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 آله وعلى للعالمٌن رحمة المبعوث على والسالم والصالة ٌعلم، مالم اإلنسان علم بالملم علم الذي هلل الحمد

 :وبعد أجمعٌن وصحبه

 تخصصات من وهو العالمٌة، العربٌة الجامعات جمٌع فً التخصصات أهم أحد األنظمة تخصص ٌعد

 .الدولة مؤسسات أهم فً العمل لهم ستنسد حٌث مخرجاته ألهمٌة ٌمال، كما الممة

 فً األنظمة تخصص شهد ولد ،( الحموق أو والمانون، الشرٌعة)  األخرى الجامعات فً وٌسمى

 فً واألهلٌة الحكومٌة الجامعات توسعت حٌث األخٌرة السنوات فً كبٌرا   تطورا   السعودٌة الجامعات

 لحاجات بٌةوتل والدولٌة، المحلٌة والمستجدات التغٌرات مواكبة أجل من األنظمة، وبرامج ألسام إنشاء

 العام فً نجران بجامعة اإلدارٌة العلوم كلٌة فً األنظمة لسم أنشا ولد المستمبلٌة، وتطلعاته  المجتمع

 األنظمة تدرٌس فً واإلبداع الرٌادة تحمٌك إلى المسم وٌسعى. هـ0340- 0341 الجامعً الدراسً

 الكفاءات إعداد فً اإلسهام أجل من وذلن اإلسالمٌة الشرٌعة بأحكام ممارنة علٌها والتدرٌب السعودٌة

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

 .المختلفة(  المانونٌة)  النظامٌة المعرفة مجاالت فً عالٌا تأهٌال

 

 

 

 البرنامج عن نبرة
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 :تـــــــرؤيان

 .تعهيى األنظًت، وفق انشريعت اإلسالييتانريادة وانتًيز يف        

 :رســـانـــت ان

 إسهايًا  ،األنظًت عهًيًا ويهنيًا يف جمال خرجيني يؤههنيعداد إ    

 اإلسالييت. شريعتهًا ن، وفقاجملتًع احتياجاث تهبيت يف    

 

 

 

 

 

 سطالت السؤيت و ال
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 مؤشرات تحمٌك األهداف استراتٌجٌات تحمٌك األهداف  األهداف      

 ومهنٌا   علمٌا   مؤهلٌن خرجٌن إعداد

 للشرٌعة وفما   ، األنظمة مجال فً

 .اإلسالمٌة

  لتوصٌف الدورٌة المراجعة -

 .وممرراته البرنامج   

استطالع رأي المستفٌدٌن  -

 عن نواتج التعلم بالبرنامج.       

نسبة تدرٌس الممررات تنفٌذا   -

 للخطة الدراسٌة بالبرنامج . 

متوسط التمدٌر العام للطالب  -

 فً البرنامج .

نسبة رضا المستفٌدٌن من  -

 البرنامج عن نواتج التعلم به.

إعداد خطة للتدرٌب العملً  - ربط الوالع النظري بالتطبٌك العملً

 وتنفٌذها.

 متوسط معدالت نجاح      -

 الطالب فً ممرر التدرٌب  

 العملً    

اإلسهام فً تلبٌة احتٌاجات 

 المجتمع.

جهات  استطالعات رأي -

 التوظٌف عن خرٌجً البرنامج

نسبة رضا جهات التوظٌف  -

 عن خرٌجً البرنامج .

 

 
 

 

 

 

 

 

 أهداف انقسى واسرتاتيجياث ويؤشراث حتقيقها
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 :  ما يليبالبرنامج  لقبول يتطلب ل

 الحصول على الشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.  -

أن ال ٌكون لد مضى على حصوله على الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها مدة تزٌد عن خمس سنوات   -

 ، وٌجوز لمدٌر الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب ممنعة .

 لسلون .أن ٌكون حسن السٌرة وا -

 أن ٌجتاز بنجاح أي اختبار أو ممابلة شخصٌة ٌراها مجلس الجامعة .  -

 أن ٌكون البما  طبٌا  .  -

 أن ٌحصل على موافمة من مرجعه بالدراسة إذا كان ٌعمل فً أي جهة حكومٌة أو خاصة. -

 أن ٌستوفً أي شروط أخرى ٌحددها مجلس الجامعة وتعلن ولت التمدٌم. -

 معة أخرى ألسباب تأدٌبٌة أو تعلٌمٌة.أال ٌكون مفصوال  من جا  -

 

 

 

 

 

دراسٌة، ٌمنح الطالب بعد نجاحه  مستوٌاتموزعة على ثمان دراسٌة أربع سنوات  بالبرنامجمدة الدراسة 

فٌها درجة البكالورٌوس فً األنظمة، بمرار من مجلس جامعة نجران، بناء على توصٌة من مجلس كلٌة 

 العلوم اإلدارٌة.

 

 

 بالبرنامج القبول متطلباث 

 

 مدة الدزاطت والدزجت العلميت
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 الخسيطت التنظيميت للبرنامج
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للحصول على درجة  البكالورٌوس فً األنظمة أن ٌنهً الطالب متطلبات الجامعة والبرنامج،  تطلب

 موزعة على الممررات المدرجة فً الخطة الدراسٌة. ،ساعة معتمدة 041والتً تبلغ مجموع ساعاتها 

 

 

 :   اآلتٌة المجاالت أحد فً العمل األنظمة برنامج لخرٌج ٌمكن

 .المانونٌة واالستشارات المحاماة -

 . العامة النٌابة -

 .والخاص العام المطاعٌن فً( المانونٌة) اإلدارات -

 .والمنصلً الدبلوماسً السلن فً العمل -

 . بالجامعات(  المانون)  األنظمة ألسام فً معٌد وظٌفة -

 . والتحمٌك الرلابة هٌئة -

 . والدولٌة اإلللٌمٌة والمنظمات الجمعٌات -

 .المظالم دٌوان -

 .الوزراء  بمجلس الخبراء هٌئة -

 

 برنامجالمجاالث العمل لخسيج 

 متطلباث الحصول على الدزجت العلميت
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 التعلم على النحو اآلتً : نواتج مجموعة من األنظمة  برنامجٌكتسب خرٌج 

NQF Learning Domains 

and Learning Outcomes 

 مجاالت التعلم وفق اإلطار

التعلمالوطني للمؤهالت ومخرجات   

Teaching Strategies 

ستراتيجيات التدريسا  

Assessment Methods 

ساليب التقييمأ  

1.0 Knowledge   انًعشفة  

يتعشف عهي دٔس انششيعة اإلساليية في  1.1

أَظًة انذٔنة، ببعتببسْب انًصذس انٕحيذ 

 نهتششيع في انًًهكة انعشبية انسعٕدية .

 ات انًحبضش -

 ًُبلشةانحٕاس ٔان -

  : انُظشيةاالختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

يتعشف عهي األَظًة انسبسية في انذٔنة،  1.2

ٔيب يطشأ عهيٓب يٍ تعذيالت، ٔدٔسْب 

 في تُظيى انًجتًع ٔاستمشاسِ

  اتانًحبضش -

 انحٕاس ٔانًُبلشة  -

 :انُظشية االختببسات  -

 ٔانُٓبئية () انفصهية 

 ت                       انٕاجببتمييى  -

يحذد انعاللة بيٍ األَظًة ٔانسيبسة  1.3

انششعية ٔانتخصصبت األخشٖ رات 

 انصهة .

  اتانًحبضش -

 انتذسيب عهي األسبنيب  -

 ٔ انطشق انًستخذية في انًمبسَة  

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

يستشجع أحكبو يًبسسة انًٍٓ انُظبيية  1.4

 ٔأخالليبتٓب

 ات انًحبضش -

 ًُبلشةانحٕاس ٔان -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت    انٕاجببتمييى  -

                    

 البرنامجنواجج التعلم التي يكتظبها خسيج 
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2.0 Cognitive Skills  انًٓبسات اإلدساكية   

  اتانًحبضش األَظًة ببنششيعة اإلسالييةيمبسٌ  2.1

 انتذسيب عهي األسبنيب  -

 ٔ انطشق انًستخذية في انًمبسَة  

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

يصيغ انعمٕد ٔيعذ انتمبسيش ٔانًزكشات  2.2

 انُظبيية

 -  اتانًحبضش

 انتذسيب انعًهي                   -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

 يعهك عهٗ األحكبو انمضبئية . 2.3

 

 -  اتانًحبضش

 انتذسيب انعًهي                         -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

3.0 Interpersonal Skills & Responsibility    يٓبسات انتعبيم يع اآلخشيٍ ٔتحًم انًسئٕنية   

يٕظف انُصٕص انُظبيية تٕظيفبً سهيًبً  3.1

 في انٕلبئع انتطبيمية

  اتانًحبضش -

 انحٕاس ٔانًُبلشة -

 :انُظشية االختببسات  -

 ٔانُٓبئية () انفصهية 

 ت        انٕاجببتمييى  -

يعًم عهٗ إيجبد انحهٕل انسهيًة في  3.2

 انمضبيب انتي تٕاجّٓ أثُبء عًهّ.

 -  اتانًحبضش

 انتذسيب انعًهي                         -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

4.0 
Communication, Information Technology, Numerical 

يٓبسات االتصبل ٔ تمُية انًعهٕيبت ٔانًٓبسات انعذدية   

يعشض سأيّ عشضبً يمُعبً ٔيمذو أدنتّ  4.1

 ٔدفٕعّ بطشيمة صحيحة .                                              

  اتانًحبضش -

 انحٕاس ٔانًُبلشة -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

يستخذو ٔسبئم االتصبل ٔانتمُية انحذيثة  4.2

 في دساسة انمضبيب ٔانتعبيم يع انغيش

 - اتانًحبضش 

 انتذسيب انعًهي                              -

 :انُظشية االختببسات  -

 ) انفصهية ٔانُٓبئية (

 ت                       انٕاجببتمييى  -

5.0 Psychomotor    ةانُفس حشكيانًٓبسات 

 ال يُطبك ال يُطبك ال يُطبك 5.1
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: متطلباث الجامعت
ً
 أوال

 عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه م

 2 المدخل إلى الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم 000 1
 2 2الثمافة اإلسالمٌة  2-سلم 002 2
 2  4الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم 004 3
 2 3الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم 003 4
 2 المهارات اللغوٌة 2-عرب210 5
 2 التحرٌر العربً 2-عرب 212 6

 12 املجموع

 

 عدد الظاعاث عدد املقسزاث املتطلباث

 21 6 متطلبات الجامعة
 21 4 متطلبات الكلٌة

 26 12 متطلبات التخصص
 83 24 ذات صلة بالتخصص متطلبات

 138    51 املجموع

 الخطت الدزاطيت التفصيليت 

 الهيكل العام للخطت الدزاطيت
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 ثانًيا : متطلباث الكليت:

 عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه م

 3 مبادئ اإلدارة العامة  4-درع  050 1
 2 االتصال مهارات 4-دار 060 2
 3 مبادئ االلتصاد  4-لصد 010 3
 3 اللغة اإلنجلٌزٌة 3-نجل  100 4

 12 املجموع

 

اثا
ً
 تطلباث التخصصم: لث

 عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه م

 4 مدخل إلى دراسة األنظمة 4-نظم 030 1

 3 النظام األساسً للحكم  4-نظم 032  2
 3 التجاري مبادئ النظام 2-نظم 034 3
 3 المواعد العامة للنظام الجزابً 4-نظم 230 4
 2 الشركات التجارٌة 2-نظم 232 5

 3 مصادر االلتزام اإلرادٌة 4-نظم 234 6
 3 مناهج البحث العلمً  4-نظم 233 7
 3 النظام اإلداري   4-نظم 235 8
 3 نظام العمل والتأمٌنات االجتماعٌة 4-نظم 236 9
 2 مصادر االلتزام غٌر اإلرادٌة 2-نظم 230 11
 3 العمود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة 4-نظم 231 11
 3 لواعد المانون الدولً العام  4-لان  220 12
 3 الجرابم التعزٌرٌة  4-نظم 432 13
 3 أحكام االلتزام 4-نظم 434 14
 2 العمود اإلدارٌة 2-نظم 433 15



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 3 المرافعات الشرعٌة 4-نظم 435 16
 3 المضاء اإلداري 4-نظم 436 17
 3 األوراق التجارٌة واإلفالس 4-نظم 430 18
 3 أحكام الملكٌة  2-نظم 330 19
 3 النظام المالً 4-نظم 332 21
 3 النظام البحري والجوي 4-نظم 334 21
 2 الملكٌة التجارٌة والصناعٌة 2-نظم 333 22
 3 نظام اإلجراءات الجزابٌة 4-نظم 336 23
 2 تنفٌذ األحكام المضابٌة 2-نظم 330 24
 3 الضمانات الشخصٌة والعٌنٌة 4-نظم 331 25
 3 المانون الدولً الخاص 4-لان 320 26
 3 تدرٌب عملً  4-نظم332 27

 76 املجموع

 

 التخصصذاث صلت بتطلباث م: زابعا

 عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه م

 3  0 -أصول الفمه  4-أصل 002 1
 3 المواعد والنظرٌات الفمهٌة 4-أصل 004 2
 3 2 –أصول الفمه  4-أصل 203 3
 4 المدخل إلى الشرٌعة والفمه اإلسالمً 4-فمه 040 4

 4 السٌاسة الشرعٌة   4-فمه 042 5

 3 فمه الحدود والمصاص 4-فمه240 6
 2 آٌات وأحادٌث األحكام 2فمه ـ 242 7

 3 أحكام األسرة 4-فمه 443 8
 3 الموارٌث والوصاٌا والولف 4-فمه 445 9
 3 فمه المعامالت  4-فمه 446 11
 2 طرق اإلثبات 2-فمه 340 11



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 3 معامالت مالٌة معاصرة 2فمه ـ342 12
 2 آداب وأحكام المهنة 2-فمه 344 13
 2 علم النفس الجنابً 2-نفس 420 14

 38 املجموع

 

 

 

 

 املظتوى ألاول 

 املتطلب الظابق  عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه

 - 4 المدخل إلى الشرٌعة والفمه اإلسالمً 4-فمه 040

  - 4 السٌاسة الشرعٌة   4-فمه 042

 - 2 المدخل إلى الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم 000

 - 4 مدخل إلى دراسة األنظمة 4-نظم 030

 - 4 مبادئ اإلدارة العامة  4-درع 050

 - 3 اللغة اإلنجلٌزٌة 3-نجل 100

 18                            املجموع 

 املظتوى الثاني

 املتطلب الظابق  عدد الظاعاث  طم املقسز ا زقم املقسز وزمصه

 - 4 0-أصول الفمه   4-أصل 002

 4-فمه 040 4 المواعد والنظرٌات الفمهٌة 4-أصل 004

 4-نظم 030 4 النظام األساسً للحكم 4-نظم 032

 4-نظم030 3 مبادئ النظام التجاري 2-نظم 034

 - 2 المهارات اللغوٌة 2-عرب 210

 - 2 مهارات االتصال 2-دار 060

 - 4 مبادئ االلتصاد  4-لصد 010

 19                      املجموع

 

 

املظتوياث  جوشيع املقسزاث على

 الدزاطيت



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 املظتوى الثالث

 املتطلب الظابق  عدد الظاعاث  طم املقسز ا وزمصهزقم املقسز 

 4-أصل  002 4 2-أصول الفمه 4-أصل 203

 4-نظم 030 3 المواعد العامة للنظام الجزابً 4-نظم 230

 2-نظم 034 2 الشركات التجارٌة 2-نظم 232

 4-نظم 030 4 مصادر االلتزام اإلرادٌة  4-نظم 234

 - 3 مناهج البحث العلمً  4-نظم 233

 4-نظم 030 4 النظام اإلداري   4-نظم 235

 - 2 التحرٌر العربً 2-عرب 212

 19                   املجموع

 

 املظتوى السابع

 املتطلب الظابق عدد الظاعاث طم املقسز ا زقم املقسز وزمصه

 - 4 فمه الحدود والمصاص 4-فمه240

 - 2 آٌات وأحادٌث األحكام 2فمه ـ 242

 - 2 2الثمافة اإلسالمٌة  2-سلم 002

 4-نظم  030 4 نظام العمل والتأمٌنات االجتماعٌة 4-نظم 236

 2-نظم 234 2 مصادر االلتزام غٌر اإلرادٌة 2-نظم 230

 2-نظم 232 4 العمود التجارٌة والعملٌات المصرفٌة 4-نظم  231

 - 4 لواعد المانون الدولً العام  4-لان  220

 18                        املجموع

 املظتوى الخامع

 املتطلب الظابق  عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه

 - 4 أحكام األسرة 4-فمه 443  

 - 2  4الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم  004

 4-نظم 230 4 الجرابم التعزٌرٌة  4-نظم 432

 2-نظم 230 4 أحكام االلتزام  4 -نظم 434

 4-نظم 235 2 اإلدارٌةالعمود  2-نظم 433

 - 2 علم النفس الجنابً 2نفس ـ420

 15                 املجموع

 



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 املظتوى الظادض

 املتطلب الظابق عدد الظاعاث اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه

 - 4 الموارٌث والوصاٌا والولف 4-فمه445

 - 4 فمه المعامالت  4-فمه 446

 - 2 3الثمافة اإلسالمٌة 2-سلم 003

 - 4 المرافعات الشرعٌة 4-نظم 435

 2-نظم 433 4 المضاء اإلداري 4 -نظم 436

 2-نظم 034 4 األوراق التجارٌة واإلفالس 4-نظم 430

 17                  املجموع

 

 املظتوى الظابع

 املتطلب الظابق  عدد الظاعاث  اطم املقسز  زقم املقسز وزمصه

  2 طرق اإلثبات 2-فمه 340

 4-فمه 446 4 معامالت مالٌة معاصرة 2 -فمه 342

 2-نظم 230 4 أحكام الملكٌة 2-نظم 330

 - 4 النظام المالً 4 -نظم 332

 - 3 النظام البحري والجوي 4 -نظم 334

 2-نظم 232 2 الملكٌة التجارٌة والصناعٌة 2-نظم 333

 16                 املجموع

 

 املظتوى الثامن

 اطم املقسز  وزمصهزقم املقسز 
 عدد الظاعاث 

 املتطلب الظابق
 عملً نظري

 -  2 آداب وأحكام المهنة 2-فمه 344
 4-نظم 230  3 نظام اإلجراءات الجزابٌة  4-نظم 336

 4-نظم 435  2 تنفٌذ األحكام المضابٌة 2-نظم 330

 4 -نظم 434  4 الضمانات الشخصٌة والعٌنٌة 4-نظم 331

 -  4 المانون الدولً الخاص 4-لان 320

 - 2 4 تدرٌب عملً 4-نظم 332  

 16          املجموع



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 

 

 

 

 

 

 

 4-فمه 949 المدخل إلى الشرٌعة والفمه اإلسالمً

وخصابصهما، و ما تمتاز به الشرٌعة اإلسالمٌة ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالشرٌعة والفمه، وألسامهما، والفرق بٌنهما 

على بمٌة الشرابع و األنظمة الوضعٌة، أدوار الفمه اإلسالمً بدءا بعصر التشرٌع فً العهد النبوي، الفمه فً عهد 

الفمه فً عصر التابعٌن، الفمه فً عصر التدوٌن و األبمة المجتهدٌن وظهور المدارس  - رضً هللا عنهم - الصحابة

 هة اإلسالمٌة ، الفمه فً عصر التملٌد والجمود، الفمه فً العصر الحاضر.الفمٌ

 4-فمه 942السٌاسة الشرعٌة  

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالسٌاسة الشرعٌة وأهمٌتها، العاللة بٌن السٌاسة الشرعٌة وكل من الفمه واألنظمة ، أدلة 

شروط العمل بالسٌاسة الشرعٌة، األسس التً تموم مشروعٌة العمل بالسٌاسة الشرعٌة وحجٌتها ومجالها، وضوابط و

 علٌها السٌاسة الشرعٌة، طرق استنباط أحكام السٌاسة الشرعٌة، تطبٌمات معاصرة للسٌاسة الشرعٌة.

 2-سلم 999المدخل إلى الثمافة اإلسالمٌة  

إلسالم )المراد بالخصابص ، الخصابص العامة لوأهمٌة دراستها، و اإلسالمٌة، بمفهوم الثمافة ٌتضمن الممرر: التعرٌف

،ومصادرها ،ومعرفة الخصابص العامة لإلسالم، بجانب الحدٌث  األرض( تعرٌف اإلسالم، المناهج الموجودة على وجه

عن العمٌدة اإلسالمٌة من حٌث تعرٌفها وبٌان أهمٌتها، ومنهج تلمً العمٌدة اإلسالمٌة واالستدالل علٌها، والتطرق إلى 

 .ة وبٌان معناها وكٌفٌة تحمٌمهاأركان اإلٌمان الست

 4-نظم 939مدخل إلى دراسة األنظمة

ٌتضمن دراسة الفكرتٌن األساسٌتٌن فً علم األنظمة وهما: النظام والحك، فالمسم األول من الممرر ٌشكل مدخال إلى 

ها وتفسٌرها نظرٌة النظام وٌتضمن دراسة: تعرٌف الماعدة النظامٌة وخصابصها وألسامها ومصادرها ونطاق تطبٌم

وإلغابها. والمسم الثانً ٌشكل مدخال إلى نظرٌة الحك وٌتضمن دراسة: تعرٌف الحك ومصادرها وألسامه وأركانه 

 ه. تدرس هذه المفردات ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.ؤوأشخاصه ومحله، استعمال الحك وإثباته وحماٌته وانمضا

 التعسيف باملقسزاث الدزاطيت

 ملخص مقسزاث املظتوى ألاول 



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

 

 4-درع 959مبادئ اإلدارة العامة

دراسة: التعرٌف باإلدارة العامة وعاللتها بالعلوم األخرى، الفكر اإلداري فً اإلسالم، النظرٌات اإلدارٌة ٌتضمن 

الحدٌثة، وظابف اإلدارة العامة )التخطٌط ، التنظٌم ، إدارة الموارد البشرٌة، الرلابة، المٌادة، اتخاذ المرارات اإلدارٌة (، 

عاصرة فً اإلدارة، الحكومة اإللكترونٌة واالتصاالت اإلدارٌة. تدرس هذه السٌاسات العامة للدولة، االتجاهات الم

 المفردات ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 3-نجل 790 اللغة اإلنجلٌزٌة

الممرر عبارة عن منهج مبسط أعد لتهٌبة طالب المرحلة الجامعٌة الستٌعاب و فهم النصوص و المحادثات باللغة 

من خالل تنمٌة مهارات المراءة و الكتابة و المواعد و تنشٌط ما لدٌهم من مخزون لغوي توطبة لالنخراط فً  اإلنجلٌزٌة

 الدراسة األكادٌمٌة.

 

 

 4-أصل 992  -  9أصول الفمه  

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بعلم أصول الفمه: نشأته، وغاٌته، وثمرة تعلمه، عاللة أصول الفمه بتخصص األنظمة، الحكم 

الشرعً بمسمٌه التكلٌفً والوضعً وما ٌتعلك بهما من مباحث، أحكام األهلٌة وعوارضها وأنواعها، األدلة الشرعٌة 

 المٌاس. -اإلجماع  –السنة النبوٌة  -المتفك علٌها: المرآن الكرٌم

 4-أصل 994المواعد والنظرٌات الفمهٌة  

، ارهالمسم األول: دراسة المواعد الفمهٌة من خالل التعرٌف بعلم المواعد الفمهٌة وأهمٌته وثم: ٌتضمن هذا الممرر لسمٌن

ٌزول بالشن،  دراسة المواعد الخمس الكبرى: لاعدة األمور بمماصدها، لاعدة ال ضرر وال ضرار ،لاعدة الٌمٌن ال

لاعدة العادة محكمة، معرفة الفرق بٌن المواعد الفمهٌة والمواعد األصولٌة. والمسم الثانً ٌتناول دراسة النظرٌات 

وبٌن المواعد الفمهٌة، نظرٌة الحك، نظرٌة العمد، نظرٌة الضمان،  الفمهٌة: التعرٌف بها، نشأتها، أهمٌتها، الفرق بٌنها

 أمثلة وتطبٌمات عملٌة.

 4-نظم 932نظام األساسً للحكم   ال

النظام األساسً للحكم فً المملكة ونشأته وأهمٌته وعاللته بالسٌاسة الشرعٌة، مبادئ نظام الحكم  مفهومٌتضمن دراسة: 

، المبادئ العامة للمانون الدستوري، النظم السٌاسٌةفً اإلسالم، نظرٌة الدولة فً الفمه اإلسالمً والمانون الدستوري، 

مبدأ شرعٌة األنظمة، األنظمة األساسٌة للمملكة، مواد النظام األساسً للحكم، الحموق والحرٌات العامة فً النظام 

 ملخص مقسزاث املظتوى الثاني



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الحعليم 

 

 وم إلاداريةلكلية الع

 برهامج ألاهظمة

 
 في مجال خريجين مؤهلينعداد إ "رسالة: ال إلاسالمية في جعليم ألاهظمة، وفق الشريعةوالحميز الريادة رؤية : ال

ً
 ومهنيا

ً
  ،ألاهظمة علميا

ً
في إسهاما

 ، وفقاملجحمعثلبية اححياجات 
ً
 الاسالمية " شريعةلل ا

األساسً للحكم، خصابص النظام األساسً للحكم، سلطات الدولة فً النظام األساسً للحكم ) المضابٌة والتنفٌذٌة 

 ملكة ممارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة.ساسٌة بالموالتنظٌمٌة(. تدرس هذه المفردات وفك األنظمة األ

 4-نظم 934مبادئ النظام التجاري   

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالنظام التجاري السعودي وتطوره ومصادره وأسسه وخصابصه، األعمال التجارٌة: ماهٌتها 

بطبٌعتها ـ األعمال التجارٌة بالتبعٌة(، والتمٌٌز بٌنها وبٌن األعمال المدنٌة، أنواع األعمال التجارٌة: ) األعمال التجارٌة 

التاجر: تعرٌفه ، شروط اكتساب صفة التاجر، األهلٌة التجارٌة، التزامات التاجر المهنٌة، الجزاءات التً ٌخضع لها 

التاجر، المحل التجاري: تعرٌفه وخصابصه وعناصره المادٌة والمعنوٌة، حماٌة المحل التجاري، عناصر المحاسبة 

الغرف التجارٌة وأحكامها النظامٌة وأهدافها. تدرس هذه المفردات وفك النظام التجاري السعودي ممارنا  التجارٌة،

 بالشرٌعة اإلسالمٌة.

 2-عرب 279 اللغوٌة المهارات

ألسام الكلمة، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، أبواب اإلعراب بالنٌابة، اإلعراب الظاهر، : ٌتضمن دراسة

التمدٌري، أحكام العدد، دالالت األلفاظ، العموم والخصوص فدالالت األلفاظ، أوزان األفعال ودالالتها، تحرٌر اإلعراب 

، المعجمات اللغوٌة، كٌفٌة البحث عن األلفاظ فً المعجمات، (لضٌة األخطاء الشابعة)  اللغة من الجمود والفوضى

 .بن لتٌبةـ ابن جنٌـا بن األثٌرالخلٌل بن أحمد الفراهٌد سٌبوٌه (  بعض أعالم العربٌة

 2-دار 969 االتصال مهارات

ٌتضمن دراسة: مفهوم االتصال، مكونات عناصر االتصال ومراحله ووسابله وأنواع االتصال، معولات االتصال 

وطرق التغلب علٌها، االتصال فً بٌبة العمل،  مهارات االتصال الفردٌة والجماعٌة، االتصال غٌر اللفظً، مهارات 

 االتصال الفعال، مهارات االتصال النظامٌة مع الموكلٌن والمدعٌن، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. 

 4-لصد 989 االلتصاد مبادئ

، االستهالنٌتضمن دراسة: ممدمة فً علم االلتصاد، نظرٌة العرض والطلب، نظرٌة السعر، نظرٌة الطلب وتوازن 

نظرٌة اإلنتاج، هٌاكل األسواق، نظرٌة التوزٌع، لٌاس النشاط االلتصادي، مصادر الطلب الكلً وأنواعها، البطالة 

 وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفردات ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. أمثلةوالتضخم، السٌاسة النمدٌة والمالٌة، 
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 4-أصل 2293-الفمه أصول

المصالح  –العرف  –شرع من لبلنا  -سد الذرابع  –االستصحاب  –ٌتضمن دراسة: األدلة المختلف فٌها: االستحسان 

المرسلة، طرق استنباط األحكام: )المطلك والممٌد، األمر والنهً، العام والخاص، الحمٌمة والمجاز، داللة اللفظ الصرٌح 

على المعنى: )الخفً والظاهر، النص، المفسر، المحكم والمتشابه ، المشكل، المجمل(، والكناٌة(، ألسام اللفظ وداللته 

 التعارض والترجٌح، النسخ، واالجتهاد والتملٌد، االختالف والخالف. 

 4-نظم 239 الجزائً للنظام العامة المواعد 

التعرٌف بالجرٌمة فً الفمه والنظام، ألسام الجرابم، أركان  وتحتوي علىٌتضمن دراسة: أوال: النظرٌة العامة للجرٌمة 

الركن المعنوي(، سرٌان النص الجنابً من حٌث الزمان والمكان، أسباب  -الركن المادي  -الركن الشرعً الجرٌمة ) 

بالعموبة فً الفمه اإلباحة وموانع المسؤولٌة الجنابٌة. ثانٌا: النظرٌة العامة للعموبة وتتناول الدراسة فٌها: التعرٌف 

اإلسالمً، أساسها الشرعً، أنواع العموبات وخصابصها وأهدافها، تنفٌذ العموبة وانمضاؤها، رد االعتبار وموانع 

 العماب. ثالثا: التدابٌر االحترازٌة: تعرٌفها وخصابصها وأنواعها ولواعد تطبٌمها.

 2-نظم 232 التجارٌة الشركات

لتجاري السعودي وتطوره ومصادره وأسسه وخصابصه، األعمال التجارٌة: ماهٌتها ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالنظام ا

والتمٌٌز بٌنها وبٌن األعمال المدنٌة، أنواع األعمال التجارٌة: ) األعمال التجارٌة بطبٌعتها ـ األعمال التجارٌة بالتبعٌة(، 

ت التاجر المهنٌة، الجزاءات التً ٌخضع لها التاجر: تعرٌفه ، شروط اكتساب صفة التاجر، األهلٌة التجارٌة، التزاما

التاجر، المحل التجاري: تعرٌفه وخصابصه وعناصره المادٌة والمعنوٌة، حماٌة المحل التجاري، عناصر المحاسبة 

التجارٌة، الغرف التجارٌة وأحكامها النظامٌة وأهدافها. تدرس هذه المفردات وفك النظام التجاري السعودي ممارنا 

 اإلسالمٌة.بالشرٌعة 

 4-نظم 234 اإلرادٌة االلتزام مصادر 

وأركانه وشروطه، مبدأ سلطان  وألسامهٌتضمن دراسة: االلتزام ومصادره ومضمونه وعناصره وخصابصه، العمد 

فً العمود والشروط، صور خاصة من التعالد ) عمود اإلذعان ـ عمود المزاٌدة (، النٌابة والوكالة والوالٌة،  هفرادأ

بطالن العمد والفسخ واإللالة، أركان العمد اإللكترونً وآثاره، اإلرادة المنفردة ووظابفها. تدرس هذه المفردات ممارنة 

 بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 مقسزاث املظتوى الثالث
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 4-نظم 233 العلمً البحث مناهج

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالبحث العلمً وأهدافه وأهمٌته فً مجال األنظمة، أسس التفكٌر العلمً وخصابصه، مصادر 

البحث العلمً ومناهجه وأدواته، أنواع البحوث العلمٌة، صفات البحث العلمً الجٌد، مراحل إعداد البحث العلمً، 

تبة والبحث العلمً، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس مفردات هذا الممرر وفك أخاللٌات وضوابط البحث العلمً، المك

 أصول البحث العلمً مع التركٌز على تطبٌماتها فً مجال البحوث النظامٌة.

 4-نظم 235 اإلداري النظام 

لتنظٌم ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالنظام اإلداري وخصابصه ومصادره وعاللته باألنظمة األخرى، المواعد العامة ل

اإلداري وتطبٌماتها فً المملكة: ) أسالٌب التنظٌم اإلداري ـ أحكام التفوٌض اإلداري ـ الشخصٌة المعنوٌة (، نشاط 

امتٌازات السلطة اإلدارٌة وأحكامها وتطبٌماتها فً أنظمة  فً الضبط اإلداري والمرافك العامة والمرار اإلداري، اإلدارة

السلطة التمدٌرٌة (، الموظف العام وأحكامه فً ضوء نظام الخدمة المدنٌة، نظام تأدٌب المملكة ) التنفٌذ المباشر ـ 

 الموظف العام، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفردات وفك النظام اإلداري السعودي ممارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة.

 2-عرب 272 العربً التحرٌر 

والفمرة، المواعد الكتابٌة والتحرٌرٌة، لواعد اإلمالء، العدد، عالمات  اللغة والفكر، اللفظة والجملة: ٌتضمن دراسة 

 .،التموٌم ،التمرٌر، الرسالة اإلدارٌة( الخالصة الممال التلخٌص )  الترلٌم، ألوان الكتابة الموضوعٌة

 

 

 4-فمه 249 والمصاص الحدود فمه

ٌتناول دراسة الحدود من خالل تعرٌفها وبٌان أنواعها وخصابصها والحكمة من ٌتضمن الممرر لسمٌن: األول: 

مشروعٌتها فً اإلسالم، حد الزنا، حد المذف، حد شرب الخمر، حد السرلة، حد الحرابة، حد الردة، حد البغً، ودراسة 

رعا، مسمطات الحدود، وأحكامه وطرق إثباته وعموبته المحددة ش هكل منها من حٌث تعرٌفه وأركانه وشروطه وصور

والفرق بٌنه وبٌن الحد،  استٌفاؤهاول دراسة المصاص من حٌث تعرٌفه وشروطه وأحكامه وكٌفٌة تنالمسم الثانً:  ٌ

 أحكام الدٌة من حٌث تعرٌفها وممدارها وأنواعها.
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  2ـ فمه 242 األحكام وأحادٌث آٌات 

والممارنة بالنظم االلتصادٌة الوضعٌة الرأسمالٌة، بجانب معرفة ٌتضمن مدخل لدراسة النظام االلتصادي اإلسالمً 

خصابص النظام االلتصادي اإلسالمً وأهدافه، والملكٌة العامة والخاصة، واإلنفاق وضوابطه، المٌود والضوابط 

ن وألسامها الواردة على الحرٌة االلتصادٌة فً اإلسالم، تدخل الدولة فً النظام االلتصادي وحدوده، المصارف والبنو

 .والمعامالت المصرفٌة، وضوابط اإلسالم فً ذلن

 2-سلم 2992 اإلسالمٌة الثمافة

ٌتضمن التعرٌف بالمجتمع اإلسالمً، وأسس بنابه، واألخالق اإلسالمٌة، ودورها فً بناء العاللات االجتماعٌة، 

مٌة وأثرها على إصالح الفرد والمجتمع، والحدٌث عن العبادة وأثرها فً سلون الفرد والمجتمع، وتطبٌك الشرٌعة اإلسال

خصابص المجتمع اإلسالمً وأهم المشكالت االجتماعٌة وسبل حلها، األسرة فً اإلسالم، وأهمٌة بنابها، ومكانة المرأة 

 فً اإلسالم وممارنته فً المجتمعات الغربٌة.

 4-نظم 236 االجتماعٌة والتأمٌنات العمل نظام 

ٌتناول نظام العمل وذلن من خالل دراسة: التعرٌف بنظام العمل السعودي ومصادره ٌتضمن الممرر لسمٌن: األول 

وخصابصه ونطاق تطبٌمه، تعرٌف عمد العمل  الفردي وأطرافه وخصابصه وأركانه وشروطه، عناصر عمد العمل 

العمل وانمضاؤه. الفردي، إبرام عمد العمل الفردي، آثار عمد العمل ) التزامات صاحب العمل والعامل (، ولف عمد 

وٌتناول المسم الثانً: نظام التأمٌنات االجتماعٌة وذلن بدراسة: التعرٌف بالتأمٌنات االجتماعٌة وخصابصها وأحكامها، 

أطراف العاللة التأمٌنٌة،  أنواع التأمٌنات. تدرس هذه المفردات وفك أنظمة العمل والتأمٌنات االجتماعٌة بالمملكة 

 اإلسالمٌة.ممارنة بأحكام الشرٌعة 

 2-نظم 230 اإلرادٌة غٌر االلتزام مصادر

غٌر اإلرادٌة، المسؤولٌة التمصٌرٌة وأساسها وأنواعها، أركان المسبولٌة  االلتزامٌتضمن دراسة: التعرٌف بمصادر 

متولً ) الفعل الضار وتطبٌماته( ـ الضرر ـ عاللة السببٌة ، آثار المسبولٌة التمصٌرٌة، مسبولٌة  التمصٌرٌة: الخطأ

الرلابة، مسبولٌة المتبوع عن أعمال تابعه. الفعل النافع: اإلثراء بال سبب ــ رد غٌر المستحك ـ الفضالة،  النظام 

باعتباره مصدرا مباشرا من مصادر االلتزام، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس مفردات هذا الممرر ممارنة بأحكام الشرٌعة 

 اإلسالمٌة.
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 4- نظم 238 المصرفٌة والعملٌات التجارٌة العمود 

، عمد السمسرة، وأحكامهاٌتضمن الممرر لسمٌن: األول ٌتناول دراسة العمود التجارٌة من حٌث: تعرٌفها وخصابصها 

الوكاالت التجارٌة، عمد النمل، عمد الرهن التجاري. وٌتناول المسم الثانً: دراسة العملٌات المصرفٌة من حٌث: تعرٌفها 

أحكامها، النظام المصرفً فً المملكة وعملٌات اإلٌداع المصرفً وأنواعه، الحسابات المصرفٌة وا وبٌان خصابصه

وأنواعها، عملٌات االبتمان المصرفً: )خطاب الضمان المصرفً واالعتماد العادي واالعتماد المستندي (، أمثلة 

 ام الشرٌعة اإلسالمٌة.وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفردات وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بأحك

 4- نظم 219 العام الدولً المانون لواعد 

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالمانون الدولً العام ومبادبه العامة ولواعده فً الشرٌعة اإلسالمٌة، أثر الشرٌعة اإلسالمٌة 

ادر األحكام فً المانون وفمهابها فً إنشاء المانون الدولً وتطوٌر لواعده، أحكام العاللات الدولٌة فً اإلسالم، مص

الدولً والشرٌعة اإلسالمٌة، طبٌعة لواعد المانون الدولً العام وخصابصها، أشخاص المانون الدولً العام، أحكام 

المسبولٌة الدولٌة، وسابل فض المنازعات الدولٌة، أحكام البعثات الدبلوماسٌة فً المانون الدولً العام، المانون الدولً 

 المفردات ممارنة بأحكام الشرٌعة. للبحار. تدرس هذه

 

 

 

 4-فمه 443 األسرة أحكام
، وبٌان أهمٌتها بالنسبة للفرد والمجتمع ، وبٌان الممصود بالخطبة باألسرةاألحكام الفمهٌة المرتبطة ٌتضمن دراسة 

وأحكامها، وبٌان شروط صحة عمد النكاح وآثاره، والصداق وأحكامه، المحرمات من النساء، الشروط فً النكاح، 

وأحكام  المختلف فٌها، عٌوب النكاح، حموق الزوجٌن،  أحكام الطالق وشروطه وأركانه، وصٌغه، وألسامه، األنكحة

 بٌن الزوجٌن على األسرة والمجتمع. الفرلةواللعان والظهار، والنفمة والحضانة وتربٌة األوالد، وآثار  واإلٌالءالخلع 

 2- سلم 494 اإلسالمٌة الثمافة 

 االجتماعٌة، العاللات بناء فً ودورها ، اإلسالمٌة واألخالق بنابه، وأسس اإلسالمً، بالمجتمع ٌتضمن التعرٌف

 والمجتمع الفرد إصالح على اإلسالمٌة وأثرها الشرٌعة وتطبٌك والمجتمع، الفرد سلون فً وأثرها العبادة عن والحدٌث

، خصابص المجتمع اإلسالمً وأهم المشكالت االجتماعٌة وسبل حلها، األسرة فً اإلسالم، وأهمٌة بنابها، ومكانة المرأة 

 .فً اإلسالم وممارنته فً المجتمعات الغربٌة
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 4-نظم 432 التعزٌرٌة الجرائم

مشروعٌته، ضوابط العموبة التعزٌرٌة وخصابصها وأنواعها ومسمطاتها، أدلة ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالتعزٌر و

الجرٌمة التعزٌرٌة وأركانها وأنواعها، الجرابم التعزٌرٌة المنظمة فً المملكة وعموباتها: الجرابم الماسة بأمن الدولة، 

م السلطة ..إلخ(، وجرابم جرابم االعتداء على المصلحة العامة ) مثل: الرشوة والتزوٌر واالختالس وإساءة استخدا

لكترونٌة، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه اإلاالعتداء على األشخاص فٌما دون الحد، جرابم اآلداب العامة، الجرابم 

 المفردات وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة.

 4 -نظم  434 االلتزام أحكام 

: االلتزام الطبٌعً، االلتزام المدنً، تنفٌذ االلتزام ووسابله:  التنفٌذ العٌنً ٌتضمن دراسة: التعرٌف بااللتزام وأنواعه

التنفٌذ، التنفٌذ عن طرٌك التعوٌض، وسابل ضمان تنفٌذ االلتزام، تضامن الدابنٌن أو بالمدٌن  إلزاملاللتزام، وسابل 

االلتزام، حوالة الحك، حوالة الدٌن، انمضاء  على المدٌن، أوصاف االلتزام ، تعدد محل االلتزام، انتمال زالمدٌنٌن، الحج

 االلتزام، طرق الوفاء. تدرس هذه المفردات ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 2-نظم  433 اإلدارٌة العمود 

ٌتضمن دراسة: مفهوم العمد اإلداري ومعٌار تمٌٌزه وأركانه، أنواع العمود اإلدارٌة وخصابصها، طرق العمود اإلدارٌة، 

مراحل إبرام العمد اإلداري، سلطات اإلدارة فً مواجهة المتعالد معها، حموق المتعالد فً مواجهة اإلدارة، إعادة 

التوازن المالً للعمد اإلداري، تنفٌذ العمد اإلداري، طرق الفصل فً منازعات العمود اإلدارٌة، طرق انمضاء العمد 

 دات وفك النظام السعودي ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.اإلداري، أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفر

 2ـ نفس 429 الجنائً النفس علم 

ٌتضمن دراسة: مفهوم علم النفس وعاللته بالعلوم األخرى، علم النفس التطبٌمً ومراحل ظهوره، العوامل النفسٌة 

الجرٌمة، دور علم النفس الجنابً فً السٌاسة ، المٌم اإلسالمٌة ودورها فً الولاٌة من اإلجرامًالمؤثرة فً السلون 

الجنابٌة، دراسة نفسٌة الشاهد والمحمك والماضً ومأمور الضبط المضابً، المؤسسات العمابٌة والولابٌة ونفسٌة نزالبها 

ة ودور اإلخصابً النفسً فٌها، الرعاٌة الالحمة ودورها اإلٌجابً فً نفسٌة المفرج عنهم. تدرس هذه المفردات ممارن

 بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.
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 4-فمه 445 والولف والوصاٌا الموارٌث

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بعلم الموارٌث، أحكام اإلرث: أركانه وشروطه وأسبابه وموانعه، ألسام اإلرث، أصحاب 

، لسمة التركات، الوصاٌا: تعرٌفها وأنواعها المنتسخاتالفروض والعصبات، النسب األربع، الحساب والتأصٌل، 

علٌه، ناظر  فوأركانها وشروطها وحكمة مشروعٌتها، الولف: تعرٌفه وأنواعه وأركانه وشروطه وإدارته واإلشرا

 الولف وشروطه ومسبولٌته.

 4-فمه 446 المعامالت فمه

عض أنواع المعامالت وأحكامها: مثل أحكام البٌع، أهمٌته، دراسة بوبٌان ٌتضمن دراسة: التعرٌف بفمه المعامالت: 

البٌوع المنهً عنها، الربا أحكامه وألسامه، أحكام اإلجارة والخٌارات فٌه، وشروط صحة البٌع، ووألسامه، وأركانه، 

 السلم، عمد االستصناع، عمد المماولة، أحكام االحتكار وتسعٌر السلع. وشروطها، عمد

 2-سلم 393 اإلسالمٌة الثمافة 

 للدولة الخارجٌة العاللات وأركانها، اإلسالمٌة الدولة مفهوم اإلسالم، فً السٌاسً النظام بمزاٌا ٌتضمن دراسة التعرٌف

اإلسالمٌة مظاهر تطبٌك  الدولة فً الثالث السلطات اإلسالم، فً السٌاسً النظام لواعد والحرب، السلم حال فً اإلسالمٌة

مفهوم حموق اإلنسان فً اإلسالم ممارنة  اإلسالمٌة، الشرٌعة فً األمر ولً حموق السعودٌة،اإلسالم فً المملكة العربٌة 

بالمفهوم الغربً، حموق أهل الذمة والمستأمنٌن وغٌرهم من الممٌمٌن فً الدولة اإلسالمٌة، مفاهٌم معاصرة فً ضوء 

 اإلسالم.

 4-نظم  435 الشرعٌة المرافعات 

 المضاة تعرٌف ،التماضً ودرجات الشرعٌة المحاكم تشكٌل ،األساسٌة ومبادبها المضابٌة بالسلطة التعرٌفٌتضمن دراسة: 

 ،المضابٌة االختصاصات ،الدعاوى رفع إجراءات ،لبولها وشروط وأركانها الدعوى تعرٌف ،وعزلهم وواجباتهم وتعٌٌنهم

تدرس هذه . وغٌابهم الخصوم وحضور المحاكم جلسات إجراءات ،األحكام على الطعن طرق ،وتسبٌبها األحكام إصدار

 المفردات وفك نظام المرافعات واألنظمة المضابٌة بالمملكة ممارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة.
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 4 -نظم 436 اإلداري المضاء 

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالمضاء اإلداري والتمٌٌز بٌنه وبٌن المضاء العادي، تطور الرلابة على أعمال اإلدارة 

وأنواعها، والٌة المظالم فً اإلسالم واختصاصاتها، تطور المضاء اإلداري السعودي، دٌوان المظالم وتنظٌمها 

واختصاصاته، الدعاوى اإلدارٌة وإجراءات رفعها: دعوة اإللغاء، دعوى التعوٌض، دعوى التأدٌب، دعوى العمود، 

. تدرس هذه المفردات وفك نظام دٌوان المظالم ات أمام دٌوان المظالم، أمثلة وتطبٌمات عملٌةعلواعد وإجراءات المراف

 ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 4-نظم 430واإلفالس التجارٌة األوراق 

والفمه اإلسالمً،  السعوديٌتضمن الممرر لسمٌن: األول ٌتناول: التعرٌف باألوراق التجارٌة وخصابصها فً النظام 

لة خصابصها وأحكام تداولها، أنواع تظهٌرات الكمبٌالة، ضمانات الوفاء بها، وظابف األوراق التجارٌة وأهمٌتها، الكمبٌا

وتداوله وضمانات الوفاء به. المسم  وأركانهالسند ألمر: نشأته وتداوله وضمانات الوفاء به، الشٌن: أنواعه ونشأته 

وأثاره وإجراءاته، وولفه  دراسة: اإلفالس وشروطه فً النظام والفمه اإلسالمً، وحكم إشهاره، : و ٌتناولالثانً

وانتهابه، األحكام المتعلمة  بإفالس التاجر والشركات المتولفة عن الدفع. أمثلة وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفردات 

 وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 

 

 

 2- فمه349اإلثبات طرق

اإلثبات ومشروعٌتها وحكمها فً الفمه اإلسالمً، الّشهادة ومشروعٌتها وحكمها وشروطها  أنواعٌتضمن دراسة: 

لكتابة ومشروعٌتها وحجٌتها وألسامها، اومراتبها وأنواعها، اإللرار وشروطه وحكمه، الٌمٌن ومشروعٌتها وحكمها، 

التً تثبت بالمرابن، وسابل اإلثبات الحدٌثة، حكم اإلثبات  المعاٌنة والخبرة، المرابن وحجٌتها  وألسامها، المجاالت

 وحجٌته فً اإلثبات. تدرس هذه المفردات وفك أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. اإللكترونً
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 4 - فمه 342 المعاصرة المالٌة المعامالت 

 المعاصرة، المالٌة الحواالت المصرفٌة، الخدمات وخصابصها، المعاصرة المالٌة بالمعامالت التعرٌفٌتضمن دراسة: 

 والتجارٌة المالٌة األوراق ،التورن المرابحة، بالتملٌن، المنتهً اإلٌجار التمسٌط، بٌع ،(التموٌل) االستثمارٌة، الخدمات

 .الفكرٌة الملكٌة أحكام الشرعٌة، وأحكامه التأمٌن بأنواعها،( البنكٌة) االبتمانٌة البطالات بأنواعها، والنمدٌة

 4-نظم 339 الملكٌة أحكام 

بالملكٌة وبٌان طبٌعتها وخصابصها ونطالها، حك الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، أنواع الملكٌة  مفهومٌتضمن دراسة: 

وألسامها )الملكٌة العامة والملكٌة الخاصة(، سلطات الملكٌة المفرزة )الملكٌة التامة ـ الملكٌة النالصة(، سلطات الملكٌة 

العادي ـ الشٌوع اإلجباري ـ المسمة (، أسباب اكتساب الملكٌة، حك الشفعة،  لٌود حك الملكٌة، انتمال الشابعة )الشٌوع 

ها، الحموق المتفرعة عن حك الملكٌة، األحكام العامة للملكٌة العمارٌة فً المملكة، خصابص الملكٌة ؤالملكٌة وانمضا

سجل العماري. تدرس هذه المفردات وفك أحكام الشرٌعة العمارٌة وطرق اكتسابها، السجل العٌنً للعمار وتنظٌم ال

 اإلسالمٌة.

 4 -نظم 332 المالً  النظام

ٌتضمن دراسة: مفهوم النظام المالً فً األنظمة والفمه اإلسالمً، السٌاسة المالٌة للدولة اإلسالمً، أساسٌات علم المالٌة 

وأنواعها، الزكاة وأحكامها، نظام الزكاة فً المملكة، الضرابب وم األخرى، اإلٌرادات العامة لالعامة وعاللته بالع

نظام الجمارن الموحد فً دول  نظام الضرابب فً المملكة،الوأنواعها وضوابطها وآثارها االلتصادٌة، المواعد العامة ب

وخصابصها وآثارها النفمات العامة وتمسٌماتها وضوابطها وآثارها، المروض العامة وأنواعها  مجلس التعاون الخلٌجً،

العامة وإجراءات إعدادها، دورة المٌزانٌة العامة، األجهزة الرلابٌة  ومبادبهاااللتصادٌة ، المٌزانٌة العامة: مفهومها 

 مارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.ودورها فً المحافظة على مالٌة الدولة. تدرس هذه المفردات وفك األنظمة السعودٌة م

 4 -نظم 334 جويوال البحري النظام

ٌتضمن الممرر لسمٌن: األول ٌتناول دراسة النظام البحري من حٌث: تعرٌفه وأهمٌته وتارٌخه وتطوره ونطاق تطبٌمه 

ومصادره، األحكام النظامٌة للسفٌنة، أشخاص المالحة البحرٌة، عمد إٌجار وبٌع السفٌنة، عمد نمل البضابع بطرٌك 

رها. وٌتناول المسم الثانً: دراسة النظام الجوي من حٌث: تعرٌفه وخصابصه ونشأته البحر، مسبولٌة النالل البحري وآثا

ومصادره، عناصر الطٌران التجاري، أنظمة النمل التجاري الجوي، مسبولٌة النالل الجوي وآثارها، األحكام المتعلمة 

 بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة. بالنظام الجوي ومجال تطبٌمها. تدرس هذه المفردات وفك األنظمة السعودٌة ممارنة
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 2-نظم 333 والصناعٌة التجارٌة الملكٌة 

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالعالمات التجارٌة وحاالتها وشروطها، الحماٌة النظامٌة الممررة للعالمة التجارٌة، أنواع 

البراءات فً المملكة، العالمات التجارٌة وطرق تسجٌلها، ملكٌة براءة االختراع وترخٌصها والتنازل عنها، نظام 

خصابص براءات االختراع وإجراءات تسجٌلها، المواعد الممررة لحماٌة براءة االختراع، أحكام اتفالٌة  مجلس التعاون 

الخلٌجً بخصوص براءات االختراع، جرٌمة التعدي على براءة االختراع، الرسوم والنماذج الصناعٌة، أمثلة 

 ت وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.وتدرٌبات عملٌة. تدرس هذه المفردا

 

 

 

 2-فمه 344 المهنة وأحكام آداب 

اإلسالم، العوامل المؤثرة فً السلون األخاللً، تعرٌف  وخصابصها فً وأسسهاٌتضمن دراسة: التعرٌف باألخالق 

المهنة ومكانتها فً اإلسالم والحاجة إلى دراسة آدابها وأحكامها، األخالق المهنٌة المحمودة والمذمومة، شروط المهنة 

مهنة المحاماة فً الشرٌعة اإلسالمٌة واألنظمة السعودٌة، واجبات المحامً وحموله ومسبولٌته  وأحكامفً اإلسالم، آداب 

 التأدٌبٌة والمدنٌة والجنابٌة.

 4-نظم 336 الجزائٌة اإلجراءات نظام

 الجزابٌة وأهمٌتها، الدعوى الجزابٌة العامة من حٌث: أطرافها وإجراءاتها والمٌود مفهوم اإلجراءاتٌتضمن دراسة: 

، وحاالت انمضابها العام، جمع االستدالالت وسلطة إجرابها، التحمٌك فً الدعوى الجزابٌة االدعاءالتً ترد على سلطة 

انمضاء الدعوى العامة، دعوى الحك الخاص، لواعد اإلثبات الجزابً، وسابل اإلثبات، المضاء الجزابً واختصاصاته، و

بات عملٌة. تدرس هذه المفردات وفما لنظام اإلجراءات الجزابٌة بالمملكة طرق الطعن فً األحكام الجزابٌة، أمثلة وتدرٌ

 مارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.م

 2-نظم 330 المضائٌة األحكام تنفٌذ

ٌتضمن دراسة: مفهوم التنفٌذ وأنواعه، أطراف التنفٌذ، السلطة المختصة بمباشرة إجراءات التنفٌذ، لاضً التنفٌذ 

وأنواعها، محل التنفٌذ، طرق التنفٌذ وإجراءاته، منازعات التنفٌذ وإشكاالته  التنفٌذٌةت واختصاصاته، السندا

الموضوعٌة والولتٌة، أمثلة وتدرٌبات تطبٌمٌة. تدرس هذه المفردات وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بأحكام الشرٌعة 

 اإلسالمٌة.
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 4-نظم 338 والعٌنٌة الشخصٌة الضمانات

التعرٌف بمفهوم الضمان وأنواعه ومبادبه وأسسه فً الفمه اإلسالمً، أحكام إنشاء عمد الكفالة وأركانه، ٌتضمن دراسة: 

وطبٌعته فً الفمه اإلسالمً، أنواع الرهن وأحكامه:  هآثار عمد الكفالة، انمضاء عمد الكفالة، مفهوم الرهن وخصابص

از،  واألحكام العامة لهما. تدرس هذه المفردات وفك )الرهن الرسمً والرهن الحٌازي (، حك االختصاص وحك االمتٌ

 .أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 4-نظم 319 الخاص الدولً المانون 

ٌتضمن دراسة: التعرٌف بالمانون الدولً الخاص وطبٌعته وموضوعاته ومصادره ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، 

السعودٌة، الجنسٌة األصلٌة والمكتسبة، فمد الجنسٌة السعودٌة خصابص لواعد المانون الدولً الخاص، أحكام الجنسٌة 

واستردادها، اآلثار المترتبة على اكتساب الجنسٌة وزوالها، التنازع الدولً بٌن الموانٌن، ، المركز النظامً لألجانب  

األجنبٌة. تدرس هذه فً المملكة، االختصاص المضابً الدولً للمحاكم السعودٌة ) تنازع االختصاص (، تنفٌذ األحكام 

 المفردات وفك األنظمة السعودٌة ممارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

 4-نظم 331  العملً التدرٌب 

ٌتم تدرٌب الطالب من خالل لاعة تدرٌب ومحكمة صورٌة داخل الكلٌة، والمٌام بزٌارات مٌدانٌة للمحاكم ومكاتب 

االطالع على الوالع  العملً لما سوف ٌمارسه بعد تخرجه. وٌتم المحاماة وبعض األجهزة الحكومٌة واألهلٌة  بهدف 

ا نظامٌ ا، ٌستوجب منه استخدام معلوماته ومهاراته  تدرٌب الطالب عن طرٌك عرض حاالت والعٌة تتطلب عالج 

 النظامٌة فً مختلف فروع األنظمة، واستشارة األساتذة المتخصصٌن فً الشرٌعة واألنظمة وخبراء المهنة والرجوع

إلى المصادر المختلفة للمعلومات ذات العاللة بالشرٌعة واألنظمة، من أجل تمدٌم الرأي النظامً للحاالت المذكورة 

وصٌاغة مذكرة نظامٌة بذلن. وٌتضمن هذا الممرر أٌضا تدرٌب الطالب على صٌاغة العمود وإعداد المذكرات 

بض والخطابات النظامٌة، والتدرٌب على إجراء التحمٌمات واالستشارات النظامٌة والتعلٌك على األحكام وإعداد العرا

    اإلدارٌة والجنابٌة، وكل ذلن تحت توجٌه ومتابعة األستاذ المشرف على لاعة التدرٌب.
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