املجموعة القانونية

تعترب املجموعات القانونية مركزا ً للمعلومات ت�ؤدي من خالله دورها الفعال والأ�سا�سي يف م�ساندة
العملية التعليمية ،ودعم الربامج الأكادميية احلالية وامل�ستقبلية ،وذلك من خالل اخلدمات التي تقدمها
للم�ستفيدين ،وا�ستخدام م�صادر املعلومات املختلفة �إىل جانب االهتمام بتدعيم العالقة ب�إدارة الكلية،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واالت�صال املبا�شر ملعرفة ما ي�ستجد من الربامج الدرا�سية واملناهج بالكلية واخلطط
احلالية وامل�ستقبلية يف الكلية لبناء جمموعات املكتبة ،وتلبية احتياجات امل�ستفيدين يف املو�ضوعات القانونية
وثيقة ال�صلة ب�أهداف وبرامج الكلية وبرامج الدرا�سات العليا.

الهدف:

اقتناء الكتب واملراجع القانونية والدوريات العلمية املتخ�ص�صة ،وذلك من �أجل خدمة متكاملة لدعم
وم�ساندة الربامج الأكادميية والأبحاث .وال تقت�صر خدمة املكتبة على طلبة و�أ�ساتذة الكلية باجلامعة بل
تتعداهم خلدمة املجتمع ب�شكل كلي.

اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من املجموعات القانونية:

 .1خدمة الإعارة.
 .2خدمة املعلومات واملراجع.
 .3خدمة الإحاطة اجلارية.
 4خدمة البحث املبا�شر يف قواعد املعلومات وحتوي على كمية هائلة من املعلومات.
حمتويات املجموعات القانونية
حتتوي على الكتب واملراجع والدوريات العلمية املتخ�ص�صة وقواعد بيانات باللغة العربية واالجنليزية.

اخلدمات االلكرتونية اخلا�صة باملجموعات القانونية:
ت�شرتك املكتبة بعدد من قواعد املعلومات القانونية عربية و�أجنبية وهي:
WEST LAW GULF
-1
 -2قوانني ال�شرق.
املواد الإلكرتونية القانونية العربية
� .1شبكة املعلومات القانونية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
 .2مواقع قانونيه تهم الباحث القانوين
	.3املجموعة امل�صرية للأعمال القانونية
� .4أبحاث قانونية
 .5مدونة القانوين نت
 .6قواعد بيانات القانون الدويل الإن�ساين
	.7ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان
 .8جملة التعاون
	.9املجلة العربية للفقه والق�ضاء
 .10جملة احلقوق -جامعة الكويت
 .11جملة احلقوق -جامعة الكويت
 .12جملة ال�شريعة والقانون جامعة االمارات
 .13جملة دبي القانونية
 .14جملة ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

الدوريات ( املجـالت العلمية ):
ت�ضم املجموعات القانونية العديد من الدوريات واملجالت العلمية والعاملية والعربية وهي ت�شمل يف نطاقها
جميع جماالت وفروع القانون وت�ضم هذه القائمة مايلي
 .1جملة كلية احلقوق -جامعة البحرين
 .2جملة ال�شريعة و القانون – جامعة الإمارات
 .3جملة احلقوق -جامعة الكويت
	.4املجلة اجلنائية القومية – املركز القومي للبحوث
 .5جملةاحلقوق للبحوث القانونية والإقت�صادية-جامعة الإ�سكندرية
 .6جملة البحوث القانونية والإقت�صادية–جامعة املن�صورة
 .7جملة جامعة ال�شارقة للعلوم ال�شرعية والقانونية -جامعة ال�شارقة –الإمارات
Arab Law Quarterly Print & Online .8
Human Rights Quarterly -Print .9

املواد الإلكرتونية الأجنبية:

املو�سوعات الإلكرتونية القانونية
.1مو�سوعة �أحكام حمكمة النق�ض املدنية واجلنائية امل�صرية
.2مو�سوعة �أحكام املحكمة الد�ستورية العليا يف م�صر
 .3مو�سوعة مراد لأحدث �أحكام حمكمة النق�ض اجلنائية واملدنية

WestlawGulf

American Law Sources Online
.1
)ASIL Electronic Resource Guide (Legal resources for international law
.2
Law info
.3
JURIST: Legal News and Research
.4
Findlaw
.5
Worldtradelaw
.6
)Current Index to Legal Periodicals (CILP
.7
Lawsonline
.8
Law Guru
.9
Law Source
.10
	 )Global Legal Information Network )GLINجلني
.11

حتتوي قاعدة البيانات على:
• �أكرث من  23000قانون من دولة الإمارات العربية املتحدة و  3000قانون من دولة قطر.

•كل عملية بحث باللغة الإجنليزية حتتوي على و�صالت بالـ  PDFيقابلها القانون الأ�صلي باللغة
العربية.
•ترجمة للقوانني التجارية الأ�سا�سية يف دول اخلليج العربي «اململكة العربية ال�سعودية والكويت
والبحرين.»...
•ن�صو�ص مرتجمة �إىل اللغة الإجنليزية ملا يزيد على  8000من القوانني ذات ال�صلة بالأمور التجارية
واملطبقة على نطاق وا�سع يف دول اخلليج العربية.
•�آخر الأخبار القانونية يف منطقة اخلليج العربي ،مع توفري فر�ص للبحث ب�شكل وا�سع مع مزيد من
الدقة وال�سرعة.
�شبكة املعلومات القانونية العربية الإلكرتونية بني يديك
�شبكة املعلومات القانونية العربية تتيح لك الإطالع على:
 -1كافة الت�شريعات العربية (ما يقرب من مليون ت�شريع لإثنني وع�شرون دولة عربية)
� -2أحكام املحاكم العربية العليا (�أكرث من ثالثمائة �ألف مبد�أ قانوين)
-3تطبيقات مواد القوانني الرئي�سية (القانون املدين – قانون العقوبات – قانون الإجراءات
اجلنائية  ...الخ)
-4الفتاوى الإ�سالمية و الأحكام الإ�سالمية من عهد الدولة العثمانية (بداية من عام � 1946إىل
عام  2005ب�إجمايل عدد  6152فتوى)
-5الأبحاث والكتب القانونية (خم�سة ع�شر م�ؤلف ًا تعد نواة للمكتبة القانونية يف الفقه املدين
واجلنائي)
-6االتفاقيات واملعاهدات العربية والدولية (عدد  886اتفاقية ،عدد  24ميثاق ،عدد 34
معاهدة ،عدد � 68إعالن ،عدد  104بروتوكول)
�-7أحكام التحكيم العربي والدويل (ما يزيد على  200حكم حتكيم)
�-8صيغ الدعاوى و�صيغ العقود
-9القامو�س القانوين عربي �إجنليزي � /إجنليزي عربي (�أكرث من � 11000ألف م�صطلح
قانوين)
�	-10آخر الأخبار القانونية �أو ًال ب�أول العديد من املزايا الأخرى
�سجل فورا لدى موظفي املكتبة ،واحجز مقعدك لتتمكن من اال�ستفادة الق�صوى من املعلومات التي بني
يديك.

�إدارة املكتبة
جامعة اململكة -مملكة البحرين
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