
 برنامج املاجستير في القانون التجاري 

 ساعة معتمدة( 18)  تطلبات التخصص اإلجباريةالوصف املختصر مل

 (Law 701مناهج البحث العلمي ) – 1

يبحث هذا املساق في مناهج البحث القانوني انطالقا من مناهج البحث العلمي عامة ومناهج البحث القانوني خاصة، متطرقا 

القانونية والصفات الالزمة في الباحث القانوني ثم يتطرق ملفهوم البحث العلمي واهميته واهدافه لواقع الدراسات 

واستخداماته وتطور مسيرته وانواع البحث العلمي ومفهوم البحث القانوني ويعرف الباحث بالية اختيار موضوع البحث 

ا املساق لفن الصياغة التشريعية واالجتهادات القضائية ه ووضع الخطة وجمع املادة العلمية والكتابة، وكما يعرض هذتومشكل

 وتدقيق االراء الفقهية.

 (E) (LAW722التحكيم التجاري املحلي والدولي في تعمق ) – 2

 لقانون التحكيم التجاري 
ً
يهدف هذا املقرر إلى تزويد الطالب باملعرفة القانونية الالزمة في التحكيم التجاري املحلي والدولي وفقا

 إلعداد نخبة األشخاص ذوي املهارات القانونية ال سيما في التحكيم التجاري، 
ً
والدولي في مملكة البحرين والقانون املقارن أيضا

وبالتالي االستجابة الحتياجات املجتمع وسوق العمل في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتزويد 

 لية والعربية بالكوادر القانونية املختصة في التحكيم.مراكز التحكيم التجارية املح

 (Law 821الشركات التجارية في تعمق )– 3

ً. ال رنامج العام يتضمممممممممن دراسممممممممة الشممممممممر ات التجارية من 
ً
 ًخاصمممممممما

ً
ً وبرنامجا

ً
 ًعاما

ً
يتضمممممممممن منسج الدراسممممممممة لهذ  املادة برنامجا

ضممممممموعية، أما ال رنامج الخاص فيتضممممممممن اختيار أحد موضممممممموعات حيث تعريف عقد الشمممممممركة واومممممممكالها وار املها الشمممممممكلية واملو 

الشممممممممر ات التجارية ودراسممممممممته دراسممممممممة تحليلية معمقة، مال دراسممممممممة عقد  احد انواع الشممممممممر ات التجارية من حيث تكوينه، وما 

 ينجم عنه من آثار كظهور شخص معنوي جديد، وادارته وتصفيته وانقضائه.

 (Law 822) املالية واالستثماروراق قوانين البورصة وال  – 4

تتضمن هذ  املادة األحكام املتعلقة بمفهوم سوق األوراق املالية  وأهداف السوق ونشأتها، وما تتمتع به السوق من شخصية 

معنوية، كما تتناول إدارة السوق ومجلس إدارة السوق، واختصاصاته، ومدير السوق وموظفيه، واألجهزة املتخصصه فيه، 

أديب والتحكيم فيه، واألعضاء فى السوق، ووروط العضوية، والرقابة عليهم، وإدراج وتداول األوراق املالية فى ولجنة الت

السوق، كما تتناول مالية السوق واآلليات التى يستخدمها السوق، ونظام االيداع واملقاصة ، وبيان مفهوم الوسيط املالي 

حملها الوسيط من الناحية املدنية ومن الناحية الجنائية، وعرض بشكل تفصيلي وعرض ألهم إلتزاماته وبيان املسئولية التي يت



بإنشاء وتنظيم سوق البحرين  لألوراق املالية والئحته  1987( لسنة 4لألحكام التى تبناها املشرع البحرينى باملرسوم بقانون رقم )

 الداخلية..

 (: Law 823قانون التمويل وعقود العمليات املصرفية ) – 5

تتناول هذ  املادة التمويل واملصارف التقليدية وأهميته واألساس الذي ترتكز عليه هذ  املصارف في القيام بأعمال التمويل 

املختلفة على الصعيدين الوطني والدولي ،حيث تتناول املادة التطور التأريخي للفن املصرفي والبنوك التجارية وكذلك عرض 

ملباورة التي تقدمها البنوك،إضافة لبيان مفهوم السرية املصرفية وعالقتها بجريمة غسل أهم التسهيالت املباورة وغير ا

 االموال.

 (E()LAW824عقود التجارة الدولية في تعمق )– 6

يشتمل املنسج الدراس ي لهذا املقرر على برنامج عام وبرنامج خاص.  يتناول ال رنامج العام تعريف عقد التجارة الدولية ومنظمة 

رة العاملية وتسوية املنازعات التجارية الدولية وتعريف قانون التجارة الدولية وموضوعاته والشر ات متعددة الجنسيات التجا

وكيفية إبرام العقود التجارية الدولية، حيث يهدف املنسج إلى توضيح التجارة الدولية واملعايير الحاكمة للعقود اإللكترونية 

م القانونية املختلفة.  يشتمل ال رنامج الخاص على دراسة مقارنة مفصلة وتحليلية ألحد وتشكيل العقود الدولية في النظ

 مواضيع ال رنامج العام مال عقد البيع الدولي.

 

 وصف متطلبات التخصص االختيارية

 ( ساعات معتمدة وهي كما يلي:9)

 (:Law 711) القانون املدني في تعمق – 1

والذى لحق به تطورات كبيرة فى العصر الحديث واستخدام الوسائل العلمية الحدياة فى ميدان يتضمن منسج الدراسة العمل الطبى 

العمل الطبى من حيث الفحص أو التحليل أو العالج أو الجراحة ونجم عن ذلك دعاوى كايرة فى املسئولية الطبية وظهر حق 

 املريض فى قبول أو رفض العمل الطبى واملشكالت الناجمة عن ذلك .

 (:Law 712فلسفة القانون ) –  2

تتضمممممن هذ  املادة موضمممموع تحديد أسمممماس القانون وطبيعة القانون الوضممممتي وتطبيقه ومشممممكالته وكذلك فكرة الحق كمكون 

آخر من مكونات الدراسمممممممممممممة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته، ثم بيان عالقة فلسمممممممممممممفة القانون بأصمممممممممممممول تفسمممممممممممممير 

 القانون.



 (:Law 713انون )تفسير الق – 3

تهتم هذ  املادة ببيان معنى التفسممير وضممرورته وعناصممر النص القانوني وبيان داللة اللفه واملفهوم في النص، ثم بيان أسممباب 

التفسمممممممممير من حيث غموض النصممممممممموص وتعارض النصممممممممموص ونقص النصممممممممموص.  ثم بيان طرق التفسمممممممممير اللفظي واالسمممممممممتنتا ي 

 وحكمة التشريع.

 (:Law 714)قانون اإلثبات في املواد املدنية والتجارية في تعمق  – 4

 لإلثبات أو النفي من قبل الخصوم، وسلطة القاض ي يتضمن منسج الدراسة 
ً
لهذا املقرر دراسة جميع أدلة اإلثبات الجائزة قانونا

 وتمييزها عن غيرها من األدلة غير ، من حيث دراسة أدلة اإلثبات الجائزة قانقةدراسة تحليلية معمفي األخذ بها من عدمه 
ً
ونا

القانونية وتمييزها عن غيرها من النظم القانونية األخرى، كذلك تناول الكيفية التي يتم فيها تنفيذ األحكام الوطنية بعد 

 اكتسابها حجية األمر املقض ي.

 E (LAW717))قانون املعلوماتية ) – 5

لتكنولوجيا املعلومات في ضوء ثورة االتصاالت الحدياة من خالل التركيز على تدابير القسم العام: يشمل دراسة اإلطار القانوني 

 .حماية وسائل االتصال وقواعد البيانات وتعزيز الوعي بقواعد األونسيترال والنظام القانون لهيئة املعلومات في مملكة البحرين

ت الشممممخصممممية من مخاطر تكنولوجيا االتصمممماالت القسممممم الخاص: يشمممممل دراسممممة موضمممموعات محددة بعمق مال حماية البيانا

الحدياة واملسممممممممممممماولية عن األضمممممممممممممرار التي قد تاثر على األشمممممممممممممخاص املشممممممممممممماركين في هذا املجال وحماية حقوق امللكية الفكرية في 

 وسائل االتصال واملعلومات.

 (:Law 733تشريعات جنائية خاصة ) – 6

وفلسفة وم ررات إصدارها ثم يتناول بالتحليل  الخاصة في مملكة البحرينالتشريعات الجنائية تتضمن هذ  املادة دراسة أهم 

واهر اإلجرامية املسمممممممممممتحدثة التي تناولتها بعض هذ  التشمممممممممممريعات الجنائية الخاصمممممممممممة وبالتحديد جرائم والدراسمممممممممممة املعمقة  للظ

ها وإوممممممكالها، وأبعادها املختلفة االتجار باالشممممممخاص. والبحث فيها من حيث األر ان والعقوبة، وكذلك من حيث حجمها، أنواع

 .وعالقاتها بالجريمة املنظمة

 (Law 734الجرائم االقتصادية ) – 7

تتضمممممممن هذ  املادة دراسممممممة معمقة لاجرائم االقتصممممممادية في مملكة البحرين والتشممممممريعات املقارنة وفلسممممممفة وم ررات إصممممممدارها 

االقتصممممممممممممممماديممة ثم يتنمماول بممالتحليممل والممدراسمممممممممممممممة املعمقممة  للظواهر وخطورتهمما واملسمممممممممممممماوليممة الجنممائيممة ونطمماقهمما في مجممال الجرائم 



اإلجرامية املسممممتحدثة التي تتم من خاللها الجرائم االقتصممممادية وخاصممممة في مجال ثورة املعلومات والتكنولوجيا كجرائم غسمممميل 

 االموال واالنترنت، والجهود الدولية واالقليمية ملواجهة الجرائم االقتصادية.

 (:Law 781املعامالت في تعمق )فقه  – 8

يتناول املقرر التعريف بماهية واحكام املال واقسامه والتملك واسبابه والعقد وتقسيماته والبيع وانواعه والشر ات واالفالس 

 واالوراق التجارية والو الة والهبة والرهن والكفالة .

 (E) (LAW811الوسائل البديلة لحل املنازعات)– 9

نظرة متعمقة على جميع الوسائل البديلة لحل املنازعات مال التحكيم واملصالحة والوساطة، كما يتناول تعريف يطرح املقرر 

 جميع هذ  الوسائل واالختالفات واملقارنة بينهما وبين الدعاوى القضائية العادية التي تجريها املحكمة.

 (:Law 812)امللكية الفكرية في تعمق  قوانين – 10

 يتناول دراسة معمقة للطبيعة القانونية لعناصر امللكية الفكرية سواء امللكية االدبية 
ً
 عاما

ً
يتضمن منسج هذا املقرر منسجا

والفنية أو امللكية الصناعية والتجارية وتطورها التاريخي ومفهومها ودور االتفاقيات الدولية في حماية عناصر امللكية الفكرية 

 يتناول أهم عناصر امللكية الفكرية بالشرح والتحليل دراسة وكيفية انفاذ تلك الحق
ً
 خاصا

ً
وق لدى املشرع البوطني، ومنسجا

 تفصيلية ومعمقة مال العالمة التجارية من حيث املفهوم ونظام امللكية للعالمة التجارية وحمايتها وعالقتها بالعنوان االلكتروني. 

 (:Law 820موضوعات خاصة في القانون التجاري ) – 11 

ً. ال رنامج العام يتضمن دراسة بعض موضوعات القانون 
ً
 ًخاصا

ً
ً وبرنامجا

ً
 ًعاما

ً
يتضمن منسج الدراسة لهذ  املادة برنامجا

التجاري مال الشر ات التجارية وبعض وسائل الدفع فى التجلرة الدولية مال االعتماد املستندى و خطاب الضمان األوراق 

خصائصها وأنواعها .أما ال رنامج الخاص لهذ  املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات االعتماد التجارية من حيث تعريفها، و 

املستندى  ودراسته دراسة تحليلية معمقة، مال االستثناءات الواردة على مبدا االستقاللية فى االعتماد املستندى ، حيث يتم 

 تندى ودراسة الغش والبطالن  استثناءات على مبدا االستقالليةدراسة املقصود بمبدا استقالل التزام البنك فى االعتماد املس

 (Law 825الوراق التجارية في تعمق ) – 12

ً. ال رنامج العام يتضمن دراسة األوراق التجارية من حيث 
ً
 ًخاصا

ً
ً وبرنامجا

ً
 ًعاما

ً
يتضمن منسج الدراسة لهذ  املادة برنامجا

السند ألمر(، أما ال رنامج الخاص لهذ  املادة فيتضمن إختيار أحد  –الشيك  –تعريفها، وخصائصها وأنواعها )الكمبيالة 

موضوعات األوراق التجارية ودراسته دراسة تحليلية معمقة، مال إنشاء الشيك وتظهير ، حيث يتم دراسة الشروط الالزمة 



ط  ل نوع وآثار  وضماناته وانقضائه، إلنشاء الشيك، والكيفية التي يتم بها تداوله عن طريق التظهير وأنواع التظهير وورو 

 ودراسة بعض القضايا املستحدثة املتعلقة بالشيكات دراسة معمقة.

 (E( )LAW826قانون املنافسة التجارية غير املشروعة في تعمق ) – 13

تهدف هذ  املادة الدراسية إلى تزويد الطلبة باملعرفة والفهم النقدي املتعلقين باملنافسة غير املشروعة واملمارسات االحتكارية 

التي قد تاثر على ثروة البلد ومخاطر االحتكار وطرق تحرير املنافسة من النظام القمتي من خالل طرح مفهومه في النظم 

لية وفي الشريعة اإلسالمية، كما تتناول املادة طبيعة االحتكار وإغراق األسواق وآثارهما لحماية االوتراكية واألنظمة الرأسما

 املنافسة املشروعة من االحتكار وإغراق األسواق على الصعيدين الوطني والدولي.

 (Law 827القانون البحري فى تعمق ) – 14

ً وب   
ً
 ًعاما

ً
ً. ال رنامج العام يتضمن دراسة  املالحة البحرية من حيث يتضمن منسج الدراسة لهذ  املادة برنامجا

ً
 ًخاصا

ً
رنامجا

تعريفها، وخصائصها وأنواعها ، والعقود التي ترتبط بها أما ال رنامج الخاص لهذ  املادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات 

االحكام املتعلقة بهذا العقد من  القانون البحري ودراسته دراسة تحليلية معمقة، مال عقد النقل البحري، حيث يتم دراسة

حيث بيان الشروط الالزمة إلنعقاد العقد ، وأطرافه ، والكيفية التي يتم بها إنعقاد العقد واآلثار املترتبة عليه ، ودراسة سند 

 الشحن واملسئولية التي تقع على عاتق الناقل البحري.

 (:Law 828قانون الفضاء والطيران ) – 15

تتناول هذ  املادة دراسممممممممة النظام القانوني للمالحة الجوية، والنظام القانوني للطائرة، والنظام القانوني السممممممممتغالل الفضمممممممماء،   

والنظممام القممانوني ملرافق املالحممة الجويممة. كممما تعرض للنقممل التجمماري الجوي،من حيممث املفهوم القممانوني لعقممد النقممل التجمماري. 

 جوي  الداخلي، والنظام القانوني للنقل الجوي الدولي، التامين الجوي.والنظام القانوني للنقل ال

 (: Law 829قانون  التجارة اإللكترونية في تعمق ) – 16

دراسممممممممة معمقة وذلك من خالل التعريف  2002لسممممممممنة 28تتناول هذ  املادة دراسممممممممة قانون املعامالت االلكترونية البحريني رقم 

والعقود االلكترونية  والوسمممائل املسمممتخدمة في إبرام العقود االلكترونية، وتكوين العقد االلكتروني بماهية التجارة االلكترونية 

من إيجمممماب وقبول، والقممممانون الواجممممب التطبيق على العقود االلكترونيممممة ، وأسممممممممممممممممماليممممب حمممممايممممة العقود االلكترونيممممة وال جيممممة 

 القانونية للسجالت والتواقيع االلكترونية.

 



 ساعات معتمدة( LAW 800 ( )9وصف الرسالة )

 في القانون التجاري، وتعت ر هذ  الرسممممممممممالة  أسمممممممممماس في برنامج املاجسممممممممممتير في القانون التجاري، 
ً
 معتمدا

ً
يعد الطالب موضمممممممممموعا

ويوفر فرصمممممممة للطالب إلجراء التعلم املسمممممممتقل والعمل البحأي القائم على أسمممممممس منسجية منظمة، وتركز الرسمممممممالة على املهارات 

التي يجب معالجتها من حيث الحوار الفكري املتقدم بما في ذلك تحديد مشمممممممممممكلة البحث، ومنسجية البحث، ومراجعة املتقدمة 

األدبيات، وتحليل البيانات واالستنتاجات والتوصيات. وتخضع الرسالة النهائية للتقييم والتقديم العام ويتم التقييم بناء على 

 عرضها بالطريقة املكتوبة والشفوية. 

    

 :ساعة معتمدة( 12وصف املواد االستدراكية )

 )LAW 111املدخل إلى القانون ) .1

يشتمل املقرر على قسمين رئيسيين: القسم األول نظرية القانون وتناولها من خالل ماهية القانون وأهدافه وأقسامه وفروعه 

ومصادر  ونطاق تطبيقه، أما القسم الااني فهي نظرية الحق وتناولها من خالل التعريف بالحق وأنواعه وعناصر الحق 

 ومصادر  ومحل الحق وحمايته. 

 LAWN 211زام مصادر االلت .2

في مقدمة عامة التعريف بالقانون املدني  وتناول ، ني البحرينياملد مصادر االلتزام في القانون تعني هذ  املادة بدارسة 

فتتناول دراسة العقد من حيث   وموضوعاته املختلفة وأسس اتجاهاتها العامة، ومن ثم تتناول دارسة مصادر االلتزام اإلرادية.

التعريف به وأر انه ووروط انعقاد  وصحته وتفسير  وآثار  وانحالله.  ثم دراسة اإلرادة املنفردة كمصدر عام لاللتزام، ودارسة 

ملشروع من العمل غير ا وأهمها على االطالقالوعد بجائزة  أبرز تطبيق لنظرية اإلرادة املنفردة.  ثم دارسة املصادر غير اإلرادية 

مساوليته عن فعل الغير ومساوليته الناوئة عن األوياء، ثم دارسة الفعل النافع أو /حيث مساولية الشخص عن فعله و

 كذلك )اإلثراء بال سبب( كقاعدة عامة و 
ً
دراسة الفضالة ودفع غير املستحق باعتبارها تطبيقات لنظرية اإلثراء بال سبب، وأخيرا

 ر لاللتزام.دراسة القانون كمصدر مباو

 )تدرس في اللغة االنجليزية(* LAWN21 2مبادئ القانون التجاري  .3

يتناول هذا املقرر التمهيدي مجموعة واسممممممممممممعة من املوضمممممممممممموعات واملسممممممممممممائل الضممممممممممممرورية في القانون التجاري وذلك لفهم طريقة 

اسممممممتخدام القانون لهدف تنظيم األعمال والتجارية، وتشمممممممل املوضمممممموعات: مبادو القانون التجاري ونشمممممموئه وتطوير  وتعريف 



 
ً
على البحث في السمجل التجاري والعناوين وتجنب املنافسمة غير القانونية. يتعرف القانون التجاري ومجاله. ويركز املقرر أيضما

 على أنواع مختلفة من العقود التجارية مع اإلوارة الى أحكامها وأنواعها. 
ً
 الطالب أيضا

افعات املدنية والتجارية .4    NLAW  412قانون املر

وتطور  ومصممممممممادر  وصمممممممملته بالقوانين األخرى، ودراسممممممممة التنظيم والتجارية املدنية  املرافعاتالتعريف بقانون هذ  املادة  تتناول 

إجراءات و القضمايي من حيث تشمكيل املحاكم ودرجات التقاضم ي ورجال القضماء وقواعد االختصماص، ودراسمة نظرية الدعوى 

 التقاض ي )الخصومة( ثم دراسة األحكام القضائية وطرق الطعن فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


