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 برنامج ماجستير األنظمة املنهي

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1442/1441ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 اسم البرنامج 

 ماجستير األنظمة املنهي  44 ريال 48000 ريال 12000 سنتان 

 مقدمة  

على الدور املتعاظم للجامعات في   2020م وبرنامج التحول الوطني 2030أكدت رؤية اململكة 

 
ً
 نوعيا

ً
املرحلة املقبلة، حيث أكدا على دور الجامعات في تأهيل الكوادر البشرية املواطنة تأهيال

الخاصة   2030ويتضح هذا التأكيد من خالل أهداف رؤية اململكة  يلبي احتياجات سوق العمل،  

بالتعليم ومنها: سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، توجيه الطالب نحو الخيارات 

الوظيفية واملهنية املناسبة، وهذا توجه يؤكد ضرورة ربط برامج التعليم الجامعية بالوظائف 

ياجات املتغيرة، لذلك تحرص جامعة نجران على تخريج املتاحة في سوق العمل وفق االحت

كفاءات وطنية مؤهلة ومتخصصة في تخصصات يحتاج إليها سوق العمل، ومنها برنامج 

م في  2030ماجستير األنظمة املنهي , فهو أحد التخصصات التي تعزز وتدعم تحقيق أهداف رؤية  

منه في تخصص األنظمة ؛ وإكسابهم مجال التعليم حيث يسهم البرنامج في تأهيل املستفيدين 

 املعارف واملهارات البحثية النظامية ليتمكنوا من

تطوير قدراتهم الوظيفية واإلسهام في خدمة املؤسسات التي ينتمون إليها ، سواء كانت عامة أم 

 خاصة .

 العلوم اإلداريةبكلية  مدفوعة الرسوم  برامج املاجستير 

 للعام الجامعي 1442/1441ه
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أهمية البرنامج ) أسباب إنشاء البرنامج  ، ووضع نبذة عن  مدى احتياج سوق العمل 

 للبرنامج(:  واملجتمع

 ومن أبرز أسباب إنشاء البرنامج ما يلي :

 سد حاجة املجتمع وسوق العمل بكفاءات نظامية .  (1

 إضافة املقررات واملوضوعات ذات الطابع املهاري ضمن البرنامج. (2

 ندرة وجود برامج مشابهة لهذا البرنامج في الجامعات السعودية.  (3

 برنامج ماجستير األنظمة . اإلقبال املتزايد على الرغبة في التسجيل في (4

 رسالة البرنامج  

إعداد متخصصين متميزين في األنظمة في جانبيها النظري والتطبيقي , وتوظيف املوارد البشرية 

 واملادية للبرنامج لخدمة املجتمع , واإلسهام في سد احتياجات سوق العمل .

  أهداف البرنامج 

 إعداد متخصصين متميزين في األنظمة . (1

 ملجتمع وسد احتياجات سوق العمل في املجاالت النظامية املختلفة .خدمة ا (2

 إجراء دراسات تطبيقية في الجوانب النظامية املختلفة .  (3

تعزيز  تنمية أداء املشتغلين باألعمال النظامية والشرعية وإكسابهم املهارات الالزمة  (4

 لضمان جودة األداء. 

 .   التحسين املستمر في عملية التعليم والتعلم (5

النهوض بمستوى البحث العلمي للدراسات املقارنة في مجاالت األنظمة والشريعة   (6

 لالستفادة منها في قضايا العمل الوطني التي تهم الدولة.
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 للبرنامج   الخطة الدراسية

 (     األول املستوى )  

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

الساعات  عدد 

    الفعلية 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب 

 السابق  

Prerequisite 

 

 نظري  

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

املدخل إلى  2-نظم  511

 دراسة األنظمة 

2 - 2 - 2  

 األساس ي النظام 2-نظم  512

 للحكم 

2 - 2 - 2  

  2 - 2 - 2 األلفاظ  دالالت 2-أصل 513

  3 - 3 - 3 التجاري  النظام 3-نظم  514

  2 - 2 - 2 الجنائي  النظام 2 -نظم 515

 البحث مناهج 2-نظم  516

 العلمي

2 - 2 - 2  

 : Elective coursesاملقررات االختيارية 

 عدد ... مقرر بما يساوي .... وحدة/ وحدات معتمدة()يختار الطالب منها 

       ال يوجد  

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 13 

وحدة  

 معتمدة
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 (     الثانياملستوى )  

رقم ورمز  

 املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 

 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

  3 - 3 - 3 االلتزام  مصادر 3-نظم  521

املرافعات   نظام 2-نظم  522

 الشرعية 

2 - 2 - 2  

اإلجراءات   نظام 2-نظم  523

 الجزائية 

2 - 2 - 2  

  2 - 2 - 2 اإلداري  النظام 2-نظم  524

 : Elective coursesاملقررات االختيارية 

 ( وحدتينمقرر بما يساوي 1)يختار الطالب منها عدد 

 الرشوة نظام 2-نظم 525

 والتزوير 

2 - 2 - 2  

الجرائم   نظام 2-نظم 526

 املعلوماتية

2 - 2 - 2  

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 11 

وحدة  

 معتمدة
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 (    الثالث   املستوى ) 

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course 

Title 

عدد الساعات  

    الفعلية 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 الوحدات املعتمدة عدد 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

  2 - 2 - 2 التنفيذ  نظام 2-نظم 531

 املحاماة نظام 2-نظم 532

 والتحكيم 

2 - 2 - 2  

  2 - 2 - 2 العمل  نظام 2-نظم533

 القضاء 2-نظم 534

 اإلداري 

2 - 2 - 2  

 : Elective coursesاملقررات االختيارية 

 ( وحدتينمقرر بما يساوي 1)يختار الطالب منها عدد 

 النظام 2-نظم535

 العام  الدولي

2 - 2 - 2  

 املنظمات 2-نظم 536

 الدولية 

2 - 2 - 2  

إجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Total No. of Credit Units : 

 10 

وحدات  

 معتمدة

 

 

 

 



6 
 

 (     الرابع )  املستوى 

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

   الفعلية 

 أ
ً
 سبوعيا

Actual 

weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

 املتطلب السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :  Compulsory courses  املقررات اإلجبارية

 مصادر االلتزام  2 - 2 - 2 االلتزام أحكام 2-نظم 541

 القانونية الصياغة 2- نظم 542

 وتحليل النصوص

1 1 1 1 2  

 مناهج البحث العلمي 4 3 1 3 1 البحثي  املشروع  4- نظم 543

  2 2 - 2 - امليدانية  الخبرة 2- نظم 544

   : Elective coursesاملقررات االختيارية 

 وحدات معتمدة(  /-مقرر بما يساوي  -)يختار الطالب منها عدد 

       ال يوجد  

 Totalإجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

No. of Credit Units : 

 10 

  اتوحد

 معتمدة 

 

 


