
Course Description 

 

LAW COURSES IN ARABIC  وصف المقررات الدراسية التي تدرس باللغة العربية 

Law of Zakat and Taxation مقرر الزكاة والضرائب: LAWB 3312 
ساعات نظرية 3  

 . تعريف الطالب باألحكام العامة للزكاة والضرائب املطبقة يف اململكة وتدريبه على كيفية حساهبا
خلاصة واألموال االستثمارية وفقا ملا عليه الفتوى اضافتا على ذالك ،إملام الطالب باألحكام العامة املتعلقة بالزكاة، متكن الطالب من حساب الزكاة لألموال ا

رييب يف اململكة مع بعض أوجه والعمل يف اململكة العربية السعودية، تعريف الطالب مبفهوم الضريبة وأنواعها والفرق بينها وبني الزكاة واإلملام العام  بالنظام الض
 . نظامي لفرض الضريبة، والقواعد الرئيسية للضريبةاملقارنة ببعض األنظمة األخرى، و تعريف الطالب باألساس ال

 
 :LAWB 4315  مقرر األوراق التجارية واإلفالسCommercial Papers and Bankruptcy 

 ساعات نظرية 3

الطالب باألحوال اليت يرتتب عليها تعريف الطالب باألوراق التجارية واألحكام الفقهية والنظامية املرتتبة على تداوهلا والضمانات املتعلقة هبا، وكذا تعريف 
 .إفالس التاجر وبيان اثر ذلك على مركزه القانوين

حكام الفقهية إضافتا على ذالك، تعريف الطالب باألوراق التجارية، ونشأهتا، وخصائصها، وأنواعها، تعريف الطالب بكيفية تداول األوراق التجارية، واأل 
لطالب بالضمانات اليت يرتتب عليها محاية الوفاء باألوراق التجارية، إكساب الطالب القدرة على معاجلة املنازعات والنظامية املتعلقة بالتداول، تعريف ا

إكساب الطالب املتعلقة ببعض األفعال اجملرمة يف نظام األوراق التجارية السعودي، تعريف الطالب باإلفالس وشروطه وخصائصه، واآلثار املرتتبة عليه، 
فع الدعاوي املتعلقة باإلفالس واإلجراءات اليت يستلزمها الشهر، و إكساب الطالب القدرة على حل مشاكل اإلفالس عن طريق الصلح وما القدرة على ر 

 .يتعلق بذلك من مسائل
 

 :LAWB 3215  مقرر البنوك والتأمينBanking and Insurance Law 
 ساعات نظرية 3

 .حكامها الشرعية والقانونية، وطرق معاجلة املنازعات املتعلقة هبماتعريف الطالب بعمليات البنوك والتأمني وأ
ملختلفة ومعرفة أوجه باالضافه اىل تعريف الطالب بعمليات البنوك واألحكام األساسية املتعلقة هبا و إكساب الطالب املهارة يف التمييز بني عمليات البنوك ا

ا، تعريف الطالب مبفهوم التأمني وأنواعه واملبادئ  القانونية له، وتقدير الضرر واإلجراءات املتبعة عند صرف الفروق بينها واآلثار القانونية املرتتبة لكل منه
 .التعويض و إكساب الطالب القدرة على معاجلة املنازعات املتعلقة بعمليات البنوك والتأمني مما يتفق مع احلكم الشرعي والتوجيه النظامي

 :LAWB 2311   التجاريمقرر القانونCommercial Law 
 ساعات نظرية 3

 .تعريف الطالب بالقانون التجاري وخصائصه ونظرية األعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية
 ،لتبعيةصلية واباإلضافه اىل تعريف الطالب مبفهوم القانون التجاري، وخصائصه، واملصادر اليت يقوم عليها، تعريف الطالب بنظرية األعمال التجارية األ

لطالب بالعقود التجارية وباألعمال املختلطة مما ميكنه من مهارة التفريق بينها، تعريف الطالب بنظرية التاجر وااللتزامات اليت أشرتطها النظام عليه، تعريف ا
واه وبني العقود التجارية وغريها ومعرفة اآلثار ومعيار متييزها وأهم أنواعها، و إكساب الطالب مهارة التفريق بني األعمال التجارية وغريها وبني التاجر وس

 .الناجتة عن هذا التفريق
 :LAWB 2317    مقرر القانون الجنائيCriminal Law 

  ساعات نظرية 3



اإلسالمية واألنظمة تعريف الطالب باملبادئ العامة اليت حتكم التجرمي والعقاب واألحكام اخلاصة لبعض جلرائم احلدود والقصاص والتعازير يف الشريعة 
  .السعودية

لسعودية، إكساب باألضافه اىل تعريف الطالب بالقانون اجلنائي واألحكام املتعلقة به واليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية وسار العمل هبا يف احملاكم ا
ا، تعرف الطالب على العقوبات املقررة يف النظام السعودي، وما الطالب مهارة التفريق بني الفعل اجملرم وغري اجملرم، ومدي ثبوت املسؤولية عليه أو انتفائه

اجملرمة يف الفقه يلجأ إليه القاضي من تدابري احرتازية، فيما يعرض عليه من قضايا، إكساب الطالب القدرة على معاجلة املنازعات املتعلقة ببعض األفعال 
 .يل األحكام اخلاصة ببعض األفعال اجملرمة يف النظام السعودياإلسالمي والنظام السعودي، و إكساب الطالب القدرة على تنز 

 
 
 

:LAWB 2316    مقرر القانون الدستوريConstitutional Law 
 ساعات نظرية 3

 .مؤسساتهتعريف الطالب مبفهوم القانون الدستوري وأهدافه ومصادره وطرق تعديله ووسائل انتهاءه، مع التفصيل يف القانون الدستوري السعودي وسري 
والرقابة على إملام الطالب مبفهوم الدستور وأهدافه ومصادره،وبأساليب نشأة الدساتري وأنواعها، تعريف الطالب بطرق تعديل الدستور، ووسائل انتهاءه،

ا، تعريف الطالب باملؤسسات دستورية القوانني، إملام الطالب بطبيعة الدستور السعودي ومصادره واملبادئ اليت يقوم عليها، واخلصائص اليت يتميز هب
لسعودي الدستورية السعودية وطبيعة عملها واختصاصها، ودراسة النصوص األساسية اخلاصة هبا، و إكساب الطالب مهارة التعرف على طبيعة الدستور ا

 .عالقة وخاصة النظام األساسي للحكمومبادئه األساسية من خالل تأمل نصوص القران والسنة املتعلقة هبذا اجلانب، وحتليل نصوص األنظمة ذات ال
 :LAWB 4311  مقرر القضاء اإلداريAdministrative Judiciary 

 ساعات نظرية 3
 .وإجراءات ممارسة الدعوى أمام ديوان املظامل وأنواع الدعاوى اإلدارية  تعريف الطالب مبفهوم الرقابة على أعمال اإلدارة ، وشروط

اإلدارية يف النظام السعودي، إكساب الطالب مهارة التمييز بني اجلهات الرقابية على األعمال اإلدارية، تعريف الطالب بنظام تعريف الطالب مببدأ املشروعية 
تعلق ء اإلداري وما يالقضاء اإلداري يف النظام السعودي واملتمثل يف  ديوان املظامل وبيان اختصاصاته، و تعريف الطالب بأهم الدعاوي اليت ترفع أمام القضا

 .هبا من إجراءات
 

 :LAWB 4313  مقرر الكتابة القانونيةLegal Writing  

 ساعات نظري وعملي 3
ريف الطالب بالقواعد تدريب الطالب على قواعد الكتابة القانونية وفنوهنا، تعريف الطالب بأمهية التوثيق وأنواعه، ومنهجية الكتابة القانونية ومدارسها، تع

كوك القضائية وحجج االستحكام، القواعد اليت تراعى عند كتابة الدعاوى، واإلجابة عليها، ونقضها، تدريب الطالب على قراءة املتبعة يف كتابة الص
 .يهاوكتابة لوائح الدعاوى وطرق اإلجابة املناسبة عل. الصكوك القضائية وحتليلها، مترين الطالب على كتابة العقود وتوثيق الديون وسائر االلتزامات احلقوقية

 

 :LAWB 4321  مقرر الممارسة القانونية الخارجية  External Legal Practice 

 ساعات عملية 3
 .تعريف وتدريب الطالب على ممارسة األعمال القضائية واألعمال املرتبطة هبا من القضاء واإلدعاء واالستشارة واحملاماة وغريها

احملاكم وديوان املظامل ومكاتب االستشارات واحملاماة، تدريب الطالب على اجللسات القضائية بأنواعها، باألضافه اىل تعريف الطالب مبا عليه العمل يف 
الل تعرفه على واآلداب املرعية والسمت املتبع فيها، متكن الطالب من التعرف على العمل اخلارجي لتخصصه، وإعانته على اختيار اجملال املناسب له من خ

 .عمل، و تدريب الطالب على املالحظة والتحليل من خالل كتابة التقارير عن الزيارة اليت قام هبااخلصائص املالئمة لكل 
 



:LAWB 3313مقرر فقه األسرةFamily Law 

 ساعات نظرية 3

 .شروعة النتهائهاتعريف الطالب باألحكام املتعلقة بكيفية بناء األسرة يف اإلسالم، ومعرفة احلقوق والواجبات املتعلقة بأفرادها والوسائل امل
، إملام الطالب باالضافه اىل تعريف الطالب باألحكام املتعلقة بعقد النكاح اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية وسار عليها العمل يف احملاكم السعودية

جراءات املستخدمة هلا يف احملاكم السعودية، و باحلقوق والواجبات الزوجية واألعراف املتبعة بشأهنا، تعريف الطالب بالوسائل املشروعة لفرق النكاح واإل
 .إكساب الطالب القدرة على معاجلة املنازعات املتعلقة بأحوال األسرة

 
:LAWB 2314  1-مقرر فقه المعامالت المالية-Financial Transactions I 

 ساعات نظرية 3
 .ام العامة لبعض العقود كعقد البيع واإلجارةتعريف الطالب باألحكام العامة املتعلقة بنظرية العقد واإلملام باألحك

املنهي عنها، وحكم  باالضافه اىل إملام الطالب مبفهوم العقد، وتقسيماته وأركانه، تعريف الطالب بعقد البيع وأركانه وشروطه، مع اإلملام ببعض صور البيوع
بيع التقسيط، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، بيع االستصناع، بيع التورق، )أنواع البيوع مثل الشرط يف البيع، واإلملام باخليارات املتعلقة بعقد البيع، اإلملام ببعض 

، ايضا تعريف الطالب بعقد اإلجارة واجلعالة وما يتعلق هبما من أحكام شرعية، و إكساب الطالب مهارة فهم كتب الفقه واستكشاف (بيع العربون
 .مناهجها

 
 
 

 
:LAWB 23182-المالية  مقرر فقه المعامالت-Financial Transactions II 

 ساعات نظري 3
 .تعريف الطالب بعقود اإلرفاق والتوثيق واإلطالقات والصلح واملسابقات

لة، إملام بالقرض واحلوا باالضافه اىل تعريف الطالب مبفهوم عقود اإلرفاق والتوثيق واالطالقات، واخلصائص العامة هلا، إملام الطالب باألحكام العامة املتعلقة
الب باألحكام العامة املتعلقة الطالب باألحكام العامة املتعلقة بالرهن والضمان والكفالة، إملام الطالب باألحكام العامة املتعلقة بالوكالة والوصاية، و إملام الط

 .بالصلح واملسابقة
 

 :LAWB 3218مقررقانونالشركاتCompany Law 
 ساعات نظري2

 .تعريفالطالببأحكامالشركاتفيالفقهاإلسالميوالنظامالسعودي

وايضا لتعريفالطالببأحكامالشركاتالعامةفيالفقهاإلسالميوأنواعهاومدىالعالقةبينهاوبينالشركاتفياألنظمةاملطبقة، 
ءالشركةوأسباهبواألحكاماملرتتبةعلىالتصفيةوالقسمة، وانقضا،تعريفالطالببأركانعقدالشركةاملوضوعيةوالشكلية،واآلثاراملرتتبةعلىاكتسابالشركةللشخصيةاملعنوية

مكينالطالبمنمعرفةاألحكاماملتعلقةبالشركاتفيالنظامالسعودي، و 
امبينهااألوصافواإلجراءاتواألحكإكسابالطالبمهارةالتحليلوالربطمنخالالملقارنةبيناألحكاماملتعلقةبالشركاتفيالفقهوالنظام،وأيضامنخالالملقارنةبينأنواعالشركاتواختالف

. 

 
:LAWB 4223مقرر قانون العملLabor Law 

 ساعات نظري 2



 .حتكمها تعريف الطالب بقانون العمل وخصائصه، وبعقد العمل واآلثار القانونية الناجتة عنه، وبالتأمينات االجتماعية وأطرافها واإلجراءات اليت
العمل والعمال يف الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، تعريف الطالب بعقد العمل  وايضا تعريف الطالب بقانون العمل وأهم تطوراته التارخيية، ومبكانة

لتأمينية،  وأنواع التأمينات وإبرامه واآلثار الناجتة عنه املتعلقة بالعامل وصاحب العمل، تعريف الطالب مبفهوم التأمينات االجتماعية وأطرافها العالقة العالقة ا
 .طالب مهارة حتليل النصوص النظامية وطرق معاجلتهااالجتماعية، و إكساب ال

:LAWB 4219مقرر قانون الملكيةProperty Law 
 ساعات نظري 2

 . تعريف الطالب بنظرية امللكية وأسباهبا وإملام الطالب بأحكام امللكية الفكرية
الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي واملقارن حلمايتها، تعريف الطالب بأسباب  باإلضالفه لتعريف الطالب مبفهوم امللكية وتقسيماهتا والضمانات اليت أقرهتا 

اتفاقية )الدولية  كسب امللكية واحلقوق املتفرعة عنها، تعريف الطالب مبفهوم امللكية الفكرية وأنواعها، ومحايتها الشريعة والنظام السعودي واالتفاقيات
 .املتعلقة بامللكية الفكرية كحق املؤلف وحقوق امللكية الصناعية والتجاريةو لتمكني الطالب من معرفة األحكام (الرتبس

 
LAWB 4314 :مقرر الممارسة القانونية الداخليةInternal Legal Practice 

 ساعات عملية 3
 .املختلفة اليت حيتاج إليها يف طبيعة عملهتدريب الطالب على دراسة القضايا القانونية وإكسابه مهارة القدرة على حتليلها، والقيام باألدوار القانونية  

من خالل التعايش  ايضا لتدريب الطالب على دراسة القضايا القانونية يف مجيع اجملاالت واألوضاع، إكساب الطالب مهارة القدرة على فهم القضايا القانونية
ألدوار القانونية املختلفة اليت حيتاج إليها يف طبيعة عمله، وإكسابه املهارات معها وحتليلها والوصول إىل التوصيف املناسب هلا، متكني الطالب من القيام  با

مع زمالءه  املقتضية لذلك العمل، تطبيق الطالب للمعارف اليت حصل عليها من خالل دراسته النظرية يف واقع عملي مقوم، و تدريب الطالب على التفاعل
 .والعمل بروح الفريق الواحد

 
LAWB 4212  : مناهج البحث القانونيمقررLegal Research Methods 

 ساعات نظري 2

 .يف التخصص تعريف الطالب مبناهج البحث الفقهي والقانوين، والقواعد اليت حتكمها، وتدريبه على كتابة البحث وفق األصول والقواعد العلمية املرعية
يف الطالب مبناهج البحث القانوين والقواعد اليت تراعى فيه، متكني الطالب من الوصول ولتعريف الطالب مبناهج البحث الفقهي والقواعد اليت تراعى فيه، تعر 

ختلفة واألنظمة إىل الكتب واملواقع االلكرتونية الفقهية والقانونية، وتعريفه بوسائل االستفادة منها، وتدريبه على كيفية االستنباط من كتب الفقه امل
ب الطالب على كتابة البحث العلمي وفق األصول والقواعد العلمية املراعاة يف التخصص الفقهي والقانوين، و إكساب واالتفاقيات العاملية، وشروحها، تدري

 ....(. كاجلد وقوة التحمل والقدرة على التحليل)الطالب املهارات الالزمة لكتابة البحوث 
 

 
LAWB 1211  :مقرر مقدمة في القانونIntro to Jurisprudence 

 ساعات نظري 2

ق من حيث األركان واملصادر، تعريف الطالب مببادئ النظام القانوين، وأهم املراحل اليت مر هبا النظام القانوين يف اململكة العربية السعودية، وتعريفه بنظرية احل
 .اإلضافة إىل اإلملام باملصطلحات القانونيةوتعريفه بنظرية السادة وعالقتها باألنظمة الوضعية، حبيث تتكون لدى الطالب ثقافة قانونية كافية ب

) كيفية وضع القانون   باإلضافه على التعريف بالقاعدة القانونية، وخصائصها، وأنواعها، وسرياهنا من حيث الزمان واملكان، مع املوازنة بالفقهاإلسالمي، بيان
نه، ومصادره، ومجيع ما يندرج حتت نظرية احلق بوصفها مصطلحا فقهيا وقانونيا حديثا يف اململكة واملراحل اليت متر هبا، بيان املراد باحلق، وأركا( األنظمة 

ملوازنات الفقهية بني ينبغي معرفته، اإلفادة من إجيابيات التصنيف القانوين والفقهي املعاصر، ليتمكن الطالب من فهم املؤلفات املعاصرة، ويفيد من ذلك يف ا
الشريعة ال يكون حقا إال إذا أقره الشارع احلكيم وحكم بوجوبه واعرتف له باحلماية، وأن مصادره هي ذاهتا مصادر الشريعة  النظم والقوانني، بيان أن احلق يف



ة على شرعية اإلسالمية، و بيان نظرية السيادة، وتعريفها، ومضموهنا، وخصائصها، وبيان إمجاع األمة على أن السيادة للشرع، وبيان أثر نظرية السياد
 .مة القانونية  الوضعيةاألنظ

 

LAWB 2312   :مقرر المرافعات الشرعية وطرق اإلثباتLegal Procedures and Methods of Proof 
 ساعات نظرية 3

ه يف معمول بتعريف الطالب باملصطلحات واملفاهيم القانونية املتعلقة بنظام القضاء وإجراءات التقاضي، وكيفية رفع الدعوى وطرق اإلثبات حسب ما هو 
 .اململكة العربية السعودية

وبيان أمهيتها  ولتعريف الطالب بالقضاء ، وشروطه القاضي وآدابه ، وإجراءات التقاضي، تعريف الطالب بالدعوى ،وشروطها وأنواعها، بيان طرق اإلثبات ، 
 .ضائي وشروطه وآثاره ، أسباب بطالنه والتعريف بالقرائن احلديثة ، ومدى االعتماد على القرائن يف القضاء، و التعريف باحلكم الق

 

LAWB 3211   :مقرر التحكيم والمحاماة Arbitration and Legal Profession  

 ساعات نظري 2

 .تعريف الطالب باملصطلحات واملفاهيم املتعلقة بنظام التحكيم يف القانون السعودي، وتعريفه باملعارف الالزمة ملمارسة احملاماة
بأمهية التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ، وخصائصه ، وضوابطه، تعريف الطالب بنظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية ، والالئحة و تعريف الطالب 

 .التنفيذية للتحكيم، و تعريف الطالب باحملاماة ، وشروط احملامي ، وواجباته ، وحقوقه ، وكيفية عزله
 

LAWB 3314   :عاممقرر التحقيق واإلدعاء الInvestigation of Governance and Evidence 
 ساعات نظرية3

وأصوله ، وضوابطه  تعريف الطالب باملصطلحات واملفاهيم املتعلقة بالتحقيق واإلدعاء العام، واليت سرى العمل هبا يف اململكة، تعريف الطالب بعلم التحقيق
 .لعام املطبق يف اململكة العربية السعودية ، ودراسة النظام، وإجراءاته، و إطالع  الطالب على نظام التحقيق واإلدعاء ا

 
LAWB 4217   :مقرر السياسة الشرعيةPolitical Provisions 

 ساعات نظري 2

 .تعريف الطالب مبنهج الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع النوازل اليت مل يرد بشأهنا نص، وتعريفه مبرونة الشريعة اإلسالمية وكماهلا
وفقه النوازل  على ذالك، تعريف الطالب بعلم السياسية الشرعية وأصوهلا، وجماالهتا، وشروط العمل هبا، بيان عالقة السياسة الشرعية باألنظمة احملليةاضافتا 

ن باب السياسة الشرعية ، مبا مع األمثلة، التعريف بعالقة السياسة الشرعية بفقه النوازل مع األمثلة على ذلك، و بيان إمكانية اإلفادة من جتارب األمم ، م
 .ال خيالف الشريعة اإلسالمية 

 
LAWB 3317   :مقرر القواعد الفقهيةRules of Jurisprudence 

 ساعات نظرية 3
ل على تدالتعريف الطالب مببادئ علم القواعد الفقهية واملصطلحات اخلاصة به، و تعريفه بأهم القواعد الفقهية ، حبيث تتكون لدي الطالب ملكة االس

 .األحكام
نشأة القواعد الفقهية  و تكوين ملكة فقهية عند الطالب مبعرفة القواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي اليت جتمع الفروع واجلزئيات املتناثرة، إطالع  الطالب على

 .، وحجيتها ، وضوابطها، و دراسة الطالب للقواعد الفقهية الكلية اخلمس، مع بعض تطبيقاهتا
 
 



 

 
LAWB 4320 :مقرر فقه الوصايا والمواريث  Wills and Inheritance 

 ساعات نظرية 3
ب واليت ال خيلو تعريف الطالب باألحكام الفقهية املتعلقة بالوصايا واملواريث، حبيث تتكون لديه القدرة على حل ما يعرض له ولغريه، من مسائل هذا البا

شريعة يف قضايا الوصايا واملرياث، وايضا لتعريف الطالب بعلم الوصايا واملواريث، وضوابطه، وإجراءاته، منها جمتمع، باإلضافة إىل إطالعه على مقاصد ال
قيها وفقا إطالع  الطالب على مقاصد الشرعية من مشروعية الوصايا وقسمة املواريث يف الفقه اإلسالمي، و تدريب الطالب على تقسيم الرتكة على مستح

 .الكرمية ، والرد إمجاالً على املزاعم والشبه الواردة حول أحكام املواريثملا ورد بالنصوص الشرعية 
 

LAWB 2313   :مقرر مباحث الحكم الشرعي ومصادر التشريعSources of Legislation Law and Forensic Evidence 
 ساعات نظرية 3

إىل التعرف على مباحث احلكم الشرعي، واألدلة الشريعة اليت يبين عليها الفقهاء تعريف الطالب باملفاهيم واملصطلحات املتعلقة بعلم أصول الفقه، باإلضافة 
 .واجملتهدين أقواهلم

 .باإلضافه لتعريف الطالب بعلم أصول الفقه، إطالع  الطالب على مباحث احلكم الشرعي، و معرفة الطالب باألدلة الشرعية 
 

 


