وصف مواد الخطة الدراسية
للماجستير في القانون

(أ) .المواد اإلجبارية:
( 15ساعة معتمدة):

.1

مناهج البحث العلمي (:)Law 501

يتضمن هذا المقرر :نظرة عامة على البحث القانوني ومفهومه وطرقهه بهًأم مهن مرحلهة اداهت ًاً
واختيار موضوع البحث مرحلة جمع المصهاًر والم ارجهع ومرحلهة القه ار ة والتلمهم مرحلهة الةتابهة

القانونية ثم أخي امر مرحلة الطبع والمناقشة؟

.2

القانون المدني في تعمق (:)Law 511

يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عاما" وبرنامجام "خاصام" .البرنامج ال ام يتناوم ًرااة

النظرية ال امة لاللتزام من حيث مصاًره وأحةامه واثباته وًرااة عقوً البيع واإليجار والوةالة
والمقاولة أما البرنامج الخاص فيتضمن ًرااة تفصيلية وتحليلية مقارنة ألحً موضوعات البرنامج

ال ام مثم نظرية البطالن ونظرية الماؤولية المًنية وتب ة الهالك.

.3

القانون التجاري في تعمق ):)Law 521( (E

يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عاما" وبرنامجام "خاصام" .البرنامج ال ام يتناوم ًرااة
أحةام القانون التجاري بشةم عام مثم األعمام التجارية والتاجر والتزاماته وال قوً التجارية
واإلفالس واألوراق التجارية وعمليات البنوك .أما البرنامج الخاص فيتضمن ًرااة تفصيلية

وتحليلية مقارنة ألحً موضوعات البرنامج ال ام ةنظام اإلفالس أو األوراق التجارية أو عمليات

البنوك.
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.4

القانون الجنائي في تعمق (:)Law531

يتضمن منهج الًرااة لمقرر القانون الجنائي في ت مق برنامجام عامام وبرنامجام خاصام .البرنامج
ال ام يتناوم بالتحليم والًرااة الم مقة للنظرية ال امة للجريمة وال قوبة بالت ريف بقانون
ال قوبات وأهًافه وتطوره ثم الت ريف بالجريمة وأنواعها وًرااة أرةانها واإلشتراك فيها

وأاباب إباحتها وًرااة الج از ات الجنائية من عقوبات وتًابير احت ارزية وأنواعها وطرق

انقضائها .أما البرنامج الخاص فيتضمن ًرااة تحليلية مقارنة ألحً موضوعات البرنامج ال ام:

مثم الماؤولية الجنائية أو المااهمة في الجريمة.

.5

القانون اإلداري في تعمق (:)Law 541

يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عامام" وبرنامجام "خاصام" .البرنامج ال ام يتناوم
النظريات ال امة للقانون اإلًاري والتنظيم اإلًاري والنشاط اإلًاري من حيث ماهيته والتنظيم
اإلًاري المرةزي والالمرةزي والنشاط الضبطي والمرفقي وتشمم ةذلك واائم اإلًارة الوظيفية

ال امة والق اررات اإلًارية واألموام ال امة أما البرنامج الخاص فيتضمن ًرااة تحليلية تطبيقية

ألحً موضوعات البرنامج ال ام مثم :الوظيفية ال امة ال قً اإلًاري الق اررات اإلًارية.

(ب) .المواد االختيارية:
أ – المجموعة األولى ( 12ساعة معتمدة):

 – 1فلسفة القانون ):)Law 512
يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة موضوع تحًيً أااس القانون وطبي ة القانون الوض ي وتطبيقه

ومشةالته وةذلك فةرة الحق ةمةون آخر من مةونات الًرااة القانونية من حيث حقيقته وماهيته
وطبي ته ثم بيان عالقة فلافة القانون بلصوم تفاير القانون.
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 – 2تفسير القانون ):)Law 513
تهتم هذه الماًة ببيان م نى التفاير وضرورته وعناصر النص القانوني وبيان ًدلة اللفظ

والمفهوم في النص ثم بيان أاباب التفاير من حيث غموض النصوص وت ارض النصوص
ونقص النصوص .ثم بيان طرق التفاير اللفظي واداتنتاجي وحةمة التشريع.

 – 3قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في تعمق (:)Law 514
الًراة لهذا المقرر ً اراهة جميهع أًلهة اإلثبهات الجهائزة قانونهام لأثبهات أو النفهي مهن
يتضمن منهج ا

قبم الخصوم والطة القاضهي فهي األخهذ بهها عًمهه ً اراهة تحليليهة م مقهة مهن حيهث ً اراهة أًلهة

اإلثبات الجائزة قانونام وتمييزها عن غيرها من األًلة غير القانونية وتمييزها عهن غيرهها مهن الهنظم

القانونيههة األخههر

األمر المقضي.

ةههذلك تنههاوم الةيفيههة التههي يههتم فيههها تنفيههذ األحةههام الوطنيهة ب ههً اةتاههابها حجيههة

 – 4قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية في تعمق (:)Law 515
يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عامام" وبرنامجام "خاصام" .البرنامج ال ام يتضمن

ادختصاص القضائي ونظرية الًعو واج ار اتها ونظرية األحةام القضائية وطرق الط ن في
هذه األحةام واج ار ات تنفيذ األحةام القضائية لً ًوائر األج ار

أما البرنامج الخاص فيتضمن

ًرااة تفصيلية وتحليلية ألحً موضوعات البرنامج ال ام مثم :نظرية المصلحة في الًعو

ونظرية الحةم القضائي.

 – 5قانون حماية المستهلك (:)Law 516
تتناوم هذه الماًة مفهوم الماتهلك ومفهوم حمايته ثم ت رض لحماية الماتهلك ضمن مراحم

ال قً فتتناوم حمايته في مرحلة الًعوة للت اقً وتتواع في ًرااة ادلتزام قبم الت اقًي بادعالم

ثم التنظيم القانوني ألرةان ال قً في ظم الحماية الواجب توافرها للماتهلك وةيفية تحقيق التوازن
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ال قًي في عقوً اداتهالك وةذلك ضمان ال يوب الخفية وضمان الصفات الخطرة ثم حق
الماتهلك بالرجوع في الت اقً وأخي امر تًرس هذه الماًة الجوانب األخر للحماية وهي الحماية

اإلًارية والحماية في ادتفاقيات الًولية ثم الحماية الجنائية وأخي امر حماية الماتهلك في الشري ة

.اإلاالمية

:)Law 517( (E)  – قانون المعلوماتية6
This course is four part
Part one is general nausea dialing with the legal timework of information
technology as
Lighlighced by the modern communication methods’ dealing with
protections and communication
And information
This part also dials ancestral rules which stipulate the model law and
electronic trade and also

)Law 522( (E)  التحكيم التجاري الدولي في تعمق- 7
The study programme for this course includes the choice of one of
the commercial arbitration subjects, study and analyze in depth e.g.
studying the arbitration award’s issuance, the provisions applicable
to its validity, specifying the law applied by the tribunal to the
dispute, and the cases
Where the award may be considered invalid or alternatively valid
and enforceable within a given mechanism.
The legal system for he constable information organization in the
kingdom in Bahrain
Part two the course dials with aspartic topic in depth like protection
personal data from the risks of modern technology liability for acts that
may endanger personal interest in the field of information protection of
intellectual property in modern communication and information
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 – 8فقه المعامالت في تعمق (:)Law 581
تتناوم هذه الماًة التمويم والمصارف بنوعيها التقليًيهة واإلاهالمية وأهميتهه واداهاس الهذ ترتةهز

عليه هذه المصارف فى القيام بلعمام

التمويههم المختلفههة علههى الص ه ًين الههوطنى والههًولى وادعترضههات الموجهههه ألعمههام المصههارف

التقليًيههة باههبب الفوائههً -الم ههامالت الربويههة -وأاههباب إزًيههاً الرغبههة نحههو الت امههم مههع المصههارف
اإلاالمية تجنبام للفوائً الربوية ةمها توضهأ أنهواع الم هامالت التهى تضهطلع المصهارف اإلاهالمية
للقيام بها وةيفية مماراة الرقابة الشرعية عليها.

ب – المجموعة الثانية:
( 12ساعة معتمدة):

 – 1قانون اإلجراءات الجنائية فى تعمق (:)Law 532
يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عامام" وبرنامجام "خاصام" .البرنامج ال ام يشمم ًرااة
النظام ادتهامى بصوره المختلفة وموقف المشرع البحريني في هذا المجام والًعو الجنائية

منذ وقوع الجريمة وحتى صًور حةم نهائي وةذلك الط ون القضائية .أما البرنامج الخاص
فيتناوم ًرااة تفصيلية وتحليلية مت مقة ألحً موضوعات البرنامج ال ام مثم نظرية البطالن

الجنائي وموقف المشرع البحريني من البطالن اإلجرائي واألاباب ال امة للبطالن وأنواعه

وآثاره .واج ار ات مرحلة التحقيق الجنائي (الم اينة والخبرة والشهوً والتفتيش) واإلثبات الجنائي
والحةم الجنائي وأنواعه.

 – 2تشريعات جنائية خاصة ):(Law 533
تتضمن هذه الماًة ًرااة ألهم التشري ات الجنائيهة الخاصهة فهي مملةهة البحهرين وفلاهفة ومبهررات
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إصًارها ثم يتناوم بالتحليم والً اراهة الم مقهة الظهواهر اإلجرائيهة الماهتحًثة التهي تناولتهها ب هض
التشري ات الجنائية الخاصة مثم جرائم نقم وزراعة األعضا البشرية وجرائم ادتجار بالبشر فيهها

من حيث حجمهها وأنواعهها وانشهائها وأرةانهها المختلفهة والجه از عليهها وأب اًهها وعالقاتهها بالجريمهة

المنظمة.

 – 3الجرائـم االقتصادية في تعمق (:)Law 534
يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عامام" وبرنامجام "خاصام" .يتضمن البرنامج ال ام ً اراهة

تحليلية م مقة للجرائم ادقتصاًية بتاهليط الضهو علهى مفهومهها والمنهاهج التشهري ية المختلفهة فهي

مواجهتها وأحةامها ال امة وأرةانها ال امة وتفريً ال قاب فيها .أما البرنامج الخاص فيتناوم احً

الجه هرائم ادقتص ههاًية الت ههي ت ههؤثر عل ههى أم ههن ال ههوطن والمه هواطن وً ارا ههة تفص ههيليةم وتحليليه هةم مقارن ههة
الجرائم ادقتصاًية في القانون البحريني ةجريمة غام األموام.

 – 4القانون الدولي العام في تعمق (:)Law 561
يتضمن برنامج الًرااة الم مقة لهذا المقرر الشرح النظري للمنازعات الًولية وطرق حلهها بصهورة

اههلمية وفقهام لقواعههً القههانون الههًولي وميثههاق األمههم المتحههًة وادتفاقههات الًوليههة ةمهها ويههنص البرنههامج
ًرااة نماذج لقضايا ًولية ثم حم الخالف بشلنها بالطرق الالمية ةمحةمة ال هًم الًوليهة أو عهن

طريق التحةيم.

 – 5القانون الدولي اإلنساني فى تعمق ):)Law 562( (E
1. Provide students with legal and important knowledge in respect of the
International humanitarian law, emergence and development of rules
thereof.
2. Develop student’s mental and practical skills in respect of availing
international protection to victims in armed disputes and to prisoners and
wounded persons. In doing so students have to be enabled to facilitate
the sources of knowledge and learning, and apply the same in practice.
3. Develop student’s skills in writing legal reports, utilizing information
data and technology.
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4. Prepare qualified graduates who are capable to participate in legal
services and academic activities within humanitarian institutions and
organizations.

:)Law 551(  – القانون الدستوري والنظم السياسية في تعمق6
 البرنامج ال ام يتناوم ما هو."يتضمن منهج الًرااة لهذه الماًة برنامجام "عامام" وبرنامجام "خاصام
ًالقانون الًاتوري والنظم الًاتورية الم اصرة والنظام الًاتوري البحريني والًولي ةلح

 أما البرنامج الخاص فيتناوم أحً موضوعات البرنامج ال ام.موضوعات القانون الًاتوري

.ةالرقابة على ًاتورية القوانين

: Law 552 (E)  – الحقوق والحريات العامة7
The material deals with definition of the rights and freedoms , and the its
kinds and the historical developments for each one by knowing the rights
and freedoms in Islam and how they developed in the modern era,
subdivisions by talking about the universal declamations of the human
rights and the outstations of Bahrain.
The material is discussing the Principe of equality and the guarantee of
the exercising of the rights and freedoms by talking about the equality in
law, before the law, equality in exercising the political rights, public
services, public costs and then talking about guarantee of the exercising
the existence of the constitution of the state.
And the principle of the separation between the authorities, and the
principle of the gradation the legal rules, control over the constitutionality
of laws, control over the administrations work

:)Law 554(  – العقود اإلدارية8
يتناوم المقرر بالشرح ال قوً اإلًارية ت ريفها أنواعها طرق إبرامها التزامات المت اقً والطات
.اإلًارة في مواجهته حقوق المت اقً في مواجهة اإلًارة نهاية ال قوً اإلًارية

7

(ج) رسالة الماجستير (:)Law 500
( )9ساعات معتمدة:
قيام الطالب باختيار موضوع في مجام تخصصه على أن يةون جًي امر بالبحث فيه وبما يحقق

الفائًة المتوخاة اوا م للمةتبة القانونية أو للمجتمع.
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