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  انذراسٍ:انخؼزَف بانًمزر أ. 

 انًؼخًذة: انساػاث .5

 ساػخاٌ 2

 

 انًمزر:َىع  .2

         
   

 اخزٛبس٘   ☐ إججبس٘   

 :َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًسخىي  انسُت. 3

 انًسخىي انذراسٍ األول .     

 

 ( حىخذ ال)انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر  .4

 ال َىخذ

 (دالنت األنفاظ)انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر  .5

 ال َىخذ

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَط انذراست . 6

 انذراست ًَط و
ػذد انساػاث 

 انخذرَسُت
 انُسبت 

 %133 33 انًحاضزاث انخمهُذَت 1

 ----- ----- انخؼهُى انًذيح  2

 ----- -----  اإلنكخزوٍَانخؼهُى  3

 ----- -----  ػٍ بؼذانخؼهُى  4

 ----- ----- أخزي  5

 )ػهٗ يغزٕٖ انفظم انذساعٙ( االحصال ساػاث. 7

 ساػاث انخؼهى انُشاط و

 33 =55×2 يذبضشاد 1

 ------ عزٕدٕٚاأٔ يؼًم  2

 ------ دهمبد ثذش 3

 ------ ٖ )رزكش(أخش 4

 33 اإلخًانٍ
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 انًمزر ويخزخاحه انخؼهًُُت: هذف -ب

 ىصف انؼاو نهًمزر:ان. 5

 : َظشٚزٙ انمبٌَٕ، ٔانذك فٙ لغًٍٛدساعخ انًمشس ٚزضًٍ 

 مبََٕٛخ،ٔٚزضًٍ دساعخ: رؼشٚف انمبػذح ان مبٌََٕظشٚخ ان ٚزُبٔلانمغى األٔل  -

 ْب. ؤٔإنغب ،ٔرفغٛشْب ،ٔرطجٛمٓب ،ٔيظبدسْب ،ٔألغبيٓب ،ٔخظبئظٓب
 ،ٔألغبيّ ،ٔيظبدسِ ،َظشٚخ انذك ٔٚزضًٍ دساعخ: رؼشٚف انذك ٚزُبٔلٔانمغى انضبَٙ  -

 ٔاَمضبؤِ.  ،ٔدًبٚزّ ،ٔإصجبرّ ،اعزؼًبل انذكٔٔيذهّ،  ،أشخبطّٔ ،ٔأسكبَّ

  انهذف انزئُس نهًمزر. 2

 :ٍيا َه ححمُك َهذف انًمزر إنً 

اػٓب انًخزهفخ ٔيظبدسْب، ٔكٛفٛخ انمبََٕٛخ ثإَٔ همٕاػذرضٔٚذ انذاسط ثبنًفبْٛى انؼبيخ ن .1

 ٓب.اسْب، ٔرطجٛمٓب، ٔرفغٛشْب، ٔانغبئطذإ

هذمٕق ثإَٔاػٓب انًخزهفخ، ٔأسكبَٓب، يغ أًْٛخ انزؼشف ثبنًفبْٛى انؼبيخ ن رضٔٚذ انذاسط  .2
 ّ. هٗ يظبدس انذك، ٔاعزؼًبنّ ٔاَمضبئػ

 ثٍٛ انمبٌَٕ انؼبو ٔانمبٌَٕ انخبص.  انذاسطٚفشق  .3

 انمبػذح انمبََٕٛخ اٜيشح ٔانمبػذح انًكًهخ.ثٍٛ انذاسط ٚمبسٌ  .4
انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ انزًٛٛض ثٍٛ انذمٕق  ركٌٕ نهذاسط انًٓبسح انزٙ رًكُّ يٍ .5

 ،ٔانًخزهطخ

 ْبًظبدس انذك ٔيذٖ رأصٛشٚجش٘ انذاسط األثذبس انزطجٛمٛخ نغٍ األَظًخ ٔرطجٛمٓب، ٔن .6
 ػهٗ االنزضايبد.

 

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر:. 3

 انخؼهى نهًمزريخزخاث 

  ريش

انخؼهى انًزحبط يخزج 

  نهبزَايح

  انًؼزفت وانفهى 1

فٙ انًًهكخ  ٔانذمٕق ٔإَٔاػٓب طشق عُٓبٔ نمبََٕٛخا انمبػذح ٚفغش 1.1

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.

 ط - 1ع 

ٔأسكتبٌ  انزٙ رغتزمٙ يُٓتب أدكبيٓتب يظبدس انمبػذح انمبََٕٛخٚذذد  1.2

 انذك ٔيظبدسِ.

 ط - 2ع 

 ط - 3ع  أدكبو انفمّ اإلعاليٙ فٙ َظشٚزٙ انمبٌَٕ ٔانذكٚششد 1.3

  انًهاراث 2

ثٍٛ انمبػذح انمبََٕٛخ اٜيشح ٔانمبػذح انًكًهتخ ٔثتٍٛ انمتبٌَٕ  ٚمبسٌ 2.1
 انؼبو ٔانمبٌَٕ انخبص. 

 س - 1و 

 س - 1و   .انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ٔانًخزهطخثٍٛ انذمٕق  ًٚٛض 2.2

  انمُى 3

دتٕل يتب ٚزؼهتك ثُظشٚتخ انمتبٌَٕ )األَظًتخ( َٔظشٚتخ ٚؼشع سأّٚ  3.1

 انذك ػشضبً عهًٛبً.

 د -1ق 
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 انًمزر  يىضىػاثج. 

 لائًت انًىضىػاث و
ساػاث 

 االحصال

 نظرية النظام )القانون(: األولالقسم 

المفاهٌم العامة للنظام، وخصائص الماعدة النظامٌة ممارنة بأحكاام الرارٌعة  1 .1
 اإلسالمٌة

2 

 2 .بٌن الماعدة النظامٌة والمواعد االجتماعٌة األخرىالتمٌٌز  2 .2

 2 .ألسام األنظمة وأنواع المواعد النظامٌة 3 .3

 2  مصادر الماعدة النظامٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. 4 .4

 2 العاللة بٌن السٌاسة الررعٌة واألنظمة. 5 .5

 2 طرق التطبٌك(.  –المحاكم  –تطبٌك الماعدة النظامٌة )النطاق  6 .6

 2 تفسٌر الماعدة النظامٌة وإلغاءها. 7 .7

 2 الواجبات واألعمال الفصلٌة)تطبٌمات على نظرٌة النظام( 8 .8

 نظرية الحق التعريف بالحق: القسم الثاني

 2 التعرٌف بالحك، ومصادره فً النظام.  .9

 2   ألسام الحك )الحموق غٌر المالٌة ـ الحموق المالٌة ـ الحموق المختلطة(.  .13

 2   الرخص االعتباري(. -أرخاص الحك )الرخص الطبٌعً   .11

 2 االلتزامات(. -)األرٌاء  محل الحك  .12

 2 استعمال الحك وإثباته وحماٌته وانمضائه.  .13

 2 انمضاء الحك  .14

 2 الواجبات واألعمال الفصلٌة )تطبٌمات على نظرٌة الحك(  .15

 33 انًدًىع

 

 د. انخذرَس وانخمُُى:

 ُى ُانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحُدُاث انخذرَس  ربط . 5

 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُدُاث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼزفت وانفهى 1.0

1.1 

انمبََٕٛتتخ  يبْٛتتخ انمبػتتذح ٚزؼتتشف ػهتتٗ

ٔطتتشق عتتُٓب ٔانذمتتٕق ٔإَٔاػٓتتب فتتٙ 
 انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.

 ادانًذبضش -

 انٕاججبد  -

 ًُبلشخانذٕاس ٔان -

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى انٕاججبد -

 رمٛٛى انًُبلشبد. -

1.2 

انزتتتٙ  ٚذتتذد يظتتتبدس انمبػتتتذح انمبََٕٛتتتخ

ٔأسكتتتبٌ انذتتتك  رغتتتزمٙ يُٓتتتب أدكبيٓتتتب
 ٔيظبدسِ.

 ادانًذبضش -

 انٕاججبد  -

 ًُبلشخانذٕاس ٔان -

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى انٕاججبد -

 رمٛٛى انًُبلشبد. -

… 

ٚهى ثأدكبو انفمّ اإلعاليٙ فتٙ َظشٚزتٙ 

 انمبٌَٕ ٔانذك
 ادانًذبضش -

 انٕاججبد  -

 ًُبلشخانذٕاس ٔان -

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى انٕاججبد -

 رمٛٛى انًُبلشبد. -
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 ُىُانخم طزق انخذرَس اسخزاحُدُاث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًهاراث 2.0

2.1 

ٚمتتتبسٌ ثتتتٍٛ انمبػتتتذح انمبََٕٛتتتخ اٜيتتتشح 
ٔانمبػتتذح انًكًهتتخ ٔثتتٍٛ انمتتبٌَٕ انؼتتبو 

 ٔانمبٌَٕ انخبص. 

 ادانًذبضش -

 انٕاججبد  -

انزتتتتتتتتتتذسٚت ػهتتتتتتتتتتٙ  -

األعتتتتتتتبنٛت ٔانطتتتتتتتشق 
انًغتتتتتتتتتتتزخذيخ فتتتتتتتتتتتٙ 

 انًمبسَخ

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى انٕاججبد -

 رمٛٛى انًُبلشبد. -

 

2.2 

انًبنٛتخ انًبنٛتخ ٔغٛتش ثٍٛ انذمتٕق  ًٚٛض
  .ٔانًخزهطخ

 ادانًذبضش -

 انٕاججبد  -

 ًُبلشخ انذٕاس ٔان -

 األثذبس انمظٛشح. -

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى انٕاججبد -

 رمٛٛى انًُبلشبد. -

 رمٛٛى األثذبس. -

…    

 انمُى 3.0

3.1 

ٚؼتتشع سأٚتتّ دتتٕل يتتب ٚزؼهتتك ثُظشٚتتخ 

انمتتتتتبٌَٕ )األَظًتتتتتخ( َٔظشٚتتتتتخ انذتتتتتك 

 ػشضبً عهًٛبً.

 انًذبضشاد -

 األثذبس انمظٛشح -

 انزؼهى انزارٙ -

 انزذسٚت انؼًهٙ.                   -

 رمٛٛى االخزجبساد.  -

 رمٛٛى األثذبس. -

 رمٛٛى انًُبلشبد -

 .انًمبثالد -

 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى

 )ثبألعجٕع(

 انُسبت 

درخت  إخًانٍيٍ 

 ُىُانخم

 %33 ثغاألعجٕع انغب انفظهٙ االخزجبس 5

 %23 أصُبء انفظم انذساعٙ ثذٕس ٔأػًبل 2

 %53 األعجٕع انشاثغ ػشش اخزجبس َٓبئٙ 4

 %133 ----- انًجًٕع 5

 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ،  ،شفٓٙ، ػشع رمذًٚٙ رذشٚش٘، ٛى )اخزجبسٛانزم أَشطخ
 

 األكادًٍَ وانذػى انطالبٍ: أَشطت اإلرشاد -هـ 

 .األكبدًٚٛخٔ انجذضٛخ األيٕس يُبلشخ -

  .رٕضٛخ انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد األكبدًٚٙ -
 .كٛفٛخ إداسح انٕلذ -

  .ػهٗ يؼذل يشرفغ انذظٕل ٛخكٛف  -

 انؼًم ػهٗ دم انًشكالد االكبدًٚٛخ ٔغٛشْب. -
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 يصادر انخؼهى وانًزافك:  –و 

 يصادر انخؼهى:لائًت . 5

خععععععععععععععععععععععغ اانًز

  نهًمزر تانزئُس
 

دمحم ججش /أ د :انًذخم نذساعخ األَظًخ انمبََٕٛخ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ -

  . و2318ط   -انًٕصع يكزجخ جشٚش -داس انزذجٛش نهُشش ٔانزٕصٚغ -األنفٙ

 -سصاق ثٍ يمجٕل انشٚظ /ٔ د، خبنذ انشٔٚظ /د :انًذخم نذساعخ انؼهٕو انمبََٕٛخ -

و.2312ط  -٘يكزجخ انشمش 

فٙ ضٕء آساء انفمّ ٔأدكبو  -عخ انمبٌَٕ: د/ دمحم دغبو يذًٕد نطفٙانًذخم نذسا -

 .1995/1996 -5ط -َظشٚخ انذك -انكزبة انضبَٙ -انمضبء

 -دمحم انشٛخ ػًش ٔأخشٌٔ -يجبدئ انمبٌَٕ: انًذخم انٗ انمبٌَٕ َٔظشٚخ االنزضاو -

 جذِ. -داس ػكبص نهطجبػخ ٔانُشش

عُخ  -داس انفكش٘ انؼشثٙ -1ط -عشٔسنُظشٚخ انؼبيخ نهذك: د/ دمحم شكش٘  -

 و.1979

انًزاخغ 

 انًساَذة

أًٍٚ عؼذ عهٛى  ٔآخشٌٔ، انًذخم إنٗ  دساعخ األَظًخ انغؼٕدٚخ ، داس  -

 و.2318ْـ 1439طجؼخ  -دبفظ
دمحم دغبو . انًذخم نذساعخ انمبٌَٕ فٙ ضٕء آساء انفمّ ٔأدكبو انمضبء: د -

 نطفٙ.

 ػهٗ ػًشاٌ.دمحم . انًمذيخ فٙ دساعخ األَظًخ، د -
 ػجذ انشصاق انغُٕٓس٘.. انٕعٛظ فٙ ششح انمبٌَٕ انًذَٙ، د -

 جًٛم انششلبٔ٘.. انًذخم نهؼهٕو انمبََٕٛخ، د -

 . ٍدغبو انذٍٚ كبيم األْٕاَٛ. انًذخم نهؼهٕو انمبََٕٛخ، د -

انًصادر 

 اإلنكخزوَُت

 انغؼٕدٚخ.انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نٓٛئخ انخجشاء ثًجهظ انٕصساء فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ  -

 انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نًجهظ انشٕسٖ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. - 

 ـ يٕالغ يٕعٕػخ األَظًخ انغؼٕدٚخ. 

 المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالن بور. -

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxالسعودٌة   المكتبة الرلمٌة -

 ال ٕٚجذ  يأخز

 

 انًطهىبت:انخؼهًُُت وانبحثُت  انًزافك وانخدهُشاث.2

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك

، انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انؼشع انمبػبد)

 ... إنخ( لبػبد انًذبكبح

طالباا  04ٌلزم توفٌر لاعاة دراساٌة تساتوع   
                     على األلل.

 انخدهُشاث انخمُُت

 )جٓبص ػشع انجٛبَبد، انغجٕسح انزكٛخ، انجشيجٛبد(
 .عجٕسح ركٛخ -جٓبص ػشع دارب شٕا  

 .ال ٕٚجذ  رجؼبً نطجٛؼخ انزخظض() أخزي حدهُشاث

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 نًمزر:اخىدة  حمىَىس. 

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يداالث انخمىَى

 يجبششح )اعزجٛبٌ(غٛش  انطالة األداء انزذسٚغٙ

 (انًزبثؼخيجبشش ) سئٛظ انمغى األداء انزذسٚغٙ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 أعزبر انًمشس رمٛٛى انطالة فٙ انًمشس
 -االخزجتتتتتتتتتتتتبساد يجبشتتتتتتتتتتتتش )

 (ٔانٕاججبد

يشاجؼتتتتتتتتتخ رظتتتتتتتتتذٛخ انٕسلتتتتتتتتتخ 
 االخزجبسٚخ

يشاجتتغ َظٛتتش يتتٍ أػضتتبء 
 ثبنجشَبيجْٛئخ انزذسٚظ 

 يجبشش

يتتتذٖ رذظتتتٛم يخشجتتتبد انتتتزؼهى 

 نهًمشس
 يجبشش )انُزبئج( أعزبر انًمشس

يتتتذٖ رذظتتتٛم يخشجتتتبد انتتتزؼهى 
 نهًمشس

 غٛش يجبششح )اعزجٛبٌ( انطالة

 انكزبة انًمشس 
نجُتتتتتخ انخطتتتتتظ ٔانًُتتتتتبْج 

 ثبنمغى
 يجبشش

يخشجبد ، فبػهخ طشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رذظٛم )يضم. فبػهٛخ انزذسٚظ يداالث انخمىَى

 يظبدس انزؼهى ... إنخ( انزؼهى نهًمشس،

زى ٚأخشٖ ) ،انًشاجغ انُظٛش انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػضبء ْٛئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ
 رذذٚذْب(

 .(يجبشش ٔغٛش يجبشش) ُىمُانخ طزق

 

 ذ. اػخًاد انخىصُف 

 يدهس لسى األَظًت خهت االػخًاد

 انغبدعخ اندهست رلى

 هـ5442/ 3 / 25 حارَخ اندهست

 


