
 خطة

 ماجستير القانون الخاص 

 خطة الشامل

 

 ( ساعة معتمدة وهي:24: ويُخصَّص لها )المساقات اإِلجباريَّةأ ـ 

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

عدد  اسم المساق

 الساعات

الفصل الذي 

 يطرح فيه

LAW 601 مناهج بحث* 

Research Methodology 

ل والثاني 3  األَوَّ

LAWR 602  اإِللكترونيَّةالتشريعات 

Electronic Legislations 

ل والثاني 3  األَوَّ

LAWR 610 المسؤوليَّة العقديَّة 

Contractual Liability 

ل 3  األَوَّ

LAWR 611 تأَمينات الوفاء بالدين 

Surety of Debt Payment 

 الثاني 3

LAWR 612 حقُّ الِملكيَّة 

Property Right 

ل 3  األَوَّ

LAWR 620  األَموالشركات 

Capital Companies 

ل 3  األَوَّ

LAWR 621 عقود التجارة الدولي ِة 

International Trade 

Contracts 

 الثاني 3

LAW 690 ج مشروع تخرُّ
** 

Graduation Project 

3  

                                                           
 فصل الذي يلتحق به الطالب بالدراسة.الُمتطلَّب سابق لجميع المساقات، مع جواز التزامن في *

ج( منسجماً مع موضوع المساريجب أن يكون موضوع البحث **  .)مشروع التخرُّ



 ب ــ المساقات االختياريَّة:

الً: المساقات االختياريَّة  ن المساقات اآلتية:( ساعات من ضم9): يختار الطالب مسار القانون المدنيفي  أَوَّ

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

 عدد الساعات اسم المساق

LAWR 615  ِ المسؤوليَّة عن الفعل الضار 

Liability for Injurious Act (Tort 

Liability)   

 

3 

LAWR 616  ِ ِ الشخصي   آثار الحق 

Personal Rights Rules 

3 

LAWR 617 العقود المدنيَّة 

Civil Contracts 

3 

LAWR 618  القواعد الفقهيَّة 

Jurisprudence Doctrines 

3 

LAWR 619 ة في القانون المدني  موضوعات خاصَّ

 

Selective Topic in Civil Law 

3 

FQH 603  ِ  المعامالت في الفقه اإِلسالمي 

Transactions in Islamic 

Jurisprudence 

3 

LAWR 

 

 **تقدمم –المدنية قانون أصول المحاكمات  630

Law of Civil Procedure – Advanced 

 

3 

LAWR 639  تقدمم–القانون الدولي الخاص** 

Private International Law- 

Advanced 

3 

LAWR 648 الملكية الفكرية/الملكية األدبية والفنية** 

Intellectual Property on Literary 

and Artistic Works 

3 
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رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

عدد  اسم المساق

 الساعات

LAWR 625 م  األوراق التجاري ة / ُمتقد ِ

Negotiable Instruments-Advanced 

 

3 

LAWR 626  والتجاري ة(الِملكيَّة الفكريَّة )الصناعيَّة 

Intellectual Property (Industrial and 

Commercial) 

3 

LAWR 627  

 التشريعات المصرفيَّة

Banking Law 

3 

LAWR 628  

 وسائل فض المنازعات التجاري ة

Commercial Dispute Resolutions 

3 

LAWR 629  

 ِ ة في القانون التجاري   موضوعات خاصَّ

Selective Topics in Commercial Law 

3 

IEB 631 التمويل والعمليات المصرفي ة اإِلسالميَّة 

Finance and Islamic Banking 

Transactions  

3 

LAWR 643 متقدم -القانون البحري** 

Maritime law – Advanced 

3 

LAWR 651 قانون االوراق المالية واالستثمار** 

 Law of Securities and Investment 

3 

LAWR 661 تنازع القوانين التجارية**  

 Conflict of Commercial Laws  

3 


