
 

 في الحقوق  البكالوريوسمقررات برنامج وصف 

 

 
ا
 ( ساعة معتمدة وهي:21:  متطلبات الكلية اإلجبارية )أول

 

LAW 111   املتطلب السابق )ليوجد(     املدخل إلى القانون 

 
ا
والتفريق : نظرية القاعدة القانونية:  تبين هذه املادة مفهوم القاعدة القانونية والخصائص التي تتسم بها، أول

بين القاعدة القانونية وغيرها من القواعد االجتماعية، ثم نطاق القاعدة القانونية وانواعها وتقسيماتها املختلفة 

 عن دراسة مصادر القاعدة القانونية وتقسيمها إلى مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، اضافة إلى دراسة آلية 
ً
فضال

 تطبيق القاعدة القانونية.

 
ا
الحق: نتناول دراسة الحق من خالل التعريف به وبيان خصائصه وانواعه واركان الحق واشخاصه، : نظرية ثانيا

اضافة إلى دراسة ثبوت الشخصية القانونية لالنسان وكيفية زوالها ، والقرابة وانواعها وآثارها والحالة املدنية 

لحقوق إلى وقائع قانونية وتصرفات للشخص ، واألهلية وانواعها والحماية القانونية للحق وتقسيمات مصادر ا

 .قانونية.

 

LAW 121   النجليزيةتدرس باللغة  (مبادئ القانون التجاري ( ( املتطلب السابقENG 101) 

تعني هذه املادة بدراسة املبادئ العامة في القانون التجاري ومدى تأثره بالعوملة وأهميته للتخصصات األخرى 

كاملحاسبة وإدارة األعمال وغيرها. كما تعنى بالبحث في نظرية األعمال التجارية واآلثار العملية الناجمة من خالل 

سيما عقد النقل البري والرهن التجاري وعقود التوسط  تطبيقها على الواقع.  وكذلك في العقود التجارية ال 

التجاري )الوكالة والوكالة بالعمولة والسمسرة والتمثيل التجاري(.  وكذلك في التاجر:  شروطه والتزاماته املهنية.  

 املحل التجاري. 
ً
 واخيرا

 

LAW 131  املتطلب السابق )ليوجد(     علم اإلجرام والعقاب 

بدراسة الجريمة واملجرم والخطورة اإلجرامية، والعوامل الخارجية والداخلية التي تدفع إلى  تعني هذه املادة

ارتكاب الجرائم، ونظرية العقاب واملدارس الفقهية املختلفة، والتدابير االحترازية واملعاملة العقابية واالساليب 

 العلمية في تنفيذ العقوبة الجزائية.

 

LAW 141   (1)القانون اإلداري     ( املتطلب السابقLAW 111) 

تشمل هذه املادة على التعريف بالقانون اإلداري وعالقته بالقانون الدستوري وبالقوانين األخرى وبعلم اإلدارة 

العامة، إضافة إلى استقالله ونشأته وتطوره وأساسه ونطاق تطبيقه وخصائصه ومميزاته.  كما تتناول دارسة 



األشخاص املعنوية وأنواعها واملركزية والالمركزية، والتركيز وعدم التركيز اإلداري التنظيم اإلداري ونظرية 

وتطبيقات ذلك في البحرين، وتتناول كذلك دراسة النشاط اإلداري ممثال في املرافق العامة وأنواعها، وطرق 

قابة عليها وتطبيقات إدارتها والضبط اإلداري وأنواعه، وهيئاته وأغراضه، وحدود سلطات الضبط اإلداري والر 

 ذلك في القانون البحريني.

 

LAW 151  ( 1القانون الدستوري             )   ( املتطلب السابقLAW 111) 

تتناول هذه املادة دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري والتعريف به واصطالحاته وتطبيق قواعده إضافة 

 
ً
 وموضوعا

ً
ودراسة مصادر القاعدة الدستورية   وعالقته بالقوانين األخرى.إلى تعريف الدستور لغة وشكال

املكتوبة وغير املكتوبة وأنواع الدساتير وطرق وضعها وسمو الدساتير وطرق الرقابة على دستورية القوانين إضافة 

 إلى تعديل الدساتير ونهايتها وتطبيقها وتطور الحياة الدستورية في البحرين

 

LAW 161   املتطلب السابق )ليوجد(  ) النجليزيةتدرس باللغة  (الدولي العامالقانون 

تتناول هذه املادة التعريف بالقانون الدولي العام وأساس الزاميته ومصادره وصلته بالقوانين األخرى، ودارسة 

ومسؤولية الدولة الدول واملنظمات الدولية من حيث العناصر وأشكال الدول واالعتراف بها والحقوق والواجبات 

 وزوالها، ودارسة املنظمات الدولية اإلقليمية والقارية والعاملية.

 

LAW 201  املتطلب السابق )ليوجد(   أساليب البحث العلمي و القانوني 

 من مرحلة االستعداد و اختيار 
ً
يتضمن  املقرر  إلقاء نظرة عامة على البحث القانوني و مفهومه وطرقه، بدأ

 موضوع 
ً
البحث، مرحلة جمع املصادر واملراجع، و مرحلة القراءة والتأمل ، مرحلة الكتابة القانونية ، ثم أخيرا

 مرحلة الطبع واملناقشة.

 

 
ا
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:90: متطلبات التخصص )ثانيا

 ( ساعة معتمدة78متطلبات التخصص اإلجبارية ) (أ

 ( ساعة معتمدة12)متطلبات التخصص الختيارية  (ب

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:78متطلبات التخصص اإلجبارية ) (أ

 

LAW 112 مصادر اللتزام      ( املتطلب السابقLAW 111) 

تعنى هذه املادة بدراسة ما يسمى في القانون املدني البحريني بإسم "مصادر الحقوق الشخصية" ويتناول في 

مقدمة عامة التعريف بالقانون املدني وموضوعاته املختلفة وأسس إتجاهاتها العامة،ومن ثم تتناول دراسة 



أركانه وشروط إنعقاده وصحته وتفسيره مصادر اإللتزام اإلرادية فتتناول دراسة العقد من حيث التعريف به و 

وآثاره وإنحالله. ثم دراسة اإلرادة املنفردة كمصدر عام لاللتزام،ودراسة الوعد بالجائزة كأبرز تطبيق لنظرية 

اإلرادة املنفردة. ثم بعد ذلك تتناول الدراسة املصادر الالإردية وأهمها على اإلطالق الفعل الضار )العمل غير 

من حيث مسؤولية الشخص عن فعله الشخص ي و/أو عن فعل الغير ومسؤوليته الناشئة عن  املشروع ( وذلك

األشياء ،ثم بعد ذلك تشمل الدراسة الفعل النافع )اإلثراء بال سبب( كقاعدة عامة ،وكذلك دراسة الفضالة 

 صدر مباشر لاللتزام.ودفع غير املستحق باعتبارهما تطبيقات لنظرية اإلثراء بال سبب ،وأخيرا دراسة القانون كم

 

LAW 132  قانون العقوبات العام     ( املتطلب السابقLAW 131) 

تتضمن هذه املادة التعريف بقانون العقوبات وأهدافه وتطوره، ثم التعريف بالجريمة وأنواعها ودراسة أركانها 

 احترازية وأنواعها وطرق انقضائها.واالشتراك فيها وأسباب إباحتها، ودراسة الجزاءات الجنائية من عقوبات وتدابير 

 

LAW 181  املتطلب السابق )ليوجد(    املدخل إلى الشريعة اإلسالمية 

  -ادوار الفقه و ازدهاره  -تعريف الفقه اإلسالمي وبيان خصائصه  -تعريف الشريعة اإلسالمية بيان خصائصها

 -األهلية  –العاقد   -لشريعة النقلية والعقلية البحث في مصادر ا -شرح بعض القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي

 نظرية الجريمة والعقوبة . –الجرائم العقوبات  -الخيارات -أقسام العقد  -الوالية

 

LAW 210  اللتزام أحكام      ( املتطلب السابقLAW 112) 

الدراسة آثار االلتزام من حيث دراسة أحكام االلتزام والتي تسمى في القانون البحريني )آثار الحق(، حيث تتناول 

طرق التنفيذ ووسائل املحافظة على الضمان العام للدائنين، كما تتناول الدراسة بيان أوصاف االلتزام و تشمل 

 
ً
الشرط واألجل وااللتزام التخيري و االلتزام البديلي والتضامن.  وتبين الدراسة طرق وآثار إنتقال االلتزام، وأخيرا

 انقضاء االلتزام بالوفاء أو ما يعادل الوفاء.يتم التطرق لطرق 

 

LAW 212   واإليجار املسماة( البيعالعقود (    ( املتطلب السابقLAW 210) 

تعني هذه املادة بدراسة عامة للعقود املسماة ودراسة خاصة ألبرز عقدين من العقود املسماة وهما عقدي  البيع 

من حيث مميزاتها والتفرقة بينها وبين العقود غير املسماة وتكييف  واإليجار.  فتتناول دراسة العقود املسماة

العقود.  ثم دراسة عقد البيع من حيث تكوينه وما يتصل به، ثم البيع بالنموذج والبيع بشرط التجربة، ثم 

ع التركة دراسة التزامات البائع والتزامات املشتري وما يتعلق بها.  ثم دراسة بعض أنواع البيوع كبيع السلم وبي

)املخارجة( وبيع ملك الغير ثم دراسة عقد اإليجار من حيث األركان والشروط وااللتزامات التي يرتبها على املؤجر 

الك واملستأجرين البحريني باعتباره القانون االستثنائي الخاص الذي يطبق 
ُ
واملستأجر.  وأخيرا دراسة قانون امل

 على إيجار العقارات في مملكة البحرين.



 

LAW 220    قانون الشركات التجارية والفالس   ( املتطلب السابقLAW 121) 

تتناول هذه املادة األحكام املتعلقة بقانون الشركات التجارية، وتوضح تطورها ودراسة أنواعها من حيث 

واالنحالل والتصفية واإلنقضاء ، وكذلك دراسة تأسيس الشركات التجارية  ،الخصائص والتكوين واإلدارة

 -وهى: ) شركة التضامن  2001( لسنة 21ووتوضيح أشكالها املختلفة في قانون الشركات التجارية البحريني رقم)

ملسؤولية الشركة ذات ا -الشركة القابضة -املساهمة املقفلة -املساهمة العامة -املحاصة -التوصية البسيطة

الشركات ذات رأس املال األجنبي والشركات  -شركة التوصية باألسهم -شركة الشخص الواحد -املحدودة

 األجنبية(.

LAW 231  ( 1قانون العقوبات القسم الخاص)   ( املتطلب السابقLAW 132) 

م القتل بأنواعه وظروفه تعد هذه املادة دراسة تفصيلية لبعض الجرائم املاسة بحق األنسان في الحياة وهي جرائ

املشددة واملخففة، وكذلك الجرائم املاسة بحقه في سالمة بدنه، وهي جرائم اإليذاء وظروفه املشددة واملخففة.  

كما تتناول هذه املادة دراسة أهم الجرائم الواقعة على األخالق واآلداب العامة والتي منها:  جرائم الزنا 

 املاسة باإلعتبار. واالغتصاب وهتك العرض، والجرائم

 

LAW 232  ( 2قانون العقوبات القسم الخاص)   ( املتطلب السابقLAW 231) 

يتناول املقرر بالشرح أركان جرائم  الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ والتزوير والسرقة واالحتيال وخيانة 

ومن املوضوعات  واملخففة لها.األمانة، والجرائم امللحقة بهم، وبيان عقوبة كل منها، والظروف املشددة 

 املستحدثة جريمة غسيل األموال.

 

LAW 241  ( 2القانون اإلداري)     ( املتطلب السابقLAW 141) 

تشتمل هذه املادة على دراسة القرارات اإلدارية من حيث تعريفها وعناصرها ومعيار تمييزها عن غيرها من 

األعمال وأركانها وأنواعها ونفاذها وتنفذيها ثم نهايتها وكذلك العقد اإلداري من حيث تعريفه وعناصره وطرق 

تزامات املتعاقد مع اإلدارة ومن ثم حقوق املتعاقد إبرامه وأنواعه وكذلك سلطات اإلدارة اتجاه املتعاقد  معها وال

العام من حيث مفهومها وتعريف املوظف العام  الوظيفة العامةمع مواجهة االدارة وأنتهاء العقد االداري ثم 

خاصة في مملكة البحرين وعناصره وطبيعة عالقة املوظف بالدولة وشروط التعيين في الوظيفة العامة وواجبات 

املوظف وحقوقه وأوضاعه ومن ثم حاالت انتهاء الخدمه الوظيفية، وكذلك األموال العامة من حيث ماهيتها 

 حمايتها.وخصائصها واستعمالها و 

 

LAW 251  ( 2القانون الدستوري)     ( 151املتطلب السابق) 



تتضمن هذه املادة التعريف بالدولة وأركانها وخصائصها والنظريات املفسرة لسيادة الدولة، وأنواع الدول من 

ذلك حيث الشكل والتكوين، ودراسة أصل الدولة ونشأتها وأساس السلطة فيها والنظريات التي ظهرت لتفسير 

إضافة إلى وظائف الدولة التقليدية واملتطورة تلبية الحتياجات الجماعة، كما تشتمل على دراسة مبدأ خضوع 

 عن دراسة الحكومة ومدلوالتها 
ً
الدولة للقانون وعناصر الدولة القانونية وتطبيقاتها في الدستور البحريني.  فضال

ائل اسناد الحكم، الديمقراطية، وغير الديمقراطية املختلفة، وأشكال الحكومات أي أنواعها وصورها، ووس

واملختلطة.  ويتناول كذلك أنواع الديمقراطية من حيث كيفية مشاركة الشعب في السلطات الحاكمة والعالقة 

بينها وتطور مجاالت السلطة وأهدافها واملذاهب الفكرية املفسرة لذلك، كما تتناول مركز الفرد والحريات العامة 

 ساواة ومشتمالته، واألحزاب السياسية وتطبيقات ذلك كله في الحياة السياسية البحرينية.ومبدأ امل

 

LAW 281  أحوال شخصية     ( املتطلب السابقLAW 181) 

تتناول هذه املادة التعريف باحكام الزواج وأثاره الطالق في الفقه والقانون ، من حيث مفهم الزواج وحكمه 

لزواج من حيث مفهمه مقوماته وشروطه وألفاظه أقسامه ، صور التفريق بين حكمته ومقدماته ، وعقد ا

 الزوجين والخلع وأحكامه .

 

LAW 282  املواريث والوصايا والوقف    ( املتطلب السابقLAW 281) 

وتتناول مفهوم التركة والحقوق   تهدف هذه املادة إلى التعريف بأحكام التركات واملواريث والوصايا والوقف.

املتعلقة بها، وامليراث من حيث مشروعيته وشروطه وأسبابه وموانعه، والورثة واستحقاقاتهم، والعول والرد 

والحجب والتخارج، كما تتناول الوصايا من حيث مفهومها وحكمها ومشروعيتها وشروطها، وتتناول الوقف من 

 وقف وأحكامها وانتهاء الوقف.حيث شروطه ونفاذه وكيفية االنتفاع باملال املوقوف والوالية على ال

 

LAW 311  قانون العمل والتأمينات الجتماعية   ( املتطلب السابقLAW 210) 

تتناول هذه املادة دراسة املبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه، وأهميته وتطوره والتنظيم الدولي له 

الفردي من حيث عناصره وانعقاده ومدته وآثاره.  ثم ومصادر استقالله ونطاق تطبيقه، ثم دراسة عقد العمل 

دراسة التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية وال سيما اتفاقات العمل الجماعية والنقابات العمالية، 

وتسوية النزاعات العمالية الجماعية وقانون التأمينات اإلجتماعية مع التركيز على القواعد الخاصة ألنواع التأمين 

 طبقة في اململكة )الشيخوخة, العجز، الوفاة، وإصابة العمل، مصادر التمويل لهذه التأمينات(.امل

 

LAW 313  القانون الدولي الخاص     ( املتطلب السابقLAW 212) 

تتناول هذه املادة التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتنازع القوانين )القانون املختص بحكم العالقات  

( والتكييف واإلحالة وموانع تطبيق القانون األجنبي وقواعد االسناد في األحوال 
ً
التي تتضمن عنصرا أجنبيا



لية التقصيرية، وتنازع االختصاص القضائي الدولي مع الشخصية واألحوال العينية وااللتزامات التعاقدية واملسؤو 

بيان االختصاص القضائي الدولي للمحاكم البحرينية، ومسألة تنفيذ األحكام األجنبية وكذلك القرارات الصادرة 

 عن مؤسسات التحكيم األجنبية.

LAW 321  األوراق التجارية     ( املتطلب السابقLAW 212) 

املقرر ما يلي: تعريف األوراق التجارية وبيان خصائصها ووظائفها، أسس قانون  يتضمن منهج الدراسة لهذا

الصرف ومفهومه ، تمييز األوراق التجارية عن األوراق املالية، والقيم املنقولة وعن األوراق النقدية. ثم البحث 

 بالكمبيالة ملعرفة كيفية
ً
أنشاؤها  وقبولها ، كيفية  في أنواع األوراق التجارية ودراستها بصورة مفصلة ، بدءا

وفائها ، كيفيه تداولها ، االمتناع عن الوفاء ، ثم دراسة السند لألمر : كيفيه إنشائه ،كيفية قبوله ، كيفيه تدوله 

 البحث في الشيك من حيث إنشائه، أنواعه، مقابل الوفاء للشيك 
ً
، الوفاء واالمتناع أو عدم الوفاء.  وأخيرا

 اوله.كيفية الوفاء به ، وتد

 

LAW 341   القضاء اإلداري      ( املتطلب السابقLAW 241) 

كما تتناول   تشتمل هذه املادة على دراسة مبدأ الشرعية، وكيفية تطبيقه، وخضوع اإلدارة العامة للقانون.

 مصادر الشرعية املكتوبة وغير املكتوبة، وتتناول كذلك موازنة مبدأ الشرعية من خالل دراسة نظرية السلطة

التقديرية، ونظرية الظروف االستثنائية، ونظرية أعمال السيادة، وكذلك التعريف بأنظمة الرقابة القضائية على 

أعمال اإلدارة العامة ودعوى اإللغاء وخصائصها وآثار الحكم باإللغاء في القانون البحريني، إضافة إلى الشروط 

والشروط املوضوعية املعروفة بأسباب اإللغاء، ودراسة الشكلية لدعوى اإللغاء املعروفة بشروط قبول الدعوى، 

دعوى التعويض وأساس مسؤولية الدولة وتطبيقات ذلك في البحرين ، وإجراءات رفع دعوى اإللغاء والحكم 

 فيها.

 

LAW 371  املالية والتشريع الضريبي    ( املتطلب السابقLAW 241) 

املالية العامة من حيث نشأتها وتطورها وعالقتها الوثيقة واملتبادلة مع العلوم األخرى التي يتناول املقرر التعريف ب

تؤثر فيها وتتأثر بها. كما يتناول بالدراسة النفقات العامة من حيث تعريفها وبيان عناصرها وتصنيفاتها املختلفة 

دات الدولة املختلفة من ضرائب ورسوم وثمن وتحديد آثارها املختلفة االقتصادية واالجتماعية. كما يبحث في إيرا

عام وقروض عامة وإصدار نقدي جديد، فيتصدى لتحديد ماهية هذه اإليرادات املختلفة وبيان خصائصها 

وأهميتها ومعالجة جميع املسائل املرتبطة بها أو الناجمة عنها. كما يتناول دراسة املوازنة العامة الدولة من حيث 

والضرائب علي رأس املال  والضريبة على الدخلها وأهميتها وإعدادها واعتمادها وتنفيذها، تعريفها وبيان عناصر 

 في مملكة البحرين وفي التشريعات املقارنة. والضرائب علي االستهالك والضرائب الجمركية

 

 



LAW 381  علم أصول الفقه     ( املتطلب السابقLAW 282) 

بعلم أصول الفقه وموضوعه ونشأته، والفرق بين القواعد الفقهية وعلم تتناول هذه املادة بالدراسة التعريف 

كما تتناول دراسة الحكم الشرعي، ودراسة األدلة األصلية والتبعية وطريقة استنباط األحكام الشرعية   األصول.

 طه.من هذه األدلة. وتتناول كذلك دراسة دالالت األلفاظ بصورة موجزة، ودراسة االجتهاد وأقسامه وشرو 

 

 

LAW 401 (ساعة معتمدة 90املتطلب السابق )     التدريب العملي 

تعني هذه املادة بتدريب الطلبه بأحد الدوائر القانونية من خالل ترجمة االفكار النظرية التي تلقوها من خالل 

الدعوى مدنية دراسة بعض املواد في الكلية الى واقع عملي يتجسد في االطالع على آلية التعاطي والتعامل مع 

وتجارية كانت أم جنائية.   ويؤدي هذا االطالع الى تحقيق االهداف املبتغاة من التدريب واملتمثلة في قدرة الطالب 

على التعامل مع النص القانوني من حيث التطبيق العملي و   إكساب الطالب مهارة التعامل مع املوكل والدعوى 

ره املادة االكاديمية النظرية البحتة الى املادة العملية من حيث واملحكمة والخصم بما يجعله يخرج من فك

 فيه 
ً
التعامل والتطبيق.  وإكساب الطالب القدرة على إعداد تقرير خاص بالتدريب يتم مناقشته فيه موضحا

 األعمال التي تدرب عليها ونتيجة التدريب الذي تالقاه ومدى استفادته منه .

 

LAW 410  لثباتالتنفيذ الجبري وا     ( املتطلب السابقLAW 413) 

 عن طريق 
ً
تتضمن هذه املادة بيان الوسائل القانونية التي بموجبها يتمكن األفراد من استيفاء حقوقهم جبرا

 املعايير والضوابط التي وضعها املشرع بهدف تحقيق التوازن 
ً
التنفيذ على أموال املدين.  وتحدد هذه املادة أيضا

الحاجز واملدين املحجوز على أمواله وبيان املؤسسات العدليه التي تضطلع بهذه املهمه  بين مصالح الدائن

 وصالحياتها واختصاص املحاكم في النظر بها.

 

LAW 411  عقود تأمين وكفالة     ( املتطلب السابقLAW 212) 

 
ً
القانونية باعتباره من عقود عقد التأمين:  فتبين هذه املادة معنى التأمين وتعريفه وتوضيح خصائصه  –أوال

الغرر، وأنواع التأمين وهي التأمين الجوي والبري والتأمين البحري والتفريق بين التأمين من األضرار والتأمين على 

األشخاص، وأن التأمين من األضرار ينقسم إلى التأمين على األشياء والتأمين من املسؤولية املدنية.  ودراسة إبرام 

الناحية القانونية والعملية ووثيقة التأمين وتاريخها وتفسيرها وملحق وثيقة التأمين وآثاره.   عقد التأمين من

ودراسة أطراف عقد التامين املؤمن له واملستفيد والتزامات كل منهم والخطر املؤمن منه ومبلغ التأمين وانقضاء 

 عقد التأمين.

 



 
ً
نات الشخصية فتتناول دراسة هذا العقد:  تعريف الكفالة عقد الكفالة:  عقد الكفالة من عقود التأمي –ثانيا

وخصائصها، واملوازنة بينها وبين بعض العقود األخرى.  وأركان الكفالة والكفالة املنجزة والكفالة املقيدة والكفالة 

 آثار الكفالة وانتهاؤها.
ً
 بالنفس، وأخيرا

 

 

 

 

LAW 413  املتطلب  قانون املرافعات املدنية والتجارية ( السابقLAW 210) 

، ودراسة التنضيم املرافعات املدنية وتطوره ومصادره وصلته بالقوانين االخرى تهتم هذه املادة بالتعريف بقانون 

القضائي من حيث تشكيل املحاكم ودرجات التقاض ي، ورجال القضاء ، وقواعد االختصاص ، ودراسة نظرية 

 الألحكام القضائية وطرق الطعن فيها. الدعوى  وإجراءات التقاض ي )الخصومة( ثم دراسة

 

LAW 414  )الحقوق العينية )األصلية والتبعية   ( املتطلب السابقLAW 212) 

 يتضمن منهج الدراسة لهذه املادة قسمين :

القسم األول : يتضمن دراسة الحقوق العينية األصلية وهي حق امللكية وحق التصرف وحق االنتفاع وحق 

 األستعمال وحق السكنى وحقوق االرتفاق. 

 القسم الثاني : يتضمن دراسة العينية التبعية وهي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق االمتياز.

 

LAW 415   ن الخاص  تطبيقات عملية في القانو   ( املتطلب السابقLAW 413) 

تتركز مفردات هذا املقرر على استرجاع املبادئ النظرية في قانوني االثبات واملرافعات املدنية والتي تمهد لتطبيقها 

بشكل عملي، حيث يشتمل هذا املقرر على تحليل األحكام القضائية والتعليق عليها ومعرفة املبادئ التي أقرتها 

التمييز البحرينية ومن ثم معرفة وتطبيق كيفية اعداد اللوائح للدعوى ملختلف الدرجات ولوائح الطعن محكمة 

وكذلك كيفية صياغة الحكم القضائي إلى جانب تطبيق اإلجراءات الوقتية املستعجلة إلى جانب تدريب الطلبة 

اجراءات تنفيذ االحكام القضائية.  على كيفية توثيق الوكاالت وتنظيم التبليغات ومذكرات منع السفر وتطبيق

كما ويشمل املقرر عرض للتطبيقات القضائية بشأن بعض العقود وتحديد املركز القانوني لألجنبي واالختصاص 

القضائي الدولي واكتساب الحكم االجنبي للصيغة التنفيذية إلى جانب االحاطة بفض املرافعة العام املحاكم 

 اة.وآداب و أخالقيات مهنة املحام

 

 

 



LAW 431    قانون اإلجراءات الجنائية    ( املتطلب السابقLAW 232) 

، ودراسة الدعوى العمومية من حيث أطرافها وشروطها اإلجراءات الجنائيةيتناول هذا املقرر التعريف بقانون 

خالل مراحل وأسباب انقضائها، ودراسة قواعد االختصاص والبطالن واإلثبات، ودراسة اإلجراءات الجنائية 

 التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي واملحاكمة، ودراسة األحكام الجنائية وطرق الطعن فيها.

 

LAW 432    تطبيقات عملية في القانون العام   ( املتطلب السابقLAW 431) 

وتطبيقات  أصول الكتابة القانونية، والعمل القضائي والضابطة القضائية وأصول املحاماة،يتناول املساق 

 الجنائي من خالل املحاكمات التدريبية في قاعة املحكمة الصورية. عملية في العمل القضائي

 

 ( ساعة عتمدة يختارها الطالب 12) متطلبات التخصص الختيارية (ب

 

LAW 171  املتطلب السابق )ليوجد(     مبادئ القتصاد 

الجزئي والكلي، حيث يتناول دراسة املشكلة االقتصادية يتناول املقرر التعريف باملفاهيم األساسية لالقتصاد 

وأركانها، ونظرية العرض والطلب والعوامل املؤثرة عليها، ودراسة نظرية اإلنتاج، وتوازن املستهلك، ونظرية 

كذلك دراسة النشاط االقتصادي لالقتصاد القومي ككل، ودراسة العالقات التي تربط املتغيرات األسواق، و 

، الكلي، واالدخار الكلي، واالستثمار الكلي الدخل القومي، واالستهالكالناتج القومي و الكلية في االقتصاد مثل 

آثارها السلبية،  أنواعهاالبطالة و  دراسة مشكلةوالتطرق للتضخم وتعريفه وأسبابه وآثاره وطرق عالجه، وأيضا 

 .باإلضافة إلى التعريف بمفهوم النقود والبنوك  وتطورها ووظائفها والعالقة بين التضخم والبطالة،

 

LAW 213   املتطلب السابق )ليوجد(      تاريخ القانون 

كانت سائدة في املجتمعات  تهتم هذه املادة بدارسة أصول نشأة القاعدة القانونية ومبررات نشوئها والنظم التي

البدائية كنظام السلطة األبوية ونظام حكم القوة وغيرها من النظم التي كانت سائدة آنذاك. ثم تتعرض بعد 

 في القوانين الوضعية املعاصرة ، ولعل أبرز القوانين 
ً
 واضحا

ً
ذلك ألهم القوانين القديمة التي كان لها تأثيرا

نين التي كانت سائدة في بالد ما بين النهرين ، كقانون لبت عشتار وقانون ايشنونا القديمة في هذا الشأن هي القوا

 بدراسة القانون الروماني من حيث نشأته وتطوره واملراحل التي مر 
ً
وقانون حمورابي. كما تهتم هذه املادة أيضا

 بها واملصادر التي اعتمد عليها وأهم األحكام التي كانت معروفة فيه.

 

 

 

 



LAW 222   القانون البحري      ( املتطلب السابقLAW 121) 

تعنى هذه املادة بدراسة موضوع القانون البحري من حيث نشأة القانون البحري وموضوعه ومهاراته، ومن ثم 

دراسة السفينة بوصفها أداة املالحة البحرية، والتعريف بأشخاص املالحة البحرية وطرق استغالل السفينة 

 ادث البحرية التي تتعرض لها السفينة وأخيرا للتأمين البحري.واستثمارها، والحو 

 

LAW 261  باللغة النجليزية )تدرس املنظمات الدولية (  ( املتطلب السابقLAW 161) 

The course deal with historical development of idea of international organization and the creation of 

league of nations concerning aims, membership, organs and functions.  The course deal with 

definition of international organization, legal personality, international employers, their privileges and 

immunities.  The course deal also with the creation of united nations and its branches general 

assembly, security council, economic, and social council, international court of justice.  The course 

deals with regional organizations like Arab league and cooperation council between Gulf Arab States. 

LAW 262  املتطلب السابق )ليوجد(     القانون الدولي اإلنساني 

يتناول املقرر تعريف القانون الدولي اإلنساني وخصائص هذا القانون، ومصادره األصلية واالحتياطية والتي من 

بينها قرارات املنظمات الدولية وأحكام املحاكم، كما يبحث املقرر التطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني، ومتى 

ون.  كما يتناول طبيعة هذا القانون والحماية الدولية لضحايا النزاعات املسلحة وحماية ظهرت فكرة هذا القان

 أسرى الحرب.

ويبحث املقرر الحماية الدولية للسكان املدنيين والتمييز بين املقاتلين وغير املقاتلين وحقوق املعتقلين في األراض ي 

ا يتناول املقرر آليات تطبيق وتنفيذ القانون الدولي املحتلة والحماية العامة والخاصة لألعيان املدنية.  كم

اإلنساني، ووسائل حماية رؤساء الدول والحكومات وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي املنظمات 

 القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم من ناحية قواعده العامة وخصائصه 
ً
اإلنسانية.  ويبحث املقرر ايضا

 فية حماية األهداف املدنية في اإلسالم وكذا حماية أموال األعداء وحماية املدن.ومصادره وكي

 

LAW 271  املتطلب السابق )ليوجد(     القتصاد السياس ي 

نشأة وتطور علم االقتصاد السياس ي ومدى ارتباطه باملفاهيم السياسية، وعالقة علم يتناول هذا املقرر دراسة 

، قوى اإلنتاجكما يتناول التعريف بالنظام االقتصادي وعناصر النظام االقتصادي من  ،االقتصاد بالعلوم األخرى 

أساس تقويم ، ودراسة الصعوبات التي تواجه دراسة النظم االقتصادية، و عالقات التوزيع، و عالقات اإلنتاجو 

 النظم االقتصادية، وأنواع النظم االقتصادية.

النظام البدائي، نظام الرق، ي في املراحل السابقة علي الرأسمالية )الفكر االقتصادكما يتناول املقرر دراسة 

عوامل نشأته، وخصائصه . كما يتناول دراسة النظام االقتصادي الرأسمالي من حيث والنظام اإلقطاعي(



كما يتناول دراسة النظام االقتصادي االشتراكي األساسية، وتقييمه، والخصائص األساسية للرأسمالية املعاصرة. 

، ودراسة النظام االقتصادي املختلط من حيث تعريفه وخصائصه، وكذلك النظام خصائصه، وتقييمهمن حيث 

االقتصادي اإلسالمي من حيث التعريف به وخصائصه. وأخيرا، يتناول املقرر دراسة التنمية االقتصادية من 

 ووسائل تمويلها.حيث ماهيتها، ومشكالتها، 

 

LAW 312  امللكية الفكرية      ( املتطلب السابقLAW 210) 

تعنى هذه املادة بدراسة موضوع امللكية الفكرية من حيث نشأة ومفهوم ونطاق الحقوق الفكرية ومن ثم دراسة 

التكييف  أهمية الحقوق الفكرية وحماية تلك الحقوق ، والحقوق املجاورة لحق املؤلف وبعد ذلك البحث فى

القانونى للحقوق الفكرية ، ومن ثم البحث فى التنظيم القانونى للحقوق الفكرية وتحديث قوانين الحقوق 

الرسوم  –العالمة التجارية  –الفكرية ، وكذا دراسة امللكية الصناعية والتجارية وأهم تطبيقاتها )براءة االختراع 

 والنماذج الصناعية وغيرها(.

 

LAW 322  باللغة النجليزية )تدرس نافسة ومنع املمارسات الحتكاريةقانون امل ( ( املتطلب السابقLAW 121) 

This Course covers the provisions on competition its concept and images, under the economic systems 

of capitalism, socialism and Islamic view of the same. Emphasis is laid on the methods of protecting 

legitimate competition,  in light of the new world which are based on sectarian freedom of trade and 

trade protection, under the World Trade Liberalization agreements and free market economics, which 

is based on competition whereby attracting the widest possible audience, to achieve higher profits. 

 

The competition achieved through good product development, increased quality, reduced costs and 

grants and the development of efficient selling and distribution facilities, can lead to monopolistic 

tendencies and dumping, despite the levels of competition prevalent in the market. 

 

LAW 323   باللغة النجليزية الدولية )تدرسقانون التجارة (  ( املتطلب السابقLAW 121) 

This Course contains an introduction to international commercial law, study of its properties, and 

research in the standardization of International Commercial Law.  This is accomplished by adopting a 

study of the methods of standardization and the factors which have assisted concerned organizations 

to achieve their goals. The article also encompasses a comprehensive study on the sources of 

International Commercial Law and the competent individuals responsible for enacting the same and 

the International Commercial Contracts conclusion.  Study focus is also laid on the United Nations 



Convention on the International Sale of Goods (Vienna Convention) and research in commercial 

arbitration. 

 

LAW 330  الجرائم القتصادية و اللكترونية   ( املتطلب السابقLAW 232) 

تعد هذه املادة دراسة تفصيلية لبعض الجرائم اإللكترونية وهي تتضمن املفاهيم  املتعلقة بالحاسوب واالنترنت 

ملواجهتها وبعض صورها كالسرقة املعلوماتية والتعريف بالجرائم االلكترونية وطبيعتها القانونية والجهود الدولية 

 والتزوير في املحررات االلكترونية وجريمة غسل االموال وجرائم املخلة باآلداب عبر االنترنت.

 

LAW 331  جرائم األمن الوطنى     ( املتطلب السابقLAW 132) 

الداخلي والخارجي والتي منها:   جرائم  هذه املادة دراسة تفصيلية لبعض الجرائم املاسة باألمن الوطني  تعد تناول 

الخيانة ، وجرائم التجسس والجرائم الواقعة على القانون الدولي وجرائم االعتداء على ملك البالد، وجرائم 

 االعتداء على الدستور وجرائم االعتداء على السلم األجتماعي

 

LAW 342  قانون الجنسية واألجانب    ( املتطلب السابقLAW 313) 

تتناول هذه املادة دراسة النظرية العامة للجنسية وفكرتها وتطورها، وطبيعة قانون الجنسية وموقعه بين فروع 

القوانين األخرى، كما تتناول وضع الجنسية بين القانون الوطني والقانون الدولي وتنازع الجنسيات االيجابي 

لبحريني وتطبيقاته، ودراسة مركز األجانب في والسلبي وإثبات الجنسية، إضافة إلى دراسة قانون الجنسية ا

 القانون الداخلي البحريني والقانون الدولي واملقارن.

 

LAW 351  القضاء الدستوري     ( املتطلب السابقLAW 251) 

تناول هذا املقرر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وأنواع الرقابة السياسية والقضائية، وكذلك طرق 

الدعوى أمام القضاء، أوجه الرقابة على القانون املخالف للدستور، الرقابة على دستورية القوانين تحريك 

املحكمة الدستورية في مملكة البحرين تشكيل املحكمة وضمانات  واللوائح في النظم الدستورية املقارنة. 

امام املحكمة و آثار الحكم بعدم اعضائها، اختصاصات املحكمة الدستورية البحرينية ومن ثم اجراءات التقاض ي 

 .الدستورية

 

LAW 372  (ل يوجداملتطلب السابق )     الحصاء للقانونيين 

يتناول هذا املقرر املبادئ العامة لالحصاء والتعريف ببرامج حاسوبية جاهزة تستخدم في العمليات االحصائية 

وكذلك التعريف باالحصاء الجنائي واهميته واساليبه واالطالع  SPFF( و Microsoft Excelمثل برنامج االكسل )

 على نماذج من الدراسات القانونية التي اعتمدت على االساليب االحصائية في إعدادها.



 

LAW 421  قانون البنوك والعمليات املصرفية   ( املتطلب السابقLAW 220) 

يتناول هذا املقرر قانون البنوك والعمليات املصرفية التي تقوم بها البنوك في مملكة البحرين مثل الحسابات 

و التحويل املصرفي، وغيرها من العمليات   االعتماد املستندي و الكفاالت املصرفيةي و الحساب الجار املصرفية و 

 املصرفية التي تقوم بها البنوك لصالح عمالءها.

 

LAW 422  التحكيم فى املواد املدنية والتجارية   ( املتطلب السابقLAW 413) 

تتضمن هذه املادة دراسة التعريف بنظام التحكيم من حيث تعريفه ومعرفة أنواعه، ووظيفته ومزاياه على 

الصعدين الوطنى والدولى، واالعترضات املوجهه له وعيوبه ، كما توضح نطاق سريانه من حيث الزمان واملكان . 

تبه به من وسائل أخرى لفض املنازعات، كما توضح مفهوم التحكيم الداخلى والدولى ، وتمييز التحكيم عما يش

كما تتناول اتفاق التحكيم، وشروط صحته وآثاره القانونية، و إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، مكان 

التحكيم وتحديد القانون السارى على إجراءاته، بدء سير إجراءات التحكيم، عوارض إجراءات التحكيم، كما 

تحديد القانون الذى تطبقه هيئة التحكيم على ، وذلك من خالل كم التحكيم تتناول املادة كذلك صدور ح

 تنفيذ حكم املحكمين. وأسباب  و كيفية صدور حكم التحكيم، ،موضوع النزاع
ً
 بطالن حكم التحكيم، وأخيرا

 

LAW 423  قانون الطاقة والعقود البترولية    ( املتطلب السابقLAW 212) 

املادة ما يلي: التعريف بقانون الطاقة وبيان أهميته وخصائصه ، والبحث في العقود يتضمن منهج الدراسة لهذه 

البترولية من حيث مفهومها وخصائصها، ثم دراسة آلية ابرام هذه العقود من حيث الشروط واألركان وأطراف 

 عن دراسة األشكال املختلفة التي يمكن أن تتخذها عقود البترول مثل عق
ً
ود االمتياز وعقود هذه العقود. فضال

املشاركة وعقود املقاولة وعقود اقتسام األرباح. كما تتناول دراسة اآلثار التي تنتجها العقود املذكورة من حيث 

حقوق الطرفين وااللتزامات املترتبة على عاتق كل منهما ، وكذلك تعرض للشروط التي قد تتضمنها هذا العقود 

 اآلليات التي تتبع لتسوية املنازعات التي قد تنشب بين أطراف في  من حيث فوائدها ومخاطرها. ثم تتناول 
ً
أخيرا

 عقود البترول.

 

LAW 424  قانون التجارة اللكترونية    ( املتطلب السابقLAW 212) 

، وذلك من خالل التعريف 2002لسنة  28تتناول هذه املادة دراسة قانون املعامالت اإللكترونية البحرينى رقم 

التجارة اإللكترونية،والعقود اإللكترونية  والوسائل املستخدمة فى إبرام العقود االلكترونية، وتكوين بماهية 

العقد االلكترونى من خالل تالقى اإليجاب والقبول، والقانون الواجب التطبيق على العقود اإللكترونية ، 

 واقيع اإللكترونية.وأساليب حماية العقود اإللكترونية والحجية القانونية للسجالت والت

 



LAW 433  الطب الشرعي      ( املتطلب السابقLAW 231) 

تشمل معايير الوفاة  بأساليب علمية، ووسائل القتل، واملراحل الرمية للجثة والبصمات قديمها وحديثها وكذلك 

 عالمات الحمل واإلجهاض والجروح وانواع السموم وآثارها ودور املحقق واخالقياته

 

 

 
 


