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 نبذة عن الحدث

  

تعقد كلية القانون بالجامعة األمريكية في اإلمارات مؤتمرها العلمي الدولي األول تحت 

"، بهدف  تنشيط البحث النظام القانوني اإلماراتي بين النظم القانونية املعاصرةعنوان " 

العلمي لدواعي دعم تطوير القوانين في دولة اإلمارات العربية املتحدة في ضوء النظم القانونية 

عاصرة، وتشجيع البحوث في كافة فروع القانون في دولة االمارات العربية املتحدة واملنطقة امل

إبراز ذاتية وتميز النظام القانوني االماراتي في مواجهة العربية، والهدف األكبر لهذا املؤتمر هو 

 النظم القانونية املعاصرة.

م القانوني اإلماراتي، ومدى في النظا دور الفقه اإلسالميويتناول املؤتمر في محاوره 

متابعة القانون اإلماراتي للتطورات العلمية والتكنولوجية، ودور الجامعات والقضاء في دولة 

اإلمارات في تطوير وإبراز ذاتية النظام القانوني اإلماراتي، فضال عن تعرض املؤتمر للعديد من 

ومجال القانون الرياض ي واإلدارة القضايا ذات األهمية اآلنية في مجاالت التعليم القانوني 

، مع املقارنة في واملستحدثات في شتى فروع القانون في النظام القانوني اإلماراتيالرياضية، 

 ذلك باملوجود على مستوى األنظمة املقارنة على املستوى الدولي والعربي.

لعالم من دول ا املتخصصين في القانون املقارن هذا ويحوز هذا املؤتمر على اهتمام 

وكل املجاالت  القضاء واملحاماة والرياضة والتعليم القانونياملختلفة، فضال عن العاملين في 

 ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وباقي الدول العربية. 
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 املستفيدون من املؤتمر

o   أعضاء هيئة التدريس في تخصصات القانون والشريعة والقضاء 

o  أعضاء هيئة التدريس املهتمين والباحثين في الشأن القانوني في كافة التخصصات 

o عمداء كليات القانون وكليات الشريعة. 

o رؤساء أقسام التخصصات القانونية. 

o طالب وطالبات التخصصات القانونية. 

o الباحثون واملهتمون في التخصصات القانونية. 

o املحامون والقضاة 

o  املحاماةاملتدربون في مجال. 

 

 أهداف المؤتمر :
 تنشيط البحث العلمي على مستوى الكلية والجامعة  -1
 تسويق البرامج األكاديمية الجديدة في كلية القانون  -2
 دعم تطوير القوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء النظم القانونية المعاصرة -3
 تشجيع البحوث في كافة فروع القانون في دولة االمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية  -4
 إبراز ذاتية وتميز النظام القانوني االماراتي في مواجهة النظم القانونية المعاصرة -5
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 محاور املؤتمر :

 المحور األول: النظام القانوني اإلماراتي والفقه اإلسالمي، ويشمل :

 دور قواعد الفقه اإلسالمي ونظرياته فى صياغة وتحديد اتجاهات النظام القانوني اإلماراتي.  -1
 ومواجهة القضايا المعاصرة. والنظام القانوني اإلماراتي الفقه اإلسالمى  -2
 الفقه اإلسالمي كمصدر للقوانين اإلماراتية. -3
 دور الفقه اإلسالمي في تفسير النصوص القانونية اإلماراتية. -4
 نين األحوال الشخصية في اإلمارات والمعطيات المعاصرة.قوا -5

 المحور الثاني: النظام القانوني اإلماراتي والتشريعات المقارنة، ويشمل:

 خصوصية النظام القانوني اإلماراتي في مواجهة التشريعات المقارنة. -1
 .المقارنةمدى استيعاب النظام القانوني االماراتي لالتجاهات الحديثة فى التشريعات  -2
 التأثير المتبادل بين القوانين اإلماراتية ومجموعة القوانين المرتبطة به على المستوى العربي والدولي -3
 دول مجلس التعاون الخليجي نالنظام القانوني اإلماراتي وقواني -4

 

 :المحور الثالث: النظام القانوني اإلماراتي والتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ويشمل

  .مدى استيعاب النظام القانوني اإلماراتي للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة -1
المواجهة القانونية للمستجدات والمشكالت التي فرضها تطور الواقع االقتصادي واالجتماعي في دولة  -2

 اإلمارات العربية المتحدة.
 انعكاسات التقدم العلمي على نصوص القوانين االماراتية. -3
 التطبيقات العلمية الحديثة في تنفيذ خطط التنمية في الدولة.استخدام  -4

 المحور الرابع: القضاء اإلماراتي والقضاء المقارن، ويشمل:

 منهج القضاء اإلماراتي بين الذاتية والتبعية للقضاء المقارن  -1
 القضاء اإلماراتي واالتجاهات القضائية الحديثة في العالم  -2
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 ور المجتمع االماراتي.طالقضايا االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن ت إجتهادات القضاء اإلماراتي في -3
 المحاكم المختصصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -4
 دور القضاء اإلماراتي في إبراز خصوصية التشريعات اإلماراتية. -5
 شخصيات قضائية إماراتية ذات تأثير دولي. -6

 ر النظام القانوني اإلماراتي، ويشمل:المحور الخامس: الجامعات اإلماراتية وتطوي

 الجامعة األمريكية في اإلمارات ودورها في تطوير الدراسات القانونية.  -1
 دور الجامعات اإلماراتية في نشر الوعي القانوني -2
 مدى مواكبة البرامج الدراسية القانونية للقضايا المعاصرة في المجتمع اإلماراتي. -3
 اإلمارات العربية المتحدة تقييم التعليم القانوني في دولة -4

ب، ويخصل:      م الديئصى واألداذب الديئصن م ز: القئم مذ الحئد ث  الص

 واقع التشريعات الرياضية في دولة االمارات العربية المتحدة والدول العربية واستشراف مستقبلها. -1
 الدولية الرياضية.المواءمة بين القوانين الوطنية في دولة االمارات العربية المتحدة والقوانين  -2
 الحوكمة في االدارة الرياضية والقانون الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي. -3
 إدارة األزمات الرياضية في النظام اإلماراتي والنظم الدولية األخرى. -4
) التحكيم الرياضي، مشكالت العقود الرياضية، المنشطات، التجنيس، غسيل قضايا رياضية معاصرة:  -5

 والمراهنات والفساد الرياضي(.األموال 
 
 

  



 

6 
 

2019  /ابريل 24-23المعاصرة  القانونية النظم بين اإلماراتي القانوني النظام  

 قواعد االشتراك في املؤتمر:

  .محاور المؤتمرأحد أن تتعلق الورقة ب -1
  .صفحة ثالثينالورقة عن  ال تزيدأ  -2
رسالة أو من كتاب، من  يكون جزءامؤتمر أو ندوة أو في  بحثهالباحث قد سبق وأن شارك بال يكون أ -3

  النشر العلمي. وسائل ورية أو أية وسيلة منفي د أو سبق نشره
 اإلنجليزية والفرنسية.باللغات: العربية و  األبحاث تقبل  - -4
  clawconference@aue.ae اآلتي:ألكترونًيا على البريد  بحاثترسل األ -5
 مختصرة.نجليزية للورقة المقدمة مرفًقا به السيرة الذاتية اإلإعداد ملخص باللغتين العربية و   -6
 2018 ديسمبر 13: آخر موعد لتلقي البحوث هو  -7
 رسوم االشتراك في المؤتمر:  -8

 درهم )ويتكفل المشترك بنفقات الطيران واإلقامة والتنقالت الداخلية( 1200من خارج اإلمارات:       

 درهم  1200داخل اإلمارات: من       
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