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5تخصص قانون 

  مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس والتقويم لصالح وزارة 
التوسع  بعد  السيما  وجتويدها،  السعودية  اجلامعات  مخرجات  بمراقبة  الــوزارة  اهتمامات  ضمن  التعليم، 
الكبري يف إنشاء جامعات على املستويني احلكويم واألهلي. ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل 
العقد  أوائل  انتشر استخدامها منذ  العايل اليت  التعليم  املعني�ة بضبط جودة  العاملية احلديث�ة  أحد االجتاهات 
امليالدي احلايل. مثل مشروع بلوني�ا الذي شارك فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية 

فعلية لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.

املؤهالت  بني  املقارنات  وتهيئ�ة  الشفافية  مستوى  من  لزتيد  اجلودة  ضمان  مجال  يف  التعلم  نواجت  وتستخدم 
اجلامعية ملختلف اجلامعات، وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم. 
مدى  وإيضاح  الربنامج،  محتويات  بني  االتساق  من  والتحقق  املقررات  لتصميم  التعلم  نواجت  تستخدم  كما 
الدراسية  التعلم مصميم املقررات  أو املؤهل عموًما، فضال عن ذلك تساعد نواجت  التداخل بني محتوى املواد 
الرئيسة للمادة، والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة، وتنظم العالقة الهامة بني  على حتديد األهداف 
التعليم والتعلم والتقويم، وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب. إضافة إىل ذلك 

تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث تنوًعا وفاعلية. 

التعلم بما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة      ويستفيد املتعلمون من نواجت 
على  تساعدهم  واضحة  بمعلومات  املتعلمني  تزود  فهي  األكادييم،  الربنامج  إلجناز  متطلب  هو  وما  الدراسة 
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات 
واضحة للمتعلم. فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها 

حاجات سوق العمل. 

تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية 
يف اجلامعات السعودية مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وسهولة انتقال الطالب من 
جامعة إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.     
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 مراحل إعداد نواتج التعلم: 
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع سبقها عدد من املراحل ويتبعها 
عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير, كما يبني ذلك شكل)1( وتضمنت بدورها عددًا من املراحل 
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات 
العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى، مع مراعاة ضوابط  السعودية من جهة, وتتواءم مع املستويات 

وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية. 

شكل )1( مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل 

إصدار 
التقارير

تطبيق 
االختب�ارات 

حتكيم 
األسئلة

إصدار 
املخرجات 
يف نسختها 

النهائي�ة

تدريب 
جلان إعداد 

االسئلة

إعداد 
األسئلة 

حتكيم نواجت 
التعلم

إعداد نواجت 
التعلم ومحاور 

القياس 

مسح 
األعمال 
السابقة

تشكيل اللجان 
اإلشرافية 
والتنفيذية

إعداد 
إطار عمل 
املشروع  

تدريب جلان 
إعداد وحتكيم 

نواجت التعلم 
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وفيما يأيت عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص القانون:

املرحلة األوىل: مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم، وتأسيس نواجت 
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية، مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى 

الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية. ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يأيت:

1- حصر قوائم نواجت التعلم 

فيها  يدرس  اليت  السعودية  اجلامعات  يف  القانون  ختصص  يف  العلمية  األقسام  ملنتجات  شامل  مسح  جرى 

التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.  

2-حتليل محتوى الربامج 

بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص، والنواجت اليت تنفرد 

بها برامج بعض اجلامعات، وذلك كاآليت:

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •
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 تكراراخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة، هي:

  -جامعة هارفرد )   Harvard University ( - الواليات املتحدة األمريكية،

 -جامعة هل)University of Hull( يف اململكة املتحدة.

 -جامعة عني شمس يف جمهورية مصر العربي�ة

3-  املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة, وحتديد اجلوانب املشرتكة، وما ينفرد به كل منها.

املرحلة الثاني�ة: بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة، وذلك كاآليت:

 توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.  . 1

ل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية . 2 اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُتوصِّ

    .Benchmarks متفق على تمزيها للمقارنة

حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص، ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك . 3

تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.  

توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.. ٤

بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون، أتبعت اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف . ٥

الربنامج، كما يوضح ذلك جدول )1 (.

توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص  . . ٦
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جدول )1( األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص القانون

%  التغطيةاملكون األسايس
الوزن   

النسيب %
املكونات 
الفرعية

الوزن 
النسيب %

% التغطية

90%٤.٤%٤.٤1.1%100%االنون الدستوري

13.2%100%القانون اإلداري
2.1%٤.٤%100
2.2%٤.٤%90
2.3%٤.٤

13.2%100%القانون ا جلنايئ
3.1%٤.٤%100
3.2%٤.٤%100
3.3%٤.٤

100%8.8%8.8٤.1%100%القانون الدويل العام

2٥%100%القانون التجاري

٥.1%8.8%100
٥.2%٤.٤%90
٥.3%٤.٤%80
٥.٤%7.3%90

13.2%100%القانون ا ملدين
٦.1%8.8%100
٦.2%٤.٤%90

8.8%100%قانون املرافعات والتنفيذ
7.1%٤.٤%100
7.2%٤.٤%90

8.8%100%قانون العمل والتأمين�ات االجتماعية
8.1%٤.٤%100
8.2%٤.٤%80

100%٤.٤%٤.٤9.1%100%القانون الدويل اخلاص
100املجموع
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املرحلة الثالثة: صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات، هي:

بن�اء )تركيب�ة (الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.. 1

دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات . 2

الثالثة )التذكر، التطبيق، التفكري( املوضحة يف إطار العمل.

حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث يراعي عددًا من العناصر من أهمها مايأيت:. 3

مستويات النواجت: قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات، وهي: •

املستوى األول: الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص. 
املستوى الثاين: املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث:  نواجت التعلم.
املوازنة بني محتوى املستويات: حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية، وهي يف الغالب غري  •

متساوية, فبعضها كبري ومتسع, وبعضها اآلخر صغري ومحدود، وهذا ما يتبني من الوزن النسيب. 
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شكل )2( يوضح مستويات نواجت الربامج األكاديمية يف ختصص القانون

املرحلة الرابعة: حتكيم النواجت 
من  الثاني�ة  املرحلة  يف  استخدامه  لبدء  تؤهله  اليت  املتطلبات  جميع  استيفائه  من  والتحقق  العمل  جودة  لضمان 

كتابة األسئلة، خضع لثالث’ أنواع من التحكيم، هي كاآليت:

أوال: حتكيم جلان متخصصة
 خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة، وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات تم 

تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار, وُدرب املحكمون على استخدامها. 

ثاني�ا: حتكيم اجلامعات
جلميع  التعلم  نواجت  أرسلت  فقد  بأهدافه،  مباشر  حنو  على  ومعني�ة  املشروع  يف  رئيس  شريك  اجلامعات  لكون 
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص الرياضيات ملراجعة النواجت، والتحقق من مدى تغطيتها 

ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم، وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.  

املكون الرئيس

املجال الفرعي

النواجت

القانون اإلداري

العقود اإلدارية

يبني كيفية انتهاء العقود 
اإلدارية وآلية الفصل يف 
منازعات العقود اإلدارية
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ثالثا: التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم، فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص القانون على موقع املركز الوطين 
إعالمية  بوسائل  ذلك  عن  وأعلن  وحتكيمها،  مراجعتها  يف  املشاركة  املتخصصني  من  يرغب  ملن  والتقويم  للقياس 

مختلفة للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

اجلامعات  محتوى  مع  مواءمته  مدى  وتقدير  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  اخلامسة:  املرحلة 
السعودية.

جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم, ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها 
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة، ومن ثم أعيد العمل للجان 

التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة: اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
املواصفات  جدول  إعداد  مع  النهائي�ة  نسختها  يف  النواجت  أعدت  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  استيفاء  بعد 

لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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المكونات األساسية
1. القانون الدستوري

الدستوري  للقانون  العامة  املبادئ  يعرف  أن  على  قادرا  اخلريج  يكون  أن  يتوقع    : األسايس:   املكون  وصف 
والنظرية العامة للدساتري، دراسة الرقابة على دستورية القوانني، ويوضح األنظمة األساسية يف اململكة .

نواجت التعلماملكون الفرعي

القانون الدستوري:   1-1
يبني املبادئ العامة للقانون 

الدســتوري والنظرية 
العامة للدســاتري وتطورها، 

مفهوم الدولة،  الرقابة 
على دســتورية القوانني، 

األنظمة األساســية يف 
اململكة، النظام األسايس 

للحكــم، املؤسســات 
الدســتورية يف اململكــة، 
نظــام مجلس الشــورى، 

نظام مجلس الوزراء، نظام 
هيئ�ة البيعة.

يعرف القانون الدستوري وأهميت�ه ومدى احلاجة إليه.( 1

يشرح املبادئ العامة للقانون الدستوري والنظرية العامة للدساتري.( 2

يذكر األركان اليت تقوم عليها الدولة.( 3

 يوضح آلية الرقابة على دستورية القوانني.( ٤

يفرق بني احلقوق والواجبات املتب�ادلة بني الفرد والدولة.( ٥

يوضح أهمية النظام األسايس للحكم وكذلك املؤسسات الدستورية يف اململكة.( ٦

حيلل نظام مجلس الشورى, ونظام مجلس الوزراء, ونظام هيئ�ة البيعة.( 7
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2. القانون اإلداري
والرقابة  اإلداري,  والنشاط  اإلداري,  التنظيم  يعرف  أن  على  قادرا  اخلريج   يكون  أن  يتوقع  األسايس:  املكون  وصف 
املنافسات  ونظام  املظالم,  ديوان  نظام  منها  أنظمة  مجموعة  وحيلل  والقضايئ،  اإلداري  بنوعيها  اإلدارة  أعمال  على 

واملشرتيات احلكومية , ونظام البلديات والقرى, ونظام إمارات املناطق. 

نواجت التعلماملكون الفرعي

2-1 القانون االداري:
 يعرف خصائص ومصادر القانون 

اإلداري وعالقة القانون االداري 
بالقوانني األخرى وعلم اإلدارة العامة 

,  ويوضح مصادر القانون اإلداري 
،التنظيم اإلداري, والنشاط اإلداري, 

والرقابة اإلدارية واملركزية والالمركزية 
، نظام البلديات والقرى يف اململكة، نظام 

امتي�ازات السلطة العامة ، السلطة 
التقديرية ،التنفيذ املباشر، الضبط 

اإلداري واملوظف العام.

  يعرف خصائص ومصادر القانون اإلداري وعالقته بالقوانني األخرى.( 1

يفهم الفرق  بني املركزية اإلدارية وغري املركزية اإلدارية.( 2

يكتشف طبيعة النشاط اإلداري, وأنواع الرقابة على أعمال اإلدارة.( 3

يفسر القواعد واألنظمة اليت حتكم اإلدارة العامة السعودية.( ٤

حيلل نظام البلديات والقرى يف اململكة ,وكذلك نظام املناطق.( ٥

يعرف املراد بالقرار اإلداري وأركانه وعيوبه.( ٦

يعرف شروط املوظف وواجباته. ( 7

2-2 العقود اإلدارية
 يعرف العقود اإلدارية ,معيار العقد 
اإلداري ، أركان العقد اإلداري، أنواع 

العقود اإلدارية، أحكام املنافسة العامة, 
املنافسة املحدودة، التأمني املباشر، آثار 
العقد اإلداري :سلطات اإلدارة ،حقوق 

املتعاقد .

يعرف العقد اإلداري وأهم خصائصه.( 1

يبني أنواع العقود االدارية وأساليب التعاقد .( 2

يفرق بني الزتامات املتعاقد والزتامات اإلدارة.( 3

يقوم آثار العقود اإلدارية .( ٤

يقدم االستشارات القانوني�ة يف مجال النشاط اإلداري.( ٥

العقــود ( ٦ منازعــات  يف  الفصــل  وآليــة  اإلداريــة  العقــود  انتهــاء  كيفيــة  يبــني 
اإلداريــة. 
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نواجت التعلماملكون الفرعي

2-3 القضاء اإلداري:
 يعرف مبدأ املشروعية و نطاق 

املشروعية، والسلطة التقديرية. يعرف 
املنازعة اإلدارية، معيار املنازعة اإلدارية 

،ويفرق  بني الدعاوي واملنازعات 
اإلدارية وإجراءاتها أمام ديوان املظالم. 

 يعرف مبدأ املشروعية, ومصادر املشروعية, ونطاق املشروعية.( 1

حيدد اجلهة اإلدارية املختصة  بالفصل يف املنازعات االدارية.( 2

 يفرق بني الدعاوي واملنازعات االدارية.( 3

ــض، ( ٤ ــوى التعوي ــاء، دع ــوى اإللغ ــة: دع ــاوي اإلداري ــني الدع ــرق ب ــح الف   يوض
ــب. ــوى التأدي دع

يعرف أسباب الطعن يف القرار اإلداري وشروط الطعن.( 5

 حيلل نظام ديوان املظالم واختصاصات املحاكم.( 6

يشرح املنازعات اليت خترج من اختصاص ديوان املظالم.( 7

يطبق اإلجراءات القانوني�ة يف مجال االستشارات واملنازعات اإلدارية.( 8
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3.   القانون اجلنايئ
أركانها  حيث  من  للجريمة  العامة  املبادئ  يعرف  أن  على  قادرا  اخلريج   يكون  أن  يتوقع  األسايس:     املكون  وصف 
وانواعها، وحتليل كل جريمة حتلياًل مستقاًل من خالل بي�ان أركانها العامة واخلاصة، و الشروع يف اجلريمة واملساهمة 
اجلنائي�ة وصورها. موانع املسؤولية وأسباب اإلباحة، التعريف بالعقوبة وخصائصها, ويتعرف على نظرية اجلزاء 
، واملبادئ العامة للتدابري االحرتازية ، وجرائم املوظف العام ،و مراحل الدعوى اجلزائي�ة، ويمزي بني جرائم احلدود 
والقصاص يف الشريعة اإلسالمية, وجرائم التعازير املنظمة يف القانون اجلنايئ السعودي, ويلم بإجراءات التحقيق 

وضمانات املتهم يف مراحل الدعوى اجلنائي�ة من االستدالل حىت املحاكمة.

نواجت التعلماملكون الفرعي

3-1 القانون اجلزايئ  العام:
يفهم القانون اجلزايئ العام ونطاق 
انطباقه ،واملبادئ العامة للجريمة 

وتقسيمها وأركانها، والشروع يف 
اجلريمة واملساهمة اجلنائي�ة،   

وصورها، موانع املسؤولية وأسباب 
اإلباحة، التعريف بالعقوبة 

وخصائصها وأهدافها وأنواعها. 
أسباب تعليق العقوبة وتقادمها.

يعرف املبادئ العامة للجريمة من حيث أركانها وانواعها.( 1

حيدد األفعال املجرمة وما يقابلها من عقوبات. ( 2

يصف شخصية املجرم ودوره يف ارتكاب اجلريمة فاعاُل كان أم شريكًا.( 3

حيلل أسباب اإلباحة وموانع املسؤولية اجلنائي�ة.( ٤

يطبق القواعد اجلنائي�ة ذات الصلة على بعض احلاالت االفرتاضية.( ٥

حيلل سريان القاعدة اجلنائي�ة الزماين واملكاين.( ٦
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نواجت التعلماملكون الفرعي

3-2 القانون اجلزايئ اخلاص:
 يعرف القانون اجلزايئ اخلاص، 

ويتعرف على جرائم احلدود وجرائم 
القصاص والديات، جريمة الرشوة 

أركانها، وجرائم الزتييف والزتوير 
واجلرائم املتعلقة بها، جرائم تقليد 

األختام والعالمات، جرائم تزوير 
املحررات وأركانها وصورها، جرائم 

اختالس األموال العامة، جرائم 
املخدرات واملعلوماتي�ة ، والظروف 
املشددة أو املخففة وموانع العقاب 

لكل جريمة سياسة التجريم والتعزير 
،سياسة العقاب التعزيري .

يعرف القانون اجلزايئ اخلاص ،وجرائم احلدود والقصاص والديات.( 1

حيدد مفهوم اجلرائم يف الشريعة اإلسالمية وأنواعها.( 2

حيدد أقسام اجلرائم التعزيرية املنظمة.( 3

حيلل أركان وأحكام املسؤولية اجلنائي�ة لعدد من اجلرائم.( ٤

حيلل كل جريمة باستقالل من خالل بي�ان أركانها العامة واخلاصة .( ٥

يطبق القواعد القانوني�ة املكتسبة على عدد من القضايا االفرتاضية.( ٦

حيــدد بعــض اجلرائــم املســتحدثة كجرائــم املعلومــات واالجتار بالبشــر وغســيل ( 7
األموال.
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3-3 اإلجراءات اجلزائي�ة:
 يعرف احلقوق والواجبات الناشئة 

يف محيط الروابط القانوني�ة الناشئة 
عن اإلجراءات اجلزائي�ة، اإلجراءات 

اجلزائي�ة يف مرحلة جمع االستدالالت 
والتحقيق االبت�دايئ السلطات 

املختصة بمباشرة تلك اإلجراءات 
والقواعد اليت حتكمها نظرية بطالن 

اإلجراء اجلزايئ ،أصول املحاكمة 
اجلزائي�ة، دراسة قواعد االختصاص 
النوعي والشخيص واملكاين للمحاكم 

اجلزائي�ة وقواعد اإلثب�ات اجلنايئ 
ومراحل الدعوى اجلزائي�ة وقواعد 

االستدالل، ويكتشف إجراءات 
التحقيق وضمانات املتهم أثن�اء 

املحاكمة، ويتنب�أ بالعقوبة. طرق 
الطعن يف األحكام اجلزائي�ة وقواعد 
تنفيذ األحكام اجلزائي�ة ومتابعتها.

يعرف احلقوق والواجبات و اإلجراءات اجلزائي�ة. ( 1

يعرف مراحل الدعوى اجلزائي�ة ( 2

يمارس دور االدعاء على املتهم دفاعا عن املجتمع, أو دور الدفاع عن املتهم. ( 3

يمزي بني إجراءات االستدالل ومهام رجال الضبط واملحقق.( 4

يصف إجراءات بطالن اإلجراء اجلزايئ.( 5

ــن ( 6 ــ�ة م ــوى اجلنائي ــل الدع ــم يف مراح ــات املته ــق وضمان ــراءات التحقي ــدد إج حي
ــة. ــى املحاكم ــتدالل ح االس

يكتب التقارير ومذكرات الدفاع.( 7

يستنتج اجلزاء اإلجرايئ املرتتب على مخالفة القاعدة اإلجرائي�ة.( 8

 يبني أسباب انقضاء الدعوى اجلنائي�ة.( 9
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القانون الدولي العام  .4

وصف المكون األساسي:  يتوقع أن يكون الخريج  قادرا على أن يعرف أشخاص القانون الدولي العام، 
ويفرق بين قواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد األخرى، ويربط المنظمات الدولية بمصادرها القانونية 

ومسؤوليتها الدولية ومصادرها المالية ومصروفاتها.

نواجت التعليماملكون الفرعي 

٤-1 القانون الدويل العام :
يعرف مفهوم القانون الدويل العام 

ومصادره  وأشخاصه )يشمل الدولة 
واملنظمات الدولية(، ويفرق بني 
قواعد القانون الدويل وغريها من 

القواعد األخرى ,العالقة بني القانون 
الدويل العام والقانون الداخلي, 

وكذلك يتعرف على الوسائل السلمية 
والقهرية حلل املنازعات الدولية، 

ودعوى املسؤولية الدولية, النظرية 
العامة للمنظمات الدولية، واإلطار 

العام للقانون الدبلومايس والقنصلي.

يعرف القانون الدويل ،وفروعه وصلته بالقواعد والعالقات الدولية األخرى.( 1

يعرف مصادر القانون الدويل، واملشكالت العملية اليت يثريها تطبيق قواعده.( 2

يعرف أشخاص القانون الدويل العام.( 3

 يمزي قواعد القانون الدويل عن غريه من القواعد األخرى .( 4

 يعرف قواعد القانون الدويل للعالقات الدبلوماسية والقنصلية.( ٥

حيدد القواعد القانوني�ة الدولية واجبة التطبيق على نزاع دويل معني.( 6

يفسر القواعد القانوني�ة الدولية وفًقا لقواعد التفسري املوضوعية .( 7

يفرق بني أنواع املنظمات الدولية املختلفة.( 8

 حيلل وسائل تسوية املنازعات الدولية.( 9

يمزي بني قواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.( 10

الدوليــة ( 11 ومســؤوليتها  القانونيــ�ة  بمصادرهــا  الدوليــة  املنظمــات  يربــط   
ومصروفاتهــا. الماليــة  ومصادرهــا 

يطبق القواعد القانوني�ة الدولية على املنازعات الدولية.( 12
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القانون التجاري  .5

وصف المكون األساسي:  يتوقع أن يكون الخريج  قادرا على أن يعرف مفهوم القانون التجاري ومصادره 
وعالقته بفروع القانون األخرى، ويفرق بين العقود التجارية والعقود غير التجارية. ويعرف المفاهيم األساسية 
واألصول لقواعد األوراق التجارية. كذلك يعرف حقوق المؤلف والحماية القانونية للمؤلف, و يبين أحكام العقود 

التجارية البحرية وأحكام التأمين البحري، ويشرح أحكام عقود النقل التجاري الجوي الداخلي والدولي.

نواجت التعلماملكون الفرعي

5-1 مبادئ القانون التجاري 
والعقود التجارية:

يعرف مفهوم ومصاد القانون 
التجاري ونطاق تطبيقه، ويمزي بني 

العقود التجارية وغري التجارية، 
وكذلك يوضح االلزتامات بني طريف 
العقد, وكذلك عقد الشركة وأركانه 
وخصائصه. حتديد النظام القانوين 

لألعمال التجارية وصفة التاجر 
وااللزتامات اخلاصة باملهنة التجارية، 

عقد الشركة وأركانه وخصائصه، 
والشخصية االعتب�ارية ، وأسباب 

انقضاء الشركات وأحكام تصفيتها، 
ودراسة  األحكام اخلاصة بشركات 

األشخاص وشركات األموال.

يعرف مفهوم القانون التجاري ومصادره وعالقته بفروع القانون األخرى.( 1

 يعرف أنواع األعمال التجارية وما يمزيها .( 2

ــة ( 3 ــات اخلاص ــر وااللزتام ــة التاج ــاب صف ــى اكتس ــ�ة عل ــكام املرتتب ــرح األح يش
ــة. ــة التجاري باملهن

التجــاري مــن حيــث طبيعتــه ( ٤ القانونيــ�ة املتعلقــة باملحــل  يوضــح األحــكام 
وخصائصــه. القانونيــ�ة 

 يفرق بني العقود التجارية والعقود غري التجارية.( ٥

 يبني النظام القانوين لاللزتامات التجارية يف العقود التجارية.( ٦



21تخصص قانون 

نواجت التعلماملكون الفرعي

5-2  األوراق التجارية واإلفالس:

 يعرف مدلول األوراق التجارية 
وأحكام تداول األوراق  التجارية 

وضمانات الوفاء بها, وكذلك األحكام 
املتعلقة بتوقف املنشآت والتجار عن 

الوفاء وتطبيقات أحكام اإلفالس  
والتسوية الواقية من االفالس 

واملشروعات املتعرثة

يعرف املفاهيم األساسية واألصول لقواعد األوراق التجارية.( 1

يمزي بني أنواع األوراق التجارية وأحكامها.( 2

 يوضح األحكام اخلاصة بتوقف املنشآت والتجار عن الوفاء .( 3

يستنتج رأيا قانوني�ا يف املوضوعات القانوني�ة املطروحة.( ٤

يطبق أحكام تداول األوراق التجارية يف النشاط التجاري.( ٥

يطبق النصوص القانوني�ة على الوقائع املطروحة.( ٦

يطبق  أحكام اإلفالس واملشروعات املتعرثة.( 7
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نواجت التعلماملكون الفرعي

5-3 أحكام امللكية الفكرية 
والتجارية:

يعرف احلماية القانوني�ة 
للمؤلف، وإجراءات تسجيل االسم 
التجاري براءات االخرتاع و احلماية 

القانوني�ة لها ، تسجيل العالمة 
التجارية وكذلك الرسوم والنماذج 

الصناعية ووسائل حمايتها مع مراعاة 
قواعد القانون السعودي ذات الصلة.

يبني طبيعة حق امللكية الفكرية وخصائصه وتمزيه عن غريه من احلقوق.( 1

يعرف  حقوق املؤلف واحلماية القانوني�ة للمؤلف.( 2

 يبني آليه تسجيل براءات االخرتاع واحلماية القانوني�ة لها.( 3

يفسر القواعد القانوني�ة املنظمة للرسوم والنماذج الصناعية.( ٤

 يوضح أثار تسجيل العالمات التجارية ووسائل حمايتها.( ٥

 حيلل األنظمة السعودية املتعلقة يف مجال امللكية الفكرية.( ٦

يوضح االتفاقيات الدولية يف مجال حق امللكية الفكرية.( 7
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نواجت التعلماملكون الفرعي

5-4 القانون البحري واجلوي:

يعرف مفهوم عقد النقل 
البحري واجلوي وأشخاصه وأركانه، 

واملسؤوليات املرتتب�ة على اإلخالل 
بأحكامه بما يف ذلك املسؤولية املنبثقة 
عن النقل اجلوي والبحري. والقانون 
الذي حيكم املالحة البحرية واملالحة 
املساعدة والعقود التجارية البحرية 

واحلوادث البحرية واخلسارات 
املشرتكة والتأمني البحري, والنظام 
القانوين الذي حيكم املطارات وحقوق 
االتفاقات اجلوية واملالحة اجلوية 
وأحكام عقود النقل التجاري اجلوي 

الداخلي والدويل, واملنظمات اجلوية 
الدولية يف ضوء أنظمة اململكة العربي�ة 

السعودية, واملعاهدات البحرية 
الدولية واألنظمة القانوني�ة املقارنة.

البحريــة ( 1 واملالحــة  واجلــوي  البحــري  للقانــون  األساســية  املفاهيــم  يعــرف 
واجلويــة.

يعرف القواعد اليت ختضع لها السفين�ة وأشخاص املالحة البحرية.( 2

 يبني أحكام العقود التجارية البحرية وأحكام التأمني البحري.( 3

 يوضح أحكام املسؤولية عن احلوادث والكوارث البحرية.( ٤

 يشرح القواعد القانوني�ة اليت ختضع لها الطائرة  وطاقم املالحة اجلوية.( ٥

ــة ( ٦ ــات اجلوي ــوق االتفاق ــارات, وحق ــم املط ــيت حتك ــ�ة ال ــة القانوني ــل األنظم  حيل
ــة. ــة اجلوي واملالح

 يطبق أحكام عقود النقل التجاري اجلوي الداخلي والدويل.( 7

 يقوم قواعد وأسس مسؤولية الناقل اجلوي.( 8

يوضح أحكام االتفاقات املنضمة إليها اململكة يف املجالني اجلوي والبحري.( 9

يكون  رأيا مستقاًل يف املوضوعات والقضايا القانوني�ة املطروحة.( 10
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القانون المدني  .6

وصف المكون األساسي:    يتوقع أن يكون الخريج  قادرا على أن يعرف مفهوم االلتزام ومصادره اإلرادية 
)العقد واإلرادة المنفردة(، ويميز بين أركان العقد من تراضي المتعاقدين  والمحل والسبب ويبين شروط العقد من 
التعبير عن اإلرادة واقتران اإليجاب بالقبول وسالمة الرضا من العيوب، ويبين آثار االلتزام المدني والمسؤولية 
المترتبة حال مخالفة االلتزامات المدنية، ويميز بين أحكام عقود البيع واإليجار والوكالة وتطبيقاتها في المملكة.

نواجت التعلماملكون الفرعي

6-1 مصادر االلزتام وأحكام 
االلزتام

يعرف مفهوم االلزتام القانوين 
ومصادره وأحكامه. وكذلك يعرف دور 
اإلرادة يف نشأة االلزتام القانوين وعيوب 
اإلرادة والنت�اجئ القانوني�ة املرتتب�ة عليها 
والتعريف بأحكام العمل غري املشروع، 

اإلثراء بال سبب، أنواع االلزتامات 
القانوني�ة، التنفيذ العيين لاللزتامات 

القانوني�ة، طرق التنفيذ بمقابل 
أوصاف االلزتام، انتقال االلزتامات 

القانوني�ة وطرق انقضائها.

يعرف مفهوم االلزتام ومصادره اإلرادية )العقد واإلرادة املنفردة(.( 1

االلزتامــات ( 2 مخالفــة  حــال  املرتتبــ�ة  واملســؤولية  املــدين  االلــزتام  آثــار  يبــني 
املدنيــ�ة.

 يبني أنواع العقود وتقسيماتها املختلفة.( 3

يصف األعمال غري املشروعة واإلثراء بال سبب.( ٤

 يمزي بني أركان العقد و شروطه ..( 5

 يفــرق بــني األســباب الــيت تــؤدى إىل بطــالن العقــد بطالًنــا مطلقــا وتلــك الــى ( 6

�ا. تــؤدى إىل بطــالن العقــد بطالًنــا نســبيًّ

 حيدد املسؤوليــة عن األعمال الشخصيــة من حيث توفر أركانها.( 7

 يشرح أوصاف االلزتام املختلفة.( 8

يشرح الوسائل القانوني�ة املتعلقة حبماية االلزتامات القانوني�ة.( 9
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نواجت التعلماملكون الفرعي

6-2 العقود املدني�ة:

 يعرف نظرية العقود املدني�ة 
وأنواعها وشروط انعقادها، كما 

يطلع على اجلوانب التطبيقية إلبرام 
تلك العقود وإنفاذه أحكامها حسب 
األنظمة املعمول بها يف اململكة ذات 

الصلة.

يعرف العقود املسماة وغري املسماة ويمزي بينها.( 1

يمزي بني أحكام عقود البيع واإلجيار والوكالة.( 2

يدرك شروط انعقاد عقد البيع وآثاره وتطبيقاته يف النظام السعودي.( 3

يف ( ٤ الســارية  األنظمــة  يف  وتطبيقاتــه  واثــاره  وشــروطه  اإلجيــار  عقــد  يقــوم 
اململكــة.

يشــرح مفهــوم عقــد الوكالــة وشــروط انعقــاده وآثــاره وتطبيقاتــه يف األنظمــة ( ٥
ــة. ــارية يف اململك الس
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قانون المرافعات والتنفيذ  .7

وصف المكون األساسي:  يتوقع أن يكون الخريج  قادرا على أن يعرف المبادئ العامة للتنظيم القضائي، 
القضائية وطرق الطعن فيها وتنفيذها.ويعرف إجراءات تقديم  المملكة، األحكام  التقاضي في  ويحلل إجراءات 
األحكام  بتنفيذ  المختصة  الجهات  يحدد  كذلك  اإلثبات.  في  والخصوم  القاضي  دور  ويوضح  اإلثبات،  وسائل 

القضائية، وإجراءات التنفيذ، و منازعاته.

نواجت التعلماملكون الفرعي

7-1 قانون املرافعات:

يعرف التنظيم القضايئ 
واملبادئ العامة اليت حتكمه، ويشرح 

اختصاصات املحاكم ودرجاتها 
وإجراءات التقايض أمامها حسب 

األنظمة السارية يف اململكة. 

 يعرف املبادئ العامة للتنظيم القضايئ.( 1

يشرح االختصاصات القضائي�ة يف اململكة.( 2

يصنف درجات املحاكم يف اململكة.( 3

حيلل إجراءات التقايض يف اململكة.( ٤

يدرك قواعد تفسري األحكام القضائي�ة.( 5

حيلل أسس طرق الطعن يف األحكام القضائي�ة يف اململكة.( 6

7-2 طرق اإلثب�ات والتنفيذ:

 يعرف طرق اإلثب�ات يف الشريعة 
والقانون أمام املحاكم املختصة، 

ويوضح إجراءات تقديم أدلة اإلثب�ات 
والنفي. ويمزي بني دور القايض 

واخلصوم يف دراسة أدلة اإلثب�ات 
والطعن فيها وإصدار األحكام 

القضائي�ة وتنفيذها ، وإجراءات 
التنفيذ ومنازعاته.

يعرف طرق اإلثب�ات املقبولة أمام القضاء و واملحاكم السعودية.( 1

يمزي بني دور القايض واخلصوم يف اإلثب�ات.( 2

يوضح قواعد التنفيذ واجلهات املختصة به واإلجراءات اخلاصة بالتنفيذ.( 3

 يشرح إشكاالت التنفيذ ومنازعاته.( ٤
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8.  قانون العمل والتأمينات االجتماعية

تحكم  التي  العامة  المبادئ  يعرف  أن  على  قادرا  الخريج   يكون  أن  يتوقع  األساسي:    المكون  وصف 
قانون العمل في النظام السعودي، ويحلل وسائل التسوية في مجال منازعات العمل، ويعرف مفهوم التأمينات 

االجتماعية والحقوق التأمينية.

نواجت التعلماملكون الفرعي

8-1 قانون العمل 

يعرف األسس القانوني�ة اليت 
يعتمد عليها قانون العمل، ويشرح 

قواعده وطرق صياغة عقود العمل، 
ويبني وسائل تسوية املنازعات 

العمالية. 

ــادئ ( 1 ــه مب ــيض ب ــا تق ــق م ــل وف ــون العم ــم قان ــيت حتك ــة ال ــادئ العام ــرف املب  يع
الشــريعة اإلســالمية والنظــام الســعودي.

 يفسر ويصيغ عقود العمل.( 2

 يوضح وسائل التسوية يف مجال منازعات العمل.( 3

يشرح قواعد نشأة النقابات العمالية ودورها.( ٤

يطبق وسائل التسوية يف مجال منازعات العمل( 5

8-2 قانون التأمين�ات 
االجتماعية:

يعرف احلقوق التأميني�ة يف ضوء 
نظام التأمين�ات االجتماعية واألنظمة 

ذات الصلة بها يف اململكة, وأطراف 
العالقة التأميني�ة، فروع التأمين�ات 

االجتماعية، واحلقوق التأميني�ة.

يعــرف املبــادئ العامــة الــيت حتكــم التأمينــ�ات االجتماعيــة وفــق  مــا تقــيض بــه ( 1
مبــادئ الشــريعة اإلســالمية يف النظــام الســعودي.

يمزي بني احلقوق والزتامات التأمين�ات االجتماعية.( 2

يطبق املعرفة املكتسبة على القضايا العمالية املطروحة.( 3

يدرك مفهوم التأمين�ات االجتماعية واحلقوق التأميني�ة.( ٤

يقوم مزايا وعيوب األنظمة التأميني�ة املختلفة.( ٥
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9.  القانون الدولي الخاص

ويبين  الخاص وموضوعاته،  الدولي  القانون  يعرف مصطلحات  أن  على  قادرا  الخريج   يكون  أن  يتوقع 
في  األجنبية  واألوامر  األحكام  تنفيذ  ويشرح  الدولي،  القضائي  واالختصاص  القوانين  لتنازع  العامة  النظرية 

المملكة العربية السعودية, وكذلك أسس اكتساب الجنسية وفقدها واستردادها في النظام السعودي.

نواجت التعلماملكون الفرعي

9-1 القانون الدويل اخلاص:

يعرف القانون الدويل اخلاص 
من حيث املفهوم واملوضوعات 

واملنازعات واألحكام اليت ختتص 
بتسويتها يف النظام السعودي, كما 

يشرح أحكام نظام اجلنسية العربي�ة 
السعودية من حيث طرق اكتسابها 

وفقدها واسرتدادها واإلجراءات ذات 
الصلة، باإلضافة إىل تن�ازع القوانني 
وتسويتها. والتنفيذ الدويل لألحكام 
واألوامر األجنبي�ة يف اململكة العربي�ة 

السعودية.

يعرف مصطلحات القانون الدويل اخلاص وموضوعاته.( 1

يعرف أحكام القانون الدويل اخلاص وتطبيقاتها يف النظام السعودي.( 2

يعرف أسس اكتساب اجلنسية وفقدها واسرتدادها يف النظام السعودي.( 3

 يبني النظرية العامة لتن�ازع القوانني واالختصاص القضايئ األجنيب.( ٤

يعرف طرق حل تن�ازع القوانني.( 5

يعرف أحوال استبعاد القانون األجنيب واملعاملة الدولية لألحكام االجنبي�ة.( 6

يعرف أحكام التحكيم األجنبي�ة يف اململكة العربي�ة السعودية.( 7

يــدرك آليــة تنفيــذ األوامــر واألحــكام القضائيــ�ة األجنبيــ�ة أمــام األجهــزة الرســمية ( 8
يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية.

يطبق الدراسة النظرية على الواقع العملي.( 9






