
المنهج الدراسي

الماجستير في

الـــقـــانـــون 
الــخــاص

V: 112020V: 012021

أوال: المساقات اإللزامية: يجب عىل الطالب أن يجتاز بنجاح جميع المساقات االلزامية اآلتية:

)LADI 590( ثالًثا: الرسالة: 9 ساعات

يتوج طلبة ماجستير القانون الخاص مسارهم الجامعي بإعداد رسالة تخرج ترتبط بإحدى إشكاالت القانون الخاص، وذلك 

الستيفاء متطلبات الحصول عىل درجة الماجستير في القانون الخاص.

رمز المساقاسم المساقرمز المساقاسم المساق

LACP 504قانون اإلجراءات المدنيةLARM 506مناهج البحث القانوني

LAIS 503القانون الدولي الخاصLACI 501قانون المعامالت المدنية

LAJT 505فقه المعامالتLACO 502القانون التجاري

ثانًيا: المساقات االختيارية: يجب عىل الطالب أن يجتاز بنجاح مساقين فقط من المساقات اآلتية:

رمز المساقاسم المساقرمز المساقاسم المساق

LAIP 507قانون الملكية الفكرية )باللغة اإلنجليزية(LACA 508 التحكيم في المواد المدنية والتجارية

LACL 509قانون حماية المستهلكLAIT 514  عقود التجارة الدولية

LAIA 516قوانين االستثمار وعقودها



ــتير  ــج الماجس ــا برنام ــي بطرحه ــة أبوظب ــون جامع ــة القان ــر كلي تفخ

فــي القانــون الخــاص باللغــة العربيــة، وهــو برنامــج معتمــد مــن قبــل 

لجنــة االعتمــاد األكاديمــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وتســعى هيئة 

ــية  ــاقات دراس ــم مس ــالل تقدي ــن خ ــون - م ــة القان ــس بكلي التدري

ــن  ــي لخريجي ــة حاجــة المجتمــع اإلمارات ــة مشــوقة - إىل تلبي تفاعلي

يتمتعــون بكفــاءة عاليــة فــي مجــال العمــل القانونــي وتقديــم كــوادر 

قانونيــة قــادرة عــىل المنافســة بقــوة فــي ســوق العمــل ســواء فــي 

ــاة  ــة، أو المحام ــة، أو  الحكومي ــة، أو القضائي ــات األكاديمي المؤسس

واالستشــارات القانونيــة.

اكساب الدارسين المعارف والمهارات المتخصصة في مجال القانون الخاص عىل . 1

المستويين النظري والعملي؛ بما يساهم في رفع درجة قدراتهم التنافسية في سوق 

العمل القانوني في دولة اإلمارات؛

تطوير المهارات البحثية والعملية للدارسين في مجال إعداد الدراسات واألبحاث . 	

المتعمقة في فروع القانون الخاص المختلفة؛ بمايسهم في تطوير النظم القانونية 

القائمة؛

تطوير قدرات الدارسين عىل تحليل النصوص التشريعية واالجتهادات القضائية . 	

والفقهية المرتبطة بالقانون الخاص؛

تعزيز مكانة جامعة أبو ظبي كمركز للدراسات القانونية ومساهم رئيس في مجال تطوير . 4

البحث العلمي في القانون الخاص؛

تلبية حاجة المجتمع اإلماراتي من الكفاءات األكاديمية القادرة عىل التدريس . 5

بالجامعات والمستشارين القانونيين والمحكمين المتخصصين في مجال فض 

المنازعات القانونية المتصلة بالقانون الخاص.

مهمة البرنامج 

أهداف البرنامج:

شهادة بكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون معترف بها من وزارة التربية والتعليم بمعدل تراكمي )2.5( فأعىل  •
شهادة توفل TOFEL بمعدل )450(، أو أيلتس IELTS بمعدل )4.5( أو مايعادلهما من شهادات  •

شهادة اجتياز اختبار االمسات في اللغة العربية بدرجة )1250(   •
قد يطلب من المتخرجين من جامعات خارج دولة اإلمارات تسليم خطاب معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم و يمكن منح الطالب مهلة فصل   •

دراسي واحد لتسليم خطاب معادلة الشهادة، وإال لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل التالي.

يمكن للطالب الحاصلين عىل معدل تراكمي أقل من )2.5( الحصول عىل القبول المشروط للتسجيل فيما ال يزيد عن 6 ساعات معتمدة وفق اشتراطات 

و حاالت محددة.*

مقر الدراسة: يمكن تسجيل مساقات ماجستير القانون العام في أي من مقرات الجامعة بـ: أبوظبي، والعين، ودبي.  •
عدد الفصول الدراسية: أربعة فصول دراسية   •

عدد الساعات المعتمدة: 33 ساعة مقسمة عىل النحو التالي:  •
مساقات إلزامية: 18 ساعة  )6 مساقات(  •

مساقات اختيارية: 6 ساعات  )مساقين فقط(  •
الرسالة العلمية: 9 ساعات   •

شروط القبول

القبول المشروط:

محتوى البرنامج والخطة الدراسية

* للتعرف عىل االشتراطات يرجى مراجعة قسم القبول بالجامعة


