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 األنظمةقسم 

أهم فً جامعات أخرى. ٌغطً البرنامج القانون أو الحقوق بٌسمى برنامجا متكامال فً األنظمة أو ما  قدم القسمٌ

ساعة معتمدة  831المعارف والمهارات التً تقتضٌها ممارسة العمل القانونً فً كافة القطاعات، وٌتكون من 

 لدرجة البكالورٌوس موزعة بٌن متطلبات الجامعة والكلٌة والتخصص إضافة إلى التدرٌب المٌدانً.

ألخٌرة حٌث توسعت الجامعات وقد شهد تخصص األنظمة فً الجامعات السعودٌة تطورا كبٌرا فً السنوات ا 

الحكومٌة واألهلٌة فً إنشاء أقسام وبرامج األنظمة، من أجل مواكبة التغٌرات والمستجدات المحلٌة والدولٌة، 

وتطلعاته المستقبلٌة. وٌسعى القسم إلى تحقٌق الرٌادة واإلبداع فً تدرٌس األنظمة   وتلبٌة لحاجات المجتمع

ة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك من أجل اإلسهام فً إعداد الكفاءات النظامٌة السعودٌة والتدرٌب علٌها مقارن

الوطنٌة، التً تجمع بٌن العلم الشرعً والمعارف النظامٌة، كما ٌحرص على تأهٌل طالبه تأهٌال عالٌا فً 

 مجاالت المعرفة النظامٌة )القانونٌة( المختلفة.

 الرؤية: 

 " األنظمة، وفق الشرٌعة اإلسالمٌةالرٌادة والتمٌز فً تعلٌم  "

 الرسالة:

إسهاماً فً تلبٌة احتٌاجات المجتمع، وفقاً للشرٌعة  إعداد خرٌجٌن مؤهلٌن علمٌاً ومهنٌاً فً مجال األنظمة، "

 .اإلسالمٌة

 :أهداف القسم

 اإلسالمٌة للشرٌعة وفقاً  ، األنظمة مجال فً ومهنٌاً  علمٌاً  مؤهلٌن خرجٌن إعداد..  

  الواقع النظري بالتطبٌق العملًربط. 

 اإلسهام فً تلبٌة احتٌاجات المجتمع. 

 

 

 القسم: برامج

 برنامج البكالوريوس:

 .مدة البرنامج: أربع سنوات 

 .عدد المستوٌات الدراسٌة: ثمان مستوٌات 

  أنظمة.مسمى الدرجة العلمٌة الممنوحة: بكالورٌوس 

  :ساعة.  831عدد الساعات الدراسٌة 

 :المهني ماجستيرالبرنامج 

 مدة البرنامج: سنتان. 

  :مستوٌات. أربععدد المستوٌات الدراسٌة 

  أنظمةمسمى الدرجة العلمٌة الممنوحة: ماجستٌر. 

  :ساعة. 45عدد الساعات الدراسٌة 
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 : خطة الدراسية لبرنامج البكالوريوسال

 المستوى األول
 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 3-فقه 131
إنى انشزٌعح وانفقه  يذخم

 -- 3 اإلساليً

 -- 3 انسٍاسح انشزعٍح 3-فقه 131

 -- 1 انًذخم إنى انثقافح اإلساليٍح 1-سهى 111

 3-نظى 141
يذخم إنى دراسح 

 األنظًح
3 -- 

 -- 3 يثادئ اإلدارج انعايح 3-درع 151

 -- 4 انهغح اإلنجهٍزٌح 4-نجم 710
 

 المستوى الثاني
 المتطلب الساعات المقرراسم  رمز المقرر

 - 3 1-أصىل انفقه 3-أصم 111

 3-أصم 113
انقىاعذ واننظزٌاخ 

 انفقهٍح
 فقه 131 3

 نظى 141 3 اننظاو األساسً نهحكى 3-نظى 141

 نظى141 3 يثادئ اننظاو انتجاري 1-نظى 143

-عزب 171

1 
 - 1 انًهاراخ انهغىٌح

 - 1 يهاراخ االتصال 1-دار 161
 

 الثالثالمستوى 
 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 3 1-أصىل انفقه 3-أصم 114
111 

 أصم

 نظى 141 3 انقىاعذ انعايح نهنظاو انجزائً 3-نظى 141

 نظى 143 1 انشزكاخ انتجارٌح 1-نظى 141

 نظى 141 3 يصادر االنتزاو اإلرادٌح 3-نظى 143

 -- 3 يناهج انثحث انعهًً 3-نظى 144

 نظى 141 3 اننظاو اإلداري 3-نظى 145

-عزب 171

1 
 -- 1 انتحزٌز انعزتً

 

 المستوى الرابع
 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 -- 3 فقه انحذود وانقصاص 3-فقه131

 -- 1 آٌاخ وأحادٌث األحكاو 1فقه ـ 131

 -- 1 1انثقافح اإلساليٍح  1-سهى 111

 3-نظى 146
وانتأيٍناخ نظاو انعًم 

 االجتًاعٍح

 نظى 141 3

 1-نظى 140
يصادر االنتزاو غٍز 

 اإلرادٌح

 نظى 143 1

-نظى  142

3 

انعقىد انتجارٌح وانعًهٍاخ 

 انًصزفٍح
 نظى 141 3

 3-قاٌ  191
قىاعذ انقانىٌ انذونً 

 انعاو 

3 -- 

 
 المستوى الخامس

 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 -- 3 األسزج أحكاو 3-فقه 334

 -- 1 3انثقافح اإلساليٍح  1-سهى  113

 نظى 141 3 انجزائى انتعزٌزٌح 3-نظى 341

 نظى 140 3 أحكاو االنتزاو 3 -نظى 343

 1-نظى 344
 انعقىد اإلدارٌح

 
 نظى 145 1

 

 المستوى السادس
 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 3-فقه335
انًىارٌث وانىصاٌا 

 وانىقف
3 -- 

 -- 3 فقه انًعايالخ 3-فقه 336

 -- 1 4انثقافح اإلساليٍح 1-سهى 114

 -- 3 انًزافعاخ انشزعٍح 3-نظى 345

 -نظى 346

3 
 نظى 344 3 انقضاء اإلداري

 3-نظى 340
األوراق انتجارٌح 

 واإلفالس
 نظى 143 3

 
 المستوى السابع

 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 -- 1 طزق اإلثثاخ 1-فقه 431

 فقه 336 3 يعايالخ يانٍح يعاصزج 1 -فقه 431

 نظى 140 3 أحكاو انًهكٍح 1-نظى 441

 -- 3 اننظاو انًانً 3 -نظى 441

 -- 3 اننظاو انثحزي وانجىي 3 -نظى 443

 1-نظى 444
انًهكٍح انتجارٌح 

 وانصناعٍح
 نظى 141 1

 

 المستوى الثامن

 المتطلب الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 -- 1 آداب وأحكاو انًهنح 1-فقه 433

 3-نظى 446
نظاو اإلجزاءاخ 

 انجزائٍح
 نظى 141 3

 نظى 345 1 تنفٍذ األحكاو انقضائٍح 1-نظى 440

 3-نظى 442
انضًاناخ انشخصٍح 

 وانعٍنٍح
 نظى 343 3

 -- 3 انقانىٌ انذونً انخاص 3-قاٌ 491

 -- 3 تذرٌة عًهً 3-نظى 449

 831= مجموع الساعات
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 الفرص الوظيفية للخريجين:

 : اآلتٌة المجاالت أحد فً العمل األنظمة برنامج لخرٌج ٌمكن

 القانونٌة واالستشارات المحاماة. 

 العامة النٌابة . 

 والخاص العام القطاعٌن فً( القانونٌة) اإلدارات. 

 والقنصلً الدبلوماسً السلك فً العمل. 

 بالجامعات(  القانون)  األنظمة أقسام فً معٌد وظٌفة . 

 والتحقٌق الرقابة هٌئة . 

 والدولٌة اإلقلٌمٌة والمنظمات الجمعٌات . 

 المظالم دٌوان. 

 الوزراء  بمجلس الخبراء هٌئة. 

 خريجي برنامج البكالوريوس: ئيةاحصا
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 أعداد خرٌجً القسم للخمس سنوات األخٌرة

 طالب


