامالت املالية في الشريعة اإلسالمية وبيان أوجه استقاللها عن
العبادات واجلنايات في الشريعة  ،والقواعد العامة ملشروعية املعامالت املالية  ،مع التطبيق على بعض
أنشطة البنوك اإلسالمية  ،وبيان املعامالت املنهي عنها من حيث بطالنها أو فسادها.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل  :عقد االستصناع  ،الشفعة
 ،واحلجز حلق الغير  ،وشركات املضاربة ( القراض )  ،بيع الوفاء.
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جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
Ajman University of Science & Technology

كلية القانون
(  ) 1توصيف مساقات برنامج املاجستير في القانون العام

أوال ً  :توصيف املساقات اإلجبارية ( 4مساقات  11 -ساعة معتمدة) :
اسم املساق :القانون اجلزائي
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة النظرية العامة للجرمية من حيث أركانها وأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية
واملشاركة اجلنائية  ،إضافة لفلسفة العقوبة مع بيان موقف املشرع في اإلمارات  ،وتأثره باملبادئ اجلزائية في
الشريعة اإلسالمية  ،فضال ً عن اإلملام بالقواعد العامة للقسم اخلاص في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات
اجلزائية.
القسم اخلاص  :دراسة معمقة ألحد املوضوعات املتخصصة مثل  :أسباب اإلباحة في األعمال الطبية ،اجلرائم
املاسة بالعقيدة في القانون اإلماراتي والقانون املقارن ،السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي في توقيع العقوبة
( دراسة لتجربة قانون العقوبات اإلماراتي ).
اسم املساق :التشريعات اإلقتصادية
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة األطر العامة للتشريع في التشريعات االقتصادية  ،والنظرية العامة للضريبة ،
وسياسة النقد املتبعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مقارنة بالدول اخلليجية.
القسم اخلاص  :دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل  :املصارف اإلسالمية  :ما لها وما
عليها  ،التحويل اخلارجي للعمالة الوافدة وآثاره االقتصادية  ،النظام القانوني للنقود اإللكترونية  ،التكامل
االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي.
5

اسم املساق :القانون اإلداري
رقم املساق115013 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يستعرض نشأة القانون اإلداري ومصادره ،ويتطرق إلى اإلدارة العامة والقرار اإلداري والضبط
اإلداري واملرافق العامة ،واجلزاء اإلداري والعقد اإلداري والوظيفة العامة ،كما ويتطرق الى الرقابة على أعمال
اإلدارة ( مشروعية وسيادة القانون).
القسم اخلاص :يتناول بعض املوضوعات املتخصصة يتميز باألهمية العملية مثل :القرار اإلداري من حيث
ماهيته وما يترتب عليه وأساليب السحب والطعن عليه  ،املرافق العامة في القانون املقارن  ،املركز القانوني
للموظف العام .
اسم املساق :مناهج البحث في العلوم القانونية
رقم املساق115014 :

عدد الساعات 3 :س م

يتضمن املساق عرضا ألصول البحث العلمي وعناصره ومفترضاته  ،وتدريب الطالب على كيفية اختيار
موضوع البحث  ،ودراسة مناهجه وكيفية جمع املادة العلمية والفهرسة  ،فضال ً عن متابعة التطبيق العملي
للطالب لكل هذه اجلوانب من خالل تكليفهم فرادى وجماعات بإعداد بحوث جتريبية.
ثانيا ً  :توصيف املساقات االختيارية (يختار الطالب  3مساقات فقط  9 -ساعات معتمدة) :
اسم املساق :تشريعات جنائية خاصة
رقم املساق115010 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يشتمل املساق على دراسة معمقة لقواعد التجرمي والعقاب والقواعد األجرائية جلرائم
املعلوماتية من حيث التعريف بها وبيان طبيعتها واآلثار املترتبة عليه وانوعها من خالل دراسة مقارنة بني
التشريعات اخملتلفة التي عاجلتها مع التركيز على القانون االحتادي رقم  1لسنة  1550في شأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة معمقة ألحد موضوعات القانون اجلنائي مثل :النظرية العامة للقصد اجلنائي
 ،فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية  ،العقوبات البدنية وأثرها في محاربة اجلرمية  :دراسة مقارنة.
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اسم املساق :القانون الدستوري والنظم السياسية
رقم املساق115010 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري وإيضاح طبيعته ومتيزه عن باقي فروع
القانون األخرى ،كما يتضمن دراسة مصادر األحكام الدستورية وأنواع الدساتير ونشأتها وانقضائها ،ويبرز
أيظا ً وسائل احلفاظ على سيادة الدستور من خالل بيان أنواع الرقابة على دستورية القانون.
القسم اخلاص :دراسة أحد املوضوعات بصورة معمقة مثل  :اجمللس الوطني االحتادي  :تشكيله واختصاصته
من واقع التجربة في الدولة  ،احملاكم الدستورية في القانون املقارن  ،االختصاصات التشريعية للسلطة
التنفيذية في الظروف االستثنائية.
اسم املساق :قانون االتصاالت واملعلومات
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن دراسة اإلطار القانونى لتكنولوجيا املعلومات فى ضوء وسائل االتصال
احلديثة،والتعرض لتدابير حماية وسائل االتصال واملعلومات بعد بيان مفهومها .ودراسة قواعد اليونسترال(
القانون النموذجى للتجارة االلكترونية )  ،وكذلك النظام القانونى للهيئة العامة للمعلومات فى دولة
االمارت العربية املتحدة.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل  :حاالت حماية احلق فى
البيانات الشخصية من مخاطر التكنولوجيا احلديثة  ،واملسؤلية عن األفعال التى متس مصالح األشخاص فى
مجال املعلومات  ،حماية حقوق امللكية الفكرية في وسائل االتصال واملعلومات .
اسم املساق :تشريعات البيئة
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :يتضمن شرح للتشريعات املنظمة حلماية البيئة من التلوث في القانون املقارن  ،سواء البيئة
األرضية أو الهوائية أو املائية  ،واألجهزة القائمة على هذه احلماية ودورها الرقابي.
القسم اخلاص  :يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل :اإلجراءات اإلدارية والقضائية
حلماية البيئة من التلوث  ،حماية البيئة من التلوث باملواد والنفايات اخلطرة  ،التلوث البحري ،تدوير اخمللفات
والنفايات وأثره في حماية البيئة.
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اسم املساق :املالية العامة
رقم املساق115019 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام  :دراسة شاملة للمالية العامة والقانون الضريبي من خالل التعمق في مجال البحث في
مفهوم املوازنة وأنواعها ومبادئها وأساليب إعدادها ،وصيغ اإلعداد مع التوسع في جوانب إقرارها وكيفية
رفضها والنتائج املترتبة على الرفض ،كما تشمل الدراسة عمليات تنفيذ املوازنة ،ووسائل مراقبة التنفيذ
واألجهزة اخلاصة بعمليات املراقبة وجهات املراقبة القضائية والبرملانية.
القسم اخلاص  :دراسة أحد املوضوعات بصورة معمقة مثل  :الرقابة احملاسبية على النفقات العامة  ،الوسائل
االقتصادية احلديثة لترشيد اإلنفاق العام  ،املشروع اخلليجي لتوحيد العملة مع االستفادة من جتربة العملة
األوربية املوحدة.
اسم املساق :القانون الدولي العام (موضوعات متخصصة)
رقم املساق115015 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتضمن دراسة النظرية العامة للقانون الدولي العام ( مصادر القانون الدولي – أشخاص
القانون الدولي – املسؤولية الدولية – حقوق اإلنسان – قانون املعاهدات – املنازعات الدولية ).
القسم اخلاص :يتضمن دراسة معمقة لبعض موضوعات القانون الدولي مثل  :قانون البحار  ،األسانيد
القانونية حلق دولة اإلمارات في جزرها الثالث  ،نظام البحر اإلقليمي في دولة اإلمارات في ظل القانون االحتادي ،
منطقة اجلرف القاري  ،املواصالت البحرية.
اسم املساق :العقود اإلدارية
رقم املساق115011 :

عدد الساعات 3 :س م

القسم العام :يتطرق املساق الى التعريف بالعقد االداري وشرح فكرة العقود االداريه في فرنسا وفي مصر ،
ودراسة معيار العقد االداري وكيفية ابرام العقود االداريه وكيفية تنفيذ العقود االداريه والتعريف بأهم
العقود االداريه وكذلك انواع العقود االداريه مع االشخاص االجنبيه وبيان االلتزامات التي تتولد عن العقود
االداريه .
القسم اخلاص :يتضمن دراسة معمقة ألحد املوضوعات ذات الصلة بالعقود اإلدارية  ،مثل :مشكالت
التحكيم في العقود االداريه  ،فسخ العقود اإلدارية  ،اإلبرام اإللكتروني للعقد اإلداري.
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