
 برنامج الماجستير في القانون

 وصف متطلبات التخصص اإلجبارية

 ساعة معتمدة(: 15)

 (Law 701مناهج البحث العلمي )

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

الالزمة في الباحث القانوني ثم يتطرق لمفهوم البحث العلمي وأهميته وأهدافه واستخداماته لواقع الدراسات القانونية والصفات 

وتطور مسيرته وأنواع البحث العلمي ومفهوم البحث القانوني ويعرف الباحث بالية اختيار موضوع البحث ومشكلته ووضع 

غة التشريعية واالجتهادات القضائية وتدقيق اآلراء الخطة وجمع المادة العلمية والكتابة، وكما يعرض هذا المساق لفن الصيا

 الفقهية.

 (Law 711القانون المدني في تعمق )

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

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

 المريض فى قبول أو رفض العمل الطبى والمشكالت الناجمة عن ذلك.

  E)) (LAW 721) القانون التجاري في تعمق

عامة مثل األعمال يتضمن منهج هذا المقرر برنامج عام ومحدد. يتناول البرنامج العام دراسة أحكام القانون التجاري بصفة 

التجارية والتاجر والتزاماته والعقود التجارية واإلفالس واألوراق المالية والمعامالت المصرفية. يتناول البرنامج المحدد دراسة 

 مقارنة مفصلة وتحليلية ألحد مواضيع البرنامج العام مثل اإلفالس أو األوراق المالية أو المعامالت المصرفية.

 (Law 741ي في تعمق )القانون االدار

يتضمن منهج الدراسة لهذه المادة برنامجاً "عاماً" وبرنامجاً "خاصاً". البرنامج العام يتناول النظريات العامة للقانون اإلداري، 

والتنظيم اإلداري والنشاط اإلداري ، أما البرنامج الخاص لهذه المادة فيتضمن إختيار أحد موضوعات القانون االداري ودراسته 

ة، مثل دراسة معمقة للقواعد العامة في القانون االداري ونظرياته واحكامه في اطار التشريعات المقارنة دراسة تحليلية معمق

 والتشريع البحريني واحكام القضاء واجتهاداته واراء الفقهاء، الوظيفة العامة، العقد االداري، القرارات االدارية. 



 (Law 731القانون الجنائي في تعمق )

برنامجاً "عاماً" وبرنامجاً "خاصاً". البرنامج العام يتناول بالتحليل والدراسة المعمقة للنظرية  الدراسة لهذه المادةيتضمن منهج 

إختيار أحد موضوعات القانون الجنائي ودراسته دراسة  العامة للجريمة والعقوبة، أما البرنامج الخاص لهذه المادة فيتضمن

العامة للجريمة والنظرية العامة للجزاء الجنائي والمساهمة الجنائية واسباب االباحة  مثل دراسة النظرية، قةتحليلية معم

 والتطبيقات القانونية والقضائية المتعلقة باالنتحار والمسؤلية الجنائية للطبيب والقتل بدافع الشفقة واالتجار باالشخاص .

 وصف متطلبات التخصص االختيارية

 ((Law 712فلسفة القانون 

تتضمن هذه المادة موضوع تحديد أساس القانون وطبيعة القانون الوضعي وتطبيقه ومشكالته وكذلك فكرة الحق كمكون آخر 

 من مكونات الدراسة القانونية من حيث حقيقته وماهيته وطبيعته، ثم بيان عالقة فلسفة القانون بأصول تفسير القانون.

 ((Law 713تفسير القانون 

ببيان معنى التفسير وضرورته وعناصر النص القانوني وبيان داللة اللفظ والمفهوم في النص، ثم بيان أسباب تهتم هذه المادة 

التفسير من حيث غموض النصوص وتعارض النصوص ونقص النصوص. ثم بيان طرق التفسير اللفظي واالستنتاجي وحكمة 

 التشريع.

 (LAW 722)  (E) التحكيم التجاري المحلي والدولي في تعمق

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة القانونية الالزمة في التحكيم التجاري المحلي والدولي وفًقا لقانون التحكيم التجاري 

والدولي في مملكة البحرين والقانون المقارن أيضاً إلعداد نخبة األشخاص ذوي المهارات القانونية ال سيما في التحكيم التجاري، 

لتالي االستجابة الحتياجات المجتمع وسوق العمل في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتزويد مراكز وبا

 التحكيم التجارية المحلية والعربية بالكوادر القانونية المختصة في التحكيم.

 (Law 714قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في تعمق )

منهج الدراسة لهذا المقرر دراسة جميع أدلة اإلثبات الجائزة قانوناً لإلثبات أو النفي من قبل الخصوم، وسلطة القاضي يتضمن 

في األخذ بها من عدمه دراسة تحليلية معمقة، من حيث دراسة أدلة اإلثبات الجائزة قانوناً وتمييزها عن غيرها من األدلة غير 

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

 حجية األمر المقضي.



 (Law 717)  (E) قانون المعلوماتية

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

 حماية وسائل االتصال وقواعد البيانات وتعزيز الوعي بقواعد األونسيترال والنظام القانوني لهيئة المعلومات في مملكة البحرين.

القسم الخاص: يشمل دراسة موضوعات محددة بعمق مثل حماية البيانات الشخصية من مخاطر تكنولوجيا االتصاالت الحديثة 

التي قد تؤثر على األشخاص المشاركين في هذا المجال وحماية حقوق الملكية الفكرية في وسائل والمسؤولية عن األضرار 

 االتصال والمعلومات.

 (Law 781فقه المعامالت في تعمق )

يتناول المقرر التعريف بماهية واحكام المال واقسامه والتملك واسبابه والعقد وتقسيماته والبيع وانواعه والشركات واالفالس 

 واالوراق التجارية والوكالة والهبة والرهن والكفالة .

 (Law 715أصول المرافعات المدنية والتجارية في تعمق )

يتضمن منهج الدراسة المعمقة لهذا المقرر باالختصاص القضائي ونظرية الدعوى وإجراءاتها ونظرية األحكام القضائية وطرق 

 األحكام القضائية.الطعن في هذه األحكام وإجراءات تنفيذ 

 (Law 716قانون حماية المستهلك )

تتناول هذه المادة بالدراسة مفهوم المستهلك وحمايته ثم تعرض لحماية المستهلك ضمن مراحل العقد، فتتناول حمايته في مرحلة 

العقد في ظل الحماية الواجب الدعوة للتعاقد وتتوسع في دراسة االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم ، ثم التنظيم القانوني ألركان 

توافرها للمستهلك وكيفية تحقيق التوازن العقدي في عقود االستهالك، وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان الصفات الخطرة، 

يات ثم حق المستهلك بالرجوع في التعاقد، ثم تتناول هذه المادة الجوانب األخرى للحماية وهي الحماية اإلدارية والحماية في االتفاق

 الدولية ثم الحماية الجنائية وأخيراً حماية المستهلك في الشريعة اإلسالمية .

 (Law 732)قانون االجراءات الجنائية في تعمق 

تتضمن هذه المادة دراسة معمقة للقواعد العامة في قانون االجراءات الجنائية مع التركيز على نظريتي البطالن واالثبات الجنائي 

 التشريعات المقارنة والتشريع البحريني .في اطار 



 (Law 761القانون الدولي العام مع التعمق )

يتناول هذا المقرر بالشرح المعمق الوقوف على القضايا التطبيقية في مجال المنازعات الدولية وطرق حلها سلمياً وفقاً لقواعد 

 راسة بعض نماذج قرارات محكمة الهاي.القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية ود

 ((Law 762  (E)قانون الدولي اإلنساني في تعمق

تزويد الطالب بالمعرفة القانونية والضرورية فيما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني ونشوء وتطوير القوانين  .1

 المتعلقة به .

الدولية للضحايا في النزاعات المصلحة  تطوير مهارات الطالب الذهنية والنظرية فيما يتعلق بتوفير الحماية .2

والسجناء والجرحى وبذلك تمكن هذه المهارات الطلبة لتسهيل مصادر المعرفة والتعلم وتطبيقهما في الحياة 

 العملية.

 تطوير مهارات الطالب في كتابة التقارير القانونية واستخدام بيانات المعلومات والتكنولوجيا. .3

على المشاركة في الخدمات القانونية واألنشطة األكاديمية داخل المؤسسات والمنظمات تأهيل الخريجين القادرين  .4

 اإلنسانية.

 (Law 733) تشريعات جنائية خاصة

تتضمن هذه المادة دراسة أهم التشريعات الجنائية الخاصة في مملكة البحرين وفلسفة ومبررات إصدارها ثم يتناول بالتحليل 

اإلجرامية المستحدثة التي تناولتها بعض هذه التشريعات الجنائية الخاصة وبالتحديد جرائم االتجار  والدراسة المعمقة للظواهر

باالشخاص. والبحث فيها من حيث األركان والعقوبة، وكذلك من حيث حجمها، أنواعها وإشكالها، وأبعادها المختلفة وعالقاتها 

 بالجريمة المنظمة.

 (Law 754العقود اإلدارية )

للعقود االدارية واحكامها وتمييزها وابرامها وصيغتها واالثار المترتبة عليها وتوازنها  هذه المادة دراسة معمقة تتضمن

 .االقتصادي في ظل التشريعات المقارنة والتشريع البحريني



 ((Law 734الجرائم االقتصادية  

والتشريعات المقارنة وفلسفة ومبررات إصدارها  تتضمن هذه المادة دراسة معمقة للجرائم االقتصادية في مملكة البحرين

وخطورتها والمسؤولية الجنائية ونطاقها في مجال الجرائم االقتصادية ثم يتناول بالتحليل والدراسة المعمقة للظواهر اإلجرامية 

ئم غسيل االموال المستحدثة التي تتم من خاللها الجرائم االقتصادية وخاصة في مجال ثورة المعلومات والتكنولوجيا كجرا

 واالنترنت، والجهود الدولية واالقليمية لمواجهة الجرائم االقتصادية.

 (Law 752)( E)  الحقوق والحريات العامة

يتناول مقرر الحقوق والحريات العامة المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان من حيث تعريف حقوق اإلنسان وإطاره ومصدره مع 

 الدولي لحقوق اإلنسان، والتي تشمل الوثائق الدولية التالية:التركيز على أحكام القانون 

 ميثاق األمم المتحدة. .1

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. .2

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. .3

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. .4

 معاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ال .5

 آليات الحماية والتنظيم الدستوري للحقوق العامة. .6

 الحرية العامة في مملكة البحرين. .7

 (Law 751القانون الدستوري والنظم السياسية في تعمق )

السياسية مع التركيز على الرقابة على دستورية تتضمن هذه المادة دراسة معمقة للقواعد العامة في القانون الدستوري والنظم 

 القوانين والقضاء الدستوري في اطار التشريعات الدستورية المقارنة والتشريع البحريني.

 (Law 700رسالة )ال

قيام الطالب باختيار موضوع في مجال تخصصه على أن يكون جديراً بالبحث فيه وبما يحقق الفائدة المتوخاة 

 القانونية أو للمجتمع.سواء للمكتبة 

 


