
 مقررات برنامج البكالوريوس في الحقوق وصف 
 

:
ً
 متطلبات الجامعة االجبارية. أوال

 

 (  ARB 101اللغة العربية )

،  –ومعالجة أساليبها  -وداللة  ومعجما، وتركيبا، صياغة،دراسة أساسّيات اللغة العربّية: تتناول هذه املاّدة 
ً
 وتذوقا،قراءة

من خالل نصوص تتناول مختلف األجناس األدبية شعرا  والتعبيرّية،وبيان خصائصها الجمالّية وقيمها الداللّية  -ونقدا 

 .ونثرا

 

 ( HBH 105تاريخ وحضارة البحرين )

من عام تتناول هذه املادة التعريف  بحضارة وتأريخ البحرين قبل امليالد والعصر اإلسالمي واألطماع األوربية واإلقليمية 

م ، ومراحل الغزو البرتغالي لهذه املنطقة ، ثم صراع القوى اإلقليمية والدولية بعد خروج البرتغاليين  1800م الى عام 1500

منها ، ثم كيفية قيام قبيلة العتوب بفتحها وإعمارها ، ومن ثم حكم آل خليفة الرشيد وازدهار املنطقة بعد تسلمهم زمام 

 اني الديمقراطية والدولة الحديثة .األمور وترسيخ معالم ومع

 

  CS 104مهارات الحاسوب 

This course covers the following topics: basic concepts of information technology, 

using the computer to manage files, word processing, spreadsheets, presentation and 

database. 
 

  HR 106حقوق االنسان 

يتناول املقرر تعريف حقوق اإلنسان في العصور القديمة والوسطى وفي الديانات السماوية.  كما يبحث املقرر املصادر 

القانونية لحقوق اإلنسان في انجلترا وفي إعالنات الحقوق األمريكية وإعالنات حقوق اإلنسان واملواطن في فرنسا.  ويتناول 

 اإلعالن العاملي أيضا حقوق اإلنسان قبل الحرب العامل
ً
ية األولى وفي عهد عصبة األمم وفي ميثاق األمم املتحدة وخاصة

لحقوق اإلنسان.  كما يبحث موضوعات حقوق اإلنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والحقوق 

 االتفاقية األوروبية لحقوق االقتصادية واالجتماعية.  ويهتم املقرر بحقوق اإلنسان في املنظمات اإلقليمية وخاص
ً
ة

 اإلنسان وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان.  

 

 (ENG 101) -(1اللغة اإلنجليزية )

ENG101 is a credit course that runs for one semester of 15 weeks for 3 hours per 

week or 6 hours per week during the summer semester. It is required for students of 

Law, Political Science, Business Administration, and Art and Design Bachelor 

Programmes delivered in Arabic.   This course is for learners whose achievement in 

the Oxford Online Placement Test (OOPT) is 41 or higher. 



The course provides practice in reading, writing, and note taking at Intermediate 

level.  It includes academic English and study skills and a variety of reading texts 

and text types. The course is intended to improve students' skills in English language 

in order to undertake a further English credit course, ENG102, and to use English in 

their studies as necessary. 
 

 (ENG 101  -املتطلب السابق                                                                                   (ENG 102) -(2اللغة اإلنجليزية )
ENG102 is a credit course that runs for one semester of 15 weeks for 3 hours per 

week or 6 hours per week during the summer semester. It is required for students of 

Law, Political Science, Business Administration, and Art and Design Bachelor 

Programmes delivered in Arabic.   This course is for learners who have successfully 

completed ENG101. 

The course provides practice in reading, writing, and note taking at Upper 

Intermediate level.  It includes academic English and study skills and a variety of 

reading texts and text types. The course is intended to improve students' skills in 

English language in order to undertake a range of credit courses and to use English 

in their studies as needed. 
 

                                                                                                                                                              (BA 161ريادة االعمال )مقدمة في  

األعمال. وأهمية ريادة األعمال، وتزويد الطلبة  ملضامين ريادةدراسة مفهوم ريادة األعمال، والشرح يهدف هذا املقرر الى 

باملعارف واملهارات الالزمة لتحويل األفكار الى مشاريع  ريادية تطبيقية على وفق قواعد انشاء املشروع الريادي وكذلك 

انونية له و العمل على اكساب الطالب املهارات الرئيسية لرائد االعمال ابتداءا من تاسيس املشروع وا ختيار الصيغة الق

التخطيط والتنظيم والتسويق والتمويل ولغاية ادارة العملية كامال مع تمكين الطلبة من تقديم مقترح  النشاء مشروع 

 تجاري ويناقشها  في نهاية املقرر.  فضال عن دراسة  حاالت تطبيقية  لألعمال الرائدة في  مملكة البحرين.  

 

 

 ثانيا: متطلبات الجامعة االختيارية:
 

 (ISL101الثقافة اإلسالمية   )

 وخصائصها، بها،واملفاهيم األساسية املرتبطة  اإلسالمية،تتناول هذه املادة التعريف بمفهوم الثقافة العامة والثقافة 

والتعريف بالغزو الثقافي وأساليبه وذكر أنواعه وتحديد  االسالمية،ودورها في تكوين الشخصية  ومجاالتها، ومصادرها،

 أخطاره على االسالم واملسلمين وسبل مواجهتها باإليمان والعلم واملعرفة واإلتقان

 

 (ISL 102األخالق في األسالم )

والتعرف على أخالق املهنة في العصر الحديث ومقارنة ذلك بالتاريخ والحضارة  اإلسالم،مكانة األخالق واألعمال في 

 .وعلى الوسائل التي تعين على تنمية األخالق املهنية والتخصصية،وعلى أخالق املهنة األساسية  اإلسالمية،



 (ISL 103االسالم وقضايا العصر   )

ايا املعاصرة وظاهرة الغلو والتكفير والتبديع واملعالجة القواعد والضوابط الشرعية والفقهيه في التعامل مع القض

في اثبات الشهور القمرية وزكاه الحلي والنقود الورقية وكذلك نظام الحكم اإلسالمي  وأثرهالشرعية لها والحساب الفلكي 

 والديموقراطيه وحكم االستنساخ وزرع األعضاء واالجهاض.

 

 (LIB 101مدخل الى علم املكتبات   )

مقدمة تعريفية للمادة، مجاالت علم املكتبات،  أهمية املعلومات ونظمها، املكتبة ماهيتها ووظائفها، تكملة للمكتبات عبر 

العصور، تاريخ املكتبات، أشهر املكتبات اإلسالمية، مراحل تطور املكتبات اإلسالمية، تعريفات املكتبة في العصر الحديث، 

املكتبات عبر العصور، فئات املكتبيين العاملين في حقل املكتبات، مصادر املعلومات، املواد املكتبي ماهيته ووظائفه، أمناء 

، أقسام املكتبة، قسم اإلعارة، الدور االجتماعي إجراء العمليات الفنية )التزويد(املكتبية، تكملة أنواع املواد املكتبية، 

 .الحاسبات واستخدامها في املكتباتللمكتبات، 

 

 (MAN 101والبيئة  )األنسان 

الحرارة،  االزدحام، التعريف بالبيئة والفرق بين البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة، أثر التحضر والعمران على البيئة

التنشئة األسرية  اإلنسان،تأثير البيئة على سلوكيات  البيئة،دور األسرة والعلم واإلعالم في حماية  التلوث، الضوضاء،

   استنزاف موارد البيئة. دية،االقتصاوالعوامل 

 

   )SOC 101(االجتماعمدخل علم 

 االجتماع،النظريات الحديثة لعلم  االجتماع،مجاالت ومناهج علم  االجتماع،تطور علم  وتعريفه،مفهوم علم االجتماع 

العوملة  اإلعالمية،دور املؤسسات  االجتماعي،البناء  االجتماعية،دراسة الظواهر  األخرى،عالقة علم االجتماع بالعلوم 

 .الجماعةتأثير الجماعة على الفرد وتأثير الفرد على  اإلنسانية،واالنفتاح على املجتمعات 

 

 (SPT 101خاصة )موضوعات 

موضوع اإلبداع والتطور واملوهبة حيث  2018 -2017يطرح مقرر موضوعات خاصة لهذا الفصل األول العام الجامعي 

 االتجاهاتكما يستعرض أهم  املفاهيم،والتميز بين هذه  واإلبداع،يتناول التطور التاريخي ملفاهيم التفوق العقلي واملوهبة 

للمتفوقين  واالجتماعيةوكذلك يتناول املقرر الخصائص العقلية والنفسية  ع،واإلبداالحديثة في التفوق العقلي واملوهبة 

 واملوهوبين واملبدعين وما يترتب عليها من حاجات وما ينتج عنها من 
ً
كما يستعرض دور البيئة املدرسية في  مشكالت.عقليا

 واملوهوبين 
ً
 واملبدعين.تنمية قدرات الطلبة املتفوقين عقليا

 

 (    CS 104)   املتطلب السابق                                                                                                   -CS 205الحاسوبتطبيقات 

This course covers the following topics: using Microsoft word for report writing, 

using Microsoft excel for creating a simple accounting sheet and using Microsoft 

access for creating a simple information system (database). 
 



 

 (LFS 102واالتصال ) تطوير مهارات التفكير

حل  واآلراء،التفكير الناقد والتمييز بين الحقائق  اإلبداعي،مهارات التفكير  اإلبداعي،التفكير  وتعريفه،مفهوم التفكير 

مهارات التأثير واإلقناع  والتفكير،العالقة بين اإلتصال  ومشكالته،اإلتصال وخصائصه  إبداعية،املشكالت بطرق 

عداد مهارة كتابة السيرة الذاتية واإل  املعضالت،وفن العرض واإللقاء، مهارة حل  االستماع، اإلصغاءمهارة  والتفاوض،

 للمقابلة.

 

 ( ساعة معتمدة وهي:21متطلبات الكلية اإلجبارية ) ثالثا:  

 

LAW 111   املتطلب السابق )اليوجد(                    املدخل إلى القانون 

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

ومصادره ونطاق تطبيقه، أما القسم الثاني فهي نظرية الحق وتناولها من خالل التعريف بالحق وأنواعه وفروعه 

 وعناصر الحق ومصادره ومحل الحق وحمايته.

  

LAW 131  (دال يوجاملتطلب السابق )                                  علم اإلجرام والعقاب 

علم االجرام والجريمة واملجرم واهم مناهج واساليب البحث في علم االجرام للوصول الى اسباب  بدراسةاملقرر عنى هذا ي

الظاهرة االجرامية واهم االتجاهات الرئيسية الحديثة في تفسير الظاهرة االجرامية، كذلك تعنى بمفهوم دراسة علم 

 واع املؤسسات العقابية.العقاب، العقوبات وخصائصها وانواعها، والتدابير االحترازية واهم ان

 

LAW 201  أساليب البحث العلمي و القانوني                                  ( املتطلب السابقHrs30) 

 يلي:ما  هذا املقرر تضمن ي

 من مرحلة االستعداد واختيار موضوع 
ً
يتضمن املقرر إلقاء نظرة عامة على البحث القانوني ومفهومه وطرقه، بدأ

 مرحلة الطبع البحث، 
ً
مرحلة جمع املصادر واملراجع، ومرحلة القراءة والتأمل، مرحلة الكتابة القانونية، ثم أخيرا

 واملناقشة.

NLAW 221   االنجليزيةتدرس باللغة  (مبادئ القانون التجاري(     ( املتطلب السابقLAW 111) 

This introductory course in Commercial Law addresses a wide range of topics and issues which are 

essential for understanding the way the law is used to regulate business and commerce.  Topics include:  

the principles of Commercial Law, their emergence and development, and the definition and scope of 

Commercial Law.  The course also focuses on searches of the commercial register and titles and 

encompasses the need to avoid illegal competition.  Students also learn about various kinds of 

commercial contracts with reference to their provisions and types. 



 

 

NLAW 251  ( 1القانون الدستوري             )   ( املتطلب السابقLAW 111) 

يتناول املقرر دراسة الدولة وأركانها، وخصائصها، ونشأتها، وأنواع الدول.  كما يشتمل على دراسة مبدأ الدولة القانونية 

 عن دراسة الحكومة وانواعها والنظم االنتخابية وموقف املشرع البحريني منها. 
ً
وتطبيقاتها في الدستور البحريني. فضال

ت واألنظمة السياسية املعاصرة، والنظام السياس ي البحريني. ثم دراسة وكذلك دراسة مبدأ الفصل بين السلطا

املبادئ العامة للقانون الدستوري من حيث ماهيتها وأساليب نشأة الدساتير وانواعها وسبل تحقيق سمو الدستور 

 والحاالت التي تؤدي الى الغائه وتعديله  

 

NLAW 261  االنجليزيةتدرس باللغة  (القانون الدولي العام(   ( املتطلب السابقLAW 111) 

The course deals with the main concepts, theories and principles of Public International Law.  It defines 

Public International Law and explores its emergence, nature, basis, sources, and its relation with internal 

laws, by focusing the light on the essential elements of State. The course deals also with international 

recognition, international treaties and the Law of the Sea. 

NLAW 341  ( 1القانون اإلداري)     ( املتطلب السابقNLAW 252) 

اإلداري، تعريفه، نشأته، خصائصه، مصادره، أساس التنظيم اإلداري، أساليبه، يتناول املقرر التعريف بالقانون 

 النشاط اإلداري، الضبط اإلداري، املرافق العامة.

 

 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:90)االجبارية : متطلبات التخصص رابعا

 ( ساعة معتمدة78متطلبات التخصص اإلجبارية ) (أ

 ( ساعة معتمدة12االختيارية )متطلبات التخصص  (ب

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:78متطلبات التخصص اإلجبارية ) (أ

 

 

 

LAW 181  (دال يوجاملتطلب السابق )    املدخل إلى الشريعة اإلسالمية 

التعريف بالفقه  االسالمية، ثميتضمن هذا املقرر الحالة القانونية عند العرب قبل االسالم ومقارنتها بالشريعة 

 االسالمي،واالدوار الزمنية التي مر بها التشريع  منها،والشريعة وخصائصهما، ودراسة القواعد الفقهية الكلية والجزئية 

 وانواعه.وامللك وامللكية التامة والناقصة والعقد  والتبعية،ومصادر الشريعة االسالمية االصلية 



 

 

NLAW 211 مصادر االلتزام                 ( املتطلب السابقLAW 111) 

بدراسة مصادر االلتزام في القانون املدني البحريني وتتناول في مقدمة عامة التعريف بالقانون املدني  ا املقرر عنى هذي

وموضوعاته املختلفة وأسس إتجاهاتها العامة، ومن ثم تتناول دراسة مصادر اإللتزام اإلرادية فتتناول دراسة العقد 

من حيث التعريف به وأركانه وشروط إنعقاده وصحته وتفسيره وآثاره وإنحالله. ثم دراسة اإلرادة املنفردة كمصدر عام 

لاللتزام، ودراسة الوعد بالجائزة كأبرز تطبيق لنظرية اإلرادة املنفردة. ثم بعد ذلك تتناول الدراسة املصادر الالإرادية 

ع، وذلك من حيث مسؤولية الشخص عن فعله الشخص ي و/ أو عن فعل الغير وأهمها على اإلطالق العمل غير املشرو 

ومسؤوليته الناشئة عن األشياء، ثم بعد ذلك تشمل الدراسة الفعل النافع )اإلثراء بال سبب( كقاعدة عامة، وكذلك 

 دراسة 
ً
القانون كمصدر دراسة الفضالة، ودفع غير املستحق باعتبارهما تطبيقات لنظرية اإلثراء بال سبب، وأخيرا

 مباشر لاللتزام.

NLAW 212  االلتزام أحكام      ( املتطلب السابقNLAW 211) 

 يلي:ما  ا املقرر تضمن هذي

تنفيذ االلتزام: التنفيذ العيني لاللتزام )االختياري، اإلجباري( والتنفيذ بمقابل او بطريق التعويض، )التعويض  .1

 القانوني(القضائي، التعويض االتفاقي، التعويض 

 األوصاف املعدلة آلثار االلتزام )الشرط واألجل، تعدد محل االلتزام، تعدد طرفي االلتزام( .2

 انتقال االلتزام )حوالة الحق، حوالة الدين( .3

وفاء: انقضاء االلتزام )بطريق الوفاء، بما يعادل الوفاء: الوفاء بمقابل، التجديد، االنابة، املقاصة، اتحاد الذمة، بغير 

 االبراء، استحالة التنفيذ، التقادم(.

 

NLAW 231  قانون العقوبات العام     ( املتطلب السابقLAW 131) 

يتضمن هذا املقرر التعريف بقانون العقوبات وأهدافه وتطوره، ثم التعريف بالجريمة وأنواعها ودراسة أركانها 

 الجنائي عقوبات وتدابير احترازية.واالشتراك فيها وأسباب إباحتها، ودراسة نظرية الجزاء 

 

NLAW 232  ( 1قانون العقوبات القسم الخاص)   ( املتطلب السابقNLAW 231) 

دراسة متقدمة لبعض الجرائم املاسة بحق األنسان في الحياة وهي جرائم القتل بأنواعه وظروفه  املقرر  اعد هذي

املشددة واملخففة، وكذلك الجرائم املاسة بحقه في سالمة بدنه، وهي جرائم اإليذاء وظروفه املشددة واملخففة.  كما 

الزنا واالغتصاب وهتك  منها: جرائمب العامة والتي دراسة أهم الجرائم الواقعة على األخالق واآلدا املقرر  اتناول هذي

 .باالعتبارالعرض، والجرائم املاسة 

 



NLAW 252  ( 2القانون الدستوري)     ( املتطلب السابقNLAW 251) 

باإلضافة الى تكوين كل  له،يتناول هذا املقرر دراسة النظام الدستوري في مملكة البحرين من خالل التطور التاريخي 

الحقوق  األساسية وأيضامن السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، ووظائفها واملقومات 

والحريات والواجبات العامة التي يتضمنها الدستور البحريني، وكذلك دراسة مبدأ الفصل بين السلطات وواقعه 

تنفيذية في النظام الدستوري البحريني، والرقابة على دستورية القوانين واللوائح والعالقة بين السلطتين التشريعية وال

  في مملكة البحرين.

 

NLAW 281  احكام الزواج والفرقة في االسالم    ( املتطلب السابقLAW 181) 

الزوجين والتفريق بين  -يتضمن هذا املقرر التعريف بعقد الزواج ونشاته ومشروعيته وحكمه وانواعه وحقوقه 

  واقسامه وطرقه

 

 

NLAW 311   واإليجار املسماة( البيعالعقود(     ( املتطلب السابقNLAW 212) 

 قسمين:من  املقرر  اتكون هذي

القسم األول : عقد البيع : ويتضمن التعريف بعقد البيع وخصائصه والتمييز بينه وبين العقود األخرى وكيفية انعقاده 

 بعض انواع البيوع مثل البيع في  واركانه واآلثار املترتبة
ً
عليه من حيث حقوق والتزامات كل من البائع واملشتري ثم أخيرا

 مرض املوت وبيع الحقوق املتنازع عليها وبيع التركة والبيع في مرض املوت.

من حيث حقوق  ويتضمن ماهية عقد اإليجار وكيفية انعقاده واثباته واآلثار املترتبة عليه اإليجار:عقد  الثاني:القسم 

 بعض انواع االيجار مثل ايجار االراض ي الزراعية وايجار الوقف.
ً
 والتزامات كل من املؤجر واملستأجر وانقضاؤه واخيرا

 

NLAW 312  قانون العمل والتأمينات االجتماعية   ( املتطلب السابقNLAW 212) 

دراسة املبادئ العامة في قانون العمل من حيث تعريفه واهميته وتطوره والتنظيم الدولي له ومصادر  ا املقرر تناول هذي

استقالله ونطاق تطبيقه ، ثم دراسة عقد العمل الفردي من حيث عناصره وانعقاده ومدته وآثاره ، ثم دراسة التنظيم 

اعية والنقابات العمالية وتسوية النزاعات العمالية القانوني لعالقات العمل الجماعية وال سيما اتفاقات العمل الجم

 قانون التأمينات االجتماعية مع التركيز على القواعد الخاصة  املقرر  اتناول هذيالجماعية ، كما 
ً
التأمين  بأنواعايضا

 املطبقة في مملكة البحرين )الشيخوخة ، العجز ، الوفاة ، إصابات العمل ، مصادر التمويل لهذه التأمينات(

 

NLAW 314  عقود تأمين وكفالة     ( املتطلب السابقNLAW 311) 

: عقد 
ً
معنى التأمين وتعريفه وتوضيح خصائصه القانونية وأنواعه والتفريق بين التأمين  املقرر  اهذ التأمين: يبينأوال

من األضرار والتأمين من األشخاص ثم التعريف بالتأمين على األشياء والتأمين من املسؤولية املدنية، ثم دراسة طرق 



فسيرها وملحق وثيقة التأمين وآثاره إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية والعملية ووثيقة التأمين وتاريخها وت

كل منهم والخطر املؤمن منه، ومبلغ التأمين  والتزاماتودراسة أطراف عقد التأمين )املؤمن، واملؤمن له واملستفيد( 

 عقد التأمين وتقادمه. وانقضاء

: عقد 
ً
خالل التعريف به وبيان الكفالة من عقود التأمينات الشخصية، نتناول دراسة هذا العقد من  الكفالة: عقدثانيا

 تتولى 
ً
خصائصه واملقارنة بينه وبين بعض العقود األخرى، ونتولى دراسة أركان الكفالة ثم نبين اآلثار املترتبة عليها وأخيرا

 دراسة كيفية انقضاء عقد الكفالة.

 

NLAW 331  ( 2قانون العقوبات القسم الخاص)   ( املتطلب السابقNLAW 232) 

دراسة متقدمة للجرائم املاسة بواجبات الوظيفة العامة والتي تتضمن جريمة الرشوة والجرائم امللحقة  املقرر  اعد هذي

وكذلك الجرائم املخلة بالثقة العامة والتي تتضمن جنايات تزييف العملة  العام،بها وجريمة االختالس واالضرار باملال 

موال والتي تتضمن جرائم السرقة واالحتيال وخيانة االمانة وكذلك الجرائم الواقعة على اال  املحررات،وجريمة تزوير 

 والجرائم امللحقة بهم.

NLAW 332   الجنائية قانون اإلجراءات    ( املتطلب السابقNLAW 331) 

يتناول املقرر التعريف بقانون اإلجراءات الجنائية وعالقته بفروع القانون االخرى واالنظمة االجرائية، ودراسة الدعوى 

العمومية من حيث أطرافها وتحريكها وشروطها وأسباب انقضائها، ودراسة قواعد االختصاص والبطالن واإلثبات، 

ودراسة اإلجراءات الجنائية خالل مراحل التحري واالستدالل والتحقيق االبتدائي واملحاكمة، ودراسة األحكام 

 .الجنائية، وطرق الطعن فيها

 

NLAW 342  ( 2القانون اإلداري)     ( املتطلب السابقNLAW 341) 

يتناول املقرر القرارات اإلدارية من حيث تعريفها وعناصرها ومعيار تمييزها عن غيرها من األعمال وأركانها وأنواعها 

ونفاذها وتنفذيها ثم نهايتها وكذلك العقد اإلداري من حيث تعريفه وعناصره وطرق إبرامه وأنواعه وكذلك سلطات 

املتعاقد معها والتزامات املتعاقد مع اإلدارة ومن ثم حقوق املتعاقد مع مواجهة االدارة وأنتهاء العقد اإلدارة اتجاه 

االداري ثم الوضع العام من حيث مفهومها وتعريف املوظف العام خاصة في مملكة البحرين وعناصره وطبيعة عالقة 

وظف وحقوقه وأوضاعه ومن ثم حاالت انتهاء الخدمه املوظف بالدولة وشروط التعيين في الوظيفة العامة وواجبات امل

 الوظيفية، وكذلك األموال العامة من حيث ماهيتها وخصائصها واستعمالها وحمايتها.

 

LAW 371  املالية والتشريع الضريبي       ( املتطلب السابقNLAW 341) 

يتناول مقرر املالية العامة والتشريع الضريبي النشاط املالي للدولة. وذلك عن طريق بيان كيفية حصول الدولة على 

مواردها املالية وكيفية إنفاق هذه املوارد، وذلك في إطار التشريع البحريني والتشريعات املقارنة، ومن ثم يتضمن املقرر 

ها ،نشأتها، تطورها وعالقتها بالعلوم األخرى، كما يتناول بالدراسة النفقات التعريف باملالية العامة من حيث: مفهوم



وبيان عناصرها وتقسيماتها املختلفة، وظاهرة تزايد النفقات العامة، وضوابط اإلنفاق العام  احيث: تعريفهالعامة من 

، وتحديد اآلثار االقتصادية للنفقات العامة ودور النفقات العامة في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية, ويشرح 

ة والرسوم والضرائب والقروض العامة واإلصدار املصادر الرئيسية لإليرادات العامة والتي تتمثل في أمالك الدولة العام

النقدي الجديد, كما يتناول بالدراسة املوازنة العامة للدولة من حيث: التعريف بها وبمبادئها ومراحلها املختلفة)مرحلة 

 مرحلة التنفيذ(, وكذلك الرقابة على تنفيذ املوازنة. -مرحلة االعتماد -اإلعداد

 

NLAW 381  يا والوقفاملواريث والوصا    ( املتطلب السابقNLAW 281) 

وكيفية توزيع التركة  واقسامها،واسبابها وشروطها  والوقف،يتضمن هذا املقرر التعريف باحكام املواريث والوصايا 

 .ونفاذ الوصية الوقف

 

NLAW 382  علم أصول الفقه     ( املتطلب السابقNLAW 381) 

ودراسة الحكم الشرعي بقسميه  شرعي،يتضمن هذا املقرر التعريف بماهية علم أصول الفقه كمفرد مركب وكعلم 

 .والقواعد اللغوية واالصولية والنسخ واالجتهاد والوضعي،التكليفي 

 

 

LAW 401 التدريب العملي                          ( املتطلب السابقNLAW332  وHrs 90أوNLAW412  وHrs90) 

بأحد الدوائر القانونية من خالل ترجمة االفكار النظرية التي تلقوها من خالل دراسة  الطلبةبتدريب  املقرر  اعنى هذي

بعض املواد في الكلية الى واقع عملي يتجسد في االطالع على آلية التعاطي والتعامل مع الدعوى مدنية وتجارية كانت أم 

املتمثلة في قدرة الطالب على التعامل مع النص جنائية.  ويؤدي هذا االطالع الى تحقيق االهداف املبتغاة من التدريب و 

القانوني من حيث التطبيق العملي وإكساب الطالب مهارة التعامل مع املوكل والدعوى واملحكمة والخصم بما يجعله 

يخرج من فكره املادة االكاديمية النظرية البحتة الى املادة العملية من حيث التعامل والتطبيق.  وإكساب الطالب 

 فيه األعمال التي تدرب عليها ونتيجة التدريب الذي القد
ً
رة على إعداد تقرير خاص بالتدريب يتم مناقشته فيه موضحا

 منه.تالقاه ومدى استفادته 

 

NLAW 411  القانون الدولي الخاص     ( املتطلب السابقNLAW 311) 

القوانين )القانون املختص بحكم العالقات التي يتناول هذا املقرر التعريف بالقانون الدولي الخاص ومصادره وتنازع 

( والتكييف واإلحالة وموانع تطبيق القانون األجنبي وقواعد اإلسناد في األحوال الشخصية 
ً
 أجنبيا

ً
تتضمن عنصرا

واألحوال العينية وااللتزامات التعاقدية واملسؤولية التقصيرية، وتنازع االختصاص القضائي الدولي مع بيان 

القضائي الدولي للمحاكم البحرينية، ومسألة تنفيذ األحكام األجنبية وكذلك القرارات الصادرة عن االختصاص 

  مؤسسات التحكيم األجنبية.



 

 

 

NLAW 412  افعات املدنية والتجارية  (NLAW 311املتطلب السابق )  قانون املر

التعريف بقانون املرافعات املدنية والتجارية وتطوره ومصادره وصلته بالقوانين األخرى، ودراسة  املقرر  اتناول هذي

التنظيم القضائي من حيث تشكيل املحاكم درجات التقاض ي، ورجال القضاء، وقواعد االختصاص، ودراسة نظرية 

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

 

LAW 413  )الحقوق العينية )األصلية والتبعية   ( 311املتطلب السابقLAW N) 

 يلي:ما  املقرر  اتضمن هذي

وحق السكنى  االستعماليتضمن دراسة الحقوق العينية األصلية وهي حق امللكية وحق االنتفاع وحق  األول:القسم 

 وحقوق االرتفاق من حيث مفهوم وخصائص كل حق وكيفية اكتسابه وحمايته وانقضائه.

يتضمن دراسة العينية التبعية وهي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق االمتياز من حيث مفهوم  الثاني:القسم 

 كل حق وكيفية إنشاؤه وآثاره وانقضائه.

NLAW 414   واالثباتالتنفيذ الجبري    ( املتطلب السابقNLAW 412) 

األحكام العامة لنظرية اإلثبات )البيانات( من خالل بيان ماهية االثبات وأهميته واملذاهب املختلفة  املقرر  اتضمن هذي

فيه، ثم القواعد العامة في االثبات حياد القاض ي والحق في االثبات وعبء االثبات ومحل االثبات، ثم طرق االثبات 

 املعاينة بد
ً
 بالكتابة ثم الشهادة فالقرائن وحجية األمر املقض ي به واإلقرار واستجواب الخصوم، واليمين وأخيرا

ً
ءا

والخبرة.  ويتضمن الجزء الثاني من هذا املقرر األحكام العامة في التنفيذ الجبري والتعريف به والسلطة التي تقوم 

جرائية ثم بيان كيفية التنفيذ على أموال املدين املنقولة وغير املنقولة بالتنفيذ وأركان عملية التنفيذ املوضوعية واإل 

 وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.

 

NLAW 416  تطبيقات عملية في الدعوى املدنية والتجارية  ( املتطلب السابقNLAW 412) 

استرجاع املبادئ النظرية في قانوني اإلثبات واملرافعات املدنية والتي تمهد للتطبيقات العملية في  املقرر  اتناول هذي

مجال القانونين سالفي الذكر ، ومن ثم التعرض لألحكام القضائية من حيث التعرض لتحليلها وكيفية التعليق عليها 

ئح الدعوى بمواجهة من يصح اختصامه فيها في مراحل وتفنيدها واملبادئ القانونية التي أقرتها ، وكيفية إعداد لوا

والتمييزية، إلى جانب اإلحاطة بفن املرافعات أمام املحاكم والسير في الدعوى  واالستئنافية االبتدائيةالقضاء املختلفة 

ازة. وكذلك في جوانبها املختلفة ومن ثم عرض التطبيقات القضائية بشأن بعض العقود كالبيع واإليجار والتأمين والحي

 البحرين،تحديد املركز القانوني لألجنبي وعرض التطبيقات القضائية التي توضح االختصاص القضائي الدولي ململكة 

 واكتساب الحكم األجنبي الصيغة التنفيذية.



 

 

 

NLAW 421   واالفالس قانون الشركات التجارية   ( املتطلب السابقNLAW221) 

 يلي:ما  املقرر  اتضمن هذي

ما يلي: التعريف بالشركات التجارية وبيان أهميتها وخصائصها ، والبحث في األحكام  املقرر  ايتضمن منهج الدراسة لهذ

العامة للشركات من حيث االركان املوضوعية العامة و الخاصة و كذلك االركان الشكلية لعقد الشركة، و كيفية 

الشركة وتصفيتها ثم نتناول األحكام املتعلقة بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة املحاصة  انقضاء

وشركة املساهمة العامة وشركة املساهمة املقفلة والشركة ذات املسؤولية املحدودة من حيث التأسيس واإلدارة 

ائصه، واألسس التي يقوم عليها اإلفالس و التعريف بنظام اإلفالس ومفهومه وخص املقرر تناول ي، كما واالنقضاء

 شروط إشهار اإلفالس و آثار اإلفالس وانتهاءه.

 

NLAW 422  األوراق التجارية     ( املتطلب السابقNLAW 221) 

تمييز األوراق التجارية  وظائف،التجارية من خصائص،  باألوراقما يلي: التعريف  ا املقرر يتضمن منهج الدراسة لهذ

كيفية  أنشاؤها،التجارية: الكمبيالة كيفية  أنواع األوراقعن األوراق املالية، والقيم املنقولة وعن األوراق النقدية. 

 تداوله، كيفية قبوله، إنشائه، كيفية كيفية لألمر:تداولها، االمتناع عن الوفاء، السند  كيفية وفائها،كيفية  قبولها،

 الوفاء، الشيكالمتناع أو عدم الوفاء.  الشيك إنشائه، أنواعه، تمييزه عن، الكمبيالة والسند لألمر. مقابل الوفاء وا

 .وتداوله، وتمييزه عن غيره من األوراق به،كيفية الوفاء 

 

NLAW 432 تطبيقات عملية في الدعوى الجنائية   ( املتطلب السابقNLAW 332) 

أصول الكتابة القانونية، والعمل القضائي والضابطة اصول وفن الصياغة التشريعية كما يتناول  هذا املقرر يتناول 

وتطبيقات عملية في العمل القضائي الجنائي من خالل املحاكمات التدريبية وإعداد  املحاماة،القضائية وأصول 

 االوراق القانونية املختلفة

 

 

NLAW 441   السابق )املتطلب       القضاء اإلداريNLAW 342 

تناول مصادر يعلى دراسة مبدأ الشرعية، وكيفية تطبيقه، وخضوع اإلدارة العامة للقانون.  كما  املقرر  اشتمل هذي

تناول كذلك موازنة مبدأ الشرعية من خالل دراسة نظرية السلطة التقديرية، يالشرعية املكتوبة وغير املكتوبة، و 

ة أعمال السيادة، وكذلك التعريف بأنظمة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ونظرية الظروف االستثنائية، ونظري

العامة ودعوى اإللغاء وخصائصها وآثار الحكم باإللغاء في القانون البحريني، إضافة إلى الشروط الشكلية لدعوى 



دراسة دعوى التعويض اإللغاء املعروفة بشروط قبول الدعوى، والشروط املوضوعية املعروفة بأسباب اإللغاء، و 

 وأساس مسؤولية الدولة وتطبيقات ذلك في البحرين ، وإجراءات رفع دعوى اإللغاء والحكم فيها.

 

 

 

 ( ساعة عتمدة يختارها الطالب 12) متطلبات التخصص االختيارية (ب

 (1) املجموعة

 

NLAW 301 املتطلب السابق )       أخالقيات املهنة واملسؤولية املهنيةNLAW 212 

 يتكون هذا املقرر من قسمين:

أخالقيات املهن القانونية مثل مهنة القاض ي واملحامي والنيابة العامة يتناول القسم األول: أخالقيات املهن القانونية: 

 وأهمية هذه األخالقيات، والضوابط األخالقية املرتبطة بكل مهنة قانونية، ونماذج من أخالقيات املهن وآدابها.

املسؤولية املهنية: يتناول املسؤولية القانونية ألصحاب املهن القانونية عن أخطاء املهنة، مثل املسؤولية القسم الثاني: 

 القانونية للمحامي والقاض ي وأعوان القضاء مثل املحضر والخبير واملوثق، وصور هذه املسؤولية وأحكامها القانونية. 

 

NLAW 313      املتطلب السابق                القانون  تاريخ)LAW 111                            

يتضمن هذا املقرر دارسة أصول نشأة القاعدة القانونية ومبررات نشوئها والنظم التي كانت سائدة في املجتمعات 

البدائية كنظام السلطة األبوية ونظام حكم القوة وغيرها من النظم التي كانت سائدة آنذاك. ثم تتعرض بعد ذلك 

 في القوانين الوضعية املعاصرة، ولعل أبرز القوانين القديمة أل 
ً
هم املدونات والقوانين القديمة التي كان لها تأثير واضحا

وقانون  كقانون لبت عشتار وقانون ايشنونا النهرين،في هذا الشأن هي القوانين التي كانت سائدة في بالد ما بين 

 بدراسة القانون الروماني من حيث نشأته وتطوره واملراحل التي مر بها واملصادر 
ً
حمورابي. كما تهتم هذه املادة أيضا

 التي اعتمد عليها وأهم األحكام التي جاء بها

 

 

NLAW 333   الوطنيجرائم األمن     ( املتطلب السابقNLAW 231) 

الجرائم املاسة باألمن الوطني الداخلي والخارجي والتي منها: جريمة املساس  متقدمة الهمدراسة  املقرر  اتناول هذي

االفعال العدائية ضد دولة اجنبية، وجريمة عقد صفقات مع  للجمهور، وجريمةالسر  وجريمة افشاءبسيادة الدولة، 

االعتداء على الدستور، دولة عدوه، وجريمة االخالل املتعمد، وجريمة االعتداء على امللك او ولي العهد، وجريمة 

 وجريمة االعتداء على السالم االجتماعي، وجريمة االعتداء على السلطة، وجريمة تعطيل أوامر الحكومة.



دراسة آليات وضع القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ ودور اللجنة الدولية للصليب األحمر  املقرر  اهذتضمن يكما 

في هذا الشأن، واملسؤولية الدولية املترتبة على خرق قواعده وأليات وضع الجزاءات املترتبة على انتهاك أحكامه، ودور 

ة إلى تعريف الطالب بالجهود املبذولة من جانب مملكة املحكمة الجنائية الدولية في هذا اإلطار، كما تهدف هذه املاد

 البحرين لتنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني.

 

NLAW 334  الجرائم االقتصادية و االلكترونية   ( املتطلب السابقNLAW 331) 

دراسة متقدمة للنصوص القانونية الناظمة للجرائم االقتصادية االلكترونية وطبيعتها القانونية  املقرر  اعد هذي

والتزوير املشروع لبطاقات االئتمان  واالستغالل غيرواركانها والعقوبات املقررة لها. والتي تنصب على السرقة املعلوماتية 

 .وع لألموال وجريمة غسل األموال جريمة تمويل االرهاباملحررات املعلوماتية التحويل االلكتروني غير املشر  في

 

NLAW 362  القانون الدولي اإلنساني     ( املتطلب السابقNLAW 261) 

يتناول هذه املقرر التعريف بمفهوم القانون الدولي اإلنساني ونشأته وتطوره التاريخي ومنظوره اإلسالمي، كما يتناول 

دراسة مبادئه وطبيعته القانونية ومصادره والدعائم األساسية التي يقوم عليها، وبيان عالقته بالقانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان. 

لنطاق املادي للقانون الدولي اإلنساني من حيث دراسة النزاعات الدولية والداخلية، كما تتضمن هذه املادة دراسة ا

وكذلك النطاق الشخص ي لهذا القانون بالتركيز على ضحايا النزاعات املسلحة واألشخاص والسكان املدنيين، وكذلك 

 نطاقه العيني. 

 

 

NLAW 372 مبادئ االقتصاد     ( املتطلب السابقLAW 111) 

املقرر التعريف باملفاهيم األساسية لالقتصاد الجزئي والكلي، ويتضمن دراسة املشكلة االقتصادية  هذا يتناول 

وأركانها، ونظرية العرض والطلب والعوامل املؤثرة عليها، ودراسة نظرية سلوك املستهلك، ونظرية اإلنتاج، ونظرية 

ل، ودراسة العالقات التي تربط املتغيرات الكلية في األسواق، وكذلك دراسة النشاط االقتصادي لالقتصاد القومي كك

االقتصاد مثل الناتج القومي والدخل القومي، واالستهالك الكلي، واالدخار الكلي، واالستثمار الكلي، باإلضافة إلى 

وهي  التعريف بمفهوم النقود والبنوك  وتطورها ووظائفها، كما يتناول املقرر ألهم املشكالت االقتصادية والنقدية

 مشكلة التضخم، مشكلة الكساد االقتصادي ومشكلة الكساد التضخمي.

 

 

 

  



 (2) املجموعة

 

NLAW 415 امللكية الفكرية      ( املتطلب السابقNLAW 212) 

 التالية:املوضوعات  املقرر  اتضمن هذي

دراسة موضوع امللكية الفكرية من حيث نشأة ومفهوم ونطاق الحقوق الفكرية ومن ثم دراسة أهمية الحقوق  .1

 الفكرية واالختالف الفقهي حول ماهيتها. 

حق املؤلف وهو الحق االدبي والحق املالي  املؤلف، توصيفشروط اكتساب وصف  املؤلف: مفهومه،حق   .2

 للمؤلف.

اهم انواعها وهي حقوق فناني االداء ومنتجي  املؤلف،عالقتها بحق  مفهومها، املؤلف:الحقوق املجاورة لحق  .3

 التسجيالت الصوتية وحقوق هيئات االذاعة.

 حمايتها. اطارها،حقوق امللكية في  اكتسابها، مفهومها، االختراع:براءة  .4

 تها.حماي ملكيتها، تسجيلها، شروطها، تعريفها، الصناعية:الرسوم والنماذج  .5

 امللكية الصناعية أو ضمن حماية حق املؤلف. إطارمدى امكانية حمايتها في  اآللي:برامج الحاسب  .6

 الحماية القانونية لها. ملكيتها،نظام  شروطها، طبيعتها، بها،املقصود  التجارية:العالمة  .7

 .حمايته وظيفته، تعريفه، التجاري:العنوان 

 

 

NLAW 417  واألجانبقانون الجنسية    ( املتطلب السابقNLAW 411) 

يتناول املقرر في القسم األول ملوضوع النظرية العامة للجنسية، من حيث تعريف الجنسية، وأنواعها، وكيفية اكتساب 

 وتعديالته. 1963وفقدان الجنسية واستردادها في القوانين املقارنة، ثم دراسة أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 

املوضوع الثاني محل الدراسة فهو مركز األجانب، من حيث تحديد الحقوق التي يتمتع بها األجنبي في مملكة أما 

 البحرين، والتزاماته أمامها، وكيفية دخوله اململكة وما يتطلب ذلك من وثائق ومستندات وإجراءات.

 

 

NLAW 425                                    املتطلب السابق )     القانون البحريNLAW 221 

 يلي:ما  املقرر  اتضمن هذي

موضوع القانون البحري من حيث نشأة القانون البحري وموضوعه ومهاراته، ومن ثم دراسة السفينة بوصفها أداة 

املالحة البحرية، والتعريف بأشخاص املالحة البحرية وطرق استغالل السفينة واستثمارها، والحوادث البحرية التي 

 رض لها السفينة وأخيرا للتأمين البحري.تتع

 



LAW 424 باللغة االنجليزية )تدرس قانون التجارة اإللكترونية(    ( املتطلب السابقNLAW 311) 

This course provides an introduction to International Commercial Law, a study of its properties, and 

introduces students to research in the standardization of International Commercial Law.  This is 

accomplished by adopting a study of the methods of standardization and the factors which have 

assisted concerned organizations to achieve their goals. The course also encompasses a comprehensive 

study of the sources of International Commercial Law and the competent individuals responsible for 

enacting the same and the International Commercial Contracts conclusion.  Study focus is also laid on 

the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna Convention) and research 

in commercial arbitration. 

 

 

NLAW 427 التحكيم في املواد املدنية والتجارية   ( املتطلب السابقNLAW 412) 

 يلي:ما  املقرر  اتضمن هذي

التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية املنازعات وبيان صوره وأشكاله، وبيان اركان االتفاق على التحكيم وشروط 

خصومة التحكيم وتوالي إجراءاتها، كما يتناول حكم التحكيم من حيث الشكل واملضمون  افتتاحصحته، وكيفية 

 كيفية تنفيذ حكم التحكيم.
ً
 واآلثار، واخيرا

 

NLAW 451  الدستوريالقضاء     ( املتطلب السابقNLAW 252) 

يتناول هذا املقرر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وأنواع الرقابة، السياسية والقضائية، وكذلك طرق تحريك 

الدعوى أمام القضاء، أوجه الرقابة على القانون املخالف للدستور، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في النظم 

الدستورية املقارنة.  املحكمة الدستورية في مملكة البحرين تشكيل املحكمة وضمانات اعضائها، اختصاصات املحكمة 

 .بعدم الدستورية وآثار الحكمالدستورية البحرينية ومن ثم اجراءات التقاض ي امام املحكمة 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


