
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديميالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

مختصر توصيف المقررات

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون الخاص - قسم القانون العام

تخصص الحقوق
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
مبادئ القانون (١٠١ حقق) 

رقم اِّـقرر ورمزه: ١٠١ حققاسم اِّـقرر: مبادئ القانون
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ال يوجد

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثالث

Module Description                                                 وصف المقرر

يتنــاول مقــرر المدخــل لدراســة العلوم 
القانونية دراســة األساسين اللذين يقوم 
عليهمــا التنظيم القانونــي وهما نظرية 
القانــون) الجــزء األول (ونظريــة الحــق 
(الجزء الثاني). يهتم الجزء األول بتحليل 
القاعــدة القانونية. ويهتــم الجزء الثاني 
ببيــان الحقــوق التــي يتولــى القانون 

تنظيمها.

The Course of the Introduction to the 
study of the legal Sciences addresses 
the study of the two bases on which 
the legal regulation is based that are 
the theory of law (Part one) and the 
theory of right (Part Two). Part one is 
interested in analyzing the legal rule 
and Part Two is interested in showing 
the rights regulated by the law.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

 .To provide the legal knowledge (1)١) تقديم المعارف القانونية.

٢) إعطاء الطالب المبتدئ أصول المعارف 
القانونية.

(2) To give the beginner the funda-
mentals of the legal knowledge.

على  والقدرة  التأمل  ملكة  ٣)تنمية 
االستنباط.

(3) To develop the ability of medita-
tion and deduction.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

استشعار أهمية القانون وضرورة احترامه

The student is presumed after study-
ing this course to be able to: Sense the 
importance of law and the necessity of 
respecting it.

لبعض  والتحليل  استنباط  على  القدرة 
النصوص القانونية.

-Deduct and analyze some of the legal 
texts.

معرفة كيفية سن القانون في المملكة.
-Know how to enact law in the King-
dom.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

-اِّـدخل لدراسة العلوم القانونية.اسم الكتاب
د. خالد عبد العزيز الرويس ود. رزق مقبول الريساسم اِّـؤلف
مكتبة الشقرياسم الناشر
الطبعة الثالثة ١٤٢٦هـسنة النشر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
تاريخ القانون (١١٢ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١١٢ حققاسم اِّـقرر: تاريخ القانون
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ال يوجد

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثالث

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف باألنظمة االجتماعية والقانونية 
في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم مع 
الغراء  الشريعة  به  جاءت  بما  مقارنتها 
كنظام الحكم ونظام القضاء ونظام الزواج 
األموال  ونظام  والوصية  المواريث  ونظام 
ونظام  واالتفاقات  العقود  ونظام  والملكية 

الجرائم والعقوبات .

Identifying the social and legal sys-
tems in the Arab peninsula before Is-
lam and Comparing them with those 
of Islam such as the government re-
gime, the judicial system, the marriage 
regime, hereditaments and testament 
regime, property and funds regime, 
contract and agreement regime and 
crime and punishment regime

Module Aims                                                          أهداف المقرر

االقتصادية  األوضاع  على  التعرف 
شبه  لسكان  والدينية  واالجتماعية 

الجزيرة العربية قبل اإلسالم .

- To know the economic, social and re-
ligious positions of the population of 
the Arab peninsula before Islam.

شبه  في  القانونية  النظم  على  التعرف 
الجزيرة العربية قبل اإلسالم.

- To know the legal systems in the 
Arab peninsula before Islam.

اإلسالمية  الشريعة  موقف  على  التعرف 
من هذه األوضاع وتلك النظم .

- To know the situation of Islamic law 
in relation to these positions and sys-
tems.

تحديد ما أبقت عليه الشريعة اإلسالمية 
وما ألغته وما هذبته من تلك النظم .

- To specify what is maintained by Is-
lamic law and what is abolished by it 
in addition to what’s made decent as 
to these systems.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

الحياة  بظروف  اإللمام  على  القدرة 
االقتصادية واالجتماعية والدينية لسكان 

شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم .

-Know the circumstances of the eco-
nomic, social and religious life of the 
population of the Arab peninsula be-
fore Islam.

القدرة على فهم النظم القانونية المختلفة 
قبل اإلسالم.

-To understand the different legal sys-
tems before Islam.

الشريعة  موقف  تحديد  على  القدرة 
اإلسالمية من تلك النظم.

-To identify the situation of Islamic 
law in relation to these systems.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

النظم االجتماعية والقانونية َّـ شبه الجزيرة العربية اسم الكتاب
قبل اإلسالم 

د. محمود سالم زناتياسم اِّـؤلف
جامعة اِّـلك سعوداسم الناشر
١٤١٨هـسنة النشر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
المدخل للفقه ا3سالمي (١١٣ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١١٣ حققاسم اِّـقرر: اِّـدخل للفقه اإلسالمي
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ال يوجد

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثالث

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريــف بالشــريعة والفقه اإلســالمي، 
مصادرهــا، ومقارنتــه بالقوانين الوضعية، 
المدارس الفقهيــة المختلفة عبر العصور 
اإلســالمية، أعالم المذاهب اإلســالمية 
والكتــب المعتمــدة. القواعــد الفقهيــة، 
مصادرها أنواعها، التعريف بالملك وأنواعه 

والعقد وتقسيماته.

Identifying Shar’ia and Islamic Juris-
prudence in addition to its sources in 
comparison with the positive laws as 
well as identifying the different doc-
trinal schools throughout the Islamic 
ages, the great figures of the Islamic 
doctrines and accredited books, the 
doctrinal rules, their sources and types 
in addition to identifying the property, 
its types, the contract and its divisions.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

اإلسالمي  والفقه  بالشريعة  التعريف 
والقانون الوضعي والتمييز بينهم.

- To identify Shar’ia, Islamic Juris-
prudence, Positive law and to distin-
guish among them.

التعرف على األدوار التي مر بها التشريع 
اإلسالمي.

- To know the roles which the Islamic 
legislation had.

اإللمام بمصادر التشريع اإلسالمي والمدارس 
الفقهية المختلفة عبر العصور اإلسالمية.

- To know the sources of Islamic leg-
islation and the different doctrinal 
schools throughout the Islamic ages.

معرفة أعالم المذاهب اإلسالمية والكتب 
المعتمدة والقواعد الفقهية.

- To know the great figures of the Is-
lamic doctrines, the accredited books 
and the doctrinal rules.

وتقسيماته  والعقد  الملك  مفهوم  تحديد 
المختلفة.

- To specify and concept of property, 
the contract and its different divisions.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

الشريعة،  أحكام  بين  التمييز  على  القدرة 
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

Distinguish among the provisions of 
Shar’ia, Islamic doctrine and the posi-
tive Law.

بها  مر  التي  األدوار  تحديد  على  القدرة 
التشريع اإلسالمي.

- Specify the roles the Islamic legisla-
tion had.

المذاهب  أعالم  فهم  على  القدرة 
والقواعد  المعتمدة  والكتب  اإلسالمية 

الفقهية.

- Understand the great figures of Is-
lamic doctrines, accredited books and 
the doctrinal rules.

والعقد  الملك  مفهوم  تحديد  على  القدرة 
وتقسيماته المختلفة.

To specify the concept of property, the 
contract and its different divisions

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

اِّـدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ونظرياته العامة : اسم الكتاب
النشأة- التطور- اِّـعاصرة.

د. الشرنباصي، د. رمضان علي السيداسم اِّـؤلف
دار اِّـعارفاسم الناشر
٢٠٠٢مسنة النشر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
النظرية العامة ل:لتزامات(١) (١١٤ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١١٤ حققاسم اِّـقرر: النطرية العامة لإللتزامات (١)
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الرابع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بماهية االلتزام وأسباب نشوءه، 
أنواع العقــود وكيفية إبرامهــا وتنفيذها، 
تفسير العقود وصياغتها، وأسباب بطالن 

العقود وزوالها.

Identifying what the obligation is and 
the reasons for its creation, the types 
of contracts, how they are concluded 
and performed, the interpretation and 
drafting of contracts, the causes of 
nullity and termination of contracts.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

أ. معرفة ماهية االلتــزام ومصادره اإلرادية 
(العقد واإلرادة المنفردة).

A- A.To know what the obligation is 
and its voluntary sources (the contract 
and unilateral will).

ب. معرفــة أنــواع العقــود وتقســيماتها 
المختلفة. 

B- B.To know the types of contracts 
and their different divisions.

ج. معرفــة الصياغــة القانونيــة للعقــود 
وصورها وفقا للفقه اإلســالمي والقوانين 

الوضعية.

C- C.To know the legal drafting of 
contracts and their forms according 
to the Islamic doctrine and the posi-
tive laws.

د. معرفــة أساســيات تفســير وتكييــف 
العقــود القانونية والمبــادئ التي تحكم 

آثارها وطرق زوالها وانقضائها.

D- D.To know the basics of interpret-
ing and characterizing the legal con-
tracts as well as the principles govern-
ing their effects and the methods of 
their termination.

هـ. التصرف القانوني باإلرادة المنفردة.
E- The legal disposal with the unilat-
eral will.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القــدرة علــى التمييز بين أنــواع العقود 
وكيفية إبرامها وتنفيذها.

To distinguish among the types of con-
tracts and how to conclude and per-
form them.

.To interpret the contracts -القدرة على تفسير العقود.

.To prepare the contracts -القدرة على صياغة العقود.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

النظرية العامة للعقود َّـ الفقه اإلسالمي والقانوناسم الكتاب
د. بهاء الدين العاليلياسم اِّـؤلف
دار الشوافاسم الناشر
٢٠٠٥مسنة النشر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الدولي العام(١) (١٣٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١٣٥ حققاسم اِّـقرر: القانون الدولي العام ١
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الرابع

Module Description                                                 وصف المقرر

أوال: التعريف بالقانون الدولي العام
ثانيا: مصادر القانون الدولي العام:

١- المعاهدات الدولية 
٢- العرف الدولي

٣- المصادر األخرى 
ثالثاً: تطبيق القاعدة القانونية الدولية:
١- تفسير القاعدة القانونية الدولية

٢- العالقــة بين القانون الدولي العام 
والقانون الداخلي

٣- المسئولية الدولية 
رابعا: النظرية العامة للمنظمات الدولية

خامساً: اإلطار العام للقانون الدبلوماسي 
والقنصلي

First, the definition of public interna-
tional law
Second, sources of public internation-
al law:

1 - International treaties
2 - International custom
3 - Other sources

Third, the application of international 
legal base:

1 - Explain the legal basis of inter-
national

2 - The relationship between public 
international law and domestic 
law

3 - The international responsibility
Fourth: the general theory of interna-
tional organizations
Fifth: The general framework of dip-
lomatic and consular law
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

Module Aims                                                          أهداف المقرر

- التعرف علــى مصادر القانــون الدولي 
العام والــدور الذي يلعبــه كل مصدر في 

تكوين قواعد هذا القانون.

- Identify the sources of public inter-
national law and the role played by 
each source in the composition of the 
rules of this law.

- معرفة اِّـشــكالت العمليــة التي يثها 
تطبيق قواعد القانون الدولي العام سواء 

على اِّـستوى الدولي أو الداخلي.

- Knowledge of the practical problems 
raised by the application of the rules 
of public international law, both at the 
international or domestic.

- التعرف على شروط وآثار اِّـسئولية الدولية 
ودعوى الحماية الدبلوماسية.

Identify the conditions and the effects 
of international responsibility and 
diplomatic protection claim.

- معرفة أنواع اِّـنظمــات الدولية وحدود 
ما تتمتع به من شــخصية قانونية دولية 

أو داخلية.

Know the types of international orga-
nizations and within their legal per-
sonality of international or internal.

القانونيــة  الجوانــب  علــى  التعــرف  ـ 
للعالقات الدبلوماسية والقنصلية.

Identify the legal aspects of the diplo-
matic and consular relations.

- التعرف علــى مصادر القانــون الدولي 
العــام والدور الــذي يلعبــه كل مصدر َّـ 

تكوين قواعد هذا القانون.

- Identify the sources of public inter-
national law and the role played by 
each source in the composition of the 
rules of this law.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- يحــدد القواعد القانونية الدولية واجبة 
التطبيق على نزاع دولي معين.

Determine the international legal 
norms applicable to a particular in-
ternational conflict.

الدوليــة  القانونيــة  القواعــد  يفســر   -
ويطوعها لصالح وجهة النظر التي يتبناها.

Explains the international legal norms and 
Anneal it in favor of the view espoused.

- يحلل أســباب تحمل أشخاص القانون 
الدولي للمسئولية الدولية.

Analyzes the reasons people take the in-
ternational law of international respon-
sibility.

- يفــرق بين أنــواع المنظمــات الدولية 
المختلفة.

Differentiate between the types of vari-
ous international organizations.

- يطبــق القواعد القانونيــة الدولية على 
المنازعات الدولية.

Apply the international legal rules on in-
ternational disputes.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون الدولي 
٢٠٠٥مدار النهضة العربيةد. إبراهيم محمد العنانيالعام

العالقات 
الدبلوماسية 

للمملكة العربية 
السعودية

د. محمد عمر آل 
مدني

معهد الدراسات 
الدبلوماسية بوزارة 
الخارجية – اِّـملكة 
العربية السعودية

١٤٠١ هـ.

مقدمة لدراسة 
٢٠٠٢مدار النهضة العربيةد. صالح الدين عامرالقانون الدولي العام



16

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الدستوري(١٣٦ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١٣٦ حققاسم اِّـقرر: القانون الدستوري
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الرابع

Module Description                                                 وصف المقرر

بيان المبادئ العامة للقانون الدســتوري، 
مفهوم الدولة، النظرية العامة للدســاتير، 
الرقابة على دســتورية القوانين، األنظمة 
األساســية في المملكة، النظام األساسي 
في  الدســتورية  المؤسســات  للحكــم، 
المملكــة، نظــام مجلس الشــورى، نظام 

مجلس الوزراء، نظام هيئة البيعة.

Showing the general principles of the 
constitutional law, the concept of the 
state, the general theory of constitu-
tions, monitoring the constitutionality 
of laws, the statutes in the Kingdom, 
the statute of government, the consti-
tutional institutions in the Kingdom, 
Regime of the Shura Council, the re-
gime of the Council of ministers and 
the regime of the bai’a authority.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التعرف على مبادئ  القانون الدســتوري، 
النظام  فــي  الدســتورية  والمؤسســات 

السعودي وتحديد العالقة بينها.

- To know the principles of the con-
stitutional law, the constitutional in-
stitutions in the Saudi regime and to 
specify the relation among them.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

قضايــا  فــي  القانونيــة  االستشــارات 
المؤسسات الدســتورية واألنظمة بصفة 

عامة.

- Give legal advice in the cases of the 
constitutional institutions and regimes 
in general.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

النظام السياسي 
والدستوري 

للمملكة العربية 
السعودية

دار الخريجي للنشر ابن باز أحمد عبد اهللا
١٤١٩هـوالتوزيع، والرياض

النظام الدستوري َّـ 
اِّـملكة ب الشريعة  
اإلسالمية والقانون 

اِّـقارن

عبد الرحمن بن عبد 
العزيز الشلهوب

كلية اِّـلك فهد 
١٤١٨هـاألمنية

تطور القانون 
١٤٢٨ هـمركز البحوثمحمد أرزقي نسيبالدستوري السعودي
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
أحكام ا�سرة (١١٧ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١١٧ حققاسم اِّـقرر: أحكام األسرة
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ١١٣ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الرابع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريــف بالزواج وبيــان أهدافه وحكمه، 
أحــكام الخطبــة، أركان العقد وشــروطه 
وموانعــه، أحــكام الواليــة فــي الــزواج 
وآثارها عليه،  والشــروط المقترنة بالعقد 
الحقوق الزوجية لكل من طرفيه، الحضانة 
وأحكامهــا، الطــالق والفســخ، والتفريق 

بالخلع وبااليالء واللعان والظهار.

Identifying marriage and showing its 
aims and provision, the provisions on 
the engagement, the elements of the 
contract, its conditions, its impedi-
ments, the provisions on tutorship in 
marriage, the conditions coupled with 
the contract and their effect on it, the 
conjugal rights for each party, cus-
tody and its provisions, divorce and 
recession, separation by Kholch, ila, 
Lu’an and Zihar.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفــة أحــكام العالقــات األســرية في 
اإلسالم.

TTo know the provisions on the family 
relations in Islam.

معرفة أحكام في عقد الزواج وبيان أركانه 
وشروطه وموانعه

TTo know the provisions on the mar-
riage contract and to show its ele-
ments, conditions and impediments.

معرفة الحقوق الزوجية للطرفين
TTo know the conjugal rights of the 
two parties.

معرفــة كيفية انقضاء ذلك العقد بالطالق 
من قبل الزوج والفســخ مــن قبل الحاكم 

الشرعي.

-To know how to terminate this con-
tract through divorce by the husband 
and the recession by the religious 
judge.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة على اإللمام باألحكام الشرعية في 
مجال األحوال الشخصية.

Know the religious provisions in the 
field of personal status.

القــدرة علــى فهــم العالقــات الزوجية 
وأحكامها.

Understand the conjugal relations 
and their provisions

القــدرة على إبــداء الــرأي القانوني في 
مجال األحوال الشخصية.

Give the legal opinion in the field of 
personal status.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

الشيخ محمد أبو فقه األسرة
١٩٤٨مدار النهضة العربيةزهرة

األحوال الشخصية َّـ 
مكتبة الفالح – د. أحمد الغندورالتشريع اإلسالمي

١٩٨٢مالكويت
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون ا3داري (١) (١٣٨ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ١٣٨ حققاسم اِّـقرر: القانون اإلداري١
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربيةاِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الرابع

Module Description                                                 وصف المقرر

خصائــص  اإلداري،  بالقانــون  التعريــف 
القانــون اإلداري، عالقــة القانون اإلداري 
بالقوانين األخــرى وعلــم اإلدارة العامة، 
معيــار القانون  مصادر القانــون اإلداري، 
المركزيــة  اإلداري،  التنظيــم  اإلداري، 
فــي  اإلداري  التنظيــم  والالمركزيــة، 
المملكــة، الســلطات المركزيــة، نظــام 
البلديــات والقــرى فــي المملكــة، نظام 
العامــة  الســلطة  امتيــازات  المناطــق، 
:الســلطة التقديريــة التنفيذ المباشــر.، 

الضبط اإلداري، الموظف العام.

Identifying the administrative law, the 
characteristics of the administrative 
law, the relation between the admin-
istrative law and the other laws and 
public administration, the sources of 
the administrative law, standard of 
the administrative law, the adminis-
trative regulation, centralization and 
decentralization, the administrative 
regulation in the Kingdom, the central 
authorities, the regime of municipali-
ties and villages in the Kingdom. The 
regime of zones, the privileges of the 
public authorities: the discretionary 
power, the direct execution, the ad-
ministrative policing, the public agent. 

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التعريف بالقانون اإلداري والمبادئ العامة  
التي تحكمه، وتطبيقاته في المملكة. 

Identifying the administrative law 
and the general principles govern-
ing it as well as its applications in the 
Kingdom.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

االستشارات القانونية في مجال التنظيم 
اإلداري ومعرفــة القواعــد واألنظمة التي 

تحكم اإلدارة العامة السعودية

Give legal advice in the area of the ad-
ministrative regulation and to know 
the laws and regulations that govern 
the Saudi Public administration.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون اإلداري 
مركز البحوث جامعة خليل هيكلالسعودي

١٤١٥هـاِّـلك سعود

القانون اإلداري 
١٤٠٨هـجامعة اِّـلك سعودأنور رسالن السعودي

١٩٨٠ممنشأة اِّـعارفسليمان الطماويالقانون اإلداري
الوجيز َّـ القانون 

اإلداري
الشنطاوي، علي 

٢٠٠٣مدار وائل خطار
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
نظام الزكاة والضرائب (٢٣١ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٣١ حققاسم اِّـقرر: نظام الزكاة والضرائب
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

١١٣ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الخامس

Module Description                                                 وصف المقرر

القواعد التــي تحكم مالية الدولة، أحكام 
الــزكاة، الضرائب، طرق تقديــر الضريبة، 
الوعــاء الضريبــي، الرســوم، الميزانيــة 
العامة، القرض العام، المنازعات الضريبية. 
اللجــان الجمركية والضريبية، تشــكيلها 

اختصاصاها، طرق الطعن في قراراتها .

The rules that govern the finance 
of the state, the provisions of Zakat, 
taxation, methods of assessing tax, tax 
base, fees, public budget, public Loan, 
tax disputes, customs and tax com-
mittees, their constitution and juris-
diction , methods of challenging their 
decisions. 

Module Aims                                                          أهداف المقرر

تحديد القواعد التي تحكم مالية الدولة 
،و بيان مصــادر تمويل خزينــة الدولة ،و 

قواعد الجباية

Specifying the rules that govern the 
finance of the state and showing the 
sources of financing the treasury and 
the tax rules

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

تقديــم االستشــارات القانونية في مواد 
بيت المال وطرق تقديرها وجبايتها 

- Give legal advice as to the Articles 
of the treasury and the methods of as-
sessing and obtaining these sources.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون اِّـالي 
١٩٩٠مدار الفكر اللبناني سلوم حس والضريبي 

نظام الزكاة 
والضرائب َّـ 

اِّـملكة  
١٩٨٣مدار العلوم محمود عاطف البنا 

دراسة مقارنة 
َّـ اِّـوارد اِّـالية 

اإلسالمية 
والضرائب 

اِّـعاصرة مع أحكام 
تطبيقات الزكاة 
والضرائب َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية

 العرباوي، حس
١٩٧٦ممطبعة اِّـليجيمحمد 
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
النظرية العامة ل:لتزامات (٢) (٢١٢ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢١٢ حققاسم اِّـقرر: النظرية العامة لإللتزامات (٢)
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

١١٤ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الخامس

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بأحــكام العمل غير المشــروع، 
اإلثــراء بــال ســبب، أنــواع االلتزامات 
لاللتزامات  العينــي  التنفيذ  القانونيــة، 
القانونيــة، طرق التنفيــذ بمقابل أوصاف 
القانونيــة،  االلتزامــات  االلتزام،انتقــال 

وطرق انقضاءها.

Identifying the provisions on the il-
legal act, unjust enrichment, types of 
legal obligations, specific performance 
of the legal obligations, methods of 
performance against the specifica-
tions of the obligation, the transfer of 
the legal obligations and the method 
of their termination.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفة أحكام العمل غير المشروع واإلثراء 
بال سبب.

-To know the provisions on the illegal 
act and the unjust enrichment.

معرفة أنواع االلتزامات القانونية 
-To know the types of the legal obliga-
tions.

معرفة طرق تنفيذ االلتزامات القانونية
-. To know the methods of execution 
the legal obligations.

معرفة طرق انتقال الحقوق وااللتزامات
-. To know the methods of transfer-
ring the rights and obligations

معرفة طرق انقضاء االلتزامات القانونية 
To know the methods of the termina-
tion of the legal obligations

معرفة الوسائل القانونية المتعلقة بحماية 
االلتزامات القانونية 

-To know the legal means related to 
the protection of the legal obligations.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة على معرفة أحكام الفعل الضار
Know the provisions on the harmful 
act.

القدرة على تحديد أحكام الفعل النافع
 Specify the provisions on the useful-

.act

القــدرة علــى معرفــة أنــواع االلتزامات 
القانونية، وطرق تنفيذها. 

Know the types of the legal obliga--
 tions and the methods of performing

.them

القدرة على معرفة طرق انقضاء االلتزامات 
القانونية

 Know the methods of the termination-
.of the legal obligations

القدرة علــى معرفة  الوســائل القانونية 
المتعلقة بحماية االلتزامات القانونية.

 Know the legal means related to the-
protection of the legal obligations

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

 أحكام االلتزام ب
١٩٧٠مدار الفكر العربيد. طلبة وهبةالشريعة والقانون

دار الثقافة للنشر د. مصطفى الزرقاالفعل الضار
١٩٩٤موالطباعة
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون ا3داري (٢) (٢٣٣ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٣٣ حققاسم اِّـقرر: القانون اإلداري (٢)
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

١٣٨ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الخامس

Module Description                                                 وصف المقرر

اإلداري:القرارات  للنشاط  العامة  النظرية 
،أنــواع  اإلداري  القــرار  أركان   ، اإلداريــة 
القرارات اإلدارية ،نفاذ القرار اإلداري،نهاية 
القرارات اإلدارية التعريف بالعقود اإلدارية 
،معيار العقد اإلداري ، أركان العقد اإلداري، 
أنواع العقــود اإلدارية، أحكام المنافســة 
العامــة المنافســة المحــدودة، التأميــن 
المباشــر، آثــار العقد اإلداري :ســلطات 

اإلدارة ،حقوق المتعاقد .

The general theory of the administra-
tive activity: administrative decisions, 
the elements of the administrative 
decision, types of administrative de-
cisions, enforceability of the adminis-
trative decision, the end of the admin-
istrative decisions, identification of the 
administrative contracts, standard of 
the administrative contract, the ele-
ments of the administrative contract, 
types of administrative contracts, the 
provisions of public competition, lim-
ited competition, direct insurance, the 
effects of the administrative contract :
Powers of administration, the con-
tractor’s rights.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

بيان أنشــطة اإلدارة العامة ووسائلها في 
تحقيق النفع العام

Showing the activities of public ad-
ministration and its means of achiev-
ing the public benefit.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

االستشارات القانونية في مجال النشاط 
اإلداري، وتحديــد وســائل اإلدارة ومدى 

مشروعيتها

Give legal advice in the field of the ad-
ministrative activity and specify the 
means of management and how legal 
they are.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القرارات اإلدارية 
٢٠٠٣ممعهد اإلدارة العامةفؤاد عبد الكريم َّـ اِّـملكة 

القانون اإلداري 
١٤١٥هـجامعة اِّـلك سعودخليل هيكلالسعودي 

القانون اإلداري 
١٤٠٨هـمعهد اإلدارة العامةأنور رسالن السعودي

١٩٨٠ممنشأة اِّـعارف سليمان الطماويالقانون اإلداري 
العقود اإلدارية  
على ضوء نظام 
تأم مشيات 
الحكومة َّـ اِّـملكة

دار العلوم للطباعة عاطف البنا 
١٩٨٤موالنشر، الرياض

القواعد اِّـنظمة 
للعقود اإلدارية 
وتطبيقاتها َّـ 

اِّـملكة.

الوهيبي عبد اهللا 
بن حمد

دار العلوم للطباعة 
١٤٢٤هـوالنشر، الرياض



28

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون المرافعات (٢١٤ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢١٤ حققاسم اِّـقرر: قانون اِّـرافعات
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الخامس

Module Description                                                 وصف المقرر

نظريــة الدعــوى، إجــراءات التقاضــي، 
اإلحــكام القضائيــة وطرق الطعــن فيها، 

وتنفيذها.

The theory of the action, the proce-
dure of litigation, judicial decisions 
and the methods of challenging them 
and their execution.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

القــدرة علــى بنــاء منهجيــة للتحليــل 
الموضوعي القانوني .

Ability to build a methodology of the 
legal substantive analysis.

معرفــة إجــراءات المرافعــات المدنيــة 
ومبادئها وحقوق المتقاضين وواجباتهم .

-Knowing the elements of the judicial 
decision and the methods of challenge 
as well as their procedure.

معرفــة عناصــر الحكم القضائــي وطرق 
الطعن وإجراءاتها .

-Knowing the elements of the judicial 
decision and the methods of challenge 
as well as their procedure.

التعــرف على إجــراءات تنفيــذ اإلحكام 
القضائية.

- Knowing the procedure of executing 
the judicial decisions.
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مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

حقــوق  علــى  التعــرف  علــى  القــدرة 
المتقاضين أمام المحاكم.

- Know the rights of litigants before 
the courts.

القدرة على التعليق على األحكام القضائية
- Commentate on the judicial deci-
sions.

القــدرة علــى صياغــة صحــف الدعاوى 
والمذكــرات القانونية واألحكام القضائية 

واللوائح االعتراضية .

- Prepare the declarations and legal 
briefs as well as the judicial decisions 
and the objection regulations.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

نظرية الخصومة 
١٤٢٣هـجامعة اِّـلك سعودد. بندر الشمريالقضائية

إجراءات التقاضي 
والتنفيذ َّـ 

الفقه اإلسالمي 
واألنظمة الوضعية

د. محمود محمد 
١٩٨١م جامعة اِّـلك سعودهاشم
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مختصر توصيف مقرر
القانون الجزائي العام (٢٤٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٤٥ حققاسم اِّـقرر: القانون الجزائي العام
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الخامس

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالقانون الجزائي، نطاق انطباقه 
في الزمان والمكان واألشخاص، التعريف 
بالجريمة ،و تقسيماتها وأركانها، الشروع 
الجنائيــة   والمســاهمة  الجريمــة  فــي 
وصورهــا، موانــع المســئولية وأســباب 
وخصائصها  بالعقوبــة  التعريف  اإلباحــة، 
وأهدافها وأنواعها. أسباب تعليق العقوبة 

وتقادمها   

Identifying the criminal law, the scope 
of its application as to time, place and 
persons, Identifying Crime, its classi-
fications and elements, the attempted 
crime, the criminal participation and 
its forms, absence of responsibil-
ity, causes of justification, identifying 
punishment, its characteristics, objec-
tives and types, suspension of the pun-
ishment and its prescription.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

يجــب أن يتعــرف الطالب علــى مفهوم 
التجريــم  ومنهــج   والعقوبــة  الجريمــة 
والعقــاب في الشــريعة وقواعــد تطبيق 
الجريمــة  وعناصــر  العقوبــات  قانــون 

والمسئولية الجنائية وأسباب اإلباحة.

The student must recognize the con-
cept of crime and punishment, the 
method of criminalization and pun-
ishment in Shar’ia, the rules of apply-
ing the penal code, the elements of the 
crime, the criminal responsibility and 
the causes of justification.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- معرفة مفهوم الجريمة والعقوبة
- Know the concept of crime and 
punishment.
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- معرفة أقسام الجرائم والعقوبات
- Know the classifications of 
crimes and punishments.

- معرفــة المبادئ التي تحكــم تطبيق القاعدة 
الجنائية الموضوعية من حيث المكان والزمان

- Know the principles that govern 
the application of the substantive 
criminal rule as to time and place.

- التعرف على األركان المادية والمعنوية للجريمة
- Know the material and mental 
elements of the crime.

- التعرف على عناصر المسئولية الجنائية
- Know the elements of the Crim-
inal responsibility.

- معرفة أسباب اإلباحة وموانع المسئولية الجنائية.
- Know the causes of justification and 
the causes of non- responsibility.

- معرفــة آليات تطبيق القواعــد الجنائية ذات 
الصلة على بعض الحاالت االفتراضية

- Know the mechanisms of apply-
ing the criminal rules connected 
with some hypothetical cases.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

األحكام العامة للنظام 
الجزائي

أ.د/ عبد الفتاح 
الصيفي، 

عمادة شئون 
اِّـكتبات، جامعة 

اِّـلك سعود، 
١٤١٦هـ

نظرية العقوبة َّـ الفقه 
اإلسالمي وتطبيقاتها َّـ 
اِّـملكة العربية السعودية 

عبد الجبار 
الحفيص 

ط١خوارزم العلم 
٢٠٠٦مللنشر والتوزيع

التشريع الجنائي 
اإلسالمي مقارناً 
بالقانون الوضعي 

عبد القادر 
٢٠٠٦مدار الاث، بوت عودة

النظام الجنائي، أسسه 
العامة، االتجاهات 

العامة اِّـعاصرة َّـ الفقه 
اإلسالمي، الجزء األول

عبد الفتاح 
١٤٠٢هـمعهد اإلدارة العامةخضر

الجريمة، أحكامها العامة َّـ 
االتجاهات اِّـعاصرة َّـ الفقه

عبد الفتاح 
١٤٠٥هـمعهد اإلدارة العامةخضر 
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مختصر توصيف مقرر
القانون التجاري (٢٢٦ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٢٦ حققاسم اِّـقرر: القانون التجاري
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السادس

Module Description                                                 وصف المقرر

تعريف القانون التجاري وتاريخه وتطوره 
ونطاقه تطبيقه ومصادره 

Definition of Commercial law, its his-
tory, development, scope of applica-
tion, its sources, 

تحديد النظام القانوني لألعمال التجارية 
وصفة التاجر وااللتزامات الخاصة بالمهنة 

التجارية

Specification of the legal system of 
the commercial acts, the capacity 
of merchant as well as the obliga-
tions connected with the commercial 
profession

عقد الشركة وأركانه وخصائصه
The contract of the company, its ele-
ments and characteristics 

الشخصية االعتبارية للشركة ونتائجها
Judicial personality of the company 
and its results 

أسباب انقضاء الشركة وأحكام تصفيتها 
Causes of the termination of the 
company and the provisions of its 
liquidation

دراسة ألحكام خاصة بشركات األشخاص 
التوصيــة  وشــركة  التضامــن،  (شــركة 

البسيطة، وشركة المحاصة)

 Study of the provisions of the part-
nerships (general partnership, limited 
partnership, particular partnership) 

دراســة ألحكام خاصة بشــركات األموال 
(شــركة المســاهمة، وشــركة التوصيــة 
المســئولية  ذات  والشــركة  باألســهم 

المحدودة)

Study of the provisions of corpora-
tions (joint stock company limited 
company by shares – limited liability 
company)
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Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفة أنواع األعمال التجارية وما يميزها.
Knowledge of business types and dis-
tinguishes it.

معرفة شروط اكتساب صفة التاجر.
Know the conditions for acquiring 
merchant status.

.Knowledge of the obligations of tradersمعرفة التزامات التجار.

معرفــة أنــواع الشــركات وشــروط عقد 
الشركة وشروط تأسيس كل شركة.

Find out what types of companies 
and the company’s contract terms 
and conditions of the establishment of 
each company.

معرفة أسباب انقضاء الشركات.
Know the reasons for the expiry of the 
companies.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

هــذا المقرر يمكــن الطالب مــن معرفة 
أحكام قانون الشركات من خالل تعريف 
الطالب بالقواعــد القانونية التي تخضع 
لها الشــركات من خــالل معرفــة أنواع 
الشركات المختلفة وكيفية التفرقة بينها 
واألحكام التي تخضع لها كل شــركة ، كما 
انه يمكن الطالب مــن معرفة اإلجراءات 
الالزمة لتأسيس الشركات المختلفة مما 
يكســبه الطابع العملي عند التخرج ، كما 
انه يمكن الطالب مــن معرفة كيفية حل 
المنازعات المتعلقة بالشــركات ويعطيه 
القــدرة على تحليل النصــوص القانونية 
المتعلقــة بالشــركات وكيفيــة صياغــة 

القواعد التي تتعلق بإدارتها ٠

Know the provisions of the company 
law through making the student rec-
ognize the rules of law governing the 
companies through knowing the types 
of the different companies and how to 
distinguish among them and the pro-
visions governing each company.
- Know also the proceedings neces-
sary for incorporating the different 
companies and this makes the student 
acquire the practical character upon 
graduation.
- Know how to resolve the disputes 
connected with the companies.
- Analyze the legal texts related to 
companies and how to draft the rules 
related to their management.

.Know how to analyze the legal text -- معرفة كيفية تحليل النص القانوني ٠
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-  إنماء القدرة على تكوين رأى مســتقل 
في الموضوعات القانونية المطروحة ٠

- Develop the ability to form an inde-
pendent opinion as to the submitted 
legal topics.

- القــدرة على تطبيق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة ٠

- The ability to apply the legal texts to 
the given facts.

كيفية دخول المكتبة القانونية واستخراج 
المراجع المطلوب البحث فيها .

- How to enter the legal library and 
bring out the required references.

.How to prepare a scientific research --كيفية إعداد بحث علمي

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

دار النهضة العربية د٠ سميحة القليوبي الشركات التجارية 
١٩٩٢م- مصر

دار النهضة العربية د ٠ أبو زيد رضوان الشركات التجارية 
- مصر

بدون 
تاريخ
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مختصر توصيف مقرر
أحكام المواريث والوصايا والوقف (٢٢٧ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٢٧ حققاسم اِّـقرر: أحكام اِّـواريث والوصايا والوقف
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية اِّـتطلب السابق للمقرر: ١١٣ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السادس

Module Description                                                 وصف المقرر

أركان الميراث وعناصره وشروطه وموانعه، 
أصحــاب الفــروض، العصبــات الحجب، 
والعول والرد، وذوو األرحام، شروط الوصية، 
وأحكامها، وأحكام الوقف، أنواعه، وشروطه

The elements of inheritance, its condi-
tions and impediments, conditions of 
the testament, its provisions, the pro-
visions on the endowment, its types 
and conditions.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

المتعلقــة  الشــرعية  األحــكام  معرفــة 
بالمواريث.

- Knowing the religious provisions re-
lated to hereditaments.

معرفة أركان الميراث، وعناصره، وموانعه، 
والمستحقون  للتركة.

- Knowing the elements of inheritance 
and its impediments and the people 
deserving the estate.

معرفة أحــكام الوصايا من حيث شــروط 
الوصيــة، وأحكامهــا الشــرعية، والقواعد 

المتعلقة بتنفيذها.

- Knowing the provisions on the testa-
ments as to the conditions of the testa-
ment, its religious provisions and the 
rules related to its performance.

معرفة أحــكام الوقف من حيــث أنواعه، 
وشروطه، وإدارته ، واستبداله.

Knowing the provisions on the endow-
ment as to its types, conditions, man-
agement and replacement.
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مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القــدرة علــى تحديــد أركان الميــراث 
وعناصره وشروطه وموانعه

- Specify the elements of inheritance, 
its conditions and impediments.

القدرة على تحديد المســتحقين للتركة 
من أصحاب الفروض والعصبات

- Specify the persons deserving the es-
tate.

القدرة على فهم شروط الوصية وأحكامها 
الشرعية

- Understand the conditions of the tes-
tament and its religious provisions.

القدرة على معرفة أحكام الوقف من حيث 
أنواعه وشروطه وإدارته واستبداله

- Know the provisions on the endow-
ment as to its types, conditions, man-
agement and replacement.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

أحكام اِّـاث 
والوصية َّـ 
الشريعة 

اإلسالمية 
والقانون الوضعي

د. شرف الدين، 
عبد العظيم عبد 

السالم

الدار الدولية 
لالستثمارات 
االقتصادية

٢٠٠٢م
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مختصر توصيف مقرر
القضاء ا3داري (٢٣٨ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٣٨ حققاسم اِّـقرر: القضاء اإلداري
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

 ١٣٨ حقق – ٢٣٣ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السادس

Module Description                                                 وصف المقرر

مبدأ المشروعية ،أنواع الرقابة على أعمال 
اإلدارة ،موازنة مبدأ المشــروعية ،السلطة 
التقديرية نظرية الضرورة أعمال السيادة، 
،أســس االزدواجيــة ،ناظــر المظالم في 
اإلســالم ، تعريــف بالمنازعــة  اإلدارية، 
،اختصاصات  اإلداريــة  المنازعــة  معيــار 
ديــوان المظالم، أنواع الدعــوى اإلدارية 
بنظرها،دعوى  الديــوان  يختــص  التــي 
،الشــروط  الشــكلية  :الشــروط  اإللغــاء 
الموضوعية .المســؤولية اإلدارية  ،تنفيذ 

األحكام الصادرة ضد اإلدارة .

Principle of legality, types of monitor-
ing the acts of management, balancing 
the principle of legality, discretion-
ary power, the theory of necessity, 
the acts of sovereignty, the basis of 
duality, judge of complaints in Islam, 
identifying the administrative dis-
pute, standard of administrative dis-
pute, competence of Administration 
of Complaints, types of administrative 
action heard by the competent Ad-
ministration, Action for revocation: 
formal conditions, substantive condi-
tions. Administrative liability, execu-
tion of decisions rendered against the 
administration.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

وحــدود  اإلداري  العمــل  ضوابــط  بيــان 
مشــروعيته، اكتســاب مهــارات تحديد 
المنازعة اإلدارية وتحديد الجهة القضائية 
المختصــة بالفصــل فيهــا، واإلجــراءات 

المتبعة في ممارسة الدعوى.

Showing the Criteria of the adminis-
trative work and the limits of its legal-
ity, acquiring the skills of specifying 
the administrative dispute and speci-
fying the competent judicial authority 
to hear it.



38

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

مجــال  فــي  القانونيــة  االستشــارات 
المنازعــات اإلداريــة ،و التأهيــل لتولي 
الفصــل في  المنازعــات اإلدارية أو عضو 
القضائــي  االختصــاص  ذات  اللجــان 

(الجمركية)

- Give legal advice in the field of the 
administrative disputes and to be 
qualified to adjudicate the adminis-
trative disputes or to be a member of 
the judicially competent committee 
(Customs).

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

رقابة القضاء على 
قرارات اإلدارة 

،والية اإللغاء أمام 
ديوان اِّـظالم، 
دراسة مقارنة

فهد بن محمد 
١٩٩٢مدار النهضة العربية الدغيثر 

ديوان اِّـطبوعات أحمد محيواِّـنازعات اإلدارية
١٩٩٠مالجامعية، الجزائر 

دار اِّـطبوعات ماجد الحلو القضاء اإلداري
١٩٨٧مالجامعية  

٢٠٠٣ممنشأة اِّـعارف فودة عبد الكريم الخصومة اإلدارية
الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة 
َّـ اِّـملكة 

٢٠٠٢ممعهد اإلدارة العامة علي شفيق
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الدولي العام(٢) (٢٣٩ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢٣٩ حققاسم اِّـقرر: القانون الدولي العام٢
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

 ١٣٥ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السادس

Module Description                                                 وصف المقرر

المنازعات الدولية: التعريف بالمنازعات 
الدوليــة وأنواعهــا، الطــرق السياســية 
لتســوية المنازعــات الدوليــة، الطــرق 
الدولية،  المنازعــات  لتســوية  القضائية 
الطــرق القســرية لتســوية المنازعــات 

الدولية.
قانــون الدولي للبحار: التعريف بالقانون 
الدولي لبحــار، المياه الداخليــة والبحر 
اإلقليمــي، المنطقــة المجــاورة والجرف 
القــاري والمنطقة االقتصاديــة الخالصة، 

المنطقة الدولية وأعالي البحار.

International disputes: the definition 
and types of international disputes, 
political means to settle international 
disputes, judicial methods to settle 
international disputes, coercive meth-
ods of settling international disputes.
International law of the seas: the defi-
nition of international law to the sea, 
inland waters and territorial sea, the 
surrounding area and the continental 
shelf and exclusive economic zone, the 
area of   international and high seas.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

- التعــرف علــى مفهــوم النــزاع الدولي 
وأنواع المنازعات الدولية.

- Understand the concept of interna-
tional conflict and the types of inter-
national disputes.

- معرفــة الوســائل الســلمية لتســوية 
المنازعات الدولية.

- Knowledge of the means for peaceful 
settlement of international disputes.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

- القــدرة علــى تحديــد كيفية تســوية 
المنازعات الدولية فــي إطار نظام األمن 

الجماعي الدولي.

- The ability to determine how the 
settlement of international disputes in 
the context of international collective 
security system.

- التعرف على مختلف المناطق البحرية 
الدولية.

- Identify the different areas IMO.

ـ معرفة حقوق وواجبات الدولة الساحلية 
في المناطق البحرية المختلفة.

Knowledge of the rights and duties of 
the coastal State in the different mari-
time zones.

- التعرف علــى النظام القانوني للجرائم 
الدولية التي تـُرتكب في البحار.

Identify the legal system of the inter-
national crimes committed at sea.

- يحلــل ويفســر األحــكام الصــادرة عن 
القضاء الدولي الدائم أو المؤقت.

- Analyzes and explains the provisions 
of the international justice permanent 
or temporary.

الســلمية  التســوية  وســيلة  يحــدد   -
المناسبة لحل نزاع دولي معين.

Defines a means of peaceful settlement 
to resolve the international dispute 
given.

- يميز بين المناطق البحرية المختلفة.
Distinguish between the different 
maritime zones.

- يطبق أحــكام القانون الدولــي للبحار 
على المنازعات الدولية البحرية.

- Apply the provisions of internation-
al law of the sea on the international 
maritime disputes.

- يحدد النظام القانوني للجرائم الدولية 
التي تقع في البحار.

Determines the legal regime of inter-
national crimes that fall in the sea.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- التعرف على كيفية تســوية المنازعات 
الدولية من خالل المفاوضات والوســاطة 

والمساعي الحميدة والتوفيق.

Learn how to settle international dis-
putes through negotiations, media-
tion, good offices and conciliation.

- معرفة دور التحكيم الدولي في تســوية 
المنازعات الدولية.

- Knowledge of the role of internation-
al arbitration in settling international 
disputes
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

- التعرف على دور محكمة العدل الدولية 
والمحكمــة الدوليــة لقانــون البحار في 

تسوية المنازعات الدولية.

Understand the role of the Interna-
tional Court of Justice and the Inter-
national Tribunal for the Law of the 
Sea in the settlement of international 
disputes

- معرفة أسلوب إدارة مجلس األمن لنظام 
األمن الجماعي الدولي.

- Knowledge management approach 
of the Security Council for interna-
tional collective security system.

ـ التعــرف على اتســاع مختلف المناطق 
الدولــة  وواجبــات  وحقــوق  البحريــة 

الساحلية على كل واحدة منها.

Identify the breadth of the various 
maritime zones and the rights and du-
ties of the coastal State on each one of 
them.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون الدولي 
للبحار وتطبيقاته 
َّـ اِّـملكة العربية 

السعودية

د. محمد عمر آل 
مدني

معهد الدراسات 
الدبلوماسية بوزارة 
الخارجية – اِّـملكة 
العربية السعودية

٢٠٠٢م

القانون الدولي 
للبحار

د. صالح الدين 
٢٠٠٠مدار النهضة العربيةعامر

القانون الدولي 
العام،

د. إبراهيم محمد 
٢٠٠٥مدار النهضة العربيةالعناني

اِّـحكمة الدولية 
لقانون البحار

د. محمد صافى 
٢٠٠٣مدار النهضة العربيةيوسف

الرقابة القضائية 
على أعمال اإلدارة 

َّـ اِّـملكة 
٢٠٠٢ممعهد اإلدارة العامة علي شفيق
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
المعامالت المدنية (٢١٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٢١٥ حققاسم اِّـقرر: اِّـعامالت اِّـدنية
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

 ١١٤ حقق – ٢١٢ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السادس

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريــف بأحكام عقد البيع، عقد اإليجار، 
وعقد الوكالة.

Identifying the provisions on the sale 
contract, the lease and the contract of 
agency.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفــة أحكام انعقــاد  عقد البيــع وأثاره  
وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

- Knowing the Provisions on the con-
clusion of the sale contract, its effects 
and applications in Saudi Arabia.

معرفة أحكام  انعقاد عقــد اإليجار و أثاره  
وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

- Knowing the provisions on the con-
clusion of the lease, its effects and ap-
plications in Saudi Arabia.

معرفة أحكام انعقــاد عقد الوكالة وأثاره و 
تطبيقاته في المملكة العربية السعودية

- Knowing the provisions on the con-
clusion of the contract of agency, its 
effects and applications in Saudi Ara-
bia.

معرفة كيفية تطبيق المعرفة المكتســبة 
القانونية والشرعية  على القضايا العملية 

المطروحة .

- Knowing how to apply the legal and 
religious acquired knowledge to the 
submitted practical cases.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة علــى التعرف علــى أركان العقود 
وكيفية صياغتها .

- Recognize the elements of contracts 
and how to draft them.

القدرة على التعرف على خصوصية العقود 
في النظام السعودي

- Recognize the peculiarities of con-
tracts in Saudi Arabia.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

العقود اِّـسماة َّـ 
قانون اِّـعامالت 
اِّـدنية اإلماراتي 
و القانون اِّـدني 

األردني

دار الرسالة د. وهبة الزحيلي
٢٠٠٢ مللطباعة والنشر

العقود اِّـسماة َّـ 
الفقه اإلسالمي

د. محمد مصطفى 
١٩٩٩مدار الرسالةالزرقاء



44

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون العمل (٣١١ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣١١ حققاسم اِّـقرر: قانون العمل
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

 ١١٤ حقق – ٢١٢ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السابع

Module Description                                                 وصف المقرر

نظام العمل في ذاته، عقد العمل، وتسوية 
خالفات العمل

The working system in itself, the em-
ployment contract, settlement of labor 
disputes.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

أ. إلمــام الطالــب بالمبــادئ العامة التي 
تحكم نظام العمل وفق ما تقضي به مبادئ 
الشريعة اإلســالمية واألنظمة المستمدة 

منها في المملكة العربية السعودية.

A- Student's knowledge of the gen-
eral principles that govern the work-
ing system according to the principles 
of Shar'ia and the regulations taken 
from it in Saudi Arabia.

ب. معرفــة كيفيــة اســتخالص األحكام 
القانونية من النظام الساري.

B- Knowing how to draw the legal 
principles from the laws in force.

ج. معرفة كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة 
على القضايا العملية المطروحة .

C- Knowing how to apply the acquired 
knowledge to the submitted practical 
cases.

د- االلتصــاق بالقضايا العماليــة ومعرفة 
طبيعتها وأحكامها ومحاولة حلها.

D- Adhering to the labor cases and 
knowing their nature, decisions as 
well as resolving them.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القــدرة على اإللمــام بعدد مــن المبادئ 
العامــة التــي تحكــم قانــون العمل في 

النظام السعودي.

- Know a number of the general prin-
ciples that govern the labor law in the 
Saudi regime.

القدرة على تفسير أحكام عقد العمل.
- Interpret the provisions of the em-
ployment contract.

.Prepare an employment contract -القدرة على صياغة عقود العمل.

القــدرة على فهم وســائل التســوية في 
مجال منازعات العمل.

- Understand the means of settlement 
in the area of labor disputes.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

عقد العمل َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية.

د. طلبة وهبة 
١٩٨٢مدار النهضة العربيةخطاب

الوسيط َّـ شرح 
نظامي العمل 
والتأمينات 

االجتماعية َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية.

١٤١٥هـجامعة اِّـلك سعودد. السيد عيد نايل
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
أحكام الملكية (٣١٢ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣١٢ حققاسم اِّـقرر: أحكام اِّـلكية
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية  اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السابع

Module Description                                                 وصف المقرر

تعريف الحق العينــي األصلي، خصائص 
الحقوق العينية األصلية، الحق في التملك 
وشــروطه وقيوده، أنواع الملكية الشائعة 
وملكية الشقق والطبقات، قسمة الملكية 
الشــائعة، االلتصاق واالستيالء،الشــفعة، 
والحيــازة الحقــوق المتفرعــة عــن حق 

الملكية.

Definition of the principal real right, 
the characteristics of the principal 
real rights, right to ownership,. Its 
conditions and restrictions, types 
of common property, ownership of 
apartments, division of the common 
property, appropriation, preemptive 
right, possession and the rights arising 
from the property right.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

أ. معرفة الحقوق العينية األصلية وأسباب 
اكتسابها.

A- Knowing the original real rights 
and the reasons of acquiring them.

ب. معرفــة األنظمة الســعودية المنظمة 
للملكية واألموال 

B- Knowing the Saudi laws that regu-
late the property and funds.

ج. معرفــة كيفيــة اســتخالص األحــكام 
القانونية من النظام الساري.

C- Knowing how to draw the legal 
principles from the law in force.

د. معرفة كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة 
علــى القضايا العمليــة المتعلقة بالملكية 

العقارية .

D- Knowing how to apply the acquired 
knowledge to the practical cases relat-
ed to the real estate property.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة على التعرف على الحقوق العينية 
األصلية وخصائصها.

- Recognize the original real rights 
and their characteristics.

القدرة على التعرف على أسباب اكتسابها 
في النظام السعودي والمقارن .

- Recognize the reasons of acquiring 
them in the comparative Saudi re-
gime.

القدرة على  التعرف على قواعد وإجراءات 
التسجيل العيني العقاري في المملكة.

- Recognize the rules and procedure 
of the real estate registration in the 
Kingdom.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

مطبوعات جامعة د. غنى حسون طهحق اِّـلكية
١٩٩٥مالكويت

الوسيط َّـ شرح 
القانون اِّـدني-
الجزء الثامن

د. عبد الرزاق 
السنهوري

دار إحياء الاث- 
١٩٩٧مبوت
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
العقود التجارية وعمليات البنوك (٣٢٣ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣٢٣ حققاسم اِّـقرر: العقود التجارية وعمليات البنوك
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ٢٢٦ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السابع

Module Description                                                 وصف المقرر

التفرقة بين العقود التجارية والعقود غير 
التجارية، وبيان نتيجة ذلك، وبيان النظام 
القانونــي الحاكم لاللتزامــات التجارية 
في تلك العقود، وتبيان العالقة القانونية 
التي تحكم العمليات المصرفية المرتبطة 
بأنواع الحسابات المختلفة و االعتمادات 
المنتجــات  مــن  وغيرهــا  المســتندية 
المصرفيــة التي تحكم مــن خالل عقود 

خاصة بها.

Distinction between the commercial 
contracts and noncommercial con-
tracts and showing the result thereof, 
showing the legal system which gov-
erns the commercial obligations in 
these contracts, showing the legal re-
lation which governs the banking op-
erations connected with the different 
types of accounts and documentary 
credit as well as the other banking 
products which are governed by their 
special contracts:

Module Aims                                                          أهداف المقرر

القدرة على التعرف على العقود التجارية 
وما يميزها.

The ability to recognize commer-
cial contracts and what distinguishes 
them.

القــدرة على فهــم عمليــات البنوك في 
النظام السعودي والمقارن .

Ability to understand the operations 
of banks in the Saudi regime and 
Comparative Law.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

هــذا المقرر يمكــن الطالب مــن معرفة 
أحكام العقــود التجارية وعمليات البنوك 
مــن خــالل تعريــف الطالــب بالقواعد 
القانونيــة التــي تخضع لها هــذه العقود 
وكيفيــة التفرقــة بينهــا. كما أنــه يمكن 
الطالب من معرفة كيفية حل المنازعات 

المتعلقة بتلك العقود وتلك العمليات.

- This course enables the student to 
know the provisions of contracts and 
commercial bank operations through 
the definition of student legal rules 
governing these contracts and how 
to distinguish between them. It also 
enables the student to know how to 
resolve disputes relating to those con-
tracts and those operations.

.Prepare the scientific research -كيفية إعداد بحث علمي

كيفية دخول المكتبة القانونية واستخراج 
المراجع المطلوب البحث فيها ٠

- Know how to enter the legal library 
and obtain the required references.

القــدرة على تطبيق النصــوص القانونية 
على الوقائع المطروحة ٠

- Apply the legal texts to the submitted 
facts.

.Analyze the legal textمعرفة كيفية تحليل النص القانوني 

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

العقود التجارية 
وعمليات 

البنوك َّـ النظام 
السعودي

مطابع جامعة اِّـلك د . محمد الج
سعود 

ط٥
١٤٢٧هـ

العقود التجارية 
وعمليات البنوك

د . عبد الرحمن 
٢٠٠٨ممكتبة الشقى قرمان 



50

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الجزائي الخاص (٣٤٤ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣٤٤ حققاسم اِّـقرر: القانون الجزائي الخاص
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ٢٤٥ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السابع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالقانون الجزائي الخاص، صورة 
ألحدى جرائم الحدود، صورة ألحدى جرائم 
القصاص والديات، جريمة الرشوة أركانها 
وعقوبتهــا والجرائــم الملحة بهــا، جرائم 
التزييــف والتزوير والجرائم المتعلقة  بها، 
جرائم تقليد األختــام والعالمات، جرائم 
تزوير المحررات وأركانها وصورها، جرائم 
اختالس األموال العامة، جرائم المخدرات 
والمعلوماتية والشيك، والظروف المشددة 
أو المخففــة وموانع العقــاب لكل جريمة 
،سياســة  والتعزيــر  التجريــم  .سياســة 

العقاب التعزيري .

Identifying the special criminal law, the 
form of one of Hodoud, the form of one 
of the Kasas and Dia, bribery crime, its 
elements, punishment and its relevant 
crimes, counterfeit and forgery crimes 
and their relevant crimes, crimes of 
falsifying stamps and marks, crimes of 
forging documents, their elements and 
types, crimes of embezzlement of pub-
lic funds, crimes of drugs, computer 
crimes and cheque crimes, the aggra-
vated or mitigating circumstances and 
the exoneration of punishment of each 
crime, the policy of criminalization and 
Tazir, the policy of Tazir punishment

Module Aims                                                          أهداف المقرر

١- معرفــة مفهــوم وأنــواع الجرائــم في 
الشريعة اإلسالمية

1-Knowing the concept and types of 
crimes in Shar'ia.

٢- القــدرة علــى تحليــل منهــج المنظم 
السعودي في التجريم.

2-The ability to analyze the methodol-
ogy of the Saudi regulator as to crimi-
nalization.

٣- معرفــة أقســام الجرائــم التعزيريــة 
المنظمة

3-Knowing the classification of the 
regulated crimes of tazir.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

٤- القــدرة علــى تحليــل أركان وأحــكام 
المسئولية الجنائية لعدد من الجرائم.

4-The ability to analyze the elements 
and the provisions of the criminal re-
sponsibility of a number of crimes.

٥- تطبيــق القواعد القانونية المكتســبة 
على عدد من القضايا االفتراضية.

5-Applying the acquired rules of law 
to a number of hypothetical cases.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- معرفــة أقســام الجرائــم فــي الفقــه 
اإلسالمي.

- Know the divisions of crimes in Is-
lamic Doctrine.

- معرفة منهج المنظم السعودي في مجال 
التجريم عامة.

- Know the methodology of the Saudi 
regulator in the area of criminaliza-
tion in general.

- معرفة أركان وأحكام المسئولية الجنائية 
لعدد من الجرائم الشرعية والمنظمة.

- Know the elements and the provisions of 
the criminal responsibility of a number of 
the organized and religious crimes.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

جرائم التعزير اِّـنظمة َّـ 
اِّـملكة العربية السعودية 

فتوح 
الشاذلي 

عمادة شؤون 
اِّـكتبات، جامعة 

اِّـلك سعود
١٤١٥هـ

جرائم التزوير والرشوة َّـ أنظمة 
اِّـملكة العربية السعودية

عبد الفتاح 
١٩٩٠مط٢ الرياض خضر 

الجرائم الواقعة على 
األشخاص واألموال والنظام 

الجنائي السعودي 

عبد الجبار 
الحفيص 

ط١ مكتبة 
٢٠٠٦مالشقري   

الجرائم اِّـاسة بنزاهة الوظيفة 
والثقة العامة َّـ النظام الجزائي 

السعودي مقارناً بالقانون 
اِّـصري، ج١، جرائم الرشوة

د. مرعي، 
أحمد لطفي 

السيد

دار النهضة 
٢٠٠٨مالعربية
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون البحري (٣٢٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣٢٥ حققاسم اِّـقرر: القانون البحري
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ٢٢٦ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي السابع

Module Description                                                 وصف المقرر

يهدف هــذا المقرر إلــى تمكين الطالب 
مــن معرفة القواعد القانونية التي تخضع 
لها الســفينة وأشخاص المالحة البحرية 
وعلى رأســهم ربــان الســفينة, والنظام 
القانوني الذي يحكــم المالحة البحرية 
التجارية  والعقــود  المســاعدة  والمالحة 
البحرية والحوادث البحرية والخســارات 
المشــتركة والتأميــن البحــري في ضوء 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أنظمــة 
والمعاهــدات البحريــة الدولية واألنظمة 

القانونية المقارنة.

This course aims at enabling the stu-
dent to know the rules of law govern-
ing the ship, the persons of the sea 
navigation including the captain of 
the ship and the legal system govern-
ing the sea navigation and auxiliary 
navigation as well as the maritime 
commercial contracts and the marine 
accidents in addition to the mutual 
losses and the maritime insurance in 
the light of the regimes of Saudi Ara-
bia in addition to the international 
maritime treaties and the compared 
legal systems.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفة القواعد التي تخضع لها الســفينة 
وأشخاص المالحة البحرية.

- Know the rules governing the ship 
and the people of maritime navigation.

معرفة أحكام العقود التجارية البحرية.
- Knowledge of contract provisions 
maritime trade.

معرفة أحكام التأمين البحري.
- Knowledge of the provisions of the 
Marine Insurance.

معرفة أحكام المســئولية عــن الحوادث 
والكوارث البحرية.

- Knowledge of the provisions of the 
responsibility for accidents and mari-
time disasters.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

هــذا المقــرر يمكــن الطالب مــن معرفة 
القواعد القانونية التي تخضع لها السفينة 
وعلــى  البحريــة  المالحــة  وأشــخاص 
رأســهم ربان الســفينة, والنظام القانوني 
الــذي يحكم المالحــة البحرية والمالحة 
المســاعدة والعقــود التجاريــة البحريــة 
والحوادث البحرية والخسارات المشتركة 
والتأمين البحري في ضوء أنظمة المملكة 
العربية الســعودية والمعاهــدات البحرية 

الدولية واألنظمة القانونية المقارنة.

This course enables the student to 
know the legal rules governing the 
ship and the people of Maritime Navi-
gation, led by captain of the ship, and 
the legal regime governing maritime 
shipping and navigation assistance, 
contracts, commercial marine and 
maritime accidents and loss of com-
mon marine insurance in the light of 
the laws of the Kingdom of Saudi Ara-
bia and maritime treaties and interna-
tional legal systems comparison.

Know how to analyze the legal text -- معرفة كيفية تحليل النص القانوني 

-إنماء القدرة على تكوين رأى مستقل في 
الموضوعات القانونية المطروحة ٠

Develop the ability to form an inde-
pendent opinion on legal issues raised 

-القدرة على تطبيــق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة

- Apply the legal texts to the submitted 
facts.

-كيفية دخول المكتبة القانونية واستخراج 
المراجع المطلوب البحث فيها ٠

- Enter the legal library and obtain 
the required references.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

شرح القانون 
البحري السعودي

د. ثروت عبد 
الرحيم

عمادة اِّـكتبات 
١٤٠٦ هـجامعة اِّـلك سعود 

د. علي جمال القانون البحري
الدين عوض

دار النهضة العربية 
١٩٨٧م- مصر

القانون البحري 
الجديد

د. مصطفى كمال 
طه

دار الجامعة الجديدة 
١٩٩٥مللنشر - مصر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
طرق ا3ثبات والتنفيذ (٣١٦ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣١٦ حققاسم اِّـقرر: طرق اإلثبات والتنفيذ
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ٢١٤ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثامن

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالمبادئ التي يقوم عليها نظام 
اإلثبــات في الشــريعة والقانــون، طرق 
الجهات  اإلثبــات،  إجــراءات  اإلثبــات، 
المختصــة بالتنفيذ، وإجراءات التنفيذ، و 

منازعاته.

Identifying the principles on which 
the law of evidence is based in Shar’ia 
and law, methods of evidence, Proce-
dure of evidence, the competent au-
thorities of execution, proceedings of 
execution and its disputes.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفــة وســائل  اإلثبــات  أمــام القضاء 
والمحاكم 

- Knowing the means of evidence be-
fore judiciary and courts.

- معرفة  إجراءات  تقديم وسائل اإلثبات
- Knowing the proceedings of provid-
ing the means of evidence.

- معرفة دور القاضي والخصوم في اإلثبات
- Knowing the judge's and litigants' 
role in evidence.

- معرفة الجهات المختصة بتنفيذ األحكام 
- Knowing the competent authorities 
of executing judgments.

.Knowing the methods of execution -- معرفة طرق التنفيذ 

- معرفة اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ
- Knowing the proceedings of execu-
tion.

- معرفة إشكاالت التنفيذ ومنازعات
- Knowing the objections to execution 
and the disputes.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة علــى التعرف على طــرق اإلثبات 
والمحاكــم  و  القضــاء  أمــام  المقبولــة 

السعودية.

- Acquire the skills necessary for 
pleading before judiciary.

القدرة على اكتســاب المهــارات الالزمة 
للترافع أمام القضاء.

- Acquire the skills necessary for 
pleading before judiciary.

القــدرة علــى  معرفــة قواعــد التنفيــذ  
واإلجــراءات  بــه  المختصــة  والجهــات 

الخاصة بالتنفيذ.

- Know the rules of execution and its 
competent authorities as well as the 
proceedings of execution.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

نظام القضاء 
واإلثبات َّـ اِّـملكة 

العربية السعودية     
١٤٠٨هـجامعة اِّـلك سعودد. محمود هاشم

النظرية العامة 
للتنفيذ القضائي 
َّـ قانون اِّـرافعات 
اِّـدنية والتجارية

منشورات الحلبي د. طلعت دويدار
٢٠٠٨ مالحقوقية
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
ا�وراق التجارية وا3فالس (٣٢٧ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣٢٧ حققاسم اِّـقرر: األوراق التجارية واإلفالس
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ٢٢٦ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثامن

Module Description                                                 وصف المقرر

المفاهيــم األساســية واألصــول لقواعد 
األوراق التجاريــة، أحكام تــداول األوراق 
التجارية في النشــاط التجــاري، األحكام 
والتجــار  المنشــآت  بتوقــف  الخاصــة 
عــن الوفــاء وتطبيقات أحــكام اإلفالس 

والمشروعات المتعثرة.

Knowing the basic concepts and fun-
damentals of the rules of commercial 
papers.
- Applications of the provisions of ne-
gotiating the commercial papers in the 
commercial activity.
- Knowing the provisions on the sus-
pension of enterprises and merchants 
as for the payment and the applica-
tions of the provisions of bankruptcy 
as well as the companies in difficulty

Module Aims                                                          أهداف المقرر

- معرفــة المفاهيــم األساســية واألصول 
لقواعد األوراق التجارية .

- تطبيقات أحكام تداول األوراق التجارية 
في النشاط التجاري.

- معرفة األحكام الخاصة بتوقف المنشآت 
والتجار عــن الوفــاء وتطبيقــات أحكام 

اإلفالس والمشروعات المتعثرة.

Knowledge of basic concepts and as-
sets to the rules of commercial paper.
- Applications of the provisions of the 
securities trading business in business.
- Knowledge of provisions for stop-
ping the facilities and traders to meet 
and applications of the provisions of 
the bankruptcy and insolvent proj-
ects.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- معرفة كيفية تحليل النص القانوني ٠

- إنمــاء القدرة على تكوين رأى مســتقل 
في الموضوعات القانونية المطروحة ٠

- Develop the ability to form an inde-
pendent opinion on legal issues raised 

-القدرة على تطبيــق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة ٠

- The ability to apply legal texts on the 
facts before

-القدرة على تطبيــق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة ٠

- The ability to apply legal texts on the 
facts before 

-كيفية دخول المكتبة القانونية واستخراج 
المراجع المطلوب البحث فيها ٠

- How to enter the legal library and 
extract references to search for the 

How to set up a scientific research --كيفية إعداد بحث علمي

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

١٤١٩جامعة اِّـلك سعودد. زينب سالمةاألوراق التجارية
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
أصول الفقه (٣١٨ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣١٨ حققاسم اِّـقرر: أصول الفقه
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية  اِّـتطلب السابق للمقرر: ١١٣ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثامن

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بأصــول الفقه ونشــأته، مصادر 
األحكام المتفق عليها القرآن الكريم، السنة 
القياس،والمصــادر  اإلجمــاع،  المطهــرة، 
المصالح  العــرف  االستحســان،  التبعية، 
المرسلة، شرع من قبلنا، فتوى الصحابي 

واالستصحاب وسد الذرائع.

Identifying the fundamentals of Doc-
trine and its origin, the sources of 
agreed provisions in Quran, Sunna, 
Consensus measurement, ancillary 
sources, acceptance, custom, Fatwa 
of Prophet’s companions, ending pre-
texts.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفــة موضوعــات مــادة "أصــول الفقه 
اإلســالمي" وبيان موضوعه وطريقة ورود 

األحكام الشرعية ومصادرها.

- Knowing the topics of the subject 
"Fundamentals of Islamic doctrine 
and showing the method of mention-
ing the religious provisions and their 
sources.

دراســة المصــادر األولية المتفــق عليها 
وهــي: القــرآن الكريم والســنة المطهرة 

واإلجماع والقياس

- Studying the basic sources agreed 
upon which are: Quran, Sunna, Con-
sensus and analogy.

معرفة المصادر التبعية وهي: االستحسان، 
المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، 
فتوى الصحابي ، االستصحاب وأخيراً سد 

الذريعة.

- Knowing the ancillary sources which 
are ; Acceptance, interests, custum, 
policy of ancestors, Fattwa of the 
prophet's companion and ending pre-
texts.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة على تحديد مفهوم أصول الفقه.
- Specify the concept of fundamentals 
of doctrine.

القــدرة علــى تحديــد ماهيــة الحكــم 
الشرعي، وكيفية تقسيمه.

- Specify what the religious provisions 
are and how to classify them.

القــدرة علــى فهم المصــادر الرئيســية 
والتبعية للتشريع اإلسالمي.

- Understand the main and ancillary 
sources of Islamic legislation.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

أصول الفقه 
اإلسالمي

للدكتور محمد 
سالم مدكور

دار النهضة العربية 
١٩٧٨ م.القاهرة

للشيخ محمد أبو أصول الفقه
زهرة

دار الفكر العربي 
١٩٧٣ م.القاهرة
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
مصطلحات وموضوعات قانونية مختارة (٣٠٩ حقق)

 اسم اِّـقرر: مصطلحات وموضوعات
قانونية مختارة

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣٠٩ حقق

 اِّـتطلب السابق للمقرر: إنهاء ١١٦
  ساعة دراسية

لغة تدريس اِّـقرر: اللغة اإلنجليزية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثامن

Module Description                                                 وصف المقرر

Faculty member determines the subject 
of legal studies and taught in English.
The legal English course uses task-based 
learning including group exercises, su-
pervised discussion, role play and pre-
sentations to develop the student’s abili-
ty in the key skills of speaking, listening, 
reading and writing and to widen their 
understanding of essential legal English, 
language structures, vocabulary, com-
mon expressions and grammar.

Module Aims                                                          أهداف المقرر
To improve ability to read and under-
stand legal texts.
To improve ability to write common 
legal texts in English.
To increase comprehension and us-
age of spoken English at meetings, 
presentations, discussions and on the 
telephone.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

To enhance spoken fluency by provid-
ing practice in a range of speaking 
situations typical of legal practice e.g. 
client interviews and negotiations.
To expand use of legal vocabulary and 
legal expressions.
To upgrade usage of grammatical struc-
tures for accuracy when communicating.
To familiarize participants with ex-
amination tasks and format.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- Knowledge of the legal expressions

- Learn to deal with branches of law

- knowledge of the public law area

- Knowledge of the private law area

- Apply the grammatical patterns in 
both speaking and writing.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

Legal English,Rupert Haigh,Taylor & Francis2009

English as a 
legal language,

Christine 
Rossini,

Martinus Nijhoff 
Publishers,.1998

Legal English: 
how to understand 

and master the 
language of law,

Helen E. 
Charlton & 

William Robert 
McKay,

Longman,.2005
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون التأمينات االجتماعية (٣١٩ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٣١٩ حققاسم اِّـقرر: قانون التأمينات االجتماعية
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية  اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي الثامن

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بماهيــة التأمينات االجتماعية، 
أطراف العالقة التأمينية، فروع التأمينات 

االجتماعية، والحقوق التأمينية

Identifying what social insurance is, 
the parties to the insurance relation, 
branches of social insurance, the in-
surance rights.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

أ. إلمــام الطالــب بالمبــادئ العامة التي 
تحكــم التأمينــات االجتماعيــة وفق ما 
تقضي بــه مبادئ الشــريعة اإلســالمية 
واألنظمة المســتمدة منها فــي المملكة 

العربية السعودية.

A- Knowing the general principles 
that govern the social insurance ac-
cording to the principles of Islamic 
Shar'ia and the regimes taken from it 
in Saudi Arabia.

ب. معرفــة كيفيــة اســتخالص األحكام 
القانونية من النظام الساري.

 B- Knowing how to draw the legal
.principles from the laws in force

ج. معرفة كيفية تطبيق المعرفة المكتسبة 
على القضايا العملية المطروحة .

C-Knowing how to apply the acquired 
knowledge to the submitted practical 
cases.



63

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

Understandالقدرة على الفهم واالستيعاب

.Analyze the opinion of the doctrineالقدرة على تحليل اآلراء الفقهية

.Analyze the judicial decisionsالقدرة على تحليل األحكام القضائية

القدرة على التعاطي بطريقة ســليمة مع 
القضايا التأمينية

Deal with the insurance cases cor-
rectly.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

الوسيط َّـ شرح 
نظامي العمل 
والتأمينات 

االجتماعية َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية

١٤١٥هـجامعة اِّـلك سعودد.السيد عيد نايل

التأمينات 
االجتماعية َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية

١٤١٠هـمعهد اإلدارة العامةد. فاروق الباشا.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
أحكام الضمان العيني والشخصي (٤١١ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١١ حققاسم اِّـقرر: أحكام الضمان العيني والشخصي
 اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق –

  ١١٤ حقق – ٢١٢ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي التاسع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريــف والتمييــز بين الضمــان العام 
والضمــان الشــخصي والعينــي، أنــواع 
الكفالة، مفهوم الرهن الحيازي والرسمي.

Indentifying and distinguishing be-
tween the general guarantee and the 
personal and real guarantee, types 
of surety ship, concept of pledge and 
mortgage.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التمييــز بين الضمــان العام مــن ناحية 
والضمان الشخصي والعيني

- Distinguishing between the general 
guarantee on one hand and the per-
sonal and real guarantee on the other.

تحديــد الكفالة ومعرفة أركانها وشــروط 
إبرامها.

- Specifying surety ship and knowing 
its elements and conditions of con-
cluding it.

تحديد آثار الكفالة وطرق زوالها.
- Specifying the effects of surety ship 
and the methods of terminating it.

التمييز بين الرهــن الحيازي واالئتماني 
أو الرسمي ومعرفة شروط إبرامه وتحديد 

آثاره وطرق انقضائه.

- Distinguishing between pledge and 
mortgage and knowing the conditions 
of their conclusion as well as specify-
ing their effects and the methods of 
their termination

تحديــد حقــوق االمتيــاز والتمييــز بين 
أنواعها.

- Specifying the privileged rights and 
distinguishing among them.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

.Specify the provisions on Surety ship -القدرة تحديد أحكام الكفالة.

.Specify the provisions of pledge -القدرة تحديد أحكام الرهن الحيازي.

القــدرة تحديــد أحــكام الرهــن المجرد 
(الرسمي).

- Specify the provisions of mortgage.

القدرة تحديد حقوق االمتياز بأنواعها.
- Specify the privileged rights with 
their types.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

كتاب الكفالة َّـ 
الفقه اإلسالمي 

والقانون

د. بهاء الدين 
العاليلي

دار الشواف، 
١٤٢٤هـالرياض

كتاب الرهن َّـ 
الفقه اإلسالمي 

والقانون

د. بهاء الدين 
العاليلي

دار الشواف، 
١٤٢٦هـالرياض
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الدولي الخاص (٤١٢ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١٢ حققاسم اِّـقرر: القانون الدولي الخاص
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر: ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي التاسع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالقانون الدولي الخاص، أسس 
اكتســاب الجنســية وفقدها واستردادها 
في النظام الســعودي، مركز األشــخاص 
النظرية  األجنبية،  واالعتباريــة  الطبيعية 
العامــة لتنــازع القوانيــن، االختصــاص 
القضائي الدولي، التنفيذ الدولي لألحكام 
واألوامــر األجنبيــة في المملكــة العربية 

السعودية.

Identifying the private international 
law, the bases of acquiring the nation-
ality and losing it as well as recovering 
it under the Saudi laws, status of the 
foreign natural and judicial persons, 
the general theory of the conflict of 
laws, the international judicial juris-
diction, the international execution 
of the decisions, the foreign orders in 
Saudi Arabia.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

الدولــي  القانــون  مصطلحــات  معرفــة 
الخاص وموضوعاته األساسية.

- Knowing the terms of the private in-
ternational law and its main topics.

معرفة آليات اســتنباط األحكام القانونية 
وتطبيقها علي العالقات الخاصة الدولية.

- Knowing the mechanisms of deduct-
ing the legal provisions and their ap-
plications to the private international 
relations.

االستشــارات  نظــام  علــى  التدريــب 
القانونية.

- Training as to the system of legal ad-
vice.

معرفة المبادئ الحاكمة لتنازع القوانين.
- Knowing the principles governing 
the conflict lf laws.

معرفة شروط تنفيذ األحكام األجنبية.
- Knowing the conditions of the execu-
tion of the foreign decisions.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة على تطبيــق  القواعد القانونية و 
استنباط األحكام منها.

- Apply the rules of law and to deduct 
the principles from them.

القدرة على تطبيق القواعد القانونية على 
الواقع العملي.

- Apply the rules of law to the practi-
cal reality.

القدرة على الربط بين الدراســة النظرية 
والواقع العملي .

Connect the theoretical study with the 
practical reality.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون الدولي 
الخاص السعودي

أ.د. أحمد عبد 
١٤١٣هـجامعة اِّـلك سعودالكريم سالمة

٢٠٠٢ممنشأة اِّـعارفد. هشام علي صادقتنازع القوان

النظري العامة َّـ 
القانون القضائي 

الدولي

أ.د. حفيظة السيد 
٢٠٠٥مدار النهضة العربيةالحداد
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
أحكام الملكية الفكرية والتجارية (٤١٣ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١٣ حققاسم اِّـقرر: أحكام اِّـلكية الفكرية والتجارية
 اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق –

   ٢٢٦ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي التاسع

Module Description                                                 وصف المقرر

الحمايــة  المؤلــف،  بحقــوق  التعريــف 
القانونيــة لحقــوق المؤلــف، تســجيل 
بــراءات االختــراع، الحمايــة القانونيــة 
لبــراءات االختــراع، والتســجيل وأثــره 

للعالمات التجارية ووسائل حمايتها.

Identifying the copyrights, the legal 
protection of copyrights, registration 
of patents, the legal protection of pat-
ents, the registration and its effect on 
trademarks and the means of protect-
ing them

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفــة األنظمــة الســعودية فــي مجال 
الملكية الفكرية.

- Knowing the Saudi laws in the field 
of the intellectual property.

معرفة إجراءات تسجيل براءات االختراع.
- Knowing the proceedings of register-
ing the patents.

معرفة الوســائل واآلليات لحماية براءات 
االختراع.

- Knowing the means and mechanisms 
of protecting patents.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القدرة علــى معرفــة األحــكام القانونية 
الناظمة لحقوق المؤلف

- Know the legal provisions regulating 
the copyright.

القدرة علــى معرفــة األحــكام القانونية 
الناظمة لبراءات االختراع

- Know the legal provisions regulating 
patents.

القدرة علــى معرفــة األحــكام القانونية 
الناظمة للرسوم والنماذج  الصناعية

- Know the legal provisions regulating 
the drawings and industrial models.

القدرة علــى معرفــة األحــكام القانونية 
الناظمة للعالمات التجارية

- Know the legal provisions regulating 
trade marks.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

حقوق اِّـؤلف َّـ 
اِّـملكة العربية 

السعودية

د. عبد الرزاق شيخ 
١٤٢٤هـجامعة اِّـلك سعودنجيب

العالمات التجارية 
َّـ اِّـملكة العربية 

السعودية

د. عبد الرزاق شيخ 
١٤٢٢هـجامعة اِّـلك سعودنجيب

براءات  تسجيل 
اِّـملكة  َّـ  االخاع 
العربية السعودية

د. عبد الرزاق شيخ 
١٤٢٥هـجامعة اِّـلك سعودنجيب
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

 مختصر توصيف مقرر

قانون ا3جراءات الجزائية (٤٤٤ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٤٤ حققاسم اِّـقرر: قانون اإلجراءات الجزائية
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ٢٤٥ حقق
الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي التاسع

Module Description                                                 وصف المقرر

الجزائيــة  اإلجــراءات  بنظــام  التعريــف 
وموضوعــه وعالقتــه بالقوانيــن  األخــرى، 
اإلجــراءات الجزائيــة  فــي مرحلــة جمع 
االبتدائــي  والتحقيــق  االســتدالالت  
السلطات المختصة بمباشرة تلك اإلجراءات 
والقواعــد التــي تحكمهــا نظريــة بطالن 
اإلجراء الجزائي ،أصول المحاكمة الجزائية 
،العالنية والشفوية والحضور. دراسة قواعد 
والمكاني  والشــخصي  النوعي  االختصاص 
للمحاكم الجزائية وقواعد اإلثبات الجنائي 
الحكم الجزائي ،مفهومه أنواعه ومشتمالته 
،طرق الطعن في األحــكام الجزائية وقواعد 

تنفيذ األحكام الجزائية ومتابعتها .

Identifying the law of criminal proce-
dure, its topic and its relation to the 
other laws, criminal procedure at the 
stage of inquiry and primary investiga-
tion, the competent authorities of these 
procedures, the rules governing them, 
theory of the nullity of criminal proce-
dure, fundamentals of penal trial Pub-
licity, orality and presence, the study of 
the rules of the type jurisdiction, per-
sonal jurisdiction and local jurisdic-
tion of the criminal courts, the rules of 
criminal evidence, penal sanction, its 
concept, types, the methods of challeng-
ing the sentences, the rules of executing 
sentences and following them up.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

يهــدف مقــرر اإلجــراءات الجزائية إلى 
دراسة  الدعوى الجزائية العامة وخصائصها 
وأطرافها وقيود تحريكها واإللمام بالقواعد 
التي تحكم جمــع المعلومات والتحقيق 
دراســة  وأخيراً  والمحاكمــة.  االبتدائــي 
والقدرة  المختلفــة  اإلجرائية  الجــزاءات 

على تطبيقها من خالل األمثلة العملية.

Criminal procedure course aims at 
studying the general criminal action, 
its characteristics, parties, the restric-
tions of initiating this action, knowing 
the rules governing the collection of in-
formation, the preliminary investigation 
and trial, finally the study of the differ-
ent penal sanctions and the ability to ap-
ply them through the practical examples.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

أداء مهامــه فــي الترافــع أمــام الجهات 
االستشــارات  وإبداء  المختصة  الجنائية 
اإلجراءات  فيما يتعلق بسالمة  القانونية 

الجنائية.

- Take up the function of pleading be-
fore the competent criminal authori-
ties and to give the legal advice related 
to the validity of criminal procedure.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

-اإلجراءات الجنائية 
اِّـقارنة والنظام 

اإلجرائي َّـ اِّـملكة 
العربية السعودية 

دكتور أحمد عوض 
١٩٩٠مدار النهضة العربيةبالل

االدعاء العام 
واِّـحاكمة الجنائية 

وتطبيقهما َّـ اِّـملكة 
العربية السعودية 

١٤٢٥هـمعهد اإلدارة العامةدكتور عماد النجار

أصول التحقيق 
الجنائي وتطبيقاتها 

َّـ اِّـملكة العربية 
السعودية 

دكتور مدني عبد 
١٤٠٦هـمعهد اإلدارة العامةالرحمن تاج الدين

أصول التحقيق 
الجنائي وتطبيقاته 
َّـ اِّـملكة العربية 
السعودية، دراسة 

مقارنة 

١٤٢٥هـمعهد اإلدارة العامةمدني تاج الدين 
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قاعة بحث وتدريب (٤٠٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٠٥ حققاسم اِّـقرر: قاعة بحث وتدريب
 اِّـتطلب السابق للمقرر:  إنهاء ١١٦ ساعة

   دراسية
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: الفصل الدراسي التاسع

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريــف بقواعد البحــث القانوني، أصول 
صياغة العقود، وصيغ الدعاوى.

Identifying the rules of the legal re-
search, the fundamentals of drafting 
contracts and law-suits.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفة مناهج وأصول البحوث القانونية
- Knowing the methodologies and funda-
mentals of the legal research.

معرفة كيفية إعداد خطة البحث القانوني.
- Knowing how to prepare the layout of 
the legal dissertation.

معرفــة طــرق وأســاليب صياغــة العقود 
وإعداد المذكــرات والخطابات القانونية 

المختلفة.

- Knowing the methods and means of 
drafting contracts and preparing briefs 
and legal different letters.

والطعن  األحــكام  معرفــة التعليق علــى 
عليها.

- Knowing how to comment on the deci-
sions and to challenge them.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القــدرة علــى تكويــن رأى مســتقل في 
الموضوعات القانونية المطروحة.

- Form an independent opinion as to 
the submitted legal issues.

القــدرة على تطبيق النصــوص القانونية 
على الوقائع المطروحة.

- Apply the legal texts to the given facts.

.Prepare a scientific research -القدرة على كيفية إعداد بحث علمي.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

البحث القانوني 
أساسياته النظرية 
وأصوله العلمية

د. فكري أحمد 
نعمان

دار إحياء الاث 
٢٠٠٧ مالعربي

أصول البحث 
القانوني

د. عصمت عبد 
١٩٨٢ مدار القادسيةاِّـجيد بكر
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
القانون الجوي (٤٢١ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٢١ حققاسم اِّـقرر: القانون الجوي
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ٢٢٦ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: اِّـقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

القواعد القانونية التــي تخضع لها الطائرة 
وطاقم المالحة الجوية وعلى رأســهم قائد 
الطائــرة والمالحيــن الجوييــن, والنظــام 
القانوني الــذي يحكم المطــارات وحقوق 
االرتفاقــات الجويــة والمالحــة الجويــة - 
أحكام عقود النقل التجاري الجوي الداخلي 
والدولــي والمنظمــات الجويــة الدولية - 
قواعد وأســس مســئولية الناقــل الجوي 
في ضوء أنظمة المملكة العربية الســعودية 
القانونية  واألنظمــة  الدولية  والمعاهــدات 

المقارنة.

- Making the student know the rules of 
law governing the plane, the Cabin crew 
including the captain of the aircraft and 
the air navigators, the legal system gov-
erning airports, rights of air easements 
and air navigation.
- Making the student know the provisions 
of the contracts of inland and interna-
tional commercial carriage by air as well 
as the international air organizations.
- Making the student know the rules and 
bases of the liability of the air carrier in 
the light of the laws of Saudi Arabia, the 
international treaties and the compara-
tive legal systems:

Module Aims                                                          أهداف المقرر

واعــد القانونية التي تخضــع لها الطائرة 
وطاقم المالحة الجوية 

- Knowledge of the legal rules governing 
the flight crew and air traffic

معرفــة النظــام القانونــي الــذي يحكم 
المطــارات وحقــوق االرتفاقــات الجوية 

والمالحة الجوية 

- Knowledge of the legal system gov-
erning the airports and air rights ease-
ments and air navigation
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

معرفة أحكام عقود النقل التجاري الجوي 
الداخلــي والدولي والمنظمــات الجوية 

الدولية 

- Knowledge of provisions of contracts 
for commercial air transport, domestic 
and international organizations and in-
ternational air

معرفة قواعد وأســس مســئولية الناقل 
الجوي 

- Know the rules and principles of the 
responsibility of the carrier air

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

هــذا المقرر يمكــن الطالب مــن معرفة 
القواعد القانونية التي تخضع لها الطائرة 
وطاقم المالحة الجوية وعلى رأسهم قائد 
الطائــرة والمالحيــن الجوييــن, والنظام 
القانوني الــذي يحكم المطارات وحقوق 
االرتفاقــات الجويــة والمالحــة الجوية 
- أحــكام عقود النقــل التجــاري الجوي 
الداخلــي والدولي والمنظمــات الجوية 
الدولية - قواعد وأسس مسئولية الناقل 
الجوي في ضوء أنظمــة المملكة العربية 
واألنظمة  الدولية  والمعاهدات  السعودية 

القانونية المقارنة.

- This course enables the student to 
know the legal rules governing the 
flight crew and air traffic, headed by 
the commander of the aircraft and 
airmen, and the legal system gov-
erning the airports and the rights of 
easements air and air navigation - the 
provisions of contracts for commer-
cial transport domestic air and inter-
national organizations and interna-
tional air - rules and principles of the 
responsibility of the carrier air in light 
of the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia, international treaties and 
comparative legal systems.

-إنماء القدرة على تكوين رأى مستقل في 
الموضوعات القانونية المطروحة ٠

- Develop the ability to form an inde-
pendent opinion as to the submitted 
legal issues.

-القدرة على تطبيــق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة ٠

- Apply the legal texts to the given 
facts.

-كيفية دخول المكتبة القانونية واستخراج 
المراجع المطلوب البحث فيها ٠

- Know how to enter the legal library 
and obtain the required references.

Prepare a scientific research --كيفية إعداد بحث علمي
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

القانون الجوي 
السعودي

د. معتمد محرم عبد 
بدون بدونالغني

(مذكرة)

قانون الطان 
د. هاني دويدارالتجاري

دار الجامعة 
الجديدة للنشر - 

مصر
٢٠٠٢م
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
التنظيم القانوني للمهن الحرة (٤١٤ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١٤ حققاسم اِّـقرر: التنظيم القانوني للمهن الحرة
 اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ١١٤ حقق

   – ٢١٢ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالقواعــد القانونية لتنظيم مهنة 
المحاماة وأعوان القضاء، والقواعد القانونية 
لتنظيم المهــن الطبية أحكام المســئولية 

المدنية والجنائية للمهنيين.

Identifying the rules of law regulating the 
legal profession and the associates of judi-
ciary, the rules of law regulating the med-
ical professions, the provisions of the civil 
liability and the criminal responsibility of 
the professionals.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التعريــف باألحــكام القانونيــة المنظمة 
لألعمال المهنية.

- Identifying the legal provisions regulat-
ing the professional acts.

دراسة المســؤولية المدنية الناجمة عن 
األخطاء والمخالفات المهنية.

- Studying the civil liability resulting from 
the faults and professional infarctions.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

القــدرة على تطبيق النصــوص القانونية 
على الوقائع المطروحة.

- Apply the legal texts to the given facts.

إنماء القدرة على تكوين رأى مستقل في 
الموضوعات القانونية المطروحة.

- Develop the ability to form an independent 
opinion as to the submitted legal issues.

.Know how to analyze the legal text -معرفة كيفية تحليل النص القانوني.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

اِّـسئولية اِّـدنية 
منشورات الحلبي د. محسن البيهللمحامي

٢٠٠٣مالحقوقة

اِّـسئولية الجنائية 
١٩٩٠ مدار النهضة العربيةد. أسامة قايدلألطباء

اِّـسؤولية اِّـدنية 
الشركة العاِّـية عبداللطيف  الحسينيعن األخطاء اِّـهنية

١٩٨٧ مللكتاب
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون التجارة الدولية (٤٢٢ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٢٢ حققاسم اِّـقرر: قانون التجارة الدولية
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة اإلنجليزية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ٢٢٦ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

International Commercial Law is taught 
in English, and the literature used is in 
English as this is the language the com-
mercial lawyer or manager uses during 
international contract negotiations and 
international commercial arbitration.
The course objective is to provide stu-
dents with a detailed knowledge of Inter-
national Contracts Law and Internation-
al Commercial Arbitration. 

Module Aims                                                          أهداف المقرر
Knowledge of the international commer-
cial agreements
Learn to deal with states in International 
Commercial Arbitration
knowledge of the obligations and rights in 
International Contracts
Knowledge of the parties to international 
commercial conventions
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

1. Explain International commercial leg-
islation and case law; 
2. Explain businesses’ legal position under 
international commercial law;
3. Identify relevant international com-
mercial problems and legal arguments on 
basis of complex materials; 
4. Demonstrate ability to deal with cases 
and demonstrate overview, insight and 
understanding; 
5. Analyze problems in international 
commercial law and provide solutions on 
the basis of legal arguments and a critical 
evaluation;
6. Ability to combine various professional 
attitudes in connection with the analysis 
and make choices for the various, pos-
sible solutions; 
7. Present solutions and arguments in a 
systematic and coherent manner dem-
onstrating overview, insight and under-
standing for the problems facing interna-
tional businesses and the law regulating 
the sector.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

International 
Commercial 
Law, Source 
Materials,

Willem J.H. 
Wiggers,2nd Edition2003

 The Principles
 and Practice of
 International
 Commercial
Arbitration

Margaret L. 
Moses,.2008

 International
 Commercial

 Arbitration in
New York

 James H. Carter
,and John Fellas2010.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون البيئة (٤٣٣ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٣٣ حققاسم اِّـقرر: قانون البيئة
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

تحديــد مفهــوم البيئة ،البيئــة  على ضوء 
الشريعة اإلسالمية تطور االهتمام بالبيئة ، 
مظاهر اإلضرار بالبيئة ـقواعد حماية البيئة 
فــي القواعــد  الوطنيــة والدولية ،وســائل 
حمايــة البيئــة ،الجــزاءات المترتبة على  

اإلضرار بالبيئة

- Specifying the concept of environment, 
the environment in the light of Shar’ia, 
the development of the environment care, 
the forms of harming the environment – 
the rules of protecting environment in the 
domestic and international rules, means 
of protecting environment, Sanctions re-
sulting from harming environment.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التعريف بمفهوم  البيئة ،تحديد مكونات 
البيئة ،و بيان الوسائل  القانونية لحماية 
البيئــة ،دراســة التشــريعات الوطنيــة 

والدولية لحماية البيئة .

Identifying the concept of environment, 
specifying the components of environ-
ment, showing the legal means of protect-
ing the environment and studying the do-
mestic and international legislations for 
protecting the environment.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

االستشــارات القانونية في مجال البيئة 
والتأهيــل لعضويــة اللجــان الفاصلة في 

منازعات حماية البيئة

- Give the legal advice in the area of envi-
ronment and to be qualified to be a mem-
ber of the committees adjudicating the 
disputes of the protection of environment.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

قانون حماية البيئة 
َّـ ضوء الشريعة 

اإلسالمية 
٢٠٠٢منشأة اِّـعارف الحلو ،ماجد راغب

قانون حماية البيئة 
،دراسة تأصيلية َّـ 
األنظمة الوطنية 

واالتفاقيات الدولية 

أحمد عبدالكريم 
سالمة

جامعة اِّـلك سعود 
،النشر العلمي 

واِّـطابع
١٤١٦هـ

دور اِّـنظمات 
الدولية َّـ حماية 

البيئة

عبد  العزيز الهادي 
عبد العزيز مخيمر

دار النهضة 
١٩٨٧مالعربية.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
علم ا3جرام والعقاب (٤٤٥ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٤٥ حققاسم اِّـقرر: علم اإلجرام والعقاب
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

أبعاد الظاهرة اإلجراميــة النظريات العلمية 
التي قيلت في تفســير السلوك اإلجرامي، 
نظريــة تفســير الســلوك اإلجرامــي فــي 
اإلســالم، عوامل الظاهرة اإلجرامية.  دراسة 
الجزاء الجنائــي بصورتيه العقوبة والتدابير 
االحترازية، والنظم والمؤسســات العقابية، 
تحديد األساليب العلمية في تنفيذ الجزاء 
الجنائي  ،طرق  تحســين أســاليب تنفيذ 

الجزاء الجنائي واقتراح الحلول المناسبة.

Dimension of the criminal phenomenon, 
scientific theories which are said for ex-
plaining the criminal conduct, the theory 
explaining the criminal conduct in Islam, 
the factors of the criminal phenomenon, 
the study of the penal sanction with its 
two forms: punishment and protective 
measures, the penal systems and institu-
tions, specifying the scientific means of 
executing the penal sanction, methods 
of improving the means of executing the 
penal sanction and proposing the suitable 
solutions.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

معرفة مفهوم اإلجــرام و العقاب و عالقته 
بالقانون الجنائي العام و القانون الجنائي 

الخاص .

- Knowing the concept of criminality and 
punishment and its relation to the general 
criminal law and special criminal law.

معرفة النظريــات العلمية المختلفة التي 
قيلت في تفسير السلوك اإلجرامي .

- Knowing the different scientific theories 
that were Said for explaining the criminal 
conduct.

معرفة الجزائي الجنائي بصورتيه العقوبة 
والتدابير االحترازي و كيفية تنفيذهما .

- Knowing the penal sanction with its two 
forms : punishment and the protective 
measures and how to execute them.



85

ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

تحليــل الظواهــر اإلجراميــة المختلفــة 
فــي المجتمــع و اقتــراح أفضــل الحلول 
لمواجهتها و ســبل تحسين المؤسسات 

العقابية بما يحقق للعقوبات أغراضها .

- Analyze the different criminal phenom-
enon in the society and to propose the 
best solutions for confronting it and the 
means of improving the penal institutions 
in a way that achieves the purposes of the 
punishments.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

١٩٨٥مجامعة الكويت عبود السراج علم اإلجرام والعقاب 

علم اإلجرام، النظرية 
العامة والتطبيقات 

دكتور أحمد عوض 
١٩٩٢مدار النهضة العربيةبالل، 

أساسيات علم 
اإلجرام والعقاب 

دكتور فتوح 
الشاذلي، 

منشورات الحلبي 
٢٠٠٩مالحقوقية

علم اإلجرام 
والعقاب 

دكتور عبد الفتاح 
الصيفي، 

دار اِّـطبوعات 
١٩٩٨مالجامعية،.

السلوك اإلجرامي 
 والتفس
اإلسالمي 

عبد اِّـجيد منصور 
مركز أبحاث 

الجريمة، وزارة 
الداخلية  

١٤١٠هـ

أصول الظاهرة 
اإلجرامية والحق 

َّـ العقاب

د. مرعي، أحمد 
٢٠١٠مدار النهضة العربيةلطفي السيد 
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قوانين السوق المالية (٤٢٦ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٢٦ حققاسم اِّـقرر: قوان السوق اِّـالية
 اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ٢٢٦

   حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

التعريف بالقواعد واألحكام المنظمة للسوق 
الماليــة، طبيعــة ومصادر القواعــد الخاصة 
بالســوق الماليــة، األوراق واألدوات المالية 
الخاضعة ألحكام الســوق الماليــة وأنواعها 
وطبيعتهــا القانونيــة، أنــواع وتنظيمــات 
اإلصــدار والطرح القانونــي واإلدراج للورقة 
واألداة المالية، الخدمات واألعمال المقدمة 
لألشخاص المرتبطة بنشاط السوق المالية 
(الوساطة، إدارة وحفظ األوراق المالية...الخ، 
التنظيــم القانونــي لهيئة اإلشــراف على 
الســوق المالية، واختصاصاتها وســلطاتها، 
والــدور الرقابي لهــا. المخالفــات الخاصة 
بتــداول األوراق واألدوات الماليــة وإدراجها 
فــي الســوق الماليــة. االختصــاص بنظر 
المنازعات الناشــئة عن تعامالت الســوق 

المالية وتنظيماتها.

Identifying the rules and provisions regu-
lating the financial market, the nature 
and sources of the rules of the financial 
market, Securities and financial tools 
governed by the provisions of the finan-
cial markets, their types and legal nature, 
types and regulation of legal issuing and 
offering as well as the insertion of the se-
curity and the financial tool, the services 
and acts provided to the persons connect-
ed with the activity of the financial mar-
ket (mediation, management and keeping 
of securities… etc), the legal regulation 
of the authority supervising the financial 
market, its jurisdictions and powers as 
well as their monitoring role, the infrac-
tions of the negotiation of securities and 
the financial tools and inserting them in 
the financial market, the jurisdiction to 
hear the disputes arising out of the trans-
actions of the financial market and their 
regulation.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

Module Aims                                                          أهداف المقرر

التعريــف بالقواعــد واألحــكام المنظمة 
للسوق المالية

- معرفة طبيعة ومصــادر القواعد الخاصة 
بالسوق المالية

- التعرف علــى األوراق واألدوات المالية 
الخاضعة ألحكام السوق المالية وأنواعها 

وطبيعتها القانونية
- معرفة أنواع وتنظيمات اإلصدار والطرح 
القانوني واإلدراج للورقــة واألداة المالية، 
الخدمات واألعمال المقدمة لألشــخاص 
الماليــة  الســوق  بنشــاط  المرتبطــة 
(الوســاطة، إدارة وحفظ األوراق المالية...

الخ
- معرفة التنظيم القانوني لهيئة اإلشراف 
واختصاصاتهــا  الماليــة،  الســوق  علــى 

وسلطاتها، والدور الرقابي لها.
- معرفــة  المخالفــات الخاصــة بتداول 
األوراق واألدوات الماليــة وإدراجهــا فــي 

السوق المالية. 
- معرفة أحــكام وقواعد االختصاص بنظر 
المنازعات الناشئة عن تعامالت السوق 

المالية.

Definition of the rules and provisions gov-
erning the financial market
- Knowledge of the nature and sources of 
financial market rules
- To identify the securities and financial 
instruments subject to the provisions of 
the financial market and the types and 
nature of the legal
- Know the types of organizations and the 
issuance and offering legal and insertion 
of the paper, and financial instrument, 
and business services offered to persons 
actively associated with the financial 
market (brokerage, management and 
conservation of the stock ... etc.
- Knowledge of the legal regulation of the 
supervision of the financial market, and 
terms of reference and powers, and have 
a supervisory role.
- Knowledge of violations of trading se-
curities and financial instruments and in-
cluded in the financial market.
- Knowledge of the provisions and rules 
of the jurisdiction to hear disputes arising 
from the financial market transactions.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

.Analyze the legal text- القدرة على تحليل النص القانوني

- إنمــاء القدرة على تكوين رأى مســتقل 
في الموضوعات القانونية المطروحة

Develop the ability to form an indepen-
dent opinion as to the submitted legal is-
sues.

- القــدرة على تطبيق النصوص القانونية 
على الوقائع المطروحة

Apply the legal texts to the given facts.

- القــدرة على دخول المكتبــة القانونية 
واستخراج المراجع المطلوب البحث فيها

Enter the legal library and to obtain the 
required references.

- كيفية إعداد بحث علمي
Enter the legal library and to obtain the 
required references.

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

دور شركات 
السمسرة َّـ بورصة 

األوراق اِّـالية - 
دراسة قانونية

٢٠٠٤ هيئة السوق اِّـاليةصالح الحمراني
ط١

تداول األوراق 
اِّـالية دراسة 
قانونية مقارنة

جامعة اِّـلك عبد الباسط مولود
عبدالعزيز

 ٢٠٠٨
ط١

التحكيم اإلجباري 
كوسيلة لفض 

اِّـنازعات َّـ سوق 
األوراق اِّـالية

ط١، دار كنوز أشبيلياصالح الحمراني
٢٠٠٩
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون الطاقة (٤٣٧ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤٣٧ حققاسم اِّـقرر: قانون الطاقة
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

بيــان القواعد التــي تحكم ملكيــة الدولة 
للثــروات الطبيعية، عالقة الســيادة بالثروة 
الطبيعية ،حق الدولة على ثرواتها الطبيعية 
في الشــريعة اإلســالمية، أهم العقود التي 
ترد على الثروات الطبيعية، عقود االمتيازات 
البترولية، عقــد التعدين، الرخص وأنواعها، 
رخص االستطالع، رخص الكشف، منازعات 
عقــود االمتياز،الجهــة المختصــة والقانون 
الواجــب التطبيق، االتجاهات الحديثة في 

تحديد القانون الواجب التطبيق 

Showing the rules governing the owner-
ship by the state of the natural wealth, 
the relation between sovereignty and the 
natural wealth, the right of the state over 
its natural wealth in Shar’ia, the most im-
portant contracts connected with the nat-
ural wealth, Oil Concessions Contracts, 
metallurgy contract, licensing and its 
types, licensing for prospecting, licensing 
for discovering, the disputes of the con-
cession contracts, the competent author-
ity and the applicable law, the modern 
trends as to specifying the applicable law.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

بيــان القواعد التي تحكــم ملكية الدولة 
للثــروة البتروليــة وقواعــد  اســتغاللها 

ومنازعات االستثمارات البترولية 

Statement of the rules governing the state 
ownership of oil wealth and the rules of 
use and Petroleum Investment Disputes
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

اكتســاب المهــارات فــي التعامــل مع 
اتفاقيات النفط  واالمتيــازات  البترولية 

والنزاعات المتعلقة بها .

Acquire the skills of dealing with the Oil 
Conventions, oil concessions and their 
disputes

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

اتفاقيات النفط 
واِّـعادن َّـ اِّـملكة 

،ابن لعبون ،عبد 
العزيز عبد اهللا 

،مكتبة اِّـلك عبد 
٢٠٠٣العزيز 

قانون النفط، 
دراسة مقارنة، 

أحمد عبد الحميد 
عشوش 

،مؤسسة شباب 
١٩٨٩الجامعة

-القانون والسيادة 
وامتيازات النفط 
مقارنة بالشريعة 

اإلسالمية

الدكتور أحمد 
عبد الرزاق خليفة 

السعيدان

مركز دراسات 
١٩٩٧الوحدة العربية.
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مختصر توصيف مقرر
قانون التأمين (٤١٨ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١٨ حققاسم اِّـقرر: قانون التأم
 اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق – ١١٤

   حقق – ٢١٢ حقق
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

عقــد التأميــن، والتفرقة بينــه وبين العقود 
األخرى، دراســة خصائص العقد، أركان عقد 
التأمين، أطرافه، وآثاره، عناصره األساســية، 
نهاية عقــد التأميــن، عقد إعــادة التأمين، 
شــركات التأمين، وســائل فــض منازعات 

التأمين.

The course includes the definition of the 
contract of insurance, the distinction be-
tween it and other contracts, examination 
of the its characteristics, elements of the 
insurance contract, its parties, effects, the 
basic elements, the end of the insurance 
contract, the re-insurances contract, in-
surance companies and means of resolv-
ing insurance disputes.

Module Aims                                                          أهداف المقرر

- التعريف بعقد التأمين
- بيــان التفرقة بين عقــد التأمين والعقود 

المشابهة
- تعريــف الطالــب أركان عقــد التأميــن 

وأطرافه وآثاره
- التعرف على كيفية نهاية عقد التأمين

- بيان مفهوم عقد إعادة التأمين
- التعريف بأحكام شركات التأمين

- معرفة وسائل فض منازعات التأمين.

- Definition of insurance contract
- A distinction between the insurance con-
tract and similar contracts
- Introduce students to elements of the in-
surance contract and limbs and its effects
- Learn how to end the insurance contract
- Statement of the concept of reinsurance 
contract
- The provisions of the insurance compa-
nies
- The knowledge and means of settling in-
surance disputes 
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ت
ف المفررا

صي
صر تو

مخت

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- التفرقــة بيــن عقــد التأميــن والعقود 
المشابهة.

- إبــداء الــرأي القانونــي في المســائل 
المتعلقة بمنازعات التأمين.

- تحليل النصوص القانون ذات الصلة.
- تطبيق النصوص القانونية على الوقائع 

المعروضة.

Distinction between the insurance con-
tract and similar contracts.
- Legal opinion on matters relating to in-
surance disputes.
- Analysis of texts relevant law.
- The application of legal texts on the facts 
before

الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

التأم، دراسة 
٢٠٠١دار النهضة العربية د. جالل إبراهيممقارنة، 

األحكام العامة 
 ،لعقد التأم

د. محمد حسام 
٢٠٠٢دار النهضة العربيةلطفي

أحكام عقد 
،الـتأم

د. عابد فايد عبد 
الفتاح فايد

دار النهضة 
٢٠٠٧العربية.
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مختصر توصيف مقرر
القانون المقارن (٤١٩ حقق)

رقم اِّـقرر ورمزه: ٤١٩ حققاسم اِّـقرر: القانون اِّـقارن
لغة تدريس اِّـقرر: اللغة العربية   اِّـتطلب السابق للمقرر:  ١٠١ حقق

الساعات اِّـعتمدة: ثالث ساعاتمستوى اِّـقرر: مقرر اختياري

Module Description                                                 وصف المقرر

أ. معرفــة أهمية دراســة القانــون المقارن 
وعالقته بالعلوم القانونية.

ب. اإلطالع على األنظمة القانونية المقارنة 
التي تبنتها الدول وذلك لتســهيل فهم 

مواضيعها وتطبيقاتها. 
ج. معرفة المبادئ واألسس التي تقوم عليها 

الدراسات القانونية المقارنة.
د. اإلطالع على مختلف الحلول التشريعية 
وتبيان  القانونيــة  العائــالت  لمختلف 

كيفية االستفادة منها.
هـ. إرســاء الثقافة القانونيــة المقارنة لدى 

الطالب السعودي.

A- Knowing the importance of studying 
the comparative law and its relation 
to the legal sciences.

B- Having access to the comparative le-
gal systems adopted by the states to 
facilitate the understanding of their 
topics and applications.

C- Knowing the principles and bases on 
which the comparative legal studies 
are based.

D- Having access to the different legis-
lative solutions of the different legal 
problems and showing how to benefit 
from them.

E- Strengthening the comparative legal 
culture of the Saudi student.
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Module Aims                                                          أهداف المقرر

- معرفة أهمية دراسة القانون المقارن.
Knowing the importance of studying the 
comparative law.

- معرفــة المبــادئ واألســس التي تقوم 
عليها الدراسات القانونية.

Knowing the principles and bases on 
which the legal studies are based.

- معرفــة االختالفات والتشــابهات بين 
األنظمة القانونية المعاصرة.

Knowing the points of difference and 
similarity among the contemporary legal 
systems.

- معرفة موقع العائلة اإلسالمية ومكانتها 
ضمن العائالت القانونية المقارنة.

Knowing the status of the Islamic family 
within the comparative legal problems.

- معرفة األنظمة القضائية المعاصرة.
Knowing the contemporary judicial sys-
tems.

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

يفض بالطالب بعد دراسته لهذه اِّـقرر أن يكون قادرا على:

- القدرة على إجراء الدراســات واألبحاث 
القانونية المقارنة.

Conduct the comparative legal studies 
and researches.

.Think and analyze- القدرة على التفكير والتحليل

- القدرة على التقييم والتحليل القانوني 
للمواضيع القانونية المقارنة.

Evaluate and analyze legally the compar-
ative legal topics.
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الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنةاسم الناشراسم اِّـؤلفاسم الكتاب
النشر

نشأة القوان وتطورها 
– مدخل إُّـ دراسة 
القوان القديمة – 
القانون الروماني – 
الشريعة اإلسالمية.

٢٠٠٢مدار النهضةد.علي محمد جعفر

تاريخ النظم : الجزء 
األول : النظم القديمة                                         

الجزء الثاني: النظم 
اإلسالمية

جامعة اِّـلك د. دليلة فركوس
١٤٢٦هـسعود

د. محمود عبد تاريخ القوان
١٩٩٩ممنشأة اِّـعارفاِّـجيد اِّـغربي

دار بوت د. منذر الفضلتاريخ القانون
٢٠٠٢مالعربية

دار بوت د. زهدي يكنتاريخ القانون
١٩٩٠مالعربية

تاريخ النظم 
االجتماعية والقانونية

د. محمد نور 
فرحات

جامعة 
٢٠٠٥مالموك


