
 وصف مقررات برنامج املاجستري يف القانون

 

 ساعة معتمدة(  15)أ(. املواد اإلجبارية: )

 

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

دراسة معمقة لالطار املفاهيمي  ملناهج البحث القانوني وتصنيفاتها في مجال الدراسات القانونية ) الجانب النظري( من  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  وألياتبيقات املناهج في مجال الدراسات القانونية والطبيعية، كما يتناول تط

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

 وتركيب املعلومات .

 (ML 611) املدني دراسات معمقة يف القانون .1

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
. يتناول املنهج العام: دراسة معمقة للنظرية العامة للعقد واملسؤولية املدنية، من  وآخر منهجا عاما

ً
خاصا

املسؤولية العقدية، أما املنهج الخاص: يتناول دراسة معمقة تحليلية تفصيلية ألحد املواضيع املختارة من املنهج  وتطور حيث املاهية والنطاق 

 أو وبيان حق املريض في قبول  املسؤولية العقدية والتقصيرية وصور من املسؤولية والتنفيذ العيني، أو دراسة املسؤولية الطبية، العام، مثل

 أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام يراه مدرس املقرر ويقره القسم.كالت الناجمة عن ذلك، رفض العمل الطبي واملش

 

 (ML 631)  دراسات معمقة يف القانون اجلنائي .2

يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما يتناول دراسة تفصيلية للنظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي )قواعد املشروعية 

املوضوعية(، أما املنهج الخاص لهذا املقرر فيتناول أحد موضوعات القانون الجنائي ودراسته بشكل دقيق ومتعمق يختاره مدرس املقرر 

 العقوبات البديلة.  أو خت  مثل دراسة املساهمة الجنائية ويعتمده القسم امل

 (ML 641)دراسات معمقة يف القانون اإلداري   .3

، املنهج العام يتناول دراسة دقيقة ومفصلة 
ً
 واخر خاصا

ً
للقانون اإلداري يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما

والتنظيم والنشاط االداري، اما املنهج الخاص فيتضمن أحد  اإلداري حيث اساسيات القانون  منواملوضوعات اإلدارية 

موضوعات القانون االداري ودراسته دراسة تحليلية ناقده معمقة، مثل القرارات االدارية من حيث تعريفها وخصائصها 

 أو أي موضوع يختاره مدرس املقرر ويعتمده القسم املختص. ونهايتها، هاوتنفيذ هاونفاد هاوانواع هاوتمييزها واركان

 

 (MCL 620) دراسات معمقة يف قانون التجارة .4

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

وااللتزامات الخاصة باملهنة التجارية،  القانوني لألعمالوكذلك النظام األخرى بفروع القانون  تطبيقه وعالقتهمصادره ونطاق حيث 

 ،)
ً
 عاما

ً
العقود التجارية، كعقد النقل، من موضوعات املنهج العام، مثل  معمقة الحددقيقة و ومنهجا خاصا يتناول دراسة التجارية )منهجا

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



 

 )ب(. املواد االختيارية: 

)اجملموعة االختيارية األوىل )مسار القانون اخلاص 

 

 (ML 612)  راسات معمقة يف القانون الدولي اخلاصد .1

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
: يتناول املنهج العام دراسة معمقة لإلطار العام للقانون الدولي الخاص  وآخر منهجا عاما

ً
خاصا

من حيث، املاهية واملصادر، وموضوعات القانون الدولي الخاص. أما املنهج الخاص فيتناول دراسة معمقة تحليلية تفصيلية ألحد 

نبي في تنازع القوانين، االعتراف باألحكام األجنبية وتنفيذها، املواضيع املختارة من املنهج العام، مثل موانع تطبيق القانون األج

افرها في تنفيذ الحكم األجنبي،   أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام يراه مدرس املقرر ويقره القسم.الشروط الواجب تو

 

 (ML 613)دراسات معمقة يف قانون العمل   .2

: يتناول املنهج العام دراسة معمقة لعقد العمل الفردي. أما املنهج  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
 وآخر خاصا

ً
 عاما

ً
منهجا

و أي موضوع من عقد العمل املرن أ الخاص فيتناول دراسة معمقة تفصيلية ألحد املواضيع املختارة من املنهج العام، مثل

 موضوعات املنهج العام يراه مدرس املقرر ويقره القسم.

 

 (ML 614) معمقة يف قانون املرافعات املدنية والتجاريةدراسات  .3

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
: يتناول املنهج العام يتناول دراسة معمقة للقواعد العامة في  وآخر منهجا عاما

ً
خاصا

ذ. أما املنهج الخاص االختصاص القضائي، نظرية الدعوى، إجراءاتها، نظرية األحكام القضائية، طرق الطعن، إجراءات التنفي

يتناول دراسة معمقة تحليلية تفصيلية ألحد املواضيع املختارة من املنهج العام، مثل املصلحة في الدعوى، من حيث الدفوع 

كالدفع بقوة القضية املقضية، أو الدعوى، من حيث مناطها وماهيتها وشروطها وتطبيقاتها القضائية، أو موضوع تدخل الغير، من 

أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام ه ومتى يمكن إثارته وأثره في سير إجراءات الدعوى وتطبيقاتها القضائية، حيث طبيعت

 يراه مدرس املقرر ويقره القسم.

 

 (ML 615)دراسات معمقة يف قانون اخلطابات واملعامالت اإللكرتونية    .4

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
رقم  اإللكترونيةقانون الخطابات واملعامالت لمحليا  معمقةقانونية يتناول دراسة ، منهجا عاما

إقليميا من حيث إبرام العقد اإللكتروني والقانون الواجب التطبيق على العقود 2018لسنة  54 ، وإيجاد حلول اإللكترونية، و

التوقيعات اإللكترونية، والسجالت  ملواضيع مثلمحتملة لتلك الصعوبات، ومنهجا خاصا يتناول دراسة معمقة تحليلية الحد ا

أو أي موضوع من موضوعات املنهج العام يراه اإللكترونية األصلية في األدلة، و "الوكالء اإللكترونيون". والسجالت االفتراضية، 

 .مدرس املقرر ويقره القسم

 

 

 (ML 681) فقه املعامالت اإلسالمية .5

والقواعد التي ترتكز عليها، حيث يتناول دراسة دقيقة ومفصلة  اإلسالمياملعامالت ضمن الفقه  أحكاميتناول هذا املقرر دراسة 

الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون والتشريعات الوضعية )املنهج العام(. وكذلك دراسة  أحكاملنظرية املال والتملك في إطار 



الشركات )املنهج الخاص( أو تناول  أو البيوع  أو املعامالت املعاصرة  دقيقة ومعمقة الحد موضوعات فقه املعامالت اإلسالمية مثل

 فقه املعامالت اإلسالمية بشكل دقيق ومفصل حسب ما يراه مدرس املقرر ويقره القسم املخت . إطار أي موضوع ضمن 

 

 (MCL 622) دراسات معمقة يف التحكيم التجاري .6

 يتمثل في دراسة 
ً
 عاما

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

 العادي في ضوء القانون البحريني واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والقوانين املقارنة. 

وإلغاء  تحكيمطرق الطعن في حكم التناول دراسة دقيقة ومعمقة ألحد موضوعات املنهج العام، مثل أما املنهج الخاص للمقرر في

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

وفي القوانين املقارنة واالتفاقيات الدولية، أو أي موضوع يراه مدرس  والقانون النموذجي لألونسيترال التي قد يتعرض لها البحريني

 ويقره القسم املعني.املقرر 

 

 (MCL 629) دراسات معمقة يف القانون البحري .7

  لهذا املقرر  الدراسة منهج يتضمن
ً
 " منهجا

ً
 " عاما

ً
 " ومنهجا

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

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

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

افه ، العقد النعقاد الالزمة الشروط بيان حيث من العقد بهذا  ودراسة ، عليه املترتبة واآلثار  العقد انعقاد بها يتم التي والكيفية ، وأطر

 يراه مدرس املقرر  خاصأو أي موضوع من موضوعات املنهج الالبحري،  الناقل عاتق على تقع التي واملسئولية الشحن سند
ً
ويقره مناسبا

 القسم املعني.

 

)اجملموعة االختيارية الثانية )مسار القانون العام 

 

 (ML 632) دراسات معمقة يف قانون اإلجراءات اجلنائية     .1

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
. املنهج العام يتناول دراسة تفصيلية ودقيقة وآخر منهجا عاما

ً
التي  اإلجرائيةللقواعد  خاصا

جنائي بات والسلطات  إصدار حين  إلىتحكم سير دعوى الحق العام )الدعوى الجنائية( بمختلف مراحلها ، منذ وقوع الجريمة 

وعالقتها باملحاكمة العادلة، ومنهجا خاصا يتناول دراسة معمقة للموضوعات املرتبطة بقواعد  اإلجراءاتاملختصة باتخاذ 

 الجنائي في ضوء السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي في اطار التشريع  واإلثباتكنظرية البطالن الجنائي   اإلجرائيةاملشروعية 

 يراه مدرس املقرر ويقره القسم االكاديمي. أخر أو أي موضوع  البحريني  والتشريعات املقارنة واالجتهادات الفقهية والقضائية ،

 

 

 

        (ML 633) جرائم تقنية املعلومات .2

  يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر 
ً
. املنهج العام يتناول دراسة تفصيلية وآخر منهجا عاما

ً
لإلطار العام لجرائم تقنية  خاصا

والجهود الوطنية والدولية ملكافحة جرائم تقنية  واألركاناملعلومات وما يميزها عن الجرائم التقليدية، من حيث الطبيعة 

اقعة على  أمااملعلومات.  نظمة أاملنهج الخاص يتناول دراسة معمقة تحليلية دقيقة الحد املواضيع املختارة مثل الجرائم الو



الخاصة بجرائم تقنية املعلومات من حيث  اإلجرائيةنات وسيلة تقنية املعلومات والجرائم ذات الصلة والقواعد وبيا

 أو أي موضوع يراه مدرس املقرر ويقره القسم. املختصة بمكافحة جرائم تقنية املعلومات. واألجهزةاالختصاص القضائي 

 

 (ML 634) اجلرائم االقتصادية .3

  لهذا املقرر يتضمن منهج الدراسة 
ً
. املنهج العام يتناول دراسة تفصيلية لإلطار العام للجرائم االقتصادية  وآخر منهجا عاما

ً
خاصا

الجرائم االقتصادية ونطاق املسؤولية الجنائية، واملناهج التشريعية املختلفة في  وأنواعوخصائ   وإخطار من حيث ماهية 

يتناول دراسة معمقة تحليلية دقيقة الحد املواضيع املختارة مثل جرائم غسل املنهج الخاص  أمامواجهه الجرائم االقتصادية. 

 أو أي موضوع يراه مدرس املقرر ويقره القسم.جرائم االحتيال التجاري.  أو جرائم التهرب الضريبي،  أو األموال، 

 

    (ML 642) القضاء اإلداري .4

 ،
ً
 واخر خاصا

ً
املنهج العام يتناول دراسة مفصلة ملبدأ املشروعية، وكذلك تناول يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما

الدولة القانونية، أما املنهج الخاص فيتضمن دراسة لشروط القرار اإلداري القابل للطعن بدعوى اإللغاء امام القضاء اإلداري 

يكون نافذا وضارا بالشخ  الطاعن، من حيث صدور القرار اإلداري عن سلطة إدارية وطنية، وصدوره بإرادتها املنفردة، وان 

وصادرا بصورته النهائية، باإلضافة لدراسة القرارات التي ال تقبل الطعن بدعوى اإللغاء، أو أي موضوع يختاره مدرس املقرر 

 .ويعتمده القسم املخت 

 

 (ML 651) دراسات معمقة يف النظم السياسية والقانون الدستوري .5

 يتضمن منهج الدراسة لهذا املقر 
ً
، املنهج العام يتناول دراسة  وأخر ر منهجا عاما

ً
للنظم السياسية والتي ترتكز على  مفصلةخاصا

املنهج  أماوقواعد القانون الدستوري التي ترتكز على شكل نظام الحكم وتنظيم السلطات العامة في الدولة،  ،الدولة والحكومة

الخاص فيتضمن دراسة تحليلية دقيقة ومعمقة ألحد موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري مثل الرقابة على دستورية 

 أو أي موضوع يختاره مدرس املقرر ويعتمده القسم املخت . تحريكها، وأليةالرقابة وتطبيقاتها  أنواعالقوانين والتي تشمل 

 

   (ML 661) الدولي العامدراسات معمقة يف القانون  .6

. املنهج العام يتناول دراسة مفصلة للقانون الدولي العام من حيث ا يتضمن منهج الدراسة لهذ
ً
 خاصا

ً
 ومنهجا

ً
 عاما

ً
املقرر منهجا

 لقواعد القانون الدولي العام وميثاق األمم املتحدة، ودور املعاهدات في تنظيم 
ً
النزاعات الدولية وطرق حلها بالطرق السلمية وفقا

اول دراسة تحليلية دقيقة متعمقة ألحدى موضوعات املنهج العام مثل الوسائل السلمية العالقات الدولية. أما املنهج الخاص فيتن

لتسوية النزاعات الدولية ودراسة نماذج لقضايا دولية تم حل الخالف بشأنها بالطرق السلمية كمحكمة العدل الدولية أو عن 

ادل العالقات الدبلوماسية، أو أي موضوع من طريق التحكيم الدولي، اختصاصات محكمة العدل الدولية، الدبلوماسية وتب

 املوضوعات ذات العالقة بالقانون الدولي العام الذي يختاره مدرس املقرر ويعتمده القسم املعني.

 

 (ML 671) دراسات معمقة يف املالية والتشريع الضرييب .7

 
ً
، املنهج العام يتناول دراسة دقيقة ومفصلة ملاهية علم املالية العامة  وآخر يتضمن منهج الدراسة لهذا املقرر منهجا عاما

ً
خاصا

املنهج  أماوالتشريع الضريبي، والتي ترتكز على علم املالية العامة والضريبة وطبيعتها القانونية وأهدافها والتنظيم الفني لها، 

تحليلية معمقة، مثل أنواع الضرائب، الضرائب  موضوعات املالية والتشريع الضريبي ودرسته دراسة أحدالخاص فيتضمن 



يختاره مدرس املقرر ويعتمده القسم  أخر املستحدثة، أليات تخفيض الدين العام، أليات سد عجز املوازنة العامة أو أي موضوع 

 املخت .

 

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

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

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

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

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 وي
ً
ستند في تقييمها على العرض الكتابي والشفوي، اللذين يعدا وفقا

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

 

 

 

 

 

 

 
 


