
 

 
 

 23من  1الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 بكالوريوسال حرلةةالدراسية ملاخلطة           

 قانونالبكةية   

 

 قانونبحرنامج ال

 

College of Law 

Department of Public Law and 

Department of Private Law 
Law Program 

 العام اجلامعي

 هجحري 1442

 



 

 
 

 23من  2الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 قانونالكالوريوس بكةية الب حرلةةاخلطة الدراسية مل

 نبذة عن الكةية:

معالي  موافقة عةى بناًء الحرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف قانونال كةية نشأت

قحرار جمةس شؤون اجلامعات  هـ املبين عةى15/12/1441وتاريخ  107562وزيحر التعةيم رقم 

بنت  عةى فصل قسم األنظمة جبامعة األمرية نورةهـ( القاضي باملوافقة 3/2/1441رقم )

عبدالحرمحن عن كةية اإلدارة واألعمال وحتويةه إىل كةية مستقةة تسمى كةية 

 القانون.

 مع متاشيًا النسائية، القانونية الكوادر من العمل سوق التياج سد بهدفنشأت الكةية 

 جامعة بدور ونهوضًا ،2030 السعودية العحربية املمةكة لحرؤية والتشحريعي القضائي التطور

 بالبحث واالرتقاء اجملتمع، خلدمة نوعية بحرامج تقديم يف الحرمحن عبد بنت نورة األمرية

 . القانوني العةمي

 اخلاص القانون وقسم العام القانون قسمقسمني:  عةى قانونال كةية وتشتمل

 ولةكةية نظحرة ،قانونال يف البكالوريوس درجة ومتنح الكةية. كتقسيم إداري لةكةية

 فحروع لدأ والدكتوراه يف املاجستريلدراسة  عةياال دراساتلة بحرامج بافتتاح مستقبةية

 .اخلاص وأ القانون العام

  الكةية:رؤية 

 .وحبثيًا مهنيًا القانون جمال يف رائدة إنسانية كةية
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  رسالة الكةية:

 واإلبداع لةتعةيم حمفزة بيئة توفري خالل من القانون فحروع خمتةف يف التأهيل عالية كوادر إعداد

 .املستدامة التنمية لتحقيق اجملتمع وخدمة العةمي والبحث الفكحري

 أهداف الكةية: 

 اجلودة معايري أفضل وفق نوعية( ودراسات عةيا بكالوريوس)قانونية  أكادميية بحرامج تقديم. 1

 .والعاملية احملةية

 .املستدامة التنمية لتحقيق والعاملي احملةي النشحر وحتفيز العةمي البحث بحرامج ودعم تطويحر .2

 مع شحراكات عقد خالل من القانونية اجلوانب كافة يف اجملتمع تنمية يف بفاعةية االسهام .3

 . والدولية احملةية واهليئات املؤسسات

 . العمل سوق يف اجيابية آثار وإلداث املنافسة عةى قادرة نسائية كوادر وتأهيل املحرأة متكني .4

 احلقوق مفاهيم يحرسخ قانوني تعةيم تقديم خالل من اخلحرجيات لدى املواطنة روح ثحراءإ .5

 .املسؤولية وحتمل والواجبات

 

 * (:)بالةغتني الدرجات العةمية اليت متنحها الكةية

  Bachelor of Law/  قانوناليف بكالوريوس ال
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   :الربنامجرؤية 

 .مستدامة جمتمعية تنمية لتحقيق القانونية اجملاالت يف ومهنيًا عةميًا مؤهةة نسائية كوادر إعداد

 :الربنامجرسالة 

 تعزيز عةى قادرة القانون جمال يف وحبثيًا ومهنيًا عةميًا مؤهةة نسائية بكوادر احملةي اجملتمع ثحراءإ

 .اجملتمعية املسؤولية

 :الربنامجأهداف 

 .العمل سوق متطةبات اخلحرجيات ملواكبة مبستوى ومتميز لالرتقاء شامل قانوني تعةيم تقديم. 1

 .له الداعمة وتوفري البيئة اخلحرجيات لدى العةمي لةبحث والقواعد األساسية املبادئ إكساب. 2

 اجملتمع لتطويحر واألنظمة القانون الرتام حنو اجلادة السعودية العحربية املمةكة تطةعات . تعزيز3

 . وتنظيمه

 القانوني. اجملال يف اجملتمعتوعية  يف . املساهمة4

 .القانوني اجملال يف اخلربات ودوليًا لتبادل حمةيا املختةفة اجلهات مع .التعاون5

 واملسؤولية املهنية األخالقيات يحراعي قانوني تعةيم تقديم خالل من املواطنة مفهوم تحرسيخ .6

 .االجتماعية

 

 :نظام الدراسة

 وحتتوي اخلطة عةى مثان مستويات فصةي
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  :الفحرص الوظيفية

 :املوارد البشحرية والتنمية االجتماعيةالفحرص الوظيفية لسب تصنيف وزارة 

 مساعد قانوني بالث .1

 مساعد حمامي .2

 مساعد ادعاء ممثل .3

 مساعد قانوني حمقق .4

 مساعد نظامي بالث .5

 مساعد نظامي حمقق .6

 مناطق شئون بالث .7

 انتخابات ونشؤ بالث .8

 مساعد إداري مفتش .9

 إداري محراقب مساعد .10

 مساعد قضايا بالث .11

 مساعد إداري حمقق .12

 مساعد مصنف .13

 أنظمة بالث .14

 دائحرة سحر أمني .15

 املدنية واأللوال اجلوازات وظائف/  جوازات إجحراءات مدقق .16

 املدنية وظائف األلوال/ مدنية الوال اجحراءات مدقق .17

 العمالية اهليئات أعضاء وظائف-عمالية هيئة عضو .18

 العمالية اهليئات أعضاء وظائف-عمل مفتش مساعد .19

 العمالية اهليئات أعضاء وظائف-عمالي حمقق مساعد .22
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 الفحرص الوظيفية يف القطاع اخلاص:

 .العمل يف جمال احملاماة واالستشارات القانونية .1
 .العمل يف اإلدارات القانونية يف كافة جماالت القطاع اخلاص .2
 .العمل يف جمال التدريب القانوني .3

 

 لغة الدراسة: 

 .العحربية واإلجنةيزية الةغتنياملزاوجة بني 

 

 تحرميز املقحررات: 

 :الربنامجيحرمز التصنيف احلحريف إىل  .وتصنيف عددييتكون رمز املقحرر من تصنيف لحريف 

 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية الرمز الحرفي باللغة العربية

 LAW قون 
 

 

 العددي من ثالثة أرقام كما يةي: ويتكون التصنيف

 املئات إىل السنة الدراسية.يحرمز رقم 
 لةربنامج.يحرمز رقم العشحرات إىل التخصص الدقيق داخل 

 لةربنامج.يحرمز رقم اآللاد إىل تسةسل املقحرر ضمن التخصص الدقيق 
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 املقحررات:مدلول رقم العشحرات يف تحرميز 

 

 التخصص الدقيق الحرقم

 املدنيالقانون  0

 القانون التجاري 1

 القانون اجلنائي 2

 قانون املحرافعات والتنفيذ 3

 اإلداريالدستوري والقانون القانون  4

 شحرعية عةوم 5

6 - 

 القانون الدولي 7

 موضوعات خمتةفة 8

 املهنية واملمارسة والتدريبالبحث  9
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 لربنامج القانون بكةية القانون بكالوريوسال حرلةةمل اخلطة الدراسية

النحو  موزعة عةى معتمدةولدة  (136) من القانونكةية ب القانونلربنامج تتكون اخلطة الدراسية 

 اآلتي:

 

 

 

 

 

 النسب املئوية عدد الولدات الدراسية املتطةبات

 % 13 18 .  متطةبات اجلامعة1

 %7 9 . متطةبات الكةية اإلجبارية2

 ربنامج ال.  متطةبات 3

 %71 97 جباريإ

 %9 12  اختياري

 %100 136 اجملموع



 

 
 

 23من  9الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 الجامعةطلبات تم

( وحدة دراسية 18( بواقع )8عددها )البات اجلامعة يف مجيع الكليات و هي املقررات الدراسية اليت تدرسها طو 
 موزعة كالتايل:

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم المقرر

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين    

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1الثقافة اإلسالمية )
 )منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

2 

 (2الثقافة اإلسالمية )
 (نظام األسرة في االسالم)

Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 2 - - 2 202سلم 

3 

 (3الثقافة اإلسالمية )
 (قضايا المرأة المعاصرة)

Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 2 - - 2 303سلم 

4 

 (4الثقافة اإلسالمية )
 (مذاهب فكرية معاصرة)

Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 2 - - 2 404سلم 

 التحرير الكتابي 5
Arabic Composition 

 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

 التدريبات اللغوية 6
Language Skills 

 - ARAB 202 2 - - 2 202عرب 

 (1)نجليزية اللغة اال 7
English Language (1) 

 - ENG 101-1 15 - 3 1-101إنج 

 (2)نجليزية اللغة اال 8
English Language (2) 

 1- 101إنج ENG 102-2 15 - 3 2 -102إنج 

 وحدة دراسية 18 المجموع
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 متطةبات الكةية

 اتولد (9)بواقع  اتمقحرر (3)هي املقحررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكةية وعددها 

 دراسية موزعة عةى النحو التالي:

 :أ( متطةبات الكةية اإلجبارية

  ة.دراسي اتولد (9)بواقع  اتمقحرر (3)وعددها  

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  ساعات االتصالعدد 
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prereq
uisite 

نظر 
 ي

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1)مهارات االعمال  1
Business Skills I 

 - BUS  161   3 - - 3 161 ادر

2 
 االقتصاد  ئمباد 

  Principles of   
Economic  

 

 - ECON 101 3 - - 3 101 قصد

 مبادْي الرياضيات  3
Math Basics 

 - Math 100T 2 2 - 3 ت100ريض 

 دراسية اتوحد 9  المجموع
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 ة اختياريةال يوجد مقحررات كةي :متطةبات الكةية االختيارية ب(

 :ربنامجال متطةبات (ج
  جبارية:اإل ربنامجالمتطةبات  -

 :موزعة عةى النحو التالي ( ولدة دراسية97)مقحررًا بواقع  (33وعددها )

 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 مبادئ القانون 1
Principles of Law 

 - LAW 100 3 - - 3 100قون 

 الدستوريالقانون  2
Constitutional Law 

 - LAW 140 3 - - 3  140 قون

 مصادر االلتزام 3
Sources of Obligation 

 100ون ق LAW 101 3 - - 3 101قون 

 مهارات الصياغة القانونية 4
Legal Drafting Skills  381قون LAW 381 2 - - 2 - 

5 
 مناهج البحث القانوني

Methods of Legal 
Research 

 - LAW 190 2 - - 2 190قون 

 نظام األسرة 6
Family Law  150قون LAW 150 2 - - 2  100قون 

 القانون اإلداري 7
Administrative Law 

 100قون  LAW 141 3 - - 3 141قون 

 القانون التجاري 8
Commercial Law 

 - LAW 211 3 - - 3 211قون 

 القانون الجنائي العام 9
Public Criminal Law 

 100قون  LAW220  3 - - 3 220قون 

 أحكام االلتزام 10
Provisions of Obligation  202قون LAW 202 3 - - 3 

 101قون
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11 
 القانون الجنائي الخاص

Private Criminal Law 
 220قون  LAW 221 3 - - 3 221قون 

12 
 قانونيةمصطلحات وقراءات 

Legal Terms and Reading 
in English 

 - LAW 280 3 - - 3 280قون 

13 
 العقود المدنية

Civil Contracts 
 202قون LAW 205 3 - - 3 205قون 

14 
 اإلثبات قواعد

Rules of Evidence 203قون  LAW203  2 - - 2 101قون 

 قانون المرافعات 15
Litigation 

 100قون LAW 230 3 - - 3 230قون 

 العقود اإلدارية 16
Administrative Contracts 

 141قون  LAW 242  3 - - 3 242قون 

17 
 احكام الملكية

Property Provisions 
 205قون LAW 306 3 - - 3 306قون 

18 
 حقوق الملكية الفكرية

Intellectual Property 
Rights 

  211قون LAW 212  3 - - 3  212 قون

19 
 الجبريالتنفيذ 

Judicial Enforcement 
 230قون  LAW 331  3 - - 3 331قون 

20 
 قانون العمل والتأمينات االجتماعية

Labor and Social Security 
Law 

 101قون LAW 204 3 - - 3 204قون 

21 
  القانون الدولي العام

Public International Law 
 LAW370  3 - - 3 370قون 

 140قون 
 
 

22 
 القانون الدولي الخاص

Private  International 
Law 

 - LAW 471 3 - - 3 471قون 

 قانون اإلجراءات الجزائية 23
Criminal  Procedures 

 LAW322  3 - - 3 322قون 

 
 221قون 
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24 
 األوراق التجارية واالفالس

Commercial Papers and 
Bankruptcy 

 211قون LAW 313 3 - - 3 313قون 

25 
 الوسائل البديلة لفض المنازعات

Alternative Disputes 
Resolutions 

 230قون LAW 314  3 - - 3 314قون 

 المواريث والوصايا 26
Inheritance and Wills 

 - LAW 351  3 - - 3  351قون

27 
 والشخصي العينياحكام الضمان 

Real and Personal 
Guarantees 

  306قون LAW 308 3 - - 3 308قون 

 قانون التأمين 28
Insurance Law 

 202قون LAW307  3 - - 3 307قون 

 نظام الزكاة والضريبة 29
Zakat and Tax Law 482قون  LAW 482 3 - - 3 - 

30 
 قواعد الممارسة المهنية

Rules of Professional 
Practice 

 230قون LAW 491 2 - - 2 491قون 

 القضاء اإلداري 31
Administrative Judiciary 443قون  LAW443  3 - - 3 242قون 

 تخرجمشروع  32
Graduation  Project 

ساعة  127اجتياز  LAW 492 3 - - 3  492قون
 معتمدة

 الميدانيالتدريب  33
Training  Field 

 ساعة 127اجتياز  LAW 493 - - 30 6  493قون
 معتمدة

 وحدة دراسية 97 المجموع

 

 

 

 



 

 
 

 23من  14الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 

  :ختياريةاال ربنامجمتطةبات ال -

 .دراسية ولدة (12) بواقع التالية املقحررات من ات( مقحرر4) الطالبة ختتار

سل
سل

م
 

 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

 قانون السوق المالية  1
Financial Market Law   415قون LAW 415 3 - - 3 211 قون 

2 
 القانون البحري والجوي
Maritime and 
Aviation Law 

 LAW 416 3 - - 3 416قون 
 211 قون

3 
 قوانين المنافسة ومنع االحتكار

Competition & 
Antitrust Laws 

 LAW417  3 - - 3 417قون 
 211 قون

4 
 التجارة اإللكترونية
Electronic 

Commerce  
 LAW 418 3 - - 3 418قون 

 211 قون

5 
 التجارة الدولية واالستثمار وانينق

International 
Commerce & 

Investment Laws 

 LAW 419 3 - - 3 419قون 

 211 قون

 فلسفة التشريع 6
Jurisprudence  483قون LAW 483 3 - - 3 -  

7 
 القانون الدولي اإلنساني
International 

Humanitarian Law 
 LAW 473 3 - - 3 473قون 

 
 370 قون



 

 
 

 23من  15الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 قانون البيئة 8
Environmental Law  484قون LAW484  3 - - 3 

 
   370قون

 حقوق اإلنسان 9
Human Rights 485 قون  LAW 485 3 - - 3 370 قون 

 الجرائم االلكترونية 10
Cybercrime  423قون LAW 423 3 - - 3     220قون 

11 
 البنوكالعقود التجارية وعمليات 
Commercial 

Contracts and Bank 
Operations 

   211ن قو  LAW 410 3 - - 3 410قون 

12 
 المنظمات الدولية 

International 
Organizations 

 370 قون LAW 472 3 - - 3 472قون

13 
 أصول وقواعد الفقه

Foundations and  
Rules  of  Fiqh 

 LAW 453 3 - - 3 453قون 

  100 قون

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 23من  16الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 القانون كةيةحرلةة البكالوريوس باخلطة الدراسية مل

 السنة األوىل

 املستوى األول 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين        

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1اإلسالمية )الثقافة 

)منطلقات أساسية في الثقافة 
 اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 
 
 

 - ISLS 101  2 - - 2 101سلم 

 (1اللغة اإلنجليزية ) 2
English Language (1) 

 ENG 1-101 15 - 3 1-101إنج 
- 

 مبادئ القانون 3
Principles of Law 

 - LAW100  3 - - 3 100قون 

4 
 القانون الدستوري

Constitutional Law 
 

 - LAW 140 3 - - 3 140قون

 (1 (مهارات األعمال 5
Business Skills I   161ادر BUS 161   3 - - 3 - 

6 
  االقتصاد ئ مباد  

  Principles of  
Economic  

 

 - ECON 101 3 - - 3 101 قصد

 مبادْي الرياضيات 7
Math Basics 

 - Math 100T  2 2 - 3 ت100ريض  

 وحدة دراسية   20 المجموع

 



 

 
 

 23من  17الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة األوىل

 املستوى الثاني

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة 

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 التحرير الكتابي 1
Arabic Composition 

 ARAB 101  2 - - 2 101عرب 
 
- 

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة في اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 

 ISLS 202  2 - - 2 202سلم 
 

 101سلم 

 مصادر االلتزام  3
Sources of Obligation 

 LAW 101 3 - - 3 101قون 
 

 100قون

 القانون اإلداري 4
Administrative Law 

 LAW141   3  - - 3 141قون 
 

 100قون

 مناهج البحث القانوني 5
 Methods of Legal Research 

 LAW190  2 - - 2 190قون 
- 

 (2اللغة اإلنجليزية ) 6
English Language (2) 

 ENG 102-2 2-102إنج 
15 
 

 1-101إنج  3 -

 نظام األسرة 7
Family Law 

 LAW150  2 - - 2 150قون 
 

  100قون

 وحدة دراسية   17 المجموع

 



 

 
 

 23من  18الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة الثانية

 املستوى الثالث

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 مارينت       

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 التدريبات اللغوية

Language Skills 
 

 ARAB 202 2 - - 2 202عرب
 
- 

 اإلثباتقواعد  2
Evidence Rules of 

 LAW203   2 - - 2 203قون 
 101قون

 القانون التجاري 3
Commercial Law  211قون    LAW 211 3 - - 3 

- 

 القانون الجنائي العام  4
Public Criminal Law  

 LAW220  3 - - 3  220قون
 100قون

 أحكام االلتزام 5
Provisions of Obligation  202قون LAW202   3 - - 3 

 101قون

6 
 قانون العمل والتأمينات االجتماعية

Labor and Social Security 
Law 

 101قون LAW204   3 - - 3 204قون 

 وحدة دراسية   16 لمجموعا
 



 

 
 

 23من  19الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة الثانية

 املستوى الحرابع

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 ساعات االتصالعدد 
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 القانون الجنائي الخاص 1
Private Criminal Law  221قون LAW 221 3 - - 3 

 
 220قون

2 
 قانونيةمصطلحات وقراءات 

Legal Terms and 
Reading in English 

 LAW 280  3 - - 3 280قون 

 
- 

 العقود المدنية 3
Civil Contracts 

 LAW205  3 - - 3 205قون 
 202قون 

 العقود اإلدارية 4
Administrative Contracts 

 LAW 242  3 - - 3  242قون
 141قون 

5 
 قانون المرافعات
Litigation 

 
 LAW 230 3 - - 3 230قون 

  100قون

4 
 حقوق الملكية الفكرية

Intellectual Property Rights 
 
 
 
 
 
 

 LAW 212  3 - - 3 212قون 
  211قون

 دراسية وحدة 18 المجموع

 

 



 

 
 

 23من  20الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة الثالثة

 املستوى اخلامس

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضايا المرأة المعاصرة(
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 2 - - 2 303سلم 

 مهارات الصياغة القانونية 2
Legal Drafting Skills  381قون LAW381   2 - - 2 

 
- 

 احكام الملكية 3
Property provisions  306قون LAW 306  3 - - 3 

 205قون

 التنفيذ الجبري 4
Judicial Enforcement 

 LAW 331  3 - - 3  331قون
 230قون

 قانون اإلجراءات الجزائية 5
Criminal  Procedures 

 221قون LAW 322  3 - - 3 322قون 

  القانون الدولي العام 6
Public International Law   370قون LAW 370  3 - - 3 

 
 140قون 

7 
 (1متطلب تخصص اختياري )

Elective  Course (1) 
 

- - 3 - - 3 
- 

 وحدة دراسية   19 المجموع



 

 
 

 23من  21الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة الثالثة

 املستوى السادس

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 قانون التأمين

Insurance Law 
 
 

 202 قون LAW307   3 - - 3 307قون 

2 
 األوراق التجارية واالفالس

Commercial Papers and 
Bankruptcy 

 LAW 313  3 - - 3 313قون 

 
 211 قون

3 
 الوسائل البديلة لفض المنازعات
Alternative Disputes 

Resolutions 
 LAW 314  3 - - 3 314قون 

 230 قون

 المواريث والوصايا 4
Inheritance and Wills 

 - LAW 351  3 - - 3 351قون

5 
 والشخصي العينياحكام الضمان 

 Real and Personal 
Guarantees 

 

 306 قون LAW 308  3 - - 3  308قون

6 
 (2متطلب تخصص اختياري )

Elective  Course (2) 
 

- - 3 - - 3 
- 

 وحدة دراسية   18 المجموع

 

 



 

 
 

 23من  22الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 السنة الحرابعة
 املستوى السابع

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين    

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (4) الثقافة اإلسالمية

 (فكرية معاصرة مذاهب)
(4 )Islamic Culture 

 ISLS 404 2 - - 2 404سلم 
 

  101سلم 

 نظام الزكاة والضريبة 2
Zakat and Tax Law 

 

 LAW 482  3 - - 3  482قون
 

- 

3 
 قواعد الممارسة المهنية

Rules of Professional 
Practice 

 LAW 491  2 - - 2  491قون

 230 قون

 القضاء اإلداري 4
Administrative Judiciary 

 LAW 443  3 - - 3 443قون 
 242قون 

 خاصالقانون الدولي ال 5
Private International Law 

 LAW 471  3 - - 3   471قون
 
- 

 

 (3متطلب تخصص اختياري ) 6
Elective  Course (3) 

 

- - 3 - - 3 
- 

 (4متطلب تخصص اختياري ) 7
Elective  Course (4) 

 

- - 3 - - 3 
- 

 وحدة دراسية   19 المجموع

 

 



 

 
 

 23من  23الصفحة 
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 للشؤون التعليميةوكالة اجلامعة 

 وحدة اخلطط واملناهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                                                                 بكلية القانون  البكالوريوسمرحلة ل الدراسية الخطة نموذج               

 F028-0130رمز النموذج:                             الحقوق    

           

 

 اإلصدار األول

 1442 ذو الحجة

 هـ

 

 السنة الحرابعة

 املستوى الثامن

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR  

 المتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تمارين     

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 تخرج مشروع 1
Graduation  Project 

 LAW 492  3 - - 3 492قون 

ساعة  127اجتياز 
 معتمدة

 الميدانيالتدريب  2
Training  Field  

 LAW 493  - - 30 6 493قون 

ساعة  127اجتياز 
 معتمدة

 دراسية اتوحد   9 المجموع
 


