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البرنامج: بكالوريس الحقوق
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 135 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 92 دينار بحريني و700 فلس

مدة الدراسة: 4 سنوات 

ماهي شروط القبول؟
أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو مايعادله بمعدل ال يقل عن   .1

70% أو ما يعادله.   

الطالب الذي يتراوح معدله من 60%  إلى  أقل من70%  عليه أن يجتاز امتحان المقابلة الشفهية  .2
الذي تنظمه كلية الحقوق بنجاح.  

لماذا بكالوريوس الحقوق؟
تزويد الطلبة بالمعرفة القانونية المعمقة في القانون البحريني و فروعه المتنوعة.   ●

تنمية مهارات الطالب الذهنية و العملية في حقل القانون وتطوير قدراتهم على التعلم                   ●
واستخدام مصادر المعرفة القانونية و تطبيق المعرفة النظرية في هذا الحقل.  

تطوير قدرات الطلبة في كتابة األبحاث القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.  ●
تمكين الطلبة من تطوير مهارات الكتابة والتواصل الشفهي وتشجيعهم على العمل بشكل      ●

فعال  ومستقل وبشكل جماعي كفريق واحد.  
تزويد سوق العمل بخريجين قادرين على المساهمة والمشاركة في تقديم الخدمات       ●
القانونية والنشاطات األكاديمية واكتساب قدر جيد من المهارات العملية والتطبيقية ذات      

الصلة بالعمل القانوني من أجل خلق أرضية خصبة تساعد على االنخراط في سوق العمل  
في مملكة البحرين والدول االخرى.  

ماهي مجاالت العمل المستقبلية؟
آفاق التوظيف في المجال االداري والمهني واسعة أمام خريجي كلية القانون  

وبإمكان خريج القانون ممارسة األعمال التالية:  
العمل في الحقل الدبلوماسي.   ●

العمل في منظمات حقوق اإلنسان و المؤسسات القضائية.  ●
العمل في القطاع الخاص كشركات و مكاتب االستشارات القانونية .  ●

ممارسة مهنة المحاماة.  ●
القيام بوظائف في النيابة العامة والسلطة القضائية.  ●

اجتياز درجة البكالوريس في القانون تؤهل الطالب إلى متابعة الدراسات العليا.  ●
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البرنامج: ماجستير القانون / ماجستير القانون التجاري
لغة التدريس: اللغة العربية

عدد الساعات الدراسية: 36 ساعة معتمدة
رسوم الساعة الدراسية الواحدة المعتمدة: 144دينار بحريني و200 فلس

مدة الدراسة: سنتان   

ماهي شروط القبول في برامج الماجستير؟
يشترط في ضوء نصوص الئحة الدراسات العليا - أن تتوفر في الطالب المتقدم الشروط اآلتية:

أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس في الحقوق، وبتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله من جامعة     .1
أو كلية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين.  

يشترط لقبول الطالب المتقدم لدراسة أي من برامج الماجستير أن ينجح في امتحان تحديد اللغة اإلنجليزية     .2 
المعتمد من طرف الجامعة، أو عليه توفير شهادة التوفل )TOFEL( أو ما يعادله بعالمة ال تقل عن 450،   

وإال يلتزم الطالب خالل السنة األولى بدراسة واجتياز مادتين استدراكيتين في اللغة اإلنجليزية تحدد من قبل     
الكلية.  

أن يقدم الطالب رسالتي تزكية يفضل أن تكون إحداهما من أحد أعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي   .3
تخرج منها.  

أن يكون للمتقدم خبرة ال تقل عن سنة في المجال المهني القانوني ويستثنى من هذا الشرط الحاصلين    .4
على معدل تراكمي )GPA( اليقل عن )جيد جداً( أو ما يعادله، على أن ال يتجاوز عدد المقبولين بهذا     

االستثناء عن )50%( من إجمالي الطالب.  
أن يجتاز الطالب االمتحان التحريري والشفوي بنجاح وفق المعايير المقررة في برنامج الماجستير، وتتولى    .5
اإلشراف على هذين االمتحانين لجنة يشكلها عميد الكلية في كل عام دراسي على أن يكون من بينهم     

مدير الدراسات العليا ورؤساء األقسام.   

لماذا ماجستير القانون ؟
تزويد الطالب بالمعرفة القانونية المعمقة في فروع القانون التي توجه الطالب إلى دراستها ومعرفة     .1

تطور النصوص القانونية وأصولها التاريخية والفلسفية واالتجاهات المختلفة في تفسيرها.  
تنمية المهارات الذهنية التي تمكن الطالب من القدرة على التحليل والتأصيل واالستنتاج والتفسير وخلق     .2

الملكةالقانونية التي تمكنه من تكوين الرأي حيال المسائل الخالفية والقدرة على نقد النصوص القانونية    
ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها.  

تطوير قدرات الطالب على اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه المختلفة وتقديم دراسات وأبحاث   .3
معمقة تسهم في إثراء المعرفة وتطور النظم القانونية محليًا وإقليميًا.  

تنمية روح اإلبداع لدى الطالب والمقدرة على الدراسة الذاتية المعمقة وحل المشكالت ومتابعة     .4
المستجدات والقدرة على العرض والتواصل.  

رفد المجتمع المحلي واإلقليمي بالكفاءات العلمية في مجال الدراسات القانونية المتقدمة.  .5
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لماذا ماجستير القانون التجاري ؟
تزويد الطالب بالمعرفة القانونية المعمقة في القانون التجاري، وخلق الملكة القانونية التي تمكنه من    .1
تكوين الرأي حيال المسائل الفقهية الخالفية وقادراً على اتخاذ الموقف الفقهي الذي يدفع نحو الدراسة    

الذاتية المعمقة وحل المشكالت القانونية في مجال القانون التجاري.  
إعداد الكفاءات العلمية القانونية في مجال الدراسات المتقدمة في القانون التجاري لتلبية حاجات المجتمع    .2

المحلي واإلقليمي.  
تنمية المهارات الذهنية التي تمكن الطالب من القدرة على التحليل واال ستنتاج وتشجيعه على تحليل     .3
النصوص القانونية ودراستها ومعرفة االتجاهات المختلفة في تفسيرها والقدرة على التعرف على     

مواطن الضعف والقوة فيها.  
تنمية روح البحث واالبتكار لدى الطالب وتدريبه على أساليب البحث العلمي ومنهجيته مع التأكيد على     .4

ضرورة استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال البحث العلمي.  
تشجيع الطالب على البحث والدراسة في مجال األحكام القضائية ومناقشتها وتحليلها   .5

بوضعها الجانب التطبيقي للقواعد القانونية في مجال القانون التجاري.  
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األوراق المطلوبة للتسجيل في برامج البكالوريوس؟
إفادة تخرج الثانوية العامة و كشف الدرجات األصليين.  ●

معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة   ●
نسخة من البطاقة الذكية سارية المفعول.  ●

نسخة من جواز السفر ساري المفعول.  ●
شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة  ●

صور شخصية ) عدد 3 (.  ●

األوراق المطلوبة للتسجيل في برامج الماجستير ؟ 
إفادة تخرج الثانوية العامة و كشف الدرجات األصليين.   ●

معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج مملكة البحرين أو من المدارس الخاصة   ●
نسخة من البطاقة الذكية سارية المفعول.  ●

نسخة من جواز السفر ساري المفعول.  ●
شهادة فحص اللياقة الصحية من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة  ●

صور شخصية ) عدد 3 (.  ●
شهادة البكالوريوس ) الشهادة الحائطية وكشف الدرجات و إفادة التخرج ( األصلية مستوفية جميع     ●

التصديقات المطلوبة.  
رسالتي تزكية ويُفضل إحداها من أحد اعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي تخرج منها.  ●

شهادة خبرة التقل عن سنة في المجال المهني المرتبط ويستثنى من شرط الخبرة الحاصلين على تقدير    ●
اليقل عن )جيد جدا( أو ما يعادله.  



ُقدم هذا اإلعالن بموافقة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي - رقم الموافقة )1201-18(


