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رؤية ورسالة وقيم ومبادئ الجامعة
الرؤية

روؤية جامعة العلوم التطبيقية اأن تكون اإحدى اجلامعات اخلا�صة الرائدة والداعمة للتعلم التطبيقي و البحث العلمي 

يف البحرين ومنطقة اخلليج.

الرسالة
اإن جامعة العلوم التطبيقية ملتزمة بتقدمي تعليم يف متناول الطلبة ذوي الكفاءة الأكادميية يف البحرين ودول اخلليج 

واملهارات ذات �صلة  باملعرفة  �صاأنها تخريج طلبة مزودين  اأكادميية ذات جودة من  الأخرى، وتقدمي برامج  والدول 

حملية واأقليمية، اإ�صافة اىل اأن اجلامعة تلتزم يف ن�صر ثقافة التعليم  والبحث العلمي واملعرفة لطلبتها وهيئة التدري�س 

واملوظفني اأقليميا و عامليا ل�صمان م�صاركتهم  ب�صكل فعال مع املجتمع ب�صفة عامة.

القيم والمبادئ 
النزاهة 

بطريقة  القيمة  لهذه  تلتزم ومتتثل  و�صوف  ور�صالتها،  لروؤيتها  اأ�صا�صي  اأمر  الأكادميية  والنزاهة  والإن�صاف  ال�صدق 

م�صوؤولة وملتزمة.

التعاون وروح الفريق

الثقافة  �صميم  القيم من  تكون هذه  واأن  الواحد،  الفريق  وروح  بالتعاون  يلتزم  التطبيقية  العلوم  املجتمع يف جامعة 

املوؤ�ص�صية، و�صوف تعزز هذه القيم بطريقة متفانية.

الوالء

متاأ�صلة يف  لتكون  القيم  بهذه  ويلتزمون  والولء،  الإعتزاز  يكنون  باجلامعة  واملوظفني  التدري�صية  والهيئة  الطلبة  اإن 

ثقافتهم بتعاون وتفان.

االإ�ستجابة وامل�ساركة املجتمعية

الطلبة والهيئة التدري�صية واملوظفني باجلامعة يعتزون ب�صركائهم وعالقاتهم املجتمعية بطريقة هادفة و�صليمة تت�صم 

بالحرتام وامل�صوؤولية.

اجلودة

جمتمع جامعة العلوم التطبيقية يثمن اجلودة كنموذج ومعيار يجب ان مييز اجراءاتها وخمرجاتها لالفراد وال�صركاء.
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رؤية ورسالة وأهداف الكلية 
الرؤية

ت�صعى الكلية لتكون مركزًا متميزًا حمليًا واإقليميًا يف البحث والدرا�صة القانونية و�صوًل اإىل اخلّريج املتميز والكفء.

الرسالة
ت�صعى الكلية لإيجاد وتعزيز الثقافة القانونية املطعمة باملهارات وامللكات القانونية خلريجي الكلية، والتي متكنهم من 

ولوج �صوق العمل، بقدرات كافية ومالئمة.  وت�صعى الكلية اإىل ن�صر الثقافة القانونية لدى املواطنني حمليًا واإقليميا، 

و�صوًل اإىل جمتمع ودولة القانون واملوؤ�ص�صات، التي يعرف النا�س فيها حقوقهم وواجباتهم.

األهداف
 1. تكوين ال�صخ�صية القانونية و تنمية الوعي القانوين لدى الطلبة.

2.  تو�صيع الآفاق العامة للطلبة يف جميع املجالت و تو�صيع الإدراك العلمي ل�صتخدام احدث الو�صائل التعليمية والتقنية 
احلديثة.

ال�صورية  كاملحاكمات  املتعددة  والتعلم  التعليم  و�صائل  العملي من خالل  والتطبيق  النظرية  الدرا�صة  بني  3.  الربط 
داخل اجلامعة والزيارات امليدانية والتدريب العملي خارج اجلامعة. 

الإ�صراف  التدري�صية من خالل  الهيئة  اأع�صاء  وبني  بينهم  و  بع�صًا  بع�صهم  مع  الطلبة  فيما بني  العالقات  4.  توثيق 
الرتبوي والأكادميي من اجل خلق الفر�س لتعزيز ثقافة الطالب ووعيه.

والتعليم  التدريب  طريق  عن  املحلي  املجتمع  اإىل  والو�صول  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني  التعاون  اأوا�صر  5.  توثيق 
امل�صتمر والندوات واملحا�صرات واملوؤمترات.

 6. العمل على امل�صاهمة يف تطوير القوانني البحرينية وقوانني) دول جمل�س التعاون اخلليجي(.

 7. ت�صجيع البحث العلمي وتقدمي درا�صات علمية معمقة  تخدم مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

 8. رفد مملكة البحرين  ودول جمل�س التعاون اخلليجي بالكوادرالقانونية املوؤهلة لتلبية حاجات �صوق العمل.
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كلمة من عميد الكلية
التعليم  النهو�س مب�صتوى  الفعالة جزءا من م�صاهمتها يف  التطبيقية  العلوم  اإن�صاء كلية احلقوق يف جامعة  لقد كان 

اجلامعي والبحث العلمي يف مملكة البحرين احلبيبة. وذلك ادراكا منها باأن اأي جمتمع اإن�صاين يف العامل كله بكل 

موؤ�ص�صاته العامة واخلا�صة وبكل �صرائحه الب�صرية املتنوعة ل ميكن اأن يرتقي اأو ينه�س من غري اأن تت�صع لدى اأفراده 

دائرة املعرفة القانونية على نحو يي�صر عليهم التعامل ب�صكل �صحيح قانونًا مع �صتى اأمور حياتهم اليومية، وميكنهم 

من مواجهة ما قد يثار ب�صاأنهم من اأق�صية ومنازعات اأمام الق�صاء، هذا اإىل جانب اإ�صهامه يف تنويرهم وتب�صريهم 

بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.  وها هي كلية احلقوق باجلامعة مل تزل تزود �صوق العمل كل عام بدفعة 

جديدة من خريجيها حلمل م�صعل من م�صاعل التنوير القانوين داخل املجتمع البحريني، بعد اأن زودتهم بكل مقومات 

العلم القانوين من خالل ما در�صوه فيها من مقررات قانونية جتمع بني النظرية والتطبيق.

وقد اأجادت الكلية يف م�صريتها حتى ا�صتحقت حيازة الثقة واجلودة يف برنامج البكالوريو�س يف احلقوق من قبل هيئة 

�صمان اجلودة عام 2012م.  ثم مدت الكلية ج�صور البناء القانوين ليتعاظم دورها يف رقي املجتمع ونه�صته حينما 

بداأت بتدري�س برنامج املاج�صتري يف القانون عام 2005 وبرنامج املاج�صتري يف القانون التجاري عام 2007، وتعد 

باملزيد من امل�صاعي يف �صبيل رفعة ورقي التعليم والبحث العلمي يف مملكة البحرين، واآمل اأن يوفقني اهلل وزمالئي 

للم�صاركة الفعالة يف تلك امل�صاعي احلثيثة للكلية.

واهلل املوفق وهو يهدي ال�صبيل ، ، ،
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بكالوريوس في الحقوق
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وصف البرنامج 
من�سق الربنامج:  د.حممود �صربى عبد العزيز ابراهيم

كلية احلقوق مكتب رقم  109

هاتف املكتب: 16036304

الفاك�س: 17728915

mahmoud.ebrahim@asu.edu.bh : الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

بكالوريو�س يف احلقوقعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة بكالوريو�ساملوؤهل النهائي

2019 - 2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

أهداف البرنامج 
يهدف الربنامج اإىل :

1.  رفد املجتمع البحريني واخلليجي بخريجني قادرين على العمل بكفاءة يف اجلهاز الق�صائي والنيابة العامة وال�صبط 

الق�صائي ومهنة املحاماة وغريها من القطاعات ذات ال�صلة بالعمل القانوين.

2.    اإعداد خريج ملم باملعرفة الأ �صا�صية واملتقدمة يف فروع القانون ومكت�صب قدرًا كافيًا من املهارات املعرفية والذهنية 

والعملية والتحويلية توؤهله دخول �صوق العمل وامل�صاهمة يف خدمة املجتمع وتطويره.

3.  اإعداد خريج قادر على البحث العلمي والتعليم امل�صتمر والتعامل مع التقنيات احلديثة وموؤهل ملتابعة درا�صته العليا.

4. اإعداد خريج يلتزم ب اآداب و اأخالقيات املهنة القانونية، ويحرتم العدالة والقيم الدينية والأخالقية والوطنية.
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هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج

احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  3 �صنوات

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:  8 �صنوات

عدد ال�صاعات املعتمدة:  135  �صاعة معتمدة

عدد املقررات:  45 مقرر

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ENG101)1( 3اللغة الجنليزية-
ARB 1013اللغة العربية-
HR1063حقوق الن�صان-

LAW 1813املدخل اىل ال�صريعة ال�صالمية-
LAW 1113املدخل اإىل القانون-

ال�صنة الأوىل - الف�صل الثاين )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

CS1043مهارات احلا�صوب-
HBH1053تاريخ وح�صارة البحرين-

-3جامعة اختيارية-
ENG102)2( 3اللغة الجنليزيةENG101
LAW 1313علم الإجرام والعقابLAW 111
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ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )15 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 2213مبادئ القانون التجاريLAW 111
NLAW 251)1( 3القانون الد�صتوريLAW 111
NLAW 2113م�صادر اللتزامLAW 111
NLAW 2313قانون العقوبات العامLAW 131

BA1613مقدمة يف ريادة العمال-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 20130 �صاعة معتمدة3ا�صاليب البحث العلمي والقانوين
NLAW 232)1( 3قانون العقوبات الق�صم اخلا�سNLAW 231
NLAW 2123اأحكام اللتزامNLAW 211
NLAW 2613القانون الدويل العامLAW 111
NLAW 252)2( 3القانون الد �صتوريNLAW 251
NLAW 2813احكام الزواج والفرقة يف ال�صالمLAW 181

ال�صنة الثالثة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 331)2( 3قانون العقوبات الق�صمN LAW232
NLAW 3113العقود امل�صماة البيع والإيجارNLAW 212
NLAW 3813املواريث والو�صايا والوقفN LAW 281
NLAW 341)1( 3القانون الداريN LAW 252
NLAW 3123قانون العمل والتاأمينات الجتماعيةN LAW 212

-3تخ�ص�س اختياري – جمموعة )1(-
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ال�صنة الثالثة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 342)2( 3القانون الداريN LAW 341
NLAW 3323قانون الإجراءات اجلنائيةN LAW 331
NLAW 3823علم اأ�صول الفقهN LAW 381
NLAW 3143عقود تاأمني وكفالةN LAW 311
LAW 3713املالية والت�صريع ال�صريبيNLAW 341

-3تخ�ص�س اختياري – جمموعة  )1(-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الأول )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 4113القانون الدويل اخلا�سN LAW 311
NLAW 4323تطبيقات عملية يف الدعوى اجلنائيةN LAW332
NLAW 413)3احلقوق العينية )ال�صلية والتبعيةN LAW 311
NLAW 4123قانون املرافعات املدنية والتجاريةN LAW 311
NLAW 421 3قانون ال�صركات التجارية والفال�سNLAW 221

-3تخ�ص�س اختياري - جمموعة )2(-

ال�صنة الرابعة - الف�صل الثاين )18 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 4413الق�صاء الإداريN LAW 342
NLAW4143التنفيذ اجلربي والثباتN LAW 412

LAW 4013التدريب العملي
90   �صاعة معتمدة
+ NLAW 412
NLAW 332 اأو

NLAW 4163تطبيقات عملية يف الدعوى املدنية والتجاريةNLAW 412
NLAW 4223الأوراق التجاريةNLAW 221

-3تخ�ص�س اختياري - جمموعة )2(-
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2-  المستويات والمقررات
متطلبات الجامعة اإلجبارية ) 21 ساعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ARB 1013اللغة العربية-
ENG 101)1( 3اللغة الإجنليزية-
ENG 102)2( 3اللغة الإجنليزيةENG 101
BA 1613مقدمة يف ريادة الأعمال-
CS 1043مهارات احلا�صوب-

HBH 1053تاريخ وح�صارة البحرين-
HR 1063حقوق الن�صان-

 

متطلبات الجامعة االختيارية ) 3 ساعات معتمدة (

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

ISL 1013الثقافة الإ �صالمية-
ISL 1023الأخالق يف الإ �صالم-
ISL 1033الإ �صالم وق �صايا الع�صر-

SOC 1013مدخل اإىل علم الجتماع-
MAN 1013الإن�صان والبيئة-
LIB 1013مدخل اإىل علم املكتبات-
SPT 1013مو �صوعات خا �صة-
CS 2053تطبيقات احلا�صوبCS 104
LFS 1023تطوير مهارات التفكري والت�صال-

متطلبات الكلية اإلجبارية )21 ساعة معتمدة (

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 1113املدخل اإىل القانون-
NLAW2213مبادىء القانون التجاريLAW 111
LAW 1313علم الجرام والعقابLAW 111

NLAW3411 3القانون الإداريNLAW 252
NLAW 2511 3القانون الد�صتوريLAW 111
NLAW 2613القانون الدويل العامLAW 111
LAW 20130 �صاعة معتمدة3ا�صاليب البحث العلمي والقانوين
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متطلبات التخصص االجبارية ) 78 ساعة معتمدة (

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 2113م�صادر الإلتزامLAW 111
NLAW 2313قانون العقوبات العامLAW 131
LAW 1813املدخل اإىل ال�صريعة الإ�صالمية-

NLAW 2123اأحكام الإلتزامNLAW 211
NLAW 3113العقود امل�صماه البيع و الإيجارNLAW 212
NLAW 4213قانون ال�صركات التجارية والفال�سNLAW 221
NLAW 2321 3قانون العقوبات الق�صم اخلا�سNLAW 231
NLAW 3312 3قانون العقوبات الق�صم اخلا �سNLAW 232
NLAW 3422   3القانون الإداريNLAW 341
NLAW 2522 3القانون الد�صتوريNLAW 251
NLAW 2813احكام الزواج والفرقة يف الإ �صالمLAW 181
NLAW 3813املواريث والو �صايا والوقفNLAW 281
NLAW 3123قانون العمل و التامينات الإجتماعيةNLAW 212
NLAW 4113القانون الدويل اخلا�سNLAW 311
NLAW 4223الأوراق التجاريةNLAW 221
NLAW 4413الق�صاء الإداريNLAW 342
LAW 3713املالية والت�صريع ال�صريبيNLAW 341

NLAW 3823علم اأ�صول الفقهNLAW 381

LAW 4013التدريب العملي
90 �صاعة معتمدة 
NLAW412 اأو 

NLAW332
NLAW 4143التنفيذ اجلربي والثباتNLAW 412
NLAW 3143عقود تاأمني وكفالةNLAW 311
NLAW 4123قانون املرافعات املدنية والتجاريةNLAW 311
NLAW 413)3احلقوق العينية )الأ�صلية والتبعيةNLAW 311
NLAW 4163تطبيقات عملية يف الدعوى املدنية والتجاريةNLAW 412
NLAW 3323قانون الإجراءات اجلنائيةNLAW 331
NLAW 4323تطبيقات عملية يف الدعوى اجلنائيةNLAW 332
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متطلبات التخصص اإلختيارية 12 ساعة معتمدة مقسمة إلى مجموعتين 1 - 2 يختار

الطالب 6 ساعات من كل مجموعة

المجموعة )1(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 3133تاريخ القانونLAW 111
NLAW 3023الإح�صاء للقانونينيLAW 111
NLAW 3333جرائم الأمن الوطنيNLAW 231
NLAW 3623القانون الدويل الن�صاينNLAW 261
NLAW 3343اجلرائم القت�صادية واللكرتونيةNLAW 331
NLAW 3723مبادئ القت�صادLAW 111
NLAW 3733القت�صاد ال�صيا�صيLAW 371
NLAW 3353الطب ال�صرعيNLAW 232
NLAW 3613املنظمات الدوليةNLAW 261

المجموعة )2(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

NLAW 4253القانون البحريNLAW 221
NLAW 4513الق�صاء الد�صتوريNLAW 252
NLAW 4233قانون الطاقة والعقود البرتوليةNLAW 311
NLAW 4263قانون البنوك والعمليات امل�صرفيةNLAW 221
NLAW 4273التحكيم يف املواد املدنية والتجاريةNLAW 412
NLAW 4243قانون التجارة الإلكرتونيةNLAW 311
NLAW 4173قانون اجلن�صية والأجانبNLAW 411
NLAW 4153امللكية الفكريةNLAW 212
NLAW 4293قانون التجارة الدوليةNLAW 221
NLAW 4283قانون املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكاريةNLAW 221



16

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs ( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
يلم باملعارف الأ�صا�صية للمجالت القانونية وال�صرعية ومعرفة الأ�صا �س النظري للن�س القانوين و اأحكام 

الق�صاء اخلا�صة به.

A2
يلم بعمل اجلهات ذات العالقة بالعمل القانوين واخت�صا �صاتها من حماكم ونيابة عامة و �صابطة  ق�صائية 

وجمال�س ت�صريعية.

A3.يلم بتاريخ وح�صارة مملكة البحرين ونظامها ال�صيا�صي والقت�صادي

طرق التعليم والتعلم

1  .املحا�صرات النظرية
2 . املناق�صات وتبادل الآراء

3.  ا�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة والتعلم الإلكرتوين
4. توجيه الطالب لإ�صتخدام املكتبة وقواعد البيانات الإلكرتونية املتاحة

5. الإ�صتعانة مبحا�صر خارجي
طرق التقييم

1 . الختبارات التحريرية )املنت�صف والنهائي(
2. الختبارات ال�صفية

B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع
B1.يطبق املعرفة النظرية يف امل�صائل الواقعية و املفرت �صة يف املجالت القانونية

B2
يواجه ويقدم امل�صورة القانونية ويجري املفاو�صات والإختيار الأمثل بني البدائل املختلفة املتاحة واملرافعة 

لدى املحاكم واجلهات الق �صائية ويقوم باإجراءات التحقيق بكفاءة.

B3.يعد البحوث واللوائح واملرافعت والعقود وغريها من اأوراق قانونية

طرق التعليم والتعلم

طرق التعليم والتعلم

1.  درا �صة التطبيقات الق�صائية
2.  العمل يف جمموعات
3.  املحاكمات التدريبية

4.  الزيارات امليدانية
5.  التدريب العملي يف الهيئات الق�صائية والقانونية املختلفة

6.  اإعداد البحوث و اأوراق العمل والدرا�صات القانونية
7.  توجيه الطالب لإ�صتخدام املكتبة وقواعد البيانات الإلكرتونية املتاحة

8.  تكثيف الأمثلة التو�صيحية واحلالت التطبيقية يف املحا �صرة
9. واجبات منزلية
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طرق التقييم

1.  الختبارات التحريرية)املنت�صف والنهائي(
2.  م�صمون البحث اأو ورقة العمل

3.  تقرير الطالب عن الزيارة امليدانية
4.  تقييم اجلهات والهيئات اخلارجية ذات العمل القانوين التي يتدرب لديها الطالب

5.  المتحانات العملية التطبيقية
6. واجبات منزلية

C. مهارات التفكري الناقد
C1.يف�صر القواعد القانونية وا �صتنباط الأحكام منها

C2.يحلل ويو�صح ويوؤ �صل وينتقد ويقارن لالإحكام القانونية والجتهادات الق�صائية

C3.يحدد امل�صكالت ويحللها وي�صتنتج احللول، ويحدد العلل وراء الأحكام القانونية

طرق التعليم والتعلم

1.  املناق�صات وتبادل الآراء
2.  عر�س وتقدمي ملادة علمية

3.  الع�صف الذهني
4. اإعداد البحوث واأوراق العمل والدرا�صات القانونية

5.  تكثيف الأمثلة التو �صيحية واحلالت التطبيقية يف املحا �صرة
طرق التقييم

1.  الختبارات التحريرية )املنت�صف والنهائي(
2.  مناق�صة وعر�س الطالب للبحث اأو ورقة العمل اأو الق�صايا القانونية

3.  م�صاركة الطالب على املوقع الإلكرتوين
4.  تفاعل الطالب داخل غرفة ال�صف وم�صاهمته يف العمل اجلماعي وقدرته على املناق�صة املنطقية

5.  واجبات منزلية
D. املهارات العامة والتحويلية

D1
واإ�صتخدام احلا�صوب وو�صائل الت�صال  القانوين  العلمي  الذاتي امل�صتمر وموا�صلة البحث  التعلم  يقدرعلى 

احلديثة.

D2ميار�س �صلوكيات واآداب و اأخالقيات املهن القانونية املختلفة

D3.يعمل �صمن فريق عمل ويتوا�صل مع الآخرين بلغة قانونية �صليمة

طرق التعليم والتعلم

1.  املناق�صات وتبادل الآراء
2.  عر�س وتقدمي ملادة علمية

3.  العمل يف جمموعات
4.  املحاكمات التدريبية

5.  التدريب العملي يف الهيئات الق�صائية والقانونية املختلفة



18

6.  ا �صتخدام و�صائل التقنية احلديثة والتعلم الإلكرتوين
7.  اإعداد البحوث و اأوراق العمل والدرا �صات القانونية

8.  توجيه الطالب لإ �صتخدام املكتبة وقواعد البيانات الإلكرتونية املتاحة
9. تزويد الطالب مبجموعة من امل�صطلحات الجنليزية ذات العالقة باملقرر

10. الإ�صتعانة مبحا�صر خارجي
طرق التقييم

1.  الختبارات التحريرية )املنت�صف والنهائي(
2.  الختبارات ال�صفية

3.  مناق�صة وعر�س الطالب للبحث اأو ورقة العمل اأو الق�صايا القانونية
4. تقرير الطالب عن الزيارة امليدانية

5.  تقييم اجلهات والهيئات اخلارجية ذات العمل القانوين التي يتدرب لديها الطالب
6.  تفاعل الطالب داخل غرفة ال�صف وم�صاهمته يف العمل اجلماعي وقدرته على املناق�صة املنطقية

7.  المتحانات العملية التطبيقية

ربط املخرجات التعليمية للربنامج

ا�صم املقرررمز املقرر

املخرجات التعليمية

A.1A.2A.3B.1B.2B.3C.1C.2C.3D.1D.2D.3

LAW 201 ا�صاليب البحث العلمي والقانوين√√√√
LAW 111 املدخل اىل القانون√√√

NLAW 341    )1( القانون الداري√√√√
LAW 131 علم الجرام والعقاب√√√√

  NLAW 251    )1( القانون الد�صتوري√√√√√
NLAW 221مبادئ القانون التجاري√√√√
NLAW 261القانون الدويل العام√√√√
NLAW 211م�صادر اللتزام√√√√
NLAW 212اأحكام اللتزام√√√√
NLAW 311العقود امل�صماة البيع واليجار√√√√
NLAW 421قانون ال�صركات التجارية والإفال�س√√√√
NLAW 312قانون العمل والتاأمينات والإجتماعية√√√√√
NLAW 422الأوراق التجارية√√√√
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ربط املخرجات التعليمية للربنامج

ا�صم املقرررمز املقرر

املخرجات التعليمية

A.1A.2A.3B.1B.2B.3C.1C.2C.3D.1D.2D.3

NLAW 412قانون املرافعات املدنية والتجارية√√√√√
NLAW 413احلقوق العينية الأ�صلية والتبعية√√√√
NLAW 411القانون الدويل اخلا�س√√√√
NLAW 314عقود تاأمني وكفالة√√√√
NLAW 432تطبقات عملية يف الدعوى اجلنائية√√√√√√
NLAW 416تطبيقات عملية يف الدعوى املدنية والتجارية√√√√√
NLAW 231قانون العقوبات العام√√√
NLAW 232)1( قانون العقوبات الق�صم اخلا�س√√√√
NLAW 331)2( قانون العقوبات الق�صم اخلا�س√√√√
NLAW 342 )2( القانون الداري√√√√
LAW 371 املالية والت�صريع ال�صريبي√√√√

NLAW 252 )2( القانون الد�صتوري√√√√√
NLAW 414التنفيذ اجلربي والثبات√√√√
NLAW 441الق�صاء الداري√√√√√√
NLAW 332قانون الجراءات اجلنائية√√√√√
LAW 401 التدريب العملي√√√√√
LAW 181 املدخل اىل ال�صريعة ال�صالمية√√√

NLAW 382علم ا�صول الفقه√√√√
NLAW 281اأحكام الزواج والفرقة فى ال�صالم√√√√
NLAW381 املواريث والو�صايا والوقف√√√√
ARB 101 اللغة العربية√
ENG 101 )1( اللغة الجنليزية√
ENG 102 )2( اللغة الجنليزية√
CS 104 مهارات حا�صوب√

HBH 105 تاريخ وح�صارة البحرين√
HR 106حقوق الن�صان√√√
BA161مقدمة يف  ريادة العمال√
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متطلبات التخ�ص�س الختيارية ومتطلبات اجلامعة الختيارية

ا�صم املقرررمز املقرر

املخرجات التعليمية

A.1A.2A.3B.1B.2B.3C.1C.2C.3D.1D.2D.3

NLAW 313تاريخ القانون√√√
NLAW425 القانون البحري√√√√
NLAW334 اجلرائم القت�صادية واللكرتونية√√√√
NLAW451 الق�صاء الد�صتوري√√√√√
NLAW302 الح�صاء للقانونيني√√√√
LAW 423 قانون الطاقة والعقود البرتولية√√√√
NLAW372 مبادئ القت�صاد√√√
NLAW373 القت�صاد ال�صيا�صي√√√√
NLAW426 قانون البنوك والعمليات امل�صرفية√√√√√
NLAW335 الطب ال�صرعي√√√√
NLAW427 التحكيم يف املواد املدنية والتجارية√√√√
LAW 424 قانون التجارة اللكرتونية√√√√√
NLAW333 جرائم المن الوطني√√√√
NLAW417 

قانون اجلن�صية

والجانب
√√√√

NLAW415 امللكية الفكرية√√√√
NLAW429 قانون التجاره الدوليه√√√√√
NLAW428 

قانون املناف�صة ومنع املمار�صة 

الحتكارية
√√√√√

NLAW361 املنظمات الدولية√√√√
  NLAW362 القانون الدويل الإن�صاين√√√√√

SPT 101 مو�صوعات خا�صة√
SOC 101 مدخل اىل علم الجتماع√
MAN 101 الن�صان والبيئة√
LIB 101 مدخل اىل علم املكتبات√
CS 205 تطبيقات احلا�صوب√
ISL 101 الثقافة ال�صالمية√
ISL 103 ال�صالم وق�صايا الع�صر√
ISL 102 الخالق يف ال�صالم√
LFS 102 تطوير مهارات التفكري والت�صال√
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وصف متطلبات التخصص اإلجبارية

NLAW 211 م�سادر االلتزام      
بالقانون  التعريف  عامة  وتتناول يف مقدمة  البحريني  املدين  القانون  اللتزام يف  بدرا�صة م�صادر  املادة  تعنى هذه 

املدين ومو�صوعاته املختلفة واأ�ص�س اإجتاهاتها العامة، ومن ثم تتناول درا�صة م�صادر الإلتزام الإرادية فتتناول درا�صة 

واآثاره واإنحالله. ثم درا�صة الإرادة املنفردة  اإنعقاده و�صحته وتف�صريه  العقد من حيث التعريف به واأركانه و�صروط 

كم�صدر عام لاللتزام، ودرا�صة الوعد باجلائزة كاأبرز تطبيق لنظرية الإرادة املنفردة. ثم بعد ذلك تتناول الدرا�صة 

امل�صادر الالاإرادية واأهمها على الإطالق العمل غري امل�صروع، وذلك من حيث م�صوؤولية ال�صخ�س عن فعله ال�صخ�صي 

و/ اأو عن فعل الغري وم�صوؤوليته النا�صئة عن الأ�صياء، ثم بعد ذلك ت�صمل الدرا�صة الفعل النافع )الإثراء بال �صبب( 

كقاعدة عامة، وكذلك درا�صة الف�صالة، ودفع غري امل�صتحق باعتبارهما تطبيقات لنظرية الإثراء بال �صبب، واأخريًا 

درا�صة القانون كم�صدر مبا�صر لاللتزام.

)LAW 111 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 231  قانون العقوبات العام     
اأركانها  ودرا�صة  واأنواعها  باجلرمية  التعريف  ثم  وتطوره،  واأهدافه  العقوبات  بقانون  التعريف  املقرر  هذا  يت�صمن 

وال�صرتاك فيها واأ�صباب اإباحتها، ودرا�صة نظرية اجلزاء اجلنائي عقوبات وتدابري احرتازية.

)LAW 131 :املتطلب ال�سابق(

LAW 181  املدخل اإىل ال�سريعة االإ�سالمية   
بالفقه  التعريف  ،ثم  ال�صالمية  بال�صريعة  ومقارنتها  ال�صالم  قبل  العرب  القانونية عند  املقرر احلالة  يت�صمن هذا 

الت�صريع  بها  مر  التي  الزمنية  والدوار   ، منها  واجلزئية  الكلية  الفقهية  القواعد  ودرا�صة  وخ�صائ�صهما،  وال�صريعة 

ال�صالمي ، وم�صادر ال�صريعة ال�صالمية ال�صلية والتبعية ، وامللك وامللكية التامة والناق�صة والعقد وانواعه .

)املتطلب ال�سابق: اليوجد(

NLAW 212  اأحكام االلتزام      
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

1.  تنفيذ اللتزام: التنفيذ العيني لاللتزام )الختياري، الإجباري( والتنفيذ مبقابل او بطريق التعوي�س، )التعوي�س 

الق�صائي، التعوي�س التفاقي، التعوي�س القانوين(

2. الأو�صاف املعدلة لآثار اللتزام )ال�صرط والأجل، تعدد حمل اللتزام، تعدد طريف اللتزام(

3. انتقال اللتزام )حوالة احلق، حوالة الدين(

بغري  الذمة،  املقا�صة، احتاد  النابة،  التجديد،  الوفاء مبقابل،  الوفاء:  يعادل  الوفاء، مبا  اللتزام )بطريق  انق�صاء 

وفاء: البراء، ا�صتحالة التنفيذ، التقادم(.

)NLAW 211 :املتطلب ال�سابق(
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NLAW311  العقود امل�سماة البيع واالإيجار    
تتكون هذه املادة من ق�صمني :

الق�سم االأول : عقد البيع : ويت�صمن التعريف بعقد البيع وخ�صائ�صه والتمييز بينه وبني العقود الأخرى وكيفية انعقاده 

واركانه والآثار املرتتبة عليه من حيث حقوق والتزامات كل من البائع وامل�صرتي ثم اأخريًا بع�س انواع البيوع مثل البيع 

يف مر�س املوت وبيع احلقوق املتنازع عليها وبيع الرتكة والبيع يف مر�س املوت.

الق�سم الثاين : عقد الإيجار : ويت�صمن ماهية عقد الإيجار وكيفية انعقاده واثباته والآثار املرتتبة عليه من حيث حقوق 

والتزامات كل من املوؤجر وامل�صتاأجر وانق�صاوؤه واخريًا بع�س انواع اليجار مثل ايجار الرا�صي الزراعية وايجار الوقف.

)NLAW 212 :املتطلب ال�سابق (

NLAW 421  قانون ال�سركات التجارية واالفال�س   
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

والبحث يف   ، اأهميتها وخ�صائ�صها  وبيان  التجارية  بال�صركات  التعريف  يلي:  املادة ما  الدرا�صة لهذه  يت�صمن منهج 

ال�صركة،  لعقد  ال�صكلية  الركان  كذلك  و  اخلا�صة  و  العامة  املو�صوعية  الركان  حيث  من  لل�صركات  العامة  الأحكام 

و�صركة  الب�صيطة  التو�صية  و�صركة  الت�صامن  ب�صركة  املتعلقة  الأحكام  نتناول  ثم  وت�صفيتها  ال�صركة  اإنق�صاء  و كيفية 

التاأ�صي�س  حيث  من  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  وال�صركة  املقفلة  امل�صاهمة  و�صركة  العامة  امل�صاهمة  و�صركة  املحا�صة 

عليها  يقوم  التي  والأ�ص�س  وخ�صائ�صه،  ومفهومه  الإفال�س  بنظام  التعريف  املادة  تتناول  كما  والإنق�صاء،  والإدارة 

الإفال�س و �صروط اإ�صهار الإفال�س و اآثار الإفال�س وانتهاءه.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 232  قانون العقوبات الق�سم اخلا�س )1( 
باأنواعه وظروفه  القتل  الأن�صان يف احلياة وهي جرائم  املا�صة بحق  لبع�س اجلرائم  درا�صة متقدمة  املادة  تعد هذه 

امل�صددة واملخففة، وكذلك اجلرائم املا�صة بحقه يف �صالمة بدنه، وهي جرائم الإيذاء وظروفه امل�صددة واملخففة.  كما 

تتناول هذه املادة درا�صة اأهم اجلرائم الواقعة على الأخالق والآداب العامة والتي منها:  جرائم الزنا والغت�صاب 

وهتك العر�س، واجلرائم املا�صة بالإعتبار.

)NLAW 231 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 331  قانون العقوبات الق�سم اخلا�س )2( 
واجلرائم  الر�صوة  جرمية  تت�صمن  والتي  العامة  الوظيفة  بواجبات  املا�صة  للجرائم  متقدمة  درا�صة  املادة  هذه  تعد 

امللحقة بها وجرمية الختال�س وال�صرار باملال العام ، وكذلك اجلرائم املخلة بالثقة العامة والتي تت�صمن جنايات 

تزييف العملة وجرمية تزوير املحررات ، وكذلك اجلرائم الواقعة على الموال والتي تت�صمن جرائم ال�صرقة والحتيال 

وخيانة المانة واجلرائم امللحقة بهم.

)NLAW 232 :املتطلب ال�سابق(
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NLAW 342  القانون االإداري )2(
واأركانها  الأعمال  من  غريها  عن  متييزها  ومعيار  وعنا�صرها  تعريفها  حيث  من  الإدارية  القرارات  املقرر  يتناول 

واأنواعها ونفاذها وتنفذيها ثم نهايتها وكذلك العقد الإداري من حيث تعريفه وعنا�صره وطرق اإبرامه واأنواعه وكذلك 

�صلطات الإدارة اجتاه املتعاقد معها والتزامات املتعاقد مع الإدارة ومن ثم حقوق املتعاقد مع مواجهة الدارة واأنتهاء 

العقد الداري ثم الو�صع العام من حيث مفهومها وتعريف املوظف العام خا�صة يف مملكة البحرين وعنا�صره وطبيعة 

عالقة املوظف بالدولة و�صروط التعيني يف الوظيفة العامة وواجبات املوظف وحقوقه واأو�صاعه ومن ثم حالت انتهاء 

اخلدمه الوظيفية، وكذلك الأموال العامة من حيث ماهيتها وخ�صائ�صها وا�صتعمالها وحمايتها.

)NLAW 341 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 252  القانون الد�ستوري )2(     
الدولة  ن�صاأة  اأ�صل  درا�صة  الدولة.  ل�صيادة  املف�صرة  والنظريات  خ�صائ�صها،  واأركانها،  الدولة  تعريف  املقرر  يتناول 

واأ�صا�س ال�صلطة فيها والنظريات التي ظهرت لتف�صري ذلك، واأنواع الدول من حيث ال�صيادة والتكوين اأو ال�صكل.  كما 

ي�صتمل على درا�صة مبداأ خ�صوع الدولة للقانون وعنا�صر الدولة القانونية و�صماناتها وتطبيقاتها يف الد�صتور البحريني.  

الدميقراطية،  وغري  الدميقراطية  و�صورها،  احلكومات  واأ�صكال  املختلفة  ومدلولتها  احلكومة  درا�صة  عن  ف�صاًل 

املبا�صرة  كالدميقراطية  احلاكمة  ال�صلطات  يف  ال�صعب  م�صاركة  كيفية  حيث  من  الدميقراطية  اأنواع  تتناول  وكذلك 

والنيابية و�صبه املبا�صرة. 

و�صائل اإ�صناد احلكم، ماهية الإنتخاب والتكييف القانوين وطبيعته القانونية، تكوين هيئة الناخبني من خالل الإقرتاع 

العام والإقرتاع املقيد، الإجراءات التمهيدية لالإنتخاب و�صماناته وتطبيقاتها يف مملكة البحرين، بالإ�صافة اإىل نظم 

الإنتخاب املختلفة.

تنظيم ال�صلطات العامة و�صور احلكومات اإ�صتنادًا اإىل مبداأ الف�صل بني ال�صلطات واأنظمة احلكم يف العامل. 

)NLAW 251 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 281  اأحكام الزواج والفرقة يف االإ�سالم    
الزوجني  بني  والتفريق   - وحقوقه  وانواعه  وحكمه  وم�صروعيته  ون�صاته  الزواج  بعقد  التعريف  املقرر  هذا  يت�صمن 

واق�صامه وطرقه

 )LAW 181 :املتطلب ال�سابق (

NLAW 381  املواريث والو�سايا والوقف  
يت�صمن هذا املقرر التعريف باحكام املواريث والو�صايا والوقف ، وا�صبابها و�صروطها واق�صامها ، وكيفية توزيع الرتكة 

ونفاذ الو�صية والوقف.

)NLAW 281 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 312  قانون العمل والتاأمينات االجتماعية   
تتناول هذه املادة درا�صة املبادئ العامة يف قانون العمل من حيث تعريفه واهميته وتطوره والتنظيم الدويل له وم�صادر 

ا�صتقالله ونطاق تطبيقه ، ثم درا�صة عقد العمل الفردي من حيث عنا�صره وانعقاده ومدته واآثاره ، ثم درا�صة التنظيم 
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القانوين لعالقات العمل اجلماعية ول �صيما اتفاقات العمل اجلماعية والنقابات العمالية وت�صوية النزاعات العمالية 

اجلماعية ، كما تتناول هذه املادة اي�صًا قانون التاأمينات الجتماعية مع الرتكيز على القواعد اخلا�صة بانواع التاأمني 

املطبقة يف مملكة البحرين )ال�صيخوخة ، العجز ، الوفاة ، اإ�صابات العمل ، م�صادر التمويل لهذه التاأمينات(

)NLAW 212 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 411  القانون الدويل اخلا�س     
يتناول هذا املقرر التعريف بالقانون الدويل اخلا�س وم�صادره وتنازع القوانني )القانون املخت�س بحكم العالقات التي 

تت�صمن عن�صرًا اأجنبيًا( والتكييف والإحالة وموانع تطبيق القانون الأجنبي وقواعد الإ�صناد يف الأحوال ال�صخ�صية 

بيان  مع  الدويل  الق�صائي  الخت�صا�س  وتنازع  التق�صريية،  وامل�صوؤولية  التعاقدية  واللتزامات  العينية  والأحوال 

الخت�صا�س الق�صائي الدويل للمحاكم البحرينية، وم�صاألة تنفيذ الأحكام الأجنبية وكذلك القرارات ال�صادرة عن 

موؤ�ص�صات التحكيم الأجنبية.

)NLAW 311 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 422  االأوراق التجارية     
يت�صمن منهج الدرا�صة لهذه املادة ما يلي: التعريف بالوراق التجارية من خ�صائ�س، وظائف ، متييز الأوراق التجارية 

عن الأوراق املالية، والقيم املنقولة وعن الأوراق النقدية. اأنواع  الأوراق التجارية: الكمبيالة كيفية اأن�صاوؤها ، كيفية 

قبولها ، كيفية وفائها ، كيفيه تداولها، المتناع عن الوفاء، ال�صند لالأمر : كيفيه اإن�صائه ،كيفية قبوله ، كيفيه تدوله ، 

الوفاء والمتناع اأو عدم الوفاء.  ال�صيك اإن�صائه، اأنواعه، متييزه عن، الكمبيالة وال�صند لالأمر. مقابل الوفاء،  ال�صيك 

كيفية الوفاء به ، وتداوله، ومتييزه عن غريه من الأوراق.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 441  الق�ساء االإداري      
ت�صتمل هذه املادة على درا�صة مبداأ ال�صرعية، وكيفية تطبيقه، وخ�صوع الإدارة العامة للقانون.  كما تتناول م�صادر 

التقديرية،  ال�صلطة  ال�صرعية من خالل درا�صة نظرية  وتتناول كذلك موازنة مبداأ  املكتوبة،  املكتوبة وغري  ال�صرعية 

ونظرية الظروف ال�صتثنائية، ونظرية اأعمال ال�صيادة، وكذلك التعريف باأنظمة الرقابة الق�صائية على اأعمال الإدارة 

العامة ودعوى الإلغاء وخ�صائ�صها واآثار احلكم بالإلغاء يف القانون البحريني، اإ�صافة اإىل ال�صروط ال�صكلية لدعوى 

الإلغاء املعروفة ب�صروط قبول الدعوى، وال�صروط املو�صوعية املعروفة باأ�صباب الإلغاء، ودرا�صة دعوى التعوي�س واأ�صا�س 

م�صوؤولية الدولة وتطبيقات ذلك يف البحرين ، واإجراءات رفع دعوى الإلغاء واحلكم فيها.

)NLAW 342 :املتطلب ال�سابق(

LAW 371  املالية والت�سريع ال�سريبي    
الدولة  كيفية ح�صول  بيان  وذلك عن طريق  للدولة.  املايل  الن�صاط  ال�صريبي  والت�صريع  العامة  املالية  مقرر  يتناول 

ثم  ومن  املقارنة،  والت�صريعات  البحريني  الت�صريع  اإطار  يف  وذلك  املوارد،  هذه  اإنفاق  وكيفية  املالية  مواردها  على 

يت�صمن املقرر التعريف باملالية العامة من حيث: مفهومها ،ن�صاأتها، تطورها وعالقتها بالعلوم الأخرى، كما يتناول 

بالدرا�صة النفقات العامة من حيث:تعريفها وبيان عنا�صرها وتق�صيماتها املختلفة، وظاهرة تزايد النفقات العامة، 
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و�صوابط الإنفاق العام ، وحتديد الآثار القت�صادية للنفقات العامة ودور النفقات العامة يف حتقيق اأهداف ال�صيا�صة 

القت�صادية، وي�صرح امل�صادر الرئي�صية لالإيرادات العامة والتي تتمثل يف اأمالك الدولة العامة والر�صوم وال�صرائب 

بها  التعريف  حيث:  من  للدولة  العامة  املوازنة  بالدرا�صة  يتناول  كما  اجلديد،  النقدي  والإ�صدار  العامة  والقرو�س 

ومببادئها ومراحلها املختلفة)مرحلة الإعداد- مرحلة العتماد- مرحلة التنفيذ(، وكذلك الرقابة على تنفيذ املوازنة.

)NLAW 341 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 382  علم اأ�سول الفقه     
يت�صمن هذا املقرر التعريف مباهية علم اأ�صول الفقه كمفرد مركب وكعلم �صرعي ، ودرا�صة احلكم ال�صرعي بق�صميه 

التكليفي والو�صعي ، والقواعد اللغوية وال�صولية والن�صخ والجتهاد.

)NLAW 381 :املتطلب ال�سابق(

LAW 401 التدريب العملي 
تعنى هذه املادة بتدريب الطلبه باأحد الدوائر القانونية من خالل ترجمة الفكار النظرية التي تلقوها من خالل درا�صة 

بع�س املواد يف الكلية اىل واقع عملي يتج�صد يف الطالع على اآلية التعاطي والتعامل مع الدعوى مدنية وجتارية كانت 

اأم جنائية.  ويوؤدي هذا الطالع اىل حتقيق الهداف املبتغاة من التدريب واملتمثلة يف قدرة الطالب على التعامل مع 

واخل�صم  واملحكمة  والدعوى  املوكل  مع  التعامل  مهارة  الطالب  واإك�صاب  العملي  التطبيق  حيث  من  القانوين  الن�س 

مبا يجعله يخرج من فكره املادة الكادميية النظرية البحتة اىل املادة العملية من حيث التعامل والتطبيق.  واإك�صاب 

الطالب القدرة على اإعداد تقرير خا�س بالتدريب يتم مناق�صته فيه مو�صحًا فيه الأعمال التي تدرب عليها ونتيجة 

التدريب الذي تالقاه ومدى ا�صتفادته منه .

)NLAW 332 +NLAW 412 +املتطلب ال�سابق: 90 �ساعة معتمدة(

NLAW 414  التنفيذ اجلربي واالثبات    
واملذاهب  واأهميته  الثبات  ماهية  بيان  خالل  من  )البيانات(  الإثبات  لنظرية  العامة  الأحكام  املادة  هذه  تت�صمن 

املختلفة فيه، ثم القواعد العامة يف الثبات حياد القا�صي واحلق يف الثبات وعبء الثبات وحمل الثبات، ثم طرق 

الثبات بدءًا بالكتابة ثم ال�صهادة فالقرائن وحجية الأمر املق�صي به والإقرار وا�صتجواب اخل�صوم، واليمني واأخريًا 

املعاينة واخلربة.  ويت�صمن اجلزء الثاين من هذا املقرر الأحكام العامة يف التنفيذ اجلربي والتعريف به وال�صلطة 

التي تقوم بالتنفيذ واأركان عملية التنفيذ املو�صوعية والإجرائية ثم بيان كيفية التنفيذ على اأموال املدين املنقولة وغري 

املنقولة وكيفية توزيع ح�صيلة التنفيذ. 

)NLAW 412 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 314  عقود تاأمني وكفالة     
اأواًل: عقد التاأمني:  تبني هذه املادة معنى التاأمني وتعريفه وتو�صيح خ�صائ�صه القانونية واأنواعه والتفريق بني التاأمني 

من الأ�صرار والتاأمني من الأ�صخا�س ثم التعريف بالتاأمني على الأ�صياء والتاأمني من امل�صوؤولية املدنية، ثم درا�صة طرق 

واآثاره  التاأمني  وثيقة  وتف�صريها وملحق  وتاريخها  التاأمني  ووثيقة  والعملية  القانونية  الناحية  التاأمني من  اإبرام عقد 

ودرا�صة اأطراف عقد التاأمني )املوؤمن، واملوؤمن له وامل�صتفيد( واإلتزامات كل منهم واخلطر املوؤمن منه، ومبلغ التاأمني 

واإنق�صاء عقد التاأمني وتقادمه.
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ثانياً: عقد الكفالة:  عقد الكفالة من عقود التاأمينات ال�صخ�صية، نتناول درا�صة هذا العقد من خالل التعريف به 

وبيان خ�صائ�صه واملقارنة بينه وبني بع�س العقود الأخرى، ونتوىل درا�صة اأركان الكفالة ثم نبني الآثار املرتتبة عليها 

واأخريًا تتوىل درا�صة كيفية انق�صاء عقد الكفالة.

)NLAW 311 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 412  قانون املرافعات املدنية والتجارية 
تتناول هذه املادة التعريف بقانون املرافعات املدنية والتجارية وتطوره وم�صادره و�صلته بالقوانني الأخرى، ودرا�صة 

التنظيم الق�صائي من حيث ت�صكيل املحاكم درجات التقا�صي، ورجال الق�صاء، وقواعد الخت�صا�س، ودرا�صة نظرية 

الدعوى واإجراءات التقا�صي )اخل�صومة( ثم درا�صة الأحكام الق�صائية وطرق الطعن فيها.

)NLAW 311 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 413  احلقوق العينية )االأ�سلية والتبعية(   
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

الق�سم االأول : يت�صمن درا�صة احلقوق العينية الأ�صلية وهي حق امللكية وحق النتفاع وحق الأ�صتعمال وحق ال�صكنى 

وحقوق الرتفاق من حيث مفهوم وخ�صائ�س كل حق وكيفية اكت�صابه وحمايته وانق�صائه.

الق�سم الثاين : يت�صمن درا�صة العينية التبعية وهي الرهن التاأميني والرهن احليازي وحقوق المتياز من حيث مفهوم 

كل حق وكيفية اإن�صاوؤه واآثاره وانق�صائه.

)NLAW 311 املتطلب ال�سابق(

NLAW 416  تطبيقات عملية يف الدعوى املدنية والتجارية  
العملية  للتطبيقات  متهد  والتي  املدنية  واملرافعات  الإثبات  قانوين  يف  النظرية  املبادئ  ا�صرتجاع  املادة  هذه  تتناول 

يف جمال القانونني �صالفي الذكر ، ومن ثم التعر�س لالأحكام الق�صائية من حيث التعر�س لتحليلها وكيفية التعليق 

عليها وتفنيدها واملبادئ القانونية التي اأقرتها ، وكيفية اإعداد لوائح الدعوى مبواجهة من ي�صح اخت�صامه فيها يف 

مراحل الق�صاء املختلفة الإبتدائية والإ�صتئنافية والتمييزية، اإىل جانب الإحاطة بفن املرافعات اأمام املحاكم وال�صري 

والتاأمني  والإيجار  كالبيع  العقود  بع�س  ب�صاأن  الق�صائية  التطبيقات  ثم عر�س  ومن  املختلفة  الدعوى يف جوانبها  يف 

واحليازة. وكذلك حتديد املركز القانوين لالأجنبي وعر�س التطبيقات الق�صائية التي تو�صح الخت�صا�س الق�صائي 

الدويل ململكة البحرين ، واكت�صاب احلكم الأجنبي ال�صيغة التنفيذية.

)NLAW 412 املتطلب ال�سابق(

NLAW 332  قانون االإجراءات اجلنائية      
ودرا�صة  الجرائية،  والنظمة  الخرى  القانون  بفروع  وعالقته  اجلنائية  الإجراءات  بقانون  التعريف  املقرر  يتناول 

الدعوى العمومية من حيث اأطرافها وحتريكها و�صروطها واأ�صباب انق�صائها، ودرا�صة قواعد الخت�صا�س والبطالن 

ودرا�صة  واملحاكمة،  البتدائي  والتحقيق  وال�صتدلل  التحري  مراحل  خالل  اجلنائية  الإجراءات  ودرا�صة  والإثبات، 

الأحكام اجلنائية، وطرق الطعن فيها.

)NLAW 331 املتطلب ال�سابق(
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NLAW 432  تطبيقات عملية يف الدعوى اجلنائية    
وال�صابطة  الق�صائي  والعمل  القانونية،  الكتابة  اأ�صول  يتناول  كما  الت�صريعية  ال�صياغة  وفن  ا�صول  امل�صاق  يتناول 

واإعداد  التدريبية  املحاكمات  خالل  من  اجلنائي  الق�صائي  العمل  يف  عملية  وتطبيقات  املحاماة،  واأ�صول  الق�صائية 

الوراق القانونية املختلفة

)NLAW 332 املتطلب ال�سابق(

و�سف متطلبات التخ�س�س االختيارية

NLAW 313  تاريخ القانون      
تت�صمن هذه املادة دار�صة اأ�صول ن�صاأة القاعدة القانونية ومربرات ن�صوئها والنظم التي كانت �صائدة يف املجتمعات 

البدائية كنظام ال�صلطة الأبوية ونظام حكم القوة وغريها من النظم التي كانت �صائدة اآنذاك. ثم تتعر�س بعد ذلك 

القوانني  اأبرز  ولعل  املعا�صرة،  الو�صعية  القوانني  يف  وا�صحًا  تاأثري  لها  كان  التي  القدمية  والقوانني  املدونات  لأهم 

القدمية يف هذا ال�صاأن هي القوانني التي كانت �صائدة يف بالد ما بني النهرين ، كقانون لبت ع�صتار وقانون اي�صنونا 

وقانون حمورابي. كما تهتم هذه املادة اأي�صًا بدرا�صة القانون الروماين من حيث ن�صاأته وتطوره واملراحل التي مر بها 

وامل�صادر التي اعتمد عليها واأهم الأحكام التي جاء بها.

)LAW 111 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 362  القانون الدويل االإن�ساين     
يتناول هذه املقرر التعريف مبفهوم القانون الدويل الإن�صاين ون�صاأته وتطوره التاريخي ومنظوره الإ�صالمي، كما يتناول 

الدويل  بالقانون  عالقته  وبيان  عليها،  يقوم  التي  الأ�صا�صية  والدعائم  وم�صادره  القانونية  وطبيعته  مبادئه  درا�صة 

حلقوق الإن�صان. 

كما تت�صمن هذه املادة درا�صة النطاق املادي للقانون الدويل الإن�صاين من حيث درا�صة النزاعات الدولية والداخلية، 

املدنيني،  وال�صكان  والأ�صخا�س  امل�صلحة  النزاعات  �صحايا  على  بالرتكيز  القانون  لهذا  ال�صخ�صي  النطاق  وكذلك 

وكذلك نطاقه العيني. 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  ودور  التنفيذ  مو�صع  الإن�صاين  الدويل  القانون  و�صع  اآليات  درا�صة  املادة  هذه  تت�صمن  كما 

انتهاك  على  املرتتبة  و�صع اجلزاءات  واأليات  قواعده  املرتتبة على خرق  الدولية  وامل�صوؤولية  ال�صاأن،  الأحمر يف هذا 

اأحكامه، ودور املحكمة اجلنائية الدولية يف هذا الإطار، كما تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باجلهود املبذولة 

من جانب مملكة البحرين لتنفيذ اأحكام القانون الدويل الإن�صاين.

)NLAW 261 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 302  االح�ساء للقانونيني     
واأدوات  مفاهيم  املقرر  يت�صمن  البيانات.  ومعاجلة  وعر�س  وتبويب  بجمع  املتعلقة  اجلوانب  املقرركافة  هذا  يتناول 

وتقنيات وطرق البحث الإح�صائي.يتم الرتكيز علىالأمثلة التطبيقية  ذات ال�صلة بعمل القانونيني مثل التطبيق على 

اجلرائم وعالقتها باملتغريات املتمثلة بامل�صتوى املعي�صي والتعلليمي والبيئي وغريها.

)LAW 111 :املتطلب ال�سابق(
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NLAW 333  جرائم االأمن الوطنى     
تناول هذه املادة درا�صة متقدمة  لهم اجلرائم املا�صة بالأمن الوطني الداخلي واخلارجي والتي منها: جرمية امل�صا�س 

ب�صيادة الدولة، و جرمية اف�صاء ال�صر للجمهور،  وجرمية الفعال العدائية �صد دولة اجنبية، وجرمية عقد �صفقات 

مع دولة عدوه، وجرمية الخالل املتعمد، وجرمية العتداء على امللك او ويل العهد، وجرمية العتداء على الد�صتور، 

وجرمية العتداء على ال�صالم الجتماعي، وجرمية العتداء على ال�صلطة، وجرمية تعطيل اأوامر احلكومة.

)NLAW 231 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 334  اجلرائم االقت�سادية و االلكرتونية   
القانونية  وطبيعتها  اللكرتونية  القت�صادية  للجرائم  الناظمة  القانونية  للن�صو�س  متقدمة  درا�صة  املادة  هذه  تعد 

واركانها والعقوبات املقررة لها. والتي تن�صب على ال�صرقة املعلوماتية و ال�صتغالل غري امل�صروع لبطاقات الئتمان 

متويل  جرمية  الأموال  غ�صل  وجرمية  لالأموال  امل�صروع  غري  اللكرتوين  التحويل  املعلوماتية  املحررات  يف  التزوير  و 

الرهاب.

)NLAW 331 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 372  مبادئ االقت�ساد     
يتناول املقرر التعريف باملفاهيم الأ�صا�صية لالقت�صاد اجلزئي والكلي، ويت�صمن درا�صة امل�صكلة القت�صادية واأركانها، 

ونظرية العر�س والطلب والعوامل املوؤثرة عليها، ودرا�صة نظرية �صلوك امل�صتهلك، ونظرية الإنتاج، ونظرية الأ�صواق، 

وكذلك درا�صة الن�صاط القت�صادي لالقت�صاد القومي ككل، ودرا�صة العالقات التي تربط املتغريات الكلية يف القت�صاد 

مثل الناجت القومي والدخل القومي، وال�صتهالك الكلي، والدخار الكلي، وال�صتثمار الكلي، بالإ�صافة اإىل التعريف 

م�صكلة  وهي  والنقدية  القت�صادية  امل�صكالت  لأهم  املقرر  يتناول  كما  ووظائفها،  وتطورها  والبنوك   النقود  مبفهوم 

الت�صخم، م�صكلة الك�صاد القت�صادي وم�صكلة الك�صاد الت�صخمي. 

)LAW 111 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 373  االقت�ساد ال�سيا�سي     
ال�صيا�صي  القت�صاد  وتطور علم  ن�صاأة  وكذلك  ال�صيا�صي،  القت�صاد  بعلم  التعريف  ال�صيا�صي  القت�صاد  يتناول مقرر 

قوى  القت�صادي من  النظام  ودرا�صة عنا�صر  القت�صادي  بالنظام  التعريف  يت�صمن  كما  الأخرى،  بالعلوم  وعالقته 

الإنتاج، وعالقات الإنتاج، وعالقات التوزيع، واأنواع النظم القت�صادية، كما يتناول املقرر درا�صة الفكر القت�صادي 

يف املراحل ال�صابقة علي الراأ�صمالية )النظام البدائي، نظام الرق، والنظام الإقطاعي(، كما يتناول درا�صة النظام 

القت�صادي الراأ�صمايل من حيث عوامل ن�صاأته، وخ�صائ�صه الأ�صا�صية، وتقييمه، واخل�صائ�س الأ�صا�صية للراأ�صمالية 

املعا�صرة، كما يتناول درا�صة النظام القت�صادي ال�صرتاكي من حيث خ�صائ�صه، وتقييمه، ودرا�صة النظام القت�صادي 

وخ�صائ�صه،  به  التعريف  حيث  من  الإ�صالمي  القت�صادي  النظام  وكذلك  وخ�صائ�صه،  تعريفه  حيث  من  املختلط 

واأخريًا، يتناول درا�صة حالة القت�صاد البحريني.

)LAW 371 :املتطلب ال�سابق(
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NLAW 335  الطب ال�سرعي      
تناول هذه املادة درا�صة متقدمة لخت�صا�صات الطب ال�صرعي، والطبيعة القانونية للت�صريح، ومعايري املوت، ومتغريات 

اجلثه من تر�صب وتيب�س وحتلل، و�صائل القتل من �صموم و اختناق وجروح،  واثار الب�صمات.

)NLAW 232 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 361  املنظمات الدولية )تدر�س باللغة االجنليزية ( 
يتناول املقرر التطور التاريخي للمنظمة الدولية واإن�صاء ع�صبة الأمم فيما يتعلق بالأهداف والع�صوية واملهام. يتناول 

الأمم  واإن�صاء  وامتيازاتهم وح�صاناتهم  العمل  واأ�صحاب  القانونية  وال�صخ�صية  الدولية  املنظمة  تعريف  ا  اأي�صً املقرر 

املتحدة وفروعها: اجلمعية العامة وجمل�س الأمن واملجل�س القت�صادي والجتماعي وحمكمة العدل الدولية. ويتناول 

املقرر اأخريًا املنظمات الإقليمية مثل: جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

)NLAW261 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 425  القانون البحري      
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

درا�صة  ثم  ومن  ومهاراته،  ومو�صوعه  البحري  القانون  ن�صاأة  حيث  من  البحري  القانون  مو�صوع  املقرر  هذا  يتناول 

ال�صفينة بو�صفها اأداة املالحة البحرية، والتعريف باأ�صخا�س املالحة البحرية وطرق ا�صتغالل ال�صفينة وا�صتثمارها، 

واحلوادث البحرية التي تتعر�س لها ال�صفينة واأخريا للتاأمني البحري.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 451  الق�ساء الد�ستوري     
يتناول هذا املقرر الرقابة على د�صتورية القوانني واللوائح واأنواع الرقابة، ال�صيا�صية والق�صائية، وكذلك طرق حتريك 

الدعوى اأمام الق�صاء، اأوجه الرقابة على القانون املخالف للد�صتور، الرقابة على د�صتورية القوانني واللوائح يف النظم 

الد�صتورية املقارنة.  املحكمة الد�صتورية يف مملكة البحرين ت�صكيل املحكمة و�صمانات اع�صائها، اخت�صا�صات املحكمة 

الد�صتورية البحرينية ومن ثم اجراءات التقا�صي امام املحكمة و اآثار احلكم بعدم الد�صتورية.

)NLAW 252 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 426  قانون البنوك والعمليات امل�سرفية   
احل�صابات  مثل  البحرين  مملكة  يف  البنوك  بها  تقوم  التي  امل�صرفية  والعمليات  البنوك  قانون  املقرر  هذا  يتناول 

امل�صرفية و احل�صاب اجلاري و العتماد امل�صتندي و الكفالت امل�صرفية والتحويل امل�صريف، وغريها من العمليات 

امل�صرفية التي تقوم بها البنوك ل�صالح عمالءها.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 427  التحكيم فى املواد املدنية والتجارية   
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

التحكيم كو�صيلة من و�صائل ت�صوية املنازعات وبيان �صوره واأ�صكاله، وبيان اركان التفاق على التحكيم و�صروط �صحته، 
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والآثار،  وامل�صمون  ال�صكل  حيث  من  التحكيم  حكم  يتناول  كما  اإجراءاتها،  وتوايل  التحكيم  خ�صومة  اإفتتاح  وكيفية 

واخريًا كيفية تنفيذ حكم التحكيم.

)NLAW 412 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 417  قانون اجلن�سية واالأجانب    
يتناول املقرر يف الق�صم الأول ملو�صوع النظرية العامة للجن�صية، من حيث تعريف اجلن�صية، واأنواعها، وكيفية اكت�صاب 

وفقدان اجلن�صية وا�صرتدادها يف القوانني املقارنة، ثم درا�صة اأحكام قانون اجلن�صية البحرينية ل�صنة  1963 وتعديالته.

التي يتمتع بها الأجنبي يف مملكة  الدرا�صة فهو مركز الأجانب، من حيث حتديد احلقوق  الثاين حمل  اأما املو�صوع 

البحرين، والتزاماته اأمامها، وكيفية دخوله اململكة وما يتطلب ذلك من وثائق وم�صتندات واإجراءات.

)NLAW 411 :املتطلب ال�سابق(

NLAW 415  امللكية الفكرية      
تت�صمن هذه املادة املو�صوعات التالية :

احلقوق  اأهمية  درا�صة  ثم  ومن  الفكرية  احلقوق  ونطاق  ومفهوم  ن�صاأة  حيث  من  الفكرية  امللكية  مو�صوع  1.  درا�صة 

الفكرية والختالف الفقهي حول ماهيتها. 

2.   حق املوؤلف :  مفهومه ، �صروط اكت�صاب و�صف املوؤلف ،تو�صيف حق املوؤلف وهو احلق الدبي واحلق املايل للموؤلف .

3.  احلقوق املجاورة حلق املوؤلف : مفهومها ، عالقتها بحق املوؤلف ، اهم انواعها وهي حقوق فناين الداء ومنتجي 

الت�صجيالت ال�صوتية وحقوق هيئات الذاعة.

4.  براءة الخرتاع : مفهومها ، اكت�صابها ، حقوق امللكية يف اطارها ، حمايتها.

5. الر�صوم والنماذج ال�صناعية : تعريفها ، �صروطها ، ت�صجيلها ، ملكيتها ، حمايتها.

6. برامج احلا�صب الآيل : مدى امكانية حمايتها يف اطار امللكية ال�صناعية اأو �صمن حماية حق املوؤلف.

7. العالمة التجارية : املق�صود بها ، طبيعتها ، �صروطها ، نظام ملكيتها ، احلماية القانونية لها.

8. العنوان التجاري : تعريفه ، وظيفته ، حمايته.

)NLAW 212  :املتطلب ال�سابق(

NLAW 429  قانون التجارة الدولية )تدر�س باللغة االجنليزية(  
يقدم هذا املقرر مقدمة عن قانون التجارة الدولية ودرا�صة خ�صائ�صها، ويعرف املقرر الطالب البحوث يف جمال 

توحيد قانون التجارة الدولية، حيث يتم حتقيق ذلك من خالل اعتماد درا�صة لأ�صاليب التوحيد والعوامل امل�صاعدة 

ا درا�صة �صاملة مل�صادر قانون التجارة الدولية والأفراد الأكفاء  لتحقيق اأهداف املنظمات املعنية. ي�صمل املقرر اأي�صً

ا على اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن  امل�صوؤولني عن �صن القانون نف�صه واإبرام عقود التجارة الدولية. يركز املقرر اأي�صً

عقود البيع الدويل للب�صائع )اتفاقية البيع اأو اتفاقية فيينا( والبحث يف التحكيم التجاري.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(
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NLAW 428  قانون املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية )تدر�س باللغة االجنليزية(
يتناول هذا املقرر قانون املناف�صة ومعاجلة املمار�صات الحتكارية يف جمال الأعمال. ي�صمل منهج هذا املقرر ما يلي: 

اأحكام املناف�صة ومفهومها و�صورها يف ظل النظم القت�صادية للراأ�صمالية وال�صرتاكية والراأي الإ�صالمي. يركز املقرر 

اأ�صاليب حماية املناف�صة امل�صروعة يف �صوء العامل اجلديد الذي يقوم على احلرية الطائفية للتجارة وحمايتها  على 

مبوجب اتفاقيات حترير التجارة العاملية واقت�صاديات ال�صوق احلرة التي ت�صتند بدورها اإىل توظيف املناف�صة جلذب 

جمهور اأكرب قدر الإمكان يف �صبيل حتقيق اأرباح عالية. ميكن اأن توؤدي املناف�صة التي يتم حتقيقها من خالل التطوير 

اجليد للمنتجات وزيادة اجلودة وتخفي�س التكاليف وتخفي�س تكاليف املنح وتطوير مرافق بيع حيوية ومرافق توزيع 

فعالة التي قد توؤدي اإىل اجتاهات احتكارية واإغراق الأ�صواق على الرغم من م�صتويات املناف�صة ال�صائدة يف ال�صوق، 

حيث يتم كذلك تناول هذه العوائق املحتملة يف املقرر.

)NLAW 221 :املتطلب ال�سابق(

LAW 423  قانون الطاقة والعقود البرتولية   
تت�صمن هذه املادة ما يلي :

التعريف بقانون الطاقة وبيان اأهميته وخ�صائ�صه ، والبحث يف العقود البرتولية من حيث: مفهومها وخ�صائ�صها، ثم 

درا�صة اآلية ابرام هذه العقود من حيث ال�صروط والأركان واأطراف هذه العقود. ف�صاًل عن درا�صة الأ�صكال املختلفة 

التي ميكن اأن تتخذها عقود البرتول مثل عقود المتياز وعقود امل�صاركة وعقود املقاولة وعقود اقت�صام الأرباح. كما 

تتناول درا�صة الآثار التي تنتجها العقود املذكورة من حيث حقوق الطرفني واللتزامات املرتتبة على عاتق كل منهما، 

وكذلك تعر�س لل�صروط التي قد تت�صمنها هذا العقود من حيث فوائدها وخماطرها. ثم تتناول اأخريًا الآليات التي 

تتبع لت�صوية املنازعات التي قد تن�صب بني اأطراف يف عقود البرتول.

)NLAW 331 :املتطلب ال�سابق(

LAW 424  قانون التجارة االلكرتونية    
يتناول هذا امل�صاق التعريف بالتجارة الإلكرتونية وبيان اهميتها املتزايدة ومتييزها عن التجارة يف �صكلها التقليدي، 

كما يتناول كيفية انعقاد العقد اللكرتوين والتوقيع الإلكرتوين والإثبات الإلكرتوين وو�صائل الدفع الإلكرتوين وحماية 

امل�صتهلك يف العقود الإلكرتونية.

)NLAW 311 :املتطلب ال�سابق(
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الماجستير في القانون
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وصف البرنامج 
من�سق الربنامج: د. علي حممود امل�صاعده

107 A  كلية احلقوق  مكتب رقم

هاتف املكتب: 16036263

الفاك�س: 17728915

ali.almasadeh@asu.edu.bh :الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

املاج�صتري يف القانونعنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة املاج�صتري يف القانوناملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

أهداف البرنامج 
يهدف الربنامج اإىل:

الن�صو�س  تطور  ومعرفة  درا�صتها  اإىل  الطالب  توجه  التي  القانون  فروع  املعمقة يف  القانونية  باملعرفة  الطالب  1.  تزويد 
القانونية واأ�صولها التاريخية والفل�صفية والجتاهات املختلفة يف تف�صريها.

2.   تنمية املهارات الذهنية التي متكن الطالب من القدرة على التحليل والتاأ�صيل وال�صتنتاج والتف�صري وخلق امللكة القانونية 
القوة  مواطن  ومعرفة  القانونية  الن�صو�س  نقد  على  والقدرة  اخلالفية  امل�صائل  حيال  الراأي  تكوين  من  متكنه  التي 

وال�صعف فيها.

3.  تطوير قدرات الطالب على اإتباع مناهج البحث العلمي واأ�صاليبه املختلفة وتقدمي درا�صات واأبحاث معمقة ت�صهم يف اإثراء 
املعرفة وتطور النظم القانونية حمليًا واإقليميًا.

4.  تنمية روح الإبداع لدى الطالب واملقدرة على الدرا�صة الذاتية املعمقة وحل امل�صكالت ومتابعة امل�صتجدات والقدرة على 
العر�س والتوا�صل.

5. رفد املجتمع املحلي والإقليمي بالكفاءات العلمية يف جمال الدرا�صات القانونية املتقدمة.
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هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج

احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة:  �صنتان 

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة:  4 �صنوات 

عدد ال�صاعات املعتمدة:  36 �صاعة معتمدة

عدد املقررات:  10 مقررات درا�صية

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل – الف�صل الأول )6 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7013مناهج البحث العلمي-
Law 7213القانون التجاري يف تعمق-

ال�صنة الأوىل – الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7313القانون اجلنائي يف تعمق-
Law 7113القانون املدين يف تعمق-
Law 7413القانون الداري يف تعمق-

ال�صنة الثانية – الف�صل الأول )12 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

-3اختياري تخ�ص�س-
-3اختياري تخ�ص�س-
-3اختياري تخ�ص�س-
-3اختياري تخ�ص�س-

ال�صنة الثانية – الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 700 18( �صاعة معتمدة9ر�صالة( 
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متطلبات التخصص االجبارية )15 ساعة معتمدة (

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7013مناهج البحث العلمي-
Law 7113القانون املدين – يف تعمق-
Law 721)E( 3القانون التجاري -  يف تعمق-
Law 7313القانون اجلنائي – يف تعمق-
Law 7413القانون الإداري – يف تعمق-

متطلبات التخصص االختيارية )12 ساعات معتمدة(

 وعلى الطالب اختيار )12( ساعة معتمدة من إحدى المجموعتين االختياريتين

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7013مناهج البحث العلمي-
Law 7113القانون املدين – يف تعمق-
Law 721)E( 3القانون التجاري -  يف تعمق-
Law 7313القانون اجلنائي – يف تعمق-
Law 7413القانون الإداري – يف تعمق-

املجموعة الأوىل )12 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7123فل�صفة القانون-

Law 7133تف�صري القانون-

Law 714
قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية -

 يف تعمق
3-

Law 7153اأ�صول املرافعات املدنية والتجارية – يف تعمق-

Law 7163قانون حماية امل�صتهلك-

Law 717)E( 3قانون املعلوماتية-

Law 722)E( 3التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق-

Law 7813فقه املعامالت – يف تعمق-
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املجموعة الثانية )12 �صاعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 7323قانون الإجراءات اجلنائية – يف تعمق-
Law 7333ت�صريعات جنائية خا�صة-
Law 7343اجلرائم القت�صادية-
Law 7513القانون الد�صتوري والنظم ال�صيا�صية – يف تعمق-
Law 752)E( 3احلقوق واحلريات العامة-
Law 7543العقود الإدارية-
Law 761 3القانون الدويل العام – يف تعمق-
Law 762)E( 3القانون الدويل الإن�صاين – يف تعمق-

 رسالة ماجستير )  9 ساعات معتمدة(

ال�صنة الثانية – الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

Law 700 18( �صاعة معتمدة9ر�صالة( 

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية )PILOs ( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1

اأن يعرف الطالب ويفهم كافة الق�صايا القانونية يف الفروع التي توجه الطالب اإىل درا�صتها واإظهار معرفة 

التاريخية  باأ�صولها  املعرفة  وكذلك  واإقليميًا  حمليًا  ال�صارية  القانونية  بالقواعد  ومتخ�ص�صة  متقدمة 

والفل�صفية.

A2
الراأي  تكوين  الطالب من  ب�صكل معمق ميكن  والفقهية اخلالفية  القانونية  الق�صايا  بكافة  الطالب  يلم  اأن 

واملوقف حيال هذه الق�صايا.

A3
اأن يعرف الطالب املوا�صيع العلمية القانونية احلديثة واملتقدمة ذات الت�صال بالواقع املعا�صر ب�صكل معمق 

وحت�صيل القدرة على تاأ�صيل هذه املوا�صع ت�صريعيًا وفقهيًا وق�صائيًا.

A4.اأن يعرف الطالب مناهج البحث العلمي واأ�صاليبه املختلفة

طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  ح�صور املحا�صرات والندوات الالمنهجية ومناق�صات الر�صائل.

طرق التقييم

1-   الختبارات التحريرية )املنت�صف، النهائي(.
2-   الختبار ال�صفوي
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B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع
B1.اأن يكون قادرًا على الربط وب�صكل دائم من خالل درا�صته بني الدرا�صة النظرية والواقع العملي

B2
اأن يكون قادرًا على درا�صة امل�صكالت القانونية من خالل التعرف عليها وبحثها باأبحاث علمية معمقة 

وحتفيز القدرة لديه على البتكار.

B3.اأن يكون الطالب قادرًا على تطبيق الن�صو�س القانونية عمليًا واكت�صاف مواطن ال�صعف والقوة فيها

B4.اأن يكون الطالب قادرًا على اجناز ر�صالة علمية متخ�ص�صة ومعمقة يف جمال تخ�ص�صه

طرق التعليم والتعلم

1-  الأبحاث واأوراق العمل.
2-  التعليم الإلكرتوين وا�صتخدام التقنية احلديثة.

3-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه.
4-  درا�صة الأحكام الق�صائية ومناق�صتها وحتليلها.

5-  اإعداد ر�صالة علمية متخ�ص�صة.
6-  درا�صة احلالت الواقعية التطبيقية.

طرق التقييم

1-  تقييم الأبحاث واأوراق العمل واأ�صلوب عر�صها ومناق�صتها.
2-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صع وعر�صها.

3-  مناق�صة ر�صالة املاج�صتري.
C. مهارات التفكري الناقد

C1
اأن يكون الطالب قادرًا على تف�صري القانون تف�صريًا اأ�صوليًا ميكنه من الو�صول اإىل معاين الن�صو�س 

الدقيقة وا�صتنباط الأحكام منها ومعرفة احلكمة التي من اجلها وجد الت�صريع.

C2
اأن يكون الطالب قادرًا على حتليل وتاأ�صيل ونقد النظريات والآراء القانونية والأحكام الق�صائية وتكوين 

الراأي حيال امل�صائل اخلالفية.

C3.اأن يكون قادرًا على اإجراء املقارنة العلمية فيما بني الجتاهات القانونية والق�صائية والفقهية املختلفة

طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  الع�صف الذهني.

3-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه.
4-  درا�صة الأحكام الق�صائية ومناق�صتها وحتليلها.

5-  درا�صة احلالت الواقعية التطبيقية.
طرق التقييم

1-  الختبارات التحريرية ) املنت�صف، النهائي(
2-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صيع وعر�صها.

3-  درا�صات احلالة اأو الفرو�س، واإيجاد احللول القانونية لها.
4-  الختبار ال�صفوي.
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D. املهارات العامة والتحويلية
D1.اأن يكون قادرًا على املناق�صة وعر�س املوا�صيع القانونية والآراء ب�صورة �صحيحة ولغة �صليمة

D2.اأن يلتزم بالأمانة العلمية واأخالقيات العمل املهني

D3.اأن يكون قادرًا على الدرا�صة الذاتية املعمقة ومتابعة امل�صتجدات

D4.اأن يكون قادرًا على التوا�صل يف �صوق العمل والإملام بلغة اأجنبية

طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  القراءة الذاتية.

3-  التعليم الإلكرتوين وا�صتخدام التقنية احلديثة.
4-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه.

طرق التعليم والتعلم

1-  الختبارات ال�صيفية ) املنت�صف، النهائي(.
2-  تقييم الأبحاث واأوراق العمل واأ�صلوب عر�صها ومناق�صتها.

3-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صيع وعر�صها.
4-  الختبار ال�صفوي.

ربط املخرجات التعليمية للربنامج

 املخرجات التعليمية
 ا�سم املقرر رمز املقرر

املهارات املنقولة املهارات الذهنية املهارات العملية  املعرفة والفهم 

D
4

D
3

D
2

D
1

C
3

C
2

C
1

B
4

B
3

B
2

B
1

A
4

A
3

A
2

A
1

X X X X X X مناهج البحث العلمي Law 701

X X X X X X القانون املدين -  يف تعمق Law 711

X X X X X X X )E( القانون التجاري -  يف تعمق Law 721

X X X X X
القانون الد�صتوري والنظم ال�صيا�صية 

- يف تعمق
Law 751

X X X X X القانون الإداري - يف تعمق Law 741

X X X X X X القانون اجلنائي - يف تعمق Law 731

X X X X فل�صفة القانون Law 712

X X X X X تف�صري القانون Law 713

X X X X X X
التحكيم التجاري املحلي والدويل يف 

)E( تعمق
Law 722

X X X X X X X
قانون الإثبات يف املواد املدنية 

والتجارية - يف تعمق
Law 714
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ربط املخرجات التعليمية للربنامج

 املخرجات التعليمية
 ا�سم املقرر رمز املقرر

املهارات املنقولة املهارات الذهنية املهارات العملية  املعرفة والفهم 

D
4

D
3

D
2

D
1

C
3

C
2

C
1

B
4

B
3

B
2

B
1

A
4

A
3

A
2

A
1

X X X X X X X )E( قانون املعلوماتية Law 717

X X X X X X فقه املعامالت - يف تعمق Law 781

X X X X X X X
اأ�صول املرافعات املدنية والتجارية 

-  يف تعمق
Law 715

X X X X X X X X قانون حماية امل�صتهلك Law 716

X X X X X X قانون الإجراءات اجلنائية يف تعمق Law 732

X X X X القانون الدويل العام - يف تعمق  Law 761

X X X X X )E( القانون الدويل الإن�صاين -  يف تعمق Law 762

X X X X X X X ت�صريعات جنائية خا�صة Law 733

X X X العقود الإدارية Law 754

X X X X )E( احلقوق واحلريات العامة Law 752

X X X X X X اجلرائم القت�صادية Law 734

X X X X X X X X الر�صالة Law 700

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية 

LAW 701 مناهج البحث العلمي 
يبحث هذا امل�صاق يف مناهج البحث القانوين انطالقا من مناهج البحث العلمي عامة ومناهج البحث القانوين خا�صة، 

متطرقا لواقع الدرا�صات القانونية وال�صفات الالزمة يف الباحث القانوين ثم يتطرق ملفهوم البحث العلمي واأهميته 

اختيار  بالية  الباحث  ويعرف  القانوين  البحث  العلمي ومفهوم  البحث  واأنواع  وا�صتخداماته وتطور م�صريته  واأهدافه 

مو�صوع البحث وم�صكلته وو�صع اخلطة وجمع املادة العلمية والكتابة، وكما يعر�س هذا امل�صاق لفن ال�صياغة الت�صريعية 

والجتهادات الق�صائية وتدقيق الآراء الفقهية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 711 القانون املدين يف تعمق 
يت�صمن منهج الدرا�صة العمل الطبى والذى حلق به تطورات كبرية فى الع�صر احلديث وا�صتخدام الو�صائل العلمية 

احلديثة فى ميدان العمل الطبى من حيث الفح�س اأو التحليل اأو العالج اأو اجلراحة وجنم عن ذلك دعاوى كثرية فى 

امل�صئولية الطبية وظهر حق املري�س فى قبول اأو رف�س العمل الطبى وامل�صكالت الناجمة عن ذلك.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(
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 E  القانون التجاري يف تعمق  LAW 721
اأحكام القانون التجاري ب�صفة عامة  يت�صمن منهج هذا املقرر برنامج عام وحمدد. يتناول الربنامج العام درا�صة 

مثل الأعمال التجارية والتاجر والتزاماته والعقود التجارية والإفال�س والأوراق املالية واملعامالت امل�صرفية. يتناول 

اأو  املالية  الأوراق  اأو  الإفال�س  مثل  العام  الربنامج  موا�صيع  لأحد  وحتليلية  مف�صلة  مقارنة  درا�صة  املحدد  الربنامج 

املعامالت امل�صرفية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 741 القانون االداري يف تعمق   
يت�صمن منهج الدرا�صة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�صًا«. الربنامج العام يتناول النظريات العامة للقانون 

اأحد مو�صوعات  اإختيار  فيت�صمن  املادة  لهذه  الربنامج اخلا�س  اأما   ، الإداري  والن�صاط  الإداري  والتنظيم  الإداري، 

ونظرياته  الداري  القانون  يف  العامة  للقواعد  معمقة  درا�صة  مثل  معمقة،  حتليلية  درا�صة  ودرا�صته  الداري  القانون 

واحكامه  يف اطار الت�صريعات املقارنة والت�صريع البحريني واحكام الق�صاء واجتهاداته واراء الفقهاء، الوظيفة العامة، 

العقد الداري، القرارات الدارية.  

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 731 القانون اجلنائي يف تعمق 
والدرا�صة  بالتحليل  يتناول  العام  الربنامج  »خا�صًا«.  وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�صة  منهج  يت�صمن 

املعمقة للنظرية العامة للجرمية والعقوبة، اأما الربنامج اخلا�س لهذه املادة فيت�صمن اإختيار اأحد مو�صوعات القانون 

اجلنائي  للجزاء  العامة  والنظرية  للجرمية  العامة  النظرية  درا�صة  مثل  معمقة،  حتليلية  درا�صة  ودرا�صته  اجلنائي 

وامل�صاهمة اجلنائية وا�صباب الباحة والتطبيقات القانونية والق�صائية املتعلقة بالنتحار وامل�صوؤلية اجلنائية للطبيب 

والقتل بدافع ال�صفقة والجتار بال�صخا�س.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

LAW 712 فل�سفة القانون 
اأ�صا�س القانون وطبيعة القانون الو�صعي وتطبيقه وم�صكالته وكذلك فكرة احلق  تت�صمن هذه املادة مو�صوع حتديد 

كمكون اآخر من مكونات الدرا�صة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته، ثم بيان عالقة فل�صفة القانون باأ�صول 

تف�صري القانون.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 713 تف�سري القانون 
تهتم هذه املادة ببيان معنى التف�صري و�صرورته وعنا�صر الن�س القانوين وبيان دللة اللفظ واملفهوم يف الن�س، ثم بيان 

اأ�صباب التف�صري من حيث غمو�س الن�صو�س وتعار�س الن�صو�س ونق�س الن�صو�س. ثم بيان طرق التف�صري اللفظي 

وال�صتنتاجي وحكمة الت�صريع.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(
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 E   التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق  LAW 722
لقانون  التجاري املحلي والدويل وفًقا  التحكيم  القانونية الالزمة يف  باملعرفة  اإىل تزويد الطالب  املقرر  يهدف هذا 

التحكيم التجاري والدويل يف مملكة البحرين والقانون املقارن اأي�صًا لإعداد نخبة الأ�صخا�س ذوي املهارات القانونية 

ل �صيما يف التحكيم التجاري، وبالتايل ال�صتجابة لحتياجات املجتمع و�صوق العمل يف مملكة البحرين ودول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية وتزويد مراكز التحكيم التجارية املحلية والعربية بالكوادر القانونية املخت�صة يف التحكيم.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 714 قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية يف تعمق 
النفي من قبل اخل�صوم،  اأو  الإثبات اجلائزة قانونًا لالإثبات  اأدلة  الدرا�صة لهذا املقرر درا�صة جميع  يت�صمن منهج 

و�صلطة القا�صي يف الأخذ بها من عدمه درا�صة حتليلية معمقة، من حيث درا�صة اأدلة الإثبات اجلائزة قانونًا ومتييزها 

عن غريها من الأدلة غري القانونية ومتييزها عن غريها من النظم القانونية الأخرى، كذلك تناول الكيفية التي يتم 

فيها تنفيذ الأحكام الوطنية بعد اكت�صابها حجية الأمر املق�صي.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

 E  قانون املعلوماتية LAW 717
خالل  من  احلديثة  الت�صالت  ثورة  �صوء  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  القانوين  الإطار  درا�صة  ي�صمل  العام:  الق�سم 

القانوين  والنظام  الأون�صيرتال  بقواعد  الوعي  وتعزيز  البيانات  و�صائل الت�صال وقواعد  الرتكيز على تدابري حماية 

لهيئة املعلومات يف مملكة البحرين.

تكنولوجيا  خماطر  من  ال�صخ�صية  البيانات  حماية  مثل  بعمق  حمددة  مو�صوعات  درا�صة  ي�صمل  اخلا�س:  الق�سم 

امل�صاركني يف هذا املجال وحماية حقوق  الأ�صخا�س  توؤثر على  التي قد  الأ�صرار  وامل�صوؤولية عن  الت�صالت احلديثة 

امللكية الفكرية يف و�صائل الت�صال واملعلومات.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 781 فقه املعامالت يف تعمق 
يتناول املقرر التعريف مباهية واحكام املال واق�صامه والتملك وا�صبابه والعقد وتق�صيماته والبيع وانواعه وال�صركات 

والفال�س والوراق التجارية والوكالة والهبة والرهن والكفالة.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 715 اأ�سول املرافعات املدنية والتجارية يف تعمق 
الأحكام  ونظرية  واإجراءاتها  الدعوى  ونظرية  الق�صائي  بالخت�صا�س  املقرر  لهذا  املعمقة  الدرا�صة  منهج  يت�صمن 

الق�صائية وطرق الطعن يف هذه الأحكام واإجراءات تنفيذ الأحكام الق�صائية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 716 قانون حماية امل�ستهلك 
فتتناول  العقد،  مراحل  �صمن  امل�صتهلك  حلماية  تعر�س  ثم  وحمايته  امل�صتهلك  مفهوم  بالدرا�صة  املادة  هذه  تتناول 
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حمايته يف مرحلة الدعوة  للتعاقد وتتو�صع يف درا�صة اللتزام قبل التعاقدي بالإعالم ، ثم التنظيم القانوين لأركان 

العقد يف ظل احلماية الواجب توافرها للم�صتهلك وكيفية حتقيق التوازن العقدي  يف عقود ال�صتهالك، وكذلك �صمان  

اجلوانب  املادة  هذه  تتناول  ثم  التعاقد،  يف  بالرجوع  امل�صتهلك  حق  ثم  اخلطرة،  ال�صفات  و�صمان  اخلفية  العيوب 

الأخرى للحماية وهي احلماية الإدارية واحلماية يف التفاقيات الدولية ثم احلماية اجلنائية واأخريًا حماية امل�صتهلك 

يف ال�صريعة الإ�صالمية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 732 قانون االجراءات اجلنائية يف تعمق- متطلب اختياري 
تت�صمن هذه املادة درا�صة معمقة للقواعد العامة يف قانون الجراءات اجلنائية مع الرتكيز على نظريتي  البطالن 

والثبات اجلنائي يف اطار الت�صريعات املقارنة والت�صريع البحريني .

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 761 القانون الدويل العام مع التعمق 
يتناول هذا املقرر بال�صرح املعمق الوقوف على الق�صايا التطبيقية يف جمال املنازعات الدولية وطرق حلها �صلميًا وفقًا 

لقواعد القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة والتفاقيات الدولية ودرا�صة بع�س مناذج قرارات حمكمة لهاي.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

 E  قانون الدويل االإن�ساين يف تعمق LAW 762
1-   تزويد الطالب باملعرفة القانونية وال�صرورية فيما يتعلق بالقانون الدويل الإن�صاين ون�صوء وتطوير القوانني املتعلقة 

به.

امل�صلحة  النزاعات  لل�صحايا يف  الدولية  بتوفري احلماية  يتعلق  فيما  والنظرية  الذهنية  الطالب  مهارات  2-   تطوير 
احلياة  وتطبيقهما يف  والتعلم  املعرفة  لت�صهيل م�صادر  الطلبة  املهارات  وبذلك متكن هذه  واجلرحى  وال�صجناء 

العملية.

3-  تطوير مهارات الطالب يف كتابة التقارير القانونية وا�صتخدام بيانات املعلومات والتكنولوجيا.
4-   تاأهيل اخلريجني القادرين على امل�صاركة يف اخلدمات القانونية والأن�صطة الأكادميية داخل املوؤ�ص�صات واملنظمات 

الإن�صانية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 733 ت�سريعات جنائية خا�سة 
تت�صمن هذه املادة درا�صة اأهم الت�صريعات اجلنائية اخلا�صة يف مملكة البحرين وفل�صفة ومربرات اإ�صدارها ثم يتناول 

اخلا�صة  اجلنائية  الت�صريعات  هذه  بع�س  تناولتها  التي  امل�صتحدثة  الإجرامية  للظواهر  املعمقة   والدرا�صة  بالتحليل 

وبالتحديد جرائم الجتار بال�صخا�س. والبحث فيها من حيث الأركان والعقوبة، وكذلك من حيث حجمها، اأنواعها 

واإ�صكالها، واأبعادها املختلفة وعالقاتها باجلرمية املنظمة.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(
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LAW 754 العقود االإدارية 
تت�صمن هذه املادة درا�صة معمقة للعقود الدارية واحكامها ومتييزها وابرامها و�صيغتها والثار املرتتبة عليها وتوازنها 

القت�صادي يف ظل الت�صريعات املقارنة والت�صريع البحريني.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 734 اجلرائم االقت�سادية 
ومربرات  وفل�صفة  املقارنة  والت�صريعات  البحرين  مملكة  يف  القت�صادية  للجرائم  معمقة  درا�صة  املادة  هذه  تت�صمن 

والدرا�صة  بالتحليل  يتناول  ثم  القت�صادية  اجلرائم  جمال  يف  ونطاقها  اجلنائية  وامل�صوؤولية  وخطورتها  اإ�صدارها 

املعمقة للظواهر الإجرامية امل�صتحدثة التي تتم من خاللها اجلرائم القت�صادية وخا�صة يف جمال ثورة املعلومات 

والتكنولوجيا كجرائم غ�صيل الموال والنرتنت، واجلهود الدولية والقليمية ملواجهة اجلرائم القت�صادية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

)E( احلقوق واحلريات العامة  LAW 752
واإطاره  الإن�صان  حقوق  تعريف  حيث  من  الإن�صان  حلقوق  الأ�صا�صية  املبادئ  العامة  واحلريات  احلقوق  مقرر  يتناول 

وم�صدره مع الرتكيز على اأحكام القانون الدويل حلقوق الإن�صان، والتي ت�صمل الوثائق الدولية التالية:

1-  ميثاق الأمم املتحدة.
2-  الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان.

3-  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.
4-  العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية.

5-  اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة.
6-  اآليات احلماية والتنظيم الد�صتوري للحقوق العامة.

7-  احلرية العامة يف مملكة البحرين.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 751 القانون الد�ستوري والنظم ال�سيا�سية يف تعمق 
تت�صمن هذه املادة درا�صة معمقة للقواعد العامة يف القانون الد�صتوري والنظم ال�صيا�صية مع الرتكيز على الرقابة على 

د�صتورية القوانني والق�صاء الد�صتوري يف اطار الت�صريعات الد�صتورية املقارنة والت�صريع البحريني.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 700 الر�سالة

قيام الطالب باختيار مو�صوع يف جمال تخ�ص�صه على اأن يكون جديرًا بالبحث فيه ومبا يحقق الفائدة املتوخاة �صواء 

للمكتبة القانونية اأو للمجتمع.

)املتطلب ال�سابق : 18 �ساعة معتمدة(
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الماجستير في القانون التجاري
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 وصف البرنامج
من�سق الربنامج:  د.ن�صيم خالد ال�صواوره

A113 كلية احلقوق مكتب رقم

هاتف املكتب: 16036125

الفاك�س: 17728915

nasiem.shawawreh@asu.edu.bh : الربيد اللكرتوين

مواصفات البرنامج

املاج�صتري يف القانون التجاري عنوان الربنامج

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة املانحة

جامعة العلوم التطبيقيةاملوؤ�ص�صة التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم، مملكة البحرينبرنامج معتمد من قبل

�صهادة املاج�صتري يف القانون التجارياملوؤهل النهائي

2019-2021ال�صنة الدرا�صية
اللغة العربيةلغة التدري�س

دوام كاملنظام الدرا�صة

أهداف البرنامج 
يهدف الربنامج اإىل :

1.  تزويد الطالب باملعرفة القانونية املعمقة يف القانون التجاري، وخلق امللكة القانونية التي متكنه من تكوين الراأي حيال 
امل�صائل الفقهية اخلالفية وقادرًا على اتخاذ املوقف الفقهي الذي يدفع نحو الدرا�صة الذاتية املعمقة وحل امل�صكالت 

القانونية يف جمال القانون التجاري.

املحلي  املجتمع  حاجات  لتلبية  التجاري  القانون  يف  املتقدمة  الدرا�صات  جمال  يف  القانونية  العلمية  الكفاءات  2.  اإعداد 
والإقليمي.

3. تنمية املهارات الذهنية التي متكن الطالب من القدرة على التحليل وال�صتنتاج وت�صجيعه على حتليل الن�صو�س القانونية 
ودرا�صتها ومعرفة الجتاهات املختلفة يف تف�صريها والقدرة على التعرف على مواطن ال�صعف والقوة فيها.

4.  تنمية روح البحث والبتكار لدى الطالب وتدريبه على اأ�صاليب البحث العلمي ومنهجيته مع التاأكيد على �صرورة ا�صتخدام 
و�صائل التقنية احلديثة يف جمال البحث العلمي.

التطبيقي  اجلانب  بو�صعها  وحتليلها  ومناق�صتها  الق�صائية  الأحكام  جمال  يف  والدرا�صة  البحث  على  الطالب  5.  ت�صجيع 
للقواعد القانونية يف جمال القانون التجاري.
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هيكل البرنامج

1- الهيكل العام للبرنامج

احلد الأدنى لفرتة الدرا�صة: �صنتان

احلد الأق�صى لفرتة الدرا�صة: 4 �صنوات 

عدد ال�صاعات املعتمدة: 36  �صاعة معتمدة

عدد املقررات : 9 مقررات + ر�صالة املاج�صتري 

الخطة الدراسية

ال�صنة الأوىل – الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW7013مناهج البحث العلمي-
LAW8213ال�صركات التجارية يف تعمق-
LAW722)E( 3التحكيم التجاري املحلى والدويل يف تعمق-

ال�صنة الأوىل – الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW8223قوانني البور�صة والأوراق املالية وال�صتثمار-
LAW824)E( 3عقود التجارة الدولية يف تعمق-
LAW8233قانون التمويل وعقود العمليات امل�صرفية-

ال�صنة الثانية - الف�صل الأول )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

-3تخ�ص�س اختياري-
-3تخ�ص�س اختياري-
-3تخ�ص�س اختياري-

ال�صنة الثانية - الف�صل الثاين )9 �صاعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 80018 �صاعة معتمدة9ر�صالة املاج�صتري
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متطلبات التخصص االجبارية )18 ساعة معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 7013مناهج البحث العلمي-
LAW 722)E( 3التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق-
LAW 8213ال�صركات التجارية يف تعمق-
LAW 8223قوانني البور�صة والأوراق املالية وال�صتثمار-
LAW 8233قانون التمويل وعقود العمليات امل�صرفية-
LAW 824)E( 3عقود التجارة الدولية يف تعمق-

متطلبات التخصص االختيارية )9 ساعات معتمدة( 

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 7113القانون املدين يف تعمق-
LAW 7123فل�صفة القانون-
LAW 7133تف�صري القانون-
LAW 7143قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية يف تعمق-
LAW 717)E( 3قانون املعلوماتية-
LAW 7333ت�صريعات جنائية خا�صة-
LAW 7343اجلرائم القت�صادية-
LAW 7813فقه املعامالت يف تعمق-
LAW 811)E( 3الو�صائل البديلة حلل املنازعات-
LAW 8123قوانني امللكية الفكرية يف تعمق-
LAW 8203مو�صوعات خا�صة يف القانون التجاري-
LAW 8253الأوراق التجارية يف تعمق-
LAW 826)E( 3قانون املناف�صة التجارية غري امل�صروعة يف تعمق-
LAW 8273القانون البحري يف تعمق-
LAW 8283قانون الف�صاء والطريان-
LAW 8293قانون التجارة الإلكرتونية يف تعمق-

رسالة الماجستير ) 9 ساعات معتمدة(

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW 8009ر�صالة املاج�صتري-
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المواد اإلستدراكية:

يخ�صع الطلبة من التخ�ص�صات  الأخرى ذات ال�صلة بالأعمال التجارية من جامعة معرتف بها لدرا�صة بع�س املواد ال�صتدراكية 

املطلوبة ومبعدل جناح ل يقل عن 70% .

املتطلب ال�صابقال�صاعات املعتمدةا�صم املقرررمز املقرر

LAW1113مدخل اإىل القانون-
LAW 1123م�صادر اللتزام-
LAW 1213مبادئ القانون التجاري-
LAW 4133قانون املرافعات املدنية والتجارية-

مخرجات البرنامج التعليمية 

خمرجات الربنامج التعليمية)PILOs ( ، طرق التعليم والتعلم، والتقييم

A. الفهم واملعرفة

A1
اأن يعرف الطالب ويفهم كافة الق�صايا القانونية يف الفروع التي توجه الطالب اإىل درا �صتها واإظهار معرفة 

متقدمة ومتخ�ص�صة بالقواعد القانونية ال�صارية حمليًا واإقليميًا وكذلك املعرفة باأ�صولها التاريخية والفل�صفية.

A2
الراأي  تكوين  من  الطالب  ميكن  معمق  ب�صكل  اخلالفية  والفقهية  القانونية  الق�صايا  بكافة  الطالب  يلم  اأن 

واملوقف حيال هذه الق�صايا.

A3
اأن يعرف الطالب املوا�صيع العلمية القانونية احلديثة واملتقدمة ذات الت�صال بالواقع املعا�صر ب�صكل معمق 

وحت�صيل القدرة على تاأ�صيل هذه واملوا�صع ت�صريعيًا وفقهيًا وق�صائيًا.

A4.ن يعرف الطالب مناهج البحث العلمي واأ�صاليبه املختلفة

طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  ح�صور املحا�صرات والندوات الالمنهجية ومناق�صة الر�صائل. 

طرق التقييم

 1-   الختبارات التحريرية )املنت�صف والنهائي( .

2-  الختبار ال�صفوي.
B.  املهارات اخلا�صة باملو�صوع

B1.اأن يكون الطالب  قادرًا على الربط وب�صكل دائم من خالل درا�صته بني الدرا�صة النظرية والواقع العملي  

B2
اأن يكون الطالب قادرًا على درا�صة امل�صكالت القانونية من خالل التعرف عليها وبحثها باأبحاث علمية 

معمقة وحتفيز القدرة لديه على البتكار.

B3.اأن يكون الطالب قادرًا على تطبيق الن�صو�س القانونية عمليًا واكت�صاف مواطن ال�صعف والقوة فيها  

B4.اأن يكون الطالب قادرًا على اجناز ر�صالة علمية متخ�ص�صة ومعمقة يف جمال تخ�ص�صه



49

طرق التعليم والتعلم

1-  الأبحاث واأوراق العمل.
2-  التعليم الإلكرتوين وا�صتخدام التقنية احلديثة.

3-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه.
4-  درا�صة الأحكام الق�صائية ومناق�صتها وحتليلها.

5-  اإعداد ر�صالة علمية متخ�ص�صة. 
6-  درا�صات احلالت الواقعية التطبيقية.

طرق التقييم

1-  تقييم الأبحاث واأوراق العمل واأ�صلوب عر�صها ومناق�صتها.
2-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صع وعر�صها.

3-  مناق�صة ر�صالة املاج�صتري.
C. مهارات التفكري الناقد

C1
اأن يكون الطالب قادرًا على تف�صري القانون تف�صريًا اأ�صوليًا ميكنه من الو�صول اإىل معاين الن�صو�س الدقيقة 

وا�صتنباط الأحكام عنها ومعرفة احلكمة التي من اجلها وجد الت�صريع.

C2 
اأن يكون الطالب قادرًا على حتليل وتاأ�صيل ونقد النظريات والآراء القانونية والأحكام الق�صائية وتكوين 

الراأي حيال امل�صائل اخلالفية.

 C3.اأن يكون قادرًا على اإجراء املقارنة العلمية فيما بني الجتاهات القانونية والق�صائية والفقهية املختلفة

طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  الع�صف الذهني. 

3-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه. 
4-  درا�صة الأحكام الق�صائية ومناق�صتها وحتليلها.

5-  درا�صات احلالت الواقعية التطبيقية.
طرق التقييم

1-  الختبارات التحريرية )املنت�صف والنهائي( بالرتكيز على اأ�صئلة املهارات الذهنية.
2-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صيع وعر�صها.

3-  الختبار ال�صفوي.
D. املهارات العامة والتحويلية

D1.اأن يكون قادرًا على املناق�صة وعر�س املوا�صيع القانونية والآراء ب�صورة �صحيحة ولغة �صليمة

D2.اأن يلتزم بالأمانة العلمية واأخالقيات العمل املهني

D3.اأن يكون قادرًا على الدرا�صة الذاتية املعمقة ومتابعة امل�صتجدات

D4.اأن يكون قادرًا على التوا�صل يف �صوق العمل والإملام بلغة اأجنبية
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طرق التعليم والتعلم

1-  املحا�صرة )على �صكل حلقة نقا�صية(.
2-  القراءة الذاتية.

3-  التعليم الإلكرتوين وا�صتخدام التقنية احلديثة. 
4-  تكليف الطالب بتح�صري مو�صوع وعر�صه.

طرق التقييم

1-  الختبارات ال�صفية ) منت�صف / نهائي(.
2-  تقييم الأبحاث واأوراق العمل واأ�صلوب عر�صها ومناق�صتها.

3-  تفاعل الطالب يف احللقات النقا�صية وحت�صري املوا�صيع وعر�صها.
4-  الختبار ال�صفوي.

ربط املخرجات التعليمية للربنامج

 املخرجات التعليمية ا�سم املقرر رمز املقرر

A
1

A
2

A
3

A
4

B
1

B
2

B
3

B
4

C
 1

C
 2

C
3

D
1

D
2

D
3

D
4

Law 701 مناهج البحث العلميXXXXXX

Law 821ال�صركات التجارية فى تعمقXXXXXX

Law 722E  التحكيم التجارى املحلى و الدوىل فى تعمقXXXXXX

Law 822 قوانني البور�صة والأوراق املالية و ال�صتثمارXXXXXXX

Law 823قانون التمويل و عقود العمليات امل�صرفيةXXXXXXX

Law 824E  عقود التجارة الدولية فى تعمقXXXXXXXX

Law 812قوانني امللكية الفكرية  يف تعمقXXXXXXXX

Law 826E قانون املناف�صة التجارية  غري امل�صروعةXXXXXXXX

Law 811E الو�صائل البديلة يف حل املنازعاتXXXXXXXX

Law 717E قانون املعلوماتيةXXXXXXX

Law 829  قانون التجارة الإلكرتونية فى تعمقXXXXXXXXX

Law 827القانون البحرى فى تعمقXXXXXXXXX

Law 828القانون الف�صاء والطريانXXXXXXX

Law 781فقه املعامالت يف تعمقXXXXXX

Law 711 القانون املدين يف تعمقXXXXXX

Law 714قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية يف تعمقXXXXXXX

Law 713تف�صري القانونXXXXX

Law 712فل�صفة القانونXXXX

Law 825الأوراق التجارية يف تعمقXXXXXXX

Law 733ت�صريعات جنائية خا�صةXXXXXX
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ربط املخرجات التعليمية للربنامج

 املخرجات التعليمية ا�سم املقرر رمز املقرر

A
1

A
2

A
3

A
4

B
1

B
2

B
3

B
4

C
 1

C
 2

C
3

D
1

D
2

D
3

D
4

Law 734اجلرائم القت�صاديةXXXXXX

Law 820مو�صوعات خا�صة يف القانون التجاريXXXXXXXX

Law 800الر�صالةXXXXXXXX

املواد اال�ستدراكية )12 �ساعة معتمدة( 

Law 111 املدخل اإىل القانونXXXX

Law 112م�صادر اللتزامXXXX

Law 121مباديء القانون التجاريXXXXX

Law 413قانون املرافعات املدنية والتجاريةXXX X 

وصف متطلبات التخصص اإلجبارية  

LAW 701 مناهج البحث العلمي 
يبحث هذا امل�صاق يف مناهج البحث القانوين انطالقا من مناهج البحث العلمي عامة ومناهج البحث القانوين خا�صة، 

متطرقا لواقع الدرا�صات القانونية وال�صفات الالزمة يف الباحث القانوين ثم يتطرق ملفهوم البحث العلمي واهميته 

اختيار  بالية  الباحث  ويعرف  القانوين  البحث  العلمي ومفهوم  البحث  وانواع  وا�صتخداماته وتطور م�صريته  واهدافه 

مو�صوع البحث وم�صكلنه وو�صع اخلطة وجمع املادة العلمية والكتابة، وكما يعر�س هذا امل�صاق لفن ال�صياغة الت�صريعية 

والجتهادات الق�صائية وتدقيق الراء الفقهية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

E التحكيم التجاري املحلي والدويل يف تعمق LAW 722
لقانون  التجاري املحلي والدويل وفقًا  التحكيم  القانونية الالزمة يف  باملعرفة  اإىل تزويد الطالب  املقرر  يهدف هذا 

التحكيم التجاري والدويل يف مملكة البحرين والقانون املقارن اأي�صًا لإعداد نخبة الأ�صخا�س ذوي املهارات القانونية 

ل �صيما يف التحكيم التجاري، وبالتايل ال�صتجابة لحتياجات املجتمع و�صوق العمل يف مملكة البحرين ودول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية وتزويد مراكز التحكيم التجارية املحلية والعربية بالكوادر القانونية املخت�صة يف التحكيم.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 821 ال�سركات التجارية يف تعمق 
ال�صركات  درا�صة  يت�صمن  العام  الربنامج  »خا�صًا«.  وبرناجمًا  »عامًا«  برناجمًا  املادة  لهذه  الدرا�صة  منهج  يت�صمن 

التجارية من حيث تعريف عقد ال�صركة وا�صكالها واركانها ال�صكلية واملو�صوعية، اأما الربنامج اخلا�س فيت�صمن اختيار 

اأحد مو�صوعات ال�صركات التجارية ودرا�صته درا�صة حتليلية معمقة، مثل درا�صة عقد  احد انواع ال�صركات التجارية من 

حيث تكوينه، وما ينجم عنه من اآثار كظهور �صخ�س معنوي جديد، وادارته وت�صفيته وانق�صائه.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(
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LAW 822 قوانني البور�سة واالأوراق املالية واال�ستثمار 
تت�صمن هذه املادة الأحكام املتعلقة مبفهوم �صوق الأوراق املالية  واأهداف ال�صوق ون�صاأتها، وما تتمتع به ال�صوق من 

�صخ�صية معنوية، كما تتناول اإدارة ال�صوق وجمل�س اإدارة ال�صوق، واخت�صا�صاته، ومدير ال�صوق وموظفيه، والأجهزة 

واإدراج  والرقابة عليهم،  الع�صوية،  و�صروط  ال�صوق،  فى  والأع�صاء  فيه،  والتحكيم  التاأديب  فيه، وجلنة  املتخ�ص�صه 

وتداول الأوراق املالية فى ال�صوق، كما تتناول مالية ال�صوق والآليات التى ي�صتخدمها ال�صوق، ونظام اليداع واملقا�صة، 

وبيان مفهوم الو�صيط املايل وعر�س لأهم اإلتزاماته وبيان امل�صئولية التي يتحملها الو�صيط من الناحية املدنية ومن 

الناحية اجلنائية، وعر�س ب�صكل تف�صيلي لالأحكام التى تبناها امل�صرع البحرينى باملر�صوم بقانون رقم 4 ل�صنة 1987 

باإن�صاء وتنظيم �صوق البحرين  لالأوراق املالية ولئحته الداخلية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 823 قانون التمويل وعقود العمليات امل�سرفية 
تتناول هذه املادة التمويل وامل�صارف التقليدية واأهميته والأ�صا�س الذي ترتكز عليه هذه امل�صارف يف القيام باأعمال 

التمويل املختلفة على ال�صعيدين الوطني والدويل ،حيث تتناول املادة التطور التاأريخي للفن امل�صريف والبنوك التجارية 

وكذلك عر�س اأهم الت�صهيالت املبا�صرة وغري املبا�صرة التي تقدمها البنوك،اإ�صافة لبيان مفهوم ال�صرية امل�صرفية 

وعالقتها بجرمية غ�صل الموال.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

 E عقود التجارة الدولية يف تعمق LAW 824
التجارة  العام تعريف عقد  يتناول الربنامج  الدرا�صي لهذا املقرر على برنامج عام وبرنامج خا�س.   ي�صتمل املنهج 

ومو�صوعاته  الدولية  التجارة  قانون  وتعريف  الدولية  التجارية  املنازعات  وت�صوية  العاملية  التجارة  ومنظمة  الدولية 

وال�صركات متعددة اجلن�صيات وكيفية اإبرام العقود التجارية الدولية، حيث يهدف املنهج اإىل تو�صيح التجارة الدولية 

واملعايري احلاكمة للعقود الإلكرتونية وت�صكيل العقود الدولية يف النظم القانونية املختلفة.  ي�صتمل الربنامج اخلا�س 

على درا�صة مقارنة مف�صلة وحتليلية لأحد موا�صيع الربنامج العام مثل عقد البيع الدويل.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

وصف متطلبات التخصص االختيارية

LAW 711 القانون املدين يف تعمق 
يت�صمن منهج الدرا�صة العمل الطبى والذى حلق به تطورات كبرية فى الع�صر احلديث وا�صتخدام الو�صائل العلمية 

احلديثة فى ميدان العمل الطبى من حيث الفح�س اأو التحليل اأو العالج اأو اجلراحة وجنم عن ذلك دعاوى كثرية فى 

امل�صئولية الطبية وظهر حق املري�س فى قبول اأو رف�س العمل الطبى وامل�صكالت الناجمة عن ذلك.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 712 فل�سفة القانون 
اأ�صا�س القانون وطبيعة القانون الو�صعي وتطبيقه وم�صكالته وكذلك فكرة احلق  تت�صمن هذه املادة مو�صوع حتديد 
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كمكون اآخر من مكونات الدرا�صة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته، ثم بيان عالقة فل�صفة القانون باأ�صول 

تف�صري القانون.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 713 تف�سري القانون 
تهتم هذه املادة ببيان معنى التف�صري و�صرورته وعنا�صر الن�س القانوين وبيان دللة اللفظ واملفهوم يف الن�س، ثم بيان 

اأ�صباب التف�صري من حيث غمو�س الن�صو�س وتعار�س الن�صو�س ونق�س الن�صو�س.  ثم بيان طرق التف�صري اللفظي 

وال�صتنتاجي وحكمة الت�صريع.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 714 قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية يف تعمق 
النفي من قبل اخل�صوم،  اأو  الإثبات اجلائزة قانونًا لالإثبات  اأدلة  الدرا�صة لهذا املقرر درا�صة جميع  يت�صمن منهج 

و�صلطة القا�صي يف الأخذ بها من عدمه درا�صة حتليلية معمقة، من حيث درا�صة اأدلة الإثبات اجلائزة قانونًا ومتييزها 

عن غريها من الأدلة غري القانونية ومتييزها عن غريها من النظم القانونية الأخرى، كذلك تناول الكيفية التي يتم 

فيها تنفيذ الأحكام الوطنية بعد اكت�صابها حجية الأمر املق�صي.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

 E قانون املعلوماتية LAW 717
خالل  من  احلديثة  الت�صالت  ثورة  �صوء  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  القانوين  الإطار  درا�صة  ي�صمل  العام:  الق�سم 

الرتكيز على تدابري حماية و�صائل الت�صال وقواعد البيانات وتعزيز الوعي بقواعد الأون�صيرتال والنظام القانون لهيئة 

املعلومات يف مملكة البحرين.

تكنولوجيا  خماطر  من  ال�صخ�صية  البيانات  حماية  مثل  بعمق  حمددة  مو�صوعات  درا�صة  ي�صمل  اخلا�س:  الق�سم 

امل�صاركني يف هذا املجال وحماية حقوق  الأ�صخا�س  توؤثر على  التي قد  الأ�صرار  وامل�صوؤولية عن  الت�صالت احلديثة 

امللكية الفكرية يف و�صائل الت�صال واملعلومات.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 733 ت�سريعات جنائية خا�سة 
تت�صمن هذه املادة درا�صة اأهم الت�صريعات اجلنائية اخلا�صة يف مملكة البحرين وفل�صفة ومربرات اإ�صدارها ثم يتناول 

اخلا�صة  اجلنائية  الت�صريعات  هذه  بع�س  تناولتها  التي  امل�صتحدثة  الإجرامية  للظواهر  املعمقة   والدرا�صة  بالتحليل 

وبالتحديد جرائم الجتار بال�صخا�س. والبحث فيها من حيث الأركان والعقوبة، وكذلك من حيث حجمها، اأنواعها 

واإ�صكالها، واأبعادها املختلفة وعالقاتها باجلرمية املنظمة.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 734 اجلرائم االقت�سادية 
ومربرات  وفل�صفة  املقارنة  والت�صريعات  البحرين  مملكة  يف  القت�صادية  للجرائم  معمقة  درا�صة  املادة  هذه  تت�صمن 
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والدرا�صة  بالتحليل  يتناول  ثم  القت�صادية  اجلرائم  جمال  يف  ونطاقها  اجلنائية  وامل�صوؤولية  وخطورتها  اإ�صدارها 

املعمقة  للظواهر الإجرامية امل�صتحدثة التي تتم من خاللها اجلرائم القت�صادية وخا�صة يف جمال ثورة املعلومات 

والتكنولوجيا كجرائم غ�صيل الموال والنرتنت، واجلهود الدولية والقليمية ملواجهة اجلرائم القت�صادية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 781 فقه املعامالت يف تعمق 
يتناول املقرر التعريف مباهية واحكام املال واق�صامه والتملك وا�صبابه والعقد وتق�صيماته والبيع وانواعه وال�صركات 

والفال�س والوراق التجارية والوكالة والهبة والرهن والكفالة .

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

E الو�سائل البديلة حلل املنازعات LAW811
يطرح املقرر نظرة متعمقة على جميع الو�صائل البديلة حلل املنازعات مثل التحكيم وامل�صاحلة والو�صاطة، كما يتناول 

تعريف جميع هذه الو�صائل والختالفات واملقارنة بينهما وبني الدعاوى الق�صائية العادية التي جتريها املحكمة.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 812 قوانني امللكية الفكرية يف تعمق 
يت�صمن منهج هذا املقرر منهجًا عامًا يتناول درا�صة معمقة للطبيعة القانونية لعنا�صر امللكية الفكرية �صواء امللكية 

الدبية والفنية اأو امللكية ال�صناعية والتجارية وتطورها التاريخي ومفهومها ودور التفاقيات الدولية يف حماية عنا�صر 

امللكية الفكرية وكيفية انفاذ تلك احلقوق لدى امل�صرع البوطني، ومنهجًا خا�صًا يتناول اأهم عنا�صر امللكية الفكرية 

التجارية  للعالمة  امللكية  املفهوم ونظام  التجارية من حيث  العالمة  والتحليل درا�صة تف�صيلية ومعمقة مثل  بال�صرح 

وحمايتها وعالقتها بالعنوان اللكرتوين. 

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 820 مو�سوعات خا�سة يف القانون التجاري 
يت�صمن منهج الدرا�صة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�صًا«. الربنامج العام يت�صمن درا�صة بع�س مو�صوعات 

القانون التجاري مثل ال�صركات التجارية وبع�س و�صائل الدفع فى التجلرة الدولية مثل العتماد امل�صتندى و خطاب 

ال�صمان الأوراق التجارية من حيث تعريفها، وخ�صائ�صها واأنواعها .اأما الربنامج اخلا�س لهذه املادة فيت�صمن اإختيار 

اأحد مو�صوعات العتماد امل�صتندى  ودرا�صته درا�صة حتليلية معمقة، مثل ال�صتثناءات الواردة على مبدا ال�صتقاللية 

فى العتماد امل�صتندى ، حيث يتم درا�صة املق�صود مببدا ا�صتقالل التزام البنك فى العتماد امل�صتندى ودرا�صة الغ�س 

والبطالن كا�صتثناءات على مبدا ال�صتقاللية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 825 االأوراق التجارية يف تعمق 
يت�صمن منهج الدرا�صة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�صًا«. الربنامج العام يت�صمن درا�صة الأوراق التجارية 

من حيث تعريفها، وخ�صائ�صها واأنواعها الكمبيالة – ال�صيك – ال�صند لأمر، اأما الربنامج اخلا�س لهذه املادة فيت�صمن 

اإختيار اأحد مو�صوعات الأوراق التجارية ودرا�صته درا�صة حتليلية معمقة، مثل اإن�صاء ال�صيك وتظهريه، حيث يتم درا�صة 
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نوع  التظهري و�صروط كل  واأنواع  التظهري  يتم بها تداوله عن طريق  التي  والكيفية  ال�صيك،  ال�صروط الالزمة لإن�صاء 

واآثاره و�صماناته وانق�صائه، ودرا�صة بع�س الق�صايا امل�صتحدثة املتعلقة بال�صيكات درا�صة معمقة.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

 E قانون املناف�سة التجارية غري امل�سروعة يف تعمق LAW 826
تهدف هذه املادة الدرا�صية اإىل تزويد الطلبة باملعرفة والفهم النقدي املتعلقني باملناف�صة غري امل�صروعة واملمار�صات 

الحتكارية التي قد توؤثر على ثروة البلد وخماطر الحتكار وطرق حترير املناف�صة من النظام القمعي من خالل طرح 

مفهومه يف النظم ال�صرتاكية والأنظمة الراأ�صمالية ويف ال�صريعة الإ�صالمية، كما تتناول املادة طبيعة الحتكار واإغراق 

الأ�صواق واآثارهما حلماية املناف�صة امل�صروعة من الحتكار واإغراق الأ�صواق على ال�صعيدين الوطني والدويل.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 827 القانون البحري فى تعمق 
يت�صمن منهج الدرا�صة لهذه املادة برناجمًا »عامًا« وبرناجمًا »خا�صًا«. الربنامج العام يت�صمن درا�صة  املالحة البحرية 

من حيث تعريفها، وخ�صائ�صها واأنواعها ، والعقود التي ترتبط بها اأما الربنامج اخلا�س لهذه املادة فيت�صمن اإختيار 

اأحد مو�صوعات القانون البحري ودرا�صته درا�صة حتليلية معمقة، مثل عقد النقل البحري، حيث يتم درا�صة الحكام 

اإنعقاد العقد  املتعلقة بهذا العقد من حيث بيان ال�صروط الالزمة لإنعقاد العقد ، واأطرافه ، والكيفية التي يتم بها 

والآثار املرتتبة عليه ، ودرا�صة �صند ال�صحن وامل�صئولية التي تقع على عاتق الناقل البحري.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 828 قانون الف�ساء والطريان 
  تتناول هذه املادة درا�صة النظام القانوين للمالحة اجلوية، والنظام القانوين للطائرة، والنظام القانوين ل�صتغالل 

الف�صاء، والنظام القانوين ملرافق املالحة اجلوية. كما تعر�س للنقل التجاري اجلوي،من حيث املفهوم القانوين لعقد 

النقل التجاري. والنظام القانوين للنقل اجلوي  الداخلي، والنظام القانوين للنقل اجلوي الدويل، التامني اجلوي.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 829 قانون التجارة االإلكرتونية يف تعمق 
تتناول هذه املادة درا�صة قانون املعامالت اللكرتونية البحريني رقم 28 ل�صنة 2002 درا�صة معمقة وذلك من خالل 

التعريف مباهية التجارة اللكرتونية والعقود اللكرتونية  والو�صائل امل�صتخدمة يف اإبرام العقود اللكرتونية، وتكوين 

العقود  حماية  واأ�صاليب   ، اللكرتونية  العقود  على  التطبيق  الواجب  والقانون  وقبول،  اإيجاب  من  اللكرتوين  العقد 

اللكرتونية واحلجية القانونية لل�صجالت والتواقيع اللكرتونية.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

LAW 800  الر�سالة 
القانون  املاج�صتري يف  برنامج  كاأ�صا�س يف  الر�صالة  وتعترب هذه  التجاري،  القانون  معتمدًا يف  مو�صوعًا  الطالب  يعد 

وتركز  منظمة،  منهجية  اأ�ص�س  على  القائم  البحثي  والعمل  امل�صتقل  التعلم  لإجراء  للطالب  فر�صة  ويوفر  التجاري، 

م�صكلة  حتديد  ذلك  يف  مبا  املتقدم  الفكري  احلوار  حيث  من  معاجلتها  يجب  التي  املتقدمة  املهارات  على  الر�صالة 
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البحث، ومنهجية البحث، ومراجعة الأدبيات، وحتليل البيانات وال�صتنتاجات والتو�صيات. وتخ�صع الر�صالة النهائية 

للتقييم والتقدمي العام ويتم التقييم بناء على عر�صها بالطريقة املكتوبة وال�صفوية. 

)املتطلب ال�سابق : 18 �ساعة معتمدة( 

وصف المواد االستدراكية 

LAW 111  املدخل اإىل القانون 
ي�صتمل املقرر على ق�صمني رئي�صيني الق�صم الأول نظرية القانون وتناولها من خالل ماهية القانون واأهدافه واأق�صامه 

اأما الق�صم الثاين فهي نظرية احلق وتناولها من خالل التعريف باحلق واأنواعه  وفروعه وم�صادره ونطاق تطبيقه، 

وعنا�صر احلق وم�صادره وحمل احلق وحمايته. 

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

NLAW  211  م�سادر االلتزام 
بالقانون  التعريف  عامة  وتناول يف مقدمة  البحريني،  املدين  القانون  اللتزام يف  بدار�صة م�صادر  املادة  تعني هذه 

فتتناول  الإرادية.   اللتزام  م�صادر  دار�صة  تتناول  ثم  ومن  العامة،  اجتاهاتها  واأ�ص�س  املختلفة  ومو�صوعاته  املدين 

الإرادة  درا�صة  ثم  وانحالله.   واآثاره  وتف�صريه  انعقاده و�صحته  و�صروط  واأركانه  به  التعريف  العقد من حيث  درا�صة 

املنفردة كم�صدر عام لاللتزام، ودار�صة الوعد بجائزة كاأبرز تطبيق لنظرية الإرادة املنفردة.  ثم دار�صة امل�صادر 

غري الإرادية واأهمها على الطالق العمل غري امل�صروع من حيث م�صوؤولية ال�صخ�س عن فعله و/اأو م�صوؤوليته عن فعل 

الغري وم�صوؤوليته النا�صئة عن الأ�صياء، ثم دار�صة الفعل النافع الإثراء بال �صبب كقاعدة عامة وكذلك درا�صة الف�صالة 

ودفع غري امل�صتحق باعتبارها تطبيقات لنظرية الإثراء بال �صبب، واأخريًا درا�صة القانون كم�صدر مبا�صر لاللتزام.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

E مبادئ القانون التجاري  NLAW 221
يتناول هذا املقرر التمهيدي جمموعة وا�صعة من املو�صوعات وامل�صائل ال�صرورية يف القانون التجاري وذلك لفهم طريقة 

وتطويره  ون�صوئه  التجاري  القانون  مبادئ  املو�صوعات  وت�صمل  والتجارية،  الأعمال  تنظيم  لهدف  القانون  ا�صتخدام 

وتعريف القانون التجاري وجماله. ويركز املقرر اأي�صًا على البحث يف ال�صجل التجاري والعناوين وجتنب املناف�صة غري 

القانونية. يتعرف الطالب اأي�صًا على اأنواع خمتلفة من العقود التجارية مع الإ�صارة اىل اأحكامها واأنواعها. 

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(

NLAW 412   قانون املرافعات املدنية والتجارية 
تتناول هذه املادة التعريف بقانون املرافعات املدنية والتجارية وتطوره وم�صادره و�صلته بالقوانني الأخرى، ودرا�صة 

التنظيم الق�صائي من حيث ت�صكيل املحاكم ودرجات التقا�صي ورجال الق�صاء وقواعد الخت�صا�س، ودرا�صة نظرية 

الدعوى واإجراءات التقا�صي اخل�صومة ثم درا�صة الأحكام الق�صائية وطرق الطعن فيها.

)املتطلب ال�سابق : ال يوجد(
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الئحة منح درجة البكالوريوس
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املادة )1(

ت�صمى هذه الالئحة  ))لئحة منح درجة البكالوريو�س(( يف جامعة العلوم التطبيقية، وت�صري على كليات اجلامعة و 

يعمل بها اإعتبارًا من تاريخ اإقرارها، وتطبق على الطلبة املنتظمني امل�صجلني لنيل درجة البكالوريو�س. 

املادة )2(

1.   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املخ�س�سة لها اأدناه اإال اإذا دلت القرينة 
على غري ذلك:

اأ- الرئي�س : رئي�س جامعة العلوم التطبيقية.

ب- املجل�س : جمل�س اجلامعة.

ج- عميد الكلية  : عميد الكلية التي ينتمي اليها الطالب.

د- النظام  الدرا�صي : نظام  ال�صاعات  املعتمدة.

2. نظام  ال�ساعات املعتمدة :
يقوم نظام الدرا�صة على:

اأ-  عدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�صتوى الذي تقرره اجلامعة ك�صرط 
للتخرج يف اأي برنامج من براجمها الأكادميية. 

ب-  حتديد املجالت الدرا�صية التي توزع عليها هذه ال�صاعات املعتمدة ح�صب اأحكام هذه الالئحة مع اإعطاء احلرية 
املر�صد  بتوجيه  لها  وا�صتعداده  اإليها  حلاجته  تقديره  ح�صب  منه،  املطلوبة  املقررات  درا�صة  لختيار  للطالب 

الأكادميي �صمن احلدود الدنيا والعليا من ال�صاعات الدرا�صية امل�صموح باأخذها وفق اخلطة ال�صرت�صادية يف كل 

ف�صل درا�صي.

3. ال�ساعة املعتمدة:
هي  عبارة  عن  �صاعة  درا�صية  ا�صبوعية  نظرية  اأو  ما  يعادلها  من  �صاعات  عملية  خالل  ف�صل  درا�صي  كامل.

4. ال�سنة  اجلامعية:
تتكون  ال�صنة  اجلامعية  من  ف�صلني  درا�صيني  اإلزامّينْي  وف�صل  �صيفي  اإختياري.

5. الف�سل  الدرا�سي :
تكون مدة الف�صل الدرا�صي ل تقل عن 14 )اربعة ع�صر( اأ�صبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�صل ال�صيفي ل 

تقل عن 7 )�صبعة(  اأ�صابيع مبا يف ذلك المتحانات ويحق ملجل�س اجلامعة التغيري يف اآليات هذا العمل وفقًا مل�صتجدات 

الأمور وامل�صلحة العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�صدد ومبا ليتعار�س مع اللوائح والقوانني ال�صادرة عن 

جمل�س التعليم العايل.
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6.  املتطلبات اجلامعية هي:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  اجلامعة  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الإجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة.

7.  متطلبات الكلية هي:
جمموعة املقررات الدرا�صية الجبارية والختيارية التي يدر�صها جميع طلبة الكلية ح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة.

8.  الربنامج هو:
جمموع ال�صاعات املعتمدة التي يحتاج الطالب درا�صتها للح�صول على درجة البكالوريو�س يف  تخ�ص�س معني.

9.  متطلبات الربنامج:
الدرا�صية  اخلطة  وح�صب  الربنامج  طلبة  جميع  يدر�صها  التي  والختيارية  الجبارية  الدرا�صية  املقررات  جمموعة 

املعتمدة يف اجلامعة.

 10.  امل�ستوى الدرا�سي:

يحدد امل�صتوى الدرا�صي للطالب بعدد ال�صاعات التي اجتازها الطالب بنجاح مبوجب اخلطة الدرا�صية.

 11.  املقررات االإختيارية

جمموعة املقررات التي يحق للطالب الإختيار منها من �صمن قائمة  املقررات الإختيارية وح�صب اخلطة الدرا�صية 

املعتمدة يف اجلامعة.

 12.  املقررات االإجبارية 

هي جمموعة املقررات التي يجب على الطالب اجتيازها جميعها وح�صب اخلطة الدرا�صية املعتمدة يف اجلامعة.

 13.  املتطلب ال�سابق 

هو مقرر درا�صي  يجب على الطالب مع مراعاة ماتن�س عليه املادة 8/2 درا�صته واإكماله بنجاح قبل درا�صة املقرر 

الذي ينبني عليه.

 14.  العبء الدرا�سي

جمموع ال�صاعات املعتمدة التي ي�صجلها الطالب خالل الف�صل الدرا�صي.

 15. اخلطة الدرا�سية 

اخلطة  التي  حتدد عدد ال�صاعات  املعتمدة وم�صمونها وتوزيعها اأثناء الدرا�صة من اأجل نيل درجة  البكالوريو�س.

 16. املواظبة

ح�صور املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية املحددة لكل مقرر درا�صي يف اخلطة الدرا�صية.
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 17.  املر�سد االأكادميي

اأحكام  لتطبيق  بعد الطالع على �صجله الكادميي  املقررات  ت�صجيل  الطالب يف  ي�صاعد  الذي  التدري�س   ع�صو هيئة 

اخلطة الدرا�صية وح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة، بحيث يتنا�صب ذلك مع قدرات الطالب وحت�صيله الأكادميي 

يف اجلامعة.

 18.  نتيجة املقرر

هي جمموع عالمات المتحان النهائي واملنت�صف والأعمال الف�صلية، وي�صتثى من ذلك املقررات التي تكون نتيجتها 

)ناجح( اأو )را�صب(.

 19.  املعدل الف�سلي 

هو معدل عالمات املقررات التي در�صها الطالب يف الف�صل الواحد ويحت�صب لأقرب منزلتني  ع�صريتني.

 20.  املعدل الرتاكمي

تاريخ  الدرا�صية حتى  اأو ر�صوبًا، واملقررة يف خطته  الطالب  جناحًا  التي در�صها  املقررات  هو معدل عالمات جميع 

ذلك املعدل، ول حت�صب يف املعدل الرتاكمي عالمات املقررات غري املقررة يف خطة الطالب الدرا�صية ويحت�صب لأقرب 

منزلتني ع�صريتني.

 21.  احلد االأدنى للعالمة

%35)ال�صفر  هو  النهائية  للعالمة  الأدنى  واحلد   ،50% هو  الدرا�صي  املقرر  يف  النجاح  لعالمات  الأدنى  احلد 

اجلامعي( مع مراعاة ان تكون العالمة عددا �صحيحا.

 22.  ك�سف الدرجات

هو ن�صخة من �صجل الطالب الأكادميي يت�صلمه الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح فيه عدد ال�صاعات املعتمدة 

التي در�صها الطالب وعالمة كل مقرر ومعدله الف�صلي والرتاكمي.

 23.  االن�سحاب:

)W(  الإن�صحاب من املقرر ·
يعني اإن�صحاب الطالب من املقرر الدرا�صي يف الفرتة املحددة لذلك ح�صب التقومي اجلامعي.

)WE(  الن�صحاب ال�صطراري ·
يعني ان�صحاب الطالب ا�صطراريا من جميع املقررات الدرا�صية بعد انتهاء الفرتة املحددة لالن�صحاب الر�صمي ل�صباب 

قهرية كاأن تكون دواعي �صحية او تعر�س حلادث �صخ�صي مع ا�صابة او وفاة احد القارب من الدرجة الوىل او الثانية.

)WF(  الن�صحاب الجباري ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال جتاوزه ن�صبة الغياب امل�صموح بها بدون 

عذر ر�صمي.
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)WA(  الن�صحاب الآيل ·
يعني �صحب املقررات الدرا�صية امل�صجلة للطالب يف ف�صل درا�صي معني يف حال عدم ح�صوره لي من حما�صرات املقرر 

خالل الف�صل الدرا�صي.

)CR(  اإلغاء الت�صجيل ·
املخالفات  جلنة  من  قرار  �صدور  حال  يف  معنّي  درا�صي  ف�صل  يف  امل�صجلة  املقررات  يف  الطالب  ت�صجيل  اإلغاء  يعني 

امل�صلكية باإلغاء الت�صجيل.

 24. االإنذار االأكادميي 

 اإنذار الطالب بتدين معدله  الرتاكمي.

 25.  الربامج امل�ست�سافة

الربامج امل�صت�صافة هي برامج اأكادميية من موؤ�ص�صات تعليم عايل من خارج مملكة البحرين ُتطرح يف جامعة العلوم 

التعليم العايل مبملكة البحرين. وتكون هذه الربامج  التطبيقية مبوجب اتفاقيات علمية م�صادق عليها من جمل�س 

املـ�صـّدقة معتمدة من طرف اجلامعة الأّم وال�صاملة على التعديالت مبا يتالءم والحتياجات التعليمية واملهنية ململكة 

البحرين واملنطقة. 

املادة )3(  

يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�صية التي توؤدي اإىل نيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التي تقدمها اأق�صام 

اجلامعة، وذلك بناء على تن�صيب جمال�س  الكليات وجمال�س  الأق�صام الأكادميية املخت�صة واقرتاحات اللجان املخت�صة 

على م�صتوى الكلية واجلامعة، بحيث تكون ال�صاعات املعتمدة للح�صول على الدرجات  العلمية  كما يلي :

1 كلية العلوم الإدارية:
135  �صاعة  معتمدةاأ. البكالوريو�س  يف  املحا�صبة

135  �صاعة  معتمدةب. البكالوريو�س  يف  اإدارة الأعمال
135  �صاعة  معتمدةت. البكالوريو�س  يف  العلوم املالية واملحا�صبة
 135  �صاعة معتمدةث. البكالوريو�س  يف  نظم املعلومات الإدارية

135  �صاعة معتمدةج. البكالوريو�س  يف  العلوم  ال�صيا�صية 
 135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(د.  بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة

135 �صاعة معتمدة )برنامج م�ست�ساف(ذ. بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل

 

2 كلية احلقوق
135 �صاعة  معتمدةالبكالوري�س  يف  احلــقوق 
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3 كلية الآداب  والعلوم
135 �صاعة  معتمدةاأ. البكالوريو�س  يف  علم احلا�صوب

135 �صاعة  معتمدةب. البكالوريو�س  يف  الت�صميم  اجلرافيكي
132 �صاعة  معتمدةج. البكالوريو�س  يف  الت�صميم  الداخلي

4  كلية الهند�صة
150 �صاعة  معتمدة )برنامج م�صت�صاف(اأ. بكالوريو�س  هند�صة مدنية واإن�صاءات

150 �صاعة  معتمدة )برنامج م�صت�صاف(ب. بكالوريو�س  هند�صة الت�صميم املعماري

املادة )4( اخلطط الدرا�سية

ت�صمل اخلطط الدرا�صية يف كل تخ�ص�س مينح درجة البكالوريو�س املقررات التية:

1- متطلبات اجلامعة
عدد ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات اجلامعة  )27(  �ساعة معتمدة، وتنق�سم اإىل:

اأ.  متطلبات اجلامعة الإجبارية: )21( �صاعة معتمدة:

عدد  ال�صاعات  املعتمدةا�صم  املقرررمز املقرر

 ARB1013اللغة العربية
 ENG101(1) 3اللغة الإجنليزية
 ENG102(2) 3اللغة الإجنليزية
 CS104 3مهارات حا�صوب

 HBH1053تاريخ  وح�صارة  البحرين
BA1613مقدمة يف ريادة الأعمال
HR1063حقوق الن�صان

ب.   متطلبات اجلامعة الختيارية )6( �صاعات معتمدة :

يتم اختيارها  بواقع مقرر من املجموعة الأوىل )3 �صاعات معتمدة( ومقرر من املجموعة الثانية )3 �صاعات معتمدة(.

عدد ال�صاعات املتعمدة ا�صم  املقرررمز املقرراملجموعة

ة 
ع

و
م

ج
مل
ا

ىل
و
لأ

ا

ISL1013الثقافة الإ�صالمية
ISL1033الإ�صالم وق�صايا الع�صر
ISL1023الأخالق يف الإ�صالم
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عدد ال�صاعات املتعمدة ا�صم  املقرررمز املقرراملجموعة

ة
ي
ان

لث
 ا

ة 
ع

و
م

ج
مل
ا

SOC1013مدخل اإىل علم الجتماع
MAN1013الإن�صان والبيئة
LIB1013مدخل اإىل علم املكتبات
SPT1013مو�صوعات خا�صة
CS2053 تطبيقات احلا�صوب

 LFS1023تطوير مهارات التفكري والت�صال

ج-   يجوز اإ�صافة  مقررات  اأخرى اأو حذف بع�س املقررات املذكورة بقرار من جمل�س اجلامعة على اأن ي�صكل جمل�س 

للمقرر  تف�صيلي  منهاج  و�صع  تتوىل  اجلامعة  متطلبات  من  املقررات   من   عدد  اأو  مقرر  لكل  جلنة  اجلامعة 

اأواملقررات ح�صب اخلطوط العري�صة التي ي�صعها املجل�س.

2-  متطلبات الكلية
تتكون متطلبات الكلية من جمموعة ال�صاعات املعتمدة التي يقرها جمل�س اجلامعة بناء على تن�صيب من جمل�س الكلية، 

وهي كما يلي:

عدد  ال�صاعات  املعتمدةالكليات

27   �صاعة معتمدةكلية العلوم  الإدارية
12 - 21   �صاعة معتمدةكلية الآداب والعلوم

21   �صاعة معتمدةكلية احلقوق

3-  متطلبات التخ�س�س واملقررات امل�ساندة
ال�صاعات  لها  الكليات، وتخ�ص�س  تن�صيب من جمال�س  بناء على  التي يقرها جمل�س اجلامعة  ال�صاعات  هي جمموع 

املعتمدة موزعة على مقررات اإجبارية واأخرى اختيارية، و�صاعات للتعليم التطبيقي والتدريب امليداين.

املادة )5( �سروط القبول وامتحان حتديد امل�ستوى  للطلبة  اجلدد

1. اأ�س�س القبول يف اجلامعة:
اأ-  ان يكون حا�صال على �صهادة الثانوية امل�صدقة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحرين او مايعادلها 

مبعدل ل يقل عن %60 او مايعادله.

ب- الطلبة احلا�صلون على معدل اقل من %60 ي�صتطيعون الت�صجيل اذا ما ا�صتوفوا احد ال�صروط التالية:

1. الريا�صيون  والفنانون  ممن  ميثلون  اململكة  يف  امل�صاركات  اخلارجية.
2. من  لديهم  خربة  عملية  كافية  ل  تقل  عن  �صنة  بعد  ح�صوله  على  الثانوية  العامة.

3. بالرغم مما ورد اعاله، ملجل�س اجلامعة احلق بالبت بطلبات الطلبة الذين تقل معدلتهم عن 60%.
4. ي�صرتط ال يزيد عدد املقبولني ا�صتنادا لهذا البند )ب( عن %5  من  عدد  الطلبة  املقبولني.  
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مقررات  يجتازوا  ان  العلمية  غري  الثانوية  امل�صارات  من  املقبولني  الطلبة  على  يتوجب  التخ�ص�صات  بع�س  ت.   يف 

ا�صتدراكية.

حتدده  االإجنليزية  اللغة  يف  امل�ستوى  لتحديد  الزامي  الختبار  اجلامعة  يف  املقبولني  الطلبة  جميع  2.  يتقدم 
اجلامعة، و يتم حتديد م�ستويات الطلبة املقبولني يف الربامج كالتايل بحيث يكون على الطالب املقبول درا�سة 

املقرر املدرج ح�سب م�ستواه: 

اأ. الربامج التي تدر�س باللغة االإجنليزية ح�سب اجلدول االتي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىامل�صتوىاملقرر

ENG 097ال�صا�صيElementary0-34
ENG 098املتو�صطIntermediate35-50
ENG 111فوق املتو�صطUpper-Intermediate51-120

ب. الربامج التي تدر�س باللغة العربية ح�سب اجلدول االتي:

العالمة يف امتحان حتديد امل�صتوىال�صماملقرر

ENG 099Remedial Course40-0
ENG 101English 101120-41

 3.  يعفى الطالب  من درا�صة مقررات اللغة الإجنليزية وح�صب التي:

   )ENG 099(   للربامج  التي  تدر�س  باللغة الإجنليزية ومقرر )ENG098( ،)ENG097( ،يعفى من مقرر  ·
للربامج  التي  تدر�س  باللغة  العربية  اذا  ح�صل  على درجة )5(فاكرث  يف  امتحان  IELTS  اأو  450  فاكرث  يف  

 .TOEFL امتحان

·  يقام امتحان م�صتوى اللغة الإجنليزية وب�صورة الزامية  خالل الف�صل الدرا�صي الذي يقبل فيه الطالب ويف حال 
عدم ح�صور الطالب لهذا المتحان تر�صد له عالمة )0( وليجوز تاجيله لف�صول درا�صية اخرى حتت اي ظرف 

اإل مبوافقة جمل�س اجلامعة 

اي من  معادلة  الإجنليزية متى متت  اللغة  م�صتوى  اختبار حتديد  اخرى من  املحولني من جامعات  الطلبة  ·  يعفى 
مقررات اللغة الإجنليزية يف اجلامعة.

املادة )6( ال�ساعات املعتمدة

عملية  جوانب  لها  التي  املقررات  بع�س  ذلك  من  وي�صتثنى  �صاعات  بثالث  مقرر  لكل  املعتمدة  ال�صاعات  1.  حتدد 
اإىل )5(  خم�س  للمقرريف هذه  احلالة  املعتمدة  ال�صاعات  اأن  ي�صل عدد  )خمتربات و غريها(، حيث ميكن  

�صاعات، ويجوز  ملجل�س  اجلامعة  اأن  يحدد عددًا  اأقل  اأو  اأكرث  من ال�صاعات  لبع�س  املقررات  اإذا  كانت  طبيعة  

املقررات  تتطلب  ذلك.
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ال�صاعة  ال�صفية النظرية  يف املحا�صرات الأ�صبوعية هي  اأن   اأ�صا�س  ال�صاعات املعتمدة لكل مقررعلى  2.  حتت�صب 
�صاعة على مدى الف�صل الدرا�صي، اأما �صاعات املخترب اأو التطبيق العملي فيتم تقوميها لكل مقرر على حدة، على 

اأن ل يقل ح�صاب ال�صاعة املعتمدة الواحدة عن �صاعتني تطبيقيتني اأو �صاعتني خمتربيتني.

املادة )7( م�ستويات الدرا�سة

اأربعة  اأ�صا�س  الدرا�صية، على  الواردة يف اخلطة  املقررات  وكذلك  يقدمها كل تخ�ص�س،  التي  املقررات  1.  ت�صنف 
م�صتويات وتثبت املتطلبات ال�صابقة لكل مقرر اإن وجدت، ويعطى كل مقرر رقمًا يدل على م�صتواه، ويذكر اإزاء كل 

مقرر اأي�صا عدد املحا�صرات وعدد �صاعات املخترب الأ�صبوعية، وعدد ال�صاعات املعتمدة.

ال�صنة  الأوىل،  ال�صنة  وهي  م�صتويات  اأربع  اإىل  البكالوريو�س  درجة  لنيل  اجلامعة  يف  امل�صجلون  الطلبة  2.  ي�صنف 
الثانية، ال�صنة الثالثة، وال�صنة الرابعة وح�صب اجتيازهم ل�صاعات اخلطة الدرا�صية بحيث يكون الطالب يف م�صتوى 

ال�صنة الثانية باإجتياز )33( �صاعة معتمدة، وم�صتوى ال�صنة الثالثة باإجتايزه )66( �صاعة وم�صتوى ال�صنة الرابعة 

باإجتيازه )99( �صاعة.

املادة )8( املتطلبات ال�سابقة

1.  ل يجوز للطالب اأن يدر�س مقرر قبل اأن يدر�س متطلبه ال�صابق.

2.  يجوز للطالب اأن يدر�س مقررا ما ومتطلبه يف الف�صل نف�صه اإذا كان تخرجه يتوقف على ذلك، اأو اإذا  كان  را�صبًا  
فيه  �صابقًا.

3.  تعني عبارة درا�صة املتطلب ال�صابق الواردة يف الفقرتني )2،1( من هذه املادة، اأن الطالب قام بت�صجيل املتطلب 
ال�صابق واملواظبة فيه والتقدم لإختباراته واإمتحاناته دون النظر اإىل النجاح فيه اأو عدمه ، ب�صرط الآ تقل عالماته 

النهائية عن 36%.

املادة )9( مدة الدرا�سة

1.  مدة الدرا�صة لنيل �صهادة البكالوريو�س بعبء عادي للطالب العادي اأربع �صنوات جامعية يف التخ�ص�صات املختلفة.
2.  ل يجوز للطالب اأن يح�صل على درجة البكالوريو�س يف مدة اقل من ثالث  �صنوات جامعية.

3.  ل يجوز اأن تزيد املدة التي يق�صيها الطالب م�صجاًل يف الدرا�صة للح�صول على درجة البكالوريو�س  على  ثـمـان 
�صنوات جامعية.

املادة )10( العبء الدرا�سي

البكالوريو�س )12-19(  املنتظم  يف اجلامعة ملرحلة  للطالب  الدرا�صي  للعبء   يكون احلد الدنى واحلد الق�صى  

اثناء  12 �صاعة معتمدة مرة واحده فقط  اقل من  ان ي�صجل  له  الواحد، ويجوز  الدرا�صي  الف�صل  �صاعة معتمدة يف 

درا�صته، كما يجوز للطالب ت�صجيل �صاعات درا�صية اقل من احلد الدنى امل�صار اليه اكرث من مرة على ان يعترب غري 
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الطالب يف اجلامعة  ياأخذ  ان  ويجوز  العلمية  الدرجة  لنيل  ال�صغرى  املدة  ان ليحت�صب ذلك �صمن  �صريطة  منتظم 

�صاعات ا�صافية مبعدل ليزيد عن )21( �صاعة  معتمدة �صريطة ان يفي باحد ال�صرطيني التيني:

- ال يقل املعدل الرتاكمي عن 84%

- ان يكون يف حاجة لدرا�صة )21(  �صاعة معتمدة ليكمل متطلبات التخرج يف ذلك الف�صل الدرا�صي.

املادة )11(  

يجوز للطالب يف ف�صل التخرج اأن ي�صجل اأي عدد من ال�صاعات املعتمدة الالزمة لتخرجه دون النظر اإىل احلد الأدنى 

من العبء الدرا�صي املقرر.

املادة )12(  املواظبة

ت�صرتط مواظبة الطالب على ح�صور كل املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية التي ي�صجل فيها ح�صب ال�صاعات 

املعتمدة لكل مقرريف اخلطة الدرا�صية، ويقوم مدر�س املقرر بت�صجيل الغياب واحل�صور يف نظام معلومات الطلبة.

املادة )13(  الغياب واالأعذار

1.   ل ي�صمح للطالب بالتغيب عن اأكرث من %25 من ال�صاعات املقررة للمادة.
2.  يقوم مدر�س املادة برفع ا�صم كل طالب جتاوزت ن�صبة غيابه عن %15 من جمموع �صاعات املادة اإىل رئي�س الق�صم 

وذلك متهيدًا لتخاذ القرار املنا�صب.

اأو قهري يقبله عميد  ال�صاعات املقررة ملقرر ما دون عذر مر�صي  %25 من جمموع  اأكرث من  3.  اإذا غاب الطالب 
الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعترب عالمته يف تلك املادة احلد الأدنى للعالمة وهي عالمة )35، 

%(، وعليه اإعادة درا�صتها اإذا كانت اإجبارية، ويف جميع الأحوال تدخل هذه النتيجة يف ح�صاب معدل عالمات 
الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�س الإنذار والف�صل من التخ�ص�س ويف املعدل العام اأي�صا.

اإدارة القبول والت�صجيل باأ�صماء الطلبة املحرومني من التقدم  4.  يقوم رئي�س الق�صم بالتن�صيب لعميد الكلية لإبالغ 
لالمتحانات النهائية ب�صبب غيابهم، وتر�صد لهم عالمة احلد الأدنى للمادة.

املادة )14( الغياب

1.   اإذا غاب الطالب اأكرث من %25 من ال�صاعات املقررة ملقرر ما وكان هذا الغياب ب�صبب املر�س اأو لعذر  قهري 
يقبله عميد الكلية يعترب )من�صحب  Withdrawal( بدرجة )W( من تلك املادة وتطبق عليه اأحكام الن�صحاب 

ويبلغ عميد الكلية اإدارة القبول والت�صجيل قراره بذلك وتثبت مالحظة )من�صحب  Withdrawal( اإزاء تلك املادة 

اأو اجلامعة يف الن�صاطات الر�صمية في�صمح لهم  اأما الطلبة الذين ميثلون اململكة  يف ال�صجل الأكادميي للطالب، 

بالتغيب بن�صبة ل تتجاوز 30%.

2.   ي�صرتط يف العذر املر�صي اأن يكون ب�صهادة �صادرة عن جهة طبية معتمدة، وان تقدم هذه ال�صهادة اإىل عميد الكلية 
خالل مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة.
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املادة )15( االمتحانات

1.   كل من يتغيب عن المتحان النهائي دون عذر يقبله عميد الكلية تعترب عالمته يف ذلك المتحان )�صفرًا(.

2.   تعتمد الأجازات املر�صية  )خمتومة(  للطالب لالأمرا�س خارج  امل�صت�صفى وباإجازة مر�صية اأق�صاها خم�صة اأيام 
خالل يومي عمل من زوال العذر، اأما املعاجلة داخل امل�صت�صفى املعتمد خالل اأربعة اأيام عمل من زوال العذر.

3.   كل من يتغيب عن المتحان النهائي بعذر يقبله عميد الكلية، فاإن عميد الكلية يبلغ قـراره  بك�صف  ر�صمي اىل 
اإدارة القبول والت�صــجيل لر�صد عالمـة )غري مكتمل   Incomplete( حيث يقوم مدر�س  املقرر  باجراء امتحان 

معو�س للطالب يف ال�صبوعني الوليني  من  الف�صل  الذي  يليه اذا مل يكن هذا الف�صل موؤجال وي�صتثنى من ذلك 

الف�صل الدرا�صي ال�صيفي باعتباره ف�صال درا�صيا اختياريا للطالب وبخالفه  ي�صقط حق  الطالب  يف  المتحان، 

ويو�صع له �صفر يف ذلك المتحان.  

4.   يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن المتحان النهائي بعذر معتمد  ملقرر  ما  من�صحبًا  اإذا كانت عالماته يف 
اختبارات اأعمال الف�صل مبجموعها  ناجحة، ومل يتقدم لالمتحان التكميلي خالل املدة املحددة لذلك يف الفقرة 

)3( اأعاله، �صريطة اأن ل يكون  قد تغيب عن موعد المتحان التكميلي املحدد من قبل الق�صم دون عذر يقبله 

العميد.

املادة )16( و�سف املقررات

يعد ع�صو هيئة التدري�س و�صفا للمقرر الذي يدر�صه يت�صمن طبيعة  املقرر  واأهدافه والربنامج الزمني له ومتطلباته 

وحتديد مواعيد المتحانات وكيفية تقييم عالمة الطالب وقائمة باملراجع والقراءات املطلوبة منه على ان يعتمد من 

قبل جمل�س الق�صم.

املادة )17( العالمات 

1.   العالمة النهائية لكل مقرر هي جمموع عالمة المتحان النهائي وعالمات الأعمال الف�صلية.

2.   ت�صمل الأعمال الف�صلية للمقرر ما يلي:

اأ-  الختبارات ال�صفوية اأو التحريرية، التقارير، البحوث ، املناق�صات اجلماعية والعرو�س التقدميية واأعمال امل�صاركة 

وتخ�ص�س لها %20 من العالمة الإجمالية للمقرر.

ب- اختبار منت�صف الف�صل التحريري ويخ�ص�س له %30 من العالمة الجمالية للمقرر.

3.   يعقد المتحان النهائي لكل مقرر  يف نهاية الف�صل، ويخ�ص�س له %50 من العالمة النهائية، ويكون المتحان 
حتريريًا و�صاماًل للمقرر، ويجوز اأن ي�صمل المتحان النهائي امتحانات عملية اأو�صفوية اأو تقريرًا، ويحدد جمل�س 

الكلية بناء على تو�صية من الق�صم املخت�س، الن�صبة التي تخ�ص�س لها من عالمة المتحان النهائي، على اأن يعلن 

ذلك للطلبة يف بداية الف�صل الدرا�صي.

4.   يكون توزيع العالمات للمواد العملية اأو تلك التي ت�صمل جزءًا عمليًا، بقرار من جمل�س الكلية، بناًء على تن�صيب 
من جمل�س الق�صم املخت�س.
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5.   يجوز اعادة توزيع العالمات النهائية والف�صلية والعمال بتو�صية من جمل�س الكلية بناء على تن�صيب من جمل�س 
الق�صم وم�صادقة جمل�س اجلامعة.

6.   يجري احت�صاب العالمات وت�صجيلها لكل  مقرر  بالن�صبة املئوية مع بيان عدد �صاعاتها املعتمدة.
7. حتت�صب العالمة النهائية لكل مقرر من مائة لأقرب رقم �صحيح.

املادة )18(  االأ�سئلة  االإمتحانية

يلتزم ع�صو هيئة التدري�س ال�صرية الالزمة لأ�صئلته بالتن�صيق مع رئي�س ق�صمه وعميد كليته، ويتحمل م�صوؤوليتها كاملة 

من حيث الإ�صراف والطباعة والن�صخ والتغليف واحلفظ.

املادة )19(    

مدر�س املقرر م�صئول عن تدقيق ح�صور الطلبة لالمتحان وت�صحيح الأوراق اخلا�صة به.

املادة )20(    

مدر�س املقرر م�صوؤول عن ر�صد العالمات يف نظام معلومات الطلبة  ب�صكل �صحيح ونهائي .

املادة )21(    

1.   ت�صنف عالمات املقررات التي يح�صل عليها الطالب وفق اجلدول التايل:
الرمز بالإجنليزيةالتقديرالعالمة

Aممتاز90- %100
Bجيد جدًا80- %89
Cجيد70- %79
Dمقبول60- %69
E�صعيف50- %59

Fرا�صبدون الـ  %50

2.   ت�صنف املعدلت  الف�صلية  والرتاكمية  التي  ح�صل  عليها  الطالب   وفق اجلدول التايل:
التقديرالعالمة

ممتاز  مع  مرتبة  ال�صرف92- %100

ممتـــاًز84 - اأقل من  %92

جيد  جدًا76 - اأقل من  %84

جـــيد68 - اأقل من  %76

مقبـــول60 - اأقل من  %68
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املادة )22( ح�ساب املعدالت الف�سلية والرتاكمية

1.   يجري احت�صاب اأي من املعدلت الف�صلية والرتاكمية ب�صرب الن�صبة املئوية لكل مقرر بعدد ال�صاعات املعتمدة لكل 
مقرر تدخل يف املعدل وق�صمة جمموع حوا�صل ال�صرب الناجتة على جمموع عدد ال�صاعات.

2.  يف حالة ر�صوب الطالب تثبت عالمة الر�صوب  كما وردت من مدر�س املقرر اإذا كانت %35 فما فوق، وحتول كل 
عالمة دون ذلك اإىل 35%.

3.  تثبت جميع املقررات التي يدر�صها الطالب يف �صجله الدرا�صي.

املادة )23( التظلمات

1.  يجوز للطالب اأن يطلب مراجعة عالمته يف المتحان النهائي لأي  مقرر خالل مدة اأق�صاها )10( ع�صرة  اأيام 
من تاريخ اإعالن النتائج، وللعميد يف هذه احلالة اأن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطاأ يف جمع العالمات اأو نقلها،  

اأو  وجود اإجابات غري م�صححة، وذلك عن طريق جلنة ي�صكلها عميد الكلية من اع�صاء هيئة التدري�س لتدقيق 

التظلمات على ان ليكون مدر�س املقرر  اأحد اع�صائها.

2.  يدفع الطالب ر�صمًا وقدره 10 ) ع�صرة( دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة اأية عالمة من عالماته النهائية.

3.  يحق للطالب رفع طلب يتظلم فيه من نتيجة اأي مقرر. وتتم العملية وفق اخلطوات التالية:

اأ-  يتقدم الطالب اإىل اإدارة القبول والت�صجيل بطلب تظلم خالل )10( ع�صرة  اأيام من اإعالن النتيجة لإعادة النظر 

يف نتيجة املقرر والدرجة التي ح�صل عليها. ويدفع مبلغ )10( ع�صرة دنانري بحرينية -  ت�صرتجع يف حالة تغيري 

الدرجة ل�صالح الطالب. 

اأع�صاء هيئة التدري�س ملراجعة نتائج  ب-  ي�صكل رئي�س الق�صم الأكادميي جلنة خا�صة مكونة من ع�صوين اثنني من 

الأعمال الف�صلية واإعادة ت�صحيح الورقة النهائية لالمتحان على األ يكون اأ�صتاذ املقرر املعني ع�صوا فيها فاإن مل 

يتفقا على نف�س النتيجة  حتول  اإىل ع�صو ثالث يرجح اأحدهما. 

ج- تعتمد اللجنة يف اإعادة الت�صحيح توزيع الدرجات املقدم من مدر�س املقرر. 

د- ترفع اللجنة تقريرها اإىل رئي�س الق�صم الأكادميي خالل اأ�صبوع من ت�صكيلها. 

هـ-  يف حالة تغري الدرجة بناء على تقرير اللجنة يتم اعتمادها من قبل رئي�س الق�صم الأكادميي وعميد الكلية املعنيني 

ثم ي�صلم التقرير اإىل اإدارة القبول والت�صجيل لر�صد الدرجة املعدلة قبل انتهاء فرتة ال�صحب والإ�صافة للف�صل 

الدرا�صي التايل. 

و- تقوم اإدارة القبول والت�صجيل بتبليغ الطالب املتظلم بالنتيجة. 

ز-  ل يحق للطالب اإعادة طلب التظلم من درجة املقرر الذي مت النظر فيه من قبل الق�صم الأكادميي بناًء على تظلم 

�صابق،  ويعترب قرار التظلم الأول نهائيًا. 
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املادة )24( االن�سحاب من املقررات واإ�سافتها

1 ي�صمح للطالب بالن�صحاب من مقررات �صجل لها واإ�صافة مقررات جديدة خالل خم�صة اأيام عمل من بدء كل من 
الف�صلني الدرا�صيني الأول والثاين،  وخالل  ثالثة اأيام عمل من بدء الف�صل ال�صيفي،  ول تثبت املقررات التي ان�صحب 

منها يف تلك الفرتة يف �صجله الأكادميي.

2  مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة ي�صمح للطالب بالن�صحاب من درا�صة مقرر خالل ثـمانية اأ�صابيع 
من بدء كل من الف�صلني الأول والثاين، وخالل اأربعة اأ�صابيع من بدء الف�صل ال�صيفي، على اأن ل يكون الطالب قد 

جتاوز ن�صبة الغياب امل�صموح بها دون عذر مقبول ومعتمد،  ويف هذه احلالة  يثبت  املقرر  يف �صجل الطالب واإزاءها 

مالحظة )من�صحب W(، ول يدخل هذا املقرر يف عدد ال�صاعات التي در�صها من حيث النجاح والر�صوب ومتطلبات 

اأن يثبت نتيجة الطالب يف ك�صف  التخرج، واإذا مل ين�صحب الطالب خالل املدة املذكورة فعلى ع�صو هيئة التدري�س 

العالمات، ول يجوز نتيجة لهذا الن�صحاب ان يقل عدد ال�صاعات امل�صجل بها عن احلد الأدنى للعبء الدرا�صي امل�صموح 

به وفق هذه الالئحة اإل يف احلالت اخلا�صة التي ن�صت عليها.

املادة )25(  االن�سحاب من املواد واإكمالها

1. يف حالة ان�صحاب الطالب من  مقرر  ما ت�صجل له مالحظة )من�صحب W( اإزاء ذلك املقرر.
2.  ت�صجل مالحظة )غري مكتمل Incomplete (  اإزاء املقرر  الذي مل يكمل الطالب متطلباته اأو تغيب عن المتحان 

النهائي بعذر مقبول.

3.  اإذا ح�صل الطالب على نتيجة )غري مكتمل  Incomplete( يف بع�س  املقررات  فيتم احت�صاب معدلته عندما 
تكتمل عالمات املقررات   وتعترب  املعدلت  ذات  اأثر  رجعي من  تاريخ  ح�صول  الطالب  على  نتيجة )غري مكتمل( 

من حيث الإنذار الأكادميي اأو الف�صل. الف�صل.

املادة )26( الئحة ال�سرف

1.  ي�صدر الرئي�س ا�صماء الطلبة املدرجني على لئحة �صرف اجلامعة ف�صليًا،  وتت�صمن اأ�صماء  الطلبة  الذين  ح�صلوا  
على  معدلت  ف�صلية  مقدارها  %92  فاأكرث  من  بني امل�صجلني على لوائح �صرف  الكليات، وتكرمهم  اجلامعة  

بالطريقة  التي  تراها منا�صبة.

2.  ي�صع العميد ا�صم الطالب الذي يح�صل على معدل ف�صلي مقداره %85 فاأكرث على لئحة �صرف الكلية، ويثبت 
ذلك يف �صجله الأكادميي،  �صريطة  اأن  ل  يقل  عبوؤه الدرا�صي  عن  )12( �صاعة  معتمدة.

3.  تطبق لئحة ال�صرف للطلبة املتفوقني يف جامعة العلوم التطبيقية على الطلبة املدرجني يف الفقرات 2،1 اعـــاله.

املادة )27( االإنذار والف�سل االأكادميي

1.  يوجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب اإذا انخف�س معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج 
الأكادميي يف نهاية اأي ف�صل درا�صي با�صتثناء ف�صل قبول الطالب و ف�صل تغيري التخ�ص�س )اإن وجد( وكذلك 

الف�صل ال�صيفي، وتقوم اإدارة القبول والت�صجيل باإ�صعار الطالب بالطريقة التي تراها منا�صبة.
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2.  على الطالب املنذر اأكادمييا اأن يزيل الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة يف مدة اأق�صاها  ثالثة ف�صول 
درا�صية اعتيادية بعد الف�صل الذي و�صع ب�صبب نتائجه حتت املراقبة.

3.  اإذا وجه الإنذار الأكادميي اإىل الطالب ثم متكن من رفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب، زال اأثر 
ذلك الإنذار، فاإذا انخف�س معدله الرتاكمي يف مرحلة لحقة وجه اإليه اإنذار اأكادميي جديد م�صتقل عن الإنذار 

اأو الإنذارات ال�صابقة.

4.  ل يجوز للطالب الذي وجه اإليه الإنذار الأكادميي ت�صجيل اأكرث من اأربعة مقررات درا�صية ) 12 ( �صاعة معتمدة 
يف الف�صل الدرا�صي ال بتو�صية من املر�صد الكادميي ورئي�س الق�صم الأكادميي.

5.  ل ي�صمح للطالب الذي مت اإنذاره اأكادمييًا امل�صاركة يف اي من الن�صاطات الالمنهجية التي تقام يف اجلامعة.

6.  ل ُيحت�صب الف�صل الدرا�صي ال�صيفي لأغرا�س الإنذار والف�صل الأكادميي، ولكن ُيلغى الإنذار عن الطالب 
اإذا ارتفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى املطلوب للتخرج يف الربنامج الأكادميي بنتيجة الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي.

7.  اإذا مل يتمكن الطالب من اإزالة الأ�صباب التي اأدت اإىل و�صعه حتت املراقبة مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة 
يف�صل من برناجمه الأكادميي ويحق له النتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر.

8.  ي�صتثنى من الف�صل كل طالب اأمت بنجاح ما ن�صبته )%75( من ال�صاعات املعتمدة  للربنامج الأكادميي ، كما 
ي�صتثنى من الف�صل الطالب الذي ح�صل على معدل تراكمي يقع بني %59.5 و %59.9 يف نهاية الف�صل الثالث 

لالنذار الأكادميي ويف كال احلالتني يبقى الطالب حتت الإنذار الأكادميي حتى يتمكن من رفع معدله الرتاكمي 

اإىل احلد الأدنى املطلوب للتخرج ويف�صل فقط عند ا�صتنفاذه للمدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف 

اجلامعة.

9.  ُيف�صل من اجلامعة كل طالب ف�صل من برناجمه الأكادميي وتقدم بطلب انتقال اإىل برنامج اأكادميي اآخر  ومل 
يتم قبوله فيه.

10.  ل يجوز للطالب النتقال اإىل برنامج اأكادميي �صبق اأن ُف�صل منه.

11.  بالرغم مما �صبق، يف�صل من اجلامعة كل طالب ا�صتنفد املدة الق�صوى املن�صو�س عليها بالبقاء يف اجلامعة.

املادة )28(  اإعادة درا�سة املقررات

1.  على الطالب اإعادة درا�صة اأي مقرر اإجباري ر�صب  فيه، واإذا كان الر�صوب يف مقرر اختياري فيجوز للطالب 
درا�صة مقرراآخرح�صب  اخلطة  الدرا�صية  والإمكانيات  املتوافرة، كما يجوز للطالب اإعادة درا�صة اأي  

مقررح�صل  فيه على عالمة دون  الـ )%65) لرفع معدله الرتاكمي. ويف كل احلالت  الواردة  حت�صب  للطالب  

العالمة  العلى ول تدخل  العالمة القل يف ح�صاب املعدل الرتاكمي.



72

2.  يف  حالة  اإعادة  الطالب  لدرا�صة  مقررما  ب�صبب  ر�صوبه  اأو  لأي  �صبب  اآخر  فاإن �صاعات  ذلك  املقرر  تدخل  يف  
ح�صاب  عدد  ال�صاعات  املطلوبة  للتخرج  مرة  واحدة  فقط.

3.  يف حالة درا�صة الطالب ملقررات اأكرث من  املقررات  الختيارية  مبوجب  اخلطة الدرا�صية  فتح�صب  له  املقررات  
التي  ح�صل  فيها  على  اأعلى  العالمات،  ومبا  ل  يتعار�س  مع  الفقرتني ال�صابقتني.

املادة )29(  تاأجيل الدرا�صة والنقطاع عنها والن�صحاب من اجلامعة

1.  للطالب اأن يتقدم بطلب لتاأجيل  درا�صته  خالل  الف�صل  الدرا�صي  الذي  يود تاأجيله  اإذا  توافرت  لديه  اأ�صباب  
تقتنع  بها  اجلهة  املخت�صة  باملوافقة  على  التاأجيل وذلك  وفقًا  ملا   ياتي:

اأ. عميد الكلية:  اإذا كان التاأجيل املطلوب  ملدة  ف�صل  درا�صي  واحد  ول يتجاوز  اأربعة  ف�صول  �صواء  كانت  مت�صلة  

اأم  منف�صلة.

ب. جمل�س الكلية:  اإذا كان التاأجيل املطلوب  ملدة  تتجاوز  اأربعة  ف�صول  ول  تزيد  عن  �صتة  ف�صول  �صواء  اأكانت  

مت�صلة  اأم  منف�صلة.

2.  ل يجوز تاأجيل الدرا�صة او الن�صحاب من املقررات الدرا�صية للطالب اجلديد اأو املنتقل من جامعة اخرى اأو املنتقل 
ف�صل  احت�صاب  دون  بالربنامج  التحاقه  على  درا�صي  ف�صل  م�صي  بعد  اإل  اجلامعة  داخل  اآخر  اإىل  برنامج  من 

املقررات الإ�صتدراكية للربنامج.

3.  حت�صب  مدة  التاأجيل  من  احلد  الأعلى  للمدة  امل�صموح  بها  للح�صول  على  درجة البكالوريو�س. 

املادة )30(  االإنتظام/  اإعادة  القيد/  الغياب  واالإن�سحاب  من  املقررات

1.  اإذا مل ي�صجل الطالب املنتظم يف اجلامعة لف�صل درا�صي اأو اأكرث ومل يح�صل على موافقة خطية من العميد املعني 
بتاأجيل درا�صته لهذه املدة  يفقد  مقعده  يف  اجلامعة.

2.  ملجل�س اجلامعة املوافقة على اإعادة ت�صجيل الطالب املنتظم )اعادة قيد( اإذا قدم عذرًا يقبله املجل�س، واإذا عاد 
الطالب اإىل تخ�ص�صه ال�صابق يحتفظ ب�صجله الأكادميي كاماًل على ان لتتجاوز فرتة انقطاعه عن اربعة �صنوات 

جامعية مع الخذ بعني العتبار ان الطالب �صينهي متطلبات التخرج �صمن املدة املحددة من هذه الالئحة وذلك 

ب�صبب احت�صاب فرتة النقطاع من �صمن احلد العلى ل�صنوات التخرج.

3.  ملجل�س  اجلامعة  بناًء على  تو�صية  جمل�س  الكلية  واإدارة  القبول  والت�صجيل  حتديد  اخلطة  الدرا�صية  التي  
�صوف  تطبق  على  الطالب  الذي  متت املوافقة على اعادته  اإىل  الدرا�صة  بعد  فقدان  مقعده  مع  مراعاة  اجلانب  

الأكادميي  والعلمي  للخريج.

4.  يعد الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعذر عن )%25( من ال�صاعات املقررة  ملقررات الف�صل من�صحبًا من 
الف�صل ويثبت يف �صجله مالحظة  من�صحب )W( وتعترب درا�صته يف ذلك الف�صل موؤجله.
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وبعد  الف�صل  لذلك  �صجلها  التي  املقررات   بالن�صحاب من جميع  الكلية  لعميد  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز     .5
موافقة العميد على ذلك تعترب درا�صته يف ذلك الف�صل  موؤجلة وعلى الطالب اأن يتقدم مبثل هذا الطلب قبل موعد 

المتحانات النهائية باأربع اأ�صابيع على الأقل.

املادة )31( االإنتقال من برنامج اإىل اآخــــر

1.   يجوز انتقال الطالب من برنامج اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا توافر له �صاغر يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه،  
وان يكون معدل عالماته يف ال�صهادة الثانوية يوؤهله للقبول يف الربنامج الذي يرغب يف النتقال اإليه �صنة ح�صوله 

على ال�صهادة الثانوية اأو �صنة النتقال.

2.   عند انتقال الطالب اإىل برنامج اآخر يحق له احت�صاب اأي مقرر يختاره من املقررات التي جنح بها يف الربنامج 
املقررات يف  وتدخل عالمات هذه   اإليه،  املنتقل  للربنامج  الدرا�صية  وتكون �صمن مقررات اخلطة  املنتقل منه، 

معدل الطالب الف�صلي والرتاكمي.

3.   حتت�صب كل )15( �صاعة معتمدة متت اإختيارها وفقًا للفقرة ال�صابقة ف�صاًل درا�صيًا واحدًا.
4.   تقدم طلبات النتقال اإىل مدير القبول والت�صجيل وفق النماذج املقررة.

5.   يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�صتجد، وذلك لغايات التاأجيل والإنذار والف�صل  من   الربنامج.

املادة )32 (  الطالب الزائر 

لدرا�صة مقررات  التطبيقية  العلوم  موؤقتة يف جامعة  ب�صفة  ينتظم  ولكنه  الأ�صلية  منتظم يف جامعته  1.  هو طالب 
حمددة يف ف�صل درا�صي معني، وبعد انتهاء هذا الف�صل ل تلتزم اجلامعة بقبوله اأو حتويله يف اأي برنامج اأكادميي. 

وتكون �صروط التعامل مع الطالب الزائر كالتي:

اأ. اأن يكون طالبًا منتظمًا من الناحية الدرا�صية يف جامعته  التي  يدر�س  فيها.

ب.  اأن  يكون  الطالب  الزائر  يدر�س  يف  جامعة  معرتف  بها  ح�صب  اأنظمة  ولوائح  جمل�س  التعليم  العايل  البحريني.

ث.  اأن يتم تر�صيحه من قبل جامعته الأ�صلية لدرا�صة مقررات حمددة، وتر�صل نتائجه يف نهاية الف�صل الدرا�صي اإىل 

اجلهة املخت�صة يف تلك اجلامعة.

ح. اأن يتوفر مقعد �صاغر يف املقررات التي يتقدم الطالب الزائر لدرا�صتها.

هـ.  يتم ت�صجيل الطلبة الزائرين بعد النتهاء من عمليات الت�صجيل وال�صحب والإ�صافة وذلك يف املقررات التي تتوافر 

فيها مقاعد �صاغرة.

اللجنة الوطنية  اأخرى معرتف بها من قبل  يتوجب على الطلبة الراغبني يف الدرا�صة كطلبة زائرين يف جامعة   .2
ملعادلة ال�صهادات بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين، احل�صول على موافقة م�صبقة على ذلك من اإدارة القبول 

والت�صجيل يف اجلامعة باملقررات التي يرغب الطالب بدرا�صتها بناءا على تو�صية الق�صم الكادميي املخت�س.  وتتطلب 

املوافقة تقدمي طلب الدرا�صة يف جامعة اأخرى م�صفوعًا بالوثائق ادناه :
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اأ.  تو�صيف حمتويات املقرر املطلوب درا�صته معتمدًا من اجلهة املخت�صة يف اجلامعة اخلارجية، وتقدميه اإىل الق�صم 

الأكادميي املعني وفقا لل�صوابط التي اأقرها جمل�س اجلامعة. 

ب.  احل�صول على خطاب من مدير القبول والت�صجيل يف اجلامعة موجه اإىل اجلهة املخت�صة يف اجلامعة امل�صت�صيفة 

يف هذا ال�صاأن. 

ج .   تقيد املقررات التي يدر�صها طالب اجلامعة يف جامعة اأخرى وفق �صروط الفقرة ال�صابقة بناجح اإن كان ناجح فيها 

بعالمة ل تقل عن 70%.

املادة )33(  

اإذا كانت درجة البكالوريو�س الأوىل من نف�س اجلامعة التي يرغب الطالب احل�صول على درجة بكالوريو�س منها يف 

برنامج اآخر ل يجوز للجامعة ان تعفي الطالب من اأّي من متطلبات اجلامعة اأو متطلبات الكلية.  

املادة )34( االإنتقال من اجلامعات االأخرى

يجوز انتقال الطلبة اإىل اجلامعة يف حالة وجود �صواغر لهم على اأن تقدم طلبات الإنتقال اإىل اإدارة القبول والت�صجيل 

وفق املواعيد املُعلن عنها يف كل ف�صل درا�صي، وح�صب ال�صروط الآتية : 

1.  ا�صتيفاء �صروط القبول يف اجلامعة، وان يكون معدله يف الثانوية العامة اأو ما يعادلها مقبول يف  الربنامج املنتقل 
اإليه �صنة ح�صوله على الثانوية العامة اأو �صنة ت�صجيله يف اجلامعة.

2.  اأن يكون الطالب منتقاًل من جامعة اأو كلية جامعية اأو اأحدى موؤ�ص�صات التعليم العايل املعرتف بها من قبل اللجنة 
الوطنية ملعادلة ال�صهادات بوزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.  وحت�صب للطالب  املقررات  التي جنح فيها 

وتكون �صمن خطته الدرا�صية املقررة يف جامعة العلوم التطبيقية وان تكون ال�صاعات املعتمدة  للمقرر  املحت�صبة 

يف اجلامعة املنتقل منها ل تقل عن ال�صاعات املعتمدة  للمقرر  يف جامعة العلوم التطبيقية.

3. اأن تكون درا�صته ال�صابقة منتظمة يف اجلامعة، وان يقدم ما يثبت ذلك.

4. اأن ل يكون الطالب مف�صوًل ف�صاًل تاأديبيًا من اجلامعة التي در�س فيها مبا�صرة قبل طلب النتقال.

5. حتت�صب كل )15(  �صاعة معتمدة متت معادلتها للطالب املنتقل ف�صاًل درا�صيًا واحدا على اأن ل حتت�صب عالمات 
املقررات يف املعدل الف�صلي والرتاكمي.

املادة )35( االإلتحاق باجلامعة من جديد

1.  اإذا رغب الطالب املن�صحب من اجلامعة اللتحاق ثانية باجلامعة فعليه اأن يتقدم بطلب التحاق كطالب م�صتجد 
ويف حالة قبوله يتم تطبيق املادة 37 اخلا�صة مبعادلة املقررات عليه. 

2.  ليجوز احت�صاب ال�صجل الأكادميي للطالب لإغرا�س موا�صلة درا�صته يف اجلامعة اإذا انقطع عن الدرا�صة  لأكرث 
من اأربع �صنوات.

3. ويف كل الأحوال على الطالب اأن يدر�س يف جامعة العلوم التطبيقية ما ل يقل عن 3/1 عدد ال�صاعات املعتمدة.
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املادة )36(  متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س

متنح  الدرجة  اجلامعية الأوىل )البكالوريو�س( للطلبة من قبل جمل�س اجلامعة بعد اإمتام املتطلبات التالية:

1.  النجاح يف جميع املقررات املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�صية.

2.  احل�صول على معدل تراكمي ل يقل عن )60%(.

3.  م�صي احلد الأدنى للمدة املطلوبة على الدرجة، وعدم جتاوز احلد الأعلى ح�صبما ورد يف املادة  )9(  من هذه 
الالئحة. 

املادة )37( معادلة املقررات 

ُي�صرتط ملعادلة املقررات يف حالة انتقال الطالب من موؤ�ص�صة تعليم عال اإىل جامعة العلوم التطبيقية: 

الوىل  اجلامعية  الدرجة  متطلبات  من  ال�صاعات(  عدد  )ثلثي   66% عن  املعادلة  ال�صاعات  عدد  يزيد  1.  ال 
مبقدار   اأدنى   بحد  كاملني  درا�صيني  ف�صلني  اجلامعة  يف  للح�صور  الأدنى  احلد  يكون  بحيث  )البكالوريو�س(،  

.)C( على ان ل يتم احت�صاب املقررات التي يقل تقديرها عن درجة ) ثالثني �صاعة  معتمدة )30 �صاعة معتمدة

2.  األ يقل عدد �صاعات املقرر املطلوب معادلته عن عدد ال�صاعات  للمقرر املعادل  يف اخلطة الدرا�صية يف اجلامعة.

3.  األ يعادل املقرر باكرث من مقرر واحد.

4.   اإثبات جناح الطالب للمقرر املراد معادلته بك�صف درجات اأ�صلي وم�صدق.

العلمية  للدرجة  م�صبقا(  الطالب  عليها  )ح�صل  م�صابهة  علمية  درجات  من  درا�صية  مقررات  معادلة  يجوز  ل     .5
احلالية التي مّت قبول الطالب فيها.

املادة )38(  منح  �سهادة  التخرج

متنح �صهادات التخرج عند ا�صتحقاقها يف نهاية كل ف�صل.

املادة )39(   

1.  اإذا توقف احتمال تخرج الطالب على مقرر واحد اإجباري اأو اإثنني وكان هذا املقرر اأو هذين املقررين غري مطروح 
اأو متعار�صني مع  اأو كانا مطروحني ومتعار�صا  اأو كان مطروحا  اأو غري مطروحني يف الف�صل الذي يتخرج فيه، 

مقرر اإجباري اأخر اأو �صبق للطالب اإن ر�صب فيه اأو ر�صب فيهما مرتني على الأقل،  فللعميد بعد اخذ راأي رئي�س 

الق�صم اأن يوافق على اأن يدر�س الطالب مقررا  اآخرا اأو مقررين  بديال  عنه اأو بديلني عنهما يكون اأو يكونا من  

نف�س  املجال  املعريف  ومن نف�س امل�صتوى الدرا�صي له اأو لهما اأو  اأعلى  منه اأو منهما  على ان تعلم اإدارة القبول 

والت�صجيل بذلك.

اأو ت�صجيلهما ل�صبب  اإثنني  ومل يتمكن من ت�صجيله  اأو  2.  اإذا توقف احتمال تخرج طالب على مقرر واحد اختياري 
خارج عن اإرادته فللعميد بتن�صيب من رئي�س الق�صم اأن يوافق على ا�صتبداله اأو ا�صتبدالهما مبقرر اأو مقررين اآخر 
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اأو اآخرين منا�صب اأو منا�صبني  من  مقررات  الكلية  اأو  اأي  كلية  اأخرى مع مراعاة امل�صتوى، على اأن  تعلم اإدارة 

القبول والت�صجيل بذلك.

3.  ويف كل الأحوال �صواء تعلق الأمر مبواد اإجبارية و/ اأو اختيارية يجب ان ليزيد عدد املقررات البديلة عن مقررين.

4.  اإذا  مل  ي�صتطع  الطالب  ت�صجيل  مقرر  اإجباري  اأو  اإختياري  ب�صبب  عدم  طرحه  اأو  تعار�صه  يجوز  له  اأن  ي�صجل  
مقرر  مكافئ  له  متامًا  من  حيث  الو�صف  وامل�صمون  اإذا  تعددت  اخلطط  املطبقة  يف  الربنامج وذلك بتن�صيب  

من  رئي�س  الق�صم  وموافقة  من  العميد.  

املادة )40(  

1.  رئي�س  الق�صم املخت�س واملر�صد الكادميي م�صوؤولني عن متابعة  و�صع الطالب الأكادميي بالتن�صيق مع اإدارة القبول 
والت�صجيل والتحقق من ا�صتيفائه �صروط التخرج.

2.  على الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية ف�صل ما اأن يقوم بتعبئة منوذج خا�س لدى الق�صم املخت�س خالل الف�صل 
الذي ي�صبق الف�صل املتوقع تخرجه  فيه بالتن�صيق مع اإدارة القبول والت�صجيل، وذلك كي يت�صنى معاجلة اأي خطاأ 

يف تطبيق  اخلطة.

املادة )41(   

على الطالب اأن يح�صل على براءة ذمة من اجلامعة ل�صتكمال اإجراءات تخرجه.

املادة )42(    

ل يجوز لأي طالب الحتجاج بعدم علمه بهذه الالئحة، اأو بعدم اإطالعه على الن�صرات ال�صادرة عن اجلامعة، اأو على 

ما ن�صر على لوحة اإعالناتها فيما يتعلق بها.

املادة )43(  

حتمل درجة البكالوريو�س تاريخ ا�صتحقاقها.

املادة )44(  الر�سوم اجلامعية

1.  يدفع الطالب جميع الر�سوم والتاأمينات امل�ستحقة عليه فور ت�سجيله للمقررات الأي ف�سل، وال يعترب ت�سجيل 
والتامينات  الر�سوم  تعديل  يف  احلق  وللجامعة  كاملة،  والتاأمينات  الر�سوم  ا�ستيفاء  بعد  اإال  مثبتاً  الطالب 

امل�ستحقة ح�سب ما تراه منا�سبا بعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية.

2.  يح�سل  الطالب املقبول من الدرا�سة الثانوية على خ�سم ملرة واحدة فقط يف الف�سل الدرا�سي االأول )ف�سل 
القبول ( على الر�سوم الدرا�سية وغري �سامل الر�سوم االخرى  مثل الكتب وغريها بن�سبة: 

اأ. %30 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %95 فما فوق .

ب. %15 ملن اجتازوا الدرا�صة الثانوية العامة ومبعدل %90 اىل 94.99%. 
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3.  تكون الر�سوم اجلامعية التي يدفعها الطالب على النحو التايل:

اأ( الر�سوم الدرا�سية  لكل �ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة البكالوريو�س يف كل من الكليات التالية:

1( كلية العلوم االدارية 

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف املحا�صبة 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف ادارة العمال 2
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�صبة 3
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف نظم املعلومات الدارية 4
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صية 5

2( كلية احلقوق

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف احلقوق 1

3( كلية االداب والعلوم

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 92.700د.ب البكالوريو�س يف علم احلا�صوب 1
135 92.700د.ب البكالوريو�س يف االت�صميم اجلرافيكي 2
132 92.700د.ب البكالوريو�س يف الت�صميم الداخلي 3

4( الربامج امل�ست�سافة

الربامج امل�صت�صافة من جامعة كاردف مرتوبوليتان

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

135 160د.ب بكالوريو�س درا�صات الأعمال والإدارة 1
135 160د.ب بكالوريو�س املحا�صبة والتمويل 2

الربامج امل�صت�صافة من جامعة لندن �صاوث بنك

ر�صوم ال�صاعة  املعتمده ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة مدنية واإن�صاءات 1
150 180د.ب بكالوريو�س هند�صة الت�صميم املعماري 2
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ب( الر�سوم والتاأمينات االخرى غري امل�سرتدة وت�سمل:

1( 10 د.ب ر�صم تقدمي طلب اللتحاق ملرة واحدة .

2( 100 د.ب ر�صم ت�صجيل ملرة واحدة فقط )110 د.ب بالن�صبة للربامج امل�صت�صافة(.

احلا�صوب،  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  الثاين  والف�صل  الول  الف�صل  من  لكل  ف�صلية  خمتربات  ر�صم  د.ب   100  )3
والت�صميم  الداخلي والت�صميم اجلرافيكي . 

والت�صميم  الداخلي  والت�صم�صم  احلا�صوب  علم  تخ�ص�صات  لطلبة  ال�صيفي  للف�صل  خمترب  ر�صم  د.ب   50  )4
اجلرافيكي.

5( 5 د.ب ر�صم اختبارات فح�س م�صتوى اللغة الجنليزية.

6( 5 د.ب ر�صم ا�صتخراج ك�صف الدرجات الر�صمي .

7( 5 د.ب ر�صم افادة التخرج.

8( 5 د.ب ر�صم ت�صديق �صورة طبق ال�صل عن ك�صف الدرجات الر�صمي .

9( 5 د.ب ر�صم افادة اثبات طالب .

10( 10 د.ب ر�صم اجراء معادلة مقررات .

11( 10 د.ب  ر�صم طلب التظلم ملراجعة المتحانات النهائية للمقرر الواحد.

12( 30 د.ب ر�صم امتحان تقدمي غري مكتمل ) �صرط توافر عذر مقبول بح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة(.

13(   5 د.ب ر�صم ا�صدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .

14(  10 د.ب ر�صم ك�صف عالمات تخرج  وافادة تخرج عن كل ن�صخة ا�صافية.

15( �صعف مبلغ الثمن : ر�صم اتالف او �صياع الكتب امل�صتعارة من قبل الطالب .

16( 150 د.ب : ر�صم تخرج + اإفادة تخرج عربي – اجنليزي + الكتاب ال�صنوي

17( 25 د.ب : ثمن الروب اجلامعي للتخرج 

غري  بحريني  دينار  وخم�سون  �ستمائة  وقدره )650(  مبلغ  يف اجلامعة  املقعد  حلجز  امل�ستجد  الطالب  4.  يدفع 
م�سرتدة واملت�سمنة ما يلي:

اأ-  10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق للمرة الواحدة واملذكورة يف البند رقم ) 1( من الفقرة )ب( من املادة )44( 

يف هذه الالئحة.
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ب-  100 د.ب ر�صوم ت�صجيل ملرة واحدة فقط واملذكورة يف البند رقم ) 2( من الفقرة )ب(من املادة )44( يف هذه 

الالئحة.

ت-  5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة واملذكورة يف البند رقم ) 13( من الفقرة )ب(من املادة )44( يف 

هذه الالئحة.

ث- 535 د.ب جزء من ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة لف�صل القبول

5. التعليمات املالية املتعلقة بان�سحاب الطالب:

اأ.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي خالل فرتة الت�صجيل املتاأخرة وال�صحب وال�صافة )واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل( وبدون تر�صيد مايل.

ب.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثاين من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %25 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنية يف الكلية.

ت.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثالث من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %50 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ث.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الرابع من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %75 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية.

ج.  يف حال ان�صحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء ال�صبوع الرابع فانه ير�صد على الطالب كامل مبلغ ر�صوم 

ال�صاعات املعتمدة.

وكانت  م�صبق  متطلب  يلزمها  مقررات  مقرر/  من  مايل  تر�صيد  وبدون  اجلزئي  او  الكلي  ال�صحب  للطالب  ح.  يحق 

م�صجلة يف منوذج ت�صجيل املقررات املقدم من قبل الطالب لإدارة القبول والت�صجيل.

خ. يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات متت معادلتها لحقا. 

د.  يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ص�صه بعد فرتة ال�صحب وال�صافة النظامية  ويف هذه احلالة يتحمل الطالب 

الن�صب املذكورة اعاله.

ذ.  يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل .من مقرر/ مقررات �صجلت اكرث من احلد العلى 
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امل�صموح به من قبل اجلامعة وجمل�س التعليم العايل البحريني. 

له ر�صوم تلك املقررات بغ�س  التي �صجلها الطالب فرت�صد  او �صحبت اي مقرر من املقررات  الغت اجلامعه  ر.  اذا 

النظر عن الوقت التي قامت به اجلامعة بذلك.

ز.  ل تطبق البنود املذكورة اعاله  واملتعلقة بان�صحاب الطالب على الطلبة امل�صتجدين لف�صل القبول وحتكمهم تعليمات 

الن�صحاب الكلي التي ت�صدرها اجلامعة اثناء الت�صجيل للف�صول الدرا�صية.

املادة )45(: �ساعات الن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع:

1. �سوابط منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع: 

خالل  من  طالبي  ن�صاط  يف  م�صاركته  نظري   100% بتقدير  متنح  �صاعة  هي  الطالبي  للن�صاط  املعتمدة  اأ.  ال�صاعة 

متطلبًا  يعد  ل  مما  حكمهم،  يف  ما  اأو  الطلبة  جمل�س  جلان  اأو  الطالبية  الندية  اأو  العلمية  الطالبية  اجلمعيات 

اأكادمييًا.

الندية  اأو  العلمية  اجلمعيات  اإحدى  يف  فاعاًل  ع�صوًا  املعتمدة  ال�صاعة  هذه  مينح  الذي  الطالب  يكون  اأن  ب.  يجب 

الطالبية اأو اأي جهة ترعى الأن�صطة الطالبية اأو التطوعية وخدمة املجتمع،  بالتن�صيق مع عمادة �صوؤون الطلبة.

ج.  ل متنح ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع لكل من:

· الطالب يف الربنامج التمهيدي.

· الطالب الذي وقع عليه جزاء تاأديبي يف الف�صل الدرا�صي ذاته.

د.  يحت�صب تقدير ال�صاعة املعتمدة للن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع يف املعدل الرتاكمي مع نتائج املقررات الدرا�صية 

نهاية الف�صل الدرا�صي الذي متت مزاولة الن�صاط خالله.

هـ.   مينح الطالب )�صاعة واحدة معتمدة( كحد اأق�صى طيلة مدة درا�صته يف اجلامعة.

2. معايري منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي:
اأ.  مينح الطالب امل�صتوفى لل�صروط �صاعة معتمدة واحدة للن�صاط اإذا كانت �صاعات م�صاركاته ل تقل عن )30( �صاعة 

ن�صاط يف الف�صل الواحد بح�صب ماهو مدون فعليًا يف ا�صتمارات الن�صاط املعدة لهذا الغر�س من قبل عمادة �صوؤون 

الطلبة.

ب.  اأن يكون الن�صاط من خالل اجلامعة اوعمادة �صوؤون الطلبة او الكليات او جمل�س الطلبة او النوادي واجلمعيات 

املن�صوية وما يف حكمها مدونًا يف ال�صتمارة يف وقت وقوعه.

ت.  اأن يكون اأداء الطالب جيدًا يف الن�صاط وذلك باإعتماد اجلهة املنظمة له وما يف حكمها باإقرار من عمادة �صوؤون 

الطلبة.
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3. اآليات منح ال�ساعة املعتمدة للن�ساط الطالبي وخدمة املجتمع:
اأ.  تقوم اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط اأو ما يف حكمها مبلء ا�صتمارة خم�ص�صة لالن�صطة تعدها عمادة �صوؤون الطلبة 

بحيث يكون لكل طالب ملف ي�صم ال�صتمارات التي تر�صد اأن�صطته يحفظ يف مكتب اخلدمات الطالبية.

ب.  يفرغ مكتب اخلدمات الطالبية ا�صتمارات ن�صاط الطالب يف ا�صتمارة واحدة تت�صمن جممل الن�صطة التي قام بها، 

يف نهاية الف�صل الدرا�صي بالتن�صيق مع اجلهة امل�صوؤولة عن ذلك الن�صاط.

ت.  تعتمد اجلهة امل�صوؤولة عن الن�صاط ا�صتمارة ن�صاط الطالب، ويحيلها اىل عمادة �صوؤون الطلبة 

الف�صل  نهاية  قبل  والت�صجيل،  القبول  اإدارة  اىل  يحيلها  ثم  الطالب  ن�صاط  ا�صتمارة  الطلبة  �صوؤون  عميد  ث.  يعتمد 

اإعادة ال�صتمارات اىل  الدرا�صي لتدقيقها ومنح الطالب �صاعة الن�صاط وفق النظام، ولإدارة القبول والت�صجيل 

عميد �صوؤون الطلبة ملراجعتها مرة اأخرى يف حالة وجود اأي خلل.

ج.  ل متنح �صاعات الن�صاط الطالبي وخدمة املجتمع للطالب باأثر رجعي عن ن�صاطه يف ف�صول �صابقة. 

املادة )46(   التعديل  على  اأحكام  تعليمات  الالئحة

ملجل�س اجلامعة احلق يف تغيري مواد هذه الالئحة وفقا مل�صتجدات المور وامل�صحلة العامة ووفقًا لإجراءات اإقرارها 

مبا ليتعار�س مع لوائح  وقرارات  جمل�س التعليم العايل  البحريني.

املادة )47(  التعليمات  التي  مل  ترد  بهذه  الالئحة  

يبت جمل�س اجلامعة يف احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات ويف الإ�صكالت التي قد تن�صاأ عن تطبيقها 

مبا ليتعار�س مع لوائح وقرارات جمل�س التعليم العايل، ويف حالة ال�صرورة التي ل حتتمل التاأخري يقوم رئي�س اجلامعة 

مقام جمل�س اجلامعة يف البت فيها.

املادة )48(  تكليف  بتنفيذ  اأحكام  تعليمات  الالئحة

رئي�س اجلامعة ونوابه والعمداء الأكادمييني وغري الأكادميني مكلفون بتنفيذ اأحكام هذه  التعليمات.
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الئحة الدراسات العليا
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املادة )1(: امل�سمى:

ت�صمى هذه الالئحة )لئحة الدرا�صات العليا يف جامعة العلوم التطبيقية ( وت�صري على كافة كليات اجلامعة و يعمل 

بها اإعتبارًا من تاريخ اإعتمادها.

املادة )2(:  

1. يكون للكلمات التالية اأينما ترد يف هذه الالئحة املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:

:  جامعة العلوم التطبيقية. اجلامعة   

:   رئي�س اجلامعة. الرئي�س   

:  جمل�س جامعة العلوم التطبيقية. جمل�س اجلامعة  

:  جمل�س الكلية. املجل�س  

:  عميد البحث العلمي و الدرا�صات العليا. العميد   

:  الكلية املعنية. الكلية   

:  عميد الكلية املعنية. عميد الكلية  

:  الق�صم املعني بالكلية. الق�سم   

جلنة الكلية   :  جلنة الدرا�صات العليا بالكلية.

:  جلنة مناق�صة ر�صالة املاج�صتري. جلنة املناق�سة 

:  نظام  ال�صاعات املعتمدة. النظام الدرا�سي 

2. نظام  الدرا�سة :
يقوم نظام الدرا�صة على:

اأ.  عدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صرتط اإكمالها من قبل الطالب والنجاح فيها بامل�صتوى الذي تقرره اجلامعة ك�صرط 

للتخرج يف اأي برنامج من براجمها الأكادميية. 

ب.  املجالت الدرا�صية التي توزع عليها هذه ال�صاعات املعتمدة ح�صب اأحكام هذه الالئحة مع اإعطاء احلرية للطالب 

لختيار درا�صة املواد املطلوبة منه، ح�صب تقديره حلاجته اإليها وا�صتعداده لها بتوجيه املر�صد الأكادميي �صمن 

احلدود الدنيا والعليا من ال�صاعات الدرا�صية امل�صموح باأخذها يف كل ف�صل درا�صي.

3. ال�ساعة املعتمدة هي :
 عبارة  عن  �صاعة  درا�صية  اأ�صبوعية  نظرية  اأو  ما  يعادلها  من  �صاعات  عملية  خالل  ف�صل  درا�صي  كامل.
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4. ال�سنة  اجلامعية :
تتكون  ال�صنة  اجلامعية  من  ف�صلني  درا�صيني  اإلزامّينْي و ف�صل درا�صي  �صيفي  اختياري.

5. الف�سل  الدرا�سي :
تكون مدة الف�صل الدرا�صي مبا ليقل عن اأربعة ع�صر اأ�صبوعًا مبا يف ذلك المتحانات، ومدة الف�صل ال�صيفي  مبا 

ليقل عن  �صبعة )7( اأ�صابيع مبا يف ذلك المتحانات.

6. املقررات االختيارية:
هي املقررات التي يحق للطالب الختيار منها من �صمن قائمة املقررات املطروحة التي يحددها جمل�س الكلية.

7. املقررات االإجبارية  )املادة الدرا�سية(:
درا�صة مو�صوع على مدى ف�صل درا�صي واحد، وتغطي عددًا من ال�صاعات املعتمدة التي يحددها الق�صم املخت�س ويجوز 

اأن يكون له متطلب �صابق.

8. املتطلب ال�سابق:
هو مقرر درا�صي يجب على الطالب درا�صته واإكماله بنجاح قبل درا�صة املقرر الأ�صلي.

9. العبء الدرا�سي:
جمموعة ال�صاعات املعتمدة التي ي�صجلها الطالب خالل الف�صل الدرا�صي.

10. اخلطة الدرا�سية :
حتدد عدد ال�صاعات املعتمدة املقررة لنيل درجة املاج�صتري.

11. املواظبة : 
ح�صور املحا�صرات واملناق�صات واحل�ص�س العملية املحددة لكل مقرر درا�صي يف اخلطة الدرا�صية.

12. املر�سد االأكادميي :  
ع�صو هيئة التدري�س الذي ي�صاعد الطالب يف ت�صجيل املقررات بعد الطالع على �صجله لتطبيق اأحكام اخلطة الدرا�صية، 

بحيث يتنا�صب ذلك مع قدرات الطالب وحت�صيله الأكادميي يف اجلامعة.

13. العالمات النهائية للمقرر:  
هي جمموع عالمات املنت�صف وعالمات الأعمال والمتحان النهائي الف�صلية، وي�صتثنى من ذلك املقررات التي تكون 

نتيجتها )ناجح( اأو )را�صب(.

14.  املعدل الف�سلي:  
هو معدل عالمات املقررات التي در�صها الطالب يف الف�صل الواحد �صمن خطته الدرا�صية، ول حت�صب يف املعدل الف�صلي 

عالمات املقررات التي يدر�صها الطالب ول تكون من متطلبات خطته الدرا�صية، ويحت�صب لقرب منزلتني ع�صريتني



85

15. املعدل الرتاكمي:  
هو معدل عالمات جميع املقررات التي در�صها الطالب جناحًا اأو ر�صوبًا، واملقررة يف خطته الدرا�صية حتى تاريخ ذلك 

املعدل، ول حت�صب يف املعدل الرتاكمي عالمات املقررات غري املقررة يف خطة الطالب الدرا�صية، ويحت�صب لقرب 

منزلتني ع�صريتني.

16. احلد االأدنى للعالمة:  
احلد الأدنى لعالمات النجاح يف املقرر الدرا�صي هو %70، واحلد الأدنى للعالمة النهائية هو 50%.  

17. ك�سف الدرجات:  
هو ن�صخة من �صجل الطالب الأكادميي يت�صلمه الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح فيه عدد ال�صاعات املعتمدة 

التي در�صها الطالب ومعدله الرتاكمي.

18. االن�سحاب:

اأ. الن�صحاب من املقرر  )W( : اإن�صحاب الطالب من املقرر الدرا�صي يف الفرتة املحددة لذلك.

ب.  الن�صحاب الر�صمي )تاأجيل الدرا�صة(: اإن�صحاب الطالب من جميع املقررات الدرا�صية امل�صجل بها تبعًا لل�صروط 

التي حتددها اجلامعة.

19. االنذاراالأكادميي:  اإنذار الطالب بتدين معدله الأكادميي.

20. مدة الدرا�سة :  هي املدة التي يق�صيها الطالب م�صجال يف اجلامعة لتحقيق متطلبات التخرج يف برنامج معني 
بعبء درا�صي بح�صب اأحكام هذه التعليمات.

21. ال�سحب واالإ�سافة واجلدول الدرا�سي:
اأ. ال�صحب : �صحب املقرر اأو املقررات  يف  الف�صل  الدرا�صي.

ب. الإ�صافة : اإ�صافة املقرر او املقررات  يف  الف�صل الدرا�صي.

هـ. اجلدول الدرا�صي: املقررات الدرا�صية التي تطرحها الأق�صام والكليات.

املادة )3(  :  تطبيق  الالئحة

تطّبق هذه الالئحة على جميع كليات اجلامعة، وت�صري اأحكامها على الطلبة املنتظمني امل�صجلني لنيل درجة املاج�صتري.

املادة )4(  :  تخ�س�سات  الكليات

اأق�صام  اإىل نيل درجة  املاج�صتري  يف التخ�ص�صات التي تقدمها  يقر جمل�س اجلامعة اخلطط الدرا�صية التي توؤدي 

تن�صيب جمال�س   على  بناء  وذلك  املاج�صتري،  درجة  كل تخ�ص�س مينح  درا�صية يف  ت�صمل مقررات  اأن  على  اجلامعة 

الكليات وجمال�س  الأق�صام الأكادميية املخت�صة واقرتاحات جلنة اخلطة الدرا�صية، بحيث تكون ال�صاعات املعتمدة 

للح�صول على الدرجات  العلمية مبا ليقل عن 36 �صاعة معتمدة.
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املادة )5( : �سروط القبول : 

اأوال: ي�سرتط لقبول الطالب يف برنامج املاج�ستري:

الرتبية  وزارة  قبل  بها من  كلية معرتف  اأو  يعادلها من جامعة  ما  اأو  البكالوريو�س  �صهادة  يكون حا�صاًل على  اأ.  اأن 

والتعليم يف مملكة البحرين.

ب.  اأن تكون الدرا�صة يف مرحلة البكالوريو�س يف نف�س التخ�ص�س لدرا�صة املاج�صتري اأو يف تخ�ص�س يوؤهله للدرا�صة 

املقررات  من  اجتيازعدد  الطالب  على  يتوجب  ذلك  وبخالف  التخ�ص�س  لذلك  الدرا�صية  اخلطة  وفق  فيها 

ال�صتدراكية املعتمدة من قبل اجلامعة والتي يحددها الق�صم املخت�س.

ج. الحد االدنى لقبول الطالب ان يكون حاصال على البكالوريوس بمعدل تراكمي )GPA( اليقل عن جيد او مايعادله.

ح.  ي�صرتط لقبول الطالب املقدم لدرا�صة اأي من برامج املاج�صتري اأن ينجح يف امتحان حتديد م�صتوى اللغة الجنليزية 

املعتمد من طرف اجلامعة اأو عليه توفري �صهادة التوفل )TOEFL( اأو ما يعادلها بعالمة ل تقل عن )450(، واإل 

يلتزم الطالب خالل ال�صنة الأوىل بدرا�صة واجتياز مادتني ا�صتدراكيتني بنجاح يف اللغة الجنليزية حتدد من قبل 

الكلية، وتكون درجة النجاح فيهما 50%. 

هـ . اجتياز الطالب مقابلة جتريها جلنة يف الق�صم العلمي.

غ. اجتياز الطالب اي اختبارات يجريها الق�صم العلمي عند احلاجة.

ك. يقدم الطالب ر�صالتي تزكية ويف�صل احداها من اأحد اع�صاء هيئة التدري�س من اجلامعة التي تخرج منها.

و.  ان يكون للمتقدم خربة لتقل عن �صنة يف املجال املهني املرتبط و ي�صتثنى من هذا ال�صرط احلا�صلني على معدل 

تراكمي )GPA( ليقل عن )جيد جدا( او ما يعادله، على ان ليتجاوز عدد املقبولني بهذا ال�صتثناء عن 50% 

من اجمايل الطالب.

ثانيا:  مينح الطالب قبواًل م�سروطاً يف بع�س برامج املاج�ستري  بح�سب عدد املقاعد التي يحددها جمل�س اجلامعة 

وفقاً للتايل:

1.  اأن يكون حا�صاًل على درجة البكالوريو�س مبعدل تراكمي )GPA( ليقل عن جيد اأو مايعادله. ويف حال كان املعدل 
الرتاكمي اأقل من املعدل املطلوب يعر�س الطلب على جلنة التظلم من عدم القبول برئا�صة نائب الرئي�س لل�صوؤون 

الأكادميية والتطوير.

2. اأن تكون لديه خربة ل تقل عن �صنتني يف املجال املهني املرتبط.

3. اأن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة التظلم من عدم القبول .
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4. اأن يجتاز املقابلة التي جتريها جلنة يف الق�صم العلمي.

5. اأن يجتاز اأية اختبارات يجريها الق�صم العلمي عند احلاجة.

6. اأن يقدم ر�صالتي تزكية، ويف�صل اإحداها من اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س من اجلامعة التي تخرج منها.

التوفل  �صهادة  توفري  عليه  اأو  اجلامعة  طرف  من  املعتمد  الجنليزية  اللغة  م�صتوى  حتديد  امتحان  يف  ينجح  7.  اأن 
)TOEFL( اأو ما يعادلها بعالمة ل تقل عن )450( واإل يلتزم الطالب خالل ال�صنة الأوىل بدرا�صة واجتياز مادتني 

ا�صتدراكيتني بنجاح يف اللغة الجنليزية حتدد من قبل الكلية.

8.  اأن يجتاز خالل الف�صل الدرا�صي الأول من قبوله يف الربنامج املقررات ال�صتدراكية التي يحددها الق�صم العلمي 
مبعدل ل يقل عن %70، واإل ف�صل من الربنامج.

9. اأن يح�صل على موافقة جمل�س اجلامعة اأو من يخوله املجل�س لقبوله يف الربنامج.

املادة )6( :  اإجراءات القبول :

1.  يقدم الطالب ا�ستمارة التقدمي بعد ملئها باملعلومات املطلوبة و اإرفاقها بالوثائق املذكورة يف االإ�ستمارة اإىل 
اإدارة القبول والت�سجيل  يف اجلامعة، وت�سمل الوثائق املطلوبة:

اأ-   اأربعة �صور �صخ�صية حديثة.

ب-   �صور م�صدقة من ال�صهادات الدرا�صية بالدرجات وت�صمل:

- �صهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها .

- �صهادة البكالوريو�س.

ج-   �صورة من جواز ال�صفر.

د-  �صورة من البطاقة ال�صكانية.

هـ -  �صداد ر�صوم التقدمي املقرة من قبل اجلامعة.

و -  معادلة �صهادة اجلامعة الأوىل معتمدة من اجلهات املخت�صة يف مملكة البحرين.

ز- �صهادة اللياقة ال�صحية من مركز طبي معتمد.

2.  اإجتياز الطالب امتحان و مقابلة �سخ�سية لتحديد م�ستواه الدرا�سي اإن تطلب الق�سم ذلك، و اأجتياز مقررات 
ا�ستدراكية يحددها الق�سم املخت�س يف �سوء املوؤهالت احلا�سل عليها واأدائه يف االمتحان واملقابلة ال�سخ�سية.
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املادة )7( : متطلبات الدرجة العلمية:

املخت�س  الق�صم  ي�صعها  التي  اخلطة  ح�صب  الأقل  على  معتمدة  �صاعة   )36( املاج�صتري  �صهادة  نيل  متطلبات  تكون 

ويقرها جمل�س الكلية وتوزع هذه املتطلبات كالآتي:

اأواًل : توزيع ال�ساعات املعتمدة :

1. درا�صة  )15 - 24(  �صاعة  معتمدة  اإجبارية.

2. درا�صة  )6 - 12(  �صاعات  معتمدة  اأختيارية.

3. تقدمي م�صروع تطبيقي او ر�صالة  يح�صب  لها  )6  اإىل  12( �صاعات معتمدة  لكافة  التخ�ص�صات.

ثانياً: ال�سنة الدرا�سية:

1.  تتكون ال�صنة الدرا�صية من ف�صلني درا�صيني هما الف�صل الأول والف�صل الثاين ومدة كل منها )14( اأ�صبوعا  على 
اأ�صابيع ول يعترب ف�صاًل درا�صيًا لغايات الإنذار  الأقل ويجوز اعتماد ف�صل درا�صي �صيفي مدته ل تقل عن )7( 

ومدة البقاء.

2. ال�صاعة املعتمدة الواحدة تعادل )14( �صاعة �صفية على الأقل يف الف�صل الدرا�صي الواحد .

3. ال�صاعة املعتمدة الواحدة العملية تعادل �صاعتني عملي ا�صبوعيا على الأقل يف الف�صل الدرا�صي الواحد.

املادة )8( :العبء الدرا�سي :

اأو امل�صروع التطبيقي  اإحت�صاب الر�صالة  12( �صاعة معتمدة دون  1.  يكون العبء الدرا�صي لطالب املاج�صتري )3 - 
ويجوز اإ�صافة  )3(  �صاعات معتمدة لأغرا�س التخرج.

2.  املدة املقررة حل�صول الطالب على درجة  املاج�صتري ل تقل عن �صنة ميالدية  ول تزيد عن  8 ف�صول درا�صية ول 
يحت�صب �صمنها الف�صول ال�صيفية. 

3. ل حتت�صب املدة املقررة لجتياز  املقررات ال�صتداركية �صمن احلد الأق�صى للمدة املقررة لنيل درجة املاج�صتري.

4. ل حتت�صب مدة التاأجيل من احلد الأعلى لنيل الدرجة ول يجوز ان تزيد عن ف�صلني درا�صيني.

5. ل حتت�صب مدة النقطاع من احلد الأعلى لنيل الدرجة ول يجوز ان تزيد عن ف�صلني درا�صيني.

6. ملجل�س اجلامعة النظر يف متديد املدة الدرا�صية يف ظروف اإ�صتثنائية.
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املادة )9( : عالمات النجاح واملعدل الف�سلي و املعدل الرتاكمي:

اأواًل:  

1. تكون درجة النجاح يف املقررات الدرا�صية %70 واملعدل الرتاكمي 75%.

2. يو�صع الطالب حتت املراقبة العلمية اإذا تدنى معدله الرتاكمي عن )75%).

3.  على الطالب الذي و�صع حتت املراقبة العلمية اأن يزيل مفعول ذلك يف مدة اأق�صاها ف�صلني درا�صيني بعد الف�صل 
الذي و�صع ب�صبب نتائجه فيه حتت املراقبة ول حتت�صب من �صمنها الف�صول ال�صيفية.

4.  يجوز النظر يف مراجعة العالمة النهائية لأي طالب يف مقرر ما بناءًا على طلب خطي منه اأو مببادرة خطية من 
مدر�س املادة اىل العميد يف مدة اأق�صاها 10 اأيام بعد اإعالن النتائج على ان ت�صكل جلنة داخلية بقرار من رئي�س 

الق�صم للنظر يف املراجعة )تت�صكل اللجنة من ع�صوين على ان ل يكون ا�صتاذ املقرر من �صمنهم وميكن ا�صافة 

ع�صو ثالث يف حال احلاجة اىل ترجيح احد الراأيني(. ويبلغ عميد الكلية املعنية مدير القبول والت�صجيل بقرار 

اللجنة خالل اأ�صبوعني من �صدوره.

ثانياً:  توزع الدرجات  للدرا�سات العليا ح�سب ما يلي:

اأ. )30( درجة المتحان الأول ) املنت�صف(.

ب . )30( درجة للم�صاركة والعمال الف�صلية.

ج. )40( درجة المتحان النهائي.

التي لها طبيعة خا�صة والتي ي�صكل اجلانب العملي و/اأو التطبيقي فيها جزء مهم  العلمية  د.  يجوز لبع�س الق�صام 

الكلية   %30 ومبوافقة  النهائي عن  الإمتحان  تقل درجة  ل  بحيث  الدرجة  توزيع  تعيد  ان  املقررات  من متطلبات 

وم�صادقة جمل�س اجلامعة

ثالثاً: ت�سنف درجات املقررات التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل :

املعدل الرتبة الدرجة

A ممتاز 100% - 90
B جيدجدًا % -89 80
C جيد % 79 - 70
F را�صب دون الـ  70 %
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رابعاً: ت�سنف املعدالت الف�سلية والرتاكمية التي يح�سل عليها الطالب وفق اجلدول التايل : 

الرتبة النهائية املعدل الرتاكمي

ممتاز مع مرتبة ال�صرف % 100 - 94
ممتاز اأقل من - 94% 88

جيدجدًا اأقل من - 88% 80

جيد اأقل من - 80% 78

را�صب دون الـ  75 %

املادة )10( :

ل يجوز احت�صاب اأي م�صاق من خارج اخلطة الدرا�صية التي التحق الطالب بالربنامج على اأ�صا�صها اإل اإذا كان امل�صاق 

معادًل مل�صاق التخ�ص�س وبقرار من جلنة املعادلة بالكلية ولظروف اإ�صتثنائية،  مع مراعاة احكام املعادلت والتحويل 

الواردة يف املادتني 15 و 17 من هذه الالئحة.

املادة )11(: املقررات اال�ستدراكية:

اوال:  عالمة النجاح يف املقررات ال�صتدراكية 60%.

ثانيا:  ترصـد عالمــات المقررات االسـتدراكية في كشـف عالمـات الطالب )ناجح  -  راسب(.

املاج�صتري  برنامج  قبوله يف  الأول من  العام  ال�صتدراكية خالل  املقررات  درا�صة  ينتهي من  اأن  الطالب  ثالثا:   على 

امل�صجل فيه.

:
)1(

املادة )12(: ت�سجيل ر�سالة املاج�ستري/ امل�سروع التطبيقي 

1.  يجوز قبول ت�صجيل ر�صالة املاج�صتري اأو م�صروع تطبيقي وفق الجراءات املقررة يف هذه الالئحة عند اإجتياز الطالب 
ملا يعادل %75 من مقررات اخلطة الدرا�صية واأن ليقل معدله الرتاكمي عن 75%

2.  يتم ت�صجيل ر�صالة املاج�صتري للطالب بواقع )12-6( �صاعة معتمدة عندما ليقل معدله الرتاكمي عن %75 �صرط 
اإجناز ر�صالة تتميز باجلدة وال�صالة قدر الإمكان وللفرتة املحددة بلوائح اجلامعة، وذلك ح�صب ال�صروط التي 

يحّددها جمل�س اجلامعة.

مواد  الطالب  يدر�س  اأن  على   80% عن  الرتاكمي  املعدل  قل  اذا  �صاعات   6 بواقع  تطبيقي  م�صروع  ت�صجيل  3.  يتم 
اختيارية لتعوي�س فرق ال�صاعات بني الر�صالة وامل�صروع التطبيقي.

4.   يف حال عدم النتهاء من امل�صروع التطبيقي يف ف�صل الت�صجيل تر�صد له عالمًة غري مكتمل بالبحث ) IR( ويعطي 
ف�صل اإ�صايف واحد ل�صتكمال امل�صروع ويِف حال عدم الت�صليم نهاية هذا الف�صل الإ�صايف تر�صد له عالمة �صفر 

وحالة العالمة.

5. يتقيد الطالب يف حالة اإعداد امل�صروع التطبيقي بدليل اإعداد وكتابة امل�صروع التطبيقي املعتمد من جمل�س اجلامعة.

1-  مالحظة: �صوف يتم اعتماد املادة بعد موافقة جمل�س التعليم العايل على اخلطط الدرا�صية اجلديدة 
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املادة )13(: املواظبة علي الدرا�سة:

1.  اإذا جتاوز غياب الطالب مبقرر ما )بدون عذر( يقبله عميد الكلية اأكرث من )%25) يحرم من التقدم لالمتحان 
النهائي، وتعترب عالمته يف هذا املقرر ) 50( وعليه اإعادة هذا املقرر ان كان اجباريا.

2.  اإذا جتاوز غياب الطالب مبقررما )بعذر( يقبله عميد الكلية اأكرث من )%25) فاإنه يعترب من�صحبا منه، اأما الطلبة 
الذين ميثلون اململكة اأو اجلامعة يف الن�صاطات الر�صمية في�صمح لهم بالغياب بن�صبة ل تزيد على )30%).

3.  كل من تغيب عن المتحان النهائي املعلن عنه ) بعذر( يقبله عميد الكلية املعنية ح�صب ال�صيا�صة املعتمدة ت�صجل له 
مالحظة )غري مكتمل( ويبلغ القرار بقبول العذر ملدر�س املقرر لإجراء امتحان تعوي�صي للطالب يف مدة اأق�صاها 

نهاية الف�صل الذي يليه، اإل اإذا كان هذا الف�صل موؤجاًل ر�صميًا للطالب، فعندها يعقد المتحان يف تلك احلالة 

قبل نهاية الف�صل الذي يلي الف�صل املوؤجل.

4.  ي�صرتط يف العذر املر�صي اأن يكون ب�صهادة �صادرة عن جهة طبية ومعتمدة منها، واأن تقدم هذه ال�صهادة اإىل عميد 
الكلية املعنية خالل مدة ل تتجاوز اأ�صبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة ويف احلالت القاهرة الأخرى 

يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل اأ�صبوعني من تاريخ زوال اأ�صباب الغياب.

املادة )14(: التاأجيل واالن�سحاب واالنقطاع :

1. التاأجيل:
اأ-   ي�صرتط لقبول طلب التاأجيل اأن يكون الطالب قد اكمل يف برناجمه الدرا�صي  ف�صال درا�صيا واحدا على الأقل. 

ب-   يقدم الطالب طلب التاأجيل مبوجب النموذج املعد لذلك يف اإدارة القبول والت�صجيل وت�صدر املوافقة على التاأجيل 

من عميد الكلية املعنية فاإذا كان التقدم بالطلب بعد اإنتهاء فرتة ال�صحب والإ�صافة فياأخذ حكم الن�صحاب بعدم 

طلب  على  املوافقة  تاريخ  من  موؤجلة  الطالب  درا�صة  وتعترب  املوؤجلة،  اأو  امل�صحوبة  للمقررات  الر�صوم  ا�صرتداد 

التاأجيل ولي�س من تاريخ تقدمي الطلب مبوجب الإجراءات املالية املتبعة يف اجلامعة.

2. االن�سحاب:
الف�صلني  من  الأول  الأ�صبوع  خالل  جديدة  مقررات  واإ�صافة  لها  �صجل  مقررات  من  بالن�صحاب  للطالب  اأ-  ي�صمح 

الدرا�صيني الأول والثاين وخالل الثالثة  اأيام الأوىل من الف�صل ال�صيفي،  وذلك ح�صب التقومي اجلامعي دون اأن 

تثبت املقررات التي ان�صحب منها يف �صجله الأكادميي.

ب-  ي�صمح بان�صحاب الطالب من درا�صة مقرر اأو اأكرث خالل 8 اأ�صابيع من بدء كل من الف�صلني الأول والثاين وخالل 

واإزاءها مالحظة  الطالب  املقرر يف �صجل  يثبت  ال�صيفي ويف هذه احلالة  الدرا�صي  الف�صل  اأ�صابيع من بدء   4
الر�صوب  اأو  النجاح  حيث  من  در�صها  التي  ال�صاعات  عدد  يف  املقررات  هذه  �صاعات  تدخل  ول   )Wمن�صحب(

الطالب  نتيجة  يثبت  ان  املقرر  مدر�س  فعلى  املذكورة  املدة  خالل  الطالب  ين�صحب  مل  واإذا  التخرج  ومتطلبات 

يف ك�صف العالمات ول يجوز نتيجة لهذا الن�صحاب ان يقل عدد ال�صاعات امل�صجل بها عن احلد الأدنى للعبء 

الدرا�صي امل�صموح به وفق هذه التعليمات اإل يف احلالت اخلا�صة التي ن�صت عليها هذه الالئحة.
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ج.  يتم الن�صحاب من املقرر مبوجب النموذج املعد لذلك،  يقدمه الطالب اإىل عميد الكلية املعنية.

د.   ت�صجيل مالحظة  )غري مكتمل Incomplete ( اإزاء املقرر الذي مل يكمل الطالب متطلباته اأو تغيب فيه الطالب 

عن المتحان النهائي بعذر مقبول.

نهاية   اأق�صاها   مدة   يف     )  Incomplete مكتمل  )غري  مالحظة  عنه  تزال  اأن  على  يعمل  اأن  الطالب  هـ .   على 

الف�صل  التايل  الذي  يلي  الف�صل الذي  �صجلت  فيه  املالحظة  ما مل يكن موؤجاًل يف ذلك الف�صل )يف هذه 

احلالة تكون املدة حتى نهاية الف�صل الذي �صجل فيه الطالب بعد التاأجيل( وي�صتثنى من ذلك الف�صل الدرا�صي 

ال�صيفي باعتباره ف�صال درا�صيا اختياريا للطالب وبخالفه  ي�صقط حق  الطالب يف المتحان مع مراعاة احكام 

املادة)3/3( من احكام هذه الالئحة.

Incomplete (  يف بع�س املقررات يتم احت�صاب معدلته عندما  و.   اإذا ح�صل الطالب على نتيجة  )غري مكتمل 

مكتمل  )غري  نتيجة  على  الطالب  ح�صول  تاريخ  من  رجعي  اأثر  ذات  املعدلت  وتعترب  املقررات  عالمات  تكتمل 

Incomplete ( من حيث الو�صع حتت الإنذار اأو الف�صل.

3.  االإنقطاع:

1 -يعد الطالب منقطعاً عن الدرا�سة يف احلاالت االآتية:

اأ. اإذا بداأت الدرا�صة وانتهت فرتة ال�صحب والإ�صافة ومل يقم الطالب بالت�صجيل.

ب. اإذا األغي ت�صجيله ب�صبب عدم �صداد الر�صوم اجلامعية رغم ان له ح�صورًا يف ك�صوف احل�صور والغياب.

2- يفقد الطالب املنقطع عن الدرا�سة مقعده يف اجلامعة وال يحق له العودة اال مبوافقة جمل�س اجلامعة.

املادة )15(: االنتقال من برنامج ايل اخر داخل اجلامعة:

يجوز اأن ينتقل الطالب من تخ�ص�س يف برنامج املاج�صتري  - اإن وجد -  اإىل تخ�ص�س اآخر بقرار من عميد الكلية او 

العمداء اإذا اإ�صتوفى �صروط القبول يف الربنامج الذي يرغب يف الإنتقال اإليه من حيث املعدل والتخ�ص�س وتوفر املكان 

ال�صاغر، وحت�صب له املقررات امل�صرتكة بني خطتي الق�صمني التي كان قد در�صها يف التخ�ص�س املنتقل منه على اأن 

تدخل جميع املقررات املعادلة من الربنامج ال�صابق يف معدله الرتاكمي اجلديد،  ويبلغ رئي�س الق�صم او روؤ�صاء الق�صام 

املعنيني  بذلك.

املادة )16(: االإنذار والف�سل:

1.  ينذر الطالب يف احلاالت االآتية:

اأ .  اذا مل يح�صل على احلد الأدنى من املعدل الرتاكمي يف نهاية الف�صلني التاليني لالإنذار با�صتثناء الف�صل الذي قبل 

فيه الطالب.

ب . اذا راأى جمل�س الكلية بناء على تقرير من امل�صرف وتو�صية جلنة الكلية اأن الطالب قد اأهمل يف عمل ر�صالته.
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2. يف�سل الطالب من برنامج املاج�ستري يف احلاالت االآتية:

اأ.  اذا مل يح�صل على احلد الأدنى من املعدل الرتاكمي يف نهاية الف�صلني التاليني لالإنذار با�صتثناء الف�صل الذي قبل 

فيه الطالب.

ب. اذا ارتكب خمالفة توجب ف�صله ح�صب اللوائح الداخلية املعمول بها يف اجلامعة.

ت. اإذا ر�صب الطالب يف مناق�صة ر�صالة املاج�صتري مرتني او قام بت�صجيل الر�صالة ملرتني ومل يجتز املناق�صة.

ث. اإذا ان�صحب من جميع املقررات التي �صجل فيها يف الف�صل الدرا�صي الأول من بدء  درا�صته باجلامعة.

هـ . اإذا جتاوزت مدة التاأجيل اأو النقطاع مدة ف�صلني درا�صيني.

غ. اإذا جتاوز احلد الأعلى ملدة البقاء.

املادة )17(: التحويل

1.  يقبل الطلبة املحولون من جامعات اأخرى ل�صتكمال درا�صة املاج�صتري ب�صرط اأن ل يزيد عدد املقررات التي يتم 
معادلتها عن )12 �صاعة معتمدة(، ما دامت تلك املقررات املعادلة مماثلة للمقررات الواردة بالربنامج ، و اأن 

ل يقل تقديره يف كل مقرر عن )C( او مايعادلها وب�صرط ان يدر�س الطالب يف اجلامعة مدة لتقل عن ف�صليني 

درا�صيني.

2. ل تدخل املقررات املعادلة يف معدله الرتاكمي اذا كان النتقال من خارج اجلامعة.

يتم  معتمدة  �صاعات  ت�صع    )9( كل   مقابل  التخرج  ف�صول  لعدد  الأعلى  احلد  من  واحد  درا�صي  ف�صل  3.  يح�صم 
احت�صابها له.

4. ل يجوز احت�صاب اأي  مقرر كان قد در�صه من م�صتوى برنامج اقل يف م�صتوى برنامج اأعلى.

5.  عند  التحويل  من  موؤ�ص�صة  تعليم  عال  اإىل  موؤ�ص�صة  تعليم  عال  اأخرى،  يجب  األ  يزيد  عدد  ال�صاعات  املحولة  
عن  %50  من  متطلبات  الدرجة  اجلامعية  الثانية  بحد  اأق�صى  )12  �صاعة  معتمدة(  على  األ  يتم  اإحت�صاب  

املقررات  التي  يقل  تقديرها  عن  درجة  )C(  اأو  ما  يعادلها،  وتخت�س  جلنة  املعادلت  بالكلية  مبراجعة  املقررات  

املطلوب  معادلتها  يف  حدود  ما  ذكر  من  املادة  )18(  ووفقًا  مل�صميات  كل  مقرر  وتو�صيفها  وم�صتواها  وحمتواها  

يف  اخلطة  الدرا�صية  املقررة،  ثم  تعتمد  من  عميد  الكلية  وتر�صل  اإىل  اإدارة  القبول  والت�صجيل  لتنفيذها.

املادة )18(: املعادالت:

تخت�س جلنة املعادلت بالكلية مبراجعة املقررات املطلوب معادلتها يف حدود ما ذكر يف املادة )17( ووفقُا مل�صميات 

كل  مقرر  وتو�صيفها وم�صتواها وحمتواها يف اخلطة الدرا�صية املقررة، ثم تعتمد من عميد الكلية وتر�صل اإىل اإدارة 

القبول والت�صجيل لتنفيذها.
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املادة )19(: اإعادة املقرر :

اأ.  يجوز للطالب اإعادة درا�صة مقرر ح�صل فيه على عالمة اقل من )%75)  ، ومبا ل يزيد عن مقررين من املقررات 
الجبارية و مقرر واحد من املقررات الختيارية.

ب.  اإذا در�س الطالب مقررًا اإختياريا ح�صل فيه على عالمة اقل من )%75(، يجوز له درا�صة مقرر اإختياري اآخر 
تعوي�صي لإ�صتكمال متطلبات خطته الدرا�صية، ويعد هذا املقرر التعوي�صي مقررًا معادا بالن�صبة للمقرر الإختياري 

وحت�صب العالمة الأعلى يف املعدلني )الف�صلي والرتاكمي(.

ج. ل يجوز اإعادة درا�صة املقرر الواحد الذي جنح فيه الطالب اأكرث من مرة واحدة.

د. ي�صمح للطالب بالت�صجيل يف مقرريني اإ�صافيني بحد اعلى من م�صاقات اخلطة الدرا�صية الختيارية مبوافقة جمل�س 

الكلية على ان يتم احت�صاب الدرجات العلى يف معدله الرتاكمي وذلك لغايات حت�صني املعدل.

املادة )20(: لوحة ال�سرف:

معتمدة  درا�صية  �صاعات   6 الف�صل ليقل عن  ت�صجيله يف ذلك  كان  ال�صرف يف حال  لوحة  الطالب على  ا�صم  يدرج 

ي�صتثنى منها ال�صاعات املعتمدة للر�صالة وكالتي:

1- لوحة ال�صرف يف الكلية: اذا كان معدله الف�صلي %88 فما فوق.

2- لوحة ال�صرف يف اجلامعة: اذا كان معدله الف�صلي %94 فما فوق.

الف�صول  تاجيله لي من  او  و/  ان�صحابه  الطالب يف حال  وليدرج  التكرمي  ال�صيفية يف هذا  الف�صول  3-  لحتت�صب 
الدرا�صية وخمالفته لي من لوائح اجلامعة.

على ان يتم النظر يف تكرمي املتفوقني ف�صليا بالطريقة التي يراها العميد والرئي�س منا�صبتني.

املادة )21(: التدري�س واالإ�سراف:

1. يتوىل ال�صاتذة و ال�صاتذة امل�صاركون بالق�صم العلمي تدري�س مقررات الدرا�صات العليا.

2.  للعميد بناء على تر�صيح جلنة الكلية املوافقة على اأن يتوىل ال�صاتذة امل�صاعدون يف الق�صم العلمي تدري�س مقررات 
الدرا�صات العليا.

3.  ملجل�س الكلية احلق بالإ�صتعانة باأهل اخلربة والإخت�صا�س اأو ممن لديهم بحوث من�صورة يف ذات التخ�ص�س للقيام 
بالتدري�س والإ�صراف ومناق�صة ر�صائل املاج�صتري وامل�صاريع التطبيقية.

4.  للق�صم املخت�س اقرتاح ع�صو هيئة التدري�س )متفرغ اأو غري متفرغ( الذي يناط به ال�صراف على ر�صالة املاج�صتري 
وال�صراف على بحوث طلبة الدرا�صات العليا و للعميد بناء على تو�صية جلنة الكلية اعتماد قبول ع�صو هيئة التدري�س 

بدرجة ا�صتاذ م�صاعد و بنف�س ال�صوابط الواردة يف البند )2،3 ( من هذه املادة.
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اأن يكون ال�صراف على الر�صالة من اكرث من م�صرف �صواء كان امل�صرف الثاين من داخل اجلامعة او من  5.  يجوز 
خارجها �صريطة اأن يكون هذا امل�صرف امل�صاعد موؤهاًل لذلك و اأن يكون حا�صاًل على درجة الدكتوراه.

6.  يلتزم امل�صرف على الر�صالة بتقدمي تقرير ف�صلي للق�صم عن مدى تقدم الطالب يف درا�صته لتخاذ مايلزم يف هذا 
ال�صاأن وفق منوذج معد من قبل عمادة الدرا�صات العليا و البحث العلمي.

املادة )22( : اال�ستمرار يف اال�سراف : 

يجوز بقرار من جمل�س الكلية وبناء على تو�صية من جمل�س الق�صم  اأن ي�صتمر ع�صو هيئة التدري�س يف الإ�صراف على 

ر�صالة الطالب اأو امل�صاركة يف الإ�صراف اذا غري موقع عمله داخل اململكة اأو خارجها، ومبا ليتعار�س مع م�صلحة الطالب. 

املادة )23(: الظروف القهرية واال�سراف :

عند حدوث ظروف قهرية حتول دون قيام امل�صرف بالإ�صتمرار يف الإ�صراف على ر�صائل الطالب يقوم جمل�س الق�صم يف 

اأقرب وقت برت�صيح م�صرف اأو م�صرفني اآخرين، ويرفع الرت�صيح اإىل جمل�س الكلية للموافقة عليه مع مراعاة ال�صروط 

املطلوبة يف تعيني امل�صرفني والواردة يف املادة )21( من هذه الالئحة.

املادة )24(: تعديل خطة الر�سالة او عنوانها :

يجوز للطالب  وبالتن�صيق  مع  امل�صرف  تعديل خطة  الر�صالة  اإذا  اقت�صت  ظروف  البحث ذلك،  اأما  تعديل  عنوان  

الر�صالة  فاإنه للعميد وبتو�صية  من  عميد الكلية ورئي�س الق�صم ومدير الربنامج وامل�صرف البت يف ذلك  قبل  حتديد  

موعد  املناق�صة.

املادة )25(: اختيار املناق�سني للر�سالة :

اأ .  تعد جلنة الكلية قائمة باأ�صماء وتخ�ص�صات ال�صاتذة يف بع�س اجلامعات داخل اأو خارج مملكة البحرين لختيار 

املناق�صني منهم وتكون هذه القائمة قابلة  للتغيري والتحديث �صنويًا.

ب .  ي�صدر عميد البحث العلمي والدرا�صات العليا بناءًا على تن�صيب عميد الكلية وتو�صية جلنة الدرا�صات العليا يف 

الكلية قرارًا بت�صكيل جلنة املناق�صة من ثالثة اأع�صاء )امل�صرف، ع�صو داخلي، ع�صو خارجي( ما مل يكن هناك 

ا�صراف م�صرتك على ان يراأ�س اللجنة الأعلى والأقدم يف الرتبة العلمية بني الع�صوين اخلارجي اأو الداخلي.

ج .  يقوم الطالب  بت�صليم ن�صخ الر�صالة ب�صكلها النهائي لأع�صاء اللجنة قبل ا�صبوعني على الأقل من موعد مناق�صة 

الر�صالة.

العلمي  البحث  لعمادة  عنها  تقريرًا  ويقدم  كاملة  املناق�صة  اجراءات  من  التاأكد  م�صوؤولية  الق�صم  رئي�س  د .  يتوىل 

والدرا�صات العليا وللمجل�س وفق منوذج معتمد من عمادة البحث العلمي والدرا�صات العليا.

املادة )26(: املناق�سة:

تتم مناق�صة الر�صالة على النحو التايل:

1. يعر�س الطالب ملخ�صًا لر�صالته وما تو�صل اإليه فيها من نتائج وتو�صيات، وذلك بالطريقة املنا�صبة.
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2.  يتوىل رئي�س جلنة املناق�صة اإدارة اجلل�صة، وبعد انتهاء املناق�صة تخلو اللجنة للمداولة ثم تقرر بالإجماع اأو بالغلبية 
جناح الطالب وفق التقديرات الآتية:

الن�صبة الدرجة

100% - 90 ممتاز

% -89 80 جيدجدًا

% 79 - 70 جيد

فاأقل  69 % را�صب

3. يعلن رئي�س اللجنة القرار يف قاعة املناق�صة وبح�صور جميع الأع�صاء.

4. يكون قرار جلنة املناق�صة م�صفوعًا باإحدى العبارات الآتية:

اأ . بدون تعديالت.

ب . بتعديالت طفيفة خالل فرتة ل تتجاوز ا�صبوعني.

ت . تعديالت جوهرية بدون اإعادة مناق�صة خالل �صهرين.

ث . تعديالت جوهرية واإعادة مناق�صة خالل ثالثة ا�صهر.

ج. رف�س الر�صالة. 

5.  يرفع رئي�س جلنة املناق�صة قرار اللجنة موقعًا من اأع�صائها اإىل رئي�س الق�صم الذي يرفعه اإىل جمل�س الكلية بعد 
ا�صتكمال الطالب جلميع التعديالت املقررة من قبل جلنة املناق�صة وذلك لتخاذ التو�صية الالزمة بالتخريج ملجل�س 

اجلامعة. 

البند  التعديالت املطلوبة يف املواعيد املحددة يف  الر�صالة  اذا مل يقم باجراء  6.  يعترب الطالب )را�صبًا( يف مقرر 
ال�صابق وملجل�س اجلامعة اعادة النظر لتلك املدة املذكورة بتو�صية من عميد الكلية.

7.  يف حال رف�س الر�صالة من قبل جلنة املناق�صة، فتو�صع ازاءها درجة )50( وللمجل�س وبناءا على تو�صية امل�صرف 
ال�صماح للطالب باعادة ت�صجيل الر�صالة وان ليتعار�س ت�صجيلها مع احكام املادة )8( من هذه الالئحة.

8.  عند اعادة ت�صجيل الر�صالة ب�صبب الر�صوب او الرف�س ي�صتثنى الطالب من �صرط املعدل الوارد يف املادة )12( من 
هذه الالئحة.

املادة )27(:

1.  تكتب ر�صالة املاج�صتري باللغة العربية، ويرفق بها ملخ�صان اأحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الجنليزية بحيث 
باللغة الجنليزية عن )300( كلمة �صفحة  العربي عن )600( كلمة )3( �صفحات وامللخ�س  امللخ�س  ل يزيد 

ون�صف وميكن كتابة  ر�صالة  املاج�صتري  باللغة  الجنليزية  مبوافقة  املجل�س.
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2.  اأما يف الكليات التي ت�صتخدم لغة اأخرى يف التدري�س غري اللغة العربية، فتكتب الر�صالة بهذه اللغة اأو اللغة العربية، 
ويف حالة كتابتها بلغة غري العربية، يرفق بها ملخ�س باللغة العربية، ليقل عن )600( كلمة بحدود ثالث �صفحات.

املادة )28(:

يلتزم الطالب يف كتابة ر�صالة املاج�صتري باإتباع التعليمات الواردة يف دليل الر�صائل ال�صادر من عمادة البحث العلمي 

والدرا�صات العليا.

املادة )29(: منح الدرجة :

متنح درجة املاج�صتري بقرار من جمل�س اجلامعة بناءًا على تن�صيب من جمل�س الكلية.

املادة )30( :

عمادة البحث العلمي والدرا�صات العليا تتوىل م�صوؤولية التاأكد من تنفيذ الإجراءات املن�صو�س عليها يف الالئحة من 

قبل عمداء الكليات واإدارة القبول والت�صجيل.

املادة )31( :

يحق ملجل�س اجلامعة معاجلة حالت القبول والت�صجيل و الن�صحاب والنقطاع والف�صل ا�صتثناءًا من اآليات عمل مواد 

هذه الالئحة وفقًا مل�صتجدات الأمور وامل�صلحة العامة التي يراها جمل�س اجلامعة يف هذا ال�صدد ومبا ليتعار�س مع 

قرارات ولوائح جمل�س التعليم العايل.

املادة )32( :

1(  يدفع الطالب جميع الر�سوم والتاأمينات امل�ستحقة عليه فور ت�سجيله للمقرارات الأي ف�سل، وال يعترب ت�سجيل 
والتاأمينات  الر�سوم  تعديل  يف  احلق  وللجامعة  كاملة،  والتاأمينات  الر�سوم  ا�ستيفاء  بعد  اال  مثبتا  الطالب 

امل�ستحقة ح�سب ما تراه منا�سبا بعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية.

2( تكون الر�سوم التي يدفعها الطالب على النحو التايل:

اأ( الر�سوم الدرا�سية  لكل �ساعة معتمدة لطلبة برامج درجة املاج�ستري يف كل من الكليات التالية :

1( كلية العلوم االدارية 

ر�صوم ال�صاعة  املعتمدة ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

144.200 د.ب 36 املاج�صتري يف ادارة العمال 1
144.200 د.ب 36 املاج�صتري يف ادارة املوارد الب�صرية 2
144.200 د.ب 36 املاج�صتري يف املحا�صبة والتمويل 3
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2( كلية احلقوق

ر�صوم ال�صاعة  املعتمدة ال�صاعات املعتمده التخ�ص�س الرقم

144.200 د.ب 36 املاج�صتري يف القانون 1
144.200 د.ب 36 املاج�صتري يف القانون التجاري 2

ب( الر�سوم والتاأمينات االخرى غري امل�سرتده وت�سمل :

1(    10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق ملرة واحدة .

2(   250 د.ب ر�صوم الت�صجيل الف�صلي  لكل من الف�صل الول والف�صل الثاين .

3(    125  د.ب ر�صوم ت�صجيل الف�صل الدرا�صي ال�صيفي.

4(    5 د.ب ر�صوم اختبارات فح�س م�صتوى اللغة الجنليزية.

5(    5 د.ب ر�صوم ا�صتخراج ك�صف الدرجات الر�صمي. 

6(    5 د.ب ر�صوم افادة التخرج.

7(    5 د.ب ر�صوم ت�صديق �صورة طبق ال�صل عن ك�صف الدرجات الر�صمي.

8(    5 د.ب ر�صوم افادة اثبات طالب .

9(  10 د.ب ر�صوم اجراء معادلة مقررات .

10(  10 د.ب  ر�صوم طلب التظلم ملراجعة المتحانات النهائية للمقرر الواحد.

11(    30 د.ب  ر�صوم امتحان تقدمي غري مكتمل ) �صرط توافر عذر مقبول بح�صب اللوائح املعمول بها يف اجلامعة( .

12(   5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة او بدل فاقد .

13(   10 د.ب ر�صوم ك�صف عالمات تخرج  وافادة تخرج عن كل ن�صخة ا�صافية.

14( �صعف مبلغ الثمن : ر�صم اتالف او �صياع الكتب امل�صتعارة من قبل الطالب.

15( 150 د.ب : ر�صم تخرج + اإفادة تخرج عربي - اجنليزي + الكتاب ال�صنوي

16( 25 د.ب: ثمن الروب اجلامعي للتخرج 

�ستمائة وخم�سون دينار بحريني غري  3(  يدفع الطالب امل�ستجد حلجز املقعد يف اجلامعة مبلغ وقدره )650( 
م�سرتدة والتي ت�سمل ما يلي:
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اأ.  10 د.ب ر�صوم تقدمي طلب اللتحاق للمرة الواحدة واملذكورة يف البند رقم ) 1( من الفقرة )ب( من املادة )32( 

يف هذه الالئحة.

ب.  250 د.ب ر�صوم ت�صجيل الف�صلي عن ف�صل القبول  واملذكورة يف البند رقم ) 2( من الفقرة )ب(من املادة )32( 

يف هذه الالئحة.

ت.    5 د.ب ر�صوم ا�صدار هوية جامعية جديدة واملذكورة يف البند رقم ) 12( من الفقرة )ب(من املادة )32( يف 

هذه الالئحة.

ث. 385 د.ب جزء من ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية املعتمدة لف�صل القبول. 

4( يحق للجامعة تعديل جميع الر�سوم بناء على اعتماد جمل�س التعليم العايل.

5( التعليمات املالية املتعلقة بان�سحاب الطالب :

اأ.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي خالل فرتة الت�صجيل املتاأخرة وال�صحب وال�صافة )واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل ( وبدون تر�صيد مايل .

ب.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثاين من بداأ الدرا�صة املعتمد واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %25 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ت.   يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الثالث من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %50 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية .

ث.  يجوز للطالب املنتظم ال�صحب الكلي او اجلزئي قبل نهاية ال�صبوع الرابع من بداأ الدرا�صة املعتمدة واملعلن عنها 

ف�صليا من قبل اإدارة القبول والت�صجيل وير�صد عليه مبلغ %75 من ر�صوم ال�صاعات املعتمدة  للمقررات امل�صحوبة 

�صريطة �صداد املبلغ قبل  اعتماد املقررات الدرا�صية من اإدارة القبول والت�صجيل وبعد اخذ املوافقات الر�صمية من 

اجلهات املعنيه يف الكلية.

ج.   يف حال ان�صحاب الطالب الكلي او اجلزئي بعد انتهاء ال�صبوع الرابع فانه ير�صد على الطالب كامل مبلغ ر�صوم 

ال�صاعات املعتمدة.

وكانت  م�صبق  متطلب  يلزمها  مقررات  مقرر/  مايل من  تر�صيد  وبدون  او اجلزئي  الكلي  ال�صحب  للطالب  ح.  يحق 

م�صجلة يف منوذج ت�صجيل املقررات املقدم من قبل الطالب لإدارة القبول والت�صجيل .

خ.  يحق للطالب ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات متت معادلتها لحقا. 
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د.  يف حالة رغبة الطالب يف تغيري تخ�ص�صه بعد فرتة ال�صحب وال�صافة النظامية  ويف هذه احلالة يتحمل الطالب 

الن�صب املذكورة البنود 2و3و4 من هذه الفقره.

ذ.  ال�صحب الكلي او اجلزئي وبدون تر�صيد مايل من مقرر/ مقررات �صجلت اكرث من احلد العلى امل�صموح به من 

قبل اجلامعة وجمل�س التعليم العايل البحريني. 

ر.  اذا الغت اجلامعه او �صحبت اي مقرر التي �صجلها الطالب فرت�صد له ر�صوم تلك املقررات بغ�س النظر عن الوقت 

التي قامت به اجلامعة.

ز.  ل تطبق البنود املذكورة اعاله  واملتعلقة بان�صحاب الطالب على الطلبة امل�صتجدين لف�صل القبول وحتكمهم تعليمات 

الن�صحاب الكلي التي ت�صدرها اجلامعة اثناء الت�صجيل للف�صول الدرا�صية.

املادة )33(

يبت جمل�س اجلامعة يف الأمور التي مل يرد بها ن�س يف الالئحة.

املادة )34(:

رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات وعميد البحث العلمي والدرا�صات العليا ومدير القبول والت�صجيل م�صوؤولون عن تنفيذ 

اأحكام هذه الالئحة.
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