
المفردات عدد الوحدات عدد الساعات عملي / نظري المادة 

القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين 
في عقود نقل التكنولوجيا

  تعريف عقود نقل التكنولوجيا ، وبيان خصائصها ، وأنواعها.3نظري ٣

القانون واجب التطبيق على ھذه العقود ھو قانون الدولة المتعاقدة 
نظرية القواعد ذات التطبيق المباشر

نظرية العقد اإلداري. 

نظرية مبدأ سلطان اإلرادة

موقف االتفاقيات الدولية من تطبيق هذا القانون. 

القانون واجب التطبيق على هذه العقود هو القانون الدولي العام.  

المسؤولية الناشئة عن إخالل الدولة بعقودها مع األشخاص األجنبية الخاصة.

االتجاه المتشدد

االتجاه المعتدل

االتجاه التوفيقي

موقف القانون الدولي الخاص.

معايير خضوع عقود نقل التكنولوجيا للقانون الدولي العام

فكرة اإلرادة الصريحة والضمنية

فكرة تركيز العقد

الصعوبات النظرية والعملية لخضوع هذه العقود للقانون الدولي العام.

القانون واجب التطبيق على هذه العقود هو قانون التجارة الدولية .

القانون واجب التطبيق على هذه العقود هو المبادئ العامة للقانون 

القانون واجب التطبيق على هذه العقود هو القانون الذاتي للعقد.  



 مقدمة2نظري  ٢الشريعة االسالمية
-       المبحث األول – خيار الشرط
-       المبحث الثاني – خيار العيب
-       المبحث الثالث- خيار الرؤية 
-       المبحث الرابع- خيار التعيين 
-       المبحث الخامس- خيار النقد 

-       المبحث السادس – دور الخيارات في العقود الحديثة  

القانون المدني ، المتعاقد االلكتروني 

والمشكالت القانونية المترتبة عنه 

الكورس األول/ المتعاقد االلكتروني 3نظري ٣
الفصل األول :- ماھية التعاقد االلكتروني. 

المبحث األول- التعريف بالوسائل االلكترونية. 
المبحث الثاني- التعريف بالتعاقد  االلكتروني. 

المبحث الثالث – خصائص التعاقد االلكتروني. 
المبحث الرابع – تقييم التعاقد االلكتروني وتمييزه من غيره من العقود األخرى. 

المبحث الخامس – الطبيعة القانونية للعقود االلكترونية .

الفصل الثاني: التعبير عن اإلرادة في العقود االلكترونية. 
المبحث األول – التعبير عن اإلرادة وفقا" للقواعد العامة. 

المبحث الثاني – التعبير عن اإلرادة في التعاقد االلكتروني. 
المبحث الثالث – اإليجاب االلكتروني. 

المبحث الرابع – القبول االلكتروني. 

الفصل الثالث – التطبيقات العملية للتعاقد االلكتروني 
المبحث األول – التطبيقات القضائية في القضاء المقارن . 
المبحث الثاني – التطبيقات القضائية في القضاء العراقي. 

المبحث الثالث – تقييم للتطبيقات القضائية.



القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين 

في المسؤولية التقصيرية

مفھوم المسؤولية التقصيرية ونطاقھا 3نظري ٣
قيام المسؤولية التقصيرية، دعوى المسؤولية التقصيرية 

قواعد اإلسناد في المسؤولية التقصيرية
-       النظرية التقليدية 
-       النظرية الحديثة

-       القانون واجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية في القانون العراقي
-       قواعد اإلسناد في أنواع خاصة من المسؤولية التقصيرية 

-       المسؤولية التقصيرية في الحوادث البحرية
-       المسؤولية التقصيرية في الحوادث الجوية

-       المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال واستھالك المنتجات 
-       أساس تطبيق القانون األجنبي وبيان طبيعته 

-       تطبيق القانون األجنبي 
-       استبعاد تطبيق القانون األجنبي 



القانون المدني ،مشكالت القانونية 

المترتبة عن التعاقد االلكتروني 

الفصل األول- مشكلة الدعوى الى التفاوض بالوسائل االلكترونية 3نظري ٣
المبحث األول- ماھية الدعوى الى التفاوض( المفاوضات العقدية ) . 

المبحث الثاني- االلتزامات في مرحلة الدعوة الى التفاوض .
المبحث الثالث- االلتزام بالنصيحة وسرية المعلومات . 

الفصل الثاني:- مشكلة تحديد مجلس التعاقد االلكتروني 
المبحث األول- تحديد زمان إبرام التعاقد االلكتروني والنتائج القانونية المترتبة عليه. 

المبحث الثاني- تحديد مكان التعاقد االلكتروني. 
المبحث الثالث- مشكلة صحة التراضي في التعاقد االلكتروني. 

المبحث الرابع- مشكلة االحتيال في التعاقد االلكتروني ومدى حماية المستھلك. 

الفصل الثالث- مشكلة إثبات التعاقد االلكتروني 
المبحث األول- المشكالت القانونية في إثبات التعاقد االلكتروني 

المطلب األول- مشكلة مساواة السندات االلكترونية مع قاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليال لنفسه. 
المبحث الثاني- مشكالت انعدام األمن القانوني في اإلثبات بالسندات االلكترونية . 
المبحث الثالث- متطلبات النظام القانوني لحل مشكلة اإلثبات بالتعاقد االلكتروني. 



الطبيعة القانونية للتحكيم التجاري الدولي 3نظري ٣القانون التجاري
التمييز بين التحكيم وبين وبين الوسائل األخرى لتسوية المنازعات التجارية .( بينه وبين الصلح ، الخبرة، 

الوساطة، المصالحة
الفرق بين اتفاق التحكيم وعقد التحكيم 
أ -     اتفاق التحكيم= أركانه وأثاره

ب -عقد التحكيم = أركانه وأثاره 
استقاللية شرط التحكيم وعالقته بمبدأ االختصاص باالختصاص 

تشكيل ھيئة التحكيم في التحكيم الحر والمؤسسي 
الشروط الواجب توافرھا في المحكم 

رد المحكم في التحكيم التجاري الدولي 
أھمية مكان التحكيم واآلثار المترتبة على اختياره، واالعتبارات التي يستعان بھا في تحديده 

SEAT OF ARBITRATION = ت -مكان التحكيم = مقعد التحكيم
ث -اعتبارات تحديد مكان التحكيم من قبل المحكم في حالة سكوت اتفاق التحكيم = (صلته بموضوع 

النزاع ومالئمته األطراف مثال) . 
ج - اآلثار= في حالة اختيار مكان التحكيم من قبل األطراف وسكوت اتفاق التحكيم عن تحديد القانون 

واجب التطبيق على اإلجراءات فيطبق قانون مكان التحكيم بسبب عالمية قاعدة اإلسناد التي تقضي 
بخضوع اإلجراءات لقانون الدولة التي تباشر فيھا اإلجراءات 

٢-  لغة التحكيم واالعتبارات التي يستعين بھا المحكم في تحديد لغة التحكيم إذا اغفل اتفاق التحكيم 
تحديدھا 

-   االعتبارات= مثال لغة العقد األصلي محل النزاع أو لغة معينة كاالنكليزية أو الفرنسية حسب ما تنص 
عليه قواعد اإلجراءات التي تتبعھا مؤسسة أو مركز التحكيم( إذا كان التحكيم مؤسسيا")



١-    القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم3نظري ٣القانون التجاري كورس ثاني 

٢-    القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

٣-   كيفية صدور حكم التحكيم وشروط صحته

-       كيفية صدوره = إجراءات التحكيم

٤-   عوارض إجراءات التحكيم

-       وقف إجراءات التحكيم

-       انقطاع إجراءات التحكيم

-       إنهاء إجراءات التحكيم

٥-   أنواع أحكام التحكيم

-       األحكام المهنية للخصومة

-       أحكام التحكيم الجزئية

-       أحكام التحكيم الغيابية

-       أحكام التحكيم اإلضافية

-       أحكام التحكيم التفسيرية والتصحيحية

٦-    اثأر الحكم ألتحكيمي

-       أثاره بالنسبة للمحكم = انتهاء والية المحكم عن الحكم الذي أصدره

-       أثاره بالنسبة لإلطراف= التزامهم بتنفيذه وحجية حكم التحكيم...الخ

٧-    تنفيذ الحكم ألتحكيمي

٨-   مدى أمكانية التنفيذ على شركة اندمجت أو حّلت

-      حيث يتم بحث المسائل اآلتية:-

       الفرق بين نسبية اتفاق التحكيم ونسبية الكم ألتحكيمي

       ما مدى تأثر الغير بحكم التحكيم ؟ مثال الشركات المندمجة األخرى؟

٩-   الطعن في الحكم ألتحكيمي.

١٠-      تنفيذ الحكم ألتحكيمي طبقا" لبروتوكول جنيف ١٩٢٣ ، واتفاقية جنيف ١٩٢٧. واتفاقية نيويورك ١٩٥٨م.

اعداد اوراق عمل في مواضيع القانون الخاص 2عملي ٢سيمنار (قاعة بحث)



? 2what is tortنظري ٢اللغة االنكليزية 
1- the development of tort law .
lability of parties 
increase in tort claims
2- terminology in tort .
negligence
the concept of duty 
range of possible injury
degree of duty 
the standered of care 
proximate cause 
damage 
res ipsa loquitur
3- strict liability .
international torts
assault
battery 
false imprisonment
trespass
defamation 
fraud
emotional distress 
special damages awarded for international tort 
second course :
1- product laibility 
causes in action 
defenses
statutes of limitations 
2- employment and tort 
employer - employee relationship 
statutes governing the employment relationship that affect tort action 
employer laibility laws
discrimination issues 



3- tort defence 
contributory and comparative negligence 
assumption of risk 
international tort defence 
damages in tort actions 


