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 مختصر توصيف املقرر 

 112LAWS قنن رقم املقرر ورمزه: مصادر االلتزام اسم املقرر:

 /املدخل لدراسة األنظمة املتطلب السابق للمقرر:

 111قنن 

 العربية لغة تدريس املقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: نيثاال مستوي املقرر:

 

 وصف املقرر 

تعريفه  ،  العقد ، وغري االرادية وهي : اديةلتزام اإلرمصادر اإل يتناول املقرر شرح 

جياب رادة وكيفية تطابق اإلصور التعبري عن اإل،ونطاقه وتقسيماته املختلفة

 ،                                                                     والقبول وفقا  لقواعد الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي وشروط االنعقاد األخرى

. ثم ة املنفردةالبطالن ، واإلرادحتول العقود ، عيوب اإلرادة ، والنيابة يف التعاقد ،و

 االلتزامات غري اإلرادية : العمل النافع ، الفعل الضار ، النظام.

 

 

 أهداف املقرر 
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  :                             أن يكون الطالب قادرا  على  أنإلى يهدف هذا المقرر 

 

 ية .إلراداات اإلرادية وغري ماهية االلتزاميعرف   -

 .راديةاللتزامات اإلرادية وغري اإلمييز بني ا  - 

 ذج للعقود .يصيغ منا  -

فع والفعل النا ة املنفردة ،اإلرادقود وص على الوقائع املتعلقة بالعيطبق  النصو - 

 م القانون لإلفراد ريية " وإلزاالتقص وليةسؤ" اإلثراء  بال سبب ، والفعل الضار " امل

 

 مخرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(

 سته لهذا املقرر أن يكون قادرا على:يفترض بالطالب بعد درا

 يعرف الطالب ماهية اإللتزامات اإلرادية وغير اإلرادية. - 1

 ميز الطالب بين العقد وغيره من مصادر االلتزام.ي - 2

 يحلل نظرية اإللتزامات. - 3

 طبق النصوص المتعلقة باإللتزامات على الوقائع القانونية.ي - 4

 در اإللتزام.متعلقة  بمصايبادر بحل االشكاليات ال -5

 تعاون مع زمالئه في تطبيق النصوص المتعلقة باإللتزامات على الوقائع .ي - 6

 صيغ المذكرات القانونية ، والعقود ،  باستخدام التكنولوجيا الحديثة.ي - 7
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 .يستخدم الشبكة العنكبوتية في البحث في المراجع القانونية  - 8

 

 محتوى املقرر 

 ساعات التدريس عدد األسابيع عاتقائمة املوضو 

 3 1 . اإلرادية االلتزاممصادر 

 3 1 فةتلاملخ تعريفه ونطاقه وتقسيماته  : العقد

جياب والقبول رادة وكيفية تطابق اإلصور التعبري عن اإل -

                                                وفقا  لقواعد الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي وشروط 

 االنعقاد األخرى

 

2 6 

 رادةاإل عض صور الرتاضي والعيوب اليت تشوبب -

 

2 6 

 1 1 نطاق العقد أو نسبية آثار العقد

 3 1 ركن السبب

 6 2 بطالن العقد

 3 1 االرادة المنفردة 

 6 2 ، الفعل النافع غير اإلرادية االلتزاممصادر 

 6 2  الفعل الضار والنظام  

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف كتاباسم ال
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الوجيز في مصادر 

االلتزام بين الفقه 

اإلسالمي والقانون 

 المدني 

د. عثمان بن طاهر 

 طالبي
دار اإلجاده، الطبعة 

 األولى.

 

 هـ 1438

نظرية العقد " دراسة 

قانونية  مقارنة بأحكام 

 الشريعة اإلسالمية "

 توزيع دار الحافظ للنشر وال محمود المظفر

 المملكة العربية السعودي

 م 2015هـ /  1436

 

مصادر االلتزام غير 

 اإلرادية

كتاب الكتروني  أمين دوس

 المكتبة الرقمية

2013. 

 

 نظرية العقد 

 

عبد الرزاق أحمد  د.

 السنهوري

منشورات الحلبي 

 الحقوقية

 م 1988

الوجيز في نظام 

المعامالت المدنية 

 السعودي 

الزقرد د. أحمد السعيد 

، د. أشرف عبد 

 العظيم عبد القادر

مكتبة الرشد ناشرون 

 الطبعة األولى

 هـ 1437

نظام المعامالت 

 المدنية 

 

د. منذر عبد الكريم 

 أحمد القضاة

مكتبة الرشد ناشرون 

 الطبعة األولى

 هـ1436

الوجيز في مصادر 

االلتزام في ضوء 

 م 1438/2017 بدونحسيني إبراهيم أحمد 
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الفقه اإلسالمي 

والنظام المدني) 

ة المصادر اإلرادي

وغير اإلرادية 

 لاللتزام (

 إبراهيم
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 مختصر توصيف املقرر 

 (LAWS131)قنن 131 : رقم املقرر ورمزه والعقاب جرامعلم ال   اسم املقرر:

 العربية : لغة تدريس املقرر  ال يوجد  املتطلب السابق للمقرر:

 2  :  الساعات املعتمدة الثاني  : مستوي املقرر 

 

 وصف املقرر 

جرامية، اإل جتماعية؛ في تحليل الظاهرةدراسة النظريات المختلفة البيولوجية والتفسية واال

ءات لجزااودراسة أسباب وعوامل اإلجرام، ودراسة العقوبة وغاياتها وأنواعها، وغيرها من 

 الجنائية التقليدية والمستحدثة وبدائل العقوبة.

 

 أهداف املقرر 

 :بما يلييهدف المقرر إلى تزويد الطالب -

 مل واسباب اإلجرام.الجريمة ونظرياتها المختلفة وعوا وصف -

 العقوبة وانواعها وغاياتها. إيضاح -

 مخرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا املقرر أن يكون قادرا على:

 .معرفة الجريمة ونظرياتها المختلفة -

 .شرح العقوبة وانواعها وتنفيذها -

 .ريمة                                         الواقعية وفقا  للنظريات المختلفة بعلم الجتحليل القضايا  -
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 محتوى املقرر 

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم الجريمة 

 2 1 يةجرامالنظريات البيولوجية في تحليل الظاهرة اإل

 2 1 يةجرامالنظريات النفسية في تحليل الظاهرة اإل

 2 1 يةجرامالظاهرة اإل النظريات االجتماعية في تحليل

 4 2 يةجرامالنظريات المختلطة في تحليل الظاهرة اإل

 4 2 جراماسباب وعوامل اإل

 2 1 مفهوم العقوبة وغيرها من الجزاءات الجنائية

 2 1 الغايات التقليدية والمستحدثة للعقوبة

 4 2 انواع العقوبات )الواقعة على الحرية والمال والجسد(

 4 2 تنفيذ العقوبات )مراكز االصالح والتأهيل وغيرها(

 2 1 الجزاءات الجنائية المستحدثة وبدائل العقوبة

 

 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 جراماساسيات علم اإل

 والعقاب

فتوح عبدهللا د. 

 الشاذلي

 2009 دار الكتاب الجامعي.

          والعقاب      جرام  اإل    لم ع
 

 القادر عبد علي. د
 القهوجي

 2004– الحلبي منشورات
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 .بيروت

لنظرية ا -جرامعلم اإل
 العامة والتطبيقات

 -دار الثقافة العربية احمد عوض بالل

 .القاهرة

1984 

النظرية  -علم العقاب

 العامة والتطبيقات

 -دار الثقافة العربية احمد عوض بالل

 .القاهرة

1984 

جلة نايف العربية م -

للعلوم األمنية، مركز 

الدراسات والبحوث، 

جامعة نايف العربية 

 للعلوم األمنية.

   

جلة البحوث م -

األمنية، كلية الملك 

 فهد األمنية.

   

جلة األمن م -

والقانون، أكاديمية 

 شرطة دبي.
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 خمتصر توصيف املقرر

  LAWS 141 قنن رقم املقرر ورمزه: أنظمة احلكم يف اململكة اسم املقرر:

 اللغة العربية لغة تدريس املقرر: ال يوجد املتطلب السابق للمقرر:

 تاساع3 الساعات املعتمدة: الثاين مستوي املقرر:
 

 وصف املقرر
 تعريف الدولة،و  تطوره،و هومه، تعريفه، ومف :من حيث دستورياملفاهيم األساسية للقانون الهذا املقرر يتناول 

انني، دستورية القو  ابة علىالرق وأنواعها، وكيفية تغيريها، كما يتضمن وأركاهنا، وأشكاهلا، ونشأة الدساتري،
 رى.ء، وجملس الشو الوزرا جملسو ومؤسسات الدولة السعودية املتمثلة يف امللك، وهيئة البيعة، ووالية العهد، 

 
 أهداف املقرر

 لى أن:               ن يكون قادرا  علب على أالطا يهدف هذا املقرر إىل حتقيق نواتج التعلم األساسية للطالب املسجلني به من خالل مساعدة
 .القواعد الدستورية يعرف -
 نها.يب                                                                               يفهم ويدرك معىن جهاز الدولة وبنيته ورئيسه والس لطات العامة داخل الدولة والعالقات  -
 .لقضااي الدستوريةاحللول ذات الصلة اب ستنبطي -
 

 خمرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(
 :أن يفرتض ابلطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن يكون قادرا على

 يعرف املادة الدستورية -
 .يشرح املبادئ الرئيسية للدساتري -
 ة.يستعرض السمات اجلوهرية لنظم احلكم يف اململك -
 يقارن بني قواعدها.و  ،ويستنبط ،حيلل  الواثئق الدستورية -
 .يبادر حبل اإلشكاليات مبوضوعية ، والبعد عن الذاتية -
 .يتعاون بشكل فعال مع اآلخرين ، ويتقبل العمل بروح الفريق -
 .ينجز عمله مبهارات التواصل الفعال، مستخدما التقنية احلديثة -
 أنظمة احلكم.على أحدث  يستخدم تقنية املعلومات يف االطالع -

 
 حمتوى املقرر

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 2 1 املفاهيم األساسية للقانون الدستوري: تعريفه ومفهومه

 القانون الدستوري: تطوره

 فها ومفاهيمها وأركاهناالدولة تعري -
1 2 

 2 1 نشأة الدساتري

 2 1 الدساتري وتغيري أنواع

 2 1 ني   القوانالرقابة على دستورية                   

 2 1 اإلسالممصادر القواعد الدستورية يف 

 2 1 املبادئ الدستورية يف الشريعة اإلسالمية

 2 1 أنظمة احلكم يف اململكة

 2 1 احلرايت العامةاحلقوق و 

 2 1 هيئة البيعة

 2 1 مؤسسة امللك

 2 1 والية العهد

 2 1 جملس الوزراء

 2 1 جملس الوزراء

 2 1 الشورى جملس

 
 الكتاب املقرر واملراجع املساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب
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لشريعة اني ة بالدستوري يف اململكة العربية السعودي نظامال 
 .اإلسالمية والقانون املقارن

 143، 3الطبعة  الرايض الشلهوب عبد الرمحن

دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،  ابن ابز أمحد عبد هللا   .يةعوددستوري للمملكة العربية السالسياسي ال نظامال
 5الطبعة  الرايض

2012 

 -ية تور لدسالقانون الدستوري ) النظرية العامة للمشكلة ا
  .ماهية القانون الدستوري الوضعي (

 2004 دار الكتاب العريب مصر عبد الفتاح ساير

املؤسسة اجلامعية للدراسات  أمحد سرحال   .والنظم السياسيةالقانون الدستوري 
 والنشر

2002 
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 مختصر توصيف املقرر 

  151LAWS قنن  رقم املقرر ورمزه: العام القانون الدولي اسم املقرر:

/  قنن  المدخل لدراسة األنظمة  : املتطلب السابق للمقرر 

111 
 العربيةاللغة  لغة تدريس املقرر:

 ساعات 3 الساعات املعتمدة: الثالث  مستوي املقرر:

 وصف املقرر 

، يالدولوأساس قوته الملزمة، ومصادر القانون ، اهية القانون الدولى العام وطبيعتهم يتناول المقرر بيان
 .العام وأشخاص القانون الدولي

 أهداف املقرر 

  يهدف المقرر أن يكون الطالب قادرا على أن :
 .وأساس قوته الملزمة العام  الدوليالقانون  يعرف ماهية  -
واعد نة هذه المصادر ببعضها لمعرفة طبيعة القمصادر القانون الدولي العام، ومقار فهم ي -

 .الدولية المستمدة من كل مصدر
 يبين أركان الدولة وأشكال الدول وحقوقها وواجباتها . -
 ينمي قدرته على تحديد كيفية اتخاذ القرارات داخل أجهزة األمم المتحدة . -
 يحلل أركان وشروط المسئولية الدولية . -
ل دولة بإدارة العالقات الخارجية ، وحدود دورها فى يحدد األجهزة المختصة داخل ك -

 ذلك.
 يشرح قواعد قانون البحار المتعلقة بالمناطق البحرية . -

 مخرجات التعليم: )الفهم واملعرفة واملهارات الذهنية والعلمية(

 :أن ا على                                                   يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادر   -
 ادره وأشخاصه وأحكام القانون الدولى للبحار.العام ومص الدولييعرف القانون  -
 يالدبلوماسيوضح حقوق وواجبات الدول، وقواعد المسئولية الدولية، وأحكام النظام   -

 .الدولي
 العام والقوانين الوطنية. الدولييحدد العالقة بين القانون  -
هذه يفهم ويحلل مصادر قواعد القانون الدولى وطبيعة األشخاص اللذين يطبق عليهم  -

 القواعد.
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 العام على المنازعات الدولية. ستنبط ويطبق قواعد القانون الدوليي -
 يبتكر ويطور النظريات القانونية التى تساهم فى صياغة قواعد هذا القانون . -
، داتتقبل االنتقائه ويساندهم، يزمال تعاون معيستمع جيدا ألساتذته والمشرفين عليه، ي  -

 .آرائهو  هذاتعن  يعبرو  يشارك بفعاليةو 
 ، ويتواصل مع األعراف الدولية المختلفةيجمع النصوص القانونية الدولية ، و  يصيغ  -

 .الجهات النظامية الرسمية والعلمية
 االقتصاديةتقارير تكشف عن مدى الترابط بين العالقات الدولية من النواحى  يعد  -

 ت الدولية وأسباب، من خالل الكشف العددي للنزاعاواالجتماعيةوالمالية والسياسية 
 قيامها.

قنية وسائل الت، ويستخدم عمل استبيانات وإحصائيات وتقارير وفقا لألصول العلميةيقوم ب  -
 .الحديثة في التعلم

 

 

 محتوى املقرر 
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

خالق وتمييزه عن القوانين الوطنية وقواعد األ العام، الدوليتعريف القانون 
 والمجامالت الدولية، وفروعه.

 

1 

 

3 

 3         1       العام ، وأساس قوته الملزمة. الدوليطبيعة القانون 

 3 1 الوطنيأو  الداخليالعام والقانون  الدوليالعالقة بين القانون 

 6 2  ()المعاهدات الدولية الدوليمصادر القانون 

 المصادر. المبادئ العامة للقانون  الدولي.العرف ) الدوليمصادر القانون 
 قرارات المنظمات الدولية( ي.للقانون الدول االستداللية

2 6 

 3 1 المنظمات الدوليةـ الفرد( .العام) الدول الدوليـتعريف أشخاص القانون 

 3 1       حقوق وواجبات الدول 
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  وفــــجامعة اجل     

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
 وحدة اخلطط والربامج الدراسية
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 3 1 أحكام المسئولية الدولية.

 3 1       النظام الدبلوماسي، ووسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية

 3 1 للبحار، والمناطق البحرية. الدوليتعريف القانون 

 3 1 والمنطقة المتاخمة. اإلقليميالبحر 

 3 1 القاري الخالصة والجرف  االقتصاديةالمنطقة 

 3 1 المنطقة الدولية لقاع البحار 

 رر واملراجع املساندةالكتاب املق
 سنة النشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

 الوسيط فى القانون الدولى العام 

 

 د. الدين الجيالنى بوزيد 
 د. ماجد الحموى 

دار الشوف ، العليا 
 ـ الرياض

 هـ 1424

 م 2003 دار النهضة العربية صالح الدين عامر .د                               مقدمة فى القانون الدولى العام  

هـ 1431 دار النهضة العربية د. أحمد أبو الوفا وسيط فى القانون الدولى العامال
2010 

 1986 دار النهضة العربية د. جعفر عبد السالم مبادئ القانون الدولى العام

منشأة المعارف  هيف على صادق أبو  .د القانون الدولى العام
 اإلسكندرية

1970 

                      ل : القاعـــدة القانونيـــة                                  القـــانون الـــدولى العـــام ) الجـــز  األو 
                                  الدولية ـ أشخاص القانون الدولى ( 

 م 2000 دار النهضة العربية د. محمد مصطفى يونس

                                                    القـــانون الـــدولى العـــام ) الجـــز  الثـــانى : قـــانون البحارــــ   
                       العالقات الدبلوماسية ( 

د. محمد عبد الرحمن 
 الدسوقى

 بدون دار النهضة العربية

 


