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 15ساعة
يهدف هذا البرنامج على إكساب المشركين معارف أساسية في القانون
التجاري والمتعلقة ببدء مشروع تجاري وما لها من أثر قانوني على الشخص
والمشروع ،وذلك من خالل بيان األشكال القانونية المتاحة من أجل البدء
بنشاط تجاري ومميزات وخصائص كل من هذه االشكال القانونية ،ومن ثم
توضيح العناصر االساسية واألحكام القانونية والمتعلقة بإدارة وتسيير النشاط
التجاري وصوالً نهاية الى االجراءات واألثار القانونية لحل النشاط التجاري.
تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 .1التعريف بالمعامالت التجاري.
 .2التعريف بالتاجر الشخص الطبيعي.
 .3التعريف بالتاجر الشخص المعنوي وهي الشركات التجارية.
 .4التركيز على  3شركات تجارية وهي التضامن والمساهمة وذات
المسؤولية المحدودة.
 .5توضيح االلتزامات القانونية على التاجر.
 .6التعرف على المتجر وعناصره االساسية.
 .7توضيح بعض المبادىء المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في المشاريع
التجارية والمنافسة غير المشروعة.
 .8التفرقة بين التجارة التقليدية والتجارة االلكترونية.
 .9االثار القانونية النقضاء النشاط التجاري.

مخرجات التعلم

الفئة المستهدفة

المادة التدريبية /
التتكنولوجيا المستخدمة
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بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
أن يدرك المتدرب مبادئ القانون التجاري وخصائصه. معرفة االحكام التي تنظم النشاط التجاري. معرفة أنواع الشركات التجارية وخصائص كل منها. معرفة تكوين المحل التجاري والعناصر المرتبطة فيه. التعرف على قوانين الملكية الفكرية وأهمية حماية النتاج الذهنيوممارسات المنافسة غير المشروعة.
 معرفة الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة االلكترونية. -معرفة األثر القانوني المترتب على حل وانقضاء المشروع التجاري.

طالب ومهنيون يرغبون بمعرفة الخطوات القانونية لبدء وادارة وانقضاء المشروع
التجاري وفقا ً للقانون القطري.
محاضرات معدة من قبل المحاضرين عن المادة العلمية
-1عرض  power pointمن إعداد األستاذ المحاضر.
 -2أوراق عمل لقضايا عملية تتصل بالمقرر من خالل أنشطة فردية وجماعية.
 -3نصوص الدستور القانون التجاري وقانون الشركات التجارية وقوانيين الملكية
الفكرية وقانون استثمار رأس المال االجنبي في دولة قطر وقوانيين التجارة
االلكترونية.

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

االسم  :د .روان اللوزي
أستاذ مساعد في القانون التجاري  /جامعة قطر.
اب  2014حتى األن ، .حاصلة على بكالوريس قانون الجامعة األردنية ،ماجستير
ملكية فكرية الجامعة األردنية ،ماجستير قانون األعمال الدولي ودكتوراة من جامعة
مانشستر  /المملكة المتحدة.
الخبرة العملية
استاذ مساعد جامعة عمان األهلية.
محاضر جامعة مانشستر  /المملكة المتحدة.
محامية مزاولة في المملكة األردنية الهاشمية.
مستشار قانوني في مؤسسة تشجيع االستثمار  /األردن.
باحث قانوني في شركة طالل أبو غزالة للملكية الفكرية.
المقررات التي تعلمها
القانون التجاري القطري.
قانون التجارة الدولية.
قانون األعمال.
جوال30453846 :
البريد االلكترونيrallouzi@qu.edu.qa :

رسوم البرنامج
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