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قانون األعنالماسرت   

 املواضيع املقرتحة 

 
 املوضوع املقرتحعنوان  الرقه

 الاجفاقاث املحظىرة في قاهىن اإلاىافطت  -1

 الدشزيع الجشائزي الحقىق العيييت الىاردة على الطفيىت في   -2

 فعاليت دور جمعياث حماًت اإلاطتهلك  -3

 الالتزام باإلعالم كىضيلت لحماًت اإلاطتهلك  -4

 حماًت اإلاطتهلك مً مخاظز الدفع الالكترووي  -5

الحماًت اإلادهيت للمطتهلك بىجىب التزام اإلاىرد باإلعالم الالكترووي الطابق عً الخعاقد في   -6
 القاهىن الجشائزي 

دراضت مقارهت بين الفقه ؤلاضالمي والقاهىن اإلادوي  –إلاطؤوليت اإلادهيت عً فعل الغير ا  -7
 الجشائزي 

 جزائم البىرصت في الدشزيع الجشائزي   -8

 لمضاربت غير اإلاشزوعتالخصدي ل  -9

 ظار القاهىوي إلافاوتاث عقىد الخرارة الدوليتؤلا   -11

 للدوائز اإلاخكاملتالىظام القاهىوي للخصاميم الشكليت   -11

 الزهً الحياسي الىاجج عً حطليم بزاءة الاختراع  -12

 الحماًت الىظىيت للعالمت  -13

 اهقضاء الحق في العالمت  -14

 شزط الجشائي في القاهىن الجشائزي ال  -15

 ودائع الاضدثمار في إظار الصيرفت ؤلاضالميت  -16

 ؤلاجارة اإلاىتهيت بالخمليك في إظار الصيرفت ؤلاضالميت  -17

 اإلاطؤوليت اإلادهيت الىاجرت عً عقىد الخأمين  -18
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 دراضت مقارهت –العقد الصىري   -19

 الخعىيض عً الضزر اإلاادي في القاهىن الجشائزي   -21

 عيىب ؤلارادة وجعبيقاتها في قاهىن ألاعمال  -21

 وجعبيقاتها في قاهىن ألاعمالأحكام ألاهليت   -22

 اإلاطؤوليت اإلادهيت عً الذكاء ؤلاصعىاعي  -23

 اإلاطؤوليت اإلادهيت في عقىد هقل الخكىىلىجيا  -24

 آلاثار القاهىهيت للعقد الباظل في القاهىن الجشائزي   -25

 البىاء القاهىوي لشزكت اإلاطاهمت البطيعت في الدشزيع الجشائزي   -26

 12/80الجمزكيت وفقا للمزضىم الخىفيذي اإلاصالحت   -27

 ؤلاشهار الخراري ؤلالكترووي في الدشزيع الجشائزي   -28

 اإلاطؤوليت اإلادهيت ألعضاء مرلظ ؤلادارة في شزكت اإلاطاهمت  -29

 الجمزكي التهزيب  -31

 الىضاظت في اإلاىاسعاث الخراريت  -31

 أثار الحكم بشهز ؤلافالص والدطىيت القضائيت  -32

 الصلح القضائي ودوره في حل اإلاىاسعاث  -33

 لمىثق قي الدشزيع الجشائزي القاهىوي لاإلازكش   -34

 مطؤوليت اإلازقي العقاري في الدشزيع الجشائزي   -35

 آلياث حماًت اإلاىافطت في مرال الصفقاث العمىميت  -36

 الخحكيم في مىاسعاث الصفقاث العمىميت  -37

 الفطاد في القاهىن الجشائزي آلياث الىقاًت مً   -38

 الحماًت ؤلاداريت للمطتهلك  -39

 الزقابت الداخليت على شزكاث ألامىال في القاهىن الخراري الجشائزي   -41

 الحلوق املجاورة لحلوق املؤلف في اللاهون الجشائزي   -41
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 التىظيم اللاهووي لوسائل الدفع الحدًثة  -42

 الحماًة اللاهوهية للبيئة  -43

 التحكيم في علود هلل التكىولوجيا  -44

 الالتزامات في علود هلل التكىولوجيا  -45

 امللارن  ثىفيذ أحكام التحكيم في اللاهون الجشائزي و  -46

اللاهون املطبم على موضوع النزاع التحكيمي وفلا الثفاكية واشىطً امليشئة للمزكش   -47
 الدولي لتسوية مىاسعات الاستثمار

 أحكام التحكيم الصادرة عً املزكش الدولي لتسوية مىاسعات الاستثمارثىفيذ   -48

 الطبيعة اللاهوهية للتحكيم  -49

 اوعكاسات اثفاكية التحكيم الدولي على سالمة التحكيم في اللاهون الجشائزي   -51

 املحكم التزامات  -51

 امللارن  هظام رد املحكم في اللاهون الجشائزي و  -52

 ثجاه التحكيم التجاري الدولي الوطني املساهد لللضاءالدور   -53

 حماًة الكفيل العيني  -54

 حوالة الدًً في اللاهون الجشائزي   -55

 خصوصية إلاجزاءات املستحدثة لحل املىاسعة التجارية  -56

 ألاسهم العييية في اللاهون التجاري الجشائزي   -57

 للتوظيفللصىادًم املشتركة الىظام اللاهووي   -58

  


