توصيف مقررات البكالوريوس 2017/2016
أ – متطلبات اجلامعة:
بدون متطلب سابق

رمز املقرر 100

اسم املادة :حقوق اإلنسان

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان يف القانون الدويل واملواثيق العاملية واملعاهدات والتوصيات
املنبثقة عن املؤمترات والتجمعات الدولية ،كما يتناول دراسة احلقوق واحلرايت األساسية مبوجب االتفاقيات
الدولية واحلماية املقررة لألفراد مبوجب الدساتري واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ب  -متطلبات الكلية االجبارية:
بدون متطلب سابق

رمز املقرر قانون 1111

اسم املادة :املدخل إىل علم القانون

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة النظرية العامة للقانون ،وينقسم إىل قسمني ،األول :نظرية القانون ،ويتناول ماهية القانون
وبيان خصائصه ،أنواع القواعد القانونية وتقسيماهتا ،مصادر القانون ،تطبيق القانون ،وتفسريه .أما القسم الثاين:
فيتناول نظرية احلق ،من حيث أنواع احلق ،والىت أمهها احلقوق املالية ،التفرقة بني احلقوق العينية واحلقوق
الشخصية ،أركان احلق ،أشخاص احلق ،إثبات احلق ،مباشرة احلق ومحايته ،انقضاء احلق.
املتطلب السابق- :

رمز املقرر قانون 1181

أسم املادة :أصول البحث العلمى

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة مناهج البحث العلمي  ،وأسسه وأصوله وضوابطه العلمية واألخالقية  ،بغية دعم معرفة
الطالب النظرية املكتسبة من احملاضرات واستكمال جوانبها العلمية والعملية وتطوير مهاراته يف كيفية معاجلة
املشاكل القانونية وفق األصول العلمية .
متطلب سابق
مدخل القانون

رمز املقرر قانون 1141

اسم املادة :نظم سياسية

وصف املقرر

تتضمن هذه املادة دراسة مفهوم الدولة ،وأركاهنا ،وخصائصها ،ونشأهتا ،حدود سلطتها ،أنواع الدول ،أنواع
احلكومات ،النظام النيايب ،االنتخاب ،العالقة بني السلطات العامة ،النظام الربملاين ،النظام الرائسي ،النظام
املختلط ،األحزاب السياسية،
املتطلب السابق :املدخل إىل قانون 1111
علم القانون

رمز املقرر قانون 1231

اسم املادة :مباديء القانون الدويل العام

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر التعريف مباهية القانون الدويل العام ،وبيان فروعه و أشخاصه ،ومصادره ،ودراسة املعاهدات من
حيث أنواعها وشروطها وآاثرها وبطالهنا ووقف نفاذها ،كما يتناول موضوع الدولة  ،وتعريفها وحقوقها
وواجباهتا ،واملسؤولية الدولية و املنازعات الدولية وطرق حلها.

رمز املقرر قانون 1101

اسم املادة :مدخل إىل علم اقتصاد

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة علم االقتصاد واحلاجات اإلنسانية ،األموال ،و املشروعات االقتصادية ،نظرية الثمن
والتوزيع ،والطلب والعرض و العوامل احملددة لكل منهما وأنواعهما  ،نظرية نفقة اإلنتاج ،واألمثان ،ونظم السوق.

رمز املقرر قانون 1242

اسم املادة :القانون دستوري

بدون متطلب سابق

املتطلب
السياسية

السابق:

النظم

وصف املقرر

تتضمن هذه املادة التعريف ابلقانون الدستوري ،وماهية الدساتري واساليب نشأهتا وأنواعها وطرق وتعديلها،
وتفسريها  ،والرقابة عليها  ،وطرق انتهائها  ،واجلوانب التطبيقية لكل العناصر املذكورة يف الدستور البحريين.
املتطلب السابق :املدخل إىل قانون 1111
علم القانون

رمز املقرر قانون 1271

اسم املادة :مبادئ القانون التجاري

وصف املقرر

تتناول هذه املادة مبادئ القانون التجارى من حيث نطاقه ومصادره ،ونظرية األعمال التجارية ،أنواع األعمال
التجارية ،نظرية التاجر ،التزامات التاجر ،فضال عن العقود التجارية املختلفة :سواء البيوع التجارية ،عقود
الوساطة التجارية  ،الوكالة التجارية  ،الوكالة ابلعمولة ،السمسرة  ،وغريها.
املتطلب السابق :املدخل إىل قانون 1111

رمز املقرر قانون 1291

اسم املادة :قانون العقوابت ( القسم العام )1

وصف املقرر

تتناول هذه املادة النظرية العامة للجرمية من حيث التعريف بقانون العقوابت وحتديد أهدافه ومفهومه ومضمونه
ومصادره وفروع هذا القانون ،ومبدا الشرعية اجلنائية ،والتعريف ابلقاعدة اجلنائية  ،ونطاق تطبيق قانون العقوابت

علم القانون

من حيث الزمان وم ن حيث املكان وتفسري النصوص اجلنائية والقانون االصلح للمتهم  ،واسباب االابحة
وتعريف اجلرمية وأنواعها ،مث التعرض ألركان اجلرمية واليت تتمثل يف الركن املادي والركن املعنوي .و كذلك أنواع
اجلرائم املتصلة هبذه األركان  ،والشروع يف اجلرمية وصوره املختلفة  ،واملسامهة يف اجلرمية.
املدخل إىل علم القانون

رمز املقرر قانون 1212

اسم املادة :مصادر االلتزام

وصف املقرر

تتعرض هذه املادة ملصادر االلتزام  ،وتعريف االلتزام وخصائصه ومصادره ودراسة العقد وشروط انعقاده
وصحته وآاثره،مث التعرض للمصادر األخرى كاال راده املنفردة والعمل غري املشروع و املسئولية عن عمل
الغري واملسئولية عن األشياء ،مث التحدث عن القانون كأحد مصادر االلتزام.
مصادر االلتزام

قانون 1111

قانون 1212

رمز املقرر قانون 1213

اسم املادة :أحكام االلتزام

وصف املقرر

يتضمن هذا املقرر دراسة آاثر اإللتزام من حيث بيان وسائل تنفيذه ،األوصاف املعدلة آلاثر االلتزام ،انتقال
االلتزام (حوالة احلق ،حوالة الدين) .وكذلك انقضاء االلتزام.
املتطلب السابق :املدخل إىل قانون 1111

رمز املقرر قانون 1251

اسم املادة :القانون اإلداري

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر مبادئ القانون اإلداري من حيث ماهيته (التعريف ابلقانون اإلداري ،مفهومه الواسع والضيق،
عالقته ابلقوانني األخرى ،نشأته ،خصائصه ،مصادره ،وأساسه) .والتنظيم اإلداري ( الشخصية االعتبارية،
املركزية اإلدارية ،الالمركزية اإلدارية) ،فضال عن النشاط اإلداري (الضبط اإلداري  ،املرفق العام) .كما يتناول هذا
املقرر أحكام القانون اإلداري سواء ما يتعلق منها أبعمال السلطة اإلدارية ( ،فكرة الوظيفة العامة ) ووسائل هذه

علم القانون

السلطة ىف مباشرة أعماهلا (القرار اإلداري والعقد اإلداري)  ،وكذلك أمواهلا (التعريف ابملال العام ،حق الدولة
على ماهلا العام ،وسائل احلماية املقررة للمال العام).
رمز املقرر قانون 1203

اسم املادة :املالية العامة والتشريع الضرييب

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة نفقات الدولة من حيث ماهيتها وأثرها يف اإلنتاج واالستهالك وإعادة توزيع الدخل،
كما يتناول إيرادات الدولة والىت من أمهها الضرائب والرسوم اليت تفرضها الدولة ،و القروض العامة ،كذلك
تتضمن مبادئ امليزانية العامة من حيث ماهيتها ،القواعد األساسية لتحضريها ،إعدادها واعتمادها وقواعد إعداد
امليزانية واعتمادها يف مملكة البحرين.

رمز املقرر قانون 1343

اسم املادة :القضاء الدستوري

املتطلب السابق :مدخل إىل قانون 1101
علم االقتصاد

املتطلب

السابق:

قانون قانون 1242

،

دستوري ومرافعات.
وصف املقرر

قانون

يتضمن هذا املقرر دراسة نوعي الرقابة على دستورية القوانني الرقابة السياسية مع دراسة أمنوذج اجمللس الدستوري
الفرنسي والرقابة القضائية من حيث ماهيتها واالجتاهات املختلفة يف تنظيمها واجلهات املختصة هبا وكيفية حتريك
الرقابة أمام اجلهات القضائية ،و دراسة التنظيم القانوين للمحكمة الدستورية يف مملكة البحرين و أوجه وضوابط
الرقابة على دستورية القوانني واللوائح وضوابطها.
املتطلب السابق:
الكتابة ابللغة االجنليزية

مهارات

رمز املقرر قانون

اسم املادة :دراسات قانونية ابللغة االجنليزية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر املصطلحات القانونية اإلجنليزية املرادفة للمصطلحات القانونية العربية لتمكني الطالب من
التعبري عن أفكاره القانونية ابللغة اإلجنليزية ،ويتم الرتكيز على احد مواضيع القانون التجاري أو القانون املدين
بصورة عامة.
املتطلب

السابق:

قانون قانون 1291

رمز املقرر قانون 1292

اسم املادة :قانون العقوابت ( القسم العام ) 2

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر بعض املوضوعات مثل البحث يف املسؤولية اجلنائية من حيث اساسها وحملها  ،واالهلية
اجلنائية من حيث مفهومها ومناطها او عناصرها  ،وأسباب امتناع املسؤولية من حيث صغر السن واجلنون
والعاهة العقلية والسكر غري االختياري واالكراه وحالة الضرورة  ،والنظرية العامة للجزاء أو العقوبة والتدبري

العقوابت ( القسم العام )1

وخصائصهما واغراضهما و أنواع العقوابت والتدابري  ،وكيفية توقيع اجلزاء من حيث ضماانت توقيعه وقيود
توقيعه واسباب التشديد والتخفيف واالعذار املعفية واملخففة ،وتنفيذ اجلزاء ،وانقضاء اجلزاء.
املتطلب
االلتزام

السابق:

مصادر قانون 1212

رمز املقرر قانون 1202

اسم املادة :قانون العمل والتأمينات اإلجتماعية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر األحكام الىت يتضمنها قانون العمل ،ويدخل فيه تنظيم تشغيل العمال الوطنيني واألجانب،
وكذلك األجور ،ساعات العمل  ،اإلجازات ،ظروف العمل ،نظام العمل واجلزاءات ،انتهاء العقد ،التوفيق
والتحكيم ومنازعات العمل .كما يتناول أيضا أحكام التأمني االجتماعي ،التأمني ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
 ،التأمني ضد إصاابت العمل ،معاشات املستحقني وشروط استحقاقها.
املتطلب السابق :مبادئ القانون قانون 1271
التجاري

رمز املقرر قانون 1372

اسم املادة :القانون التجاري  -الشركات واإلفالس

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر حتديد ماهية الشركة وأنواعها ،والقواعد العامة يف الشركات التجارية ،أنواع هذه الشركات (
شركات األشخاص وشركات األموال والشركات ذات املسئولية احملدودة) .كما يتناول هذا املقرر أحكام اإلفالس:
ماهيته وصوره ،وخصائصه ،وشروط شهره ،فضال عن آاثره ،وكيفية إدارة التفليسة ،وأحكام الصلح الواقي من
اإلفالس.
املتطلب
اإلداري

السابق:

القانون قانون 1251

رمز املقرر قانون 1352

اسم املادة :القضاء اإلداري

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة مبدأ املشروعية من حيث مصادره ،والقيود اليت ترد عليه كالسلطة التقديرية ،وأعمال
السيادة ،ونظرية الظروف االستثنائية ،كذلك يتناول مراحل نشأة القضاء اإلداري وتطوره ،فضال عن دراسة
قضاء اإللغاء ،قضاء التعويض ،وقضاء التأديب.
املتطلب السابق :أحكام االلتزام قانون 1213

رمز املقرر قانون 1314

اسم املادة :العقود املسماة ()1

وصف املقرر

ويتناول هذا املقرر دراسة أنواع العقود ،املسماة منها وغري املسماة ،والتفرقة بينها من حيث مصادرها وطبيعتها

وأهدافها ،مع دراسة أحكام عقدين من العقود املسماة ،عقد البيع وعقد اإلجيار .
املتطلب

السابق:

قانون قانون 1292

رمز املقرر قانون 1393

اسم املادة :قانون العقوابت ( القسم اخلاص)1

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة أهم اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة (كالرشوة ،واالختالس) ،وكذلك أهم اجلرائم
الواقعة على األشخاص (كجرمية القتل  ،وجرائم اإليذاء العمدي وغري العمدي واجلرائم االخالقية).

العقوابت ( القسم العام ) 2

املتطلب

السابق:

قانون قانون 1292

رمز املقرر قانون 1394

اسم املادة :قانون العقوابت ( القسم اخلاص)2

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة أهم اجلرائم اليت تقع على األموال بصورة تفصيلية ،منها جرائم السرقة والنصب وخيانة
األمانة وجرائم التزوير ،وإصدار شيك بدون رصيد.

العقوابت ( القسم العام ) 2

املتطلب السابق :أحكام االلتزام قانون 1213

رمز املقرر قانون 1362

اسم املادة :املرافعات املدنية والتجارية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر التعريف بقانون املرافعات وطبيعة قواعده ،والتنظيم القضائي ودرجات التقاضى يف مملكة
البحرين ،ورجال القضاء وطرق تعيينهم واختصاصاهتم ،وقواعد االختصاص ،مث دراسة الدعوى وإجراءاهتا وسري
الدعوى أمام القضاء ،والتعريف ابحليازة وأنواع دعاوى احليازة.
املتطلب السابق :أحكام االلتزام قانون 1213

رمز املقرر قانون 1333

قانون اجلنسية ومركز االجانب

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر تعريف اجلنسية وعناصرها ،وبيان أطراف رابطة اجلنسية ،واألسس الىت تبين عليها ،وجنسية
الشخص االعتباري ،وأحكام فقد اجلنسية واسرتدادها ،تنازع اجلنسيات ،فضال عن دراسة أحكام اجلنسية يف
دولة البحرين .مث يتناول دراسة مركز األجانب ( قواعد متتع األجانب ابحلقوق ،التنظيم الدويل لتمتع األجانب
ابحلقوق  ،متتع األجانب ابحلقوق يف مملكة البحرين ) .

رمز املقرر قانون 1434

قانون العالقات الدولية اخلاصة

قانون اجلنسية ومركز االجانب

قانون 1333

يتناول هذا املقرر قاعدة اإلسناد ،وماهية التكييف ،وحتديد مضمون القانون األجنيب ،وأحوال استبعاد تطبيقه ،
فضالً عن حتديد القانون الواجب التطبيق على األشخاص واألموال والتصرفات القانونية والوقائع املادية .وكذلك
أحكام تنازع االختصاص القضائي الدويل.
املتطلب السابق:
القانون الدويل العام

مباديء قانون 1231

رمز املقرر قانون 1332

اسم املادة :التنظيم الدويل

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة أهداف التنظيم الدويل ومبادئه ،وتعريف املنظمة الدولية ونشأهتا وأنواعها ،كما تتناول
ابلتفصيل منظمة األمم املتحدة من حيث أهدافها وهيكلها التنظيمي وفروعها ،والتعريف أبجهزهتا املتخصصة،
ودراسة املنظمات اإلقليمية وأمهها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية.

رمز املقرر قانون 1415

اسم املادة :احلقوق العينية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة احلقوق العينية األصلية ،كحق امللكية ووسائل محايته و القيود اليت ترد عليه ،وأسباب
كسب امللكية ،مث دراسة حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكن وحق االرتفاق ،ويتناول كذلك احلقوق
العينية التبعية كحق الرهن وحقوق االمتياز .

املتطلب

السابق:

أحكام قانون 1213

االلتزام

املتطلب السابق :املرافعات قانون 1362
املدنية والتجارية

رمز املقرر قانون 1463

اسم املادة :قانون التنفيذ واإلثبات

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة أصول التنفيذ اجلربي على املال اململوك للمدين ابتباع أساليب احلجز ،وشروط هذا
احلجز ،وأنواع احلجز على املال ،ووسائله ،واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ابلنسبة للمنقول والعقار ،فضال عن

إشكاالت التنفيذ ،كما يتعرض لدعوى االسرتداد ،إىل جانب بيان الفرق بني احلجز التنفيذي واحلجز التحفظي.
فضال عن األحكام العامة لإلثبات ،وأدلته ،األدلة الكتابية ،شهادة الشهود ،القرائن وحجية األمر املقضي،
اإلقرار ،االستجواب ،اليمني ،املعاينة واخلربة.
املتطلب

السابق:

القانون قانون 1372

رمز املقرر قانون 1473

اسم املادة :األوراق التجارية والعمليات املصرفية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر التعريف مباهية األوراق التجارية من حيث خصائصها وتطورها ووظائفها وأنواعها ( الشيك
والكمبيالة والسند لألمر) ،والشروط املوضوعية والشكلية هلا ،وأسلوب تداوهلا ،فضال عن دراسة العمليات

التجاري  -الشركات واإلفالس

املصرفية.
املتطلب

السابق:

مبادئ قانون1271

رمز املقرر قانون 1475

اسم املادة :القانون البحري واجلوي

القانون
االلتزام

التجاري،

أحكام قانون1213

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة النظام القانوين للسفينة واألحكام العامة هلا ،ودراسة أشخاص املالحة البحرية ( املالك ،
الرابن  ،والبحارة ) ،وعقد النقل البحري  ،ومسؤولية الناقل البحري .كما يتناول أيضا دراسة القانون اجلوي،
وماهية الطائرة ،وأحكام املسئولية ،فضال عن أحكام عقد النقل اجلوي.
املتطلب

السابق:

قانون قانون 1394

رمز املقرر قانون 1495

اسم املادة :قانون اإلجراءات اجلنائية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة املدخل إىل اإلجراءات اجلنائية ،والدعوى اجلنائية ،والضبطية القضائية ورجاهلا ،وحتقيق
الدعوى من قبل جهات التحقيق ،وإقامة الدعوى ،وتتناول كذلك إقامة الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي
وشروطها ،كما يتناول طرق اإلثبات وأنواعه ،وكذلك طرق الطعن يف الدعوى اجلنائية.

العقوابت اخلاص 2

رمز املقرر قانون 1361

وصف املقرر

رمز املقرر قانون 1464

مهارات الصياغة القانونية

العقود املسماة – القانون
االداري – قانون العقوابت
العام2

يتناول هذا املقرر التعريف ابلصياغة القانونية وامهيتها وانواع الصياغة سواء صياغة األحكام القضائية والقرارات
االدارية وكذلك العقود مبختلف انواعها وصياغة الدعاوى القضائية واللوائح والتشريعات  ،وبيان املبادئ االساسية
لعملية الصياغة ومهاراهتا من حيث اللغة والشكل واملضمون  ،ودراسة مناذج خمتلفة لصياغة التشريعات والقرارات
والعقود والدعاوى .
احملاكمة الصورية وفن املرافعة

قانون

املرافعات/

قانون

االجراءات اجلنائية
يتناول هذا املقرر تطبيقات عملية يف القضااي اجلنائية ،والقضااي املدنية وإجراء حماكمات صورية وكيفية إجراء
املرافعة وأداهبا يف تلك القضااي وكذلك كيفية إعداد األحكام.
رمز املقرر قانون 1465

أخالقيات املهن القانونية

 105ساعة معتمدة

يتناول هذا املقرر تعريف أخالقيات املهنة وأمهيتها ،واملقومات والضوابط االخالقية املرتبطة ابملهن القانونية،
ومناذج من اخالقيات املهنة وأداهبا.
رمز املقرر قانون 1496

اسم املادة :أصول التحقيق اجلنائي

املتطلب السابق :االجراءات قانون 1495

اجلنائية
يتناول هذا املقرر اإلثبات اجلنائي وأحكامه و أنواع األدلة اجلنائية وتقسيماهتا وحجيتها يف التحقيق واإلثبات

وصف املقرر

اجلنائي واألساس العلمي لآلاثر املادية وأمهيتها والتعامل مع مسرح اجلرمية ودراسة اآلاثر االجرامية املادية،
واستخدام الوسائل العلمية يف التحقيق اجلنائي ومدى مشروعية اللجوء إىل األساليب العلمية يف التحقيق ىف
اجلرمية.
املتطلب السابق :أصول البحث قانون 1181
العلمى

رمز املقرر قانون 1482

أسم املادة :حبث التخرج

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر تعليم الطالب كيفية إعداد البحث القانوين وتطبيقه ألصول البحث العلمي من حيث كيفية
الرجوع إىل املراجع العلمية والتطبيقات القضائية والنصوص القانونية  ،ومتابعته ىف كافة مراحل إعداده  ،بداية من
وضع خطة البحث وهناية مبناقشته مناقشة علنية من قبل جلنة من أعضاء هيئة التدريس.
املتطلب السابق 105 :ساعة

رمز املقرر قانون 1400

اسم املادة :التدريب العملي اخلارجي

وصف املقرر

هو تدريب خيضع فيه الطالب لربانمج عملي مكثف يف املواقع القانونية املختلفة ،كاحملاكم على اختالف
درجاهتا ،والدوائر القانونية الرمسية واخلاصة ( ،مكاتب احملاماة مثال)  .وال مينح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد
أن ينهي مقرر التدريب العملي.

معتمدة

 - 2متطلبات ختصص مساندة إجبارية:
بدون متطلب سابق

رمز املقرر 1121

اسم املادة :مدخل الفقه اإلسالمي

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر تعريف الفقه اإلسالمي واملقصود ابلتشريع اإلسالمي ومصادره والتمييز بني الشريعة والتشريع،
ومعىن اإلجتهاد وجماالت الفقه وأقسامه وتدوينه والتعرض للمذاهب الفقهية وبيان العقود وامللكية واألهلية
والوالية على املال والنفس من حيث أحكامها وشروطها ،مع التعرض للمذاهب الفقهية هبذا الشأن.
املتطلب السابق :مدخل الفقه قانون 1121
اإلسالمي

رمز املقرر 1222

اسم املادة :أحكام األسرة

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر اخلطبة وبيان أحكامها ،الزواج وبيان أحكامه وحكمة مشروعيته وأركانه وشروطه وآاثر عقد
الزواج  ،واحملرمات من النسب واملصاهرة واحملرمات من الرضاع واحملرمات مؤقتاً .وتتناول الدراسة أيضا الطالق
وأحكامه وحكمته وشروطه وأنواعه ،واخللع ،واآلاثر املرتتبة على احنالل عقد الزواج.
املتطلب

السابق:

األحوال قانون 1222

رمز املقرر 1323

اسم املادة :املرياث والوصية والوقف

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر املرياث من حيث بيان املقصود ابلرتكه واحلقوق املتعلقة هبا ،ومشروعية املرياث وحكمه وأسبابه،
وبيان املستحقني لإلرث ،وموانعه.ويتناول الوصية وحكمها وأركاهنا .والوقف ،وحكمه ومشروعيته ابلنسبة العقار
واملنقول وأحكام كل منهما وأنواعه وآاثره.

الشخصية

املتطلب السابق:
والوصية والوقف

املرياث قانون 1323

رمز املقرر 1424

اسم املادة :أصول الفقه االسالمي

وصف املقرر

يتعرض هذا املقرر لدراسة معىن أصول الفقه وموضوعاته وغاايته ومباحثه ،واحلكم وأنواعه وأقسامه من حيث
الصحة والفساد والبطالن ،والرخصة والعزمية ،واألحباث املتعلقة ابلقرآن من حيث الدالالت وأنواعها واأللفاظ

واحلروف واستعماالهتا ،مث يتناول اإلمجاع والقياس .إىل جانب ذلك دراسة األدلة الفرعية كاالستحسان
واالستصالح وسد الذرائع واالستصحاب واالجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح

 – 3املتطلبات االختيارية:
بدون متطلب سابق

رمز املقرر قانون 1406

اسم املادة :اتريخ القانون

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة أصول الشرائع وتطورها على مدار مراحلها املختلفة ابتداء من عصور ما قبل التاريخ
ومروراً ابألحكام اإلهلية يف العراق القدمي ومصر القدمية وعند اليوانن والرومان .كما يتناول دراسة التشريع
اإلسالمي يف صدر اإلسالم وعهد اخللفاء الراشدين واألمويني والعباسيني ،ودراسة األصول العامة لألنظمة
القانونية املعاصرة.
بدون متطلب سابق

رمز املقرر قانون 1407

اسم املادة :علم اإلجرام و العقاب

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر التعريف بعلم اإلجرام وصلته ابلعلوم االجتماعية األخرى،و يتناول مدارس علم اإلجرام ودراسة
السلوك اإلجرامي ،والعوامل اإلجرامية الفردية والعوامل اإلجتماعية،كما يتناول علم العقاب من حيث املقصود
ابلعقوبة وأهدافها وبعض النظرايت العقابية وتقسيم العقوابت وأنواعها ،واملؤسسات العقابية املغلقة واملفتوحة
وطرق املعاملة العقابية للمسجونني.
املتطلب

السابق:

مبادئ قانون 1271

رمز املقرر قانون 1476

اسم املادة :العقود التجارية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر فكرة العقد التجاري ،من خالل التعريف مباهيته وأنواع العقود التجارية ،مع دراسة العقود ذات
األمهية العملية يف احلياة التجارية مثل عقد الوكالة ابلعمولة والسمسرة والنقل الربي والوكاالت التجارية.

القانون التجاري

املتطلب

السابق:

مبادئ قانون 1271

رمز املقرر قانون 1478

اسم املادة :امللكية الصناعية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة امللكية الصناعية( ،براءة االخرتاع ،املعرفة التقنية وبرانمج احلاسوب االلكرتوين ،العالمة
التجارية والعنوان التجاري والعنوان االلكرتوين).

القانون التجاري

املتطلب السابق:
القانون التجاري

مبادئ قانون 1271

رمز املقرر قانون 1479

اسم املادة :التحكيم التجاري الدويل

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر ماهية التحكيم واألحكام العامة له على الصعيدين الوطين والدويل ،وأهم االتفاقيات املتعلقة
بقواعد التحكيم الدولية اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عام  ،1976ودراسة قانون
التحكيم التجاري البحريين ونظام مركز التحكيم التجاري الدويل لدول جملس التعاون اخلليجي.
املتطلب السابق :أحكام االلتزام قانون 1213

رمز املقرر قانون 1416

اسم املادة :محاية املستهلك

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة قانون محاية املستهلك من حيث مفهوم محاية املستهلك وماهية حقوقه وواجباته والتزام
املنتج واملورد والبائع حياله .وسبل احلماية القانونية للمستهلك والىت تشمل احلماية املدنية واجلنائية واإلدارية.

رمز املقرر قانون 1417

اسم املادة :حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة امللكية الفكرية واألدبية والفنية ،ويتضمن بيان ماهية حق املؤلف ،وخصائصه وعناصره و
احلقوق اجملاورة ،و اإلدارة اجلماعية للملكية األدبية والفنية ومحايتها.

رمز املقرر قانون 1426

العقود املسماة ()2

املتطلب السابق :أحكام االلتزام قانون 1213

العقود املسماة ()1

دراسة عقد التأمني من حيث أقسامه وخصائصه وآراء الفقه اإلسالمي فيه وأركانه وآاثره ،والتزامات كل من
املؤمن واملؤمن له ،وكذلك دراسة عقد الكفالة من حيث مفهومها وخصائصها وأنواعها وأحكام العقد.

رمز املقرر قانون 1494
وصف املقرر

قانون 1292

القانون اجلنائي – القسم العام
اجلرائم االقتصادية
2
تتناول هذه املادة التعريف ابجلرائم االقتصادية من حيث ماهيتها وتعريفها وخصائصها واحكامها العامة وتطورها
وانواعها وتطبيقات لبعض مناذج من هذه اجلرائم ،كاجلرائم املتعلقة ابالئتمان ،واالحتيال ،والغش ،واملضاربة غري
املشروعة ،وجرائم الشركات واملؤسسات االقتصادية ،واجلرائم املتعلقة ببعض ممارسات أسواق املال واملسؤولية
الناشئة عنها.

رمز املقرر قانون 1495
وصف املقرر

قانون 1292

القانون اجلنائي – القسم العام
جرائم تكنولوجيا املعلومات
2
تتناول هذه املادة التعريف جبرائم تكنولوجيا املعلومات من حيث ماهيتها وتعريفها وخصائصها واحكامها العامة (
أركاهنا ) وتطورها وانواعها وكيفية مكافحتها وتطبيقات لبعض مناذج من هذه اجلرائم ،كجرمية الدخول غري
املشروع إىل نظام الربجمة أو البياانت املربجمة وجرمية العبث بنظام الربجمة ...
املتطلب السابق:
القانون الدويل

رمز املقرر قانون 1496

اسم املادة :القانون اجلنائي الدويل

وصف املقرر

مفهوم القانون اجلنائي الدويل – مصادر القانون اجلنائي الدويل – فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية – املسؤولية
اجلنائية الدولية للفرد الطبيعي  -املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة  -مفهوم اجلرمية الدولية – انواع اجلرمية الدولية
 مبدأ تسليم اجملرمني – مبدا تسليم اجملرمني من خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية – القضاء اجلنائي الدويليف القرن املاضي – القضاء اجلنائي الدويل يف القرن احلايل -احملاكم الدولية املؤقتة – احملكمة اجلنائية الدولية.
املتطلب
اإلداري

السابق:

مبادئ قانون

القانون قانون

رمز املقرر قانون 1453

اسم املادة :تشريعات محاية البيئة

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر ماهية البيئة والتعريف بتشريعاهتا ،ومصادر هذه التشريعات ،ودور املنظمات الدولية واإلقليمية
فضال عن املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية ىف محاية البيئة.
املتطلب السابق :مدخل إىل قانون
علم االقتصاد ،وأحكام القانون وقانون
اإلداري.

رمز املقرر قانون 1454

اسم املادة :عقود استغالل الثروات الطبيعية

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة ماهية عقود استغالل الثروات الطبيعية ،وطبيعتها القانونية ،والتزامات وحقوق طريف
العقد ،وأركاهنا ،وكيفية إبرامها ،وأحوال انقضائها .وكذلك يتناول املقرر أهم أنواع العقود اليت ترد على الثروة
الطبيعية ،كعقود االمتيازات البرتولية وعقد التعدين و الرخص وأنواعها ...وغريها
املتطلب

السابق:

مبادئ قانون

رمز املقرر قانون 1434

اسم املادة :القانون الدويل االنساين

وصف املقرر

اجلذور التارخيية للقانون الدويل االنساين وطبيعته – محاية اجلرحي واملرضي واملنكوبني – الوضع القانوين السري
احلرب – احلماية القانونية للمتوفني واملفقودين  -احلماية القانونية للسكان املدنيني يف النزاع املسلح – محاية
االعيان املدنية – استعمال ومحاية شاريت اهلالل االمحر والصليب االمحر – آليات تطبيق وتنفيذ القانون الدويل
االنساين – املسؤولية القانونية الدولية يف القانون الدويل االنساين.

القانون الدويل

املتطلب السابق :مدخل إىل قانون
علم االقتصاد ،التنظيم الدويل

رمز املقرر قانون 1404

اسم املادة :القانون الدويل االقتصادي

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة طبيعة العالقات االقتصادية الدولية والداخلية .وفكرة التخصص الدويل ،والعوامل املؤثرة
يف قيامه ،وكيفية تسوية املدفوعات الدولية ،ونظرايت التجارة اخلارجية ،و مظاهر التبادل الدويل ومعدله .فضالً

عن دراسة ميزان املدفوعات وسعر الصرف.
املتطلب السابق :مدخل إىل قانون

رمز املقرر قانون 1405

اسم املادة :النقود والبنوك والبورصة

وصف املقرر

يتناول هذا املقرر دراسة املبادئ الرئيسية يف النقود والبنوك ،وعدد من املسائل املرتبطة ابلبنوك التجارية والبنك
املركزي و نظرايت الطلب والعرض على النقود ،السياسات النقدية ،واملؤسسات املالية ،كالبورصة.

علم االقتصاد

