
ماجستير القانون والممارسة المهنية
)باملقررات الدرا�شية امل�شروع البحثي(

)خا�ص(

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون والممارسة المهنية :
للح�سول على درجة املاج�ستري يف القانون واملمار�سة املهنية يجب اأن يكمل الطالب ما ال يقل عن )48( وحدة درا�سية معتمدة مبا فيها ر�سالة املاج�ستري، 

وتكون موزعة على النحو االآتي:
• )35( وحدة معتمدة للمقررات االإجبارية.	
• )9( وحدات معتمدة للمقررات االختيارية.	
•  )4( وحدات معتمدة للم�سروع البحثي.	

وفيما يلي تف�سيل املواد:

اأ- املقررات الدرا�شية الإجبارية)35( وحدة معتمدة:
رمز ورقم املقرر

الوحداتا�شم املقرر
Englishعربي الدرا�شية

3القانون اجلنائي BL LM 601نظم ل م 601
3حقوق االإن�سان  BL LM 602نظم ل م 602
3القانون الدويل العام BL LM 603نظم ل م 603
3قانون العمل والتاأمينات االجتماعية BL LM 604نظم ل م 604
3القانون االدراي BL LM 605نظم ل م 605
3القانون املدين املقارن  BL LM  606نظم ل م 606
3قانون املرافعات املدنية BL LM 607نظم ل م 607
3القانون التجاري BL LM 608نظم ل م 608
3قانون التحكيم BL LM 609نظم ل م 609
3قانون االإثبات BL LM 610نظم ل م 610
3القانون الد�ستوري BL LM 611نظم ل م 611
2طرق البحث القانوينBL LM 612نظم ل م 612

ب- املقررات الدرا�شية الختيارية)9( وحدات معتمدة:
يختار الطالب بتوجيه من امل�سرف وموافقة رئي�س الق�سم ما جمموعه )9( وحدات معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر
الوحــدات ا�شم املقرر

الدرا�شية Englishعربي

3قانون البيئة ال�سعودي BL LM 613نظم ل م 613
3القانون اجلنائي الدويل BL LM 614نظم ل م 614
3تاريخ االنظمة ال�سعودية BL LM 615نظم ل م 615
3علم الق�ساء BL LM 616نظم ل م 616
3قانون التجارة االلكرتوين BL LM 617نظم ل م 617
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رمز ورقم املقرر
الوحــدات ا�شم املقرر

الدرا�شية Englishعربي

3امللكية الفلكية BL LM 618نظم ل م 618
3قانون االأحوال ال�سخ�سية BL LM 619نظم ل م 619

ج - امل�شروع البحثي )4( وحدات معتمدة:
رمز ورقم املقرر

الوحداتا�شم املقرر
Englishعربي الدرا�شية

4امل�سروع البحثيBL LM 698نظم ل م 698
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