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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم بالكلية التطبيقية

 القانونلبرنامج 

 
 نبذة عن الكلية:

من خالل  2030إدراكاً من الدولة بأهمية التعليم ما بعد الثانوي كأحد مستهدفات تحقيق رؤية 
السعي إليجاد حلول مبتكرة لتحسين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومواءمتها مع احتياجات 

لتنمية المتسارعة والمتجددة، واستحداث برامج تعليم، تأهيل، وتدريب تواكب مستجدات العصر ا
ومتطلباته، وذلك بالنظر لألعداد المتزايدة لخريجي الثانوية العامة كل عام، وإلى واقع القبول 

عامة في الحالي للتعليم ما بعد الثانوي، حيث يتم استيعاب األعداد الكبيرة من خريجي الثانوية ال
سنوات وفي برامج ال تتواءم مع احتياجات  4تخصصات نظرية وإنسانية ال تقل الدراسة فيها عن 

سوق العمل، األمر الذي ينتهي برحلة طويلة للبحث عن عمل يتناسب مع المؤهل الذي حصل 
عليه الطالب. بناًء على ذلك صدرت موافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات 

هـ على تحويل كلية المجتمع، كليات الدراسات التطبيقية، 14/9/1442هـ( وتاريخ 9/4/1442م )رق
وكليات خدمة المجتمع في الجامعات لتصبح كليات تطبيقية، لتساهم بشكل فعال بتأهيل 

 الطالبات بتخصصات تخدم حاجة سوق العمل وتغطي احتياجات القطاعات المختلفة.

   :رؤية الكلية

 التميز في تقديم برامج علمية ومهنية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.الريادة و

 :رسالة الكلية

تقديم أفضل البرامج التعليمية والمهنية وتعزيز الشراكات االستراتيجية والمجتمعية إلعداد 
 خريجات مؤهالت يساهمن في بناء االقتصاد المعرفي. 
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  :أهداف الكلية

عة متوافقة مع احتياجات سوق العمل وتواكب خطط التنمية .تقديم برامج تعليمية متنو1
 المستدامة. 

 .توفير بيئة تعليمية منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر.2

. تهيئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنية والتي تحقق لهن المنافسة في سوق العمل 3
 من خالل الخطط الدراسية أو الفرص التدريبية.

 مؤهالت علمياً ومهنياً في المجاالت التي تحتاجها القطاعات المختلفة. .إعداد خريجات4

 .عقد شراكات استراتيجية ومجتمعية تخدم العملية التعليمية والتدريبية.5

 :رسالة البرنامج

في مجال القانون لتأهيل كوادر نسائية متميزة تلبي احتياجات سوق  تقديم برنامج تطبيقي
 العمل.

  :أهداف البرنامج

توطين الفرص الوظيفية المتاحة ببعض القطاعات العامة والخاصة والتي تتطلب مؤهل  .1
 قانوني من الكوادر النسائية.

 تزويد الطالبات بالمعارف القانونية الالزمة للمنافسة واالنخراط في سوق العمل. .2

 التطبيق العملي لصقل مهارات الطالبات من خالل التدريب الميداني. .3

لمهنية والشخصية والقيم األخالقية التي تؤهل الطالبة لمواكبة تأصيل المهارات ا .4
 متطلبات سوق العمل. 

 نظام الدراسة:

 ة.في الدراسنظام المستويات يعتمد البرنامج 
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 لغة الدراسة في البرنامج: 

 اللغة العربية

 البرنامج:منحها يالدرجات العلمية التي 
  Diploma in Law        دبلوم متوسط مهني في القانون 

 نقطة الخروج: شهادة تدريبية )اللغة اإلنجليزية(

في اللغة اإلنجليزية، وتقدمها الكلية التطبيقية بالتعاون مع معهد اللغة تدريبية هي شهادة 
مقرري اللغة اإلنجليزية وعددها بعد اجتياز  القانوناإلنجليزية كنقطة خروج اختيارية لبرنامج 

( وحدات دراسية 8( ساعة اتصال بواقع )24األول والثاني بـ )مقررين في الفصلين الدراسين 
 معتمدة.

 : القانونلبرنامج  الفرص الوظيفية

يتم تأهيل خريجة دبلوم القانون لتتولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف في 
 :سبيل المثال ىالقطاعي العام والخاص عل

 .مراقب تجاري .1
  .كاتب سجل .2
 مدقق طلبات. .3
 .مساعد إداري .4
 .عدل كاتب .5
 مساعد مدرب )في مجال التخصص(. .6
 كاتب ضبط. .7
 مساعد باحث قانوني. .8
 مساعد محامي. .9

 سكرتير قانوني. .10
 ترميز المقررات: 

 يتكون رمز المقرر من تصنيف حرفي وتصنيف عددي.
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 يرمز التصنيف الحرفي إلى البرنامج.

 القانون: الحرفي لبرنامججدول التصنيف 

 Law القانون

 LWW قنن

 يرمز التصنيف الحرفي إلى البرنامج، ويتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي:

 يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية.

 يرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخل البرنامج.

 الدقيق للبرنامج.يرمز رقم اآلحاد إلى تسلسل المقرر ضمن التخصص 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات 

 التخصص الدقيق الرقم

 المدنيالقانون  0

 التجاريالقانون  1

 المرافعات والتنفيذنظام  2

 العمل والتأمينات نظام 3

 زائيالجالنظام  4

  االداريالقانون  5

 مقررات ذات موضوعات متعددة 6

 مقررات ذات طابع شرعي 7

 التدريب والممارسة 9
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 متطلبات التخرج لبرنامج القانون 

 )الدبلوم المتوسط المهني في القانون(

 

 ( وحدة دراسية99بالكلية التطبيقية من ) القانون الدبلوم في تتكون الخطة الدراسية لبرنامج
  :على النحو اآلتي

عدد الوحدات  المتطلبات
 الدراسية

 متطلبات .1
 الجامعة

 8 إجباري

 - اختياري

. متطلبات 2
 برنامجال

 85 مقررات تخصيصية

 6 اختياري       

 المجموع
99 
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 الجامعةمتطلبات 

وعددها  نت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحموهي المقررات الدراسية التي تدرسها طالبا

 موزعة كالتالي:معتمدة ( وحدات دراسية 8مقرران بواقع )

 اسم المقرر 
 الرمز /
 الرقم

Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
المعتم

 دة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1اللغة االنجليزية ) 1

English Language (1) 
 - ENG 101 12 - 4 101نج ا

 (2اللغة اإلنجليزية ) 2

English Language (2) 
 ENG 102 12 - 4 ENG 101 102نج ا

 المجموع 
 

 وحدات دراسية 8

 

 

 

 متطلبات الكلية

 : ال يوجدمتطلبات الكلية االجبارية (1

 متطلبات الكلية االختيارية: ال يوجد (2
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 برنامج الدبلوم المتوسط المهني في القانونمتطلبات 

 أ( متطلبات البرنامج اإلجبارية:
 وزعة على النحو التالي:م ( وحدة دراسية85)( مقرراً بواقع 22وعددها )

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
المعتم

 دة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

-تماري
 عملي

LB 

تدريب 
TR 

1 
 تطبيقات الحاسب في االعمال

Computer Applications in 

Business 

 - OMP 100 3 2 - 4 100كتب 

2 
 االتصاالت االدارية

Administrative Communications 
 _ OMP 103 4 2 - 5 103كتب 

3 

 مدخل لدراسة العلوم القانونية
Introduction to the Study of Legal 

Sciences 
 - LWW101 4 - - 4 101 قنن

4 
 (1القانون المدني )
Civil Law (1) 

 101 قنن LWW102 4 - - 4 102 قنن

5 
 نظام االثبات

Law Evidence 
 101 قنن LWW103 3 - - 3 103 قنن

6 
 القانون التجاري

Commercial Law 
 101 قنن LWW111 4 - - 4 111 قنن

7 

 إجراءات التقاضي والتنفيذ

Litigation and Enforcement 

Procedures 
 101 قنن LWW121 3 2 - 4 121 قنن

8 
 العامالنظام الجزائي 

Public Criminal Law 
 - LWW141 3 2 - 4 141 قنن

9 
 االداري القانون

Administrative Law 
 101 قنن LWW151 4 - - 4 151 قنن

10 

صطلحات قانونية باللغة م
 اإلنجليزية

Legal Terminology in English 
  LWW161 3 - - 3 161 قنن

- 

11 

المعامالت المالية في الفقه 
 اإلسالمي

Financial Transactions in The 

Islamic law 

 LWW 171 3 - - 3 171قنن 
- 

 

12 
 نظام األسرة

Family System 
 - LWW 172 3 2 - 4 172 قنن

13 
 (2القانون المدني )

Civil Law (2) 
 102 قنن LWW 204 4 - - 4 204 قنن
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14 

 العقود التجارية وعمليات البنوك
Commercial Contracts and Banks 

Operation 

 111 قنن LWW 212 3 - - 3 212 قنن

15 

 واالفالس األوراق التجارية

Commercial Papers and 

Bankruptcy 

 111قنن  LWW213 3 2 - 4 213 قنن

16 
 العمل والتأمينات االجتماعية نظام

Labor and Social Security Law 
 101 قنن LWW231 3 2 - 4 231 قنن

17 

 الخاص زائيالجالنظام 

Private Criminal Law 

 

 LWW242 3 2 - 4 242 قنن

 

141 قنن  
 

18 
 اإلجراءات الجزائية نظام

Criminal Judicial Procedures 
 242 قنن LWW243 3 2 - 4 243 قنن

19 
 االدارية العقود

Administrative Contracts 
 151قنن  LWW252 3 2 - 4 252قنن 

20 
 التشريع الضريبي والزكاة

Tax and Zakat Law 
 - LWW262 3 - - 3 262 نقن

21 

 ممارسات في التخصص

Professional Practices 
 

 221 قنن LWW291 2 2 - 3 291 قنن

22 
 التدريب الميداني

Field Training 
 LWW292 - - 30 292 قنن

6 
 

أن تجتاز الطالبة 
وحدة  93

معتمدة حتى 
نهاية المستوي 

 الخامس

 وحدة دراسية  85 المجموع
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 االختيارية:  برنامجتطلبات الب( م

 ( وحدات دراسية على النحو التالي:6بواقع ) مقررينتختار الطالبة 

 م
 اسم المقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
المعتمد

 ة

CR 

 المتطلب السابق

Prerequisite نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 (1ياري )مقرر اخت

1 
 حقوق اإلنسان

Human Rights 
 - LWW 163 3 - - 3 163 قنن

2 
 قانون دولي خاص

Private International Law 
 - LWW 164 3 - - 3 164 قنن

3 
 قضايا المرأة

Women’s Issues 
 - LWW 165 3 - - 3 165 قنن

4 
 حقوق الملكية الفكرية

Intellectual Property Rights 
 - LWW 114 3 - - 3 114 قنن

 (2مقرر اختياري )

1 

 

 قانون التأمين
Insurance Law 

 102 قنن LWW205 3 - - 3 205 قنن

2 

 قانون التجارة الدولية واالستثمار
International Commerce & 

Investment Law 

 LWW215 3 - - 3 215 قنن
 
- 

3 

 
 السوق المالية قانون

Financial Market Law 

111 قنن LWW216 3 - - 3 216 قنن  

4 
 قواعد فقهية

Jurisprudence Rules 
 - LWW273 3 - - 3 273 قنن
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 القانونلبرنامج المتوسط المهني  الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم

 السنة األولى

 المستوى األول

 م
 المقرر اسم

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

المعتمد
 ة

CR 

 المتطلب

 قالساب

Prerequisite 

 نظري

LT 

تمارين 
/ 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 (1اللغة االنجليزية )

English Language (1) 
 

 - ENG 101 12 - 4 101أنج 

2 
 تطبيقات الحاسب في االعمال

Computer Applications in 

Business 
 - OMP 100 3 2 - 4 100كتب 

3 

 مدخل لدراسة العلوم القانونية
Introduction to the Study of Legal 

Sciences 

 - LWW101 4 - - 4 101 قنن

4 
 العامجزائي الالنظام 

Public Criminal Law 
 - LWW141 3 2 - 4 141 قنن

5 

المعامالت المالية في الفقه 
 اإلسالمي

Financial Transactions in The 

Islamic Law 

 LWW 171 3 - - 3 171قنن 
- 

 

 راسيةوحدة د 19 المجموع
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 المستوى الثاني

 م
 المقرر اسم

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

 المعتمدة

CR 

 السابق المتطلب

Prerequisite 

نظر
 ي

LT 

تمارين / 
 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (2اللغة االنجليزية )

English Language (2) 

 ENG 102 102أنج 
12 

_ 
4 ENG 101 

2 

 االتصاالت االدارية

Administrative 

Communications 
 _ OMP 103 4 2 - 5 103كتب 

 نظام االثبات 3
Law Evidence 

 101 قنن LWW103 3 - - 3  103 قنن

4 
 القانون التجاري 

Commercial Law 
 101 قنن LWW111 4 - - 4 111 قنن

5 
  االداري القانون

Administrative Law 
101 قنن LWW151 4 - - 4 151 ننق  

 

 وحدة دراسية  20                   المجموع
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 المستوى الثالث

 المقرر اسم م

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

 المعتمدة

CR 

 السابق المتطلب

Prerequisite 
 نظري

LT 

تمارين / 
 مليع

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1القانون المدني )
Civil Law (1) 

 101 قنن LWW102  4 - - 4  102 قنن

2 

 إجراءات التقاضي والتنفيذ 
Litigation and 

enforcement procedures 

   101 قنن LWW121 3 2 - 4  121 قنن

3 

مصطلحات قانونية باللغة 
 اإلنجليزية

Legal Terminology in 

English 

 LWW161  3 - - 3 161 نقن

 

- 

 

4 
 نظام األسرة

Family System 
 - LWW172 3 2 - 4 172قنن 

5 
 1 ي اختيارمتطلب تخصص 

Elective Course 1 
- - 3 - - 3 -  

 وحدة دراسية 18 المجموع
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 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة

 .  واملناهج الخطط وحدة

 

 -F028               0130:النموذج رمز                                                            نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم لبرنامج القانون                                                              

 ه 1444    

 

 السنة الثانية

 المستوى الرابع

 المقرر اسم م

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

 المعتمدة

CR 

 السابق المتطلب

Prerequisite 
 نظري

LT 

تمارين / 
 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (2القانون المدني )

Civil Law (2) 
 102 قنن LWW204 4 - - 4  204 قنن

2 

العقود التجارية وعمليات 
 البنوك

Commercial Contracts and 

Banks Operation 

 111 قنن LWW 212 3 - - 3  212 قنن

3 

العمل والتأمينات  نظام
 االجتماعية

Labor and Social Security 

law 

 101 قنن LWW231 3 2 - 4  231 قنن

4 
  الخاص زائيالجالنظام 

Private Criminal Law 
 LWW242 3 2 - 4 242 قنن

141 قنن  
 

5 
 التشريع الضريبي والزكاة

Tax and Zakat Law 
 - LWW262  3 - - 3  262 قنن

 وحدة دراسية 18 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 16من  15الصفحة 
 

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة

 .  واملناهج الخطط وحدة

 

 -F028               0130:النموذج رمز                                                            نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم لبرنامج القانون                                                              

 ه 1444    

 

 

 المستوى الخامس

 م
 المقرر اسم

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

 المعتمدة

CR 

 السابق المتطلب

Prerequisite 
 نظري

LT 

تمارين / 
 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 االدارية العقود 

Administrative Contracts   
 151 قنن LWW252 3 2 - 4 252 قنن

2 

 واالفالس  األوراق التجارية

Commercial Papers and 

Bankruptcy 

  

 111 قنن LWW213 3 2 - 4 213 قنن

3 

 اإلجراءات الجزائية نظام

Criminal Judicial 

Procedures 

 242 قنن LWW243  3 2 - 4 243 قنن

4 
 ممارسات في التخصص
Professional Practices 

 121 قنن LWW291 2 2 - 3  291 قنن

5 
 2 متطلب تخصص اختيار
Elective Course 2  

- - 3 - - 3 
- 

 دراسية وحدة 18 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 16من  16الصفحة 
 

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة

 .  واملناهج الخطط وحدة

 

 -F028               0130:النموذج رمز                                                            نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم لبرنامج القانون                                                              

 ه 1444    

 

 سادسالمستوى ال

 

 المقرر اسم م

Course Title 
 Code/No الرقم /الرمز

 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات

المعتمد
 ة

CR 

 السابق بالمتطل

Prerequisite 
 نظري

LT 

تمارين / 
 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 التدريب الميداني

Field Training 
 LWW292 - - 30 292 ننق

6 
 

 93 ن تجتاز الطالبةأ
معتمدة حتى  وحدة

 خامسالنهاية المستوي 

 دراسية اتوحد 6 المجموع

 

 


