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 تقديم الكلية

تسعى الكلية إلى تخريج كوادر وطنية ذات كفاءة عالية مختصة في مجال العلوم 

قادرة على المساهمة الفعالة في إرساء قواعد مجتمع المعرفة وتلبية  النظرية،والدراسات 

وذلك من خالل توفير بيئة  واحتراف،حاجة السوق من الكوادر المؤهلة والمدربة بنوعية 

ووضع  ،والبحث واالبتكارعارف، واكتساب المهارات في التعلم أكاديمية مثلى لتنمية الم

ي مجال ف وعلمياً رائداً المختلفة فيها، تحقق لها مستقبالً أكاديمياً  ومقررات لألقساممناهج 

 العلوم والدراسات النظرية بشكل عام
 

 نشأة الكلية
اريخ العالي في جلسته )الخامسة والسبعين( بت مجلس التعليمتم إنشاء الكلية بناء على قرار 

للمجلس بهذا الخصوص  األمانة العامةهــ وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة 1/2/1435

الموافقة على إنشاء كلية العلوم  يلي:( القاضي بما 23/75/1453) اتخذ قراره رقم

  والدراسات النظرية بالجامعة السعودية اإللكترونية

 
 الرؤية:
ية رائدة في التعليم والبحث العلمي على المستوى المحلي واإلقليمي في مجال العلوم كل  

 مدمج. البرامج أكاديمية معتمدة محليا ودوليا باستخدام التعليم  النظرية تقدموالدراسات 

 

 الرسالة:
ً إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومدربة  مجال االعالم اإللكتروني  وعملياً في ومتميزة علميا

 اإلنسانية.والقانون والعلوم 

 

 

 

 األهداف:
 

مواكبة التطور األكاديمي والعلمي العالمي في الجامعات العالمية في مجال اإلعالم  .1

 اإللكتروني والقانون والعلوم اإلنسانية.
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إلعالم ا في مجالتأهيل الخريجين ومدهم بالمهارات المعرفية لتحقيق القدرة التنافسية  .2

 اإللكتروني والقانون والعلوم اإلنسانية.

خبرة علمية وعملية عالية في مجال  ليكونوا ذويرفع مستوى الكفاءة لدى المتعلمين  .3

  تخصصهم. 

المساهمة في سد النقص من الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً. سعيا لتحقيق االكتفاء  .4

  الذاتي.

 راكات وطنية ودولية.دعم التطور المستمر من خالل ش .5

 تعريف البرنامج ومعلومات عامة أوال:

 البرنامج: مسمى .1

 برنامج البكالوريوس في القانون

 عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج إجمالي .2

  ساعة دراسية( 128) 

 عند إتمام البرنامج الممنوحةالدرجة  .3

 القانوندرجة البكالوريوس في 

 

 

 :الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج المسارات .4

 تخصص داخل البرنامج دال يوج

 الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج: .5

  العمل باإلدارات القانونية بجميع هيئات القطاع الحكومي، المدني

 والعسكري.

  العام. واالدعاءالعمل بهيئة التحقيق 

 .العمل بالوظائف القانونية بوزارة العدل 

  بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبمجلس الشورى.العمل 

 .االلتحاق باإلدارات القانونية بالشركات الكبرى 
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 .العمل بمهنة المحاماة 

 .العمل كمستشار قانوني لجهات القطاع الخاص 

 .العمل في الوظائف المساندة للقضاء 

 ذات االختصاص القضائي العمل بأمانات اللجان . 

  حقوق توالجمعيات الوطنية المعنية بمجاالالعمل في الهيئات الحكومية 

 اإلنسان.

 .العمل بوظائف وزارة الخارجية الدبلوماسية واإلدارية 

 العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية المنضمة إليها المملكة. 
 البرنامج: منسق .6

 أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون

 :بيئة عمل البرنامجثانيا  

 البرنامج: مسوغات .1

تمثلت  ،كثيفة ومتسارعةتطورات تشريعية وقضائية ونة األخيرة في اآلشهدت المملكة  .أ

في تحديث واستكمال البنية التشريعية لتغطي مختلفة في جانب التنظيم التشريعي 

، فضال عن تشريعات البيئة العدلية وما واالجتماعية األنشطة المالية واالقتصادية

 . ومؤسسات القضاء لمحاكملصاحبها من إعادة هيكلة 

د حجم أدى إلى تزايالساحات العربية واالقليمية والدولية أن الدور المتزايد للمملكة على  .ب

ظام جزءا من النوالتي أصبحت المملكة  إليها انضمتونوعية االتفاقيات الدولية التي 

 القانوني السعودي.

 ني والدوليهذا النشاط القانوني للمملكة على المستويين الوط تكاثر وتنوع .ج

الحاجة الملحة إلى التوسع في الدراسات القانونية من جهة، وإلى ضرورة تطوير هيكل  .د

 الدراسات القانونية القائمة لتواكب التطور من جهة أخرى. 

إن تصميم برنامج للدراسات القانونية يرمي الوصول إلى حداثة الطرح والمضمون  .ه

مع األخذ في الحسبان ي المملكة، لتطورات التشريعية والقضائية فاخر أ ليواكب

أساليب  والتي تتم وفقالخاصة به حداثة أسلوب إدارة وسير العملية التعليمية لمتطلبات 

     .الكترونية تواكب العصر
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 لرسالة وأهداف المؤسسة: البرنامجمناسبة  .2

تتبين مناسبة البرنامج لرسالة وأهداف المؤسسة من عرض رسالة وأهداف كل من  -

 التالي:البرنامج والمؤسسة على النحو 

 حكومية أنها جامعةرسالتها في  وتخلص اإللكترونية،المؤسسة هي الجامعة السعودية 

ً “المباشر  الذي يدمج بين الحضور إلكترونية، تعتمد أسلوب التعليم المدمج، وجه" ل وجها

ً متميزاً وتأهيالً  عن وبين الحضور طريق التقنية، باستخدام تقنيات متطورة لتوفر تعليما

ً لجميع شرائح المجتمع، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية،  عصريا

وتسهم في زيادة كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي، وتنشر العلوم والمعارف اإلسالمية 

ً والعر  .بية وتعزز حضور المملكة دوليا

  مع بقية البرامج: العالقة .3

 المدرسة من برامج أخرى: المقررات .أ

 مقرر الرياضيات

 مقررات( 4) الثقافة اإلسالمية اتمقرر

 مهارات اللغة االنجليزية

 أساسيات الحاسب

 مهارات أكاديمية

 مهارات االتصال

 المقررات المدرسة للبرامج األخرى: ب.

 LAW101: Legal Environment of Business Lawمقرر 

  LAW402: Law of E commerceمقرر 

 LAW401: Companies Lawمقرر 

 لبرامجمتطلبات خاصة للتسجيل في ا .4

 يبدأ الفصل االول )مواد اإلعداد العام( لكلية العلوم والدراسات النظرية قسمي )القانون-

الثاني من كل عام ويشترط الجتياز الفصل االول اإلعالم اإللكتروني( في الفصل الدراسي 

  :)مواد اإلعداد العام( اآلتي

  اللغة  المقررات جميعيشترط الجتياز الفصل االول )مواد اإلعداد العام( تجاوز(

الحاسب اآللي، المهارات االكاديمية( وفي حال أخفق الطالب في أحد هذه  االنجليزية،

ي يليه ويمنح الطالب الذي لم يكمل متطلبات الفصل المقررات ال ينتقل إلى الفصل الذ

 ي،الجامعالتحضيري بنجاح فرصة اختيارية للدراسة في الفصل الصيفي من العام 
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إلى فرصة استثنائية لمدة فصل دراسي واحد في الفصل التالي وفقا لما تقرره  باإلضافة

 .جهة االختصاص

 ( فأكثر في اختبار االستب 50شترط لتجاوز مقرر اللغة االنجليزية الحصول على درجة )ي

 .( في أعمال السنة للمقرر23او ما يعادلها في االيلتس، وكذلك الحصول على درجة )

 شترط الجتياز بقية المقررات في الفصل االول )مواد اإلعداد العام( )الحاسب االلي، ي

 .من المجموع الكلي للمقرر %60حصول على المهارات االكاديمية( ال

  في حال عدم اجتياز الطالب المقررات الثالث للفصل االول )مواد اإلعداد العام( يطوى

 .قيده

  في حال عدم اجتياز الطالب مقرر اللغة االنجليزية فال يسمح له بالتسجيل في المقررات

ة في طلوبة في اللغة اإلنجليزياالكاديمية للفصل التالي ويعطى فرصة الجتياز الدرجة الم

الفصول التالية وتتم الدراسة من خالل )الفصول االفتراضية( والمنتديات التعليمية 

 .والتفاعل مع األنظمة االلكترونية دون الحضور المباشر

 البرنامج:  وأهدافثالثا: رسالة  

 رسالة البرنامج: .1

الذي يواكب التطورات التشريعية والذي يحدث  هتقديم برنامج دراسي متميز بمضمون

التفاعل بين القواعد الشرعية والقواعد النظامية، ويكفل تنمية مهارات الطالب الذاتية، 

صة متخصإعداد كوادر في سبيل التعليمية التكنولوجية،  الوسائلب من خالل طرحه

 تأهيالً عصرياً يؤهلها للمشاركة في قطاعات التنمية المختلفة.  مؤهلة

 غايات وأهداف البرنامج:  .2

  القضائي و ، التشريعيالشرعي والنظاميدراسة البيئة القانونية السعودية بشقيها

بما يسمح بتكامل الجوانب المعرفية والمهارية لدى الخريج وتحقيق مستوى متميز 

 من التأهيل.

  العمل الذاتي لدى الطالب، وإكسابه القدرة على التعامل العلمي تنمية قدرات

المنهجي مع القضايا والمسائل القانونية العملية، مما يجعله مؤهالً لالنخراط في 

 الحياة العملية المهنية.

 .تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي والعملي 

  ادر على فهم وإبراز خصوصيات النظام القانوني ق الخريجينإعداد جيل من

السعودي، القائم على قواعد مستمدة من الشريعة، وأنظمة تغطي مختلف المجاالت 
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وتتحقق فيه قدرات المشاركة في صياغة ، واالجتماعية التجارية والمالية واإلدارية

 . االتفاقيات الدولية وتفاعالت تطبيقها حينما تكون المملكة طرفا فيها

 في نشر الوعي القانوني في المجتمع مما ينعكس ايجاباً على عمل هيئات  ةالمساهم

 وأجهزة الدولة ويرسخ ثقافة احترام القوانين.

  المؤهلين للتعامل مع أحكام القانون الدولي وقواعده  الخريجينإعداد جيل من

السعودي  نالتوفيق بينها وبين أحكام القانو المجاالت وكيفيةالمختلفة في مختلف 

 . والدوليالقائم على الشريعة اإلسالمية وتطبيقها على المستوين المحلي 

  تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تقديم االستشارات الشرعية

وأمام هيئات التحكيم سواء ومؤسسات القضاء والقانونية والترافع أمام المحاكم 

 داخل المملكة أو خارجها.

 د التجارة الدولية وآلياتها وأجهزتها ومقتضياتها، بما يتناسب مع الدور اإللمام بقواع

 طلع به المملكة في التجارة الدولية.ضالمهم الذي ت

 المخرجات التعليمية للبرنامج .3

 ان يكون قادراً على: البكالوريوس في القانونيتوقع من خريج برنامج 

القانونية العملية، مما يجعله مؤهالً التعامل العلمي المنهجي مع القضايا والمسائل  .1

 لالنخراط في الحياة العملية المهنية.

 تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي والعملي. .2

فهم وإبراز خصوصيات النظام القانوني السعودي، القائم على قواعد مستمدة من  .3

 الشريعة 

ء ومؤسسات القضاتقديم االستشارات الشرعية والقانونية والترافع أمام المحاكم  .4

 وأمام هيئات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها.

في نشر الوعي القانوني في المجتمع مما ينعكس ايجاباً على عمل هيئات  ةالمساهم .5

 وأجهزة الدولة ويرسخ ثقافة احترام القوانين.

االتفاقيات الدولية وتفاعالت تطبيقها حينما تكون المملكة  المشاركة في صياغة .6

والتعامل مع أحكام القانون الدولي وقواعده المختلفة في مختلف . طرفا فيها

التوفيق بينها وبين أحكام القانون السعودي القائم على الشريعة  المجاالت وكيفية

 . والدولياإلسالمية وتطبيقها على المستوين المحلي 

ام بقواعد التجارة الدولية وآلياتها وأجهزتها ومقتضياتها، بما يتناسب مع الدور اإللم .7

 طلع به المملكة في التجارة الدولية.ضالمهم الذي ت
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 البرنامجوتنظيم هيكلة : ا  رابع

 المتطلبات:البرنامج بحسب  هيكلة .1

 ساعة معتمدة 26: متطلبات الجامعة

 المعتمدةالساعات  اسم المقرر رمز المقرر
 المتطلبات السابقة

  8 االنجليزية اللغة مهارات 003نجل 

  3 الحاسب  اساسيات 003عال 

  2 اإلتصالمهارات  001علم 

  2 مهارات أكاديمية 001نهج 

  3  مقدمة في الرياضيات 003ريض 

  2 (1الثقافة اإلسالمية ) 101سلم

  2 (2الثقافة اإلسالمية ) 102سلم

  2 (3الثقافة اإلسالمية ) 103سلم

  2 (4الثقافة اإلسالمية ) 104سلم

  26 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 دةمعتم ساعة( 96القسم اإللزامية: ) متطلبات

 الساعات المقرر إسم المقرر رمز
 السابقة المتطلبات المعتمدة

 يوجد ال 3 المدخل لدراسة علم القانون 121قنن
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 يوجد ال 3 القانون الدستوري 122قنن

 يوجد ال 3 علم اإلجرام والعقاب 123قنن

 يوجد ال 3 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 211قنن

 123قنن ،121قنن  3 تاريخ القانون 212قنن

        211قنن  ،121قنن  3  أحكام العقد 213قنن

  122قنن  ،121قنن  3 القانون اإلداري 214قنن

 123،قنن121قنن  3 القانون الجزائي العام 221قنن

      213،قنن  211قنن  ،121قنن  3 المسؤولية المدنية  222قنن

 213قنن ،121قنن  3 القانون التجاري 223قنن

 211قنن  ،121قنن  3 القضاء واإلثبات 224قنن

 122،قنن 121قنن  3 القانون الدولي العام 225قنن

 213قنن  ،121قنن  3 االجتماعيةقانون العمل والتأمينات  311قنن

 214، قنن  122قنن  ،121قنن  3 القضاء اإلداري 312قنن

  213قنن  ،  211قنن  ،121قنن  3 العقود المدنية 313قنن

        211قنن  ،121قنن  3 المواريث والوصايا والوقف  314قنن

 224،قنن121قنن  3 إجراءات التقاضي  315قنن

 223 قنن،213 قنن، 211قنن  ،121قنن  3 ضمانات الديون 321قنن

       213،قنن 211قنن  ،121قنن  3 الملكية واألموال 322قنن

 223،قنن213قنن  ،121قنن  3 العقود التجارية وعمليات البنوك 323قنن

 221،قنن 123قنن  ،121قنن  3 القانون الجزائي الخاص 324قنن

        211قنن  ،121قنن  3 قانون األسرة 325قنن

 323،قنن223،قنن  213قنن  ،121قنن  3 األوراق التجارية 411قنن

        211قنن  ،121قنن  3 الزكاة والضرائب 412قنن

 214، قنن  213قنن  ،121قنن  3 العقود اإلدارية 413قنن

        211قنن  ،121قنن  3 أصول الفقه 414قنن

 322،قنن  223قنن  ،121قنن  3 الملكية الفكرية 415قنن

 224،قنن221قنن ،  123قنن  ،121قنن  3 اإلجراءات الجزائية 421قنن

 324،قنن315قنن ،

 315قنن  ،213قنن  ،121قنن  3 القانون الدولي الخاص 422قنن

، قنن  213قنن  ،121قنن  3 قانون التنفيذ 423قنن

 411،قنن325،قنن315،قنن223

 223،قنن222،قنن213قنن  ،121قنن  3 القانون البحري والجوي 424قنن

 7- 1جميع مقررات المستويات  3 مبادئ البحث العلمي 425قنن
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  96 المجموع

 

 من اختياريين مقررين الطالب يختار معتمدة ساعات 6: االختيارية القسم متطلبات

 : أدناه بالجدول المبينة( مقررات  أربعة)  االختيارية المقررات قائمة

 المقرر إسم المقرر رمز
 الساعات

 المعتمدة
 السابقة المتطلبات

 222،قنن 213قنن  ،121قنن  3 قانون التأمين 426قنن

 212قنن، 121قنن 3 األنظمة القانونية المعاصرة 427قنن

 ،223قنن  ،213قنن ، قنن  121 3 القانون التجاري الدولي 416قنن

 323قنن، 321قنن

  315، قنن313قنن،  213قنن،  121 3  أصول الصياغة القانونية 417قنن

  6 المجموع

 المستويات:البرنامج بحسب  هيكلة .2

 العام األول: الفصل األول
 

المستوى 

 األول

ساعات ال اسم المقرر رمز المقرر

 معتمدةال

متطلبات ال

 سابقةال

 مهارات اللغة االنجليزية 003نجل
 دال يوج 8

 دال يوج 3 أساسيات الحاسب 003عال

 مهارات أكاديمية 001نهج 
 دال يوج 2

  13 المجموع

 

 الثاني: الفصل األولالعام 
 

المستوى 

 الثاني

ساعات ال اسم المقرر رمز المقرر

 معتمدةال

متطلبات ال

 سابقةال

 يوجد ال 3 الرياضيات  في مقدمة 003ريض
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 يوجد ال 2 االتصالمهارات  001علم 

 2 (1اإلسالمية  ) الثقافة 101سلم
 يوجد ال

 المدخل لدراسة علم القانون 121قنن
3 

 يوجد ال

 القانون الدستوري 122قنن  
3 

 يوجد ال

 علم اإلجرام والعقاب 123قنن  
3 

 يوجد ال

  16 المجموع

 العام الثاني: الفصل األول
 

 توىالمس

 الثالث

رمز 

 المقرر

ساعات ال اسم المقرر

 معتمدةال

متطلبات ال

 سابقةال

 2 (2الثقافة اإلسالمية ) 102سلم
 101سلم

  3 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 211قنن

 3 تاريخ القانون 212قنن
 123قنن ،121قنن

 3 أحكام العقد  213قنن
 211قنن  ،121قنن 

 3 القانون اإلداري 214قنن
  122قنن  ،121قنن 

  14 المجموع

 

 الثانيالعام الثاني: الفصل 
 

المستوى 

 الرابع

 

ساعات ال اسم المقرر رمز المقرر

 معتمدةال

 سابقةالمتطلبات ال

 القانون الجزائي العام 221قنن
3 

 123قنن ،121قنن 

 3 المسؤولية المدنية 222قنن
  213،قنن211قنن  ،121قنن 
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 3 القانون التجاري 223قنن
 213قنن ،121قنن 

 3 القضاء واالثبات 224قنن
 211قنن  ،121قنن 

 القانون الدولي العام 225قنن
3 

 122،قنن121قنن 

  15 المجموع

 

 العام الثالث: الفصل األول

المستوى 

 الخامس

رمز 

 المقرر

ساعات ال اسم المقرر

 معتمدةال

 سابقةالمتطلبات ال

 102سلم 2 (3اإلسالمية )الثقافة  103سلم

قانون العمل والتأمينات  311قنن

 االجتماعية
3 

 213قنن ، 121قنن 

 القضاء اإلداري 312قنن
3 

قنن ،  122قنن ، 121قنن 

214 

 العقود المدنية 313قنن
3 

قنن  ،  211قنن ، 121قنن 

213  

المواريث والوصايا   314قنن

 والوقف
3 

      211قنن ، 121قنن 

 224قنن ،121قنن  3 إجراءات التقاضي 315قنن

  17 المجموع

 الثانيالعام الثالث: الفصل 

 المستوى

 السادس

 ساعاتال المقرر اسم المقرر رمز

 معتمدةال

 سابقةال متطلباتال

 103سلم 2 (4إلسالمية )الثقافة ا 104سلم

 ضمانات الديون 321قنن
3 

 ،213 قنن، 211قنن  ،121قنن 

 223 قنن

       213قنن  ،211قنن  ،121قنن  3 الملكية واألموال 322قنن

العقود التجارية وعمليات  323قنن

 البنوك
3 

 223قنن ،213قنن  ،121قنن 
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  221قنن  ، 123قنن  ،121قنن  3 القانون الجزائي الخاص 324قنن

        211قنن  ،121قنن  3 قانون األسرة 325قنن

  17 المجموع

 األول الفصل: الرابع العام
 

 لمستوىا

 السابع

رمز 
 المقرر

ساعات ال اسم المقرر
 معتمدةال

 سابقةال متطلباتال

  323،قنن  ،223قنن ،213قنن  ،121قنن  3 األوراق التجارية 411قنن  

        211قنن  ،121قنن  3 الزكاة والضرائب 412قنن  

  214قنن ، 213قنن  ،121قنن  3 العقود اإلدارية 413قنن  

        211قنن  ،121قنن  3 أصول الفقه 414قنن  

  322قنن ،223قنن  ،121قنن  3 الملكية الفكرية 415قنن

 مقرر اختياري

 323قنن، 321قنن ، 223قنن ، 213قنن  ،121قنن  3 القانون التجاري الدولي 416قنن  

أصول الصياغة  417قنن  

 القانونية
3 

 315قنن ،313قنن،  قنن ،213قنن  ،121قنن 

  18 المجموع
 

 الثاني الفصل: الرابع العام

 

 

المست

 وى

 الثامن

 

رمز 
 المقرر

ساعات ال اسم المقرر
 معتمدةال

 سابقةال متطلباتال

قنن  315، قنن 224قنن ، 221قنن ، 123قنن  ،121قنن  3 اإلجراءات الجزائية 421قنن
324 

 315، قنن 213قنن  ،121قنن  3 القانون الدولي الخاص 422قنن

 411،قنن325، قنن315قنن  ،223، قنن  213، قنن 121قنن  3 قانون التنفيذ 423قنن

    223قنن ، 222قنن ،213قنن  ،121قنن  3 القانون البحري والجوي 424قنن

 7- 1جميع مقررات المستويات  3 البحث العلميمبادئ  425قنن

 مقرر اختياري
 222،قنن213قنن  ،121قنن  3 قانون التأمين 426قنن
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 212، قنن121قنن  3 األنظمة القانونية المعاصرة 427قنن

 المجموع
18  

 :األول العام

 الثانيالمستوى   المستوى األول

 اسم المقرر الرمز
 اعاتسال
 تمدةمعال

 
 اسم المقرر الرمز

 الساعات
 المعتمدة

 3  الرياضيات مقدمة في 003ريض  8 مهارات اللغة االنجليزية 003نجل
 2 االتصالمهارات  001علم   3 أساسيات الحاسب 003عال
 2 (1)  سالميةإلالثقافة ا 101سلم  2 أكاديميةمهارات  001نهج 

 3 المدخل لدراسة علم القانون 121قنن    

 3 القانون الدستوري 122قنن    
 3 علم اإلجرام والعقاب 123قنن     

 16 المجموع  13 المجموع

 العام الثاني

 المستوى الرابع  المستوى الثالث

 اسم المقرر الرمز
 اعاتسال
 تمدةمعال

 
 إسم المقرر الرمز

 اعاتسال
 تمدةمعال

 3 العامالقانون الجزائي  221قنن  2 (2الثقافة اإلسالمية ) 102سلم

 3 المسؤولية المدنية  222قنن  3 لفقه اإلسالميلالمدخل  211قنن
 3 القانون التجاري  223قنن  3 تاريخ القانون 212قنن

 3 ثباتإلالقضاء وا  224قنن  3 أحكام العقد  213قنن

 3 القانون الدولي العام  225قنن  3 داريالقانون اإل 214قنن

 15 المجموع  14 المجموع

 الثالث العام

 المستوى السادس  المستوى الخامس

 اسم المقرر الرمز 
 اعاتسال
 تمدةمعال

 
 إسم المقرر الرمز 

 اعاتسال
 تمدةمعال

 2 (4الثقافة اإلسالمية ) 104سلم  2 (3الثقافة اإلسالمية ) 103سلم
 3 ضمانات الديون 321قنن  3 تماعيةجاال العمل والتأمينات انونق 311قنن

 3 الملكية واألموال 322قنن  3 داريالقضاء اإل 312قنن 

 العقود المدنية 313قنن 
3  

 323قنن
وعمليات  التجاريةالعقود 
 البنوك

3 

 3 القانون الجزائي الخاص 324قنن  3 المواريث والوصايا والوقف 314قنن
 3 قانون األسرة 325قنن  3  إجراءات التقاضي 315قنن 

 17 المجموع  17 المجموع

 الرابع العام

 المستوى الثامن  المستوى السابع

 تمدةمعال اعاتسال اسم المقرر الرمز
 

 إسم المقرر الرمز
 اعاتسال
 تمدةمعال

 3 اإلجراءات الجزائية 421قنن  3 األوراق التجارية 411قنن
 3 القانون الدولي الخاص 422قنن  3 الزكاة والضرائب 412قنن
 3 قانون التنفيذ 423قنن  3 العقود اإلدارية 413قنن
 3 القانون البحري والجوي 424قنن  3 أصول الفقه 414قنن
 3 مبادئ البحث العلمي 425قنن  3 الملكية الفكرية 415قنن

 3 قنن( 427قنن أو 426اختياري )  3 قنن( 417قنن أو 416اختياري )
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 18 المجموع  18 المجموع

 متطلبات الدخول للبرنامج: .1

 على شهادة الثانوي أو ما يعادلها.حصول المتقدم 

ال يشترط لقبول الطالب أو الطالبة سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو  

 ما يعدلها.

تعتمد المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة على نسبة الثانوية العامة أو ما  

 يعادلها.

 االخرى.من الطالب الغير سعوديين أسوة بالكليات  %5قبول 
 متطلبات الحضور وإنهاء البرنامج .2

تتبنى الجامعة نظام التعليم المدمج الذي يمزج بين التعليم الحضوري المباشر واإللكتروني 

 المتزامن واإللكتروني غير المتزامن على النحو التالي:

 النسبة المئوية نمط التعليم

 %33 التعليم الحضوري التقليدي )محاضرات حضورية(

 %33 التعليم اإللكتروني المتزامن )محاضرات افتراضية(

 %33 التعليم اإللكتروني غير المتزامن

 

وتطبق الجامعة الئحة الدراسة واالختبارات المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي 

المنصوص عليها  %25ولوائحه، حيث يحرم الطالب من أي مقرر إذا تجاوز غيابه نسبة 

ً من مجموع عدد محاضرات الفصل الدراسي الحضورية واالفتراضية على أن  نظاما

 . %25 تتجاوز نسبة الغياب في إحداهما

ساعة 128ويتخرج الطالب في البرنامج بعد إنهاء جميع متطلبات التخرج والمحددة بعدد 

 معتمدة. 

 

 . التسهيالت التعليمية والتجهيزات:5

 التسهيالت المطلوبة: .أ

 ، وعليه فهو يحتاج إلى:اإلكتروني %67مدمج ينفذ هو برنامج  القانونبرنامج البكالوريوس في 

 مادة تعليمية تفاعلية -

 معامل -
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 القاعات: .ب

المتبقية من التعليم في البرنامج والمتمثلة في المحاضرات الحضورية، يحتاج  %33الستكمال ال 

 البرنامج إلى قاعات تدريس تقليدية مزودة بتدفق أنترنيت عالي وبأجهزة عرض 

 التجهيزات )بما في ذلك تقنية المعلومات( .ج

رة إلى أن الجامعة السعودية اإللكترونية منصة تعليمية إلكترونية متطورة جدا، مع اإلشا -

تستخدم المنصة التعليمية بالك بورد المعروفة بفعاليتها العالية بتغطية مختلف المهارات 

 المستهدفة.

 نظام متكامل من الخدمات الطالبية اإللكترونية. -
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 توصيف المقررات
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظريةكلية  القسم القانون

 اسم المقرر المدخل لدراسة علم القانون رمز المقرر 121قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

 المستوى الثاني المتطلبات السابقة ال يوجد

 وصف المقرر

الطالب بأساسيات علم القانون ومنهاجه ومضمونه وأدواته. فيتناول المقرر التعريف بالعلم يهدف هذا المقرر إلى إلمام 

القانوني وركائزه وتطوره، وذلك ببيان مفهوم القاعدة القانونية ووظيفتها، وطبيعتها الخاصة، واألساس الذي تنبني 

 وتطبيق وإلغاء القاعدة القانونية.عليه، ومصادرها، وأنواعها المختلفة. كما يتناول المقرر بيان كيفية سن 

وأشخاص الحق المخاطبين بالقواعد القانونية، ومحل الحق وطرق  الحقوق،وأنواع  الحق،كما يتناول المقرر بيان 

 استعماله المشروعة.

 

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 والعالقة بينهما  الحق،ومفهوم  القانون،مفهوم  ن. بيا 

  وتقسيمات كل منهما القانونية والحقبيان خصاص ومصادر كل من القاعدة 

 فهم المصطلحات القانونية التي تستخدم في المجال القانوني 

   معرفة المبادئ العامة لعلم القانون 

 .المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية 

بة مكت ،لدراسة العلوم القانونية للدكتور خالد عبد العزيز الرويس والدكتور رزق مقبول الريس المدخل-1

 م(.2009) هـ،1430الطبعة الرابعة,  الرياض، الشقري،

المصري  سيف المكتبالهوشان والدكتور فخري أبو محمد مقدمة في دراسة علم األنظمة للدكتور  -2

 .1975الحديث للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية
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1- http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/law-general-

interest/introduction-law-7th-edition?format=PB 

2- http://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/ 

3- http://bu.edu.eg/olc/images/122.pdf 

4- http://bu.edu.eg/olc/images/law.pdf 

 

 

 

 

 

  

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/law-general-interest/introduction-law-7th-edition?format=PB
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/law-general-interest/introduction-law-7th-edition?format=PB
http://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/
http://bu.edu.eg/olc/images/122.pdf
http://bu.edu.eg/olc/images/law.pdf
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 المقرررمز  122قنن
 القانون الدستوري

 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

 المستوى الثاني المتطلبات السابقة ال يوجد

 وصف المقرر

يرمي هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالتشريع األساس ألي نظام قانوني، وهو الدستور. فيقوم المقرر ببيان معنى 

القانونية وبيان طرق إعداده وإصداره وبيان طبيعة القواعد التي يتضمنها وقيمتها القانونية، "الدستور" وأهميته 

وطرق إلغاؤه وتعديله. كما يبين المقرر أنواع الدساتير وطرق الرقابة على دستورية القوانين. ثم يبين المقرر 

ونية في آن واحد. ويعرض المقرر خصوصية القواعد الدستورية في المملكة وشمولها لجوانب شرعية وجوانب قان

لألنظمة الدستورية المعمول بها في المملكة وأبرزها النظام األساسي للحكم، إضافة إلى نظام هيئة البيعة ونظام مجلس 

 الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق.

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 ه القانونية ببيان معنى "الدستور" وأهميت 

 وإصداره وبيان طبيعة القواعد التي يتضمنها وقيمتها القانونية، وطرق إلغاؤه  الدستور بيان طرق إعداد

 وتعديله

  ة القوانينأنواع الدساتير وطرق الرقابة على دستوريتحديد 

 رعية وجوانب قانونية في آن خصوصية القواعد الدستورية في المملكة وشمولها لجوانب ش معرفة

 واحد

 ألنظمة الدستورية المعمول بها في المملكة وأبرزها النظام األساسي للحكممعرفة ا 

 المصادر المعرفية

 وال : المراجع الورقية

، الخريجيندار  بن عبد هللا الباز،  أحمد .د.أالسياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية،  النظام .1

 هـ.1421 ،3الرياض، ط
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جامعة اإلمام  دكتوراة، رسالة دكتور علي بن سليمان العطية، :للحكمالشرعية في النظام األساسي  السياسة .2

 هـ. 1427 ،محمد بن سعود اإلسالمية

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

1- http://www.boe.gov.sa/                    الخبراء بمجلس الوزراءهيئة  

2- http://www.shura.gov.sa/              موقع مجلس الشورى السعودي 

3- http://djclpp.law.duke.edu/  duke journal (Constitutional Law & Public Policy) 

4- http://www.conseil-etat.fr/fr             موقع مجلس الدولة الفرنسي 

5- http://www.alukah.net/library/0/36229/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.gov.sa/
http://www.shura.gov.sa/
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 وصف المقرر

 الكلية والدراسات النظريةالعلوم  القسم القانون

 اسم المقرر علم اإلجرام والعقاب رمز المقرر 123قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس للغة العربيةا  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

 المستوى الثاني المتطلبات السابقة ال يوجد

 وصف المقرر

يهددف هدذا المقرر إلى إحداطدة الطدالب بمفاهيم الجريمة وشددددددخصددددددية المجرم والعقوبة باعتبارها محور علم القانون 

للظاهرة اإلجرامية بصددددفة عامة وذلك من خالل شددددرح وتحليل نظريات أسددددباب الجريمة. الجنائي. فيعرض المقرر 

ويهتم المقرر بإبراز تطبيقات هذه النظريات من خالل الظواهر اإلجرامية الشدددددائعة في المجتمع السدددددعودي. كما يهتم 

لقي الضدددوء ابير االحترازية، قبل أن يالمقرر ببيان فلسدددفة العقوبات البدنية، والمالية، والعقوبات المقيدة للحرية، والتد

 على النظم القانونية والمؤسسية المتعلقة بأعمال المؤسسات اإلصالحية والعقابية.

 

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  مفاهيم الجريمة وشخصية المجرم والعقوبة بيان 

   هاتطبيقات الجريمة وأهمشرح وتحليل نظريات أسباب. 

 بيان فلسفة العقوبات البدنية، والمالية، والعقوبات المقيدة للحرية، والتدابير االحترازية 

 النظم القانونية والمؤسسية المتعلقة بأعمال المؤسسات اإلصالحية والعقابية ذكر 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية:

 .1996عبود السراج، الناشر جامعة حلب، علم اإلجرام والعقاب للدكتور  -1

 .1991 والتوزيع، للنشرعلم اإلجرام والعقاب للدكتور محمد صبحي نجم، مكتبة دار الثقافة  -2

 ثانيا : المصادر اإللكترونية
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1- http://www.nauss.edu.sa/Ar/digitallibrary/books/pages/books.aspx?bookid=535 

2- http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1745-9125 

3- http://www.asc41.com/links/journals.html 

4- https://www.ccja-acjp.ca/en/cjc.html 

5- http://www.fsjes-agadir.info/vb/fsjesagadir6374/ 

6- http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=104 

7- http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=613&page_namper=p3 
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 211قنن
المدخل لدراسة الفقه 

 اإلسالمي
 اسم المقرر

 المعتمدةالساعات  3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية   اللغة االنجليزية  

 نوع المتطلب إلزامي

 المستوى الثالث المتطلبات السابقة ال يوجد

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى أن يحيط الطالب بمبادئ وأساسيات الشريعة اإلسالمية والفقه االسالمي باعتبارهما عماد  .

النظام القانوني والقضائي في المملكة. ولذلك يهتم المقرر بالمسائل الفقهية التي تخص فقه المعامالت، مما يجري عليه 

على خصائص الفقه اإلسالمي وتاريخه منذ عصر النبوة وتطوره. العمل بالمحاكم السعودية. فيلقي المقرر الضوء 

فيتعرف الطالب على مصادر الفقه اإلسالمي ومدارسه ومناهجه وأنواع الحكم الشرعي المختلفة، فضال عن أبواب 

 الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة.

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  مبادئ وأساسيات الشريعة اإلسالمية والفقه االسالمي بيان 

  المسائل الفقهية التي تخص فقه المعامالتذكر أهم 

 خصائص الفقه اإلسالمي وتاريخه  معرفة 

 مصادر الفقه اإلسالمي ومدارسه ومناهجه وأنواع الحكم الشرعي المختلفة، ومقاصد الشريعة. ذكر 

 المصادر المعرفية

 المراجع الورقيةأوال : 

 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، د. عبد الكريم زيدان، مكتبة القدس "دار الوفاء .1

 المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، د. مصطفى الزلمي.  .2

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

1-https://uqu.edu.sa/aasharaf/ar/93196981    

2-http://bu.edu.eg/olc/images/shri3a.pdf  

3-http://www.hussein-hamed.com/pages.aspx?type=books 

4-http://uqu.edu.sa/page/ar/144564 
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5-http//:www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179864 
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 212قنن
 تاريخ القانون

 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم القانون  -1

 121/ قنن 

/ قنن  علم اإلجرام والعقاب -2

123 

 المستوى الثالث السابقةالمتطلبات 

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر الى إظهار الصلة بين القانون وبين البيئة االجتماعية واالقتصادية التي ينشأ بها، وكيف أن قواعد  .

القانون تتطور تبعاً لتطور هذه العوامل البيئية. فيستعرض المقرر كيف نشأ القانون بالمعنى المبسط للكلمة، من حيث 

ة، ثم يتطرق الى استعراض نشأة النظم القانونية القديمة األكثر تطوراً، هو مكون من قواعد قانونية عرفية أو مكتوب

قبل أن يتطرق إلى استعراض تاريخ النظم القانونية عند العرب قبل اإلسالم وبعده. ويختتم المقرر بالحديث عن تاريخ 

 نشأتها. القانون في المملكة العربية السعودية منذ 

 المخرجات التعليمية 

 على:راسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا يتوقع بعد د 

  الصلة بين القانون وبين البيئة االجتماعية واالقتصادية التي ينشأ بهابيان 

  نشأة النظم القانونية القديمة األكثر تطوراً بيان 

  النظم القانونية عند العرب قبل اإلسالم وبعده. ذكر 

  نشأتها. الحديث عن تاريخ القانون في المملكة العربية السعودية منذ 

 المصادر المعرفية

 وال : المراجع الورقية

 نشرلل الثقافة سالم زناتي، مكتب دار محمود. دالنظم القانونية في الجزيرة العربية،  تاريخ .1

   .1998 عمان والتوزيع،

 .2009محمد حسين، منشورات الحلبي الحقوقية،  فايز.د. أالنظم القانونية،  أصول .2
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

1-http://blogs.ksu.edu.sa/noufandaseel/2009/11/14/44/ 

2- 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA/Law/hom

e.html 

3- http://www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF 

 

 

  

http://blogs.ksu.edu.sa/noufandaseel/2009/11/14/44/
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA/Law/home.html
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http://www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر أحكام العقد رمز المقرر 213قنن

 الساعات المعتمدة ......................... ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم 

 121قنن / القانون 

  

 المستوى الثالث المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

ي المشتركة العامة التالتي تطبق على العقد أياً كان نوعه. أي القواعد القواعد ب إلى إلمام الطالبيهدف هذا المقرر  .

ً لمفهوم العقد،. فيتناول المقرر تطبق على مجمل العقود على اختالف أنواعها ع ومجاالته وأنوا ة العقدوأهمي بيانا

ي ولزومه، وبيان ما يؤثر ف ونفاذةانعقاده، وشروط صحته إلى بيان أركان العقد وشروط  المقرر العقود. ثم يتطرف

إبطاله أو فسخه. ويتناول المقرر أيضاً بيان مضمون العقد من شروط وبيان أحكامها،  صحته ويترتب عليه بطالنه أو

وأحوال تفسير العقد، ثم يتناول المقرر عملية تنفيذ العقد وذلك ببيان القواعد المنظمة لعملية التنفيذ، وبيان اآلثار 

 وزواله. ء العقد المترتبة على اإلخالل بتنفيذ العقد. ويختتم المقرر ببيان ألحوال انقضا

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 بيان بالقواعد التي تطبق على العقد أياً كان نوعه 

 ومجاالته وأنواع العقود. تهبيان مفهوم العقد، وأهمي 

   ونفاذه ولزومهبيان أركان العقد وشروط انعقاده، وشروط صحته ، 

 ويترتب عليه بطالنه أو إبطاله أو فسخه. ةيؤثر في صح ان مابي 

   هعملية تنفيذووأحوال تفسير العقد،  العقد،بيان مضمون 

   وزواله. ببيان أحوال انقضاء العقد 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

دراسددددددة مقارنة بين القوانين العربية والفقه اإلسددددددالمي، دار الشددددددواف،  العقد:، يالدكتور بهاء الدين العال يل -1

2004. 

دكتور عبدد الفتداح عبدد البداقي، نظرية العقد واإلرادة المنفردة، دراسددددددة معمقة ومقارنة بالفقه اإلسددددددالمي،  -2

 .1984مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 

 مجموعات المدونات القضائية الصادرة عن وزارة العدل. -3

 المصادر اإللكترونيةثانيا : 

1-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/133-163.pdf 

2- http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:134481&q= 

3- http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/Modonah/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

 

  

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/133-163.pdf
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:134481&q
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/Modonah/Pages/default.aspx
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 المقرر وصف

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القانون اإلداري رمز المقرر 214قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

ة ةالمددخل لدراسدددددد -1

/ قنن علم القدددانون 

121     

 الدددددددقددددددداندددددددون-2 

/قنن الددددسددددددتددوري

122 

 المستوى الثالث السابقةالمتطلبات 

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بالقواعد القانونية المنظمة إلدارة مرافق الدولة، أو ما يسمى بالقواعد الحاكمة 

والمنظمة ألعمال اإلدارة العامة. فيتناول هذا المقرر بيان معنى القانون اإلداري ونشأته وأشخاصه، وطبيعة قواعده 

وخصائصها. كما يتناول بيان التنظيم اإلداري ووسائله، وبيان مضمون القواعد المنظمة لمباشرة مرافق الدولة 

لنشاطها، فيبين نظرية المرفق العام، والموظف العام ووسائل اإلدارة في مباشرتها لنشاطها...الخ. ويتم كل ذلك من 

 مملكة والمتمثلة في العديد من األنظمة ذات العالقة.خالل تطبيق قواعد القانون اإلداري المعمول بها في ال

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 بيان بالقواعد القانونية المنظمة إلدارة مرافق الدولة 

   .بيان معنى القانون اإلداري ونشأته وأشخاصه، وطبيعة قواعده وخصائصها 

  بيان التنظيم اإلداري ووسائله 

 بيان مضمون القواعد المنظمة لمباشرة مرافق الدولة لنشاطها 

  المعمول بها في المملكة على تطبيق قواعد القانون اإلداري 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 هـ.1408 العامة،د. أنور أحمد رسالن، معهد اإلدارة  السعودي:القانون اإلداري  -1

 نشر.بدون تاريخ  سعود، د. السيد خليل هيكل، جامعة الملك السعودي: القانون اإلداري-2

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

1. http://www.philadelphia.edu.jo/law/sl/420161.pdf 

2. http://bu.edu.eg/olc/images/213.pdf 

3. http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060815-550.html 

4. https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar 

5. http://administrativelawjournal.org/ 

6. http://www.wcl.american.edu/journal/alr/ 

7. http://www.uitgeverijparis.nl/tijdschriften/tijdschrift/14/Review-of-European-

Administrative-Law-REALaw#archief 
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القانون الجزائي العام رمز المقرر 221قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية   اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  .1

/ قنن علم القانون

121 

علم اإلجرام  .2

/ قنن والعقاب

123 

 المستوى الرابع السابقةالمتطلبات 

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالمحتوى الفني للنظرية العامة للجريمة، من حيث بيان المفهوم القانوني للجريمة 

وتقسيماتها، وأركانها، وحالة الشروع فيها، والمساهمة الجنائية، وأسباب االباحة، وموانع المسؤولية الجنائية، وموانع 

العقاب. ثم يتناول المقرر بيان النظرية العامة للعقوبة من حيث تعريفها، وخصائصها، وأهدافها، وتقسيماتها، وأسباب 

 .انقضائها، وطرق تنفيذها

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  بيان المفهوم القانوني للجريمة وتقسيماتها، وأركانها، وحالة الشروع فيها، والمساهمة الجنائية، وأسباب

 االباحة، وموانع المسؤولية الجنائية، وموانع العقاب. 

   ،بيان النظرية العامة للعقوبة من حيث تعريفها، وخصائصها، وأهدافها، وتقسيماتها، وأسباب انقضائها

 .وطرق تنفيذها

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

-1415 ،العامة للنظام الجزائي للدكتور عبد الفتاح الصيفي، مطبوعات جامعة الملك سعود األحكام .1

1995. 
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عبد الفتاح خضر،  للدكتور اإلسالميالنظام الجنائي: أسسه العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه  .2

 م.1982هـ / 1402 ،مطبوعات معهد اإلدارة العامة

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 

http://www.hg.org/crime.html 

http://www.law.nyu.edu/academics/areasofstudy/criminal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.hg.org/crime.html
http://www.law.nyu.edu/academics/areasofstudy/criminal
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر المسؤولية المدنية رمز المقرر 222قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدددخددل لدددراسدددددددة  -1

/ قنن علم القدددانون 

121 

المدددخددل لدددراسدددددددة  -2

/ الفقدده اإلسددددددالمي

 211قنن 

/ قنن أحكدددام العقدددد -3

213 

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

بجبر األضرار )التعويض أو الضمان(. فيتناول المقرر بيان  بالقواعد المتعلقةيهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطالب 

مفهوم المسئولية عن الفعل الضار وأنواعها وشروطها وأحكامها. ثم يتطرق المقرر إلى دراسة القواعد النظامية 

من المباشر  مقرر دور كلوالشرعية المحددة لكيفية تقدير األضرار والتعويضات وتطبيقاتها القضائية. كما يتناول ال

والمتسبب وأثرهما على ثبوت المسؤولية ومداها. إضافة إلى عرض لخصوصية المسؤولية المهنية الناشئة عن مزاولة 

 الحرة.بعض المهن 

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  وأنواعها وشروطها وأحكامها.بيان مفهوم المسئولية عن الفعل الضار 

 القواعد النظامية والشرعية المحددة لكيفية تقدير األضرار والتعويضات وتطبيقاتها القضائية. ذكر 

 دور كل من المباشر والمتسبب وأثرهما على ثبوت المسؤولية ومداها. بيان 
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  الحرة.خصوصية المسؤولية المهنية الناشئة عن مزاولة بعض المهن معرفة 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 كلية محمود خيامي حسن، رسالة دكتوراه، :اإلسالميةالتقصيرية في الشريعة  المسئولية .1

 .م1988-هـ 1408الشريعة والقانون القاهرة، جامعة األزهر، 

 .2000الشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي،  :اإلسالميفي الفقه  الضمان .2

 المصادر اإللكترونيةثانيا : 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54913 

http://uqu.edu.sa/page/ar/66845 

http://ar.jurispedia.org/ 

http://e-print.mutah.edu.jo/index.php/law/private-law/201-2010-09-23-08-45-

32.html 

http://www.dalloz.fr/ 

 

 

 

  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54913
http://uqu.edu.sa/page/ar/66845
http://ar.jurispedia.org/
http://e-print.mutah.edu.jo/index.php/law/private-law/201-2010-09-23-08-45-32.html
http://e-print.mutah.edu.jo/index.php/law/private-law/201-2010-09-23-08-45-32.html
http://www.dalloz.fr/
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القانون التجاري رمز المقرر 223قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة -1

/ قنن علم القانون

121 

/ قنن أحكام العقد-2

213 

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى بيان مجموع القواعد القانونية التي تنظم العمل التجاري بصفة عامة وأياً كان نوعه أو طبيعته. 

وذلك ببيان طبيعة القواعد التي تحكم النشاط التجاري. فبعد بيان تاريخ القواعد القانونية التجارية في المملكة، يتناول 

ومعايير وصف عمل ما بأنه من األعمال التجارية، وأنواع األعمال التجارية.  المقرر بيان مصادر القانون التجاري،

ثم يتناول المقرر القواعد القانونية الخاصة بالتاجر باعتباره الشخص الذي يمارس األعمال التجارية، فيعنى ببيان 

 الواقعة عليه وبيان األحكام الخاصة بالمحل التجاري. وااللتزاماتشروط اكتساب صفة التاجر 

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 .بيان طبيعة القواعد التي تحكم النشاط التجاري 

 بيان تاريخ القواعد القانونية التجارية في المملكة 

  وصف عمل ما بأنه من األعمال التجارية، وأنواع األعمال بيان مصادر القانون التجاري، ومعايير

 التجارية.

 الواقعة عليه وبيان األحكام الخاصة بالمحل  وااللتزاماتاكتساب صفة التاجر  طذكر شرو

 التجاري. 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

الملك سعود، الطبعة القانون التجاري السعودي: الدكتور محمد حسن الجبر، مطبوعات جامعة  .1

 .1996الخامسة، 

 ثانياً: المصادر اإللكترونية

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/CommercialCourt.aspx 

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/LawofCommercia

lCourt/Pages/default.aspx 

http://www.riyadhef.com/tabid/164/ID/10/Default.aspx 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379 
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القضاء واإلثبات رمز المقرر 224قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

المددخدل لدراسددددددة علم  -1

 121/ قنن القانون 

المدخل لدراسددددددة الفقه  -2

 211/ قنن اإلسالمي 

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالتنظيم القضائي في المملكة، من حيث دراسة تنظيم السلطة القضائية وترتيبها 

، وبيان القواعد القانونية الخاصة بالقضاة المملكة واختصاصاتهاوتشكيلها وواليتها، وبيان تشكيل المحاكم في 

 .فضالً عن بيان طرق اإلثبات أمام المحاكموأعوانهم، 

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  تنظيم السلطة القضائية وترتيبها وتشكيلها وواليتهابيان 

 بيان تشكيل المحاكم في المملكة واختصاصاتها 

  اإلثبات أمام المحاكم وطرق وأعوانهمبيان القواعد القانونية الخاصة بالقضاة 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

عهد م مخلوف،في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية: د. أحمد صالح  الوسيط .1

 .م2013-هــ 1434الرياض،  العامة،اإلدارة 

د. علي رمضان علي بركات، مكتبة القانون  :الجديدفي شرح نظام القضاء السعودي  الوسيط .2

 .2011واالقتصاد، 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.scj.gov.sa/ 

https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar 

http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?sid=20040 

 

http://www.scj.gov.sa/
https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar
http://www.taibahu.edu.sa/pages.aspx?sid=20040
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القانون الدولي العام رمز المقرر 225قنن

 الساعات المعتمدة ......................... ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب .............................

المدخل لدراسة  .1

/ قنن علم القانون

121 

 القانون .2

/ قنن الدستوري

122 

 المستوى الرابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

لدولي بيان معنى القانون اب إلى إلمام الطالب بالقواعد األساسية للقانون الدولي العام. فيقوم المقرريهدف هذا المقرر 

 كما يوضح وأشخاصه.وما يميزه عن القواعد القانونية األخرى ومصادره قواعده الخاصة لطبيعة والالعام وأهميته 

 الدولية وخصائصها ووسائل فض المنازعات الدولية. ةالمسؤوليمقومات المقرر 

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  بيان معنى القانون الدولي العام وأهميته والطبيعة الخاصة لقواعده وما يميزه عن القواعد القانونية

 األخرى ومصادره وأشخاصه. 

 الدولية وخصائصها ووسائل فض المنازعات الدولية. ةالمسؤوليمقومات  ذكر 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 .1433الرياض،  الشوافدار  ،ماجد الحموي الدين الجياللي بوزيد والدكتور العام:الوسيط في القانون الدولي  -1

 

 .2010الوفا، دار النهضة العربية،أبو  العام: أحمدالوسيط في القانون الدولي  -2

 



النظريةكلية العلوم والدراسات  قسم القانون  الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

39 

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.un.org/ar/ 

http://www.lasportal.org/ 

http://www.itu.int/net/about/index-ar.aspx 

http://www.iuns.org/ 

http://www.arado.org.eg/homepage/ 

http://www.arab-api.org/ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ar/
http://www.lasportal.org/
http://www.itu.int/net/about/index-ar.aspx
http://www.iuns.org/
http://www.arado.org.eg/homepage/
http://www.arab-api.org/ar/
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 311قنن
والتأمينات قانون العمل 

 االجتماعية
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم  -1

 121/ قنن القانون 

/ قنن أحكام العقد -2

213 

 المستوى الخامس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

وما ينتج عنها من تأمينات اجتماعية  يهدف هذا المقرر إلى أن يحيط الطالب بالقواعد األساسية المنظمة لعالقة العمل

في المملكة. حيث يقوم المقرر ببيان طبيعة العالقات الخاضعة لنظام العمل وذلك ببيان عالقة العمل وطبيعتها، وبيان 

أحكام عقد العمل وتكوينه وأثاره وانقضائه وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنه. كما يتناول المقرر بالشرح والبيان 

التأمينات االجتماعية في المملكة المترتبة على عالقة العمل وبيان الدور المنوط بالمؤسسة العامة للتأمينات قواعد 

 االجتماعية.

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  بيان طبيعة العالقات الخاضعة لنظام العمل 

  وتكوينه وأثاره وانقضائه وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنه.بيان أحكام عقد العمل 

 بيان قواعد التأمينات االجتماعية في المملكة المترتبة على عالقة العمل 

 .بيان الدور المنوط بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

د. السدددبد عيد نايل، مطالع جامعة الملك سدددعود،  االجتماعية:الوسددديط في شدددرح نظامي العمل والتأمينات  -1

1421 . 
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محمدد بن براك الفوزان، مكتبة القانون واالقتصدددددداد، الطبعة الثانية،  السددددددعودي:التعليق على نظدام العمدل  -2

 م.2010

 

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.alolabor.org/final/index.php?lang=ar 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/regulation 

http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/revue-de-droit-compare-du-travail-et-de-la-

securite-sociale 

 

 

 

 

  

http://www.alolabor.org/final/index.php?lang=ar
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/regulation
http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/revue-de-droit-compare-du-travail-et-de-la-securite-sociale
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر القضاء اإلداري رمز المقرر 312قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب .............................

المدددخددل لدددراسدددددددة  -1

/ قنن علم القدددانون

121 

 /القانون الدستوري -2

  122قنن 

/ الدقدددانون اإلداري -3

 214قنن 

 المستوى الخامس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

ري نظيم القضاء اإلداالفصل فيها وكيفية ت وطرق أن يحيط الطالب بمفهوم المنازعة اإلداريةيهدف هذا المقرر إلى 

 دراسة القضاء اإلداري في المملكةوهو ما يسمى بالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة. فيتناول المقرر  المملكة.في 

في ضوء التغييرات األخيرة التي طرأت عليه، وبحث قواعد اختصاصه بنظر المنازعات اإلدارية. ويعرض المقرر 

 ألنواع الدعاوى والمنازعات اإلدارية التي يختص بها القضاء اإلداري.

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  القضاء اإلداري في المملكة  تنظيمبيان 

 بنظر المنازعات اإلدارية. القاء اإلداري اختصاص دذكر قواع 

  أنواع الدعاوى والمنازعات اإلدارية التي يختص بها القضاء اإلداري.معرفة 

 المصادر المعرفية

الورقيةأوال : المراجع   

 رقابة القضاء على قرارات اإلدارة: الدكتور فهد محمد الدغيثر، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون. -1

والية المظالم في اإلسالم وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية: محمد أنس جعفر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2

1987  . 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية
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https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar 

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=56&IDd=1160 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=43#.U2EGI1V_tRM 

http://www.conseil-etat.fr/ 

http://www.yemen-nic.info/db/studies/studies/detail.php?ID=17247 

http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mntda/r5/mk5a10.pdf 

http://www.courdecassation.fr/ 

 

 

 

 

  

https://www.bog.gov.sa/wps/portal/extar
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=56&IDd=1160
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=43#.U2EGI1V_tRM
http://www.conseil-etat.fr/
http://www.yemen-nic.info/db/studies/studies/detail.php?ID=17247
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mntda/r5/mk5a10.pdf
http://www.courdecassation.fr/
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

313قنن  
 اسم المقرر العقود المدنية رمز المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسددددة علم  -1

 121/ قنن القانون

المدخل لدراسدددة الفقه  -2

 211/ قنن اإلسالمي 

/ قنن أحدكدددام الددعددقدددد -3

213 

 المستوى الخامس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

باألحكام الخاصة بأبرز وأهم العقود المدنية. فيفصل المقرر أحكام عقدي البيع يهدف هذا المقرر على إلمام الطالب 

واإليجار. ففيما يتعلق بعقد البيع، يتناول المقرر بيان أهمية هذا العقد وخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود. ثم 

قد أنواع البيوع. أما فيما يخص ع يتطرق المقرر إلى انعقاد عقد البيع، وبيان آثاره، وبيان األحكام الخاصة ببعض

اإليجار، فيتناول المقرر أهمية عقد اإليجار وتحديد مفهومه وخصائصه. ثم يتطرق إلى بيان كيفية انعقاد عقد اإليجار 

 واآلثار المترتبة عليه وبيان األحكام الخاصة ببعض أنواع اإليجار.

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

 خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود. البيع و بيان أهمية عقد 

  آثارهوانعقاد عقد البيع، معرفة كيفية 

  .بيان األحكام الخاصة ببعض أنواع البيوع 

 أهمية عقد اإليجار وتحديد مفهومه وخصائصه. بيان 

   ببعض أنواع اإليجار. واألحكام الخاصةبيان كيفية انعقاد عقد اإليجار واآلثار المترتبة عليه 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 .2012محمد مصطفى الزرقاء، الدار الشامية للنشر والطباعة والتوزيع،  اإلسالمي:العقود المسماة في الفقه  -1
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 الشيخ أحمد بن عبد هللا القاري. الشرعية:مجلة األحكام  -2

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://openfayoum.alamontada.com/t1083-topic 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.reda/DocLib2/Forms/AllItems.aspx 

http://www.justice.gov.uk/legal-aid/contracts-and-tenders/standard-civil-contract-2013 

http://cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 

http://www.courdecassation.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://openfayoum.alamontada.com/t1083-topic
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.reda/DocLib2/Forms/AllItems.aspx
http://www.justice.gov.uk/legal-aid/contracts-and-tenders/standard-civil-contract-2013
http://cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.courdecassation.fr/
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 314قنن
المواريث والوصايا 

 والوقف 
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

علم المدددخددل لدددراسدددددددة -1

121/ قنن القانون  
الفقددد   المددددخدددل لددددراسددددددددة-2

211اإلسالمي/ قنن   

 المستوى الخامس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بأحكام المواريث والوصايا والوقف في الشريعة اإلسالمية وعلى النحو المعمول 

العامة للمواريث وذلك ببيان معنى التركة، عناصر التركة، أركان الميراث  المبادئبه في المملكة. فيتناول المقرر بيان 

وشروطه، موانع الميراث، المستحقون للتركة بطريق االرث، أحكام المناسخات والتخارج، أحكام الوصايا، شروط 

 ة الوقف،الوصية، أحكام الوصية الشرعية، تنفيذ الوصية، أحكام االوقاف، شروط الوقف، مصارف الوقف، إدار

 استبدال الوقف.

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  ،هاعناصروبيان معنى التركة 

  أركان الميراث وشروطهبيان 

  اإلرثالمستحقون للتركة بطريق  الميراثموانع ذكر 

 أحكام المناسخات والتخارج،  ذكر 

  شروط الوصية، أحكام الوصية الشرعية، تنفيذ الوصية، أحكام االوقاف، شروط الوقف، معرفة

 الوقف.مصارف الوقف، إدارة الوقف، استبدال 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 .2007عبد الرحمن بن نافع السلمي، الناشر خوارزم العلمية،  :والوصايا المواريث .1
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صالح الفوزان، مكتبة المعارف الرياض،  :الفرضيةالمرضية في المباحث  التحقيقات .2

 م.1986-هــ 1407

 هـ.1425عبد العزيز بن محمد الزيد، دار البيان،  :المواريثالحديث في علم  المنهج .3

 ألمنية،افي الشريعة اإلسالمية: سليمان عبد هللا أبا الخيل، جامعة نايف العربية للعلوم  الوقف .4

 .م2008-هــ 1429الرياض، 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=182236 

http://www.dar-alifta.gov.eg/default.aspx?LangID=1&Home=1 

http://www.alifta.com/default.aspx?languagename= 

https://uqu.edu.sa/page/ar/211758 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx?BookId=652 

http://www.islamic-fatwa.com/index.jsp?inc=17&id=288&type=3&cat=14 

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_almbhath_alfradih_Fawzaan.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=182236
http://www.dar-alifta.gov.eg/default.aspx?LangID=1&Home=1
http://www.alifta.com/default.aspx?languagename
https://uqu.edu.sa/page/ar/211758
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx?BookId=652
http://www.islamic-fatwa.com/index.jsp?inc=17&id=288&type=3&cat=14
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_almbhath_alfradih_Fawzaan.pdf
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_almbhath_alfradih_Fawzaan.pdf
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر إجراءات التقاضي رمز المقرر 315قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة -1

/ قنن علم القانون

121 

 /القضاء واإلثبات -2

 224قنن 

 المستوى الخامس السابقةالمتطلبات 

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بإجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم العامة بالمملكة والتي يتناولها نظام 

ومة، مسائل الدعوى والخص وإجراءاته كبيانالمرافعات الشرعية. فيتناول المقرر بيان المبادئ العامة في التقاضي 

الحكم، الطعن في األحكام، فضال عن  والدفوع،وبيان مسائل االختصاص والمواعيد، الغياب والحضور، الطلبات 

 واالحترازية. بيان اإلجراءات والتدابير الوقتية 

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  ،بيان مسائل الدعوى والخصومة 

  بيان مسائل االختصاص والمواعيد، الغياب والحضور، الطلبات والدفوع 

 الطعن في األحكام، فضال عن بيان اإلجراءات والتدابير الوقتية واالحترازيةوالحكم،  معرفة حجية 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 

ظ دار حاف ،والدكتور محمد علي كوماند. طلعت دويدار  السعودي:التعليق على قانون المرافعات الشرعية  -1

 .م2007-هـ 1428للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

 إدارة العامة، اإلدارة معهد، المنعم عبد العظيم جيرة دد. عب السعودية:نظام القضاء في المملكة العربية  -2

 م.1988 البحوث،
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://uqu.edu.sa/page/ar/66850 

http://www.alukah.net/Web/fouad/10880/28995/ 

http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=125&VersionI

D=303 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://uqu.edu.sa/page/ar/66850
http://www.alukah.net/Web/fouad/10880/28995/
http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=125&VersionID=303
http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=125&VersionID=303
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6474
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 321قنن
 ضمانات الديون

 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  -1

 / قننعلم القانون

121 

المدخل لدراسة  -2

/ الفقه اإلسالمي

  211قنن 

/ قنن العقدأحكام  -3

213 

القانون  -4

/ قنن التجاري

223 

 المستوى السادس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى شرح وبيان األحكام الشرعية والنظامية للضمانات التي تكفل للدائن استيفاء حقه. والضمانات 

المقرر بيان أحكامه المختلفة. والضمانات موضوع المقرر نوعين، الضمانات الشخصية، مثل الكفالة والذي يتناول 

 العينية كالرهن والذي يتناول المقرر أيضاً بيان أحكامه المختلفة.

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  بيان األحكام الشرعية والنظامية للضمانات الضمانات الشخصية، مثل الكفالة 

  األحكام الشرعية والنظامية للضمانات العينية كالرهن بيان 
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 المصادر المعرفية

 

 أوال : المراجع الورقية

 . 2004 الشواف،بهاء الدين العاليلي، دار  :والشخصيالعيني  الضمان .1

 .1419السيد عيد نايل، مطابع جامعة الملك سعود،  :والشخصيالضمان العيني  أحكام .2

 

 

 اإللكترونيةثانيا : المصادر 

http://www.courdecassation.fr/ 

http://www.cc.gov.eg/ 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=683 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8006.pdf 

http://ta3lem.montadarabi.com/t1032-topic 

              http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Productions.asp 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4697 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.courdecassation.fr/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=683
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8006.pdf
http://ta3lem.montadarabi.com/t1032-topic
http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Productions.asp
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4697
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 اسم المقرر الملكية واألموال رمز المقرر 322قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم  -1

 121/ قنن القانون 

المدخل لدراسة الفقه  -2

 211/ قنن اإلسالمي

/ قنن العقدأحكام  -3

213 

 المستوى السادس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالقواعد القانونية الخاصة باألموال والحقوق التي ترد عليها، وتحديداً حق الملكية 

كية، المتفرعة عن الملوما يتفرع عنه من حقوق تتصل بالمال. حيث يقوم المقرر بشرح أحكام حق الملكية والحقوق 

كحق االنتفاع واالرتفاق والحكر والشفعة. كما يقدم المقرر تحليالً لبيان طبيعة حق الملكية ونطاق السلطات التي 

 يمنحها حق الملكية والقيود التي ترد عليه. ويعرض المقرر للملكية الشائعة وأحكامها.

 المخرجات التعليمية 

 على:يكون الطالب قادرا  يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن

  .بيان أحكام حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية، كحق االنتفاع واالرتفاق والحكر والشفعة 

 .بيان طبيعة حق الملكية ونطاق السلطات التي يمنحها حق الملكية والقيود التي ترد عليه 

 لملكية الشائعة وأحكامها.تعريف ا 

 المصادر المعرفية

 المراجع الورقيةأوال : 

، السيد محمد عمران د. عام:الكتاب األول أحكام الملكية واألموال بوجه  اإلسالمية،الملكية في الشريعة  -1

 .1988، اإلسكندريةجامعة 

 بعض األنظمة ذات العالقة. -2

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية
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http://bu.edu.eg/olc/images/411.pdf 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx 

http://www.startimes.com/?t=28792044 

https://archive.org/details/moytx 

http://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://bu.edu.eg/olc/images/411.pdf
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx
http://www.startimes.com/?t=28792044
https://archive.org/details/moytx
http://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون

 رمز المقرر 323قنن
العقود التجارية وعمليات 

 البنوك
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اللغة االنجليزية 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  -1

/ علم القانون 

        121قنن 

/ العقد أحكام-2

 213قنن 

القانون -3

/ قنن التجاري

223 

 المستوى السادس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى بيان القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي في المملكة، فضالً عن القواعد القانونية المنظمة 

صرفي التنظيم القانوني للنظام المألهم وأكثر العقود استخداماً في ممارسة األنشطة التجارية. حيث يقوم المقرر ببيان 

في المملكة والقواعد الحاكمة ألهم العمليات المصرفية. ثم يبين المقرر القواعد القانونية لعقود الوكاالت التجارية أو 

 ما يعرف إجماال بعقود التوزيع.

 المخرجات التعليمية 

  على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  .بيان التنظيم القانوني للنظام المصرفي في المملكة والقواعد الحاكمة ألهم العمليات المصرفية 

 القواعد القانونية لعقود الوكاالت التجارية ذكر 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 م.1982العقود التجارية وعمليات البنوك: د. محمد حسن الجبر، جامعة الملك سعود، (1

لرحمن ا عبد، القانونية في المملكة العربية السعودية لألنظمةالعقود التجارية وعمليات البنوك طبقاً  (2

 م، 2010 الشقري،قرمان، مكتبة 
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar 

http://www.mcci.org.sa/cms/upload/books_file/asdarat/sharekatwaoqood.pdf 

http://www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx 

https://staff.ksu.edu.sa/node/30083 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:53968&q= 

http://www.imf.org/external/arabic/ 
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http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:53968&q
http://www.imf.org/external/arabic/
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم ......................

 اسم المقرر القانون الجزائي الخاص رمز المقرر 324قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

مدخل لدراسة علم الا -1

 121/ قنن القانون

لم اإلجرام ع -2

 123/ قنن والعقاب

القانون الجزائي   -3

 221/ قنن العام

 المستوى السادس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى تفصيل القواعد الخاصة ببعض الجرائم التي لها تنظيم قانوني خاص بها. كجريمة رشوة 

اختالس االموال العامة، جرائم الموظف العام ومن في حكمه، جرائم التزوير، تقليد وتزييف العملة واالختام، جرائم 

 المخدرات، جرائم غسيل األموال، جرائم الشيك والجرائم المتصلة بسوق األوراق المالية.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  تقليد وتزييف  جريمة رشوة الموظف العام ومن في حكمه، جرائم التزوير،القواعد الخاصة ببيان

العملة واالختام، جرائم اختالس االموال العامة، جرائم المخدرات، جرائم غسيل األموال، جرائم الشيك 

 والجرائم المتصلة بسوق األوراق المالية.
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 المصادر المعرفية

 

 أوال : المراجع الورقية

 مطبوعات جامعة الشدددددداذلي،المنظمة في المملكة العربية السددددددعودية: للدكتور فتوح  التعازير جرائم .1

 الملك سعود.

 م.2006التزوير والرشوة للدكتور عبد الفتاح خضر، دار الكتاب العربي، بيروت،  جرائم .2

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.dxbpp.gov.ae/NewsPage.aspx?ID=907&Type=5 

http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites/antitreasure/bribery/ 

http://www.sama.gov.sa/rulesregulation/bankingsystem/pages/bankingsystemfd04.

aspx 

http://faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarei/Pages/Forms/AllItems.aspx 

http://www.mohamoon-

ju.com/Default.aspx?action=EGPortal&Type=4&PFIID=282&PPFIID=611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dxbpp.gov.ae/NewsPage.aspx?ID=907&Type=5
http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites/antitreasure/bribery/
http://www.sama.gov.sa/rulesregulation/bankingsystem/pages/bankingsystemfd04.aspx
http://www.sama.gov.sa/rulesregulation/bankingsystem/pages/bankingsystemfd04.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarei/Pages/Forms/AllItems.aspx
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=EGPortal&Type=4&PFIID=282&PPFIID=611
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=EGPortal&Type=4&PFIID=282&PPFIID=611
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 المقرررمز  325قنن
 قانون األسرة

 
 اسم المقرر

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  .1

/ قنن علم القانون

121 

المدخل لدراسة  .2

/ الفقه اإلسالمي

 211قنن 

 المستوى السادس المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يرمي هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالقواعد القانونية ذات المصدر الشرعي التي تنظم مختلف مسائل وأحوال األسرة. 

ة في الزواج، أركانه، شروطه، الوالي مثل: مقدماتفيعنى المقرر ببيان جميع المسائل الشرعية المتعلقة بعقد الزواج، 

حقوق الزوجين، انتهاء عقد الزواج، الفسخ، الطالق، أنواع الطالق، الخلع، أثار  الكفاءة، الوكالة،عقد الزواج، 

الطالق، والفسخ، الرجعة، االيالء، الظهار، اللعان وأحكامه، اللقيط وأحكامه، التبني وأحكامه، الحضانة وأحكامها، 

 د، نفقات االقارب.حقوق االوال

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  ،حقوق الزوجين الكفاءة، الوكالة،بيان مقدمات الزواج، أركانه، شروطه، الوالية في عقد الزواج 

 انتهاء عقد الزواج، الفسخ، الطالق، أنواع الطالق، الخلع، بيان أحوال 

 أثار الطالق، والفسخ، الرجعة، االيالء، الظهار، اللعان  ذكر 

 اللقيط وأحكامه، التبني وأحكامه، الحضانة وأحكامها،  تعريف 
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  األقاربحقوق االوالد، نفقات بيان 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 األزهر، جامعة دكتوراه، رسالة ،بن أحمد الصالح محمد.د. أفقه األسرة في الزواج وآثاره،  -1

1975. 

 .2010والتوزيع، للنشر حنين دار ،الغندور أحمد. داألحوال الشخصية في التشريع اإلسالمي،  -2

 ثانياً: المصادر اإللكترونية

http://www.gcc-

legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2978&country=0 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/39/ccc210.pdf 

http://www.alifta.net/default.aspx?languagename= 

http://www.cojss.com/article.php?a=321 

http://www.waqfeya.com/category.php?cid=70 

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1345 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2978&country=0
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2978&country=0
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4290561/39/ccc210.pdf
http://www.alifta.net/default.aspx?languagename
http://www.cojss.com/article.php?a=321
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=70
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1345
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر األوراق التجارية رمز المقرر 411قنن

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

 لدراسة المدخل .1

/ قنن القانون علم

121 

/ قنن أحكام العقد .2

213 

 /التجاري القانون .3

 223قنن 

العقود التجارية  .4

 /وعمليات البنوك

 323قنن 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

ر. التجارية، مثل الشيك والكمبيالة والسند ألم باألوراقيهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالقواعد القانونية المتعلقة 

حيث يقوم المقرر بالتعريف بهذه األوراق وبيان وظائفها وأحكام إصدارها وتداولها وضمانات الوفاء بها في ضوء 

 المستجدات التشريعية بهذا الشأن وما استقر عليه العمل أمام القضاء.

 المخرجات التعليمية 

 على:يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا 

  إصدارها وتداولها  ووظائفها وأحكامبيان األوراق التجارية، مثل الشيك والكمبيالة والسند ألمر 

  باألوراق التجاريةضمانات الوفاء ذكر  
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 د. عبد هللا محمد العمران، مطبوعات معهد اإلدارة العامة، :السعوديالتجارية في النظام  األوراق -1

 .م1995-1416 ،الطبعة الثانية ،اإلدارة العامة للبحوث 

عرفات تركي، الرياض، مكتبة القانون واالقتصاد،  :السعوديفي أحكام الشيك وفقا للنظام  الوجيز -2

 م.2014

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

 

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPaper

sSystem/Pages/default.aspx 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:65458&q= 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24475540 

http://www.dr-mohamedlutfi.com/vb/showthread.php?t=42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/CommericalPapersSystem/Pages/default.aspx
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:65458&q
http://www.startimes.com/f.aspx?t=24475540
http://www.dr-mohamedlutfi.com/vb/showthread.php?t=42
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر الزكاة والضرائب رمز المقرر 412قنن

 المعتمدةالساعات  3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  -1

 / قننعلم القانون

121             

 المدخل-2

لدراسة الفقه 

/ قنن اإلسالمي

211 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

الزكاة والضرائب المعمول بها في المملكة. فيقوم المقرر بالتعريف بالزكاة، يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بأحكام 

وبيان أغراضها، وخصائصها، وأنواعها، وشروطها. ثم يقوم المقرر ببيان النظام القانوني للضرائب في المملكة من 

وعاء الضريبي، خالل بيان معنى الضريبة، وخصائصها، واهدافها، وأنواع الضرائب، وبيان طرق التقدير، وال

 وطرق الجباية، وطرق الفصل في المنازعات الضريبية.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  أغراضها، وخصائصها، وأنواعها، وشروطها. والزكاة، المقصود ببيان 

  ،بيان معنى الضريبة، وخصائصها، واهدافها، وأنواع الضرائب 
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 والوعاء الضريبي، وطرق الجباية، وطرق الفصل في المنازعات بتقدير الضرائ بيان طرق ،

 الضريبية.

  

 أواًل: المراجع الورقية

نظام الزكاة والضررررررررررررررر الع بي الللعكد ال  .مد ال ررررررررررررررر وامدا ا.لملوا  ا   ال.ناا اا  اا  ال عوما  -1
 م. 1983ال ماضا 

 

 ثانيًا: المصادر اإللكترونية
http://www.mof.gov.sa/Arabic/Pages/zakahinterest.aspx 

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=674 

http://info.zakathouse.org.kw/MOAADPAGES%5CBAB2FASEL10-KAHF.HTM 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4073080/zakkah/__1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

http://www.mof.gov.sa/Arabic/Pages/zakahinterest.aspx
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=674
http://info.zakathouse.org.kw/MOAADPAGES%5CBAB2FASEL10-KAHF.HTM
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4073080/zakkah/__1.pdf


النظريةكلية العلوم والدراسات  قسم القانون  الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

64 

 

 الكلية النظريةالعلوم والدراسات  القسم القانون 

 اسم المقرر العقود اإلدارية رمز المقرر 413قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  -1

/ قنن علم القانون

121 

/ قنن أحكام العقد -2

213 

/ القانون اإلداري -3

 214قنن 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

القانونية المنظمة ألنشطة اإلدارة العامة، ممثلة في الدولة وهيئاتها يهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بالقواعد 

ومؤسساتها، والتي تتم من خالل عقود تبرمها مع أفراد أو شركات أو مؤسسات في إطار ممارستها لنشاطها. ويتم 

 عالقة.ذات الذلك في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذية والقواعد القانونية األخرى 

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  دارية وأنواعها وإجراءاتهامعنى العقود اإلبيان 

 في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته  ذكر الوضع في المملكة العربية السعودية

 التنفيذية والقواعد القانونية األخرى ذات العالقة

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

عة عبد هللا بن حمد وهيبي، الطب السعودية:المنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية  القواعد-1

 م.2002-هـ 1422األولى، 

 د. محمود عاطف البنا، المملكة: وتطبيقاتها فياإلدارية  العقود-2

 م.1984-هـ 1405الطبعة  والنشر،دار العلوم للطباعة  

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية
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http://desconseilsjuridiques.blogspot.com/2013/08/blog-post_17.html 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=150 

http://www.dalloz.fr/ 

http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/71061-types-of-

contracts.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/71061-types-of-contracts.html
http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/71061-types-of-contracts.html
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر أصول الفقه رمز المقرر 414قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  .1

/ قنن علم القانون

121 

المدخل لدراسة  .2

/ الفقه اإلسالمي

 211قنن 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بأركان ومبادئ علم أصول الفقه. فيتناول المقرر التعريف بعلم أصول الفقه 

وبيان معنى الحكم الشرعي وأقسامه، وطرق استخراج االحكام من االدلة الشرعية بما يسمح  وموضوعاته،وتاريخه 

 اإلسالمي.بفهم قواعد االجتهاد في الفقه 

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  التعريف بعلم أصول الفقه وتاريخه وموضوعاته 

  الشرعي وأقسامهبيان معنى الحكم 

  طرق استخراج االحكام من االدلة الشرعية ذكر 

 المصادر المعرفية

 ا : المراجع الورقية

 

 هـ.1375 الدعوة، مكتبة الناشر خالف، الوهاب عبد الفقه، أصول علم -1

 م2011بيروت، الرسالة، مؤسسة زيدان، الكريم عبد الفقه، أصول في الوجيز -2

 هـ.1393 الجامعة، شباب مؤسسة العينين، أبو بدران الفقه، أصول -3
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_18345.shtml 

http://www.islamport.com/isp_eBooks/usl/  

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/madakhel_al3olom/elm_alfokoh/page

/lesson3.htm 

http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/osul/dorosfealosol2/html/ara/books/osool/2/a4.html 

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=45767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_18345.shtml
http://www.islamport.com/isp_eBooks/usl/
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/madakhel_al3olom/elm_alfokoh/page/lesson3.htm
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/madakhel_al3olom/elm_alfokoh/page/lesson3.htm
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/osul/dorosfealosol2/html/ara/books/osool/2/a4.html
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=45767
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 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر الملكية الفكرية رمز المقرر 415قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة  -1

/ قنن علم القانون

121 

 لقانوناا -2

/ قنن التجاري

223 

/ الملكية واألموال -3

 322 قنن

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالقواعد القانونية المنظمة لحق المؤلف، وحقوق الملكية التجارية والصناعية. 

لعالمات افيتناول المقرر بيان القواعد المتعلقة بحق المؤلف وطرق حمايته القانونية، والقواعد المتعلقة بحماية 

واألسماء التجارية، وتلك التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الصناعية، كبراءات االختراعات والرسوم والنماذج 

 الصناعية.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

 بيان القواعد المتعلقة بحق المؤلف وطرق حمايته القانونية 

  القواعد المتعلقة بحماية العالمات واألسماء التجاريةبيان 

 المصادر المعرفية

 : المراجع الورقيةأوال

 .1425إصدارات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  :الفكريةالملكية  حقوق .1

يخ د. عبد الرزاق ش :مقارنةاألسماء التجارية في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية  نظام .2

 .م2002-هـ 1423نجيب، جامعة الملك سعود، 

 د. عبد الرزاق :مقارنةالعالمات التجارية في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية  نظام .3

 .م2006-هـ 1427شيخ نجيب، جامعة الملك سعود، عمادة البحث العلمي، 
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.aspip.org/default.aspx?&lang=ar 

http://www.wipo.int/portal/ar/ 

http://ecipit.org.eg/arabic/homepage_A.aspx 

http://www.kacst.edu.sa/ar/about/Pages/IPday.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aspip.org/default.aspx?&lang=ar
http://www.wipo.int/portal/ar/
http://ecipit.org.eg/arabic/homepage_A.aspx
http://www.kacst.edu.sa/ar/about/Pages/IPday.aspx
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر الجزائيةاإلجراءات  رمز المقرر 421قنن        

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم  -1

 121/ قنن القانون

علم اإلجرام  -2

 123/ قنن والعقاب

القانون الجزائي  -3

 221/ قنن العام 

/ القضاء واإلثبات -4

 224قنن 

/ قنن إجراءات التقاضي  -5

315 
القانون الجزائي  -6

 324/ قنن الخاص

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يرمي هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بالقواعد المنظمة لإلجراءات الجزائية، حيث يبين المقرر أهمية وضع ضوابط 

وقواعد منظمة لإلجراءات الجزائية، ويبين جميع اإلجراءات الجزائية الواجبة االتباع منذ لحظة علم السلطات 

 المختصة بالجريمة حتى لحظة التنفيذ العقابي.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

 بيان أهمية وضع ضوابط وقواعد منظمة لإلجراءات الجزائية 

 اإلجراءات الجزائية الواجبة االتباع منذ لحظة علم السلطات المختصة بالجريمة حتى لحظة  معرفة

 التنفيذ العقابي.
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

محمد شناق، دار حافظ للنشر والتوزيع،  زكي. دفي نظام اإلجراءات الجزائية،  الوجيز -1

2011. 

عبد الحميد النجار،  عماد. دالعام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربية،  االدعاء -2

 هــ.1417معهد اإلدارة العامة بالرياض، 

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID

=304 

http://www.bip.gov.sa/ 

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/PartialCourt.aspx 

http://bu.edu.eg/olc/images/414.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304
http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304
http://www.bip.gov.sa/
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/PartialCourt.aspx
http://bu.edu.eg/olc/images/414.pdf


النظريةكلية العلوم والدراسات  قسم القانون  الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  

72 

 

 

 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر الدولي الخاصالقانون  رمز المقرر 422قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة 

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسة علم  -1

 121/ قنن القانون

/ قنن أحكام العقد  -2

213 

/ إجراءات التقاضي -3

 315قنن 

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى بيان ماهية القانون الدولي الخاص والدور الذي تضطلع به قواعده، وطبيعة العالقات التي 

يحكمها. فيبين المقرر خصائص قواعد هذا القانون، ومصادره. ويركز على بيان قواعد االختصاص القضائي الدولي، 

أحكام االختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ثم يتطرق المقرر إلى وتفصيل 

بيان عام لمنهج تنازع القوانين، ومدى تطبيقه في المملكة. وينتهي المقرر بعرض ألبرز قواعد اكتساب وفقد الجنسية 

 جانب في المملكة.العربية السعودية، وبيان القواعد التي تقرر حقوق والتزامات األ

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

 ومصادره. الدولي الخاص بيان خصائص قواعد القانون ، 

  بيان قواعد االختصاص القضائي الدولي، وتفصيل أحكام االختصاص القضائي الدولي المنصوص

 عليها في نظام المرافعات الشرعية. 

   منهج تنازع القوانين، ومدى تطبيقه في المملكة. ذكر 

  قواعد اكتساب وفقد الجنسية العربية السعودية أهمعرض 

  القواعد التي تقرر حقوق والتزامات األجانب في المملكة.ذكر 
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 المصادر المعرفية

 : المراجع الورقيةأوال  

 د. أحمد عبد الكريم سالمة، السعودية:الوسيط في القانون الدولي الخاص في المملكة العربية  -1

 هـــ.1418جامعة الملك سعود، الرياض، 

من نظام المرافعات الشرعية، تطبيقات منهج تنازع  30إلى  24المواد من  األنظمة:نصوص بعض  -2

القوانين الواردة في بعض األنظمة السعودية، مثل نظام التحكيم الجديد، نظام الجنسية العربية 

 ام اإلقامة ونظام استثمار المال األجنبي.السعودية، نظ

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=397009 

http://www.mohamoon-

montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=93862&Type=3 

http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-

SA/TravelDocuments/IqamSystem/Pages/default.aspx 

http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/ForeignInvestmen

tSystem/Pages/4-2.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=397009
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=93862&Type=3
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=93862&Type=3
http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/TravelDocuments/IqamSystem/Pages/default.aspx
http://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/TravelDocuments/IqamSystem/Pages/default.aspx
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/ForeignInvestmentSystem/Pages/4-2.aspx
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations/SystemsAndRegulations/ForeignInvestmentSystem/Pages/4-2.aspx
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر قانون التنفيذ رمز المقرر 423قنن      

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة 

 نوع المتطلب إلزامي

المددخدل لدددراسددددددة علم  -1

 121/ قنن القانون 

 213/ قنن أحكام العقد -2

/ قنن  القددانون التجدداري -3

223 

/  إجراءات التقدداضددددددي -4

 315قنن 

/ قنن  قددانون األسددددددرة -5

325 

/ قنن  األوراق التجارية -6

411 

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى ببيان القواعد واإلجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة 

المحاكم واللجان ذات االختصاص القضائي والمحررات في ضوء نظام التنفيذ والقواعد األخرى ذات العالقة. عن 

فيتناول المقرر بيان مفهوم الحق في التنفيذ وقواعد التنفيذ في المملكة، وبيان السلطة أو الجهة التي يناط بها تنفيذ 

وإجراءاته وبيان السندات التنفيذية، وإجراءات الحجز والبيع األحكام القضائية، وأطراف التنفيذ وأنواعه ووسائله 

 الجبري وبيان منازعات التنفيذ.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

 بيان مفهوم الحق في التنفيذ وقواعد التنفيذ في المملكة 

  بيان السلطة أو الجهة التي يناط بها تنفيذ األحكام القضائية، وأطراف التنفيذ وأنواعه ووسائله

 وإجراءاته 

  ومنازعات التنفيذبيان السندات التنفيذية، وإجراءات الحجز والبيع الجبري 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

دويدار،  تد. طلعلمرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، النظرية العامة للتنفيذ القضائي وفقاً لنظام ا

 م2005

 ثانياً: المصادر اإللكترونية:

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/TanfeethList.aspx 

http://www.mohamoon.com/MONTADA/Default.aspx?action=Display&ID=116421

&Type=3 

http://www.moj.gov.iq/view.220/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر قانون البحري والجويال رمز المقرر 424قنن      

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب إلزامي

المدخل لدراسددددددة علم  -1

 121/ قنن القانون

/ قددنن أحدكدددام الددعددقدددد -2

213 

ة / المسددددددؤولية المدني -3

 222قنن 

/  القدددانون التجددداري -4

 223قنن 

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بالقواعد القانونية المتعلقة بالمالحة البحرية والجوية، كاألحكام القانونية ذات 

نقل البضائع واألشخاص عن طريق ال الطبيعة الخاصة المتعلقة بالسفينة والطائرة وما ينتج عن استخدامهما، وبنقل

البحري والجوي وما ينتج عنه من التزامات قانونية. ويتم بيان القواعد القانونية الخاصة بهذا المقرر في ضوء 

 االتفاقيات الدولية واألنظمة السعودية ذات العالقة.

 المخرجات التعليمية 

 :يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على

 بيان األحكام القانونية المتعلقة بالسفينة والطائرة وما ينتج عن استخدامهما 

 نقل البضائع واألشخاص عن طريق النقل البحري والجوي وما ينتج ذكر األحكام القانونية المتعلقة ب

 عنه من التزامات قانونية. 

  الدولية واألنظمة السعودية ذات العالقةبيان القواعد القانونية الخاصة بهذا المقرر في ضوء االتفاقيات. 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 .1985عبد الرحيم ثروت، إصدارات جامعة الملك سعود،  :السعوديالقانون البحري  شرح -1

 .1998 الحديث، الجامعي المكتب دويدار،هاني  :التجاريالطيران  قانون -2

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

     http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=346818 

http://www.hbiby.com/vb/t122016.html 

http://www.gaca.gov.sa/ 

https://www.mot.gov.sa/Ar/TKingdom/Pages/STransport.aspx 

http://yaaah.ibda3.org/f100-montada 

https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/2PFJYW7e-FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cksu.com/vb/showthread.php?t=346818
http://www.hbiby.com/vb/t122016.html
http://www.gaca.gov.sa/
https://www.mot.gov.sa/Ar/TKingdom/Pages/STransport.aspx
http://yaaah.ibda3.org/f100-montada
https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/2PFJYW7e-FM
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر مبادئ البحث العلمي رمز المقرر 425قنن      

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب .إلزامي

جميع مقررات المسددددتويات 

 من األول إلى السابع.
 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 المقرر وصف

يهدف هذا المقرر إلى تأهيل الطالب على القيام بعمل بحث علمي وفق أوليات األصول العلمية المعتبرة بهذا الشأن، 

وذلك من خالل بيان مبادئ البحث العلمي وضوابط إعداد األبحاث العلمية في المجال القانوني. ويركز المقرر على 

خالل عرض نماذج لموضوعات بحث مختارة وبيان كيفية التعامل العلمي البيان العملي التطبيقي لهذه القواعد، من 

معها. ثم يتم تدريب الطالب على تطبيق هذا القواعد والضوابط من خالل تكليفهم بعمل أبحاث علمية موجزة تراعي 

 هذه الضوابط.

 المخرجات التعليمية 

 :يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على 

  مبادئ البحث العلمي وضوابط إعداد األبحاث العلمية في المجال القانوني.بيان 

 القيام بعمل بحث علمي وفق أوليات األصول العلمية المعتبرة بهذا الشأن.  

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 .2003المنهجية في القانون: د.حلمي محمد الحجار، منشورات الحلبي الحقوقية، -

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

https://uqu.edu.sa/maelshafey/ar/140549 

http://www.al-mishkat.com/Articles/a3.htm 

http://vb.naqaae.eg/naqaae3679/ 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30482971 

 

https://uqu.edu.sa/maelshafey/ar/140549
http://www.al-mishkat.com/Articles/a3.htm
http://vb.naqaae.eg/naqaae3679/
http://www.startimes.com/f.aspx?t=30482971
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 توصيف المتطلبات االختيارية-3

 من اختياريين مقررين الطالب يختار معتمدة ساعات 6: االختيارية القسم متطلبات

 : أدناه بالجدول المبينة( مقررات  أربعة)  االختيارية المقررات قائمة

 المقرر إسم المقرر رمز
 الساعات

 المعتمدة
 السابقة المتطلبات

 222،قنن 213قنن  ،121قنن  3 قانون التأمين 426قنن

 212قنن، 121قنن 3 األنظمة القانونية المعاصرة 427قنن

 ،223قنن  ،213قنن ، قنن  121 3 القانون التجاري الدولي 416قنن

 323قنن، 321قنن

  315، قنن313قنن،  213قنن،  121 3  أصول الصياغة القانونية 417قنن

  6 المجموع
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر القانون التجاري الدولي رمز المقرر 416قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب .............................

 علم لدراسة المدخل .1

 121/ قنن القانون

 213/ قنن العقد أحكام .2

/ قنن التجاري لقانونا .3

223 

/ قنن ضمانات الديون .4

321 

العقود التجارية  .5

 / قننوعمليات البنوك

323 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

المقرر  التجارة الدولية. فيتناول التي تنظميرمي هذا المقرر إلى إحاطة الطالب بالقواعد القانونية الدولية والمحلية 

بيان المنظمات الدولية القائمة على التجارة الدولية، كقواعد منظمة التجارة الدولية، والتنظيم القانوني للتجارة 

 الدولية من حيث بيان التنظيم القانوني لعقود التجارة الدولية ووسائل فض المنازعات الناشئة عنها.

 المخرجات التعليمية 

 وقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:يت

 بيان قوادها المنظمات الدولية القائمة على التجارة الدولية،  ذكر 

  التنظيم القانوني لعقود التجارة الدولية ووسائل فض المنازعات الناشئة عنها.بيان 

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 م. 2012طالب حسن موسى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،  الدولية:قانون التجارة 
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 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.wtoarab.org/?lang=ar 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/sharkawy.htm 

http://www.eeni.org/ar69.asp 

http://aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/110-2010-12-23-22-44-

34/4042-2010-12-23-22-49-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/110-2010-12-23-22-44-34/4042-2010-12-23-22-49-26
http://aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/110-2010-12-23-22-44-34/4042-2010-12-23-22-49-26
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر أصول الصياغة القانونية رمز المقرر 417قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب .............................

المدخل لدراسة علم  -1

 121/ قنن القانون

/ قنن أحكام العقد  -2

213 

/ قنن العقود المدنية -3

313 

/ إجراءات التقاضي  -4

 315قنن 

 

 المستوى السابع المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب القدرة على ضبط الصياغة القانونية لألعمال القانونية األكثر ذيوعاً وانتشاراً 

في الممارسة العملية للوظائف القانونية. حيث يقوم المقرر ببيان أصول وضوابط الصياغة القانونية وأنواعها، وينصب 

 القانونية لمختلف األعمال والمستندات المرتبطة بالعمل القانوني.اهتمامه على تدريب الطالب إلجادة الصياغة 

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

 بيان أصول وضوابط الصياغة القانونية وأنواعها 

 صياغة القانونية لمختلف األعمال والمستندات المرتبطة بالعمل القانوني.ال 

 المصادر المعرفية

 وال : المراجع الورقيةأ

 م.2012أصول الصياغة القانونية، محمود محمد علي صبرة، دار الكتب القانونية بالقاهرة،-1

 .باإلسكندريةحسين، دار المطبوعات الجامعية  زد. فايالتدريب القانوني والمهارات القانونية، -2

 

 ثانياً: المصادر اإللكترونية
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http://faculty.ksu.edu.sa/dr.reda/Pages/ma2.aspx 

http://talaba-mastre.pro-forum.fr/t4-topic 

http://www.wata.cc/ 

http://libraries.najah.edu/subject-books-list/1117/page/1.html 

http://www.gcac.biz/new/pdf/alaqood.pdf 

 

 

 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر قانون التأمين رمز المقرر 426قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب .............................

المدخل لدراسددددددة علم  -1

   121/ قنن القانون 

/ قنن أحكام العقد-2 

213 

 / المسؤولية المدنية-3

 222 قنن

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

لمبادئ ا المقرر:يهدف هذا المقرر إلى بيان القواعد القانونية المنظمة لعمليات التأمين في المملكة. حيث يبين هذا 

العامة في التأمين، من حيث بيان معنى التأمين وأنواعه. ويتناول المقرر أيضاً بيان أحكام عقد التأمين من حيث بيان 

مفهومه وأركانه وخصائصه وطريقة انعقاده ومضمونه واآلثار التي يرتبها وتطبيقات ذلك في المملكة. ثم يتناول 

ت التأمين في المملكة، من حيث بيان القواعد الخاصة بتأسيسها وإدارتها المقرر بيان القواعد المنظمة لعمل شركا

 والقيود القانونية الواردة على ممارستها ألنشطتها والرقابة عليها.

http://www.gcac.biz/new/pdf/alaqood.pdf
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 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  التأمين وأنواعه.بيان المبادئ العامة في التأمين، من حيث بيان معنى 

  بيان أحكام عقد التأمين من حيث بيان مفهومه وأركانه وخصائصه وطريقة انعقاده ومضمونه واآلثار

 التي يرتبها وتطبيقات ذلك في المملكة. 

   بيان القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين في المملكة، من حيث بيان القواعد الخاصة بتأسيسها

 وإدارتها والقيود القانونية الواردة على ممارستها ألنشطتها والرقابة عليها.

 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 

 .1983 ،مطبوعات جامعة الكويت: أحمد شرف الدين، والقضاءأحكام التأمين في القانون  -1

 م.1975القاهرة، العربية، النهضة دار ،: حسام الدين األهوانيللتأمينالمبادئ العامة  -2

 نصوص نظام مراقبة شركات التأمين، ونظام الضمان الصحي التعاوني.  -3

 

 ثانيا : المصادر اإللكترونية

http://www.sama.gov.sa/insurance/pages/lawsandregulations.aspx 

http://www.mof.gov.sa/Arabic/Roles/Documents/insurance.pdf 

http://www.shubily.com/books/insurance.pdf 

http://daralhikma13.blogspot.com/2014/01/blog-post_4545.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sama.gov.sa/insurance/pages/lawsandregulations.aspx
http://www.mof.gov.sa/Arabic/Roles/Documents/insurance.pdf
http://www.shubily.com/books/insurance.pdf
http://daralhikma13.blogspot.com/2014/01/blog-post_4545.html
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 وصف المقرر

 الكلية العلوم والدراسات النظرية القسم القانون 

 اسم المقرر األنظمة القانونية المعاصرة رمز المقرر 427قنن     

 الساعات المعتمدة 3 ساعات االتصال .............................

 لغة التدريس اللغة العربية  اإلنجليزيةاللغة  

 نوع المتطلب .............................

المدخل لدراسة  .1

/ علم القانون

 121قنن 

 /تاريخ القانون .2

 212قنن 

 المستوى الثامن المتطلبات السابقة

 وصف المقرر

يهدف هذا المقرر إلى إبراز خصائص أهم األنظمة القانونية المعاصرة وعقد المقارنة بينها وبين النظام القانوني 

اإلسالمي. فيتناول المقرر تحديد غايات التنظيم القانوني ألي مجتمع ومدى ارتباطها بالمفاهيم والمتغيرات االجتماعية 

كيف انطلقت األنظمة القانونية المختلفة من هذه الغايات الموحدة للتنظيم واالقتصادية والسياسية. فيقوم المقرر ببيان 

القانوني واختلفت في خصائص أنظمتها القانونية. فمنها من أعتمد منهج وتطبيقات السوابق القضائية، في األنظمة 

قانونية في األنظمة ال االنجلوسكسونية، ومنها من أخذ بمنهج وتطبيقات النصوص القانونية التشريعية، كما هو الحال

 الالتينية.

 المخرجات التعليمية 

 يتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على:

  األنظمة القانونية المختلفة  غاياتتحديد 

  بيقات وتط تطبيقات السوابق القضائية،ها بين اختلفت األنظمة القانونية في خصائصبيان كيف

 التشريعيةالنصوص القانونية 
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 المصادر المعرفية

 أوال : المراجع الورقية

 م.1982د. عبد الرحمن الترمانيني، جامعة الكويت،  المقارن:القانون 

 ثانياً: المصادر اإللكترونية

http://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar 

http://www.juriglobe.ca/ara/sys-juri/class-poli/droit-musulman.php 

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Pages/CybercrimesAct.a

spx 

 

 

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Pages/CybercrimesAct.aspx
http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Pages/CybercrimesAct.aspx

