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 من الرحيمحبسم هللا الر
 

ْنِس َوالطَّْيِر فَُهْم يُوَزُعوَن * َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِد ﴿  َوُحِشَر لُِسلَْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْْلِ

ُعُروَن * ََل يَشْ النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم ََل يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم 

لَِديَّ فَتَبَسََّم َضاِحًكا ِمْن قَْولَِها َوقَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوا

الِِحيَن   .﴾َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

 

(17،18سورة النمل آية )  



 ب

 





 ج

 

 

 

    



 د

 



 ه

 

 اإلهداء

والهناء،  بالراحة ألنعم يالذي ينير دربي، إلى من سعى وشق إلى قدوتي األولى، ونبراسي

 .....بي العزيز رحمه اهللأى من احمل اسمه بكل افتخار..... إل

 

تي التي ال تذبل، قلبها قبل عينيها، وحضنتني احشاؤها قبل يديها، إلى شجر أتني بإلى من ر 

 حفظها اهلل...وي اليه في كل حين... امي الحبيبةآإلى الظل الذي 

 

بهم، إلى من كان  افتخارا   سي عاليا  أإلى الشموع التي تنير لي الطريق، إلى من رفعت ر 

 ...... اخوانيواالستمرار القوةالسند والعطاء، إلى من استمد منهم 

 حفظكم اهلل 

 

، وبسمت الروح والقلب، الغالية يوكنوز  الثمينة يتمجوهراالتي ال تنضب، إلى  المحبةإلى 

 حفظهم اهلل...إلى نور الحياه ومهجه الفؤاد..... اخواتي

 لهم جميعا اهدي ثمره جهدي

 

 

 الباحث

 



 و

 

 شكـــر وتـقـــدير

وحددددب الباحدددد  أشددددرعتم َل بددددد مددددن كلمددددة شددددكر أنهيددددت كتابددددة رسددددالتي  بعددددد أنو

د يددد العددون والمسدداعدح للباحدد  مددن أجددل الم ددي فددي مددوامتنددان إلددى كددل مددن أسددهم فددي 

إعددددداد هددددذه الرسددددالة وعلددددى رأسددددهم الدددددكتور عبددددد هللا ال ددددويري الددددذي ت  ددددل بقبددددول 

 .اْلشراف على هذه الرسالة

وإلددددى  والشددددكر موصددددول إلددددى رسدددديس جامعددددة اْلسددددراء وعمددددادح كليددددة الحقددددوق

أسددددداتذتي ا كدددددارض الدددددذين ت  دددددلوا علدددددي  بعلمهدددددم وعطددددداسهم المتواصدددددل فدددددي التددددددريس 

                                                .                                                                                                                            والتوجيم واْلرشاد

والشددددكر موصددددول إلددددى عدددداسلتي الكريمددددة التددددي أسددددهمت فددددي تشددددجيعي ودعمددددي 

ماديددداً ومعنويددداً وإلدددى كدددل مدددن مدددد لدددي يدددد العدددون والمسددداعدح وأسدددهم فدددي تقدددديم المشدددورح 

 . في إنجاز هذه الرسالة وأسأل هللا أن يجزي الجميع خير الجزاء
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 ملخص الدراسة

 التفاوض اإللكتروني كأحد وسائل فض المنازعات في عقود التجارة اإللكترونية

 ت من قبلأعد

 خروناخالد عبد هللا محسن صو

 عليهاشرف ا

 عبدهللا حميد الغويري الدكتور

دلتفتتاوعر تتودلل تتاكتدنلةتووسوتت لتنتتلا دل نازرتتا  تت دل  تتلدتناولتتادلاسد تت 

تحاااأسلدعدلتفاوعدنلةتووس كأحاو اكتتنلا منازرتا دل  تلد،ودلتجاسا دنلةتووسو 

كتتادلاولوتت  وددلوقتتانونتتادلاسد تت أستتلدعدلتفتتاوعدنلةتووستت ودوس،دلتجاساتت دنلةتووسوتت 

دل  تتا تت تنتتلا اتتنهدل نازرتتا رتتفطواتتلدلتفتتاوعدنلةتووستت نتتوفأطتتود دأللةتووسوتت 

دلتجتتاسادنلةتووستت دلتتاول ،حوتت د تتت الدل احتت دل تتنليدلللتتف دلتح و تت ل للتتل  لتت 

 شةالو دلاسد  .

ر تت أندلتشتتوا ا دلتجاساتت دلل تت و لتتاتتتن لتتودح قتتاتللتت ادلاسد تت  لتت 

موح تت دلتفتتاوعدنلةتووستت ،ك تتاأندل شتتوعدل  تتاس ودل شتتوعدألسدستت لتتاالت تتانتن تتوا

وقاسلنموح  دلتفاوعنشةتكا  ال  دل اسلندل اس وال  قاسلندل  امال داللةتووسو 

لندسجاأناناكحاج م ح  ل تن واانهدل وح  وخال  ذدكاستاتتتار توو تو  دلتحةوا

س تتوحر ت دل شتوعدل  تاس دلتن نشتةتلتواا،دمةاسوت ،ك اأولتادلاسد ت تووسو دلة

دطود دلنادعدل جلءدل دل فاو ا دنلةتووسو لتنلا دل نازرا دلتجاسات دلاولوت ،ن وتاد 

رفدل ضاءودلتحةوا،مفأجتتتوتلاودالقتدتاددلتلطن ر ت اتودسدلتاو دلة تومدل ت امت 

أقتداداا 

دلتفاوع، ضدل نازرا ،داللةتووس .كلمات الم تاحية:ال


