
 وصف مقررات برنامج املاجستري يف القانون التجاري

 

 )أ(. املواد اإلجبارية: 

 

 (ML 601) دراسات معمقة يف مناهج البحث القانوني .1

ملناهج البحث القانوني وتصنيفاتها في مجال الدراسات القانونية ) الجانب النظري( من  دراسة معمقة لالطار املفاهيمي يتضمن هذا املقرر 

ومسيرتها وتطورها وما يميزها عن مناهج البحث في العلوم االجتماعية  وأنواعهاخالل التعرض ملاهية مناهج البحث العلمي والقانوني 

العملي( من خالل  اإلجرائيالبحث) الجانب  وإعدادتحضير  وآلياتالقانونية  والطبيعية، كما يتناول تطبيقات املناهج في مجال الدراسات

ووسائل البحث العلمي القانوني وتوثيق  أدواتالتعرض لكيفية اختيار موضوع البحث ومشكلته وصياغة التصميم البحثي واستخدام 

 وتركيب املعلومات .

 

 ( MCL 620)  دراسات معمقة يف قانون التجارة  .2

 يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر دراسة قانونية دقيقة ومعمقة ملوضوعات قانون التجارة.  حيث يتناول دراسة قانون التجارة البحريني من

رية حيث مصادره ونطاق تطبيقه وعالقته بفروع القانون األخرى وكذلك النظام القانوني لألعمال التجارية، وااللتزامات الخاصة باملهنة التجا

(، ومنهجا خاصا يتناول دراسة دقيقة ومعمقة الحد موضوعات املنهج العام، مثل العقود التجارية، كعقد النقل، من حيث بيان )
ً
 عاما

ً
منهجا

 املترتبة عليه، أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام يراه مدرس املقرر ويقره القسم املعني. واآلثار املقصود به وكيفية تكوينه 

 

 (  MLC 621)   مقة يف الشركات التجارية دراسات مع .3

يتناول هذا الوصف دراسة الشركات التجارية دراسة قانونية دقيقة ومعمقة، حيث تتناول هذه املادة دراسة للشركات التجارية من حيث 

(، أما املنهج الخاص فيتضمن اختيار أحد موضوعات الشركات  وأركانها وأشكالهاتعريف عقد الشركة 
ً
 عاما

ً
الشكلية واملوضوعية )منهجا

الشركات التجارية )كالشركة املساهمة( من حيث التكوين،  أنواعالتجارية ودراسته دراسة تحليلية دقيقة ومعمقة، مثل دراسة عقد  احد 

جديد، وإدارته وتصفيته وانقضائه، أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام وما ينجم عن عقد الشركة من آثار كظهور شخص معنوي 

 يراه مدرس املقرر ويقره القسم املعني.

 

 (  MCL 622)  دراسات معمقة يف التحكيم التجاري  .4

 يتمثل في دراسة 
ً
 عاما

ً
النظرية العامة للتحكيم من حيث: طبيعته، وأنواعه، مراحله، وعالقته بالقضاء العادي في يتضمن هذا املقرر منهجا

 ضوء القانون البحريني واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والقوانين املقارنة. 

وإلغاء القرار  التحكيمطرق الطعن في حكم تناول دراسة دقيقة ومعمقة ألحد موضوعات املنهج العام، مثل أما املنهج الخاص للمقرر في

والقانون  الواردة في قانون التحكيم البحريني وألسباب اإللغاءمن حيث املقصود بقرار التحكيم، وتمييزه عن الحكم القضائي،  التحكيمي،

 ر ويقره القسم املعني.وفي القوانين املقارنة واالتفاقيات الدولية، أو أي موضوع يراه مدرس املقر  النموذجي لألونسيترال التي قد يتعرض لها

 



 ( MCL 623) دراسات معمقة يف قوانني امللكية الصناعية والتجارية  .5

يتناول هذا الوصف دراسة عناصر امللكية الصناعية والتجارية دراسة قانونية دقيقة ومعمقة باعتبارها جزء من امللكية الفكرية، حيث 

والتجارية من حيث املفهوم والطبيعة القانونية لهذه الحقوق وأنواعها، والتطور امللكية الصناعية  دراسة موضوعهذه املادة  تتناول 

(، التاريخي للتنظيم القانوني للملكية الصناعية والتجارية سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو 
ً
 عاما

ً
كما  االتفاقيات الدولية )منهجا

(، )من بالشرح والتحليل عناصرهاأهم بشكل دقيق ومعمق تناول ت
ً
 خاصا

ً
نظام امللكية املفهوم و  تتناول حيث  ،مثل العالمة التجاريةهجا

، وعالقتها بالعنوان اإللكتروني وأعمال املنافسة غير املشروعة، أو تناول أي موضوع ضمن عناصر امللكية للعالمة التجارية وحمايتها

 لقسم املعني.   الصناعية والتجارية بشكل دقيق ومعمق حسب ما يراه مدرس املقرر ويقره ا

 

 (MCL 624) دراسات معمقة يف عقود التجارة الدولية .6

 ماهيتهامن حيث للنظام القانوني للتجارة الدولية  دراسة قانونية دقيقة ومعمقة يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما يتناول 

 يتناول  ومجالها وأهم العقود التجارية
ً
 خاصا

ً
 ياألمم املتحدة بشأن عقود البيع الدول معمقة التفاقيةتحليلية و دراسة  الدولية، ومنهجا

من موضوعات عقود التجارة الدولية بشكل  أيدراسة  األطراف أو  تالتزامااالتفاقية والبيوع املستبعدة و من حيث نطاق تطبيق للبضائع 

 .بعد إقرارها من القسم املعني مفصل

 

 )ب(. املواد االختيارية: 

 

 

 (MCL 625)  يف األوراق التجارية دراسات معمقة .7

يتناول هذا الوصف دراسة األوراق التجارية دراسة دقيقة ومعمقة، حيث يتناول دراسة األوراق التجارية من حيث تعريفها، 

(.  ودراسة تحليلية دقيقة ومعمقة ألحد  –الشيك  –وخصائصها وأنواعها وشروطها )الكمبيالة 
ً
 عاما

ً
السند ألمر(، )منهجا

عن طريق التظهير  األوراق التجارية ، الكيفية التي يتم بها تداول موضوعات املنهج العام مثل التداول لألوراق التجارية )التظهير(

(، أو أي موضوع من موضوعات وضماناته واملركز القانوني ألطراف الت وأنواع التظهير وشروط كل نوع وآثاره
ً
 خاصا

ً
ظهير )منهجا

 يراه مدرس املقرر ويعتمده القسم املعني. األوراق التجارية بشكل دقيق ومفصل

 

 

 (MCL 626)دراسات معمقة يف العمليات املصرفية  .8

القيام بأعمال التمويل يتناول هذا الوصف دراسة دقيقة ومعمقة للعمليات املصرفية واألساس الذي ترتكز عليه املصارف في 

املختلفة على الصعيدين الوطني والدولي ،حيث تتناول املادة دراسة القواعد القانونية املنظمة للعمل املصرفي  والحسابات 

املصرفية وأنواعها )املنهج العام(، وكذلك دراسة دقيقة ومعمقة ألهم العمليات املصرفية والتسهيالت غير املباشرة التي تقدمها 

عتماد املستندي من حيث تعريفه وطبيعته وخصائصه وأنواعه واألحكام الخاصة بتدقيق املستندات ومعايير وهي تتركز باال  نوكالب

مطابقتها ومسؤولية البنك في قبول املستندات وتنفيذه )املنهج الخاص( أو تناول أي موضوع ضمن العمليات املصرفية بشكل 

 ويقره القسم املعني. دقيق ومفصل حسب ما يراه مدرس املقرر 

 

9. Stock Market and Securities Laws - In-Depth  Studies (E) )MCL 627( 



This course contain  “general” and a “specific” programme, The “general” programme 

concern with the study of  the  provisions related to the concept of the stock market and 

the objectives of the market and its growth, and the market of the moral personality, as 

well as the management of the market and the Board of Directors of the market, and its 

specialties system, and the market manager and staff, and specialized organs, and the 

disciplinary and arbitration committee, and members of the market, , Control and listing 

and trading securities in the market. “Specific programme” contains market finance, such 

as mechanisms used by the market, the filing and clearing system, the definition of the 

financial intermediary, the presentation of its most important obligations, In detail the 

provisions adopted by Law No. (57) of 2009 Regarding Bahrain Stock Exchange, the 

establishment and organization of Bahrain Stock Exchange and its internal or any other 

topic which can be related to the subject as proved by concern department. 

 

10. LPromotion and protection of competition - in depth studies (E) )   MCL628  (  

The curriculum of this course includes a “general” and a “specific” programme. The 

general progamme aims to provide the learners with critical knowledge and understanding 

related to promotion and Protection of Competition Law which affecting the wealth of a 

country; as well as the concept of competition and its nature, the scope of investment and 

its Mechanisms to encourage it, at the level of national and Regional. The “specific” 

programme contains a detailed and analytical comparative study of one of the topics of the 

“general” programme, as abuse of dominant position and the exceptions it or what is 

approved by the concerned department. 

 

 

 (  MCL 629)   دراسات معمقة يف القانون البحري  .11

  لهذا املقرر  الدراسة منهج يتضمن
ً
 " منهجا

ً
 " عاما

ً
 " ومنهجا

ً
 تعريفها، حيث من البحرية املالحة  دراسة يتضمن العام املنهج". خاصا

 ودراسته البحري  القانون  موضوعات أحد اختيار  فيتضمن الخاص املنهج أما بها ترتبط التي والعقود ، وأنواعها وخصائصها

 دراسة يتم حيث العقد، البحري واملسؤولية القانونية للناقل البحري بموجب النقل عقد مثل دقيقة ومعمقة، تحليلية دراسة

افه ، العقد النعقاد الالزمة الشروط بيان حيث من العقد بهذا املتعلقة األحكام  واآلثار  العقد انعقاد بها يتم التي والكيفية ، وأطر

 خاصأو أي موضوع من موضوعات املنهج الالبحري،  الناقل عاتق على تقع التي واملسئولية الشحن سند ودراسة ، عليه املترتبة

 يراه مدرس املقرر 
ً
 ويقره القسم املعني.مناسبا

 

 (ML 611) دراسات معمقة يف القانون املدني .12

 
ً
.  وأخر يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما

ً
لنظرية العامة للعقد واملسؤولية العام: دراسة معمقة لاملنهج يتناول خاصا

ألحد  تفصيلية يةتحليلمعمقة يتناول دراسة  ص:الخا، من حيث املاهية والنطاق وتطور املسؤولية العقدية، أما املنهج املدنية

املسؤولية العقدية والتقصيرية وصور من املسؤولية والتنفيذ العيني، أو دراسة املسؤولية  ، مثلاملنهج العاماملواضيع املختارة من 



أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام وبيان حق املريض في قبول أو رفض العمل الطبي واملشكالت الناجمة عن ذلك،  ،الطبية

 يراه مدرس املقرر ويقره القسم.

 

 ( ML 615) دراسات معمقة يف قانون اخلطابات واملعامالت اإللكرتونية .13

 
ً
 54محليا لقانون الخطابات واملعامالت اإللكترونية رقم  قانونية معمقة دراسةيتناول ، يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما

إقليميا من حيث إبرام العقد اإللكتروني والقانون الواجب التطبيق على العقود اإللكترونية، وإيجاد حلول 2018لسنة  محتملة لتلك  ، و

التوقيعات اإللكترونية، والسجالت اإللكترونية األصلية في  الحد املواضيع مثل يةتحليلمعمقة يتناول دراسة  ومنهجا خاصاالصعوبات، 

 أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام يراه مدرس املقرر ويقره القسم.، األدلة، و "الوكالء اإللكترونيون". والسجالت االفتراضية

 

 ساعات معتمدة( 9) (  MCL 600)  )ج(. الرسالة 

  صمم هذا املقرر إلعداد الطالب لتخطيط
ً
وتنفيذ رسالة ماجستير متخصصة في القانون التجاري قائمة على االستقاللية. ويتم إعدادها وفقا

لخطوات البحث العلمي املتخصصة. يتوقع من الطالب استخدام مهارات املستويات العليا إلجراء التقييم النقدي للمعلومات لتقص ي 

تماد منهجية منظمة، ومراجعة لألدبيات وتحليل للبيانات ذات العالقة، للوصول مشكلة معقدة وابتكار الحلول اإلبداعية لها، وذلك باع

لة لالستنتاجات البحثية والتوصيات املالئمة التي يؤمل أن تساهم في إحداث التطوير النوعي على املستويين املنهي واملجتمعي. وتخضع الرسا

 لدليل الرسائل في جامعة العلوم بنسختها النهائية للدفاع العام ويستند في تقييمها على العر 
ً
ض الكتابي والشفوي، اللذين يعدا وفقا

 التطبيقية.

 ومراعاة الشروط املنصوص عليها يف الئحة الدراسات العليا يف اجلامعة(.  (ML 601من ضمنها مقرر دراسات معمقة يف مناهج البحث القانوني ) ساعة معتمدة 21املتطلب السابق: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


