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ــــذ ـــ ــانون منـــــ ــــ ــ ــ والقــ عة ـــــر الشـــــــ ـــــة ـــ ـــ ليـ ب ــانون ـــــــ القـــ ـــم ـــ قســــــ ء ــ ــ ـــــــ ـ أ ـــــو،أن ـــ ــــ ــــــلو ـــ ــــعمـــ ـــــــ ـ ع

ــــــداد ــــــــلإعـــــ يـــ نوتأ ج ـــــــر ـــ نخـ ل ــــؤ ــامـــــــ ــــ اديمًيـــــ ــــا،و أ ــ نيـــــ ــــــام ــبمـــــ ـــــــ ـــنوفرهيــ ــــــرراتمــــــــ ــيةمقـــــ ـــ ــــ دراســ

ـــــع نتجمــــــ ـــ نبــــــــ ــاحيت ـــ ــــ ــةالنــ ــــ ـــ ـــة،اديميــ ــــ نيــــ ــــــــالوامل ــــــــنفضـــ ـــــاعـــ ـــ ـــ ـــــــالميةمرجعي ـــاســــ ــــ ــــ ومقارن

يبالفكر .املعاصرالقانو

ادة مالتعليممجاالتوالتمالر
ُّ
يوالتعل القانو

نالسعودياملجتمعوتنميةاملبتكرالعلوالبحث يواملجتمع سالميالعر .و

جإعداد عقادرمتمخر

افئةاملنافسة ي؛العملسوق املت .ودولًياوإقليمًيامحلًياالقانو

".وممارسةتعلُّمخرباءإعداد"

ثق دفعنتن دافعدةالعام،ال اتفصيلية؛أ م :أ

 ـــول ـــــالوصـ ــــمعـــــدالتإ ـــــادةالتم يـــــلإعــــدادـــــودولًيـــــامحلًيــــااملعتمـــــدةوالر ـــــوتأ خر

.القانون ليات

يع ـــالبحــثــ ســقبمـــااملختلفــةالقــانون مجـــاالتــالعل ــةمـــعي م٢٠٣٠اململكـــةرؤ

حقق او داف .أ

ام ـــةقضـــــاياتنـــــاول ـــــالفعـــــالســـــ ــبالبحـــــثباململكـــــةالشـــــماليةاملنطقــ ـــ نالعل ــ املســـ

.واملبتكر
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The Pennsylvania 
State University, 

U.S.A



ي.١ القحطا ع محمد دكتوراهأحمد . أنظمة/محاضر

السياط.٢ سعود بن دكتوراهعاصم . أنظمة/محاضر

منصور .٣ آل حمد سعيد ن . أنظمة/دكتوراهمحاضرحس

ي.٤ القحطا محسن ع دكتوراهيح . أنظمة/محاضر

الشنقيطي.٥ محمود املؤجلأحمد ن للتعي أنظمة/مر . ماجست

العمري .٦ يح أحمد أنظمة/معيديح ماجست ع . حاصل
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ي .٧ الع سالم مرزوق أنظمة/معيدعوض ماجست ع . حاصل

السلطان.٨ نايف أنظمة/معيدسلطان ماجست ع . حاصل

الشمري .٩ شالش م أنظمة/معيدةمر ملاجست . التحض

ش.١٠ املو كساب والدكتوراه/معيدةناء املاجست . أنظمة/دراسة

الزراع.١١ ع د ف املؤجلتقى ن للتعي ة أنظمة/ مر ماجست قبول ع صول ا شرط لغة . دراسة

البلوي .١٢ معزي صالح والدكتوراه/معيدةاسالم وماجست اللغة . أنظمة/دراسة

الدرعان.١٣ سم ودكتوراه/معيدةوفاء . أنظمة/ماجست

ي.١٤ زا ال هللا عبد سعود أنظمة/معيدةأالء ماجست ع . حاصلة

ي .١٥ الع عودة د أنظمة/معيدةأمل . ماجست

ي.١٦ العمرا سالمة حماد ماجست/معيدةمنال ع . أنظمةحاصل



:درجة،قانون القسممنحي

:التاالنحوعوذلك

ـع(القـانون برنـامجـالدراسـةسـنواتعدد ـمقسـمة،)سـنواتأر فصـول ثمانيـةع

.دراسية

امعــةمتطلبــاتلطــالبايــدرس ــةا ومتطلبــات،معتمــدةســاعة)١٧(بمعــدلجبار

لية ةال بـدأمعتمـدة،ساعة)١٦(بمعدلجبار ـامسسـتوى املمـنالتخصـصو مسـارـا

ــانون ال ـــاعة)١١٠(بمعـــــدلقـــ ـــدةســ ـــك.معتمــ ــــوعوذلــ ـــدةســـــاعاتبمجمـ ــالمعتمــ نـــــامجإلكمـــ :ال

.ساعة)١٤٣(



النوعاملتطلب

مجموع

املعتمدةالساعات

سبة ةال املئو
طةساعاتمجموعمن الدراسيةا

امعةمتطلبات ا

%١٧١١.٨٨إجباري 

--اختياري 

ليةمتطلبات ال
%١٦١١.١٨إجباري 

--اختياري 

%١١٠٧٦.٩٢إجباري 
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--اختياري القسممتطلبات

حرةمقررات

--إجباري 

--اختياري 

ــــياملجمــــوع ـ ِ
ّ
ل

ُ
%١٤٣١٠٠ال

والسنةمقررات:

*ول املستوى *

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ـــ ــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــ الساعـــ

السابقةاملتطلبات بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

مالقرآنشرع١.١٠٢ ٢--٢)١(الكر

٢--٢سالميالفقھلدراسةاملدخلشرع٢.١١٠

٣--٣القانون مبادئنظم٣.١١١

ديثمصطشرع٤.١١١ ٢--٢ا

٣--٣الدستوريالقانون نظم٥.١٢١

اراتعرب٦.١٠١ ةامل ٢--٢اللغو

٢--٢سالميةالثقافةإاملدخلسلم٧.١٠١

٣--٣)١(الفقھأصول شرع٨.١١٣

٢--٢)١(العقيدةشرع٩.١١٤

٢١: جما

ياملستوى * *الثا

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ـــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ الساعــــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

١٠.١٠١Englيةاللغة -٣--٣نجل

-١--١صالحيةالدعوةشرع١١.١٠١

مالقرآنشرع١٢.١٠٣ شرع٣١٠٢-١٢)٢(الكر
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خنظم١٣.١١٢ -٣--٣القانون تار

شرع٢١١٠--٢)١(العباداتفقھشرع١٤.١١٢

ةنظم١٥.١٢٢ اماتالعامةالنظر نظم٣١١١--٣)١(لالل

-٣--٣)١(داري القانون نظم١٦.١٢٤

ناءسالمسلم١٧.١٠٢ -٢--٢املجتمعو

١٩: جما

الثانيةالسنةمقررات:

*الثالثاملستوى *

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــات ــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــ ــ ــــ الساعـــ

السابقةاملتطلبات بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

شرع٣١١٣--٣)٢(الفقھأصول شرع١٨.١٢٢

نظم٣١١١--٣)١(العامالدوالقانون نظم١٩.٢٣١

امنظم٢٠.٢٣٢ -٣--٣سرةأح

نظم٣١٢٤--٣)٢(داري القانون نظم٢١.٢٣٣

يالتنظيمنظم٢٢.٢٣٤ -٣--٣اململكةالقضا

نظم٣١٢٢--٣التجاري القانون نظم٢٣.٢٣٥

رعرب٢٤.١٠٣ يالتحر -٢--٢العر

-٢--٢سالمقتصاديالنظامسلم٢٥.١٠٣

٢٢: جما

عاملستوى * *الرا

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ــــــــــ ــــ ـــ ـ ــ ـــــــ الساعــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

-٢--٢الشرعيةالسياسةإاملدخلشرع٢٦.١١٥

ةنظم٢٧.٢٤١ اماتالعامةالنظر نظم٣١٢٢--٣)٢(لالل

ةاملنازعاتنظم٢٨.٢٤٢ نظم٣٢٣٣--٣دار

اةنظامنظم٢٩.٢٤٣ -٣--٣والضرائبالز

يالقانون نظم٣٠.٢٤٤ زا نظم٣١١١--٣العاما
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نظم٣٢٣٤--٣املرافعاتقانون نظم٣١.٢٤٥

٣٢.١٠٤
سلم

السياالنظامأسس

سالم
٢

--
٢-

الثالثةالسنةمقررات:

امساملستوى * *ا

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ـــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ الساعــــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

يالقانون نظم٣٣.٣٥١ زا اصا نظم٣٢٤٤--٣ا

ةالعقودنظم٣٤.٣٥٢ نظم٣٢٣٥--٣البنوكوعملياتالتجار

نظم٣٢٤١--٣ثباتنظامنظم٣٥.٣٥٣

اتنظم٣٦.٣٥٤ قانونيةوموضوعاتمصط

ية(مختارة )باإلنجل
٣

--
٣

Engl 101

نظم٣٢٤١--٣املدنيةالعقودنظم٣٧.٣٥٥

-٢--٢سانحقوق مبادئسلم٣٨.١٠٥

١٧: جما

*السادساملستوى *

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ــــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــ ـــ الساعـــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

ةوراقنظم٣٩.٣٦١ فالسالتجار نظم٣٢٣٥--٣و

نظم٣٣٥٥--٣العملقانون نظم٤٠.٣٦٢

ةالعقودنظم٤١.٣٦٣ نظم٣٢٣٣--٣دار

٤٢.٣٦٤
نظم

ام ثأح والوصايااملوار

والوقف
٣

--
نظم٣٢٣٢

نظم٣٢٤٣--٣العامةاملاليةنظم٤٣.٣٦٥

١٥: جما
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عةالسنةمقررات :الرا

عاملستوى * *السا

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ــــــــــ ــــ ـــ ـ ــ ـــــــ الساعــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

اصالدوالقانون نظم٤٤.٤٧١ نظم٣٢٤١--٣ا

موالامللكيةنظامنظم٤٥.٤٧٢ نظم٣٣٥٥--٣و

زائيةجراءاتنظم٤٦.٤٧٣ نظم٣٢٤٤--٣ا

الفقھاملاليةاملعامالتنظم٤٧.٤٧٤

سالمي

٣--٣
نظم٣٥٥

ئةقانون نظم٤٨.٤٧٥ نظم٣٢٤١--٣الب

١٥: جما

*الثامناملستوى *

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ـــــات ـــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــ الساعــــ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  /تدر

ن تمار

معتمدة

امنظم٤٩.٤٨١ نظم٣٢٤٥--٣التنفيذأح

وي البحري القانون نظم٥٠.٤٨٢ نظم٣٣٥٢--٣وا

نظم٣٣٦٢--٣جتماعيةالتأميناتنظم٥١.٤٨٣

امنظم٥٢.٤٨٤ العيالضمانأح

وال

٣--٣
نظم٤٧٢

بالبحثمشروعنظم٥٣.٤٨٥ -٣--٣والتدر

١٥: جما



ـــرج ــ ــ املخــــــــــــ ـــــودة جــــــــــــــ ـــــــــد ــــــــ عــ ــــم ــ ـــــــــــ ــــــــلــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ و بالدرجـــــــــــــــــــة يتمثـــــــــــــــــــل ــــذي ـــــــــــ ــ والــ ، ــــــــ ـــــــــــ التعلي

أيًضـــــــــــــــا ـــــل ــ بــــــــ فحســـــــــــــــب، ــــة ـــــــ املعرفــــ ـــــــــــــــ ع قاصـــــــــــــــرة والبحـــــــــــــــث، م
ُّ
ــــتعل ــ ــ ــ الـــــ ــــــــ ــ ـــــ ع ــــــــادر ــ القـــــ ج ـــــــــــــر ــ ا

ــــــــــــداع ــ بــ و التقــــــــــــــــدم ــــــــــــــــي أدا ـــــا ـــــــ مــــ باعتبار ، ــــــــ ــــــــ امل ــــــث والبحــــــــــ م
ُّ
ــــــــــــــتعل الــ ــــــــــــــــ ع ــــــــــــــدرة القــ ــ ــــــــــــــ . ع

ــ ـــــــــــــ وال ــــــــــانون، القـــــ طـــــــــــــــالب مـــــــــــــــن ليـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــ خر ـــفات ــ ــ ــ مواصــــــ ـــــــــــــــم أ تحديـــــــــــــــد ن يتعـــــــــــــــ لـــــــــــــــذا،

ا يم عأن قادرا : ون
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نةتحصيل الرص القانونية .املعرفة

العملية ا وتطبيقا املختلفة القانون فروع ن ب ط .الر

للنتائج والوصول املقارنات وإجراء .النقد

واستخالص باط ديثةاست ا املصادر من القانونية . املعلومات

القانونية الدراسات مجال املتم العلمي البحث

م املستحدثةالتعاطي القضايا .ع

ـــــــع افــ وال ــــــود والعقـــ ــــذكرات ــ املـــ ــــــداد إعـــ ـــ ـــ ـــ ا ــتخدام ـــــ واســ ـــــــة ديثــ ا ــا ـــ ـــ التكنولوجيـ ــــع ـــ مــ ـــل ـــ التفاعـــ

ي و .لك

ق الفر بروح والعمل فعال، ل ش ن خر مع .التفاعل

التقا مجال ختالف ثقافة يعاب .اس

واملواطنــــة يــــة الدي بالثوابــــت ام ــــ نــــةل امل وآداب أخالقيــــات يومراعــــاة القــــانو عملــــھ أداء ــــ

ي .والقضا



افةالقضاء .مجاالتھب

فتاء.

س امعاتالتدر .العاموالتعليما

العــــدلكتابة.

الضبطكتابة.

خرى الكتابيةالوظائف.

دعاءالتحقيق .العامو

ــاة ــ .املحامـــ

شارات .والشرعيةالقانونيةس

 يرشادأوقانونيةالالشئون ةالقطاعاتالقانو .واملدنيةالعسكر

داري التحقيق.

يئات .سالميةاملصارفالقانونيةال

قانونيةالالبحوثمراكز.



اتنظامعالدراسةس.أ .املستو

اتثمانيةخاللمنالدراسةمتت.ب .قلعمستو
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 ،الدرااملستوى مدةتكون .ت
ً
 فصال

ً
.دراسيا



ـــــــون أن.١  يكـ
ً
ــال ــــحاصــــــ ــــ ادةع ــ ــ ــــــــةالشــــ ــــاأوالثانو ـــ ـــامـ ـــ ــ ــــنعادل ـــــــلمــــ ــــــةداخـ أواململكــ

ا .خارج

ــقــديكـون أال.٢ ــم ــحصــولھع ــةع ــامــاأوالعامــةالثانو ــمــدةعادل خمــسع

.سنوات

ةحسنيكون أن.٣ .والسلوكالس

.صيةمقابلةأواختبارأيبنجاحيجتازأن.٤

 يكون أن.٥
ً
 الئقا

ً
.طبيا

ـةأيـعمـلـانإذا؛بالدراسـةھمرجعـمـنموافقـةعيحصلأن.٦ أوحكوميـةج

.خاصة

 يكون أال.٧
ً
يةألسبابأخرى جامعةمنمفصوال اديميةأوتأدي .أ

ـــتوأن.٨ ـــ ــــروطأيســـ ـــ ــــرى شــ ـــ اأخــ ــدد ــ ــــسيحـــــ ــــ ـــــةمجلـ امعــــ ـــــــون وتا ــمكــ ــ ــــــــتةعلنـــــ وقـ

.التقديم



افأةمنالطالبيحرم االتامل :التاليةا

اكميالطالبمعدلانخفاضحال.١ .املنحطالبلغ)٢(منأقلإال

.الدراسةتأجيلطلبإذا.٢

تإذا.٣ .املنحطالبلغللدراسةالنظاميةاملدةان

 أوباإذا.٤
ُ
امعةمنصلف .ا

.رسميةوظيفةعملإذا.٥

نةالطالبيةخالفاتاملإحدىإرتكب.٦ .لذلكاملنظمةوالتعليماتاللوائحاملب



يلعمليـــةإجـــراءيمكـــن ـــ ـــليـــةحســـباملبكـــرال اال يلالقبـــول عمـــادةتضـــع ـــ وال

سيق لياتمعبالت .ال

ايرغبالاملقرراتيلللطالبيتاح.١ اأوبدراس :يحسبحذف
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ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــني.أ يلللطالـــــــبمكــ ـــــ ـــــاملقـــــــرراتــ ــ ايرغـــــــبال ـــةقبـــــــلبدراســـــــ ـــــالفصـــــــلبدايــــ ــ الدرا

ت"أسبوع"بـ .منھ"ول سبوعاية"بـو

ـــالدراســـيةاملقـــرراتحـــذفللطالـــبيمكـــن.ب ايرغـــبالال ةحســـببدراســـ ـــ املحـــددةالف

م امبالتقو .ا

يليتجـــاوز الأنيجـــب.ج.ت ـــ ـــدال ـــا ـــللعـــبءع ـــدعـــنيقـــلوال،الدرا ـــىا د

.القاعدةذهمنالحقايردماحسب

ــــتم.٢ ــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــةتـ يلعمليــ ـــــرراتــــــــــــــــ ــ ــــباملقــــــــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــــاور عــــــــــــــــدللطالــ شــــــــ ــعال ــ ـــــــ ــــــــدهمـــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــــاديمرشــ

تحمــــــــــــــــــــــــل ــــــبو ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــــؤوليةالطالـــ ــ ــــور أيمســــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــدثأخطــــــــــــــــــــــــاءأوقصـــــــــــ ــ ــةتحــ ــ يجــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــھن لــــ ج

.بالتعليمات

يلعمليةإجراءالطالبعيجب.٣ ليفلھيحقوال،بنفسھال .إطالقاعنھينوبمنت

يلعمليـــــةإجـــــراءيمكـــــن.٤ ـــــ نمســـــتوى لطلبـــــةأومعينـــــةليـــــةلطلبـــــةآليـــــاال قضـــــتإذامعـــــ

اجة .لذلكا

ــــمإذا.٥ للـــــ ــــــ ــــبـــ ــ ـــــرر أيالطالـــ ةخـــــــــاللمقــــ ـــــــــ يلف ــــــــ ـ ـــــــةال ـــــــــالنظاميــ ـــــــنامنقطـــــــــععت عــ

.الدراسة

:

ــــب.١ ــــ ــ ــيجــــــ ــــ ــــــــ ــ ــــــبع ــ ــ ــــــــالطالــــــ يلحالــــــــــــــــةــــــــ ــــــــــــــــ ــال ــــــــجدولــــــــــــــــھاعتمــــــــــــــــادــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــنالدرا مــ

ــــــــــالل ــ ــ ــملفــــــــــــــــــھخــــ ــــ ــــــــــــ ــال امعــــــــــــــــــةنظــــــــــــــــــامــــــــــــــــ يا ـــــو ــ اســـــــــــ ةخــــــــــــــــــاللا ــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــــــــذفف ا

ضافة . و

ــــــــ.٢ ـــــــ ــــبعت ــــ ــ ـــاالطالـــــ ـــــــــــ ــــةعـــــــــــــــنموقوفـ ـــــــ وضـــــــــــــــع،الدراســــ ـــــــامـــــــــــــــو يالنظــــــــ اســـــــــــــــو ــارةا ـــــــ "عبــــــ

ـــــــــــــع ــ ــــــــــــدممنقطـ ــ يللعــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــمإذالــــــــــــــــم"ال ــ ـــاديقــــــــ ــ ــــــــــھباعتمـــــــــــ ــ ــــــــــــــــجدولــــ ـــاللالدرا ــ ـــــــ ةخــــ ـــــــــــــــــ ف

ذف ضافةا .و

:

ـــــالعــــبء.أ ـــرراتالدراســــية)الوحـــــدات(الســــاعاتمجمـــــوعــــوالدرا ــللمقــ ــ اال ل ــ ـــ

حددالدراالفصلالطالب : التاليةالقواعدحسبو

ــــد ــــىا ــــللعــــبءد ــــالفصــــلــــمعتمــــدةدراســــيةســــاعة١٢ــــوالدرا وســــاعةالدرا

. الصيفيالفصلواحدةدراسية
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ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــد.أ ــــا ــــللعــــبءع ــــالفصــــلــــمعتمــــدةســــاعة١١ــــوالدرا ســــاعات١٣والدرا

. الصيفيالفصلمعتمدة

اديميااملنذرللطالبيحقال.ب دأنأ .ساعة١٢عنلديھالدراالعبءيز

اصلللطالبيحقال.ت دأنمقبول تقديرعا . ساعة١٤عنلديھالدراالعبءيز

جللطالبسمح.ث ر دبتجاوز ا دالبماعا . معتمدةساعات٣عنيز

اديمياإنذاراالطالبعطى اكمعدلھقلإذا؛أ . 5.00من2.00عنال

نقطاعاملواظبة : الدراسةعنو

ـــ-١ حـــرمالعمليـــة،والـــدروساملحاضـــرات،حضـــور املنـــتظمالطالـــبع ختبـــاردخـــول مـــنو

ي ـــا ـــاال املحــــددةالعمليـــةوالـــدروساملحاضــــراتمـــن%)٧٥(عـــنحضـــورهســــبةقلـــتإذاف

ل ،الفصلخاللمقرر ل عدالدرا بختبـاردخـول مـنحـرمالـذيالطالبو الغيـابسـ

 
ً
رصداملقرر،راسبا .محرومتقديرلھو

ـــــــب-٢ ــــذيالطالــ ـــ ـــــــبالــ ــــنيتغيــ ـــارعـــــ يختبــــــ ـــا ــــ ــ ـــــــون ال ـــــــھتكــ  درجتــ
ً
ــــــفرا ـــكـــــــــصـــ ــــ ـــار،ذلــ ــــ ختبــ

ــــــــب حســ ــــــديرهو ــتقــــ ــــكــــــــ ـــ ـــرر ذلـــ ــــ ـــــاملقـــ ـــ ــ ــــــاسع ــــــاتأســــ ـــــــالدرجــــ ــــــليةعمـــ ــالفصــــ ــ ــــــ ــــــلال ـــ حصـ

ا .عل

يختبـارحضـور مـنالطالـبيتمكنلمإذا-٣ ـا ـري،لعـذرالفصـلمـوادمـنأيـال جـازق

ليـــة،ملجلـــس ــال  بإعطائـــھوالســـماحعـــذره،قبـــول القصـــوى،الضـــرورةحـــاالتـ
ً
ــارا  اختبـ

ً
بـــديال

ـالعــذرشـوءوقـتمــنختبـارعـنالتخلــفـعـذرهالطالــبيقـدمأنشـرط مــنأسـبوعح

بعـھالذيالقسمعزوالھ عطـى،الطالـبي أدائـھعـدعليـھيحصـلالـذيالتقـديرالطالـبو

.البديلختبار



ــــوز -١ ـــ ــــــبيجـ ــــذارللطالــ ـــتمرارعــــــــنعتـــــ ـــــســــــ ـــــــةـــ ــــــلدراســ ـــــــــفصــ ــــدأندون درا ـــ  عـ
ً
ـــبا ـــ راســـ

ـــدمإذا ـــــــــذرتقــــــــ ــــــول عـــ ــــ ـــــدىمقبــ ــ ـــسلـــــ ـــ ـــ ـــــةمجلـــ ـــ ليـــ ـــكال ــ ــــــــلوذلـــــــ ــــــةقبــــ ـــ ــاراتبدايـــ ـــ ـــ ــــــةختبــــ ـــ ائيـــ ال

ــة ـــ ـــــابيعبخمســ ــــــــأســـ ــــل،ع ـــــبقــــ ســـ ح ـــــةاملــــــــدةمــــــــنالفصــــــــلــــــــذاو ـــاءالالزمـــ ـــ ــ ــــاتإل متطلبــــ

.التخرج

ـمسـتواهـانتظامـھقبـلللطالبيجوز -٢ يقبلـھلعـذرالدراسـةتأجيـلبطلـبالتقـدمالدرا

ليةمجلس ـال نالتأجيـلمـدةتتجـاوز أالع نفصـل ندراسـي دراسـيةفصـول ثالثـةأومتتـالي

 متتاليةغ
ً
امعـة،بقائھطيلةأقحدا سـبوالا الالزمـةاملـدةضـمنالتأجيـلمـدةتح

اء .التخرجمتطلباتإل



kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

Al-Jouf University
Faculty of Shari'a & Law

ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ



ـقيـدهإعــادةبطلـبالتقـدمقيــدهاملطـوي للطالـبيمكـن-١ يلالقبـول عميــدإ ـ برقمــھوال

لھ :تيةالضوابطوفقنقطاعقبلو

ـــدمأن-أ ــالقيـــــدإعـــــادةبطلـــــبيتقـ ـــ يلالقبـــــول عميـــــدإ ـــــ عـــــةخـــــاللوال ـــول أر فصــ

خمندراسية .القيدطيتار

ـــــــــقأن-ب ــــــسيوافـــ ـــ ـــــةمجلـــ ــــ ليـــ ــةال ـــ ـــ ــاتاملعنيــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــةذاتوا ـــ ــالعالقـــ ـــ ـــــــ ــــادةع ـــــدإعــــــــ ـــ قيــــ

.الطالب

ــــــــــإذا-ت ـــ ـــــــ ــم ــ ـــــــ ـــ ــــــ ــــيع ـــ ـــ ـــــــ ـــــدطـــ ـــــــ ـــ ـــــــبقيـــــ ــــ ـــــ ــ ــةالطالــ ـــ ـــ ــــ ــــــ عــ ــــــــول أر ــــ ــــــ ـــيةفصــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ،دراســـ ـــأك ــــ ــــــ ــــ فـــ

ــــھ ـــ ــــ ــــــ انـ ـــدمفبإم ــــ ـــــ ـــــ ـــــــةالتقـ ــ ــ ــــــ امعـ  ل
ً
ــــا ــــــ ــــ  طالبــــ

ً
ــــــــتجدا ـــ ــــــــوعدون مســـــــ ـــ ـــــالرجـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ لھإ ــ ـــ ــــــ ــــ ـــ

ــ ــ ــــــ ــــ ـ ـــــابقالدرا ـــــــ ــالســـ ــ ـــــــ ـــ ـ ــــقأنع ـــ ـــ ــــ ــھتنطبـ ــــ ـــ ـــ ــــــةعليــــ ـــ ــــروطافــــــ ــــ ــــــ ــــول شـ ــــ ـــ ــــــةالقبــــ ـــ ــــ املعلنـــ

.حينھ

.واحدةمرةمنأكالطالبقيدإعادةيجوز ال-ث

 انإذاقيدهاملطوي الطالبقيدإعادةيجوز ال-ج
ً
 منذرا

ً
اديميا .أ

.فيھقيدهطوي الذيالفصلالطالبقيدعادال-ح

ــــوز ال-٢ ـــــــ ـــ ــــادةيجـ ـــــــ ـــ ــــدإعـ ـــ ـــــــبقيــــــــ ــــ ـــذيالطالــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــلالــ ـــ ـــــــــنفصـــــ ـــ ــــــــةمـــ ـــ امعــــ ــــــبابا ـــ ــــــةألســــــ ــــ أوعليميـــــ

ــــــــة، ــــ يــــ ـــــذيأوتأدي ــ ــــ ــــــلالـــــ ـــ ــــ ـــــــــنفصـــ ـــ ـــــــةمــــ ــ ــــ ـــرى جامعـــ ـــ ــــــ ــــبابأخــــ ـــ ـــ ـــــــــة،ألســــــ ـــ يــــ ــوإذاتأدي ـــ ــــــ ـــــ ـــــدات ـــ ــــــ عــ

ـــــادة ــــــ ـــدهإعــ ــــــ ـــــھقيــــ ـــ ـــ ــــبقأنــ ـــ ـــــلھســــــ ـــ ـــ ـــــــلفصــ ــــ ــــــــذهملثــ ــــ ــــــبابـ ـــ ـــّد ســــ ـــــــ ــــــــدهفُيعـــ ــــ ــــــــــقيـ ـــ ـــــــــنُمل ـــ خمـ ــار ــــــ ــــ تـ

.القيدإعادة



امعةمنالطالبيفصل االتا :تيةا

ـمتتاليةإنذاراتثالثةعحصلإذا-أ ـع اكمـيمعدلـھالنخفـاضك مـن٢(عـنال

٥( .

امعــــةوملجلــــس ــبنــــاءا ــ ليــــةمجلــــستوصــــيةع ــةإعطــــاءال عــــةفرصــ ــھملــــنرا ــعيمكنــ رفــ

اكميمعدلھ .املتاحةللمقرراتبدراستھال

ـــــمإذا-ب ـــاتينـــــــھلـ ـــرجمتطلبـــ ــــدةخــــــاللالتخــــ امـــ ـــا ــــفأقصـــ ـــدةنصـــ لتخرجـــــــھاملقـــــــررةاملـــ

ـــــالوة ـــ ــعــ ــ ــــــ ـــدةع ـــ ـــامج،مــــ ــــ نـــ ــــسال ـــ ــــــةوملجلـــ امعــــ ـــاءا ـــ ــــــــةإعطــــ نائيةفرصــ ـــت ــــ ـــــباســـ للطالـــــ

ــــــاء ــــ ـــــاتإل ــــــرجمتطلبـــــ ـــدالتخــــ ـــ ــــــــــبحــــ ــاوز الأق ـــ ـــ ـــــعفيتجــ ـــليةاملــــــــــدةضـــــ ـــ ـــددةصــــ ـــ املحــــ

. للتخرج



kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

Al-Jouf University
Faculty of Shari'a & Law

ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

امعــةملجلــسيجــوز -ج ــاالتــا نائيةا ــةســت تنطبــقالــذينالطــالبأوضــاعمعا

م ـــــــامعلــــــــ ـ نأح ـــرت ـــ نالفقــ ـــابقت ـــ مالســ ـــــا ـــــةبإعطـــ نائيةفرصـــ ــــــت ــاوز الاســ نتتجــــــ ــل فصــــــ

ن .كعدراسي

 ائيةالدرجةمن%)٤٠(الفصليةعمالدرجةتكون انبذاتواملقررات،للمقرر ال ا

. %)٥٠(العم

ى الدرجة لالك ستون )٦٠(للنجاحالصغرى والدرجةدرجةمائة)١٠٠(درامقرر ل

.درجة

ــ ـــ ـــــ ـــــــبع ــيكــــــــــون أنالطالـــ ـــ ـــ ــةــ ــــ ـــــارقاعــــ ـــــلختبـــــ ـــ ـــــــدقبــ ــ ـــــارموعـ ـــــــرختبـــــ ــــائق،عشـــ والدقــــــ

ــــدخول ســـــــمح ـــــبأيبـــ ــــدطالــ ـــــــععـــ ــئلةتوز ـــؤولون يقبلـــــــھعـــــــذرإالســـــ ـــناملســــ ــراءعــــ ــ إجـــ

.ختبار

ــــمحال ـــ ـــ ــ ــ ـــبســ ـــ ـــ ــــ ـــدخول للطالـــ ـــــــ ـــ ـــــاربـــ ــــــ يختبـــــ ــــا ــــ ــــــ ــ ــــدال ــــ ــــــ ــعــ ـــ ــــــ ــــ ـ ـــــــفم ـــ ــــاعةنصــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــنســ ـــ مــــ

ـــھ، ــــــ ـــــابدايتـــــ ـــــــ ـــــمحالكمــ ـــــ ــ ــــــھســ ـــ ـــ روجلــ ـــا ـــ ــنبــــــــ ــــــ ــــ ــارمــ ــــ ـــ ـــ ــــــلختبــ ـــ ـــ ـــــــــقبــ ــ ـــ ــــــفم ــــــ ــــاعةنصــ ـــــــ ســـ

.بدايتھمن

ـــــامإذا ـــــبقـــ ــــاءالطالـــ ـــ ـــارأثنـ ـــ ــــداثختبــ ـــ يجبإحـ ــــوهــــــــ ـــ ـــــھونحـ ـــــــھيوجـــ ـــــذارإليـ ــإنـــ ـــرةــــــ ـــ املــ

ــ ـــ ـــ ـ ــــإذاو ـــرر فـــــ ـــ ـــــــكتكــــ ــــــــھذلــ ـــــــذتمنــ خــ
ُ
ــــــةأ ــــــھورقـــ ــــرجإجابتــــ ـــ خــ

ُ
ــــنوأ ــةمــــــ ــــ ــــــارقاعـــ دون ختبــــ

.الختبارهإلغاء

سـتفدلـمولـوـــختبـاربمقرر صلةلھءمعھوجدأوالغشحاول أوالطالبغشإذا

ـــمنـــھ ســـلممنـــھيؤخـــذــ نـــةو ـــةحقـــةـــوتصـــدربمحضـــرختبـــارل لالئحـــةوفقـــاالعقو

. الطالبتأديب

ـــالتقـــديراتتحســـب ـــايحصـــلال ـــمقـــرر ـــلـــالطالـــبعل التقـــديروزنأنأســـاسع

:يكمانقاط)٥(من

ةالدرجة منالتقديروزنالتقديررمزالتقديراملئو

)٥(

٥.٠+أمرتفعممتاز١٠٠- ٩٥

٤.٧٥أممتاز٩٥منأقلإ٩٠

٤.٥+بمرتفعجداجيد٩٠منأقلإ٨٥

٤.٠بجداجيد٨٥منأقلإ٨٠

٣.٥+جمرتفعجيد٨٠منأقلإ٧٥

٣.٠ججيد٧٥منأقلإ٧٠
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٢.٥+دمرتفعمقبول ٧٠منأقلإ٦٥

٢.٠دمقبول ٦٥منأقلإ٦٠

١.٠ـراسب٦٠منأقل



اكمـــيللمعـــدلالعـــامالتقـــديريكـــون  ـــبنـــاءالطالـــبتخـــرجعنـــدال اكمـــيمعدلـــھع ال

ي :اآل

اكمياملعدلانإذا):ممتاز()١( .٥.٠٠من٤.٥٠عنيقلالال

اكمياملعدلانإذا):جداجيد()٢( .٥.٠٠من٤.٥٠منأقلإ٣.٧٥منال

اكمياملعدلانإذا):جيد()٣( .٥.٠٠من٣.٧٥منأقلإ٢.٧٥منال

اكمياملعدلانإذا):مقبول ()٤( .٥.٠٠من٢.٧٥منأقلإ٢.٠٠منال



ــالشــرفمرتبــةتمــنح اصــلللطالــبو ــا ــ)٤.٧٥(مــنتراكمــيمعــدلع )٥.٠٠(إ

اصـلللطالبالثانيةالشرفمرتبةوتمنحالتخرج،عند)٥.٠٠(من ـا مـنتراكمـيمعـدلع

ـــ)٤.٢٥( طالتخـــرج،عنـــد)٥.٠٠(مـــن)٤.٧٥(مـــنأقـــلإ شـــ صـــول و ـــل الشـــرفمرتبـــةع

:يماالثانيةأوو

امعةدرسھمقرر أيرسبقدالطالبيكون أال-أ .أخرى جامعةأوا

امــــدةــــالتخــــرجمتطلبــــاتأكمــــلقــــدالطالــــبيكــــون أن-ب ـــا  عشــــراثنــــاأقصـ
ً
ـــال فصــ

 
ً
.دراسيا

ـــوفجامعـــةـــدرسقـــدالطالـــبيكـــون أن-ج ــاا متطلبـــاتمـــن%)٦٠(عـــنيقـــلالمـ

.التخرج

ـــاءعـــدالطالـــبيتخـــرج طـــةحســـببنجـــاحالتخـــرجمتطلبـــاتإ ا

اكميمعدلھيقلأالعالدراسية، .مقبول عنال



ــوز  ــ ــ ــــــليجـــــ ــــ ـ ـــــــبتحو ـــنالطالــــ ـــــــةمــــــــ ــ ــليــ ـــــــــ ــــرى إ ـــ ـــ ـــــــلأخـ ـــ ـــــةداخـ ـــ امعـــ  ا
ً
ـــــا ـــــوابطوفقــــــ ـــــ للضـ

:التالية

لقبول يجوز :أوال امعةخارجمنالطالبتحو :التاليةللضوابطاوفقا

فجامعـةأوليـةـدرسقـدالطالـبيكون أن-١ ـ المـاالعـاالتعلـيموزارةلـدىـامع

.واحددرافصلعنيقل

اكمياملعدلاراسبالطالبيكون الأن-٢ .ال
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امعةمنمفصواليكون الأن-٣ ااملحول ا يةألسبابم .تأدي

ليكون الأن-٤ اأععلميةدرجةإعلميةدرجةمنالتحو .م

ـــب-٥ ـــدديقــــلالأنيجـ ــررةالوحــــداتعـ ــــاملقــ ـــبال ااملحــــول الطالــــبمــــنيطلـ ــدراســــ ـــ

ـوفجامعـة ـةاملقـررةالوحـداتعـددمـن%)٦٠ (عـنا صـول املطلو ـل درجـةع

وس الور امعةمنالب .ا

امعــةــمــدةمــنالطالــبأمضــاهمــامجمــوعيكــون أن-٦ ــااملحــول ا ــعليــھبقــيومــام

وفجامعة دالمدةا ناملدةمتوسطعنتز دب ىا دد ـوا ـللبقـاءق

لية . ال

ليرغبالذيالقسمالقبول شروطعليھتنطبقأن-٧ . إليھالتحو

اكمياملعدليقلالأن-٨ . 5)من2.75(عنللطالبال

ــــأن-٩ ت ـــراءاتت ــــلإجـ ــةقبــــلالتحو ــبوعايــ ــــالفصــــلبدابــــةمــــنول ســ أوالدرا

ــالعــــام ــ ليــــاتالدرا ــلل ــ ــنوي النظــــامتطبــــقال ــاوزتوإذاالســ فيكــــون املــــدةــــذهتجــ

ل . التاالدراللفصلالتحو

تأن- ١٠ لحركةتث لالتحو . للطالباديميال

ـــلقبـــول يجـــوز :ثانيـــا امعـــةخـــارجمـــنالطالـــبتحو ـــا ليـــاتإحـــدىإ ـــال طال الســـنةشـــ

ية : التاليةللضوابطاوفقالتحض

ـــبـــــــانإذا-١ ـــــدالطالــــ ــازقــ ــــنةاجتـــــ يةالســـ ـــــالتحضـــــــ ـــــةــ امعــ ـــــااملحـــــــول ا ــ ــــــھ،م يمكنــ

ــــــل ــ ـــرةالتحو ليــــــــةمباشـــــ ــلل ــــــ ــــاال ــــ ـــــديرغ ـــــةعـــ ــــــدموافقـــ ـــــةعميــ ليـــ ــال ـــ ـــ ــيال تمــــــ ــــــــاي ل

. التخصص

يةالسـنةدرافصلدراسةاملحول للطالبسبقإذا-٢ امعـةـالتحضـ املحـول ا

ا افيجوز م .املعادالتلضوابطاوفقمعادل

: الطالبتأديب


امعةداخلالدينيمسقول أوفعلل.١ اأوا . خارج

امعةبالنظاماملخلةعمال.٢ ا،ا قا متنـاعالطـالب،ومساكنوم عـناملـدبرو

ــــور  ــالأووالــــــدروس،املحاضــــــراتحضــ امعيــــــةعمــــ ـــــرى ا ـــــخـ ـ ــال ــــ اللــــــوائحتق

اباملواظبة .عل

ـــــل.٣ ـــ ــــول ـ ــــ ــــــــلأوقـ ــــسفعـ ـــ ـــــــرف،يمــ ـــة،الشــ ـــــــلأووالكرامــــــ ـــنيخــ ةبحســــــ ـــلوكالســـــــــ ـــ والســـ

ستقامة لقالدينو امعةداخلوا اا .وخارج
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دوءأو،ختباربنظامإخاللل.٤ بـدالالطالبـةأوالطالـبإدخـالأوفيھاملطلوببال

م .متحاناتع

ــــل.٥ ــــشـــ ــارـــــــغـــ ــــ ـــروعأو،ختبــ ـــ ـــــةأوفيـــــــھ،شـ ــــش،محاولــ ــــشأوللغــــ ــالغـــ رـــــ ـــار التقـــــ

عوالواجبــات صــلةلــھمــااصــطحابأووالــدكتوراهاملاجســتورســائلالتخــرجومشــار

.منھستفدلمولوباملقرر 

ن.٦ ــــدخ ــــــلالتـــ يداخـ ــــا ليـــــــاتمبـــ ــاال ــــ ـ ـــــاملحافظـــــــةوعـــــــدمومرافق ــ ـــــةع ــــــةنظافــ امعـ ا

ا . ومرافق

ـــــالل.٧ ــــ ــــــ ـــامخـــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــــــاللبالنظــــ ـــ ــــــ ـــراتخـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــدروسأواملحاضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــةالــــ ـــ ـــــــ ــــواءالعمليــ ـــ ــــ ــــــ ــــــــانســـ ـــ ـــــــ ــ

ـــث ـــ ـــ ــــ زةبالعبــــــ ـــــاألج ــــ ـــ ــابـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ــــــذلكونحو ــــــ ــــ ـــاءة،وكـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــتعمالإســـ ـــ ـــ ــــــاكناســــــ ـــ ــــ ــــــةأمــــــ ـــ ــــ ـــ امعـــ ا

ـــا ـــ ـــــــ ـــ ــ قا ـــــاكنوم ـــ ــــ ـــــالبومســــــ ـــ ـــــــ ـــــــل،الطـــ ـــ ـــ ــــ عطيـ ـــــرامجو ـــ ـــ ــ ــ ـــــاطبـــ ــــ ـــ شــــــ لال ــــ ـــــــ ـــ ـــــرشــــ ـــــــ ــ مباشــــ

. مباشرغأو

ـــــاظ.٨ ـــ ـــــــ ـــوادحتفـــ ـــــ ـــــ ـــــــةبمـــــ ــ ــــ ــــابقابلـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــارأولالل ــــــ ــــ ـــــلأونفجــ ـــ ـــ ـــــالححمـــــــ ــــ ــــــ ــــــيضالســـ ــــ ــــــ بــ

ــاري أو ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــالمالنــــــ ــــ ــــــ ــــ فـــ ـــور و ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــالتوالصـــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــــ ـــــــةواملجــ ــ ــــــــ ـــ ــــ ــــآلداباملنافيــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــالقلــ ــ ــــ ــــ ـــ خـــ و

. سالمية

معيـاتتنظـيمل.٩ امعـةداخـلل ـمـنا ـاتمـنسـابقتـرخيصغ ـاملختصـةا

امعـــة، فشـــرأوا ـــبمعلومـــاتبـــالغأومجـــالتأوـــ يحةغ فـــ ـــ أولل

. عالموسائلأواملجالت

اوردمخالفةل.١٠ البنـودـتذكرولمالطالبتأديبالئحةمن)١٠،١١(املادةذكر

. السابقة



يھ-١ ةأوكتابةالتن .مشاف

.نذار-٢

رمان-٣ دماتعضمناملؤقتا . املدرافصليتجاوز البماا

رمان-٤ امبالسكنقامةمنا . دراسيةسنةتتجاوز الملدةا

.أكأومقرر،الطالباختبارإلغاء-٥

. أيامخمسةملدةالفصل-٦

ليةمنالفصل-٧ نتتجاوز الملدةال نفصل . دراسي

رمــان-٨ يا ــا ــامالســكنــقامــةمــنال ــدماتعــضمــنأوبا شــطةأوا

. الطالبية



kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

Al-Jouf University
Faculty of Shari'a & Law

ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

اراسباواعتبارهدرافصلموادالطالبيلالغاء-٩ . ف

يالفصل- ١٠ ا امعةمنال .ا



ــردلــــمالطالب،ومــــاتأديــــبالئحــــةمخالفــــةأيــــاملرجــــع ــايــ ــ ـــنف ــاتمـ ــترفــــعاملخالفــ ــ إ

نة اللنظرالطالبلتأديبالدئمةال . ف

..انت


